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ПРВИ ДЕО
1

И

тог а јут ра нов ине су пис ал е о пос ледњ им студ ентс ким демонс трац ија
ма. Доктор Жарковић, професор и спец ијал ис та за плућне болес ти, брзо
је прел ет ео поглед ом преко нас лов а и устао иза стол а осмехн увш и се благ о
нак лоно:
– Младост.
Чин ило му се да напамет зна све што новине мог у говорит и о томе. Осим
тога, свак и му је трен утак био скуп. На столу му је леж ао штампан полутабак с
крупн им нас ловом: „Како ћемо сузбит и туберк улоз у у нашем народу.“ Чувен и
поборн ик соц ијалне мед иц ине, управн ик једног од санаториј ума, у договору
са Мин ис тарс твом здрав ља, упут ио је ово питање свима установама, виђен и
јим лек арим а, профес орим а, новин арим а, па и уметн иц им а, те је требало до
подне нап исат и чланак о томе. Жарковић је исп ит ивао туберк улозу клин ичк и;
у пос ледње су га време нароч ито зан имале операц ије плућа и њихово пломби
рање. Давно је био рашч ис тио како се она појав љује и шта је услов љав а и ми
слио је да је дуж ност друг их друш твен их радн ик а да брин у како би се прот ив
ње као појаве у друш тву дало борит и, а да је њем у дос та већ и само то питање
операц ија у плућ има. Али у добро васп итаном нау чном свет у, смат рао је, има
ствари које се не мог у избећ и. Тако чувена имена пок рећу анкет у; знач и, треба
у њој узет и учеш ћа.
Иако је чланак могао нап исат и не поглед ав у књиг у, отворио их је некол и
ко, прел истао десетине каталога и атласа, вратио се на најзаним љивија и најбоља
мес та у књизи о туберк улози и њеном лечењу од лек ара који је покретао анкет у.
Као да је то што пише как ва операција, смат рао је да све мора бити у длак у тачно.
Знао је, истина, да треба да се обрат и широкој публиц и, али је мис лио да већ и
по природ и онога о чем у је имао да говори, мора говорит и нау чно.
Тако, при раду, највише је личио на себе самог. Као да је сав био отеловљење
мис ли, самопоу здања, зат ворености. Чело које се код других људ и при раду ску
пљало, код њега као да је расло, пењало се у висин у. Кости лица се још више исти
цале. Очи добијале чудноват у мирноћу. С времена на време би устао и дошао до
прозора, затегн ут као лук. Тада би се наједном учинио много виши него што би се
мислило док сед и за столом, јер је био предугих ног у. Догод ило би се да се нечем у
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сам смеје, мож да мисли: „Не бих дао свој нож за стотине мед ицина ни за море ви
синског ваздуха, ни за најтоп лију, најобразованију пропаганду света“, и тада би се
видело како има зубе беле и снаж не као што му је и сав костур био снажан.
Већ је скоро довршавао излагање, задовољан што је у збијеном обл ик у успео
да изрази своја пос ледња иск уства у клин ичкој терап ији туберк улозе, кад упаде
код њега профес ор Сим ић, чија је вел ик а страст бил а пит ањ е имун итет а код
туб ерк ул оз е. У себи је свак и о спец иј алнос ти друг ог а мис лио са прем ис ом
потцењивања, али су се ипак чес то траж ил и. То је било као међу уметн иц има:
бавил и су се пос лом по мало тајанс твен им за остал и огроман број света и тако
су бил и усам љен и и упућен и јед ан на другог.
Не примет ив да је доктор Жарковић дотле пис ао, Сим ић му је узео саоп
штават и о неком свом вел иком успех у при пос ледњим исп ит ивањима на замор
цима. (Тих дана је управо исп ит ивао јач ин у имун изовања према томе у коме се
од органа зачел а зараза.) Не би се могло рећ и према коме је Сим ић осећао више
нипод аш тавања: хирурзима за плућа, или својим ближ им једном иш љен иц има
који су се губил и у исп ит ив ању по огромној праш ум и соц ијалне етиолог ије.
Док су му се први чин ил и већ музејски застарел и, јер је то био час кад су успеси
у инд ивидуа лној мед иц ин и стављан и готово на пос ледње место у борби прот ив
туберк улозе као друш твене болес ти, дотле је према друг има осећао разнеже
ност као према дец и која уображ авају да дож ив љују стварност, а овамо се само
играј у. Све напоре хиг ијен ич ара да код народ а проб уде здравс твен и смис ао
смат рао је сувише слабим према страховитој снази којом је болест пос ле Првог
светског рата јурн ул а на наш млад и, претеж но сељачк и народ. Није осећао да је
так вим својим неборбен им ставом, удубљуј ућ и се само у једн у чињен иц у, био
још више зат ворен у свој нау чн ичк и лабораторијум него икоји од клин ичара.
Кад а су већ бил и изи ш ли на улиц у, пош то га је прво узб уђење због зан и
мљивих изненадн их реа кц ија на заморц има прош ло, обрат и се Жарковићу за
стајућ и нагло:
– Јес те ли видел и, колега, ону комед ију?
У ходу је уопште свак и час застајк ивао, забац ујућ и са чел а смеђу праву кос у
пок ретом главе (ишао је увек гологлав) и тога часа би му и руке мале, с шак ама
као у ровца, зас тајале. Сим ић је глед ао увек као у некој грозниц и, испод обрва,
као заверен ик. Имао је изглед као да је рек ао богзна шта опас но.
Жарковић га је поглед ао не разу мевајућ и.
– Па анкет у. Као да би нам вредело кад бис мо имал и и стот ине диспанзе
ра, и сви јел и као на Бож ић, и све станове раск уж ил и. Свој данак туберк улози
морамо плат ит и.
На Сим ићу се, кад би овако говорио, најбоље видело како је човекова инте
лигенц ија негде сас вим засебно од старос ти, одушев љења.
– Не може се ипак седет и скрш тен их рук у, – скоро с мрж њом је дочек ао
Жарковић, мис лећ и како је рад Сим ићев крајње бескорис тан. – Људ има – до
даде – морамо ипак нек ако прит ицат и у помоћ.
– Кад остаримо као Јевреји, туберк улоза нас неће више муч ит и, – ишао је
Сим ић и даље за својом миш љу, и онд а весело дод ао: – Дивно је то како су они
данас отпорн и!
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Жарковића је обу зимал а досад а па понови:
– Не можемо ипак, мен и се бар тако чин и, остат и пос ледњи у овој борби да
се народ ослобод и предрас уд а. Ја смат рам да као лек ар и професор морам уче
ствоват и ту, и чак ћу то учин ит и са задовољс твом, – дод аде заборавивш и како
се и сам бун ио што га полож ај обавезује да се не оглуш и.
– Ви као как ав мин ис тар прос вете коме се слуша Аида, али смат ра да мора
отић и на нову поделу Ђиде, – подругљиво је дочек ао Сим ић Жарковићеву лек
циј у, пруж ај ућ и рук у да се рас тане, и зат им дод ао друг им, топ лим наглас ком:
– Довиђења колега, идем мало до својих питомаца.
Он је својим питомцима звао чопор замораца и зечева које му је гајио, поред
материјал а што га је универзитет став љао на расположење, управитељ његовог
имања на Душановц у. Тамо је имао кућу у којој је од нед авно становао профе
сор Ивановић и тај пропал и трговац који је умес то доктора Сим ића изи г равао
газду и гајио његове живот ињице.
Рас тавш и се од Жарковића, опет је утон уо у нау чна питања којима се био
пос вет ио са скоро коцк арс ком страш ћу, и невероватно је брзо прошао пут до
Душ ановц а. Није ни примет ио Цент ралн и хиг ијенс ки завод, ни цео тај скуп
болн иц а, клин ик а, пород ил иш та што се дизао поред њега. Ниједном није ди
гао очи на шарен ило боја које се још није сас вим било изг убило по пад инам а
Топч идерс ког брд а; није поглед ао разнол ике кровове вил а, вртове с необич
ним дрв ећем, фудбалс ка играл иш та. Мис лио је прв о са разд раг анош ћу кој у
пруж а осећање унутарње надмоћ и о фармаколог у Маркову и његовом трагању
за спец ијалн им леком прот ив туберк улозе. Шта може, мис лио је, та хем ијс ка
терап ија прот ив готово судбинс ке предодређенос ти која је услов љена снагом
и ист рајнош ћу имун итета. Онд а му се опет отис ле мис ли на Јевреје, зам иш љао
их је као лек аре и болн ичаре по леч ил иш тима и диспанзерима. Желео је да на
једном прес коч имо векове пос ле којих је веровао да ћемо и ми пос тат и имун и.
„Лин имент, препарат и злата“, рече он подругљиво у себи сет ив се опет фарма
колога. „Онд а су ипак паметн ији они нови мис ионари.“
Тако је стигао пред своју кућу на Душановац. Подгазда је био и поред хлад
ноће пред кап ијом. Лице му се чин ило сувише кратко под зелен им лов ачк им
шеш ирићем што га је увек нос ио. На свакој широкој јагод иц и као да му је био
коп иран комад ић мапе, пун модрих тан уш них реч иц а и црвен их путања. Око
њега се вртео чопор псић а свих врс та. Дак иц а, тамна и издуженог тел а, крат
ких кривих нож иц а и дуг их ушиј у. Зат им њена дец а још бези мена. Све је зач и
њавао Фовет, љубимац газдарич ин, бело псетанце коврџаве длаке, с траком око
врата. Најзад се ту вртело и мало куче шумад ијс ке врс те, Цуле, о коме се бри
нул а највише газ дин а кћи. Ова навик а држ ањ а пас а бил а је ваљд а остатак не
гдаш њег богатс тва. Сим ић је већ одавно био уочио да је још понеш то осим па
са нос ило траг њиховог нек ад аш њег нач ин а живота. Газ дариц а се јав љал а на
праг у само свеч ано очеш љан а, обу чен а у шарене хаљине и смеш ил а се на све
благо и дос тојанс твено. Газда је, као и у срећно време, био према жен и неж ан,
нароч ито кад их друг и пос мат рај у, осим у дане кад а се опије; тад а би лупао по
кућ и, чак и у прис ус тву Сим ића, и држ ао дуге беседе које су час лич иле на врло
разуман говор, час опом ињале на говор људ и подлож них фикс-идејама.
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– Како сте, газда, шта има ново? – упита Сим ић површ инс ком љубазнош ћу
људ и занесен их как вом неп рек идном мис ли.
Мада мало напит, подгазда је осетио да се Симића не тиче ни како је, ни шта
има ново, и то га увред и. У так вом стању му се увек чинило да је потцењиван.
– Ја сам само газда другог реда, – одврати. – Ви сте првог. А има над нама и наш
општи газда. Само што ја у то нисам баш тако убеђен, – додаде затим збуњено.
– Како наш и питомц и? – прек иде Сим ић то разл агање, упут ивш и се у дво
риште.
– Питомц и су добро, – одговори нап ит и човек – али се разболео наш рево
луц ионар. Прет ук ли су га жанд арм и на демонс трац ијама. Добро би било да га
као доктор мало обиђете.
– Револуц ионар? – зач уд и се Сим ић и зас таде. – Ко је то?
– Онај Личан ин, студент што стан ује доле у собиц и. Дозвол ите, ипак јед ан
газда, ма и другог ред а, има своје кирајџ ије.
– Па да, па да, – удвос труч ио је Сим ић свој у лаж ну љубазност мис лећ и да
је полуп ијан и човек неће осет ит и.
Али он је био само тол ико нап ит, да није осећ ао пот ребу да се прет вара;
свак и прел ив, међут им, у туђем глас у и осећању јас но је разл иковао.
– Дак ле, хоћете ли да пођете да га вид ите? Ја мис лим туберк улоза пос лед
њег степена. Није имао имун итета. Он је управо једна врс та ваш их питомаца:
умреће за добро друг их.
Газда се и овако пијан сећао Сим ићевих сталн их разл агања о имун итет у, о
томе да они које сад кос и туберк улоза умиру за добро будућ их људ и.
– Па да, па да, – одобри опет Сим ић. – Он је, мис лим, план инац. Ах, да, ре
кли сте да је Личанин. Управо сте погод ил и да ће он бити нека неминовна жртва
за добро будућег друштва. Ми сад прол азимо кроз фазу кроз коју су нек ад про
шли Јевреји...
Газда друге класе се изненадно одобровољио према Сим ићу. У час у забо
рави болес ник а и оком и се на Јевреје.
– Мол им вас, ви сте нау чн ик првог ред а: рец ите ми јес у ли они бар у сред
њем век у могли да се опиј у и пропадн у због дугова, као што кажете да су про
пад ал и од бол ес ти? – ишао је упорно одг ајив ач заморац а за својом зав иш ћу
према Јеврејима.
– Вероватно, – пок уша Сим ић да се изв уче, – то је, знате, друга већ област,
припада друштвеним нау кама. Хоћете ли да се спустимо мало до питомаца? – до
даде да би прек ин уо сабеседн икову говорљивост, јер су га сви друг и разговори
сем о имунолог ији остав љал и потп уно равнодуш ним.
Сим ић се пол ако спус тио у под рум. Тамо је зат ек ао бол ес ног једног за
морца и онерас полож ио се. „Ако угине, знач и већ јед ан опит мање. А за мене је
живот овак ве једне живот ињице безмало важ ан као и људс ки“, мис лио је, „јер
ћу опитом на њој доћ и до зак ључак а који ће кас није моћ и спас ти хиљаде људ и“.
У бризи због заморц а потп уно је заборавио на болес ног млад ић а. Како је био
љут и вик ао на подгазду, овај му га више није смео помен ут и.
И пошто је Сим ић отишао, нап ит и човек је имао пот ребу за акц ијом и гово
ром. Узео је потајно од жене јело што је остало од доручк а и понео болес ник у.
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Ухваћен на делу одмах при изл ас ку из кух иње, глед ао је да нек ако пред женом
свој поступак забаш ури:
– И ја сам као и Пера и Сим ићев и заморц и жрт ва за доб ро будућег дру
штва. И професоров син је жрт ва. Ма шта ти мисл ил а, и ја сам био једном рево
луц ионар, побио сам се Првога маја са жанд арм има.
– Ја и ово твоје дете смо жрт ва твоје луде памет и, – дочек ал а је жена глед а
јућ и у хлеб што га је невешто као дете крио за леђима: – Куд а си то понео?
Зар да одговори на тако подозриво, див љачко питање? Куд а је хлеб понео?
Са дос тојанс твом је нас тав ио разл аг ат и да је за исте идеје леж ао у тамн иц и
трећега ред а као и професоров син, да најопас није борце став љају у те најгоре
зат воре.
– Сумњај ти само, жено, али ја сам се оду век бун ио што има грађана трећег
ред а и што има бувара и задњих галерија, ја сам и прот ив болес ти у трећем ста
дијум у, ја сам за људс ко дос тојанс тво.
Пос ледње реч и су му дале храброс ти па се спорим кораком упут ио према
болесниковом собичк у, не обраћајући паж ње на женине погледе пуне огорчења.
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2

П

рофесор фармаколог ије, Марков, занос ио се миш љу да пронађе спец ифи
чан лек прот ив туберк улозе. Био је дотле патент ирао већ некол ико препа
рата, ант исепт ичне бонбоне за грло, праш кове прот ив неу ралг ичн их болов а,
ант иг рипоз ни сир уп, сир уп за ублаж ав ањ е вел ик ог дечјег каш ља и сличне
ствари мањег стил а. Стално је узг ред исп ит ивао народне лекове прот ив тубер
кулозе и стране препарате. Због тога се бавио и нау ком о витам ин има, желећ и
да им одр ед и хем ијс ку структ ур у и упот реби их у свом пат ент ираном лек у.
Прис тал ице соц ијалне мед иц ине мрзео је управо због те своје теж ње да про
нађе овај лек, или бар нешто што би се њиме могло оглас ит и. Њихова парол а да
је боље спреч ит и него леч ит и као да је њега лично вређал а, као да је бил а упе
рена прот иву његових већ пронађен их и будућ их патената. Пред авања Лиге за
сузбијање туберк улозе чин ил а му се као зборови прот ив њега, као хајк а на ле
каре практ ичаре, на мед ик аменте.
– Чиме зам иш љају да убрзају сазревање слузи у грип у, да ублаже главобољу,
да дези нфик ују грло? Реч има?
Паш ковић, који је његове лекове справ љао и био њихов овлаш ћен и зас туп
ник, окретао би как ву бочиц у златном хартијом повезан у, дизао је према светло
сти, као да би још једном да исп ита да ли је та зеленк ас та гус та течност добро
справ љена и рек ао трговачк и мирно:
– Ниједн а болест се не може спреч ит и да ник ад нигде не избије, и кад је
већ тако, онд а се морају имат и дроге.
Увек је лекове тако звао. То је бац ало још јед ан вео тајанс тва око његовог
заната.
– Волео бих да вид им оне из Лиге шта би рад ил и кад им у болес ти нико не
би хтео да прод а лек, – нас тав љао би Марков.
– Зам ис лите, на пример, човечанс тво без нек их дрога! Како би ту паћен и
штво нас тало! – прих ватао је Паш ковић и узима как ву кут ију у обл ик у квадра
та која је скрив ал а у себи сил е уперене прот ив у бол ес ти, дубоко удахн увш и
оштре мирисе лекова као што се удише мирис траве на ливад и.
– Да, на пример, туберк улоз а без калц иј ум а, без код еи н а, без преп арат а
злата!
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– Или мал арија без препарата кин ина, – пресек ао би апотек ар и дох ват ио
са пол ице дуг уљ ас ту и танк у кут ијиц у, расцеп ио је и изр уч ио себи у шак у из
епрув ет е некол ико жућк ас тих пилул а киноп лаз мин а глед ај ућ и их са неж но
шћу, док је његово исп упчено чело, које је већ освајало пределе у тамној кос и,
пос тајало још прос тран ије.
На крају би Пашковић вад ио из фиоке рач уне и поруџбине: полутабаке беле
фине харт ије са штампан им заглав љем и печат има. У канцел арији би пос тајало
топ ло, или се само Марков у тако чин ило. Он би ставио цвикер и удубљивао се
у рач уне.
– Зан им љиви су ти у Новом Саду, – рек ао би тобож равнодуш но, – уопш те
немају интереса за наш сируп.
Паш ковић би опет дошао ближе столу и примет ио с омаловаж авањем:
– Шта ћете, они се снабдевају стран им препарат има, вероватно немачк им.
– Што ти је наш човек! – узнегодовао би Марков. – Страно му се увек чин и
боље од нашега. Ако је штоф, траж и енглес ку марк у, ако је лек – немачк у. Ако је
аспирин, мора бит и Бајеров. Зар не би могао аспирин и код нас да се нап рави?
Не! Мора да буде страна марк а.
Понек ад би се по читав час наи зменце сећ ал и како су ант иг рипозне бон
боне Марков љеве добро чин иле оној певач иц и, како јој је глас, отк ако се поче
ла леч ит и њима, много чис тији и јач и; како их је на сва уста хвал ио спец ијал и
ста за грло Словенац. „Како Миц а Ђерић, удовиц а оног дивизијс ког ђенерал а
Ђерића, зач удо редовно куп ује сируп, зацело има неж не унуч иће.“ „Али, изгле
да, да је највише пријао оној плавој студентк ињи што се оно први пут много
предом иш љал а да ли да пређе на њега пос ле неког франц ус ког препарата. Она
ће скоро дип лом ират и.“ Обојиц а су скоро рођачк и волел и те што редовно на
враћ ај у по Марков љеве лекове. Поч ињал и су се нехот ице интересоват и чита
вом њиховом судбином, радов ал и су их њихови успес и. Паш ковић се окум ио
са двојицом људ и које је упознао тек кад су почел и код њега куповат и и нис у га
у ток у десет год ина изневерил и. И Марков се чес то тако с људ има дотле непо
знат им пријатељио и обнав љао стара пријатељс тва.
– Да вид ите, што ће сад настат и чудо по новинама поводом ове анкете! – ре
као би Марков наједном. – Сви ће се оком ит и на лекове. Почеће славит и сана
ториј уме и дисп анзере, субалп ијс ки ваз дух, хир ург иј у, хран у, чис тоћу. Само
никоме неће пас ти на ум да помене лек. А чиме су се дос ад људ и леч ил и? Цел а
једн а епох а у лечењу туберк улоз е прип ад а мед ик амент им а, али тога се нико
неће сет ит и.
Чак је и Пашковић, који је на његовим препаратима зарађивао више од њега,
мање негодовао, смат рајућ и да так ве анкете буде увек здравствен у свест код на
род а, да се пос ле њих увек повећава пот раж ња лекова. Ако већ човек није знао
да спреч и обољење, или не може у санаторијум, сврат и бар у апотек у.
Али Маркову се увек чинило, кад когод узима кога у заштит у, да се претвара,
да то чин и из неке слабос ти. Лук аво му се заглед а у очи и рече:
– Лич ите ми на Жарковића. Није глуп, вид и ствари, али га не можете нате
рат и да каже оно што мис ли. Знам добро, смеје се оном занесењак у, али ник ад
то неће да каже.
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– Залуд се, докторе, узбуђујете. Је ли друш тво трезвењак а успело да зат во
ри крчме? Није! Е, па? Што се тиче Жарковића, знам ту врсту преу звишености:
глед а свој посао и на све се смеш и с вис ине.
– Добро је поразговарат и са вама, – изјавио је Марков и изи шао на улиц у.
Упут ио се поред прве апотеке и застао, нови апотекар га још није познавао,
па је могао да се слободно заус тави. У излог у је стојао низ боца с његовим ант и
грипозним сирупом, свака са сликом неке необичне биљке. Жена у црн ин и зау
ставил а се, поглед ал а у излог и ушла унут ра. Шта ли ће куп ит и? Узел а је кесиц у
неке траве, праш кове. Сад су наи ш ле две танковијасте девојке и радосно узвик
нуле разглед авш и излог: „Има га!“ Ушле су и узеле свак а по боч иц у са сликом
необичне биљке. При изл азу су га, чин ило му се, радознало поглед але. Да га не
знају из виђења? Брзо је пошао низ улиц у; било је незгодно, ако га знају, да виде
како стоји ту. Наједном се осет ио раздраган, не би могао рећ и да ли зато што су
девојке узеле његов сир уп, или што му се учин ило да га знај у. Пош ао је кроз
град не опажајућ и куда иде и заборавио све што га је тога јут ра муч ило.
На попод невној седн иц и сазваној због студентс ких демонс трац ија, одмах
је пот раж ио Жарковића и повео разговор о пок ретач у анкете, Стевановићу.
– Ви га добро знате?
– Лично не, али га осећам по пос тупц има, снаја моја се тамо дуго леч и.
– Тако! – прил ично ирон ично прих ват и Жарковић. – Нис ам знао. А ипак
је то одл ичан лекар. Нач ин ио је некол ико сјајн их операц ија. Имао сам прил ике
да те пац ијенте и сам пос ле леч им. Има изванредн у инт уи ц ију.
Жарковић се држао усп равн ије него обично, готово се чин ио уст урен. Ње
гове прон ицљиве очи нис у се ниједном так ле Маркова. Глед ао је упорно кроз
прозор врло далеко, као да на крајњој ивиц и хоризонта вид и нешто зан им љиво.
Марков прошета некол ико корака, као да би тиме хтео да истера из себе нагоми
лано негодовање. Негодовао је и прот ив самог Жарковића што се тако немар
но према свем у држ и, што глед а тако заи нтересовано у неш то изван собе пуне
професора. „Зар нико и ништа није овде достојно његовог погледа? Шта траж и,
да ми је знат и, и шта најзад може да вид и у тој магли напољу?“ Повео је опет ра
зговор о Стевановићу, али им је утом пришао професор Сим ић. Сав је блис тао
у лиц у. Према укоченос ти Жарковићевој и тромос ти Маркова његова живост
се чин ил а сувише дечачк а. Пре је давао утисак пос ловног човек а как вог занат
ског зан имања него нау чн ик а занесењак а.
– Чес титајте ми, мол им вас. Пос тао сам пре два дана теча.
Доктор Жарковић га с неп рик ривен им чуђењем упита:
– И то вас тол ико усх ићује?
– Сас вим друг а околност ме усх ић ује. Зам ис лит е, жен а има обос тран у
отворен у туберк улозу, род ил а је и још је жива. Уопште, ту жен у не може ништа
да сат ре. Так вог имун итета још нисам видео. Морам уопште видет и како стоји
са њен им прец има. Одак ле јој тај имун итет.
Жарковић се срдачно смејао. Маркова је сродство Симићево са пород иљом,
чин ило се, необично зан имало, јер упита:
– Је ли то ваша блис ка рођак а?
– Не тако блис ка.
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– Онд а се усуђујем да примет им да се сувише рано радујете.
– Верујте ми да ће изг урати. Кроз горе је ствари прош ла. Морам одмах испи
тати како стоји са прецима. Бар три, четири генерације су грађани. Довиђења!
– Али куд а се журите забога? Зар нећете остат и на седн иц и? – са искрен им
жаљ ењ ем упит а Жарковић, који је увек ужив ао у примес и хумора што је ти
трал а у Сим ићевој занесенос ти.
Он се, изглед а, тек тад сет ио зашто се нашао у дворан и те прас ну:
– Опет ти студ ент и, и разбијањ е проз ора! Не умеј у да негодуј у на друг и
нач ин. Треба човек да стече нас лаге култ уре.
– Увек се негодује на исти нач ин, – примет ио је смејућ и се Жарковић.
– Ипак, колега, нагло смо се сурвал и у такозван у цивил изац ију, – чуд ио се
Сим ић што то сви не виде, и не зак ључ ују према студентс ким бунама.
Марков се, незадовољан што је разговор пренесен на студенте, одвојио од
њих двојице и сео на уобичајено мес то. Имао је осећање неке недовршенос ти и
то га је чин ило узрујан им, што је његовом пуначком лиц у давало још округлији
обл ик. Пос мат рао је професора за стомачне болес ти. Чин ило се да богзна како
паж љиво слуша саговорн ик а, накрививш и главу мало удесно. Руке му се, уске и
скоро женс ке, претерано беле испод црн их рук ава. С времена на време профе
сор би се својим подругљивим погледом заус тавио на њем у и Маркову се чин и
ло да је сред иште професорове паж ње. Увек се бојао да неко, ако тихо разговара
или се смеје, о њем у говори. Професор неу ролог ије га је међут им збиља пос ма
трао. Чин ило се да због тога никако не може да се усредс ред и у разговору. Мар
ков није ни опажао да је јед ин и за столом, те су људ и доиста нехот ице поглед за
устављал и на њем у. Приближ и се поново Жарковићу и Сим ићу.
– Као најтеже случајеве можете смат рат и оне потп уно незаражене, – узбу
ђивао се још Симић. – Смат рајте их већ покојним ако су се овамо досел ил и. Увек
глед ам са дубок им жаљењем те као од брега одваљене.
Док је говорио, разг рт ао је мал им полук руж ним шак ам а ваз дух око себе
као ровац зем љу. Бичеви косе су му свак и час пад ал и на чело, али не живо, већ
као покошен и. Читави вирови фанат изма назирал и се у дубин и очију.
Жарковић је врат ио поглед са хоризонта и пос мат рао саговорн ик а право у
теме. Иако није био много виш и од њега, као да је уживао да га глед а верт ик ал
ним погледом как ав се обично баца на врло ситна бића.
Кас није, за све време седн ице, Марков је био занесен својим мис лима, све
док јед ан од професора левичарс ки расположен их није устао у одбран у студе
ната и док му се Жарковић није придруж ио. Марков у се чин ило да Жарковић
и овде упркос некоме говори тако како говори, да то нис у његове праве мис ли.
И не само што му није веровао, већ је и био љут на њега. Имао је притом осећање
да Жарковић нешто њем у оду зима говорећ и тако.
Пос ле седн ице дуго је лутао улиц ама, да би се смирио. Реч и професора ле
вич ара није ник ако мог ао да одоб ри. „Заш то би то профес ори мед иц инс ког
фак ултета најп ре требало да схвате студенте! Како оно рече: њихов а основна
људс ка права! Учит и их како се справ љај у лекови, а пус тит и их да од глад и или
нездравих станова пропад ај у. Пред ават и им нау к у о људс ком здрав љу, а скоро
ниш та не чин ит и за то њихов о здрав ље, и на једној вис окој школ и бун ит и се
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прот ив њихових бун а. Зар им нис у дате болн ице за лечењ е, пуне су их и пре
пуне. Тај човек између свега на свет у успос тави вез у, између млад ићк их буна
и фармаколог ије!“ Наједном је у ове тих им кораком ушла мис ао нек а из обла
сти нау ке којом се бав ио. Нас тав ио је да се крис тал ише у њем у нек и нау чн и
зак ључ ак, и наједном то бол ес но стањ е у њем у изл еч ио као да је тал ас озон а
улетео у заг уш љив у собу.
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Н

е може човек целога дана да остане нас амо са својим пос лом, стално вас
неко омета“, љут ио се банк ар Марков, брат професоров, јер је био прин у
ђен да пред чиновн иком, који је унео пошту, разговара телефоном са својом са
говорн ицом не мог ућ и јој рећ и да је још неко у канцел арији. Одговарао је због
тога кратко и неодређено, што је чин ило да она у нервози све глас није говори,
тако да је и чиновн ик морао понешто чут и.
– Шта је данас с тобом, забога? – рек ао је звонак женс ки глас сас вим јас но.
На то је Марков одговорио:
– Да, да, кас није ћемо то видет и.
Осећ ао је кол ико је бес мис лено што не каж е или чиновн ик у да прос то
остави пошту и кас није дође, или саговорн иц и да је зау зет пос лом, али ник ако
није могао ни на једно ни на друго без да се одлуч и. Онд а је саговорн ица рек ла
неш то за чиновн ик а нераз ум љиво, али се по наглас ку могло примет ит и да је
љута и нес трп љива. Марков је на то нач ин ио лице као да је реч о каком зван ич
ном пос лу и одврат ио:
– Буд ите без бриге, то ћемо по подне уред ит и, а сад довиђењ а, добио сам
нешто на потп ис.
Одлучивши се најзад ово да каже, спустио је слушал иц у са изразом досаде, не
би ли пред чиновником забаш урио с ким је разговарао. Чиновник је ипак знао да
Маркову тај разговор не би био нимало непријатан, да се он није десио у канцела
рији. У пос ледње време га је зат ицао више пута у разговору с тим истим нерво
зним гласом и запазио да је после тога бивао расположен целога дана. Напослетку,
то је сасвим природно, мислио је. Жена Маркова је провела ван куће у санатори
јум у неп рек идно готово три год ине, изу зимајућ и прош логод ишњу њен у посет у
мужу око Бож ића, која је трајала свега месец дана. По његовом миш љењу, то њено
боловање било је суви бес, размаженост богате гос пође, и стога је ове учес тале
телефонске разговоре Маркова са женама сматрао као прaведн у послед иц у њене
размаженос ти. Он је и овога пута имао израз као да би му неш то чес титао или
га потапшао по рамен у, али како је Марков био директор банке, задовољио се
само тиме да му уз љубазан осмех преда пошту и да се брзо удаљи из канцеларије.
Међу зван ичн им пис мима Марков је брзо опазио и пис мо своје жене и осе
тио ону необичн у стрепњу која га је увек обу зим ал а пре него што га отвори.
„
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Прве год ине њеног болова ња стрепео је увек да му не јавља за как во погоршање
због кога би морал а остат и још дуго у санаториј ум у, а у пос ледње време се бо
јао управо тога да је потп уно здрава и да жел и да се врат и кућ и. Мад а му је због
пос лова било незгодно, рад ије би он одл азио к њој, него да њој падне на ум да
дође ма и на најк раће време. Пош то је прво све остало разглед ао, отворио је
жен ино пис мо, да би неп ријатнос ти које га мож да у њем у чек ају бар мало одло
жио. Нач ин њеног брбљања, који је ран ије тол ико волео, сад је учин ио да се већ
при првим редовима нам ршти.
„Драг и тат ице, већ дуго ниси дол азио нит и си писао. Заборавио си потп уно
своју девојч иц у. Не бринеш више је ли појел а све бонбоне које си јој пос ледњи
пут донео. Да нис и стек ао как ву нову мазу па на мене заборавио?“
Марков којем у је пох ађање жене већ било досад ило, прочитавши то, одлучи
да ипак идуће недеље оде до ње.
„Шал им се, шал им, писал а је даље, знам ја да мене татица вол и, да ће за мене
све учинити. Чуј, татице, господ ин шеф је покрен уо анкет у о томе како би се ту
берк улоза дала сузбити. А ја сам ти причала кол ико је он амбициозан и луд кад се
чега подух ват и. Пог ин уо би, мис лим, да се у јавности не обрат и довољно паж ње
на ову анкет у. Нарочито кад би се лекари, и то они с универзитета, показал и рав
нодушни према овоме. Већ унапред прича како ће се цела зем ља одазвати. Сав је
у грозници ових дана. Било би грозно кад би се разочарао. Мени би тол ико било
жао, јер он живи јед ино од уживања у свом раду и замиш ља да је најбољи лекар.
Мис лим да га твој брат много вол и, али ти знаш кол ико је шеф нас задуж ио,
па иди моме деверу и рец и да га прек лињем да и он нап ише штогод о том про
клетом сузбијању туберк улозе и нека то објави у најбољим новинама. Само нека
се свак ако потп ише пун им именом, јер макако паметно нап исао, не вред и ако
се не потп ише. Ја сам шефу врло зах вална и волел а бих пош то-пото да му ово
учин им, али, разу ме се, нико не сме знат и, па ни он, да смо ми мол ил и твога
брата да суделује. Шеф ће то ипак нас лут ит и и биће вољан да ме још, ако је по
требно, овде задрж и.
Учини ово својој девојчици. И дођи што пре, ако нећеш да се опет разбол им.
Твоја добра девојч ица.“
Видеће да се не спрема скоро да дође, Марков осет и према жен и чак и нек у
неж ност због дет ињс ког поверења које је увек имал а у његову љубав. Час кад је
требало да јој каже да су му се осећања према њој промен ил а опет је одложен,
на његово вел ико задовољс тво. Из зах валнос ти према овом дару случаја, одмах
је телефон ирао брат у да ће доћ и к њем у по подне хитн им пос лом. Иако је знао
за његов у ант ипат иј у према Стевановићу, одлуч и да га привол и на оно што је
жена мол ил а. Смат рајућ и због тога да је према њој био у изобиљу добар, пом и
сли да има и он право да себе почас ти бар телефонс ким разговором са малоча
шњим драг им му гласом па позва:
– Ало, ало! Ко је тамо? А, ти си, мачк ице!
Звонак глас одврат и:
– Не мачк ицa, већ врло опас на зверк а која ће ти очи ископат и. Како си се
оно малочас понашао?
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– Опрос ти! Зар се нис и досет ил а: чиновн ик је био прис утан; куп ио сам ти
нешто врло лепо. Да дођем довече?
Звонк и глас зајед љиво дочек а:
– Не! Јa ћу доћ и до тебе. Да се не бојиш служ авке! Треба пол ако да се нави
кава на мене, зар не?
Марков се старао да што безбриж није одговори.
– Дођи, зла мачк ице. Ја сам само хтео да ти уштед им ход, али кад ти жел иш,
мен и је још мил ије.
Глас сад упита шапатом:
– Који мирис да ставим?
Марков се нас меја тихо.
– Нијед ан. Сама си цвет.
И поц рвене. Савест му се није бун ил а кад је свој у љубавн иц у држ ао у на
ручј у; али чим би јој рек ао неш то, што по његовом миш љењу може да се каже
само девојц и, чин ило му се да тиме и сувише вређа дет ињас то поверење своје
жене. И дод аде грубље, муш кије:
– Дођи зацело!
По подне је пошао брат у, љут што по рђавом времен у мора изл азит и. Влага
није само сип ал а одозго с неба, већ одас вуд. То није било ник ак во збив ање у
природ и, већ неко влаж но стање; било је свуд у изобиљу сићуш них, као на нај
ситн ије сито просејан их, кап и. Мож да су се и спуштале на зем љу, али то се није
видело. Дало се зак ључ ит и само по томе што је асфалт био влаж ан.
– Знач и, с колен им а си бољ е? – упит ао је у нев ериц и профес ор, чим га је
видео по так вом времен у.
Банк ар је траж ио како би почео разговор о анкет и, у међувремен у се зау
став љајућ и на сас вим друг им стварима, док га професор није прек ин уо.
– Него шта је с твојом женом? Санаторијумска психоза? Боји се да дође кући
мад а је здрава? Пос таће тамо, човече, потп ун инвал ид. Неће без Стевановића
моћ и једном ни у купат ило, рец имо.
Банк ар је за то време мис лио: „Нема ништа од његовог чланк а. Наговарат и
га у овак вом расположењу на то, било би бес мис лено“; међут им, желео је да же
нин повратак чим било одлож и, чим било потк уп и Стевановића да је још задр
жи, и тобож немарно упита, не пом ињућ и њено пис мо.
– Мис лиш ли учес твоват и у оној анкет и?
Доктор је оћутао више него што би се очек ивало и зајед љиво рек ао:
– Моја снах а се ваљд а расп ит ује? Знам отп рил ике како је то ишло: „Гос по
ђо Марков отп уш тен и сте, дос та је било.“ А њој се учин ило – проп аш ће свет
ако се макне из те залуђујуће установе и ударил а у плач и молбе. „Добро, али ви
мен и неш то да учин ите. Пробуд ите тога свога девера. Нек а каже коју о нашем
питању. Ми се овде из дана у дан сат иремо на бран ик у народног здрав ља, а они
ћуте скрштен их рук у.“ Знам његов речн ик. Остаћу скрштен их рук у.
Смрк ав ало се. Био је крајњи рок да брат банк ар буд е код куће. Морао се
смес та рас тат и.
– Имаш право, – слож ио се зато брзо са доктором. – Не знам как ва пос ла
имају професори фармаколози ту.
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Професор је остао са грижом савес ти што је снах ин у молбу тако на пречац
одбио. Како је она њега, доктора, уваж авал а, како се труд ил а да му угод и! Увек
га је за празник звал а на руч ак и дочек ив ал а свеч ано одевена, увек зас тирал а
сто најс купоцен ијим столњ ац им а, мес ил а кол аче које он вол и, пок азив ал а да
га пош тује, да смат ра његов у тит улу професора универзитета највишом час ти
до које се може доћ и. Како је правил а комбинац ије да га жен и са најлепш им де
војк ам а! Како је бил а гот ов а и да не иде на лечењ е, само да је он рек ао да не
треба! Њем у се саж ал и на њу из оних дана болес ти. Како га је глед ал а упитно,
труд ил а се да из његовог лица проч ита кол ико је теж ак болес ник. Због тог ње
ног израза и није смео да је узме на душ у и слож ио се са лек арем који је захте
вао да је одмах пош љу у санаторијум. „Шта ћете ми вас двојица сиротана рад и
ти за овај месец док будем на лечењу?“, питал а је у безазлености човека који није
знао још за дугорочност болес ти која га је снаш ла. Како је куп ил а најс вечан ије
хаљине да их тамо понесе, огрл ице, рук авице, као да иде у проводњу. Како га је
на стан иц и прек лињал а да јој увек одговара сме ли преду зет и неко лечење које
јој тамо куд одл ази буду предл агал и. Како је било празно кад су се са стан ице
брат и он врат ил и кућ и за коју је смат рал а да је нап ушта „само док не почн у зим
ски мразеви“. И шта је сад крив а она што је тамо добил а нов у болест, психоз у
санаторијумс ког болес ник а, како је професор називао? Тој болес ти, мис лио је,
и чврш ћи људ и подлеж у, а како неће тако повод љива и дет ињас та жена. „А осо
бито ако онај који је позван да разбија, још и подрж ава так во стање.“ У разне
женос ти још истог дана јој је пос лао кут иј у слатк иша, та тол ико пута га је она
њима обасипал а, и одлуч ио, уместо да пише чланак за који се зау зимал а, да што
пре брата наговори да оде и врат и је нас илно отуд, ако уст реба.
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ио је у новембар залутао леп, мада прох ладан дан. Заостало јасно жуто и цр
вено лиш ће личило је на сунц у на цвет. Нарочито га је у једном, десном кут у
дворишта било још много; лепот у овог кута је чинила пузавица слична лози што
се пел а уз зид до самог крова; на остал им, вет ровит ијим, местима шибље је сто
јало огољено. Деца, Ђерићк ин и унуч ић и, играл а су се уз тај зид, јер је ту ветар
најмање доп ирао. Скуп љал а су лиш ће, које им је тога трен утк а предс тав љало
нов ац и пун ил а њиме кас у, исп раж њен у кут иј у од пис аће харт ије. У почетк у
игре бил а су зам ис лил а да су у праш ум и. Праш ум у је предс тав љао стари бор,
две тује, што су рас ле у сред ин и круга, клупче старе зам ршене павит и, некол и
ко жбунова јоргована и хладњак у див љој лози. Вел ик и мачак који је и сам био
изи шао на пос лепод невно сунце био је тигар у тој двориш ној праш ум и. Ивана
се брзо уморил а од гоњења тиг ра, па су онда преш ли на скуп љање опалог листа.
Ни баба ни мат и нис у биле код куће и зато је свак и час извиривал а кроз ку
хињс ки прозор Кат ица и позивал а:
– У кућу! Знат и ви како сте ровит и.
Али дец а су хтел а да искорис те то одс ус тво старијих и, нап ун ивш и кас у
златн иц има, отиш ла су до кута где се, ограђена са свих страна жицом, сунчал а
живина: некол ико кокошака бисерк и и два тип ична сеоска шарена петла. Поне
кад би им се учин ило да прел ази улиц у њихова мат и. Изд алек а, кроз кап ију, ме
шал и су је са сваком танком женом окс ид исане косе и наш минк аном.
– Заш то ти, мам а, лич иш на друге маме? – питао је Иван док је био мањи.
– Имаш исту кос у и уста црвена и нокте као Милошева и Саш ина мама. А бак а
је наша сас вим друкч ија него њихова.
И збиља, њихова баба се није дал а помешат и ни из далека са друг има. Нико
више није имао њене крупне зеленож уте и прон ицљиве очи, али које нис у биле
лишене неж ног израза, њен танк и раздељак кроз јед ва проседу кос у, енерг ичн у
браду и снаж но извајан врат. Ретко је ко тако одсечно говорио и притом рук а
ма мах ао. Најзад, ретко су баке биле тол ико крупне, топ ле као њихова. Увек им
је, док су бил и мал и, било пријатн ије да их она узме у крило него мајк а, јер су
се у њем у осећал и као у неком јас тук у. Бак а се и одевал а на свој нач ин. Из дале
ка си могао познат и њене минђуше, њен шеш ир нал ик на муш ки и штап са сре
брном јабуч ицом.
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И сад се Иван у учин ило од друге жене да је његова мат и и пот рчао је према
кап ији, али управо тад а наи ш ла је њихова баба и повик ал а:
– Шта, зар сте ви још у двориш ту? Одмах унут ра! Јурите па исп розебате и
онд а би човек рек ао да вас је мајк а болес не род ил а. Шта је, шта си добил а на за
датк у? – обрат ил а се Иван и.
Ова је ишла у трећ и разред гимназије, али се због болеш љивос ти чин ил а
много млађа, јед ва мало крупн ија од брата који је још био основац. На бабино
питање лако је поц рвенел а и забац ил а дебеле плетен ице на леђа, ниш та не од
говоривш и. Бак а је правилно схват ил а њен пок рет па рече:
– Знал а сам то. Да ми је да нађем једном как ву добру девојк у студентк ињу
па да је узмемо да вам помаже. Пођите унут ра.
Девојчица је полако пош ла у кућу. Стидела се да покаже задатак, јер је доби
ла на њем у тројк у. Зато је сад, ног у пред ног у, корачал а и бил а готова да зап лаче.
– Де, пок аж и да вид имо, – рек ла је бак а скид ај ућ и шеш ир и остав љај ућ и
штап у гардеробу.
Иван а је још ћут ал а и омот ав ал а вит ице око врат а као крз но. Тад а јој је
брат отворио торбу и извад ио зад атак. Бак а је ставил а цвикер опточен златом
и, неосетљива на њене сузе и јад ања, превртал а свес ку. Бил а је повређена у сво
јој сујет и бабе чији су унуц и увек најбољи ђац и. Неус пелост им је опраш тал а
само кад су болес ни. „Туберк улоз а је заразна болест; треба се чув ат и да је не
добијемо, а ако је добијемо онд а нем а спас а“, пис ал а је девојч иц а за кој у је од
опт им ис тичк их разл агања школс ког лек ара било важ није оно што је слушал а
од своје бабе сваког дана. „Болес ник или проп љује крв, или од малок рвнос ти и
слабос ти умре. Так вим људ има већ и на лиц у пише да ће скоро умрет и и да им
нема спаса. Нек и се заваравају и траже га у нек им југос ловенс ким или стран им
санаторијум има, али и они су осуђен и на пропаст...“ Ту је девојч ица глас но за
плак ал а, јер је нас тавн ица у дну зад атк а бил а нап исал а: „Ни теби, Ивана, нема
спаса. Обрук ал а си се овим зад атком. Зар нис и чул а шта је лек ар говорио.“
Бак а је приш ла орман у и отуд извад ил а као лед углачан у марам иц у и пру
жил а унуц и без реч и. Још јој није било јасно как ву је омаш ку дете у задатк у учи
нило. Најзад је упитал а:
– Па шта каже гос пођица, у чем у си пог реш ил а?
Иван је одговорио умес то сес тре.
– Пог решила је што је казала да се не може од те болести излечити. Најбољи
је задатак био једне што је нап исал а да се сви мог у излеч ит и и рек ла да све вел и
ке куће треба прет ворит и у болн ице.
– Као Дос итеј, – примет и њина баба. – Нисам ја на тебе љута, – протепа за
тим Иван и као малом детет у. – Љут им се само на оне који дец и дају овак ве за
датке. Није дечји посао да о овоме мис ле.
– Немој јој, бако, то говорит и, – умешао се опет дечак, – она што год чује
од тебе, пише у зад атк у, па пос ле плаче.
Међут им девојч иц у је бабина неж ност још више раст уж ил а. Како је про
плак ал а цело вече, ујут ру је осван ул а са температ уром и запаљен им капц има.
– Телефон ирај доктору Пет ровићу, – замол ил а је бак а своју кћер.
– Зашто одмах њем у? Могли бис мо зват и старог.
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– Чич а је за обичне ствари. Ово ми се код ње чин и озбиљн ије. Ник ад јој
очи нис у биле овак ве, сва је зак рмељал а.
Пет ровић је од скора леч ио њен у унуч иц у, препоруч ио јој га је професор
Марков, давн и пријатељ куће. Он је дошао два сата пос ле позива. Није дец у пи
тао као чичица: „Ко се то мази? Морамо ми то тући, а не лечити.“ Није им ставио
рук у на глав у нит и се смеш ио онако као стари. Рас ипао је само око себе неке
мирисе лекова измешане са мирисом колоњске воде. Једном руком је оставио ше
шир, а другом таш ну и остао стојећ и. Чин ило се да се уопште до девојч ице неће
саг нут и, али се ипак сагао и ипак нас меш ио кратко. Код њега је све ишло успо
рено. Завирио јој је прво у нал ичје капака, опипао око ушију и изјавио:
– Овак ва појава у очима се вид и често код малокрвне деце. Врста лаке шкро
фулозе. Да вид имо плућа.
Бак а се усуд ил а да каже:
– Синоћ је много плак ал а па је то ваљд а и зато.
– Па да, нек и спољни узрок то изазива. Али сва деца која плач у немају ујут ру
так ве очи.
Ивана га се бојал а. Како је добро кад а дође чич ица. Скоро би пожелел а да
се разбол и, само да он дође да је пом илује, да спус ти хладно уво на лопат иц у и
викне: „Зин и!“, па пос ле тога да је шљепне лако по образ у. Доктор Пет ровић
донос и увек пуно справа. Њима отвара нос, уши, уста, њима ослуш кује, па јој
се и он чин ио као как ва вел ик а хладна маш ина.
Он је нап ис ао пун рецепт: маст и прашак за очи, кам ил иц у, рибљи зејт ин.
Кад је био на крају овога исп ис ивања, бак а је мис лил а да сме почет и разговор и
објас нил а заш то је девојч ица плак ал а. Примет ив по лиц у докторовом да му је
нешто неп ријатно, одмах је ућутал а.
– У сваком случају ништа се не леч и само реч има, – примет ио је.
Правилно је схват ил а, био је у нек у рук у на њеној стран и, само јој није било
јасно у чем у. Вероватно је смат ра култ урном женом. Дете се разболело, „обично
једно крмељање“, а она је одмах звал а лек ара, и то главн ијег. За труд му плат ил а
како нико не би. Ставил а новац у коверат, да се избегне она неу годност узима
ња голог новц а у руке. Ко би прем а томе смео рећ и, мис лил а је, да она прем а
лек арима, болес тима, туберк улозама, нема правилне, преч иш ћене појмове!
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У

право кад а су се почел и јав љат и по новинама одговори на анкет у, новинар
Чапета је био без идеје шта би пис ао и анкета му је бил а добро дош ла; али
је наж алост био необавеш тен о мед иц инс ким питањима, о соц ијалном правц у
у мед иц ин и готово није био ни чуо. Међут им, слут ио је да ту има ствари по ко
јим а би требал о расп ал ит и, како је гов орио, да и ту има штош та што треба
рашч ис тит и.
Наједном, као што бив а у час ов им а над ахн ућ а, жив о се опомен уо неког
старца из свог краја који је леч ио од свих болес ти и кога се ваљд а десет год ина
није био сет ио. Једном га је к њем у вод ил а његова баба траварка када је био обо
лео од мал арије. Старац је седео на трем у, док се свет тис као да час пре дође на
ред. Било је ту жут их, прес ам ићен их млад ића, чије се кос ти лица јас но обеле
жавале; људ и црвен их, наг рижен их носева; деце у крас тама; жена потпас ан их
или главоболн их с марамом преко чел а; и потп уно здравих људ и који су бил и
без болес ник а да траже савет како да их лече.
Лице му се зајап урило од задовољс тва кад а се тога сет ио. Грохотом се на
смејао и провук ао свих десет прс тију кроз кос у која је и без тога давал а утисак
да је чеш љан а нек им чеш љем необично дебел их зубац а. Сет ио се до танч ин а
разговора које је чуо исп ред себе док је с бабом чекао на ред. Тим је и почео свој
чланак, али одмах у почетк у нас тал а је мук а. О старц у врач у требало је писат и
критично, подсмеш љиво, показати да тај самоу к није имао право, да је само свет
заваравао, ометао дод ир с лекарима; међут им старчева слика је испадал а топ ла.
Чапета није могао да га се такне подругљиво. Њем у се и сад чин ило да су му ме
твица и хајдуч ица, које му је врач дао да пије, пријале више него икоји лек пос ле.
И сад је волео да их пије на „гладно срце“, како је то онда први пут чуо. И сад му
се свиђал а реч „дал ак“, којом је старац називао место под груд има.
Као што се био нагло одушевио, тако је сад брзо пос тао суморан, ход ао је
крупн им корац има по свом новинарс ком собичк у, управо се само суд арао са
зидовима, јер је та соба бил а мал а као колевк а. У суседн им истим так вим одаја
ма, од којих је био одвојен само дрвен им прег рад ама, чул и су се разговори и ку
цања писаћ их маш ина. Кроз мутно, као залеђено, стак ло на врат има видело се
како ходн иком пром ич у сенке. Хтео је већ оставит и посао и изи ћ и, али му свра
ти зем љак, сликар Вук, кога је пре некол ико дана био позвао да разговарају.
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Као многи самоу ци, Вук је значај нек их ствари, књига, нау ка, преу вел ичавао,
док је друге без основа потцењивао. Иако је имао дара скоро за све уметнос ти,
ни у једној се није потп уно израз ио. У слик арс тво је унос ио мис тик у ант ро
поз офије којом се у пос ледњ е време занос ио, у муз иц и је ужив ао прв енс тве
но слик арс ки, књижевност смат рао симболом, бук вално речено, вас ионс ког
живота.
– Морам да пишем чланак о сузбијању туберк улозе, – још с врата га дочек а
Чапета. – Разу меш, а ништа о томе не знам, нити познајем как вог доктора с киме
бих се могао поразговарат и.
Вук је био мршав и крак ат, сав као скин ут с визант ијс ке фрес ке и чудно је
одуд арао од мајуш ног новинарс ког Чапет иног бокса, прет рпаног харт ијет ина
ма свих врс та, и од Чапете, живог, разбарушеног, очију као углачан угаљ. И го
ворио је свечано, приг ушено, глас као да му је дол азио чак из средњег век а.
– Мис лим да доктори претерују смат рајућ и да се са туберк улозом мог у бо
рит и. Ако силе у вас ион и донес у човек у да се разбол и, разболеће се, а људ и се
хватају само за материјално и вид љиво.
Чапета га је слушао расејано па га најзад прек иде:
– Луд си, кол ико си тежак. Схват и, морам овде о озбиљној ствари говорит и.
Овак ви разговори, као што си их ти започео, мог у се вод ит и негде на летовању,
кад не знаш шта би друго. Налето ћемо у Бок и причат и о томе. Него можеш ли
ми сад одмах рећ и што паметно и нормално?
– Све вас је залудео овај прок лет и двадесет и век, – одговори Вук доброћуд
но. – Довеш ћу ти сут ра једн у девојк у чији је брат лек ар у санаторијум у. Врло су
зан им љиви: тај лек ар се ник ад неће бавит и приватном праксом, не жел и да се
богат и на рач ун туђе нес реће...
Чапета је скоч ио са стол ице викн увш и.
– Па разу ме се! Глуп сам кол ико сам теж ак! Како ми само то није пало на
ум! Иди, иди брже сад, сметаћеш ми ако и јед ан трен утак сад останеш.
И изг ура га на врата зач уђеног и разочараног, па узе одмах поново да пише.
Чуд ио се како му није пало на ум да се овога пута може оком ит и на лек аре који
се бог ат е „на рач ун туђе нес реће“. То је и тако било у њег ов ом стилу, зат о је
имао већ израђен калуп. Од тих оскудн их речен ица: да пос тоје лек ари практ и
чари и лекари по санаторијум има, од тога што му је Вук малочас рекао, погод ио
је остало и грозничаво се окомио на лекаре практичаре: „Како се можете борити
прот ив туберк улозе, кад а има чак и лек ара који хоће да живе на рач ун ове не
срећне болес ти...“ Ту је мало зас тао, учин ило му се да је претерао, али је одмах
нуо главом, пом ис ливш и да човек мора да претерује и зло увел ича, ако хоће да
га сви примете и нас тавио у том огорченом смис лу подв лачећ и лек арс ку кори
стољубивост. Слично је ран ије говорио о адвок ат им а, о њиховом грамзивом
однос у према сељац има; и о свештен иц има који неће да читају мол ит ву док им
се најп ре не плат и; али у овом питању много ствари му је остало нејас но. Није
ускоро опет знао да нас тави.
Незадовољан и друг им пок ушајем, устао је и почео опет ходат и. Био је као и
увек упоран, хтело му се пошто-пото да бар скиц ира тога дана нешто на чем у би
се заус тавио. Опет му је некол ико пута пао на ум старац из родног краја, зат им
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рођака која је, као гуја ноге, крил а да јој је ћерка болесна, бојећ и се да је не може
удат и ако се проч ује од чега болује. Овде га је понов а обу зел а она радост што
прат и час будне инвенц ије. Узбуђен, румен их јагод иц а, по трећ и пут је сео за
сто. Најзад је нашао оно о чем у може слободно говорит и. Јед ва стиж ућ и да по
хват а мис ли, почео је пис ат и крупн им нерв оз ним рукоп ис ом, не либ ећ и се
претеривања, све више одушев љен свак им новим редом, и то тол ико, да би на
глас проч итавао када би му се нешто свидело. Био је заборавио свој малочаш њи
гнев прот ив грамзивих лек ара и оком ио се на болес нике који болест крију или
се кас но обраћај у лек ару. У бокс у до Чапет иног час му се чул и смех, час рец и
товања, ход ања по соби и онд а би опет нас тал а потп уна тиш ина. На тај нач ин
је увек рад ио; сви су по његовим радосним уск лицима и псовкама унапред знал и
как ав се чланак спрема. И сад су у суседн и бокс улазил и свак и час и, чувш и га
иза прег раде, кроз смех добац ивал и:
– Чапета се порађа!
– Тај има вент иле на мозгу!
Што је време више одм ицало, ћутања су бивал а све дуж а. Наједном се као
изнебуха проломи: „Стид ите се, дак ле, да болујете и да се лечите од туберк улозе,
а не стид ите се да умрете од ње!“ „Как ав бес мис лен зак ључак, пом ис ли сусед,
идем, доврага, да вид им шта је с тим човеком!“
Управо кад се Чапета стао опет осећат и сиромаш ним, кад а му мис ли нис у
навирал е онако као у почетк у, сус ед је куцн уо и одм ах зат им отворио врат а.
Чапета му се обрадовао, већ помало уморан, и почео тумач ит и своје глед иш те
о заос талос ти народ а у хиг ијенс ком погледу, о његовим предрас уд ама, жалећ и
што те своје реч и не може узг ред и да бележ и, тол ико му се сад чин иле убед љи
ве, изазивале у њем у нове мис ли. Из самог најдубљег мож даног тресета дизал а
се зап аж ањ а и знањ а која је узг ред стиц ао и брзо повезив ал а са предметом о
коме је говорио, а о коме ник ад а није свес но мис лио или читао. Задовољан што
ствари пом ало нау чно може да расп рав ља, свак и час је пров лач ио прс те кроз
кос у и опет је раздрагано викн уо.
– Одл ази, одл ази брзо, нешто дивно ми је пало на ум. Морам забележ ит и.
Новинар је завртео главом и врат ио се у свој бокс.
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амо у ток у своје новинарске каријере Чапета је пребобао некол ико вел ик их
одушевљења, да и не говоримо о заносима из ране младости за шведску гим
нас тик у, за море, за часоп ис који би окуп ио само пис це његовог краја. Ниједно
од ових одушевљења није га држало више од шест месеци. Кад се заљубио у пред
водн иц у домаћег гимнас тичког удружења, од јут ра до мрак а је вежбао у гимна
стичкој дворан и. Знао је тад а све корис ти гимнас тике, животоп исе Швеђана и
Чеха који су у њој извршил и револуцију. После некол ико месеци поред те девојке
је прол азио као поред најобичн ије познан ице, а дош ла је на ред кћер капетана
на приватном брод ићу што је саобраћао између Дубровн ик а и његовога родног
места, и с њом одушевљење за море и вож њу по месечини. Тада је говорио само о
ултравиолетним зрацима, морским струјама, коралским острвима, зем љописним
дуж инама и ширинама, необичн им морским живот ињама. На мисао о часоп ис у
га је потак ла љубав према некој зем љак ињи песник ињи којој часоп иси у престо
ниц и нис у примал и песме. Заг рејао се некол ико месец и потом за једн у глум иц у,
која је у то време играл а љубавне улоге, и свом снагом навал ио на изу чавање по
зоришта, и убрзо се тол ико упут ио у те ствари, да је извојевао да некол ико пута
прот ури своје приказе. Тада је волео да разговара о постанк у класичне комед ије
и драме, о романт ичном правц у у глум и, художествен иц има, модерној сценари
ји. У ток у анкете новинари се шал ил и: „Пропаш ћемо од Чапет ин их мед иц ин
ских чланака. Сиг урно је на реду как ва спец ијал истк иња за плућне болести.“
Тад а се већ био упоз нао са Олг ом Иванов ић. Ишли су он и Вук улицом
Кнеза Мих аи л а. Наједном је Вук пред књиж аром Цвијановића зас тао. Олга је
стојал а готово приљубивш и нос уз стак ло. Дан пун магле и сунц а, у образе јој
је попео румен ило, чак јој је и нос био румен, као и руке на којима по обичај у
није имал а рук авице. Њена смеђа гус та кос а бил а је подсечена скоро муш ки и
по врат у се видело да се није скоро шишал а, као што се по потпет иц ам а дало
зак ључ ит и да ципеле нис у биле већ дуго на оправц и. Ипак све ово није давало
утисак неу реднос ти. Осет ивш и да је неко пос мат ра, дигла је очи са књига и на
смејал а се цел им ликом, у тај мах обас јан им сунч аном руковет и процеђеном
кроз маглу. Од тога су јој очи, које су се у сутон чиниле црне, постале јасно смеђе
и прозрачне, а зуби заблис тал и као превучен и свак и понаособ по једн им осме
хом. Сва њена појава бил а је блага и светлуцава.
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– Па ти нис и прич ао како је то леп а девојк а, – примет ио је Чапета што је
могао глас није.
– У свем у пок ажеш душ у, – рек ао је Вук прил азећ и јој. – Чак и у томе где
станеш на улиц и. Ово је мој друг и зем љак Чапета.
– Бил и сте дивн и тако приљубљен и уз окно. Још су вам очи пуне нек их све
тлих снов а, – нав ал ио је новин ар одм ах са удварањ ем и нагао се као да би јој
хтео боље саглед ат и зен ице.
Вук није хтео признат и да је неп ријатност која га је обу зел а због понашања
Чапет иног љубомора и, убед ивш и себе да и Олг и так во пон аш ање мора бит и
неп ријатно, узео је да је бран и:
– Не буд ал и, бол ан, с њом као с друг им девојк ама. Није она као те што се
врте улицом.
– Не треба ти то да ми кажеш. Не глед а се свак и дан дев ојк а овако пун а
женс твенос ти и...
Вук се осет ио беск рајно нес рећан. Није то сад бил а само љубомора него и
стид. Није могао поднет и так ав нач ин разговора, особито пред Олгом. „Како
се сме рећ и пред девојком: женс твеност, то опом иње на неке ствари о којима
невини не треба да мисле, на чулн у љубав...“ Он је и иначе, а нарочито поред Олге,
говорио само о духовима, о виш им световима, вечнос ти, смрт и, о лепот и при
јатељс тва; или, ако говори о књижевн иц има, онд а само о Дантеу и Шекс пиру;
ако је о сликарству, само о Леонарду. Њем у се представљало да је она виш им си
лама одређена да сас луша све најбоље, нају звишен ије садрж аје његових мис ли,
сва његов а самоу чк а огромна див љењ а стварим а на које се она давно и давно
кроз школу навик ла, на које је огуглал а.
Девојц и међут им нис у бил а мрс ка та новинарева умиљавања. И Чапет ина
необична, чупава појава је занимала. Он је ишао мало погнут напред, махао је ши
роко рукама, кос у је само, рек ло би се, прстима чеш љао а оковратник кап ута није
повртао. Због сталног старања да је глед а у лице при ходу се смеш но спот ицао.
Свак и час је једном руком чинио покрет као да ће јој је спустити на рамена. Њој се
чинило да без загрљаја иде загрљена. И мада су јој његова бујност, нарочито отво
рен начин дивљења, бил и необични, чинио јој се ближи па чак и човечнији од Вука.
Већ су десетак мин ута разговарал и, а Олга никако да помене Чапетин чланак
што је њега чуд ило и чинило да се све упад љивије удвара, не би ли је опомен уо да
је он тај што је писао о предмет у који њу и њенога брата зан има, не би ли је уми
лостивио да што о томе каже. Најзад је упитао: да ли је икад чула презиме као што
је његово.
– Ви сте писал и, знач и, она два чланка? – сет ил а се напос летк у она, и насме
јал а не његову дет ињс ку, провидн у, жељу да се о овоме говори.
– Јес у ли вам се свидел и?
– Бил и су сасвим друкч ији него остал и, и то је већ један разлог да ми се сви
де. Осећа се мало недостатак стручног знања, али сте га нак над ил и тачним запа
жањем. И онд а згодно је што сте писал и као беседу.
Ту се наједном зац рвенел а па стал а.
– Слободно говори. Немој се стидет и. Нико му неће као ти рећ и искрено и
паметно, – храбрио је Вук као да је недорас ла девојч ица.
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– Мис лим да су се и мом брат у ти чланц и морал и свидет и. Знате, и он има
обичај да каже да би се наш човек пре го пред светом скин уо, него признао да
има туберк улоз у. Штета што не знате мога брата. Је ли, Вуче, он има нау чн и,
чис то лек арс ки став према болес ти. За њега је она сензац ија само у лек арс ком
смис лу. Да ли ме разу мете?
– Више него што слут ите, – већ са очигледн им заносом је пот врд ио Чапета.
– Је ли, Вуче, – опет је позвал а њега, бојећ и се да не остане усам љен у том
разговору, – он нас је све еманциповао у том погледу? Сад и наша мајка, али не, за
њу баш не бих могла тврд ити, али наш отац не осећа више тај стид који сте ви врло
добро уочил и, он би сад отворено признао да неко од нас добије и отворен у ту
берк улозу. Могао би о томе слободно да говори као о Питагориној теореми.
Новинару се Олга чин ил а чудо од непос редности, памет и и топ лине. У оду
шев љењу је већ видео себе као борц а соц ијалне мед иц ине. Олга је, са осмехом
који је одобравао и чуд ио се, поглед ал а његову кос у, зачеш љан у шаком, у чијим
је тал ас има било снаге и декорат ивнос ти мермерног порт рета.
Вук је трпео због ових њен их поглед а и дет ињом лук авош ћу пок ушавао да
скрене паж њу на себе, па упао у реч да јој каже како је у старој грчкој митоло
гији нашао личност за чиј у душ у је убеђен да се поново у Олг и род ил а. Као да
је имао тален ат да разговор потп уно одвоји од трен утк а и сред ине у којој се
вод и. Олги се нарочито у том трен утк у чиниле неу месне његове речи па је прко
сно прек ин ул а:
– Дос адно ми је увек мис лит и на ту душ у! Знаш да не вол им так ве приче.
Боље глед ај ову дивн у маглу преко воде. Лич и ми мало на оне две твоје лањс ке
слике.
Вук јој је био зах вал ан због ове пох вале, опрос тивш и што није прих ват ил а
прич у о реи нк арнац ији, и занео се у тумачење како му је наи ш ла инс пирац ија
за слике што су јој се свиделе.
Тако се целога пута њих двојиц а надметал и, упад ал и јед ан другоме у реч.
Иако се Олги новинаров удварачк и јуриш свиђао баш због своје обичности, због
тога што је био сушта противност Вуковом тихом обожавању, понашала се као да
његове реч и не узима за как ве свечане изјаве. Кад је нес трп љиво прек ин уо Ву
ково разл агање о уметнос ти реч има да је најлепше уметн ичко дело лепа жена,
држала се као да смат ра да је то његово неко објективно миш љење, у низу других
које је имао у уметности, и пок ушала да му противуречи. А Вук је у себи ликовао
због ове победе њене озбиљнос ти над његовим баналн им удварачк им језиком.
Тако су стигли до Калемегдана и зауставил и се да посмат рају зем унску лађу
која се ближ ила. Пловећи она је разгртала површинске сивозелене таласе и испод
њих се указивао нек и љубичаст па зеленомод ар, па под њима црвеноз латан ток.
Те тајне матице би се само часом појавиле па опет брзо бивале прекривене сребр
настосивим струјама површине. Само гдегде према западу оне су стално проби
јале на површ ин у. Некол ико пута Вук је помен уо нешто о сунц у, које је, иако на
заласку, прожегло маглу, и о сунчевом духовном бићу, и некол ико пута је новинар
рек ао зад ив љено како су јој се очи нап ун иле златом, Олга их готово није чул а.
Увек се дубоко, праисконски, везивал а за природу чим би дош ла у дод ир са боја
ма и мирис има.
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– Хоћете једном да одемо овако утроје до Зем уна? – пок ушао је опет Чапета
да је добије за себе и Вук а.
– Било би заис та дивно, – одговорил а је мож да први пут отк ако се сунце
појавило из магле, црвено и голо, као да је негде у магли било изг убило свој у
ват рен у опн у.
– Пус тимо је сад сам у нек а ужива у вод и, – усп рот ивио се Вук који се веро
ватно побојао да она одмах не зак аже кад ће то бит и. – Друг и пут ћемо се за то
договорит и. Волел а би да си сад потп уно сама, зар не?
Олга се прон ицљиво нас меш и.
– Добро, оставите ме, али не и у мис лима, – рече пруж ивши им рук у, али по
глед а не одвоји од воде.
Од тога сус рета почел а је у Чапет ин им чланц има фаза соц ијално-мед иц ин
ска. Целу једн у област, која му је дотле бил а страна, за некол ико недеља је проу
чио са свеж ином и упорнош ћу човек а неист рошеног средњош колс ким дис ци
плинама. Сада је махом говорио о диспанзерима, пол ик линикама, пнеу мотораксу,
Кох у, хиг ијенс ким предрас уд ама. Са Вуком је, с несебичнош ћу прве младос ти,
дел ио нак лоност према Олг и: он се дивио њеној спољаш нос ти, док је Вук тихо
чезнуо за оним што је звао њеном душом.
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лга је пос ле те шетње, у само вече, сврат ил а своме брат у од ујак а слик ару
Милош у Куш ићу, који се почетком јесен и био врат ио из Мит ровице, по
сле две год ине робијања. Амнес тија га је бил а затек ла пос ле дугог штрајковања
глађу и чин ило се, кад је стигао, да неће моћ и дочек ат и зим у. Олг ина мат и, чији
је син тамо још остао, у први мах, док га још није видел а, у материнс ком срц у га
је скор о опт уж ил а, мад а је Куш ић био дет е њеног брат а, да се морао неч им
удворит и кад су га пус тил и пре њеног сина, и то њега који јој се увек чин ио ко
ловођа у свим а бун ам а и смел им подух ват им а. Мож да Стев ан не би ни доп ао
робије, да није било Милоша, мис лил а је чес то. Увек је дол азио нек уд да га зо
ве, увек га извод ио из собе да му неш то тајно каже, донос ио му те књиге што
залуђују. Милош је већ пре одл ас ка у Мит ровиц у, у Беог раду, два пута леж ао у
зат вору, слик ао је и слике које она није разу мевал а, говорио како није могла да
одобри, и сад опет, ето, дошао пре Стевана. Тек кад је Милош почео да говори
како човек може да има бољег пријатеља у некоме ко му није ник ак ав род него
у најближем рођак у; како Стевана не вол и зато што му је рођак, већ што исто
мис ле; како човек у, баш ако верује, није пот ребан ник ак ав пос редн ик између
њега и Бога; како је Богород ица род ил а дете земаљс ким путем као и све друге
жене, – и њена су деца, чин ило јој се, тако почел а говорит и. Али кад га је виде
ла изм ученог, „ни пол а оног млад ића који је отишао“, мутног треперавог погле
да, испал их јагод ица, дубоко се зас тидел а и своје неи зговорене опт ужбе, јед ва
се усуђујућ и да га глед а, да јој у очима не би видео страх.
– Зашто сте, сине мој, сами себе мучил и глађу? Зар вам није било доста мука
којим су вас они муч ил и? – питал а је као да претпоставља да је и њен син драго
вољно гладовао, с надом да чује да он то није чин ио.
Милош је њене савете и прекоре примао као да дол азе од неког млађег, не
дозрелог за озбиљне људс ке пос лове.
– Не разу меш ти то, тетк а. Није нама било мило да сам и себе муч имо, већ
смо морал и, због људс ког дос тојанс тва. Не знам како бих ти друкч ије објас нио.
„Теш ко мен и“, пом ис лил а је она заћутавш и, „знач и и Стев ан је гладов ао“,
и опет јој се учин и да је Милош и у томе био колов ођ а. Стев ан је био још за
творен ији од своје браће, ник ад у кућ и нис у знал и куд а иде, чиме се зан им а,
ко му је друш тво; мад а се мајц и чин ило да јој се исповед а, да је обавеш тав а о
33

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

сваком свом корак у. „Одох ја у сем ин ар, имамо неке вежбе. Мораћу сут ра на
излет до Негот ина, немојте ме чек ат и три дана.“ Говорио је зато тако да њу не
би узнем ирав ао. Зав аран а тиме, она је у име његово дав ал а о њем у и његовом
миш љењу изјав е које су Олг у и њен у браћу љут ил е а понек ад и наг он ил е на
смех. „Мој Стеван је као девојк а“, говорил а је. „Увек ми каже куд а иде. То не би
Стев ан одобрио, он је вел ик и родољуб. Из њег ов их уста нис ам дос ад чул а да
би краљ а наз ив ао так о пог рдн им имен им а.“ Олг а би се у име брат а љут ил а:
„Како можеш да гов ориш тако у њег ов о име? То је глупо, мам а. Кад су мајке
знале шта им одрас ла дец а раде!“
Кад је први пут отиш ла са Олгом да вид и Милоша, Олга је стрепел а од сва
ке њене реч и, бојал а се да га тако изм ученог, уморног, не узнем ири да не каже
неш то што би га болело. Али чим је мајк а почел а да га кори и савет ује да треба
„да се смири, да је видео сад како је па нек а се узме упамет“, он је поглед авш и
Олг у сау чес ничк и и нес таш но, дочек ао:
– Ти то не разу меш, тетк а. Сад баш кад сам вид ео како је, не мог у да се
смирим; али немој се плаш ит и, глед аћу, глед аћу да тамо више не дос пем.
Онд а су се мајке склон иле у друг у собу да се слободно, саме, изјад ају. Ми
лошева је извад ил а из ормана његово одело што га је шио пред одл азак, „у које
би сад могла двојиц а овако танк а ући“, туж ил а се како му се желуд ац смањио,
„није већ и, ево од ове моје шаке“. И у њен им реч има је звон ио прекор. Као Сте
ванова мат и Милоша, тако је она смат рал а Стевана за коловођу, тако се њој чи
нило да се њен син, отк ако се са Стеваном зближ ио, ухват ио у то коло; тако је
исто она, кад су млад ић и међу собом говорил и, држ ал а да Стеван њеног сина
увлач и у неке опас не ствари, смат рал а да су књиге које му он донос и опас не, да
су га оне у зло нав ук ле, да је Стев ан крив што јој је син, умес то да учи што и
друг и разумн и млад ић и, отишао у слик аре.
– До седмог разред а био ми је као девојк а, а пос ле се стао друж ит и са ста
риј им од себ е, студ ент им а, зан ео се том пус том пол ит ик ом и, ето, док ле је
дотерао, – рек ла је гласом пун им прекора, глед ај ућ и у огњен и ромбои д на вра
тим а пећ и.
Тад а би се сет ил а да Стеван још чам и и било би и њу стид и својих мис ли и
реч и. Опомен ул а би се како је Стеван био према њој неж нији него њен рођен и
син, како је с Милошем све дел ио, вод ио га у позориш те кадгод би и сам ишао,
купов ао му боје од новц а који је зарађив ао дај ућ и часове. Признал а је себи да
„ако неко неш то неће, нико га не може натерат и“, да је Милош и без Стев ан а,
чим је стиг ао, пот раж ио стар о друш тво. Пор ед свих нех от ичн их опт уж би,
њих две су биле најближе једна другој, заједн ичк а мук а је учин ил а да су могле
цел е сат е разг ов ар ат и разу м ев ај ућ и се међ ус обно бољ е нег о што би их ико
друг и разу мео.
Дошавш и сад из шетње Милош у, Олга га је затек ла да слик а. Пос ле два ме
сеца одмора неш то се био поп равио, почео изл азит и. Чин ило се да му је најве
ће ужив ањ е на свет у бил о корач ањ е, померањ е с мес та на мес то. Деч ачк и је
прас као ако би му мајк а рек ла да треба да леж и, не би ли се угојио. Двап ут се
догод ило да се врат ио одмах пос ле пол а час а, али није хтео за жив у глав у при
знат и да га ход замара, изм иш љао је друге узроке.
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– Жељан сам рада у пределу, – рече остављајућ и мрт ву природу коју је запо
чео. – Дос ад ило ми се тамо слик ат и само ствари, робијаш ке собе. – И, приме
тивш и њено изненађење, дод аде: – Знаш, тамо је у нек у рук у и горе било него
што ви споља зам иш љате, а у нек у и боље.
– Ја зам иш љам баш онако како јес те.
– Чин и ти се то, зам иш љал а си ти да је Стев ан у и мен и порас ла брад а до
појаса и нокт и да бис мо могли орат и, – зад ирк ивао је.
А онд а се уозбиљио и причао јој већ пет и пут о Стеван у како је могао нај
дуже од свих да гладује, како је надм удривао чуваре најбоље од свих, како је на
уч ио једног радн ик а рус ки језик без књига, онако усмено.
Олга је мол ил а једном да јој нац рта како изглед а Стев анов а соба, ходн ик
куд а прол ази, прос тор у који му глед а прозор; веровал а је више у лин ије него у
реч и. Мис лил а је: „Ма цртао и на свој необич ан нач ин, и тврд ио да предмете
вид и само тако, опет ће цртеж бит и верн ији од реч и: ако је на соби јед ан про
зор, не може нац ртат и два; ако је мал и, не може нац ртат и вел ик и.“ Крај ње у
блок у било је пуно ситн их скица које је из Мит ровице донео и она нас умце узе
јед ан, на неу гледној већ пож утелој харт ији. О оголело грање пред дугом кућу
рином хватал а се клубета бод љик аве жице као имел а. Под стрехом слично гне
здима опет су вис иле гуж ве исте так ве жице, и магле над дол ином лич иле су на
сплет ових гвозден их игличас тих влак ана.
– Остави! То сам за инат самом себи једном рад ио. Него шта је оно с Вуком?
– Пок уша да пренесе разговор брзо на друг и предмет. – Сав је утон уо у љубича
сто и мистично. Хоће мајк у да ми упише у своју сект у. Био је овде нек и дан и це
ло вече јој прич ао о звез дам а, о нач ин у како ће да стекне надљудс ке моћ и, да
гледа у будућност и шта ти ја знам. Да није од нес рећне љубави тако забрљавио?
– Вук ник ад ни због чег а не може бит и нес рећ ан као ми, тол ико је занет
својом сектом, како ти кажеш. И наш у мам у он тако врбује.
Разговарал а је с њим и стално мис лил а на цртеж који јој је ист ргао из руке.
Из његовог причања се чин ило како су све муке олако прол азиле, и гладовање
и тамн иц а, како су увек бил и бодри, надм удрив ал и тамн ич аре, а тај цртеж је
наједном пок азао да је тамо било у ствари друкч ије. Како се само глупо дал а за
варат и и видет и у том гладовању више подвиг него патњу, вероват и да се тамо
може тобож слик ат и, да је било некога ко је дос тав љао материјал, да је било у
нечем у „и боље него што се овде зам иш ља“.
– И који му је оно чуп авко? – нас тавио је Милош. – Већ два пута је с њим
био. Вук хоће да ме упише у ант ропоз офе, а онај друг и у неке хиг ијен ич аре,
шта ли. Упео се пош то-пото да ме увери како треба да идем нек уд да се леч им,
богзна од чега. Да сам их имао у оној тамо досад и, бар бих се забав љао.
Увече је дошао Милош у човек радничког изгледа, под качкетом, и поздравио
се само с њим, као да Олга и не постоји. Чак кад је Милош представио, гледао је
дош љак са неповерењем и као да је јед ва чекао да се ослобод и њеног прис уства.
Милош је поново пок ушао да га одобровољи према Олги, али је човек бацио опет
само брз неповерљив поглед према њој, те је Милош најзад смејући се рекао:
– Не остаје ти ниш та друг о, нег о да мал о изиђеш. Само да нис и прис лу
шкивал а!
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Човек је, изглед а, био или врло забрин ут, или није имао нимало смис ла за
шалу, јер је готово уплашено поглед ао на њу.
Ујн у је Олга затек ла крајње незадовољн у посетом неповерљивог човек а.
– Није им дос та било што су га заразил и тим идејама, и сад, кад га виде та
ко бол ес ног, умес то да га остав е, опет се мот ај у овд е. Нароч ит о овога не во
лим; чим уђем, заћут и као да раде некоме о глави.
Већ некол ико кругова разговора Олга је са њом заврш ил а, о неповерљивом
човек у, о Милошевој нап рас итос ти, о томе мис ли ли Пав ле поч ињат и приват
ну пракс у, зат им шта су у пос ледњем пакет у пос лал и Стеван у, па кад ће она за
врш ит и школу и, најзад, да би требало Милош у већ унет и ужин у – а гост ник а
ко није хтео да оде.
– О чем у, да ми је знат и, мог у тол ико дуго да причај у! – свак и час би мајк а
узд ахн ул а. – А нек и дан кад је сврат ио онај дугачк и побож ни слик ар, Милош
каже како му се чин ило да му неком пау ч ином умотава мозак док му говори.
Најзад је Олга морал а поћ и, не сачекавш и да гост оде. Увече је писал а брат у
у санаториј ум о Стеван у и Милош у. И, да би му пок азал а како је ушла мало у
његову нау к у и његове идеје, јав љал а му како Милош има изглед плућног боле
сник а и да би мож да било добро кад би неко време могао провес ти гдегод на
план ин и. Мис лил а је, ако код Павла има места, он ће одмах писат и и позват и га.
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илош је целога дана био напрасит. Што год би му мајка рек ла, није му било
по вољи. Почело се већ смрк ават и, а она се није више усуђивала да му уђе
у собу. Седел а је крај кух ињс ког прозора заглед ана у пољ ан у што се пруж ал а
прем а Дун ав у. Ни у лето та рав ан није бил а прив лачн а, рас ле су по њој боце,
реп уш ин а и авт уш а, диз ал о се некол ико димњ ак а и некол ико онис ких кућ а
блатњара и црвенеле гом иле опеке; а у јесен је овај крај био још суморн ији, по
стале би вид љиве оне рупчаге по њем у, вел ик и пут што га пресецао, прет варао
би се у праву каљуг у, кућице се чиниле још јадније, јер ништа више није зак лања
ло њихове обијене зидове; јед ино се гом иле опеке због влаге весело црвенеле.
Ускоро су на пољан у стал и стизат и заљубљен и. Није их плаш иo ни ветар што је
шибао с Дунав а, ни блато, ни боц а кроз кој у су се морал и пров лач ит и. На ку
хињс ка врата је тад а зак уц ао неко ситно и оштро. „Опет она“, пом ис лил а је са
страхом и мрж њом мајк а и устал а да отвори.
– Добро вече, госпођо. Колега Кушић је зацело код куће? – рек ла је Сунчица
Петровић начином по коме се не би могло рећи да јој је стало да се мајци допадне.
– У соби је, мало је кењк ав, – одврат ил а је она, и упут ил а се према врат има
као да би хтел а да их заштит и.
Девојка је сад међут им ударил а весело у њих целом шаком и, не чекајућ и од
говор, упал а у собу. Мат и чу сасвим друг и глас од онога којим је њу поздравил а:
– Шта је то, Куш ић у, с тоб ом? Нем а те целу вечност. Хоћеш ли да мал о
изађемо?
Мат и је прет рн ул а од страх а шта ће он на ово одговорит и. Брзо је упал и
ла свет лост као да је њом хтел а да одаг на и тај страх и мрж њу прем а дев ојц и.
„Упроп ас тиће га, вук ућ и га собом тако бол ес ног кроз ову вет ромет ин у“, ми
слил а је, „а мене нек а ђав о нос и. И као да гат а, увек дођ е кад леж и“. А ући у
соб у није се усуђ ив ал а из бој аз ни да пред том нас рт љив ом шип ариц ом син
опет не викне на њу, и из страш ног сазнањ а да то туђе створење, које се поче
ло појав љив ат и код њих тек од пре некол ико нед ељ а, има већу власт над њим
него она што је од првог његовог дах а уз њега. Реч и гош ћине што су доп ирале
из собе пун иле су је гађењем, јер су јој се чин иле мас ка њен их правих намера,
осећ ањ а и реч и што их је негде на другом мес ту гов орил а њеном син у. „И ка
ко је све то бес мис лено“, мис лил а је. „Шта ли јој знач и то смеш но брбљањ е:
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Овд е је мал о ваз дух а, мат еријал збиљ а овд е није пред ат, овај се зид чин и ме
кан као пам ук и брд а су ти сувише близ у. Заш то о тим слик ам а не говори као
остал и свет!“
Док се она тако муч ил а, он је одевен изи шао с девојком из собе. Глед ао ју
је погледом који је забрањивао а и прек лињао да му не приговара и не опом иње
га. Мат и га у једном час у свег обу х ват и: и колутове под очим а, и прамен кос е
на слепоочн иц и који је сведоч ио да је знојав, и под рхт ав ањ е рук у, и пог нут о
држ ањ е. Кад су изи ш ли, скоро очајн а је пот рч ал а прем а прозор у што глед а у
пољан у; али су се њих двоје овога пута упут ил и улицом која је вод ил а у град.
Девојк а је корачал а неш то мало исп ред Куш ића. Као у љубавном узбуђењу
њих ал а је при ходу бедра и трош на раменца, и говорил а кроз смех:
– Твоја мама веров атно мис ли да жел им да се удам за тебе. Тај старинс ки
свет не може да схват и другарс ки однос између девојке и млад ића.
– Шта ти пада на памет? – рекао је Кушић, узбуђен што је опет почела о томе
да говори.
– Знаш шта! Једном ћемо, на лето, збиља провес ти цео дан на Авал и, спава
ћемо под дрвећем, у том погледу немам ник ак вих пал аначк их предрас уд а.
Већ трећ и пут је о томе говорил а, а он није могао ник ако да док уч и због
чега би ноћ ил а на Авал и: да свет и његова мат и увиде да нема предрас уд а, или
што га вол и.
– Заис та би то смел а учин ит и?
– Заис та би то смел а учин ит и? – поновил а је под ругљив о. – Смел а бих и
много више.
– На пример?
– Смел а бих ти на пример бит и модел и за как во гол ишаво Пролеће, ако ти
се свиђам, – дод ал а је и стал а пред а њ нес таш но.
Било је у том понашању и дет ињс ке спонтанос ти и потп уне зрелос ти и са
мос вес ти. Њене младе груд и само што га се нис у дот ицале.
– Збиља би то учин ил а? – упитао је и пруж ио руке према њој.
Она међут им као да се препал а свога чик ања, тргла се и узел а беж ат и, што
је опет било ново изазивање. Свак и час, бежећи, освртала се, вртећи се око себе,
као да се извија из заг рљаја, и њем у је готово било пријатн ије да пос мат ра ову
игру, него да је ухват и и стис не у наручја.
Бил и су так о већ изи ш ли на Улиц у Краљ а Алекс анд ра, где се свет стао
освртат и на њих. Прес тал а је трч ат и тек кад јој је он довикн уо, али је и даљ е
ишла брже него што је он могао издрж ат и. У грлу га је неиздрж љиво гребло, јер
се није усуђивао пред њом да каш ље, и зад их авао се као да се пење уз брдо.
– Ићи ћемо на пољан у иза Светог Марк а, хоћеш ли? – упитал а је опет кора
чај ућ и мало исп ред њега, тако да му је при разговору окретал а профил уокви
рен светлом косом и танак као да је нац ртан как вом лаком руком.
Овај позив је био обећ ањ е да ће моћ и корач ат и сас вим уз њу, и да ће при
сваком корак у осећ ат и њен у ног у чак из бед ара, да ће, кад се она у пом рч ин и
спотакне, моћ и осет ит и у рук ама њено тело, као и прош ли пут кад а су су бил и.
Зато, мада га је све неиздрж љивије гон ило на кашаљ и ноге му од изнемоглос ти
дрхтале, мада се кајао што се болестан дизао, убрзао је корак да би час пре стигли
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на пољан у. И само дражење на кашаљ, услед усредс ређенос ти паж ње на друго,
као да је прес тало једно време.
– Знаш шта, играћемо се жмурке, – објавил а је кад су стигли на пољан у. – Ја
ћу се прва крит и, а ти ме траж и.
– А шта ће бит и наг рад а кад те нађем?
– Одред и сам, – добац ил а је и изг убил а се далеко иза жбуња што је ивич ило
провал ију иза њих.
Кад а му се учин ило да је већ тол ико отиш ла, да га не може чут и, пус тио је
на вољу каш љу што га је гуш ио. Због дугог уздрж ав ањ а избио је са так вом си
лином, да га није мог ао више заус тавит и. Чит ав а јат а лепт ира у грлу тис кал а
су се да излете. Од напора га је свег обл ио зној. Девојк а се већ два пута јавил а,
али се он не маче, због страх а да га не би чул а, због стид а, због ужас не изнемо
глос ти која га је одједном обу зел а. Сео је на греду изнад Таш мајд ана. Прос тор
око црк ве и над провал ијом све до старинарн ица у Алекс андровој и до Таков
ске улице био је потп уно мрачан, као неко мрт во место усред градске светлости
и буке. Људ и који су туд а ишли говорил и су тихо и скоро неч ујно корачал и по
мекој зем љи. Бил а их је пуна та заштитн ичка пом рч ина, али су се вешто мимои
лазил и као пчеле у кош ниц и. Кад је видел а да нема Куш ића, девојк а је разоча
рано дот рчал а.
– Шта је с тобом? Уместо да ти мене траж иш, морам ја тебе, – говорила је гла
сно, безобзирно и нарушавал а тиме обичаје у тајној љубавној оази усред град а.
– Добио сам наједном нес вес тиц у. Ваљд а што сам целог дан а био у соби.
Ако одмах не одем кућ и, мораћеш ме још нос ит и.
Али је она ту шалу дочек ал а дурећ и се.
– Пок варио си тако леп у игру.
Кад је видел а да се он збиља рђаво осећа, навал ил а је да пођу њеном брат у
и снаји, и тамо поп иј у чај, брбљај ућ и како се тамо живи буржоас ки, али да то
не треба да га се тиче, да ће му брат дат и нек и лек; али он је јед ва чекао да остане
сам и зато је грубо одбио позив.
– Нећеш ме дуго видет и! – прип рет ил а је и отрчал а не осврћућ и се.
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пос ледњи леп дан мих ољс ког лет а стаз ом преко Вид рачке Стене ишла је
Мил а Поповић лако, као оно у седмом разреду на излет у кад се пре свих
испел а на врх. Веш то се пров лач ил а кроз гус то шибље и павит, свак и час се са
гибај ућ и, и ниједном није осет ил а вртоглавице ни умора. Лиш ће је мирис ало
на цвет, на сунце. На невид љивој стази испод ње дец а се довик ивал а и горе на
утрин и више шуме звон иле су меден ице. Она раш ири руке као при гимнас ти
ци, диже их у вис, зам ах а њим а, као да су јој нед авно с њих спал и окови, па се
сад хтел а уверит и да ли су збиља слободне, збиља њене. Кушал а је кол ико часа
ка може да удише ваздух и кол ико да га држ и у плућ има, задовољно бројећ и у
себи до проп исаног броја. Грабић и најраз лич ит ијег обл ик а тис кал и се око ње.
Чин ило јој се да је пос мат рај у и да подраж авај у њене пок рете, нек и дигн ут их
рук у у вис, нек и подбочен и. Јед ан баш пок рај ње као рег рут пред стареш ином
салут ирао је савијај ућ и под правим углом једн у јед ин у рук у кој у је имао. По
жел ел а је да се окач и о њу и пољуљ а. „Смеш, смеш, смеш!“ одгов орио је нек и
звонак глас из ње на бојазан да ли то сад сме чин ит и. Ухват ил а се рук ама о гра
ну и зан их ал а откот рљавш и у понор некол ико белутак а. Тамо дубоко испод ње,
путем између Колубаре и Стене, ишла је чета сивих војн ика и бат њихових кора
ка допирао је чак до ње. И деца на невид љивој стази вероватно су почела корача
ти војн ичк и, јер се чуло како се надмећу, једн и узвик ујућ и: „Лева, десна“, док су
их друг и чисто чикал и одсецајућ и оштро: „Сено, слама!“ И Мил а поче корачат и
војн ичк и, радујућ и се снази својих миш ића.
Испевш и се до павиљон а, поглед ал а је радос но око себе познат и, тол ико
пут а отуд пос мат ран и пред ео: Ваљ ев о, Пећ ин у и још даљ е, уз Обн иц у и низ
Колубару. Преко градс ких кровова, далеко у измаглиц и, видео се торањ рабро
вачке црк ве, где је пре две год ине бил а на сабору; дес но се назирал а Петн ица,
родно место професора који јој је у осмом предавао латински. Негде изнад стазе,
подаље узбрдо, бил а је Боговађа. Било јој је пријатно да мис ли како би се и тамо
без по муке попел а, како би опет могла уст рчат и уз Шанац и Круш ике. Бил а је
то прва шетња у поље откако се врат ил а са лечења из Словеначке, куда ју је њена
гимназија пос ле мат уре бил а пос лал а.
Вративши полако, после првог усх ићења, поглед са предела око себе, на сит
но, румен им лиш ћем обас уто жбуње што је рас ло ту на дох ват у, сет и се вечера
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кад је стигла кућ и. Како је мајк а изглед ал а млад а, онако зајап уреног лица, кад
се појав ил а на врат им а кух ињ е. Како је мирис сарме који је пој урио са пећ и
пробуд ио тад а у њој вољу да једе, а како су јој нек ад, за време болес ти, мирис и
јел а бил и гадн и, буд ил и мрж њу према самом живот у. Како су је само зан имал и
разговори са сусед има, како је радо одгов арал а на њихова подозрива питањ а,
како је све оно што је нек ад љут ило, тад у њој буд ило победонос на осећ ањ а.
Читава два сата одговарала је сад једном, сад другом, сад трећем: „Јест, јест, само
туберк улозни болес ниц и. А, не, није тамо нимало туж но, нигде нисам бил а ве
сел ија него тамо. Да, да, имал а сам и једн у малу операц ију. Да, на плућ има. Јест,
зове се Никол а Стевановић. Врло је чувен. Заразит и тамо у санаторијум у? Тамо
је, да знате, чис тије него у нашем Ваљев у, у нашем Грац у. Тамо нико не сме да
пљуне на зем љу ни читав километар око лечил ишта. Јест, готово све млад и људ и,
и готово се сви излече. Има и тога, понеко се и заљуби, заш то да не? И у школ и
се то догод и и свуд где има људ и. Да, јел и смо кол ико год смо могли, боље него
и код куће. Мама, само не боље него вечерас. Да, свак а вил а свог лек ара, мој је
био Павле Ивановић. Варате се, није кћи старог апотекара умрл а што се леч ил а
у Швајцарс кој, него мож да што је кас но отиш ла да се леч и. Па да, као и остале
болес ти. А не, не, то се тамо не зове катар, него туберк улоза, болест са својим
именом као и све друге. Не, ник ак ви експеримент и се не чине на људ има. Само
оно што је неоп ходно. По сто пута се промисли пре него што се нешто предузме.
Заш то би се чиновн иш тво и окол ина заразил а, кажем вам, тамо нико не сме на
зем љу пљун ут и. Па да, одушев љена сам, излечена. Кад се сет им само како ми је
слатко зам ирисал а вечерас мам ина сарма.“
Одговарал а је овако на питања рођак а и сусед а и стално јој се чин ило да јој
лично управн ик леч ил иш та, Стевановић, виче: „Браво! Вид и се где си провел а
чет ири месец а. Увек сам говорио да је пац ијент лечен и излечен код нас бољи
прис тал ица наше нау ке него и лек ар.“ А Ивановић, лек ар њене виле, смеш и се у
недоу м иц и: „Ко би рек ао да ви, тих а девојч ица, умете тако да се борите. Зашто
сте онд а увек ћутал и док сте овде бил и? Морал и смо вам реч и изв лач ит и.“ Чак
је чул а и црног подс меш љивог Каргана, чијем оку ништа није изм ицало, где по
нав ља свој у сталн у речен иц у, као и тамо кад су је због ћутљивос ти зад ирк ива
ли: „Тих а вод а брег рон и!“
Бил а је задовољна собом, почел а је већ борбу, о којој је шеф увек говорио.
Осећал а је врло добро у питањима која су је зас ипал а и радозналост и сумње и
подсмеш љивост и веру у нап редак, и чин и јој се, ево и сад, пос ле некол ико дана,
да је брзо и добро одгов арал а. То је и онд а осет ил а по одобрав ај ућем погледу
школс ке лек арке, која је такође бил а пож урил а да је вид и. Зат реперил а је ча
ском у њен им зен иц ама туга, али је њено крилце брзо згорело на пламен у ра
дос ти која је преов лад ал а. Мил а је зато пож урил а да јој каже онде пред свима
да није бил о ње, Пах уљ ице, како су је учен иц и звал и због сед е кос е и бел ог
мант ил а, не би било сад ни ове веселос ти; да је она прва видел а шта треба чи
нит и и у име школе у ствари она одлуч ил а куд а да је пош ље.
Свакако је потп уно оздравил а јер се онда сет ил а, са радош ћу како је једном
Пах уљиц а спас ла двојке из историје, прис тај ућ и да је оглас и за болес ну и по
шље кућ и са трећег час а. Свак ако је потп уно оздравил а, јер је то вече све оне
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људе и добронамерне и сумњивце и завид љиве волел а као да су јој рођац и, а пре,
у болести, ретко је кога могла поднети, ретко је коме могла што одобрити. И како
се сут рад ан по дол ас ку у гимназију обрадовал а професору лат инц у кога пред
крај школс ке год ине није могла трпет и због његовог сталног подозрења да дру
говима дошаптава. Чин ило јој се да су сви бил и добри пред авач и. Опростил а је
историч ар у што је из књиге читао лекц иј у кој у пред аје, матем ат ич ар у што је
увек поред пет ице на пис меном волео да дод а мин ус, и да говори за свак у гре
шку: „Сед и, дрво, на дрво!“, франц ускињи што је стално говорила: „Све је то лепо
и красно, али твоји назал и још нис у франц уски, ја ту још увек чујем одвојено а и
ен!“ А када јој је директор, угледавш и је, рекао: „Па ти си потп уно препорођена,
имаш опет оно лице као у петом разреду. Мораћемо пос лат и тим твојим докто
рима још неке учен ике“, заборавил а је како је волео да изненада отвори разред и
пресече својом појавом бук у као што коса сасече биљк у.
У мис лима није примет ил а да је почел а сил азит и, да су тополе поред Колу
баре већ бац ил е дуге поп речне сенке на пут те је лич ио на лес тве. Тек близ у
подножја прох лад што је дол азио од воде опомен у је да је већ прев ал ил а пут
преко Стене. Сад се пред њом указа тих а и зелена Обн ица, са чамц има уз обалу,
пут што вод и према Подрињу и подсет и је на пејзаже Драгом ира Глиш ића, сли
кара јабланов а и тих их виров а на Колубари, кога је једном пос мат рал а кад је
доле у подножју Стене слик ао. Пок рај чамаца је чек ал а некол иц ина учен ик а на
ред. „Да ли смем пред вече на воду?“ „Како да не, одговорио јој је однек уд са хи
љаду километара разд аљине Стев ановић, смеш све што је раз умно.“ Сел а је у
мал и чамац за двоје и узел а још једн у девојч иц у. „Да ли смем вес лат и?“ „Смеш,
смеш, смеш!“ Било је неиск азано тихо као у сну, вод а се само разговарал а са ве
слима. Између круна обалског дрвећа, што се огледало у вод и, тек ло је небо, као
друга модра река, испод реке којом је пловила. „Каж и штогод!“ обратила се девој
чици која се чврсто држала за сед иште, не усуђујући се скоро ни да дише. „Па да,
њен живот сад од мене завис и. Чудновато се осећ ање буд и у човек у кад зна да
неч ији живот од њега завис и. Бићу лек ар. Мора ми мама дозвол ит и да то учим.“
Већ се смрк авало кад се враћал а Пећ ином. Прис ус твовал а је опет том чуд
ном збивању где не вид иш да се ишта догађа, а окол ина око тебе се мења. Окре
неш ли само час ком поглед на друг у стран у, бел а стаза је већ пос тал а смеђа па
пепељаста, па је најзад вид иш само на који метар пред собом. Биље, зем ља и вода
мирисал и су свуд около, а њој се наједном учинило да осећа мирис пржених кром
пира и осет и жељу да једе, смес та, ту нас ред тамне пећ инс ке стазе. Прич ин ило
јој се да их вид и, целу хрп у руменкастих кругова, круж них исечака, полумесеца.
У санаторијум у, кад је први пут слатко јел а, бил и су то опет кромп ири, сечен и
у обл ик у квадрата. „Pommes frittes“, рекао је професор што је седео крај ње, а она
се сет ил а професора математ ике и реч и „Квад ар је оивичен са два квадрата и
чет ири правоу гаон ика“, и друга беспомоћног крај табле и „Сед и, дрво, на дрво!“
Како су та геомет ријс ка тел а исечен а од кромп ира бил а рус кав а под зубим а,
како су јој замирисала на мајчин у кух ињу, опомен ула на њен у милошту! „О, ко је
то јуче тако лепо вечерао? Чуло се чак у амбул ант и“, рекао је Ивановић на јутар
њој визити. „То је зато што си ме слушала“, ликовао је шеф кад је и до њега допрла
вест да је пројел а.
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У сус рет јој је дол азио мал и хром и прод ав ац кифли скоро празне корпе.
Куп ил а је сва чет ири окорел а преос тал а хлепч ић а и тако мало утол ил а изне
надн у глад.
Док јој је сес тра пос ле, код куће, пруж ил а кромп ире као танке штап иће,
она је глас но мис лил а:
– Да ми је да докт ор Иванов ић једном прођ е овим наш им теш њарс ким
улицама! Сваког десетог би отерао у санаторијум.
– Забога! – рек ла је сес тра са призвуком љубави и подс мех а у исто време.
– Тако је строг тај твој доктор?
– Не што је он строг, нег о што би так о заис та треб ал о. Тек сам то там о
увидел а.
– Та немој! – опет је сес тра дочек ал а истим нач ином.
– Обећал а сам му да ћу одовуд пос лат и бар десет пац ијената.
– Шта кажеш!
– Њем у шеф поверава најтеже случајеве. – Погледал а је брзо у сестру и учи
нило јој се да мора ово тврђење и образ лож ит и: – Он ће бит и само држ авн и ле
кар, неће се бавит и приватном праксом. Потп уно се слаже у идејама са шефом.
Преп уна утисак а пос ле шетње, Мил а није дуго зас пал а. Чин ило јој се да се
још нише на вод и у чамц у. „Нис ам знао да умете и вес лат и“, говорио је Ивано
вић који је сад умес то девојч ице седео крај ње. „Да, и ваш живот је сад у мојим
рук ам а. Не, немојте се наг ињ ат и, да се не бис мо изв рн ул и. Сед ите непом ич
но!“ Али он је није слушао, рук ама је узнем иравао воду, и разбијао и мрс ио њен
и свој лик у Обн иц и. Ник ако није могла више да погод и које је она, које је он.
Није могла ник ако мис ли да разм рс и и тако, учау рена у њих, зас пал а је.
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oједној од узбрдн их врачарс ких улица Мил а и сес тра су се заус тавиле пред
гвозденом плетеном кап ијом да се одморе пре него што зазвоне. Тражећ и
нач ин како би се већ за пролећн и семес тар могла уписат и на фак ултет, Мил а је
наи ш ла на оглас у новинама којим је Ђерићк а траж ил а васп итач иц у, студент
кињу, за своје унуч иће. Мајк а се одм ах обрад ов ал а мог ућнос ти да се Мил а
прим и тога пос ла и почел а говорит и о томе као о свршеном чин у. То јој је на
једном скин уло многе бриге. Говорил а је радос но:
– У тако имућној пород иц и биће ти као у твоме санаторијум у.
Кад су се одморил е и прес лиш ал е шта ће гов орит и, пок уш ал е су да уђу,
али је кап иј а бил а зак ључ ан а. Ово се Мил и већ учин ил о као неп рем ос тив а
преп рек а, и осет и опет, по дес ет и пут отк ако су стал е пред кућу, хладно око
срц а. Утом су углед ал е испод брш љан а бел о дугме звонц ет а. Кроз некол ико
час ак а кап иј у им је отворил а жена дос та јадног изглед а, и то им је донек ле по
врат ило смелост, так вог свет а су чес то виђале у својој провинц ији. Она их је
кроз поп лоч ано двориш те и предс обље пуно палм и увел а у соб у за прим ањ е.
Од силног узбуђења су у први мах спазиле само огромна оглед ал а на чијем по
стољу је укочено стојал о сув о цвеће, и да је све унаокол о бил о црв ено: зид о
ви, стол ице, зас тирач и и нек ак ав сомот преко врата између те и суседне одаје.
У врат им а се ускоро појавил а пун а жен а донос ећ и собом мирис кух ињ е, што
је, као и малоч ас изглед жене која им је отворил а, делов ало охрабруј уће. Она
их је поглед ал а строг о, као да би да прон икне ког а узим а у кућ у, прим ај ућ и
једн у од ових девојак а за дечј у учитељиц у. Мил а јој се одм ах у почетк у разго
вора свидел а.
– Изглед а да бис мо се слаг ал е. Само опрос тит е што ћу вас још упит ат и,
знате како је, у кућ и су деца, да ли сте потп уно здрави? Ваше пос уђе и ваше ру
бље прало би се са наш им, мора човек на све да мис ли.
Умес то ње, сес тра је пож урил а да каже да може бит и потп уно мирн а и у
овом погледу.
– Онд а ћемо се зацел о спораз умет и, јер вер ујт е, то здрав ље ми је најв а
жније. Не кажем, не мора човек бити као од брега одваљен, може бит и и неж ан,
само да нема как ву опак у болест. Ето, ни моји унуч ић и нис у богзна како руме
ни, малок рвн и су, али, бог у хвал а, иначе су здрави.
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Изи ш ла је зат им ужурбано, замол ивш и да који час причек ај у. Дев ојк ам а
се тек сад јас но оцртал а соба у којој су седеле. Сухо цвеће на пос тољу оглед ал а
сас тојал о се из нек их сед ефас тих проз ирн их лис тић а, как во се виђ а код фо
тог рафа у унут раш њос ти. Жан ил а стол иц а и зас тирач а бил а је мес тим ично
изл изана те се испод свил ас тог црвеног лиц а назирало тамно нал ичје. Бојен и
под био је так ођ е око пећ и и пред врат им а отрт, а тав ан иц а се жут ел а, при
лично чађав а. Мил и као да је год ило што је отк рил а трагов е људс ког жив от а
у овој споља глед ај ућ и тако свечаној соби, па рече тихо, бојећ и се да нема кога
иза завес е:
– Није тако страш но? Шта мис лиш?
Сес тра се пок ретом главе слож и са њом.
Недељу пос ле тога већ је пос тал а домаћ и учитељ Иван ин и Иванов. Њихо
ва баба је телефоном или как вим друг им брзим нач ином бил а скоро свим сво
јим пријатељим а објавил а да је наш ла својим унуч ић им а васп итач иц у, те је у
ток у дан а њих некол ико већ сврат ило да је вид и. Кад је пос ледњ а гош ћа оти
шла, стара рече:
– Вид ите, гос пођице, она вам се град и да је здравија од моје Цвете, а знам
зацело да је пре пет год ина бил а у санаторијум у за плућне болес ти.
– Па вероватно се излеч ил а, – бојаж љиво је примет ил а девојк а.
– Излеч ил а! Ви сте млад и, дете моје, и не знате. Ко се од тога, далеко било,
леч и, и дог ура дотле да мора да тамо иде, тај вам је увек нап ук ла чаша. А јес те
ли обрат ил и паж њу на ону Франц ус кињу? Удал а се још за време рата за неког
нашег рођак а, и добра је жен иц а. Али шта вам она рад и са својом децом, то је
чудо! Вел и потп уно су здрави, а сваке пол а год ине вод и их негде те прозрач ује,
преглед а им пљувачке, крв и шта ти ја све знам. Као да се то без ичега рад и!
– Добро је бит и предос трож ан, – рече Мил а што је могла обазривије, при
мет ивш и да је главна страст дечје бабе разговор о болес тима, и да о њима има
предрас уде које ће се теш ко разбит и.
– Па, срце моје, нисам ни ја сељанк а. Разу мем да треба зват и лек ара, и ја га
свак и час зивк ам, али за обичне ствари зове се обичан лек ар, ја кћери и дец и, на
пример, увек зовем чич иц у или Пет ровић а. А чул и сте ваљд а и за профес ора
Маркова, то је наш добар пријатељ, и он је тамо на вашој школ и, пред аје о леко
вима. Његов сируп пију како им нос проц ури. Шта ће им друго! Нећу ваљд а за
кијавиц у конзил ијум позиват и!
Предвече је Мил а упознал а и домаћег лекара, чич иц у. Дошао је да прегледа
Цвет у, дечј у мајк у. Био је жив ах ан и омален, нос ио шиљ ас ту брад иц у, цвикер
златног оквира, под паз ухом имао торбу. Вејал а му је из очиј у доброћудност.
Рас ипао је око себе реч и старинс ких лек ара, пријатеља куће:
– Ко се то мази? Мамица или деца? Мамица. Може јој се док и она има мајк у,
је л’ те гос пођо Ђерић?
Стара је, зат воривш и за доктором врата, почек ал а час два да му се корац и
изг убе и рек ла поверљиво:
– Да смо као нек и свет који петља са врачарама и коме лек ар ник ад у кућу
не улази, па да ми није криво; али чич ица ми не избија из куће. Не знам прос то,
шта да мис лим: или он ништа не зна, или јој је так ва неж на природ а.
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Цело вече она је изл агал а своје глед иште о болес тима. Оне су се код ње де
лиле на случајне, обичне, како их је звал а, од њих боловат и није било срамота,
биле су прис тојн а појав а у људс ком живот у; и на нас леђене, готово куж не, за
које се зов у спец ијалн и лек ари и које се лече по нароч ит им зав од им а. Једн а
иста болест, ако је случајно бил а добивена од кога ко није из пород ице, бил а је
далеко безопас нија и прис тојн ија. Нас ледна мана срца – готова смрт, нас ледна
нервоза – луд ило, нас ледна туберк улоза – најс траш нији њен обл ик. Осим ове,
град ила је још једн у разл ик у: једна иста болест, ако је има ко њен, била је обична,
за друге увек безопас на; а код другога то исто обољење смат рал а је увек зара
зним и опас ним. У овом погледу тол ико је бил а прос тодуш на, да своју прис тра
сност није осећал а па је није ни крил а.
Овај разговор је тол ико одуж ил а, да је њена кћи већ бил а заврш ил а ужин у,
иако је јел а без апет ита, и звал а Кат иц у да однесе пос уђе. Видећ и да жена изно
си хране готово кол ико је унел а, стара рече:
– Па немојте, Кат ице то бац ит и, појед ите, нема она нек у заразну болест па
да ћете прим ит и.
– Знам ваљд а и ја шта је зараза, – лено и увређено одврат и Кат ица прел азе
ћи у кух ињу.
Чим је стара за собом зат ворил а врата, Цвета, која је трпел а због гос под ар
ске природ е своје мајке и вечног расп рав љањ а о бол ес тим а, дов икн ул а је из
своје собе:
– Госпођице, идите ви мало на ваздух. Побегните док деца нис у дош ла, онда
ће вас она салетет и.
Мил а је јед ва дочек ал а да изиђе. Напољу је мирис ало на снег, на даљин у и
пределе њеног завичаја. Радос но је, брзо стрчал а са Врачара у Мил анову улиц у,
али ипак није могла одмах да се одвоји од неп ријатног осећања што га је имал а
за све време разговора са дечјом бабом. Кајал а се што првог дана, кад је дош ла
да се пон уд и, није рек ла да је бил а болесна и да се леч ил а у санаторијум у. И када
већ то није тада учин ил а, што ово поподне није имал а храбрости да тако посту
пи. Чин ило јој се да се под ло понел а према свима: Ивановићу, шефу, пород иц и
у кој у је дош ла. Међут им, кад се над ис ал а чис тог ваздух а и кретал а пол а час а,
ово осећ ањ е је ишчез ло. „Зар нис ам сад потп уно здрав а?“ гов орил а је себи
оглед ајућ и се на излозима крај којих је ишла. „Здрава сам, здрава, здрава“ пона
вљал а је радос но. Није ни примет ил а да је било прош ло осам кад се врат ил а.
Деца су већ била у својој соби, а Цвета јој изгледа била зах вална што је тако дуго
у граду остал а – хтел а је на ма који нач ин да јој нак над и оно што се с њеном мај
ком морал а цело поподне бавит и.
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очек ивању да се деца врате из школе, Мил а је по њиној соби правил а мал и
размеш тај: сто пос тав ил а тако да му свет лост пад а с лев е стране, књиг е
слож ил а, у цвећу промен ил а воду. Први је стигао Иван, одевен у право муш ко
одело, истина кратк их панталон ица. Имао је чак и нек у крават у око врата, а на
зал изан у муш ку подсечен у кос у ставио је, чим је стигао из школе, црн у мреж а
сту кап у. Његов а округлас та глав а, пом ало старм ал а, живих иск рен их очиј у,
лич ил а је на главиц у как ве ларве; сав је лич ио на повел ик у смеђу ларв у. Кад је
дош ла и Ивана, Мил а их је узел а пред а се.
– Кога ћемо прво прес лишат и? Ивана?
– Данас се нећемо прес лишават и. То би било прос то, казал а је бак а, да од
мах навал имо с радом, – примет и Иван.
– Како си глуп! – шапатом и стид љиво добац и сес тра.
– Е, онд а ћемо мало причат и и упознат и се, – рече Мил а смешећ и се.
Утом је углед ал а упад љиво вел ик и рузмарин тробојно трач ицом прободен
у руп иц у дечаковог кап ута. Он га је стално намештао, иако је гранч ица чврс то
стојал а.
– Па ти си то био негде у сватовима! И не хвал иш се! – примет и она видећ и
да би желео да се на његов рузмарин обрат и паж ња.
– Пре недељу дана чак! – дочек а девојч ица с подс мехом. – И сад то ник ако
не скид а. Смешан је.
– Зашто смешан! И ти не скидаш нове машне што ти је бака за свадбу купила.
На његов у примедбу она збац и вит ице које је дотле нос ил а преко груд и и
одврат и:
– То је друго, али рузмарин се нос и само на дан свадбе. Удавал а се наша ку
мица, – дод ал а је понос ито, – она је само пет год ина старија од мене.
– О, – зач уд и се Мил а. – А младожења?
Дечак се смеш ио значајно, као неко ко врло добро разу ме ствари које се од
њега крију и рече:
– Он није прави младожења, има чет рдесет год ина.
У суседној соби, бак иној, нек и предмет је пао, што је знач ило да је она тамо
и Иван се старачк и прекорно обрат и сес три, као да је јед ина она дуж ил а разго
вор о свадби:
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– Заш то сад не питаш гос пођиц у да ти објас ни ону пос ловиц у. Знаш да је
бак а казал а да се увек с гос пођицом разговарамо о нечем корис ном.
– Иване! – викн у сес тра. – Говориш увек што не треба.
Не обраћајућ и паж њу на њено негодовање, он упита:
– Шта знач и, гос пођице, пос ловица: „Младо се дрво савија“? Она се прави
важ на, а не уме о томе да пише.
Мил и је пос тало зан им љиво. Иван је с вел ик им жаром и отворено хтео по
савет у бак ином да разговор учин и корис ним и упус тио се у питања: да ли је за
ис та Милош распорио Мурата, је ли се Косовк а девојк а пос ле удал а за другога,
чега се Хас анаг ин ица стидел а те није обил азил а болес ног Хас анаг у, за кол ико
времена би се могло аероп ланом стић и до месеца, ко има већ и мозак, девојч ице
или дечац и, зашто се за жут у кос у каже да је плава. Ивана се код сваког питања
снебивал а и смејал а. Смат рал а је да дечакова питања не само нис у корис на, већ
су и глупа. Она се много спорије приближ авал а Мил и. Мил а је јед ва успел а да
девојч ица каже шта уче у школ и. Умес то ње је одговорио Иван:
– Она ниш та не вол и. Готово ник ад не иде у школу. Стално изм иш ља да је
нешто бол и, само да не би учил а.
Девојч иц а се озбиљно расп лак а, савијај ућ и мршава рамена као да хоће да
их сас тави. Кроз танк у хаљин иц у и кож у, под којом није било миш ића, оцрта
вао јој се свак и кичмен и прш љен и ребра. Бак а куцн у па отвори врата.
– Ето ти сад а! Не може проћ и дан да ти не плачеш. Шта је то, Иване, било?
Је ли то паметан разговор!
Мил и се по бак ином глас у чинило да и њој нешто пребац ује па и сама зас узи.
– Одмах свако у своју собу! – подвикн у љут ито бак а, градећ и се да не вид и
Мил ине сузе.
Кад се Мил а с децом потп уно спријатељил а, Иван јој је изд авао све бак ине
тајне, а Ивана се није због тога стидел а као у почетк у. Око учењ а нис у имал и
муке. Деца су брзо схватал а, бил а навикн ута на рад, па су готово увек оно вре
ме које је требало да Мил а њим а пок лон и пров од ил и у шетњи. Да би се њих
двоје облач ил и бриж љиво за ход ање по снег у и вет ру, њихов а баба би почел а
изл агање без кога није могао проћ и ни јед ан јед ин и дан:
– Вид ите, моја гос пођице, – рек ла би, – неко дец у сабија у собу па ник уд а
не пуш та; или је пус ти по овакој зим и голу, и опет су здрав а; а ми са својим а
пос туп амо као да су докт орс ка и опет мал о-мал о па их ухват и кијав иц а или
пробад и. Неко ко би спољ а глед ао, рек ао би да смо нек улт урн и, да не знамо
како се дец а гаје.
Дец а и Мил а би јед ва чек ал и да се ово разл агање сврш и па да брзо излете
напоље. Ивана се обично одмах почне жал ит и да јој је хладно. Тек кад стигн у
до Карађорђевог парк а, где су обично шетал и, она се заг реје. Парк је у те дане
био необично леп. Иван је волео с грања да стреса снег, да се подвлач и под дрве
ће, док се Ивана бојал а да ће и сам им ходом и дисањем што поремет ит и у тој ле
пот и и љут ил а се на брата што пос тупа тако руш ил ачк и. Деца су се труд ил а да
под снегом пронађу кутове које су ран ије знал а.
– Вид ите, – рек ла би Ивана, – онамо ону белу кол ибиц у, онако нис ку, то је
у пролеће жбун сав од жут их цветова.
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– А вид ите онамо, оно нешто смеш но, што лич и на белог мед веда, то је нека
иск рив љена клупа.
И Иван би усп ркос свих сестриних молби распал ио белог мед веда груд вама
док се не би назрео његов зелени костур, па би онда сви троје, под Иваниним пред
водн иштвом, пош ли да траже јоргован под којим су пролетос седел и с мамом.
Цел а друга половин а јан уара бил а је снеж на, мраз овит а, и дец а су свак и
дан изл азил а да ход ају. Понек ад су ишли прос то унак рст врачарс ким улицама,
а једном чак до Калемегдана. Онда је наједном нагло одјуж ило и снег се истоп ио
за једн у ноћ. Сав сред иш ни део улице био се прет ворио у воду. С грања и ограда
спад ао је снег као мок ре леп иње. Око подне је још и киша пљус ком ударил а.
С југовином и кишом су поред кијавице дош ле дец и и друге невоље. Изг у
бил а су апет ит, нароч ито Ивана. Бака је показивал а нароч ит у фантазију у изм и
ш љању јела. Стално је вирила у неку стару „дијет у“, коју је звала „дијетном“ и оба
веш тав ал а се шта треба дец и кув ат и. Нау к а је бил а већ давно прев азиш ла, по
реч има чич иц ин им, ту књиг у, а она се још увек њом служ ил а и неог ран ичено јој
веровал а. Тол ико је ова штампана реч за њу бил а важ на, да и кад би лек ар друго
одред ио, она би пре слушал а Дијет у него њега.
Дец а су обично пре одрас лих, одвојено, јел а, јер се за све није могло увек
спрем ит и оно што се дец и препоруч ује у „дијетној“, али је бак а сад и Милу по
зивал а за сто са њима.
– Ко ће дец и да прави друштво да слађе једу? Хајдете, госпођице Мил а, и ви
сте дете. Ако будете појел и сву суп у и месо, добићете пите од јабука. У књизи пи
ше да деца морају јести више, да би порасла. – Да видите како ће госпођица спанаћ
брзо појести. Хајде, хајде, немојте да се срамотите: вел ика деца па се даду нуд ити.
– Па, бако, не мог у да отварам уста, нешто ми не да, – завапио је једном Иван
беспомоћно.
– Не можеш да отвараш уста! Па ако не можеш за спан аћ, можеш за ово
крилце. Хајде, брзо. Гос пођице Мил а, хајдете ви једно а он једно. Да вид имо ко
ће брже. Ивана, што си се ти опет зам ис лил а? За ручком се не мис ли.
– Сита сам.
– Сита од супе! Како онд а да живите! У „Дијетној“ пише да дете мора бар
сто педесет грам а мес а појес ти. Ето, гос пођице моја, заш то су тако жгољ ави.
Треба ја вама да дам киселог куп уса и проје, па да вид иш како бис те јел и. Него
мрт ва паднем док вам смис лим јеловн ик, а ви се ту пућ ите. – Она се ту ухват и
за главу и изиђе из собе.
– Није бак а ваљд а спремал а ручак само за ову туђу девојк у, – Иван ће кад а
је бак а изи ш ла из собе. – Знате, гос пођице, – објас нио је прос тодуш но, – бак а
вас чес то зове туђом девојком кад ви нис те овде.
Мад а је брат у праш тал а мног а изд ајс тва прем а бак и у пос ледњ е време,
Ивана ипак ово није могла поднет и и удари у плач.
– Заш то лажеш! Бак а само то каже онд а кад нам објаш њава да не смемо да
се срамот имо пред гос пођицом, јер није она наша мама.
На Иван ин плач дош ла је мат и и јед ва је умирил а, нас тавивш и она да деж у
ра, али није умел а онако усрдно да их нутка као стара. Кат ица је са стол а однел а
кол ико је и донел а. Из кух иње се чуо глас:
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– Па, Кат ице, немојте то бац ит и. Појед ите. Шта мари, забога, ако је дете
заг риз ло у батак. Одреж ите на пос летк у то мес то па остало појед ите. А ни овај
спанаћ не би требало бац ит и, само је једном виљуш ком уболо. Кол ико сам пу
тера само у то пус тил а.
– Вид ел а сам, – одг ов орил а је громк о Кат иц а, как о је увек гов орил а са
њом. – И сама сам вам рек ла да онол ико не гурате.
Она је вероватно хтел а да забаш ури и не једе иза деце, јер се иза тога опет
чуло:
– Та узмите то. Дечја уста су чис та. А и зар ми је то нек а кијавица? Јес те ли
чул и да одјут рос кин уше? Него тако, размазил и смо их, па то ти је.
– Знам и ја ваљд а што је кијавица. Чуд им вам се што то увек и зовете тако,
– опет се громко и равнодуш но одазвал а Кат ица.
Ову кијавиц у је леч ио, на дечје наваљивање, чич ица, „Ко се то данас мази?
Мама или деца? Може им се док имају бак у и мам иц у“. Сточ ић је омркн уо пре
трпан тубама с ментолом, аспирином, чашама са кам илтејем. Пос ле десет дана
препоруч ио је да дец а изл азе, и ход ај у по сунч аној стран и. Али убрзо било је
исувише јас но да Иван и сунце не прија. Осећал а се уморна и главоболна. Бак а
је међут им упорно и даље терал а да иде са сунчане стране. По свима књигама
је пис ал о да је сунце здрав о, докт ор га је препор уч ио, па заш то би то божје
сунце, које греје свима подједнако, њен им унуч ић има шкод ило.
– Не треба, благо мен и, –говорил а је, – да ти је теш ко на сунц у. То је само
прив ремено тако, што си још малок рвн а, али кад ојач аш, видећеш како ће ти
сунце пријат и. Још од своје покојне бабе сам чул а да се од сунца не треба крит и.
Још сад и нема оног јаког старинс ког сунц а, боже опрос ти, и оно нек ако уфи
тиљило као и ви.
А кад су сви полегал и, отворил а је своју „дијетн у“ да пот раж и има ли што
год о дијет и за главобољу, јер свеједно од чега дол ази, од сунца или чега другог,
главобоља је главобоља; али је, као и увек, стал а редом све читат и. Кол ико пута
је ту књиг у отворил а, а гле, још има понеш то што није запазил а! „Не смем им
више дав ат и киселу воду, иако је обоје тол ико воле, јер ево пише да она убија
витам ине. А кол ико само муке вид им да пронађем све у чем у има тих вражјих
витам ин а. Не смем више гурат и онол ик а јаја. А ето и слатко млеко понекоме
шкод и, ко би то рек ао.“ Најзад се зап лел а у то да исп ита је ли тај спанаћ тол ико
здрав па, ако није, да га бац и и пређе на што друго, кад га већ деца неће.
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ДРУГИ ДЕО
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С

ан ат ориј умс ка лек арс ка трпез арија, у којој су руч ав ал и и гос ти и бол е
сничк и рођац и, бил а је већ у сед ам пуна, јер се чуло да је управн ик Никол а
Стевановић зак азао с лек арима заједн ичк у вечеру. Хтел и су да уграбе прил ик у
и проговоре коју реч са њим јер га је за време пос ла било теш ко ухват ит и. Лек а
ри се међут им, исц рпен и од умора, појавил и тек око девет и затек ли само неко
лиц ин у људ и за стол ов им а. Управн ик је био свеч ано одев ен и тек изб ријан.
Знао је да га гос ти пос мат рају па се љубазно смеш ио и на лек аре с којима је тога
дана дошао у оне своје брзе, тек уће, сукобе на пос лу. Одмах је глас но, да би га и
за остал им столовима могли чут и, повео разговор о чланц има што су се пово
дом његове анкете тога дана појавил и у штамп и. На заједн ичк у их је вечеру у
ствари због тога био и позвао.
– Јес те ли вид ел и шта знач и чов ек који је прош ао кроз доб ру школу! Из
сваке му реч и веје дух којим се овде напојио, – почео је разговор о пис цу неког
чланк а. И наједном се окрен уо Зајц у: – А из вашег краја нико ни гласа? Љут и на
владу па заборав љају и на своје човечанс ке и профес ионалне дуж нос ти.
Зајц није могао брзо да се снађе, поц рвенео је и оставио питање без одгово
ра: било му је чудно зашто оно о чем у су јут рос већ разговарал и опет пот рже. Је
дин и се он међу лекарима свечано спрем ио за вечеру. Остал и, како нис у стигли
да се избрију, изгледал и су још заморен ији, без воље за разговор. Много су пута
већ у амбуланти прет ресал и чланке, нас лушал и се горопадних речи ако би одго
вор некога, од кога се могло очек ивати више борбености и разу мевања, био млак,
неу бед љив; много пута прис уствовал и су неу мереној радости ако би се одазвао
неко у кога се није над ало, ако би нек и стари пац ијент у чланк у понав љао оно
што је нек ад за време лечења у санаторијум у нау ч ио; чес то су и негодовал и кад
би се усред опип љивог, неод лож ног посла управник упустио у овак ве разговоре.
– Било би згодно, – рекао је наједном Перић, неспокојан што се ћути, – обја
вит и оно пис мо што сте га јут рос добил и. Оно је читава славопојк а нач ин у ва
шега лечења.
Колут ов и под њег ов им очим а изд ајн ичк и су прич ал и о умор у тог а дан а,
мада се труд ио свим сил ама да изглед а оран и расположен. Још му се разл ивало
пред очима љубичас то море у коме је бојио спут уме и играле цевч ице што их је
пунио крвљу за сед иментацију болесника са првог спрата. „Сто му громова, како
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се прес ам ит ио“, мис лио је бес но Мил иш ић, и презирао би га, да није знао да је
нед авно добивен у груп у израд ио себи у мин ис тарс тву без знања Стевановиће
вог и да зато мора да лас ка и да се смеш и тако невино.
– Служ ите се, брате, ја сам бар демок рата, – позвао је управн ик лек аре који
су, мада гладн и као вуц и, чек ал и на њега да почне јес ти.
Мил иш ић се значајно нас меш ио поглед ав испод ока Каргана.
– Шта, зар нисам? – кроз смех им се обрат и опазивш и тај поглед.
Био се прет ворио у другог човек а, снисход љива и блага. Хтео је да их зад и
ви својом вел икодуш нош ћу, да их убед и како се његов о прав о лице пок аз ује
тек на заједн ичк им обед има. Заг рл ио је Перића једном, Мил иш ића другом ру
ком, зат им се скоро побио с њима нудећ и их да први успу. Оставио је часом све
пос ловне разговоре па и о анкет и и упитао:
– Јес те ли чул и ви, бог а вам, дол е у варош иц и како се комп ром ит ује она
учитељица? Људ и се зграњавају...
И наједном, као да га је неш то уболо, тргао се. Углед ао је где девојк а нос и
вечеру гос ту за оближ њим столом. Био је то читав врт ић сал ате, цео квадратн и
дес иметар прженог мес а и мешан и компот. Гос тију није много било тога дана,
па је куварица према пос ледњима бил а особито изд аш на. Пос ле гласног говора
о учитељиц и, спус тио је поверљиво глас:
– Гледајте, мол им вас, шта се ту добије за дванаест динара. Само такав један
мешан и компот у гостион иц и је скуп љи. И, разу ме се, свако ти ту остаје до крај
њег дана који је дозвољен, свак и од чиновн ика довод и неке госте, нек у родбин у.
Мало нам је рођак а болес ничк их...
Мил иш ић, чија је мат и чес то дол азил а да га обиђе, увређено је напомен уо
да им закон на то даје право, да и они плаћају.
– Плаћ ај у, – дочек ао је Стев ановић одм акн увш и узбуђено тањир од себе.
– Па то не исп лат и ни сам доручак који ту добију. А то је, гос под ине мој, неп ра
ведно. Та свет ина и радн иц и поједу више него сви болес ниц и заједно. Ми ште
дим о на бол ес ниц им а, да бис мо сан ат ориј ум унап ред ил и, да бис мо зграду
доврш ил и, – пус тио је љут ин и и глас у на вољу, – јер ви знате да нам мин ис тар
ство неће помоћи, ако сами код себе не нађемо изворе из којих ћемо је довршити.
Кажете по закон у је, а да ли је по савес ти?
Био је потп уно заборавио на гос те и шта је у почетк у пред њима хтео да од
глум и. Мног и су од њих због тога над воје нат роје вечерал и па изаш ли. Нек и се
снебивајућ и дигли одмах, остав љајућ и нед ирн уто јело. Зајц је глед ао зад ив ље
но као да је кроз димњак упао у сав тај разговор. Није му било јас но сме ли да
нас тави да једе са истим уживањем као у почетк у.
Кад су се гос ти рази ш ли, Стевановић је поглед ао по њиховим столовима,
где се чин ило да стоји исто онол ико јел а кол ико је било унесено. Он је истина
понекад глумио, понављао понекад с хладном патет иком реченице које је мож да
једном и искрено изговарао, али кад а је сад поглед ао столове гос тију, као да га
је стегло у груд има. Свак а мрва која пропадне, унес рећавал а га је.
– Па то је бог у плак ат и! – рече сав очајан. – Све прос то остало. И то ће сад
пред свиње, разу ме се. Па сад хајде, штед ите!
Карган се нас меја:
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– Ми смо их препал и, господ ине шефе. Све би то они, људ и, појел и до после
дње мрве. Досад зацело нис у ни знал и да хранећ и се овде крње санаторијумс ке
интересе. Мож да су чак мис лил и да нам неке услуге чине.
Сад се и он мало поврат ио. Устао је и проход ао по трпезарији. Лек ари су у
овој његовој шетњи уживал и као у предс тави. Његове нас транос ти биле су им
готово јед ина разонод а, ту где су од сед ам ујут ру до мрак а бил и на пос лу, и нај
чеш ћи повод за досетке и смех. Јед ино је Перић био нес трп љив. Он се спремао
целе вечери да замол и да му се да још једна соба у коју би одвојио дете, јер му је
жен и од пре два дана било погоршало. Зато се и он диже иза стол а и с дет ињом
лук авош ћу пок уша да га опет одобровољи:
– Јес те ли чул и, гос под ине шефе, шта рече данас Павић о наш им вел икова
рош ким спец ијал ис тима? Како се не сећате! Вас иљевић му је свак и пнеу мото
ракс за сина нап лаћ ивао по чет ири стот ине, па онд а...
Стевановић није дочек ао да он доврш и и врат ио се за сто:
– Јес те ли видел и, – као да се обрадовао због грамзивос ти Вас иљевићеве,
само да би је могао крит иковат и. – Данас, кад а се то може добит и за сто и две
ста динара – чет ири стот ине! Млад ић сад у санаторијум у добија и стан и хран у
и цело лечење за новац којим је плаћао само лечење.
Бивао је блажен кад год би му се указал а прил ик а да очигледно предс тави
како санаторијумс ко лечење није само боље већ и јефт ин ије.
– Али он је правд ао своје чет ири стот ине тиме – нас тавио је Перић, – што
је случај теж ак. И што то није само убос ти иглом, него се мора пре тога по цео
дан разм иш љат и како и где, и то је оно што тако скупо стаје.
Зајц се чинио згран ут. Могао је то тридесет пута чути, па би и тридесет први
пут био зап репаш ћен. Стевановић га заг рл и:
– Чуд ите се, је ли, мој господ ине! Кол ико бисмо онд а ми имал и да нап лаћу
јемо који од јут ра до мрак а и од вечери до јут ра само о томе бринемо.
Зајц је поглед ао као кривац у колеге, трудећ и се да се ослобод и нек ако руке
на свом рамен у. А Стевановић, како је све што се у ово доба догађало везивао
са зид ањем нове зграде, брзо је и овај разговор везао за то:
– Ми ту, вид ите, скап ав амо на мрт вој страж и, док друг и зид ај у пал ате; а
мин ис тарс тво неће да нас помогне да доврш имо зграду коју смо сам и из својих
уштед а почел и зид ат и. Па зар, побог у брате, не можемо да добијемо јед ан ми
лион за санаторијум, а тол ик и се дају за Банс ке дворе!
Сви су лек ари, не само Перић, довршавање нове зграде очек ивал и као озе
бао сунце. Двојица су становал а на мансард и, двојица у барац и, јер је Стевано
вић свак у прис тојн ију собу био упот ребио за пац ијенте, изговарајућ и се да ће
се питање њихових станова реш ит и кад а се под игне нова зград а. Да би их везао
за своје бриге и за своје одушев љење, опомен у их сам на та обећања, молећ и да
се још само неко време пом уче.
– Мучимо се јер си ти луд, – прог унђа Мил ишић себи у недра, одрезав бесно
комад меса.
Перић искорис ти овај трен утак да о свом стан у проговори.
– А где да стрпам Миц ик у? – препао се он, тако изненада ухваћен у вел ико
душ ној изјави да су им станови заис та лош и.
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Перић је сад, кад а је већ почео, навал ио свим сил ама и разлозима: да Ми
цик а може с којом другом девојком, да неће ваљд а за њу то бит и тол ико руж но,
када лекари мог у да подносе своје шупе и таване. Да га је замол ио насамо у амбу
лант и или у парк у, или који друг и пут, он би га одбио, јер му је нож у срце било
кад а му се зат раж и как ва нова соба. Да се икако могло, пац ијенте би ређао и по
своме предсобљу. Зато, док је Перић говорио, пом ис ли са негодовањем: „Како
се само тај смирен и Перић отима, прво груп а, сад опет соба. Мора бит и да је
запао у Мил иш ићеве мреже.“ Зат им поглед а радознало по лек арима.
Карган се са жес тином, као да је управн ик молб у одбио, зау зе за Перић а.
У реч има као да му је зазвон ил а опомена да се пос тупц и морају слагат и с оним
што проповедамо. И у овоме сукобу око станова није могао, истина, да не призна
да управн иков отпор дол ази из његовог фанат изма да се санаторијум прош ири
и унап ред и, а не из тврдоглавости; али је говорио зато тако пркосно, нестрп љи
во, што се његова стварна природ а бун ил а прот ив Стевановићеве нак лонос ти
за вел ике, теш ко остварљиве подух вате.
– Не жестите се забога узалуд, колега Каргане, – дочек ао је он његов у пла
хост. – Још ћете почет и да лич ите на мене. И сам сам мис лио да дам Перићу још
једн у собу. Ништа онд а, ви, Перићу, уред ите то са Миц иком. Објас ните јој...
На реду је био мешан и компот. У свач ијем тањирићу се неп риродно руж и
час то прел ивал а по једна треш ња поред тамно зелене боје смок ве и снаж но бе
ле круш ке. Карган је нес трп љиво пресек ао парче круш ке и тако му је треш ња
искоч ил а из тањирић а и откот рљ ал а се право прем а управн ик у. И то је бил а
прав а срећ а, сви су јед ва дочек ал и да се нас меј у пос ле ћутањ а које је нас тало
због Перићеве молбе. Стевановић добац и прил ично зајед љиво:
– Цело вече испад ате из колосек а, Каргане. Да нис те заљубљен и?
Пос ле мало опет се наставио разговор о анкет и. Управн ик је мало којим од
говором био задовољан. А ран ије му се чин ило да треба само повес ти разговор
о томе, и да ће се створит и читава револуц ија у зем љи. Зајц је на његов у молбу
пристао да гласно прочита одломке из нек их чланака и Стевановић је код сваког
заустављао читање примедбама, у страх у да остал и неће запазити што он запажа.
Притом се најчеш ће обраћао Пав лу Ивановићу, као да би му његово одобрава
ње било најпот ребн ије, најм ил ије; а он је, као упркос, целог вечера био необич
но ћут љив. „О чем у ли мис ли увек тај Ивановић? Мож да је и уморан вечерас
више него иначе. Врло је блед. И сви су, чини ми се, данас некако измож дени, тре
бало би да их пус тим на спавање“, мис лио је, а ипак се још пол а сата задрж ао.
Пос ле вечере је дос та задовољан отишао с Перићем да обиђе његов у жен у
и, врат ивш и се кућ и, утон уо је у бриг у и нау чно размат рање планова о лечењу.
Деч ак у из Флоре, коме је пнеу моторакс померао срце на дес ну стран у, треба
ло је одлуч ит и да ли да се, вадећ и живац, оно пок уша врат ит и на мес то, или да
се пус ти времен у. Жив о му се створил а пред очим а мап а млад ићевих плућ а,
иако је још пре месец пос ледњи пут доп ун ио. Тачно је знао свак и црвен потез
на њој; при дну лев е стране имао је кав ерн у и при врх у некол ико фиброзних
инфилт рата, на дес ној стран и некол ико зарас лиц а и мало кавернозно обоље
ње на сред ин и. За овим се стале ређат и слике и проблем и друг их плућа. Обу зе
га грознич ав а стварал ачк а радозналост како који случ ај да реш и. Миц ао је и
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мењ ао претпос тавке и намере. Све је то било праћено неком радос ном само
свеш ћу да је у његовим рук ама тол ико судбина и да им лик завис и од његових
одлук а; али је и фан ат ично осећ ање одговорнос ти прат ило и овај понос и ра
дост, па је стао прев ртат и неке стране атлас е, књиге, зат им своје забелеш ке и
цртеже, да му ниш та што је нау к а дотле исп итал а, и он у своме раду иск ус ио,
не би промак ло.
У свом старању за болес нике узимао је чак на себе и бриге које је лако мо
гао пренет и на другога. Тако је пот раж ио да провери лис ту јеловн ик а доктора
Претнера који се леч ио од луп ус а и на коме је правио експерименте сировом
храном. „Сирот и Претнер, верујем да су му дојад ил и само сок од цвек ле, сал а
те, стругане шаргарепе и воће.“ Сет ио се да је негде чуо да се сирова шаргарепа
најбоље узима кад а се измеша са струган им кисел им јабук ама и забележ ио то
с краја јеловн ик а, да не би заборавио да опомене сес тре.
Пос ле овог а је преш ао на љубавно-пед аг ош ки део својих инт ерв енц ија.
Примет ио је, има већ недељу дана, да инжењер, болес ник из виле „Препород“
радо глед а Тонч ик у, девојк у која је спрем ал а собе у тој вил и, те одлуч и да њу
премес ти у „Флору“, а да отуд у „Препород“ доведе Миц ик у, стариј у и не тако
леп у. Учин ило му се да је овим пов ук ао чист и до крајњих гран ица прорач унат
потез, као у как вој спасонос ној операц ији, и задовољно се осмехн уо. Као живе
ват ре се бојао заљубљивањ а међу болес ниц има, и невероватно је брзо знао да
док уч и сплетк е с овим у вез и. Најнов ије је бил о да се мал а црн а дев ојк а из
Шапца радо глед а са Словенцем, прваком у смучању. „Спорт ис ту треба преме
стит и, пом ис ли, у друг у зграду. И тако је одрас лији од остал их тамо.“
И Мара Марков, која је ту провел а готово три год ине и стек ла оно псих ич
ко стање на које тол ико ударај у неп ријатељи санаториј умс ког лечењ а, бил а је
једна од његових брига. Било је већ време да иде кућ и, али он ник ако није нал а
зио нач ина да је у ово увери. Да је био у питању ко друг и, он би ову ствар нагло
и грубо реш ио, али она је бил а пац ијент кога је готово из мрт вих дигао, уз то
снаја колеге са универзитета.
Тако се цело вече заваравао, а у позад ин и свега овога разм иш љања, снова и
одлук а тињ ало је разоч арењ е због анкете. Њем у се чин ило да ће цел а зем ља,
као ђац и на удар школс ког звона, пох рл ит и да у њој учес твује, да ће она почет и
здравс твен и препород, учин ит и много услуга соц ијално-мед иц инс ком пок ре
ту, да ће се њоме много питања преч ис тит и и на многа се глас но указат и. А све
је ишло споро и без очек иваног полета. Лаи ц и су додуше бил и зан им љиви, као
онај чудн и новинар Чапета, умел и су да укаж у на неке веома важ не психолош ке
преп реке у борби прот ив туберк улозе, бил и су дирљиви због своје добронамер
нос ти, али није то још ник ако било оно што је очек ивао. Видело се да су скоро
сви у гран ицама и појмовима старе инд ивидуа л ис тичке школе у мед иц ин и, да
очек ују од ње нек и спец ифичан лек, да ни појма немају о новој борби која се по
крен ул а. Лек ари су опет бил и спори, свак и утон уо у нек у своју стварност, нек у
спец ијалност, зат ворен у њу као у кулу, стар за нове идеје које позивају у борбу и
широк покрет са људ има. Понекад је у ћутању нек их професора видео намеру да
њега увреде. Ни доктор Марков још није био објавио свој чланак, док је његова
снаја тврд ил а да јој је муж писао да је већ готов.
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А

како је бил а успел а она мал а, у круг у санаторијума спроведена, анкета коју
је покрен уо са Недом пос ле њене операц ије бубрега. Она је то и зам ис лил а.
Не говорећ и ни њем у, заверен ичк и, „како то ми умемо“, најп ре је разговарал а
редом с групом по групом људ и, као да вод и обичан разговор, прип ремајућ и их
да исц рпно пос ле мог у одговорит и на питање што га је намеравал а да пос тави.
Оно је, он то тек сад зна пос ле тол ико год ина, њу зан имало због много шире и
друкч ије радозналос ти него што је лек арс ка. Хтел а је да дозна, тако са извора,
од људ и које је болест прип ремал а да будно око себе глед ају, које су околнос ти
у друштву, у њином, личном, живот у довеле их до тога да се разболе. Сва је бли
стал а тих дана, њихови одговори су се подуд арал и са оним што је очек ивал а да
ће чут и. Како је својим рук ама, које су у целом плас ту харт ије успеле да не по
дигн у шум, брзо изд вајал а одговоре у којима се друш тво и држ ава опт уж ива
ли! Како је умел а једном руком да рад и јед ан, а другом друг и, сас вим друкч ији,
пос ао; левом слаже харт ију, дес ном склања мас тион иц у што се наш ла на пут у,
као да је свак а од њих за се мис лил а. Како су га се изненад а обе так ле: „Чин и ми
се, опет сам врел а.“
Како их је већ првог дана код управн ик а, кад је као млад спец ијал ис та за
грудн у хирургију дошао у то лечил иште, одмах опазио. За време разговора дол и
вале су чај, дот урале комад иће лим уна. Као да су се тргле, зас тале у недоу м иц и
кад је управн ик рек ао:
– А и ви, чини ми се, више на лечење него на рад? Имам већ два болесна лека
ра. Ко би рек ао да је и Нед а болес ник!
Изглед а да је за љубав њеном осмех у и преп лашеном пок рет у рук у, одмах
пос ле тога прешао на причање како је нек ад то мес то било помодна бања, како
је пос тало леч ил иш те за туберк улоз у само зато што је смеш тено у шумовитом
пределу и што је имало две вел ике виле. Туж ио се на влаг у и маглу и недовољ
ност радног особља.
Пос ле петнаест дана у амбул ант и, док су бил и на раду, рек ла му је:
– Морам ових дана правит и егзерез у, не иде ваздух, да бих се оспособил а
потп уно за рад. Болујем од туберк улозе, чул и сте то од управн ик а. Овде треба
много да се рад и, требаће да се и ви што пре одлуч ит е на штогод што ће вам
убрзат и оздрав љење. Поверите се слободно управн ик у.
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Није се чуло кад корача, ни кад спушта стак лен и предмет на стак лен и пред
мет, ни кад отвара и зат вара ормане. Није примећ ивао да је рад ил а док је с њим
разговарал а, а из рук у јој је изл азио јед ан по јед ан посао готов. Изглед ало је да
разговара само пос ловно, а већ из првог разговора дознао је да је и за време сту
дија рад ил а у болн иц и, да вол и посао, скоро свак и посао, да осећа радост од са
влађив ањ а сваког отпора. Радује се и кад сто прет рп ан епруветам а раск рч и,
стол ице врат и на њихово мес то, расече књиг у, глача завоје, као и кад врш и опе
рац ију, одређује дијагнозу и педагош ки приступа непокорном болесник у.
Пожелео је да га такне тим рук ама што се неч ујно на све спуштају, неч ујно
померају ствари и оне као да су то разу меле, оба врел а длана су се спус тил а на
рук у што му је леж ал а на столу.
– Имам ват ру. Одавно се већ борим са овом болеш ћу. Таман јој једн у главу
одрубим, дигн у се друге. Стоглава хидра.
И онд а, нит и каже одох, ни довиђења, изиђе у друг у одај у и тамо опет не
што рад и. Мож да изл ази да сак рије узбуђење. Стално је узбуђена, а осећањима
никад не да преко руба. „Так ви смо ми“, рек ла је једном. У први мах није разу мео
који су то ми: нек и који с рођењем доносе особин у да се савлађују или нек и који
ма как ва дис цип лина то намеће. Некол ико дана ишла је заједно с њим у визит у
по одељењу које је добио, а које је пре тога било њено. Узг ред би брзо, без шума,
и без давања на знање да то чин и, обав љал а понек и болн ичарс ки пос ао, који је
сес трам а пром ак ао. Спуш тал а теш ким болес ниц им а рук у на чело, питал а их
како им је, и стрп љив о сас луш ав ал а одгов ор. Свугде истов етно блага. Ипак,
учин ило му се, већ први пут, да се дуже него и код кога другог зад рж ал а код
Бранк а Див љана. И тако увек.
– Не можемо га спас ти. У Главњач и је пропао. Чувајте ми га добро.
Иако је у њеном одељењу остало и пос ле нове поделе рада највише болесни
ка, опет је стизал а да помогне свима: њега је желел а да уведе у посао, управн ик
је био стар, трећ и лек ар тек почео примат и ваздух. Нек ад се труд ио да измери
је ли према њем у бар за мало топ лија, поверљивија, блажа. Мерио је нап регн уто
све њене пос тупке, као што око нап регн уто глед а кад жел и у даљин и да одвоји
црт у од црте.
И тад а, пре петнаест год ина, зграде су биле прет рпане, и тад аш њи управ
ник остав љен сам себи. Требало је због тога врат ит и две девојке које су имале
мог ућности да се излече, обе из Срема, из сел а суседног Стевановићевом. Први
пут тад а је пред њом вик ао сваљујућ и кривиц у на мин ис тра здрав ља, на профе
сора Мед иц инс ког фак ултета.
– Узалуд, – зауставил а га је. – Зар ви то не разу мете! Крив је реж им а не поје
динци. Шта сте ви досад читал и? Тако? Углавном мед ицинску литерат уру. Е, а да
познајете друштвене нау ке, боље бис те се снал азил и.
Кад је самос тално преду зео њено бивше одељење, свак и час би се створил а
покрај њега. Пот реба му рендгенски снимак, она га већ има у руц и; желео би да
вид и резултате преглед а крви и исп љувк а, она их зна. На операц ијама увек је уз
њега. Пре него што он изговори шта му треба, дод аје му беш умно, ћутке. Сва је
учау рена у бел ин у, само се виде, усам љено, очи и глатко чело над њима. Управо
тако их вид и и сад кад их се сет и: иако кес тењас те, у оној бел ин и се чине црне.
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– Вредн и сте, – одал а му је признање већ пос ле треће недеље, – имате и си
гурн у рук у. Стари ће скоро у пензиј у, добро би било да ви пос ле прим ит е на
душ у ове људе. Дош ла сам и сама овамо по нуж ди, али ми је сва ова борба при
рас ла за срце. Ми лек ари, кад се нађемо на овак вом мес ту, можемо да створимо
од њега и у овак вом друштвеном уређењу кут где би људс ки однос и бил и как ви
ће једном бит и међу свима.
Кад је лек ар из Заг реба, који је пре његовог дол ас ка врш ио операц ију у са
наториј ум у, њега самог оперис ао, она је прис ус твовал а. Пре него што ће при
према почет и, имао је још само времена да пом ис ли: да ли она сваком као њем у
погађа при пос лу који му је предмет пот ребан, да ли ће јој се и сад руке као код
жена на развоју укрштат и: једном нешто оставиш, другом узмеш. Пос ле опера
ције, чим је отворио очи, бил а је опет ту, померал а је предмете с мес та на ме
сто, и оне којима је било добро где су, спуштал а завесе и опет мало више дизал а,
отварал а чес му, а није јој бил а пот ребна вод а. Спазивш и да се пробуд ио и да је
пос мат ра, рек ла је пре него што би он имао времена да то сам зак ључ и:
– Чин им неп от ребн е ствар и. Увек сам так ва кад чек ам да се бол ес ник
пробуд и.
И сад, пос ле тол ико год ин а, кад сес тра Рок а пруж и нож нице најх ит рије,
најбоље како се то да учин ит и, кад ћутке погађа што му треба, увек мис ли како
то није онако како је Нед а умел а то да рад и. Нико више није умео тако да укр
шта руке при пос лу, да дес ном остави неш то на лев у стран у, и левом узме не
што са дес не. Нико више није умео ни имао прав а да му каже: „Не познајете
друш твене нау ке, зато вам то није јас но. Признајем, признајем, у својој сте у
корак са временом.“ Кол ико пута је план увш и заус тавио се на пол а речен ице,
пред њен им мирн им погледом. И сад а би му се чес то, усред гнева, учин ило да
га гледају те очи, уоквирене бел ином, као пред операц ију, али су све мање могле
сад а да га умире.
– Добро је што смо ово урад ил и, – изјављивала је свраћајући му у собу после
операц ије. – Моћ и ћете сад двоструко више рад ит и, а двап ут се мање умарат и.
Тад а јој је први пут причао о сес три. Било му је пот ребно да га неко слуша
и она га је слуш ал а са сау чеш ћем. Понек ад је пруж ал а рук у да вид и је ли он
врео, понек ад да пок аже како су њен и длан и врел и. Понек ад је пок ушавал а да
му објас ни друкч ије него што је он себи објаш њавао сес трин стид од болес ти и
отпор да се лечи ван куће. „То је само један вид општег друштвеног склопа, опште
неп рос већенос ти. Ви то пос мат рате само с мед иц инс ке тачке.“
Пос ле његовог опоравк а изненад а је узел а одс ус тво и отп утовал а у Љубља
ну. Код Див љана је провел а цело вече. „Као да одл ази на вечност“, приговарао
је он у себи љубоморно. Учин ило му се зат им да је и са њиме хтел а нешто да го
вори на рас танк у, али се то заврш ило само с некол ико реч и да јој пази на теш ке
болес нике.
– Одр убил а сам хидри још једн у глав у, – рек ла је на пов ратк у. – Изв ад ил а
сам дес ни буб рег. Да, мис лил а сам најп ре да нап рав им обр ач ун с плућ им а,
али ова je опас ност бил а већа. Зашто нисам казал а? Ми смо навик ли увек тако,
заверен ичк и.
58

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Отворен прозор ________

САДРЖАЈ

Више него себе жал ил а је, чин ило се, старог што има за помоћн ике боле
сне људе, мучила се што посао страда, што уместо да она помаже другима, други
сад морају њој. Једном само увече, бил и су сам и први дан како се дигла на ноге,
упитала је шаљиво, али врло, врло тихо, као да се боји и да изговори: шта ће бити
ако хидра ускоро дигне нов у глав у. Питал а га, као да јој се то тек сад први пут
наметн уло, је ли потп уно убеђен да је овај начин „сечења глава“, најбољи; да нис у
мож да опет у праву они што траже да опасног непријатеља нападн у с друге стра
не, што трагају за волшебн им кореном или цветом.
Он се малочас опирао да дâ Перићу собу, а како су то „они заверен ичк и ра
дил и“. И сад је вид и како га зове пос ле разговора о двема болесницама из Срема
на мансарду у својој вил и. Отвара врата и показује чудан чардак с погледом више
у небо него на зем љу.
– Дал а сам своју собу за оне две девојке. Управн ик је прис тао да их прим и.
– Как ве заверен ичке мис ли вама пад ају на ум! Ту јед ва можете стат и.
– Да, јед ан болес ник јед ва може стат и, али, признајте, да би за двоје здра
вих који се воле било довољно.
Тада је први пут мало одшкрин ула срце. И отиш ла је онда једног јут ра, неко
лико месеци пос ле операције, опет завереничк и. Из Љубљане је писал а: „Нисам
хтел а да трп ите. Хидра је дигла наједном све главе. Верујем да ми мис ли и осе
ћања знате.“
Изненад ан је био само одл азак и нач ин како је отиш ла, остало му је и пре
него њој било јасно. Тих дана призвук хумора се све чеш ће јављао у њеним речи
ма. Наи л азиле су на њу тад а плиме неж нос ти и туге, и њиме се бран ил а од њих
кол ико је год могла: „Хоћете ли да се играмо рас танк а и аманета? Стари неће
моћ и рад ит и више од некол ико месец и. Обећајте да ћете га замен ит и! Обећај
те да ћете тад а примат и моју сабраћу, па ма имал и и мало изглед а да се излече!
Обећајте да ћете им нак над ит и оно што су на робији изг убил и.“ „Заш то не би
сте ви замен ил и старог?“ „Не, не, ја не вол им ком андуј ућ а мес та; обећ ајте ми
сад одмах, немојте изврд ават и! Ја сам радно створење и не вол им да оставим за
сут ра што мог у учин ит и данас.“
Негде у дну пис аћег стол а он нађе свеж ањ харт ије, одгов ор на ону њен у
анкет у, разл ис та га, и остаде над њим час читајућ и, час се враћајућ и и даље ми
слима у прош лост.
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Т

е ноћ и није ока склоп ио, а сут рад ан га још чек ал а брига у дечјој барац и.
Одм ах како је наи ш ао за време дор учк а, примет ио је да Смиљ е нем а на
свом мес ту. Само једне девојч ице нема, а та му се празнина учин ил а као да их
читав низ недостаје за столом. Да га нис у остал а деца дочекал а са онол ико радо
сти, шума, одмах би пож урио у њен у собу; али је наједном забрујало, зазвон ило
као у огромној звечк и, каш ич ице су залупале о лимене шоље, ножеви о каш и
чице, тањирић и о тањириће, ноге стол иц а о пречаге на столовима. У исти час
је одзвон ило двадесетак речен ица:
– Све сам поп ил а. Јут рос сам се брзо обук ао. Жуљи ме много тврд и јас тук.
Вера се дира. Зашто јуче нис и дол азио? Не вол им млеко са циг уром. Ноћас сам
опет каш љал а. Кад ћемо ићи у шетњу? Пера ми је разбио лутк и глав у. Смиљ а
има ват ру. Не сме у трпезарију. Где су ти слушал ице?
Оставио их је са уверењем да ће се брзо врат ит и и пошао у Смиљин у собу.
Она је као и увек кад је имал а ват ру изглед ал а боље него иначе. Љут ил а се што
је нис у пус тил и у трпезариј у. Док јој је мерио пулс, и разм иш љао отк уд би мо
гла бит и ват ра, живо му је пролебдело некол ико слик а из дет ињс тва везан их за
сес тру. Вид и је: плаче крај врата што и њу не пуштају у снег и мол и да јој у џеп у
донес е једн у груд ву. Зат им, мат и је држ и у крилу крај пећ и, сву увијен у у мо
кре пеш кире, а испод њих у сес трин им груд има, кад јој се саг не да је пом илује,
неш то се чује као да мачк а преде. На столу је боч иц а жућк ас те течнос ти, и на
квадрат у црвене харт ије прилеп љене уз боц у пише „Три пута на дан“. И Смиља
је дош ла с тим крчањем у плућ има њем у још из дет ињс тва познат им. Мож да је
могла и без давања ваздух а оздравит и, али се њем у учин ило да свој у умрлу се
стру васк рс ав а у Смиљи, да се свет и нек ад аш њим заблуд ам а, конз ерв ат из му,
који су му њу однел и.
На прегледу се срећом пок аз ал о да је ват ра код Смиљ е дош ла од наз еба,
али цел ог а дан а у њем у су се буд ил е успомене на сес тру, и он им се с нек им
болн им задов ољс твом, онaко уз рад, пред ав ао. Вид и свеч ано пос тав љен сто.
Виљуш ке стоје на другом мес ту него у радне дане, једн а лево, једн а иза тањи
ра, а каш ике су окрен уте исп упчен им делом горе. Салвет и стоје савијен и као
купе, умес то да прос то леже у тањиру. У слан иц има со углачана. На зап ушач у
у флаш и као нек а мал а сакс ија веш тачког цвећа. Сес тра обук ла танк у хаљин у,
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иако је у соби прох ладно, и чим ко зак уц а на врат а, скид а шал којим се бил а
огрн ул а. Бил а је тек устал а иза грип а. Мат и га увод и у кујн у и гов ор и му:
„Пред гос тим а се не сме прич ат и да је Нев ен а бил а бол ес на.“ Али за ручком
он заборав ља ову напомен у и пред свим а изгов ара да је сес тра до јуче леж ал а
и то пош то је мајк а рек ла гос тим а да се „Невен иц а није ник ад боље осећ ал а“.
Мајк а га глед а страш ним поглед ом, и кад су гос ти отиш ли, гов ори да је не
срећн а што га је „так вог род ил а“, да он „увек бубне оно што не треба“. Од тог
стид а мајке и дан дањи га је срамота.
Ето, Чач анк а је отп рил ике сад тол ик а, кол ик а је бил а онд а Невена. Њу је
ујак лек ар, упркос отпора њенога оца и мајке, довео на лечење. Кад му је тад а
причал а како је мајк а крил а њен у болест, да би је одмах удал а, како је смат рал а
за највећу увреду кад би јој ко помен уо да треба озбиљно да је леч и, пом ис лио
је: „Благо теби, дош ла си овамо, наи ш ла си на мене. Учин ићу од тебе здраву де
војк у. Освет ићемо се још једном за Невен ин у смрт. Ако си дош ла с мед иц ина
ма у џеп у, бац ићемо их одм ах кроз прозор.“ И кад се пос ле преглед а учин ило
да мож да неће моћ и одрж ат и реч, био је очајан. Цел а три дана је траж ио који
пут у лечењу да изабере, и изабрао најмање сличан старом нач ин у. Ево њих двоје
у Шкофјој Лок и са Феријалн им сав ез ом. Заједн ичк и обед и за столов им а без
столњак а, са лимен им тањирима и алум ин иј умс ким каш ик ама. Сес тра сед и у
доњ ем крај у, до врата. Вид и је како одм ах иза ручк а изл ази нек уд, нес претн а
као да је нешто крива, не проп ушта ниједног обеда, и ни њем у неће да каже куда
изл ази. И онд а једном на излет у, он је вид и како устаје опет иза ручк а и пол ази,
непог реш ив о као мес еч ар. Диже се за њом и зат иче је како из торбице вад и
скоро исп ијен у боч иц у жуте мед иц ине. Она бризне у плач као да је затечена у
нечем у што ничије очи не смеју да спазе, леж и у високој планинској трави, скоро
белој, и јец а. Око ње нас тај у игре. Млад ић и прес кач у преко поток а, бац ај у се
камена и рву; девојке се јуре и, зад их ане од умора, пад ај у у трав у, подвик уј у и
смеј у се дуго, дуго у једном пред ах у. Она се смирил а и гут а их очим а. Так ве
очи јој је још само једном видео на јавном гимнас тичком час у њене школе, кад
су се девојке вежбале на справама, а њој то било забрањено.
Једном пос ле њене смрт и преглед ао је књиге што су иза ње остале. Ту је ле
жал а у црвен и омот укоричена „Пое зија“, с пуно пресованог цвећ а, невеш тих
цртеж а и стихов а. У једном кут у су биле мале апотек арс ке кут ијице са црве
ним и златн им рубом, с натп ис има: „На два сата по једна пилул а“, „Пос ле јел а
по јед ан прашак“, „Споља“, „Бонбоне за грло“. У њима је она држ ал а пера, гуме,
зарезаљке и ђинђуве. Сажал ио се на њено дет ињство и прву младост зат ворен у
у те апотек арс ке кут ијице. Нигде завеж љаја љубавн их писама, нигде успомена
са игранк и, нигде фотог рафија млад ића који су јој се свиђал и, трак а или лутк и,
огрл ица – него само те празне апотек арс ке кут ијице и боце.
Њем у се и данас понек ад чин и да је сес тру убил а она жута мед иц ина кој у
је кришом пил а трип ут на дан, да јој је не само загорчал а живот, исп реч ил а се
испред ње и правог лечења, већ као да су у њој биле зат ворене неке силе које су
је уништавале. Ни здрави разум, ни Нед ина реч која је умел а да трезни, да пре
не из заблуде, да хумором осветли, није помогла. „Сувише мрж ње трош ите на
ствари које нис у криве, говорил а му је, а равнодуш ни сте према ономе на ш то
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би требало прво да се окомите. Справите ми мало те мед ицине, мол им вас, хтела
бих час пре да ми ова слуз сазри. Заш то се чуд ите? Време је да изиђете из тога.
То је неп ријатељ коме сте стал и ногом на главу: а сад бис те му могли, без штете
по свој понос, пруж ит и човечанс ки рук у!“ Али њем у није ник ад било довољно
удараца по томе што се једном у дет ињс тву и првој младос ти пок азало као опа
сност, као неу крот ив неп ријатељ. Из мрж ње према тој сестриној боч иц и, црпео
је мног о своје снаг е. Њег ов занос за сав ремен и нач ин лечењ а, за друш твен у
борбу прот ив туберк улозе ницао је и одатле.
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бог болести страсти према пос лу Стевановић је и од свег особља захтевао да
подноси исте так ве напоре и љутио се кад падн у у постељу, као да су намерно
своју болест добил и. Ова његова рад иност га је осам љивал а, као што свак а дру
га страст осам и човека. У почетк у му је бивало теш ко што не може однос између
себе и лекара да учин и онак вим какав је некад имал а Неда са свима њима, и ста
рим и колегом и њиме. Правдао се пред собом тим што је посао већ и, сложен ији
сад а, што сви његови сарадн иц и нис у онак ви на пос лу как ви су они онд а бил и.
А чес то је осећао пот ребу да с ким подел и радост због как вог успех а, да с ким
подел и бриге. Осећао је потребу за човеком коме би могао рећи као некада Нед и:
– Срећан сам што ми је операц ија код Вере успел а. Много сам се бојао како
ће испас ти. Знате ли, дубоко сам узбуђен, кад пом ис лим да је јут рос њен живот
завис ио од моје веш тине и знања. Она ник ад неће знат и шта се у мен и оди г ра
вало кад а сам отворио њен грудн и кош.
Коме то сад да каже? Мил иш ића је због његове корис тољубивос ти и отво
реног признања да ће у санаториј ум у седет и само док њем у треба, смат рао не
само за непријатеља санаторијума него и за свога непријатеља и човека без срца.
Карган се држао затворено. У послу је био, истина, без замерке, али није дозвоља
вао да му се приђе као човек у. Перића су, чин ило му се, биле тол ико прет рпале
личне бриге, да не може имат и ни за шта друго воље. Зајц је прем лад био, да би
с њиме могао друговати. Јед ино је још с Ивановићем могао понекад да разговара
отворено и са топ лином. Њем у је јед ино, после Неде, причао о своме детињству,
о сестри и својој болести. Поверавао му своја страховања за болеснике, разгова
рао с њиме о пол ит иц и.
Једном је Ивановић већ три дана био у пос тељи, а он га није оби шао, мало
због вел иког пос ла у то време, мало намерно, да би пок азао кол ико су му нем и
ла лек арс ка боловања. Али се онд а изненад а тргао и разнеж ио: „Сиромах, мора
бит и да га је грдно ухват ило кад га нема тако дуго. Најмање је требало њем у да
држ им лекц ије.“ У нас туп у вел икодуш нос ти и жеље да се с киме блис ко осет и,
пошао је к њем у. Затек ао га је мало прездравелог, да сед и у пос тељи, и то је наје
данп ут умањило вел ич ин у ове посете у његовим рођен им очима. Учин ило му
се да је ту нежељен и непозван, и није могао сав лад ат и нез адовољс тво сам им
собом што је стигао тек сад кад човек оздравља, нити чуђење да неко ко већ може
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да сед и у пос тељи није дош ао на рад. И он сам већ некол ико дан а нос и на но
гам а анг ин у. Кад пос ао чек а, мора се понек ад и болес тан рад ит и. Поглед ао је
на новине разбацане по пос тељи, отворен у књиг у на сточ ићу и рек ао с призву
ком прекора:
– Уживате, колега Ивановићу. Читате романе.
Ивановић је, огорчен што га није одмах хтео обић и, одговорио зајед љиво:
– Зар има кога ко у овом реж им у ужива?
Стевановић се тргао. Са њиме је ретко дол азио у сукоб, и утол ико му је не
пријатн ије било, што је био пошао у сас вим другом расположењу. Сео је и по
кушао пријатељс ки да нас тави разговор:
– Заиста, не ужива овде нико, али, драг и колега, не уживам ни ја. Јесте ли ме
кадгод затек ли да читам романе или беспос лен глед ам у небо?
Ивановић је морао признат и да је ону мер у жрт ве и трошењ а кој у је тра
жио од особља, Стевановић збиља први трос труко унос ио у рад; али, увређен
што га је три дана пус тио да чек а, нас тавио је зајед љиво:
– То је ваша ствар. Вама чин и задовољс тво да тол ико рад ите и право је што
не читате романе.
– Колега Ивановићу, готово вас не познајем. Мора бит и заис та да се осећа
те зло, чим...
Али му он није доп ус тио да остане хладнок рван и прек ин уо га:
– Ја вас познајем: био је тип ично ваш пос тупак оставит и тобож њег свог са
радн ик а да чек а на помоћ три дана и наљут ит и се што је болес тан.
Зас леп љен љут ином, Стев ановић је излетео из собе. Пос ледње су га реч и
увред иле више од остал их смелос ти којима га је тако изненад а срео. Очек ивао
је да код Ивановића буде увек прис утна свест да му је живот спасао, како је во
лео да каже, да сад а, кад га је оспос обио за рад, треба да пок аз ује подвиге на
њем у, да је природно кад је већ он, Стевановић, ту стареш ина, да се сви упра
вљају не само према његовим изговорен им заповес тима него и жељама.
Некол ико трен утак а пос ле тога Ивановићу је бил а смеш на претераност с
којом се са њиме сукобио. „Кад је бал, нек је бал“, пом ис ли поглед авш и кроз
прозор за његовом црном прил иком која је јурил а већ кроз снеж ни парк. И од
мах, за осећањем смеш нога, обу зе га гађење према себи. Гад ио се своје преосе
тљивости. „Није ме оби шао три дана! Очек ујемо, дак ле, љубав, изу зетн у паж њу.
Одвратно.“ Преп лави га зат им тал ас жалос ти због мис ли како ће Стевановић
сад утрос труч ит и снаге, ако је мог уће, да би само пок азао да се јед ино он сат и
ре, те изазвао кајање код свих који се извлаче и вређају га.
Пре него што је он био дошао к њем у, Ивановић се спремао да Мил и По
повић одговори на карт у којом се јавил а пос ле одл ас ка. До те болес ти, до те
усам љенос ти у којој је остао три дана, изглед а није био свес тан онога што осе
ћа према њој; али док је лежао у ват ри, иск идано му се стала јављати њена слика.
По неж ном грудном кош у на ком се ребра овлаш оцртавају лута Стевановићева
слуш ал иц а, сад се олако спуш тај ућ и, сад се прип ијај ућ и као как ва пож удн а
уста у блага удубљења изнад кључњача и изнад паз ух а, у груд и. Сад лек ар спу
шта два прс та леве руке изнад срца и куца преко њих. Девојк а глед а нек уд врло
далеко и лако подрхтава. Кож а јој се најеж ил а, и чин и се пуна је ситн их зрнаца
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као језгро круш ке. Пос ле преглед а одмах нав лач и блуз у и огртач, трпајућ и ко
шуљу у џеп, само да би се час пре обук ла. Пос ле је вид и како леж и у постељи с
ват ром. Он нас лања ухо да јој ослуш не рад срца и осећа врел ин у болес нич ина
тел а као жеравиц у, као теж у која му не да дâ се одвоји. Ту близ у његових очију
стоје бледосмеђи колут и којим су запечаћене њене груд и. Под прстима у њеном
билу галоп ира врео крвоток и привезује му рук у.
Кад је Стевановић наи шао и тргао га из ових снова, и самоме му се учин и
ло да га је затек ао на нечем у недозвољеном. Чин ило му се да је и он, Стевано
вић, саглед ао дос ловце све слике што су му п робледеле пред погледом и да им
је осет ио жар. Због тога је и сукоб са њим унео био ону жес тин у. Кад је он оти
шао, пок ушао је поново да дож иви чарол иј у тога сећања, али се она није више
враћала, мада је чекао дуго пошто се било смрк ло. Болесничке виле које је до ма
лочас видео кроз прозор, слив але су се сад са тамном поз ад ином шуме. Међу
мног им светлим прозорима, он је разазнавао прозор на бившој Мил иној соби
и то га је чуд ило. Зар је требало да добије ангин у, да гори у ват ри, па да му и сећа
ње на девојк у дође с так вом врел ином?
Пос ле дан је пошао на рад, мада се још није добро осећао. Пос ла је било до
гуше, само један сат да не рад иш, па га се нагомила, а он је био у закашњењу цела
чет ири дана. Сви су због те прет рпанос ти бил и готови да свак и час прас ну, је
дино је Зајц успевао да не каже ништа повишен им гласом, и, ако се њем у ко тако
обрат и, да се само као дете у трен у зач уд и, и да онд а одм ах у идућем схват и и
пређе преко тога.
– Пот ребан нам је још само бар један лекар, па да већ сут ра будемо сви мир
ни као јагањц и, – пос тав љао је он стално своју дијагнозу.
– Да, али још јед ан Зајц!
Стевановић је био тежак и сам себи. У време кад је баш редовног пос ла било
сувише, пос тав љао је себи још неке изу зетне зад атке и, не мог ућ и да све то са
мељ е, љут ио се за ситн ице, замерао сад за ово, сад за оно; час некоме није на
време дата шетња, час није код неког преглед извршен на време. Кад се Ивано
вић опет појавио на раду, обраћ ао му се пос ловно, привидно га мирно питао
или му саопштавао, а заобилазно му свак и ас приговарао за послове које је морао
проп ус тит и због болес ти. Најзад је рек ао, обраћајућ и се тобож Перићу:
– У свима вил ама није узета крв овог месеца.
Ивановић је држ ао у руц и нек у епрувет у и мућ као. На ове реч и је потегао
њоме о емаљ чес ме и изи шао из амбул анте. Преп лашен Зајц је пок уп ио комађе
стак ла и ставио збуњено у рођен и џеп.
Стевановић у први мах није умео ништа да каже, али пос ле некол ико часака
већ се савлад ао.
– Колег и се то не дешава кад је здрав, – рече. – Гадно га је ова анг ина удес и
ла. Требало је још дан, два, да се одмори.
Лек ари су ћутал и. Знао је да га у себи опт уж уј у што му је морао замерит и
неш то већ првог дана иза болес ти. Осет ио се опет потп уно сам. А желео је не
коме да објас ни себе, да прот ум ач и заш то је пос тавио и себи и њим а тол ике
захтеве, да оно што су они код њега звал и грубош ћу пок аже и са друге стране.
Јед ино се Зајц одазвао на његову примедбу, по свом обичају збуњено:
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– Колега Ивановић је правилно схват ио, то јест, хтео сам рећ и, колега је
час тољубив и, како сте и сам и рек ли, због болес ти...
Зах вал ан Зајц у што је разг ов ор прих ват ио, почео је пов ерљив им глас ом
као да је реч о как вој вел икој тајн и:
– Епрувете једне, такорећ и, нис мо до нед авно имал и, а сад их је, вид ите,
тол ико, да можемо чак и да их лупамо. Колега је изванред ан лек ар и диван чо
век, али ми је досад некол ико епрувета полупао. Вид ите, у томе сте ви кајк авц и,
па и ми пречан и друкч ији... Колега Ивановић мож да не зна да је набавк а сваке
епрувете бил а празник. Свак а стварч ица овде је уопште кап наше крви и зноја.
Знат е ли, кад сам стао први пут пред вит рин у и поглед ао прв е инс трумент е,
осећао сам се ваљд а као голоруке војводе устанк а кад су из Рус ије добиле први
топ. Да, али то треба лично преж ивет и, па се онд а са страхом и пош тов ањем
дот ицат и сваке стварч ице. Нек и дан сам био некол ико часак а без пос ла па сам
се готово лоповс ки ушуњао у рендгенс ке прос торије и стојао у оној пом рч ин и
као у светил ишту. Кад би Ивановић само знао кол ико молби, напора, понижења,
самоодрицања најзад стаје свак а стварч ица овде...
– Врло добро то он зна. Једном сам га управ о зат ек ао како се заљубљено
смеш и на ту исту вит рин у.
– Да, да, драг и мој гос под ине, једна епрувета је драгоцена као как ав крвн и
суд. Знате да ми је малочас било као да је неком болес ник у прс ла аорта.
– Гос под-шефе!
– Вид ите, то чак ни ви не разу мете. А кунем вам се, тако ми је било.
Њих двојиц а су већ бил и сам и у амб ул ант и и како нис у имал и пос ла, по
звао је Зајца да и они изиђу и проход ају по снег у.
– Тако је то, мен и је свак а епрувета драгоцена као крвн и суд...
Зајц га је глед ао са тол ико поштовања и тако се дет ињс ки усрдно старао да
оправд а Ивановића, да се управн ик помало стао смириват и.
– Колег и Ивановићу је јако зло било пре два дана, – причао је Зајц, – имао
је висок у температ уру, а сес тра му је казал а да сте љут и што се разболео упра
во онд а кад у његовој вил и треба да се вад и крв. И самом колег и било је криво
што је пао у пос тељу у јек у пос ла. Ретко има тако савес ног лек ара као што је он,
а то са епруветом прос то треба схват ит и као ствар темперамента и умор од бо
лес ти. Кад он овако нешто учин и, то треба сас вим друкч ије тумач ит и него кад
би то учин ио ко друг и...
Стевановић учин и израз као да о томе не треба више говорит и, изјавивш и
већ свечано да се понос и свима својим лек арима, да у сваком раду дође до трве
ња и сукоба, али да он уме муш ки и човечно да глед а на те ствари, да је готов
увек да опрос ти мале ствари због вел ик их и најзад је позвао Зајц а да се у част
„тако лепог разговора одвезу до варош ице и нат раг“.
Кол а су међут им бил а отиш ла пос лом. Пош то су некол ико пута проход а
ли парком, Стевановић је морао хитно неком болес ник у, а Зајц је остао још ду
го под дрвећем отеж ан им од снега преврћућ и дет ињас ту мисао: да ли је Стева
нов ић знао да су кол а отиш ла па га управ о зат о позвао, или је збиљ а хтео са
њим да се провоза. Поред све прос тос рд ачнос ти и поверљивос ти, умео је чес то
да сумњ а у оно у што друг и не би. Имао је управо тако неодољив у пот ребу да
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верује, да ни преко чега није брзо прел азио. Свак а појава за њега бил а је достој
на исп ит ивања, чуђења, удубљивања.
Ускоро је зат им заборавио на све ово опијен мекотом и тиш ином зимс ког
дана. Дет ињс твом вез ан за план ин у, волео је од свих год иш њих доба највише
зим у. И сад је као план инс ка зверк а стао удисат и свеж ин у и газит и ван стаза по
целц у. Са див љењем се заглед а у телефонс ке жице прет ворене у снеж ну ужад.
Као да први пут сад а примет и и бод љик ав у жиц у што је одвајал а санаторијум
ско имање од суседног и вечно везано уже иза Перићеве бараке, и фриз на фаса
ди „Флоре“ што се над прозоре наднос ио као три праве снеж не обрве. Снег је
поред сваке дотле невид љиве, сиве црте био пов ук ао још једн у белу и мек у и
наједном су многе ствари, у неснеж не дане као умрле за око, сада оживеле, пока
зале своје прис уство. Због вел ик их шубара на њима он сад готово први пут спа
зи и кош нице иза дечјих барак а које су се дотле сиве губиле у зрак у, кућ ице за
птице намернице, и много шибља с пролећа и лети заг ушено зеленилом, и степе
нице што су се пеле до „Млад ике“, чији се иначе сиви камен није из далека видео.
И не само да су све ствари бил е пок аз ал е своје прис ус тво, већ су стек ле
израз и повезале се с друг им стварима. Под теретом снега грање је налегало на
грање, на кровове, свијало се до стаза, куцало на прозоре; бел и нап рс ци на вр
ховима прућа дот иц ал и се до друг их так вих бел их нап рс так а. Од врх а до врх а
дрвећа, од крова куће па до зем ље ишле су беле тан уш не стазе, венц и и струне.
Најтање нит и што су дотле невид љиве ишле кроз зрак од ствари до ствари: па
вит и, врпце, пок азале су се наједном у својим снеж ним кош уљиц ама Зајцовом
очараном погледу. Прешав преко моста, зашао је иза „Млад ике“ у свечаност че
тинара, идући скоро на прстима, да не би нарушио тишин у зимске шуме. Ту, као
и увек у самоћ и, сав његов живот ишао је уз њега, нароч ито дет ињс тво.
При повратк у из шетње срео се с Ивановићем који се враћао у амбул ант у
да рад и. Зајц у се чин ило да ће пос ле онол ике љут ине требат и много да прође
па да се Ивановић опет прих ват и пос ла и, мад а је свој пос ао био сврш ио, због
чуђења и одушев љења и сам је пошао да се чега прих ват и.
Кад су се пос ле дес ет дан а управн ик и Ивановић зап лел и заједно у нек и
посао око уређивања споредн их зград а и у пријатељс ком разговору прол азил и
парком никог другог не примећуј ућ и, Зајц је имао израз задовољан и победо
носан као деца кад а у прич и наи ђу на мес то где правд а побеђује.
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очетком сваке зиме Стев ановић је одл азио у Заг реб, где је, сврш ав ај ућ и
пос лове око штампања својих књига, прис ус твовао уметн ичк им приред
бама, посећ ивао позориш та, да не би у сталној самоћ и „потп уно изг убио вез у
са животом који тече ван санаторијума“. И ове је зиме отишао на пут оставив
ши као заменика Павла Ивановића, да би још једном показао да онај сукоб изме
ђу њих није нимало утиц ао на Стевановићево миш љење о њем у као лек ару. За
време његовог одс уства требало је врш ит и само тек уће пос лове; ако би искрс ла
пот реба за озбиљн ијом интервенц ијом, мол ио је да њега хитно зов у. Карган се
дуго шал ио на рач ун тога што му је, кад је већ био и у кол има, довикн уо: „За Тур
чин а ме сачек ајте, свак ако морам још о томе пром ис лит и“ и предл агао, само
смех а рад и нaравно, да га брзојавом упитају кад да даду коме шетњу, или как ав
јеловн ик да одреде Претнару у идућој недељи.
И Ивановић је прис тајао уз шале, али са сталном стрепњом да не иск рс не
збиља пот реба да га морају зват и, или, што би још горе било, да се не дес и што
при чем у би већ и из питања час ти сам и пос туп ил и како смат рају за најбоље, а
он пос ле да не буде так вом одлуком задовољан. Срећом, он се врат ио баш кад је
искрсла так ва тешкоћа, сут радан по доласку студента из Беог рада кога су, према
лек арс ком миш љењу прилож ил и уз молбу, сам и бил и позвал и на лечење, а он
стигао у стању у как вом се обично болес ниц и нис у прим ал и. Ивановић му је
још истог јут ра по његовом повратк у, док су још сви на окуп у бил и у амбул ант и,
саопштио о овоме.
Још пун утис ак а с пута, он је био вољан да разговара. Није му било ни чуд
но ни криво што још нико од лек ара није на пос лу, мада је време било да буду
већ сви у својим вил ама. Видело се да је уживао што још једном може тако пред
свима по ко зна који пут излож ит и своју омиљен у теорију да неи злеч иви боле
сник не сме зау зет и мес то ономе који се да излеч ит и.
Карганово лице, док је он говорио, тако се смрк ло, да се чин ило како се са
стоји само од обрва и гус те црне косе. Увек је пат ио кад је требало кога теш ког
болес ник а врат ит и, мад а је морао признат и да је став Стевановићев исп раван.
– И шта намерав ате сад са овим теш ким болес ником? – упит ао је Мил и
шић иследн ичк и, пос ле свега што је чуо.
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– Намерав ам, како сам рек ао, да неи злеч ивог болес ник а пош љем нат раг,
– одврат ио је Стев ановић, а из глас а му је избијало нипод аш тав ање. – Нем ам
разлога да одс тупам од својих убеђења, ма како се и мен и самом срце парало.
Мил иш ић није био осетљив. Судбина тога млад ића га се мало тицал а, али
му се сад пруж ал а прил ик а да свој у нет рпељивост према управн ик у прик аже
као осетљивост и човечност.
– Држ ите се убеђења за себе најл акш их!
Стев ановић се наједном смирио. Смат рао га је као лек ара коме је јед ин и
циљ згртање новц а и коме је сав овај борав ак у санаториј ум у требало да буде
само рек лама. Зато је рек ао с вис ине:
– А да ли су, кол ег а, ваш а убеђењ а за вас теш ка? Из којих ћет е поб уд а ви
примат и на лечење сличне болес нике?
– Из милос рђа, гос под ине колега. Зар није прв а дуж ност човек а и лек ара
да управо так ве болес нике узме на душ у?
Стев ановић а је све више обу зим ало осећ ањ е надмоћ и. Видео је себе као
лучонош у у мед иц ин и, човек а коме је дуж ност све да трп и, само да поверене му
лек аре изв ед е на прав и пут. Са те вис ине он се гот ов о пријат ељс ки обрат ио
своме противник у, проп уштајући мог ућност да га увред и, искрено зач уђен само
што пос ле тол иког боравк а у леч ил иш ту није схват ио и те најобичн ије ствари,
да установа намењена интег ралном сузбијању туберк улозе не сме бит и сент и
ментална и самарићанс ка.
– А шта ће бит и од оних које ви не прим ите? Да умру остав љен и од свих?
Ивановић се нес трп љиво умешао:
– Мил иш ићу, намерно нећете да схват ите. Овде је реч о држ авн им санато
риј ум има и њиховом смеру, а лек ари практ ичари, разу ме се, морај у брин ут и о
сваком болес ник у који од њих зат раж и помоћ.
– Хвал а на лекц ији, – јетко је узврат ио Мил иш ић. – Тек сад сам то схват ио.
Карган је нервозно одмахн уо руком као да је хтео рећи да му је так вог разго
вора доста, и пошао је да узме огртач. Перић је пож урио до прозора да провири
на бараке: отуд би му девојч ица, кад је био хитно пот ребан, мах ал а марам ицом,
а јут рос је жен у био оставио са температ уром и стрепео да га не зову. Стевано
вић је, иако спреман да још говори, како су се скоро сви рази ш ли, позвао Ива
новића да почн у посао пол азећ и прво од његове виле.
Напољу их је дочекало читаво снежно весеље: није се више знало да ли пах уљи
це падају с неба на зем љу, или се са тла и грана дижу увис. Главном стазом се само
назирал и свеже затрпани трагови. У парку није никога било, једино је брегом лево
протрчала Иванчица из једног павиљона у други и негде на крају главне стазе ука
зао се пог ружен непознат човек, ишао је главе оборене и рук у увучених у џепове.
–Ујак онога болес ник а, – објас ни Ивановић. – Ако вас спази, вероватно ће
хтет и одмах да говори с вама.
– Боље је да то избегнемо док и ја болес ник а не поглед ам и не одлуч имо ко
начно шта ћемо с њим.
Наједном му је син ул а мис ао да би тај болес ник могао бит и јед ан од оних
за које је Нед а нек ад мол ил а у аманет у. Дот ад је већ тројиц у так вих прим ио,
са оправд ањ ем пред собом што је веров ао да ће их он дић и. То је било првих
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год ина кад је сећање на њу било свеж ије, и кад је жеља да спасе кога од људ и који
би њој могли бити блиски узимала невиђене сразмере. Двојици је и успео да про
дуж и живот некол ико год ина. Скоро је пожелео сад да је и тај млад ић, око кога
се дигла тол ик а бук а, изг убио здрав ље гдегод по зат ворима и да га на чудо Ми
лиш ића и свих прим и и, што је још лепше, оглас и за излеч ивог и излеч и. Ако је
остало једно јед ино упориш те на које би се могао ослон ит и, гон ило га је све у
њем у да окуша снаг у, за коју је веровао да је ненадмаш на.
Пок аз ало се да бол ес тан млад ић нем а ник ак ве вез е са ком ун из мом и за
творима и скоро никак ве наде на оздрављење; али се он одлуч и да га прим и зато
што је унап ред био готов на то, да је у њем у нашао Нед иног једном иш љен ик а.
И прим ивш и га, осет ио је жељу да учин и чудо и да га под игне. Тога трен утк а
није мис лио на Мил иш ића, ни на то како ће он разу мет и овај преок рет; да ли
ће смат рат и да се због његових реч и тргао, или да је до лудос ти самоу верен и
смат ра да може излечити и неизлечивог. Тол ико се осећао над њим, да га ниједна
од ових пом ис ли не би могла да увред и.
Мил иш ић се коначно те ноћ и одлуч ио да иде из санаторијума. Пос ле јутар
њег разговора који је вод ио више за инат Стевановићу него из саж аљења према
болесном млад ићу, чин ило му се да нема смис ла више остајат и ни дан. По њего
вом миш љењу, даљи боравак ту био би чисти губитак. Имао је стаж за спец ијал
ност, то му је за почетак било неоп ходно, а наду да ће се као оператор код Стева
новића усаврш ит и већ је давно изг убио. Само њега није муч ило тол ико што то
представља мањак знања, операторске вештине, већ му је вређало сујет у што му
никад није поверено да сам тај посао врши. Целе те вечери кивно је мис лио како
неће, не сме дозвол ити да оде не извршивши ниједне операције. Морао је то ство
рит и ако не због своје корис ти, оно да најед и Стевановића, и одлуч и да сам пре
пол ас ка оперише свога пац ијента Ренд ића коме је предс тојало вађење живца.
Још истог вечера је саопштио болеснику да ће га сам оперисати и одмах је отишао
у амбул ант у да то каже управн ик у. Тамо су бил и и Зајц и Карган. Чин ило се да
су бил и у пријатељс ком, непос ловном разговору. Чак је Карганово лице, које је
иначе готово увек било закрчено нат уштен им обрвама, косом на челу и бркови
ма, било разведрено, указале се на њем у чистине чел а и образа.
– Гос под ине шефе, – упита Мил иш ић без увод а и оног уобичајеног нагла
ска пош товања – и ви, мис лим, смат рате да моме Ренд ићу треба с дес не стране
изврш ит и егзерезу?
– Да, јер му, како вид ите, пнеу моторакс не успева. Ми смо о томе већ разго
варал и, је л’ те, а видел и сте и на пос ледњем прегледу. Ја сам већ нап равио распо
ред, њега ћу оперисат и прекос ут ра. Треба то да му кажете.
Стевановић је то одговорио преко рамена и спрем ио се да нас тави разго
вор са другом двојицом.
– Ја сам му већ казао да ћу га оперисат и ја, – рече Мил иш ић и из гласа му се
видело да се радује што је могао то рећ и, па дод аде: – Право је да у ток у тол ико
времена оперишем бар једног пац ијента.
Зајц се од чуд а зац рвенео, Карган га поглед ао упитно, док Стевановић про
сто није могао доћ и к себи од изненађења и увреде.
– Али, колега, ви то досад нис те рад ил и! Не мог у вам тек тако поверит и не
чији живот!
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Он је нерадо и мање операц ије давао друг има, а Мил иш ићу већ и због саме
ант ипат ије коју је према њем у осећао није ник ад ни пом иш љао да дâ. Ако неко
није дел ио његове идеје, ако је био корис тољубив, сањао да пос ле стаж а у сана
ториј ум у преу зме прив атн у пракс у, он га је и нехот ице у сваком погледу сма
трао за нес пособна.
– Ако нисам то досад рад ио, наглед ао сам се како ви рад ите!
– Није једно исто гледати и чинити нешто, – рече Стевановић и у три корака
премери собу.
– Ви сте досад тврд ил и да је исто. Тврд ите да из нас спремате најбоље лекаре,
а не дате нам да сам и ни јед ан јед ин и зуб извад имо. Пошто сам се сит наглед ао
ваш их операторс ких подвига, смат рам да сад мог у и ја изврш ит и јед ан.
Све је то изговорио надушак, из страх а да не буде прек ин ут.
– Ово се зове смелост, – подругљиво и двос мис лено пром рм ља Карган.
– Ово се зове дрс кост и сујета, – зац рвеневш и се прас ну Стевановић. – По
сле овога, колега Мил иш ићу, не можете остат и у нашем заводу.
– То и не жел им, чим оперишем Ренд ића, одлазим, – одврати он и залупивши
врата, изиђе из амбул анте.
Стевановић је провео страховито нем ирно ноћ. Како да спреч и Мил иш и
ћа у његовој намери? И, што је још страш није, како да му дозвол и да је изврш и?
Стевановић је уопште највише веровао своме знању и својим рукама, а већ поми
сао да би га негде могао замен ит и Мил иш ић бац ал а га је у очајање. Узнем ира
вал а га је усто пом исао да би могло доћ и због овога и до как вог сканд ал а. „То је
разбојн ичк а природ а“, мис лио је, „тај је на све спреман“. А кроз све збрк ане ми
сли стално је чуо: „Ако нис ам то дос ад рад ио, наглед ао сам се како ви рад ите.“
Стао се присећ ат и кол ико операц ија су изврш ил и његови лек ари и свак а које
би се сет ио радовал а га неизмерно. „Карган је вад ио живац малој Дан иц и, онд а
је једном нач ин ио једн у интервенц ију у грлу, зат им је имао неке блокаде, онда је
прис ус твовао...“
Ово размиш љање му је опет прек ин ула Мил ишићева подругљива реченица:
„Ако нисам то досад рад ио, наглед ао сам се како ви рад ите.“ Упал ио је све
тлост. Сад се већ осетио мало боље. „Бесмислица, нећу ваљда то поверити Мил и
шићу. А једноме Ивановићу дао сам досад већ два пута операцију живца, зарасли
це, био ми је помагач кад сам Соњи вад ио бубрег, сам град и план за Марковићево
лечење... А Перић је...“ Никако није могао да се сети да је Перићу дао кад да само
стално што сврши. „Доврага, није напослетку свак рођен да буде оператор.“ И опет
се, као рефрен свакој мисли, јављало подругљиво „Нагледао сам се како ви радите“.
Тек пред зору зас пао је и зато се кас није пробуд ио. Уплашено је скоч ио и
одјурио у амбул ант у. Тамо га је сус рео прво Зајц. Сав је зрач ио од радос ти.
– Господ-шефе, сестра је јавил а да Мил иш ић има висок у температ уру. Тако
се та историја, вид ите, сама нек ако расп лел а...
– Висок у температ уру? Треба неко одмах да га обиће.
– Карг ан је већ отиш ао к њем у, – дочек ао је Зајц задов ољ ан што се само
Мил иш ићевом температ уром сукоб сврш ио.
Стевановић је ушао у амбул ант у и, као да неш то своје пок лања, вел икоду
шно саопштио Ивановићу:
– Колега, мол им вас да ви оперишете Ренд ића, ја ћу бит и уз вас.
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а степен иш ту се већ давно није чуло да ко сил ази, а Мара Марков тек је
довршавала своје одевање, да се спусти на доручак. Обук ла је јутарњу хаљи
ну по којој су златас тим концем бил и везeн и змајеви. Око струк а се та упад љи
ва хаљин а везив ал а гајт аном украшен им златн им кић анк ам а. Изв ад ил а је из
ормана бат ис тан у марам иц у и натоп ил а је добро мирисом. Пош то се још јед
ном поглед ал а у оглед ало, пол ако се стал а спуштат и црвенк ас тим степен ицама
у трпезариј у. Мож да зам иш љај ућ и да је как ва светс ка глум иц а, или првак иња
међу отменим болесницима, ступала је достојанствено, нихајући се у раменима.
Њене плаве очи имале су широке црне зен ице и око дуж ица тамн ији оквир, што
је давало нечег мачк ас тог њеном погледу.
Било јој је криво што је у трпезарији затек ла готово саме жене, волел а је да
је дочек а див љење муш караца, жељн их да виде међу собом жен у сас вим здраву
и одевен у тако да буд и узнем ируј уће мис ли. Нап ућ и се незадовољно кад виде
да нема ни доктора Словенц а који јој се увек глас но дивио, ни професора који
би је изненађено и немо глед ао, и то правце у груд и, ни студента кога су наро
чито прив лач иле њене руке у јутарњој одећ и, при сваком пок рет у обнаж иване
до лак ата и беле, нокт иј у лакован их црвеном бојом. Мара Марков је смат рал а
да има право на ову малу игру са муш карц има као и на неке друге пов лас тице,
друг им бол ес ниц им а уск раћ ив ане. Чак је и муж у, који је у почетк у дол аз ио
сваке друге недеље, прич ал а о својим побед ам а, наш то јој је он вел икодуш но
узвраћао: „Нек а се моја девојч ица само забав ља.“
Кад је видел а да нема људ и које је желел а ту да сретне, промен ил а је мес то
па сел а до женскиња. Оно јој се обрадовало, нароч ито девојке, јер им није зави
дел а на њиховим љубавн им успесима и није их оговарал а. Она је код муш караца
желел а само онол ико успех а кол ико је пот ребно да се увел ича сјај отмене го
спође. Њен темперамент је био сувише благ, да би желел а шетње или љубавне
изјаве са којима пос ле не би знал а шта би. Чак се и бојал а страс ти које односе
мир и кваре удобност. Међут им је волел а да слуша исповес ти девојак а и да буде
њихова пок ровитељица. Оне су је волеле и због њене дареж љивос ти. Увек их је
пос ле мужев љеве посете звал а себи да им пок аже шта је све надобијал а, пок ла
њајућ и све нашто би им поглед зад ив љено пао.
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– Глед ајте само те дивне поморанџе, то су праве јавс ке. Узмите само кој у!
Али није то све што сам добил а. Глед ајте цело кило чувене колоњс ке воде „Ма
рија Фарина“. Идите донес ите свак а боч иц у да вам нас пем.
Утом која од девојак а углед а лутк у и зад иви се:
– Јој, што је дивна! Је ли вам то гос под ин сад донео?
– Да, јуче. Знате шта, узмите је. Код вас у соби нико нема лутке, а ја их имам
већ три.
Сад а седе до Мел ите, пок азујућ и, као случајно како је жућк ас тим сомотом
опточено нал ичје рук ава до сам их лак ата. Око ње је вејао мирис неког примор
ског цвет а и чудно одуд арао од мирис а прж ен их крањс ких кобас иц а. Мара
Марков није бил а овог пут а мног о разг ов орн а, узб уђив ал а се унап ред оним
што је намерав ал а да каже Стев анов ићу прил иком њег ов е пос ет е. Једном у
седм иц и он је обил азио свак у вилу за време доручк а, глед ајућ и лис ту темпера
туре и упућуј ућ и свакоме покој у реч. Обично би за време ове смот ре једн им
дозвол ио шетњу, друг има је укин уо, некоме саветовао да не сил ази више у за
једн ичк у трпезарију, некоме јавио да ће га ускоро пос лат и кућ и. Ове одлуке је
он, разу ме се, донос ио ран ије, али је волео да их објави овако свечано; зато ни
кад није било тол ико стрепње од његових посета кол ико од ових. Она је јут рос
намеравал а да му каже тоном увређене жене муж у:
– Шта то знач и, гос под ине шефе, већ мес ец дан а вас нем а да ме обиђете у
соб и! – Зат им би јој се учин ило да би боље било да примет и претећ и прс том:
– Неко ме је потп уно заборавио, вид им ја.
Чак јој је пад ало на ум да прос то оћут и на све његове реч и, не би ли осет ио
кол ико је увређена. Чин ило јој се да има право да се понаша као нијед ан друг и
пац ијент јер је у санаторијум у већ скоро три год ине. Прво је бил а теш ка боле
сница и он је ник ако није пуш тао кућ и, иако је то желел а. Друге год ине се већ
опоравил а и могла је поћ и мало гдегод да ваздух промен и, али се осећал а у ве
ћој сиг урнос ти ту где је оздравил а. Треће ју је он у некол ико махов а прос то
мол ио да иде и своје мес то уступ и друг има, међут им му то није пол азило за ру
ком. Никоме другом он овак во понашање не би дозвољавао, али снаји доктора
Маркова није се усуђивао да на пречац отк аже. Поред овога према њој је имао
и слабост као према пац ијент у кога је од извес не смрт и потп уно врат ио у жи
вот. Она му је служ ил а да покаже шта све може човек да постигне кад се исп рав
но леч и, па ма се и касније почео леч ит и. Поп уштао јој је и због тога што је бил а
свед ок мног их њег ов их напора и успех а. У ток у њеног боравк а дигле се две
дечје бараке, парк се модерно уред ио, реч иц а канал ис ал а бар оним делом што
је тек ао кроз санаториј ум, куп ио се нов операц ион и сто и почел а нов а зград а
за омлад ин у.
Управн ик је, или шеф како су га обично звал и, нагло упао у трпез ариј у,
праћен Перићем који је остајао потп уно у сенц и. Све девојке су нехот ице по
дигле руке до косе, да је још једном намес те, помериле лис те температ уре на
видно мес то и прес тале да једу. Муш карц и су га дочек ал и спокојн ије, али и они
са дет ињас том стрепњом. Он је редом узимао лис те чинећ и узг ред примедбе:
– Мел ита, боље да једеш, идуће недеље мораш се кило угојити. Госпођа Даро,
о чем у сте то узбуд љиво мис лил и кад вам се јуче попел а температ ура? Немојте
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три дана доле сил азит и. А ти, лепот ице моја, зацело не леж иш на јас тук у, кад
температ ура овако изглед а.
Утом је дош ао до Маре Марков. Поглед ао је лис ту, иако је није морао ни
глед ат и, већ давно и давно црта температ уре бил а јој је нормално устал асана, и
рек ао гласом одлучн им и нимало топ лијим него остал има:
– Драга моја гос пођо Марков, ви сте већ потп уно здрав а жен а. Ја бих вас
мол ио да пишете муж у да дође да вас вод и. Ваше место ми је неоп ходно за праве
болес нике.
Пос ле сукоба са Мил иш ићем, осет ио је да мора одмах рашч ис тит и питање
болес ник а, најп ре оних који су збиља бил и практ ично здрави, да му се не би ре
кло да једне повлашћује на рач ун других; тим пре што је Мил ишић већ отворено
говорио да се не може правичнош ћу хвал ит и неко ко здрав у снај у професора
Маркова држ и на лечењу а болес не неће да прим и.
Стевановићеве реч и су сас вим поремет иле дуго смиш љан и дијалог који се
имао развит и између њих, те од разочарења и стид а удари у плач:
– Прво сте ме излеч ил и, а сад хоћете да ме упропас тите. Ја ћу умрет и чим
се врат им у Беог рад.
Мад а су му и ово признање и ова бојазан лас кал и, ипак је остао при своме.
Она је на то нагло устал а од стол а, оборил а каш ик у која заз веч а, и, зак ач ив
ши стол иц у, нап ус тил а трп ез ариј у. Да је мот ив овак вог пос тупк а бил о што
друго, пао би у јарост. Овако је његов гнев био привид ан кад а се обрат ио своме
прат иоц у:
– Овој размаженос ти мора једном бит и крај! Ја нећу даме, него пос луш не
пац ијенте. Ово није завод за беспос лене госпође, него санаторијум. Људ и чек а
ју пред вратима, да би спасли животе, а госпођа изиг рава уображеног болесника.
Тако говорећ и узимао је и даље лис те, али их готово није ни глед ао и брзо
је изи шао не извевш и до краја свој прог рам.
– Нас тавите спокојно да једете, – рече глум ац своме пребледелом сус еду
академц у. – Одавно га знам да бих у ово веров ао. У ствари му лас ка што боле
сниц а неће да иде, али виче да се о овоме прича. Највише што ће се догод ит и,
то је да јој у собу да још некога, као што је више пута чин ио. – И свој у психоло
шку анал из у заврш и смеј ућ и се: – Знате ли да би био диван глумац романт ич
ног стил а!
Академц у се ове реч и чин иле светог рђе. Да се он усуд ио да прави поређе
ње, пре би га упоред ио са как вим горопадн им генералом. Ништа међут им није
одговорио. Мис ли су му се забавиле обичном темом болес ник а пос ле његове
посете: код кога се најдуже задрж ао, с ким је био најљубазнији, коме је укин уо,
коме дозвол ио шетњу.
Мара Марков пос ле овога три дана није изл азил а на заједн ичке обеде нит и
ишла на веранду. Хтел а је тиме доктору и управн ик у да дâ на знање кол ико је
увређена. За то време је леж ал а у стол иц и коју јој је муж пос ледњи пут донео, и
играл а се лутком, мењајућ и хаљине иако је јел а сама у соби. Знајућ и да је разго
вор у трпез арији био само увод у нек и друг и, сваког дана је очек ив ал а Стев а
новића да дође. Иако је знал а да ће доћ и лек арс ким пос лом, понашал а се као да
ће је посет ит и как ав добар познан ик у њеној кућ и. Све ту у соби већ је давно
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смат рал а као својин у: размеш тал а је ствари друкч ије него по друг им санато
риј умс ким собама, исп ред кревета је ставил а, поред свег његовог забрањив а
ња, свој скупоцен и зас тирач, и сточ ић прет рпал а ситн ицама донесен им од ку
ће. Обе своје лутке, Лолу главе ситне као орах, у сукњи што је опис ивал а широк
правил ан круг, и Булу, у златас тим шалварама, изнел а је на видно мес то. Изне
ла је на сточ ић мирис е, пуд ријере и оглед алц а. Притом је разм иш љал а да би
било добро да га дочек а у стол иц и за леж ање и да му се жал и на главобољу, не
би ли га још једном умилос тивил а да је остави. Ако га већ не може својом лепо
том умекшат и, пок ушаће да га раж ал и, тол ико пута је био осетљив на њен плач.
Још чим је дош ла у санаторијум једна од старих сес тара јој је причал а о лек арк и
кој у је у санаториј ум у затек ао, о њиховој љубави, њеној смрт и, о томе како је
пос ле био утучен, изг убљен, – прича как ве се већ знај у по санаториј ум има да
исп лет у и преносе од пац ијента до пац ијента. Мара Марков је одмах тад а осе
тил а љубомору на ту лек арк у, криво јој је било што се о тој љубави говори, за
миш љал а је себе како умире и како за њом јунак приче плаче. И сад, чекајућ и га,
зам иш љал а је како је сурово, прот ив њене воље, отп ушта и како она одмах чим
стигне кућ и умире, а он због тога не може да нађе мира.
Свак и пут кад би звоно за попод невно устајање избило, одл азил а је до ши
фоњера да се још једном поглед а. Због узбуђења је бил а увек блед а, и то што је
друг и пут плаш ило, сад је радовало. Враћал а се у стол иц у према прозору и по
крив ал а ног е и кол ен а ћеб ет ом од кам иљ е длак е. Мис ли су јој лет ел е брз о,
прет варај ућ и се и даље у слике које су је раст уж ивале.
Кад га је трећег дана најзад чул а у ходн ик у пред својим врат има, од узбуђе
ња и страх а су јој удариле сузе. Пус тил а их је, мис лећ и да је добро дош ло што
се баш тад искрено расп лак ал а.
– Зар ви нис те у шетњи! – широм отворивш и врата заг рмео је он.
Ово је наједном пов рат и од суз а. Као как вог удварач а дочек а га подс ме
шљиво:
– Како онд а улазите у моју собу, кад мис лите да сам у шетњи!
– Ваш у собу! – пао је сад у искрен гнев, заборавивш и план којим је мис лио
да почне. – Није ово ни ваша ни моја соба, него соба за болес нике, разу мете ли!
За праве болес нике, а ви одавно већ уопште нис те болес ни.
Искреност његовог гнева није брзо продрл а у њено расположење.
– Моја је, док за њу плаћам.
– Док за њу плаћам! И то каже мој најс тарији болес ник! Онај који је десет
брзојава слао прек лињући да му се место овде створи, да не умре ако већ не мора
умрет и.
– Забога, гос под ине шефе, нисам ја тако мис лил а, – убрза она мало се осве
стивш и.
– Моја соба! Мис лите да за ваш их сто динара дневно имате право да спре
чите лечење оних што као озебао сунце очек уј у позив! Сад сте здрави и мес то
треба да уступ ит е другом. Ни за хиљ аду дин ара дневно нем амо прав о да пу
стимо да пропадне живот који бис мо овде, у овој вашој соби, могли спас ти, док
се ви мазите и играте лутак а. – Гурн увш и прс том Лолу, нас тави: – Пос ле школе
коју сте имал и код нас, ви бисте морал и сами доћи к мени и рећи: „Сад се осећам
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здравом, отп устите ме и узмите на моје место правог болесника.“ Јест, али човек
за то не треба да буде себичан.
– Ни плаш љив, – упаде она мазно и жалос тиво. Осет ил а је да његове реч и
немај у ипак ону одлучност која би бил а пот ребна да је хтео смес та да је отп у
сти. – Шта ћу ја, кад а се само уз вас осећам спокојном. Мис лим увек, одмах би
умрл а кад а ви не будете уза ме.
Он погледа чисто збуњено и дет ињасто у Перића који га је прат ио, узимају
ћи га за сведока, како је увек чин ио прил иком овак ве изјаве, па окрећућ и се њој,
нас тави далеко блаже да је убеђује како јој је соба тол ико вел ик а да би спокој
но могла да прим и и две пос теље и да ће једном и њој, као што је већ мног има,
морат и у собу ставит и још некога док не буде отиш ла.
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ток у те недеље било је отп уштено много болесника, нарочито из прве класе.
Управн ик је наговорио поред Маре Марков још некол ико пац ијената, чије
су собе биле веће, да приме код себе још по једног болес ник а. Стао је чин ит и и
неке измене у којима се у први мах није могло видет и шта им је циљ. Нек и су ово
тумач ил и тиме што је пос ледњи пок ушај да од мин истарства добије новац за до
вршавање зграде остао безус пешан, што је завод морао сам из својих средс тава
зграду доврш ит и, и зато учин ит и напор да прим и што више болес ник а. Цин ик
инжењер је тврд ио да га на то гон и његов нем ирн и дух. Углавном се и тај, као и
свак и његов поступак размат рао са свих страна, нападао и одобравао.
Са нaроч ит им одушев љењем Стев ановић је одлуч ио да зем љак ињу Миле
Поповић још истог дана кад је Мил ино писмо о томе стигло брзојавом позове
и да је стави код Маре Марков, док она буде ту бил а, јер мес то у трећој клас и се
није могло створит и још за месец дана. У Мил ин у напомен у да је девојк а још у
почетк у болес ти уопште није сумњао. Био је убеђен да интел игентн и болес ни
ци који прођу кроз његов у школу, како је он то говорио, имај у непог реш ивији
суд и став у том питању него понек и лек ари. Усто га је мис ао да се сад у некој
новој сред ин и рашч иш ћав ај у појмови о туберк улози и њеном лечењу тол ико
радовал а, да није хтео ник ако пус тит и нов у болес ниц у да чек а. Тако је и Мара
Марков свој боравак у леч ил иш ту могла продуж ит и месец дана док се девојц и
у трећој клас и мес то не упразни.
На пос ледњ ем пут у у Беог рад он је био чуо о нов ој вез и муж а гос пођ е
Марков. То му је пот врђив ал а и околност што Марков у пос ледње време није
био тако ревнос тан у плаћању рач уна као ран ије. Нит и је онако чес то посећ и
вао своју жен у. Како је Стевановић поред лек арс ких дуж нос ти себи драговољ
но, и понек ад с нароч итом радош ћу, тов арио и пед агош ке, нац ионалне, умет
ничке, грађевинс ке и разне друге, чин ило му се да мора нешто учин ит и и за њу.
– Колега Ивановићу, – рек ао је једног јут ра пос ле тога, – пре неког време
на сте ме мол ил и да идете у Беог рад.
– Да, већ дуго нис ам тамо био, а и због исп ита сам хтео једном ран ије да
одем.
– Знате, – наставио је Стевановић са снебивањем, – морао би неко од лекара
опет лично отић и до мин ис тарс тва.
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– Онд а бих вас замол ио, гос под ине шефе, да ја одем. Сврш ићу заводс ке и
своје пос лов е. Само мора ли то бит и одм ах? Зак аз ао сам Кораћу операц иј у
идуће недеље.
Бил а је то најозбиљн ија операц ија коју је дотле преду зимао и на коју је дуго
мис лио, и зато му је било жао да је због пута морадне проп ус тит и.
– Па било би боље да то прво сврш ите, мада бих вам ја могао бит и дос тојан
замен ик, – нашал ио се.
– И много бољи! Само како ћу ја вас замен ит и у мин ис тарс тву?
– О, вас тамо зацело рад ије глед ају, – чис то са завиш ћу дочек а Стевановић.
– Него имам и нек у много зам ршен ију ствар да вас замол им...
Ту спус ти глас и поведе га у стран у, као да их је могао неко у празној соби
чут и.
– Вид ите, тиче се наше сироте гос пође Марков. Не треба да вам напом и
њем да ово поверавам само вама. Нажалост ми лек ари морамо да будемо и ро
дитељи, и учитељи, и дад иље. Њен муж, чуо сам, има љубавн иц у којом би хтео
да се ожен и. Вид ите ли до чега је довело гос пођино дуго лечење и одс ус тво од
дома! То би наш и неп ријатељи могли лако да искорис те. Зато сам вас хтео мо
лит и да ви посет ите гос под ина Марков а и градећ и се, разу ме се, да ниш та не
знате, замол ите га да дође и вод и жен у. Пос ле овак ве молбе њега би, схватљиво
је, као светс ког човек а, било стид да то не учин и. А пос ле ће се мож да, кад се
она врат и, ствари и саме од себе набоље окрен ут и.
– А зашто се не би сама она врат ил а? Зар није непот ребно све ово?
– Драг и колега, зар ви не знате тај ментал итет! Она умно и осећајно стоји
као как ва девојч иц а: овде се излеч ил а и мис ли, ако се одавде макне, да ће се
опет разболет и. Зато се мора насилно, такорећ и, одвести и то може учин ит и са
мо њен муж. Надам се да ће се ово питање тако реш ит и за месец дана, управо за
онол ико кол ико нам је пот ребно да наша нова болесница остане у њеној соби.
Ивановић се устезао.
– Драги колега Ивановићу, и ја сам мислио да се то преко писма може сврши
ти, али он због те своје сит уа ц ије уопште не одговара; друкч ије је кад вам погле
да у очи. А ући ћете к њем у тако, што ћете му однети госпођино писмо. Реците јој
да ћете у Беог рад и она ће вас зацело мол ит и да одете и до њене куће и пред ате
писмо. Уосталом, можете казати како сам вас ја замол ио да свратите и да му обја
сните њено душевно стање, како се она боји да нап ус ти санаторијум, али како
према нашим правил има као излечена не може више овде бити и заузимати место
другом. Морате се, разу ме се, град ит и као да вер ујете да и он јед ва чек а да је
вид и код куће. Рец ите му да треба као култ уран човек да схват и полож ај и да не
дозвол и да је силом изгон имо. Дабогме, израз мало ублаж ите, али нек а буде то.
Ивановић је још ћутао заглед ан у даљин у где су облац и у свом плов љењу
зап ињал и о оштре врхове чет инара. Све му се то чин ило изл иш но. Ако Марков,
мис лио је, већ неће више свој у жен у, не може нич ија посета измен ит и његов у
одлук у; али морао је прис тат и да ово учин и, јер поред пос ла у мин ис тарс тву и
ово је, изглед ало му је, био разлог што га управн ик шаље.
– Сумњам у успех ове посете, али сврат ићу, – рече најзад. – Онд а, ја идуће
недеље, пос ле операц ије, мог у ићи и остат и док пос лове око исп ита не сврш им?
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– Пођите, колега, и останите кол ико морате. Знам да се нећете ни дана више
задрж ат и.
Ивановић није веров ао да ће тако скоро бит и у Беог раду. Понек ад би се
потп уно пренео у пород ичн у сред ин у, чуо очев или мајч ин глас, видео живо
понек и кут куће који је био потп уно заборав ио и који мож да, и кад а га буд е
углед ао, неће тако јас но запазит и. Осећања пот ис нута пос лом и санаториј ум
ском сред ином све се чеш ће сад јав љал а. Глед ао је мајк у како спрема пакет за
Мит ровиц у. Требало је управо да Стев ан дов рш и филозофс ки фак ултет и да
род итељима скине бар једн у бриг у с врата, а сад је брига о њем у превазил азил а
све остале. Ивановић сад а не само да је јас но видео њено забрин уто лице, руке
беле од браш на, већ је чуо и она стална вајк ања, из дет ињс тва још знана: „Што
ме бог осуд и на све најгоре: болест, ком ун изам, сирот иња, а у деце вел ик а ам
биц иоза.“ Чуо је очев одмерен глас: „Ја се понос им што су так ва. Знају шта хоће
и добро хоће. Најбољи људ и су леж ал и по пол ит ичк им зат ворима.“ Видео је се
стру, Олг у, како их из друге собе ослуш кује, прек ид ајућ и пис мо брат у у тамн и
ци и како се љут и кад мајк а провири у собу са новим саветом шта и како треба
пис ат и: „Немој да му пом ињеш ниш та о очевој главобољи, и да се Пав ле није
дуго јавио.“ Ова лет им ична мисао прет вори се код њега у прави нем ир и кајање.
„Кол ико ли је прош ло откако им се нисам јавио? Шта ли је са Олгином поребри
цом? Треба њу одмах овамо довес ти. У шта ли се развил а Стеванова мршавост
тамо на робији?“ И до суз а разнежен, нап ис а мајц и некол ико брзих речен иц а
јав љајућ и да ускоро дол ази.
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ац ијент и у санаторијум у људе су дел ил и јед ино по томе имају ли смелос ти
да одмах признају своју болест и да се лече где треба, или припадају оној там
ној гом ил и која због стида да се огласи болесном тоне у пропаст. Зато су, чим се
чуло да нова болесница из Ваљева има само нетачне хилусе, осетил и према њој оно
нароч ито уважење којим прате полуздравог човек а што дође да се леч и међу те
шким болесницима. Још одмах ујутру после првог прегледа, у овој паланци од две
ста педесет болесника, нешто лекара и педесетак пос луге и чиновн иштва, вест о
њеном доласку и здравственом стању муњевито се раширила. Како се на тераси го
ворило само о тој новости, долазак Маре Марков није изазвао уобичајен у паж њу.
Она је нечујним мачећим ходом прош ла до своје стол ице. Била је у топ лим ву
неним чакширама и краткој јагњећој бунд и. Преко руке је носила марам у за гла
ву. Час је стала и погледала тобож паж љиво у шум у што се димила, у пут оивичен
чис тим мал им кућама јас но црвен их кровова. Нико опет није примет ио њено
прис ус тво. Јог унас то се тад а стал а увлач ит и у топ лу, јагњет ином пос тав љен у
врећу, али ни то нико није хтео зап азит и; нико ниједном није узвикн уо, као
друг их дана: „Како вам је дивна та врећа! Да је мен и имат и так ву!“ Она се сме
стил а и јог унас то ћутал а.
– То ће бити сад наша краљица здравља, – добацио је неко мож да у намери да
њу задене.
– Она ће сад вероватно бит и шефова љубим ица, – дод ал а је тих а Чачанк а и
прид игла се на лактове.
– Сумњам, – упал а је живо њена сусед а која је волел а да се губи у психоло
шким анал изама, – њем у су драж и они код којих може да учин и чудо.
– Може је он и друкч ије искорис тит и за своју славу, – умешао се цин ик ин
жењер, – може му девојк а пом агат и у превођењу, или ће је спец ијал изират и у
школ и за пропаганду санаторијумс ког лечења.
Чачанк а му је увређено довикн ул а:
– То му је хвал а што вам је за месец дана спустио температ уру на нормално!
– Могла би ти, мал а, и да кријеш своју заљубљеност? – одврат ио је инжењер
и окрен уо се да глед а облаке.
Мари Марков је из час а у час бивало све неи здрж љивије. Тол ико не обра
тит и паж њу на њен дол аз ак, смат рал а је дрс кош ћу. И још тој мал ој Чач анк и
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придевају заљубљеност у шефа, кад је она желел а да о њој само круже так ви гла
сови, истина уз претпос тавк у да је и она њега занел а.
– Где ли ће је сместит и? – Чујем да је прим љена за трећу клас у, а у њој су сад
сви бац илозни.
Мара Марков наједном пос таде инс пирис ана, у час у јој је било јас но да је
пац ијентк иња о којој се говори управо та коју Стевановић жел и да стави у њен у
собу, мад а дотле није бил а чул а да је девојк а стигла. Да би се освет ил а за непа
жњу којом је смат рал а да је то по подне обас ута, не разм иш љајућ и много, рече
победонос но:
– Прим ићу је ја у своју собу. То ме је шеф јуче мол ио. Нема где на друго ме
сто да је стави, јер треба да је здрава и та с којом би је смес тио. А мен и то, шефу
за љубав, неће бит и нимало неу годно.
Дет ињас то лук авс тво блис тало је из њен их сивомодрих, кот урас тих очију.
– Она би целу чет у прим ил а, само да остане, – прог унђа за себе инжењер,
опет заи нтересован разговором на терас и.
– А как о ћет е онд а ви плаћ ат и, као друг у клас у? – зач уд и се љуб оморно
Чачанк а.
– Шта ти, душ ице, пад а на ум; плаћаћу и даље као прв у. Девојк а ће прос то
бит и мој гост.
Бил а је трен утно заборавил а оно што је тол ико времена муч ило, да ни са
ма није већ за два мес ец а плат ил а. Дев ојк а је у њеној уобраз иљи већ пос тал а
њен гост. И не само то: већ и њена штићен иц а. Пок лон иће јој зацело, мис лил а
је, ону жућк ас ту хаљин у што ју је само једном обук ла, која јој не стоји тако до
бро прем а лиц у. Да је бол ес на, не би се усуд ил а да неком нуд и свој у одећу, а
овако може мирне душе. Нар уч иће муж у (томе манг уп у који већ тол ико вре
мена не дол ази) да јој куп и и једн у лутк у, незгодно је да девојк а чезне глед ај у
ћи у њене. Ту је осет ил а необично треперење у срц у. Шта ли ће збиља Марков
на све ове одлук е рећ и? Истин а, увек је поп ус тљив био прем а свим а њен им
захтевима. Брзо је нап ус тил а ову узнем ируј ућу мис ао. На так вим мис лима се
ник ад није могла дуго задрж ат и и пред ал а се опет милош ти према својој буду
ћој гош ћи. Ставиће њен кревет на боље мес то, одак ле се вид и цео парк. Неће
јој дозвол ит и да се умије, а да се не ист ре колоњс ком водом „Марија Фарина“.
То тако освеж ава.
– Је ли вам шеф казао кол ико ће она отп рил ике остат и? – прек иде ћутање
што је пос ле њеног саопш тењ а нас тало Мел ита, најм ање завид љив а овом ње
ном успех у.
– Он мис ли некол ико месец и, – одговори Мара Марков са так вом убед љи
вош ћу као да јој је збиља то рек ао.
Пос тепено је радозналост надв лад авал а љубомору и завист и осуше се за
питк ивања са свих страна. Мара Марков се пол ако поп рид игла у стол иц и, на
смеш ил а се. Сад а је опет она сред иш те паж ње. Сва лица су опет њој окрен ута.
Мел ита само што није испал а из стол ице, Чачанк а упорно глед а једн у тачк у на
стол иц и и јед ва уздрж ава сузе, две старе пац ијентк иње се прс тима разговарају
и она јас но чита: Марков, само инжењер глед а упорно у облаке.
– И шта каже шеф? Збиља има само хилусе? – упита тeшки болесник професор.
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– Да, – одговорил а је кратко, с намером да убрзо нап ус ти терас у, видећ и да
дол азе питања на која не би могла одговорит и.
Устал а је и прош ла опет неч ујно између стол иц а, дал а узг ред рук у Мел и
ти, пом иловал а једн у новак ињу и још једном се на врат има осврн ул а да поглед а
предео што се отварао пред болес ниц има нич им нес путан, као да га глед ају са
как вог брод а. Из страх а да нова пац ијентк ињ а не буде смеш тена на друго ме
сто, дошавш и у собу брзо је нап исал а управн ик у да ће врло радо прим ит и, њем у
за љубав, нову болес ниц у о којој је говорио, и то још исто вече.
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ут рад ан по подне је у њен у част, као да има прим ањ е усред своје куће,
отворил а три кут ије сард ин а, измеш ал а мас лине са танко сечен им кот у
ровима лим уна. Зат им нач ин ил а сенд виче са сал амом и шунком, поруч ил а из
варош ице поморанџе, ставил а у вазе цвеће и обук ла нову хаљин у што јој је муж
пос ледњи пут донео, нам ирис авш и не само себе, већ и своје лутке, Штефиц у и
Мел ит у, које су јој такође у спремању помагале.
Радмилу, нову болесницу, одмах је ословила са душице, и пољубила је пред сви
ма, што се у санаторијум у није смело за живу главу. Тиме је хтел а показат и да су
њих две ту изу зетна, здрава бића. Док су предвече пил и чај, у потаји је желела да
Стевановић изненада наи ђе и вид и је у свој слави, а у исто време се бојала шта би
после из тога изашло. Радмила је морала јести чак и маслине, мада ни укус ни мирис
није подносила, и од свега што је на столу било морала је прва она окусити. Узгред
је морал а одговарат и на питања о својој пород иц и, према којој се Мара Марков
такође стал а заштитн ичк и и пријатељски осећат и. Увече је добил а нове новцате
собне ципеле, и морал а је прис тат и да спава у њеној руж ичас тој спаваћ иц и.
Цел а два дана пос ле тога причал а јој је како ће јој муж доћ и у недељу и како
се обе морају за тај дан свечано опрем ит и.
– Морамо, душ ице, зват и фризерк у да и вама кос у уред и, а пос ле ћемо обе
обућ и кос тиме, позајм ићу вам ја јед ан свој, и изаћ и му у сус рет до Жагара, кад
сте већ одмах добил и шетњу. Он обично стигне око јед анаест, јер воз је на ста
ниц и већ у десет. Гле, как ве то имате нокте! Праве гимназијс ке. И то из как ве
строге школе. Дајте да вас ман ик ирам, да ми будете дама док сте са мном.
– Немојте, гос пођо, мол им вас. Друго сте ви. То иде уз ваш у личност, а ја
бих бил а смеш на.
– Смеш ни сте кад тако говорите. Дајте брзо рук у, да ми будете леп и.
Док јој је глачал а нокте, помало је са зебњом мис лил а шта ће јој муж рећ и
на одлук у да још неког прими у своју собу. Мож да ће доћ и нерасположен, мож да
му пос лови не иду добро, јер јој већ тако давно није пис ао. А одм ах зат им се
охрабрил а пом ис лив како ће га она развесел ит и па да је у не знам как вим брига
ма, и приволети га на све што буде желела. Понекад би је истина, жута и брза као
оса, окрзнул а мис ао да је мож да заволео друг у, али би је одмах терал а од себе.
„Ако и има што, то је какав прол азни муш ки бес и нема никак ве везе са љубављу.
Неће мене тат ица ник ад оставит и.“
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У недељу ујут ру, кад је девојч ица хтел а на терас у, њена заштитн ица се скоро
увред и:
– Зар данас, кад тата дол ази! То ник ад није било. Ја имам од шефа генерал
ну дозволу да увек тога дана будем слободна. Рад ите до десет шта вам је воља, и
тад а идемо гос ту у сус рет.
Изашавш и на пут према варош иц и са Радм илом и још двема девојк ама, пу
стил а је њих да разг ов арај у, а она је ћут ећ и пос мат рал а окол ин у. Тај пред ео
Словен ије није имао уобичајен у оштрин у и суморност. Брегови су бил и благо
заобљен и као по валовит им предел има Србије. По бреж уљц има око пута су ра
сле и бук ве поред чет инара. Мирис и свеж ине које је ветар снос ио са брегов а
опом ињал и су је на родн и крај, двориш те основне школе, прве вунене рук ави
це, неке саон ице пуне церових цеп ан иц а што их је једном на улиц и срел а, на
запаљење грл а које је нек ад прележ ал а, и све је то до суза разнеж и. Наједном се
у даљин и пок азао аутомобил.
– То ће бит и наш гост, – раздрагано рече, опет се развесел ивш и. – Он увек
дође првим аутом.
Али ни у једн им од кол а њеног гос та није било.
– Даћу ја њем у већ, – рек ла је у жељи да се пок аже немарна, иако је трпел а
и осећал а се нап уштеном.
Мел ит и би неиздрж љиво жао те недозреле, беспомоћне жене, чије густе де
тиње трепавице нис у могле сак рит и страх који јој се изненадно јавио у очима.
– Нис те правичн и, гос пођо. Гос под ин мож да није дошао због неког неод
лож ног пос ла, или се разболео.
Она се ухват и за ту претпос тавк у, невеш то лаж ућ и да јој је муж у пос лед
њем пис му збиљ а јавио да се не осећ а добро, што Мел ит у исп ун и још већ им
саж аљењем.
Увече, кад је Радм ил а легла, нап ис ал а је пис мо с намером да га пошаље по
Ивановићу који је дан пре тога већ био рек ао да ће у Беог рад и да би радо од
нео њеном муж у вес ти, ако не буде он ове недеље дошао. У пис му му је по друг и
пут у три дан а јавил а за Стев ановићев у одлук у да она не може више остат и у
санаторијум у, и за своју да још једн у болес ниц у прим и у своју собу, како би бо
равак продуж ил а док од њега из Беог рад а не добије как ве вес ти.
У првим пис мима са лечења писал а му је као да с њим разговара, слободно,
чеж њиво, уметал а је невеште мале цртеже између реченице, који су као какав је
роглиф понекад значил и читаву осећајн у оцен у, неко сећање, стрепњу или нешто
чем у се нада. Понекад је то било како нек и човек држ и у наручју наг у жен у мно
го ситнију од себе, јер се стидела да га речима опомиње на прве дане брака, кад је,
старији од ње петнаест год ина, прозвао је девојчицом, усх ићен што је она то и те
лесно и духовно бил а, и кад га је узбуђивал а зовућ и га татом, нашто се дуго није
могла навић и и нашто ју је скоро наморао. Понекад је цртал а уво на које се спу
штају нечије усне, уместо да пише како би волела да он своје миловање почне по
љупцем с тога места, уместо да му прича како се сећа тих пољубаца и свога чуђења
младе девојке да се може и уво са страшћу љубити. Понекад би то био цртеж сте
пеница у њиховој кући уз које жури женска прил ика с пртљагом у руци. Ма како
невешти, ти цртеж и су ипак, чин ило јој се, боље израж авал и шта мис ли и жел и,
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него кад би то нап исал а; било је мање срамота да нешто врло присно представи
сликом него речју. Уживал а је у томе као дете. Понекад се и цело писмо састоја
ло из ситних шара које нис у биле никак ве љубавне поруке, већ су му јављале како
провод и време, шта треба да јој донесе, шта се важ но догод ило у санаторијум у.
Биле су то нек ад слике њен их лутк и како глед ају кроз прозор или скоро исп ра
жњене боч ице колоњс ке воде или како на тањиру стоји само једна поморанџа.
Кас није, због неког дужег погоршавања у здрав љу, и зато што се бил а мало
одвик ла од његове близине, пис ма су јој бил а уздрж ан ија, неж на али без подсе
ћањ а на прош лост. Катк ад је обу з им ал а слутњ а да он дож ив љав а нек у нов у
страст и бојал а се да га умиљавањем не озлојед и прот ив себе. Хтел а је да пус ти
да га тај муш ки бес, како је крстил а осећање које је од њега слут ил а, прође, па да
се пос ле пок аје и буде још бољи, још заљубљен ији у свој у девојч иц у. Али у по
следње време, отк ако није тако чес то дол азио, нит и пис ао, опет се врат ил а на
стари начин умиљавања и речима и цртеж има га опомињући на прош лост, труде
ћи се да пробуд и у њем у кајање. Нац ртал а је једном, то је стало грдн их мука, две
прил ике пред олтаром с крунама на глави, и друг и пут две нас мејане главе како
вире кроз прозор спаваћих кола, што је требало да га опомене на низ збивања о ко
јима није знал а, није смел а реч има говорит и. До тога страш ног дана који му је
одред ил а у себи као рок за покајање, из поноса му није бил а ни лин ијом ни реч и
дала на знање слутњу која је обузима, ниједном није изразила сумњу у његову ода
ност. А сад, као да се маша ножа да се пробије, или отрова, узела је оловку и испод
завршеног пис ма почел а цртат и нешто што јој је као и осећање било зам ршено,
што је превазил азило снаг у њене природе и зашто је сувише мало сликарске ве
штине имала. На крају напора од целога часа видела се шара на којој се разабирало
како човек, одевен, стоји крај постеље где је жена обнажених груд и, а иза врата те
одаје, напољу, друга жена у путн ичком оделу куца на њих. Путн ичк а торба је од
карираног платна, да би по њој Марков распознао ко је изненад а на праг бан уо.
Дуго у ноћ пос ле тога је плак ал а, без уштирк ан их марам иц а, без удис ањ а
колоњс ке воде, лицем према узглав љу, да је Радм ил а не би чул а. Плак ал а је што
се усуд ил а да изгов ори своје тамне слутњ е, што се бојал а да Марков а својом
сумњом не наведе сад и на оно што у ствари није било, плак ал а је што је сама
себи скин ул а коп рен у с очију, што се бојал а да се не разбол и поново у Беог раду,
плак ал а је што нема деце, једно јед ино дете бар, што је дозвол ил а да муж у њој
утул и ову жељу, што је наједном разу мел а зашто се игра лутак а и осећа пот ребу
увек да неког штит и и привија уза се. Мис лил а је јецајућ и: „Кад а је то нас тало?
Када сам то проп устил а час? Проп устил а сам, проп устил а, проп устил а. Прво је
чезнуо за мном, звао ме и звао, и дол азио. По чет ири пута, по три пута у месец у.
И ја сам уобразил а да ће дол азит и тако до краја живота, да се мора појавит и као
што се појави свак и дан сунце. Проп ус тил а сам. Изг убил а сам га. Је ли то било
онд а кад се први пут нам рш тио на своје старо име које је сам себи изм ис лио?
Мож да кад је почео дол азит и само једном у месец у? Сирот и тат ица! Теш ко му
је било без мене. Морао је то учин ит и. Чим се врат им кућ и, све ће то проћ и“.
Кад би се мало стишал а, чул а је кроз отворен прозор шум у, њен разговор са
вет ром, жуборење реке, огромн у тиш ин у по зград ама које су увел ико спавале.
Дож ивел а је ноћ као у оне дане док је бил а тежак болесник и није могла спават и.
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з амбул анте је Стевановић право отишао у свој стан, не свраћајућ и на ве
чер у. На столу га је чек ал а хрп а харт ија, табел а, књиг а. Вид ел о се да те
ствари није померао пол азећ и на друг и посао. Остале су као гнездо у које ће се
опет вратити. Брзо је прет рчао погледом преко стола, да сестра није што дирала,
зат им зазвон ио да му у стан донес у чај и сео за рад.
Довршавао је историј у санаториј ума. Њу је прат ил а стат ис тик а из које се
видело шта се чин ило за болес нике, кол ико је било и как вих преглед а, да се нај
зад зак ључ и кол ико је болесник а сас вим оздравило, кол ико пом рло или се само
привремено излеч ило. Како је обу х ватал а и време кад су на челу завод а бил и и
друг и лек ари и кад се ствари нис у бележ иле, или се не зна по коме су мерилу
бележене, већ тад а су се биле појавиле многе теш коће које су навод иле на ми
сао да је так ав посао узалуд ан и да му неће наћ и краја који би задовољио нау чн у
савест лек ара. Нароч ито је теш ко било дат и број потп уно оздравел их, јер су се
мног и, изи шавш и једном из леч ил иш та, губил и у мору свакод невног живота.
Он је знао боље него ико друг и ћуд љивост те болес ти и да се ник ад није могло
одред ит и иза које заседе спрем а којем болес ник у нови нап ад. Ник ад није то
лико, кол ико за време рад а на стат ис тиц и, имао то осећ ање недовршенос ти и
неус пелос ти. Све му се чин ило само низ претпос тавк и и као кућа од карата, а
све се израж авало одређен им језиком бројк и којим говори рач ун ица. И тај не
склад га је муч ио. Сећао се чес то Далмат инца Стјепана Мумал а. Био је прос то
клас ичан пример шта може брза и благовремена клин ичк а помоћ да дâ орган и
зму који је пред сломом. Беск рајна неж ност га је обу зимал а при пом ис ли да му
је једном живот спасао, у дос ловном смис лу, прос то као да га је шчепао за рук у
негде на ивиц и неке провал ије и тргао нат раг. Волео га је и због тога изненађе
ња које је дож ивео прил иком његовог лечења. Две-три ствари у које је дубоко
веров ао, биле су оповргн уте. Боље него игде, на њем у се уверио кол ико је ту
берк улоз а пуна прот ив уречнос ти, чак и за оне који је дубоко познај у, кол ико
неш то што је једном било узрок обољења, друг и пут благот ворно утиче. И кад
га је излеч ио брже него што је икад према дотад аш њем иск ус тву могао и пом и
слит и, кад је млад ић потп уно оздрав ио, због неке глупе свађе при крај у, ка
жњен због пушења, отишао је главом без обзира, неосетљив за његову неж ност.
Нап ус тио га је због ситн ице пос ле „тол ик их доброч инс тав а“, као што млад и
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нап ус те сурово род итеље, повучен и својом младош ћу, и ник ад му се пос ле није
јавио. Да ли се поново врат ио у огањ Далмац ије, да ли се нова прот ивуречност
догод ил а у ток у његовог оздрав љењ а, да ли га је нап ус тил а страст за ногомет
или је завршио школовање, је ли плућа икад још конт рол исао, да ли га се каткада
сећао – све је то Стевановићу остало непознато. И кол ико је так вих Мумал а и
њихових плућа и судбина изг убио из вид а, бојећ и се да их под условима живота
у које су се вратил и није поново нашао слом, а у статистици их је међутим морао
бележ ит и као потп уно оздравеле.
За некол ико дан а отп ус тиће као потп уно здрав а малог Зоран а. Кад је ју
трос оби ш ао дечј у барак у, зат ек ао га је како скаче по крев ет у и хвал и се да је
здрав као јарац, што му је он био пре два дан а рек ао. Хоће ли тај мал и Зоран,
снаж ан као јарац, што је тад а радос но прит рч ао и пруж ио му да опип а њего
ве седм ог од иш ње миш иће, што му је рад ос но пок аз ив ао как о на зал еђ еном
проз ор у рас ту палме, а између њих на прес толу сед и чов ек сед е брад е, док се
у сребрној пап рат и под сунчевим зраком већ топ и зал еђен а дев ојч иц а која је
пре некол ико трен ут ак а лич ил а на њег ов у сес тру, хоће ли тај Зоран, ког а ће
вeчерас упис ат и као потп уно здрав а, као здрав а дочек ат и буђ ењ е млад ос ти,
хоће ли њег ов очух доз вол ит и њег ов ој мајц и да му указ ује већ у паж њу нег о
осталој дец и?
Шта ће бит и са гарав ом шес тогод иш њом Маром, кој у је јут рос држ ао на
крилу на санк ању што га је приред ио оздрав ел им бол ес ниц им а? Она је бил а
претпоследње дете нек их сиромашних људ и са доста деце и у лечил ишту је издр
жавао кум. Хоће ли се Мара врат ит и у своју бројн у пород иц у и бит и опет само
седм и део род ит ељс ке бриг е, или ће је кумов и одв ес ти себи? Стев анов ић је
зам ис лио сто где за доручком сед и седморо деце, свако има комад хлеба нама
заног пекмезом и чаш у как вог чаја. Мож да хлеб неће бит и ни пекмезом нaма
зан. Мож да га Мара тако сувог неће хтет и јес ти, а род итељи ће се журит и на
пос ао и неће то примет ит и. Да ли ће моћ и она издрж ат и те пробе? Мож да ће
се њене бис тре беоњ аче, што су јут рос на санк ању блес кал е бел ином снег а,
опет пом ут ит и?
Шта ће бит и са свом том децом коју је јут рос изненад ио у барац и при уста
јању како одгонет ај у шаре на проз орим а, прон ал аз ећ и у њим а сребрне кул е,
дворце и ликове својих мајк и, како плач у што се сребрне јелке прет варај у под
сунчаном топ лотом у сузе?
Хоће ли Љуша, која се тол ико сад опет поп равил а, да не може нијед ан ка
пут да закопча и плаче да јој здрав ље не вред и кад је пос тал а тако нак азна, опет
кад оде омршат и? Хоће ли заврш ит и филозофију?
Виде сад а живо и њу и Стан у и Зору како се груд вај у на пад ин и више пута,
куд а су и оне с децом и лек арим а ишле на санк ање. Стана, онако неж на, тут у
шкас та, већ прет ворена у мајк у, оби г рава око Зорана и маре, брише им носеве,
трљ а им прозебле руке и Карган, глед ај ућ и је, прориче: „Клад им се, да ће нам
се ове год ине удат и!“ Зора као милол ик млад ић, обу чен у женс ко, „прави вој
вод а из Првог устанк а“, како се опет изразио Карган, корач а по целц у као по
високој ливад и зам ршене траве. А сут ра већ мораће у канцел ариј у код как вог
грубог стареш ине, кога се неће тиц ат и њена плућ а, и кад први пут остане код
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куће, рећ и ће јој: „Дос та већ једном с тим бол ов ањ ем. Пров ел и сте нед авно
шест мес ец и на леч ењу.“ Мож да се ни Стан иног будућег муж а неће тиц ат и
што је дуго боловал а.
Шта ли ће бит и са мал им Турч ином коме је сад дозвољено и по сунц у да
иде? Как ва ли је та радња о којој му је на санк ању причао? „Знаш, кад се врат им,
бићу у радњи. Имамо радњу у главној улиц и. Најбоља је у Битољу.“ Ко зна како
ће и он поднос ит и вечно стoјањ е на пос лу? Мож да ће остат и и он само пук а
бројк а међу излечен им, док ће га болест слом ит и.
Бил а је већ поноћ. Стевановић је устао и пришао прозору. Под њим су сто
јале круне дрвећа у парк у: округле као лопте, или са понеком смелом граном у
сред ин и, сличне купол ама базил ик а, или као сребрне огромне чиг ре нат раш ке
окрен уте. Одмах под сијал ицом, испред Ивановићеве виле, стојале су две младе
тује као купе. Нигде се ништа није пок ретало ни чуло.
Спавају...
Чинило му се да им тај сан он пружа: и Турчин у и Стани и деци, свима њима
које ће сут ра пус тит и из свога окриља. А онд а ће се и они изг убит и као и Му
мало у шум и живота. Наједном, без икак вог прел аза, отић и ће из реж има који
је бдио над сваком њиховом чес тицом, свак им плућн им мех уром и крвн им су
дом у зад им љене собе, на мршаве ручкове, у домаће бриге, на претеране напо
ре; у сред ин у необас јан у љубав љу, без смис ла за хиг ијен у и пун у предрас уд а о
туберк улози.
Негде у смелос ти својих намера и снова катк ад је видео у близин и леч ил и
шта и код нас колон ије за туберк улозне, где би по сис тем у так вих енглес ких ко
лон ија през драв ел и болес ниц и нас тавиле да жив е и раде као и друг и људ и, а
бил иувек на домак у лек ара који их је излеч ио, и убрзо увиђао кол ико су так ва
сневања бес мис лена. Узео је са стол а стат ис тичке табеле, и уморно их опет вра
тио на мес то. Било је кас но, требало је лећ и. Истина, књига је морал а бит и го
това за некол ико дана, али јут рош ња вож ња и утис ци с ње, а пос ле рад у амбу
лант и, сув ише су га бил и и зам ор ил и и рас еј ал и. Пред сан му се пов рат ио
опт им из ам. „Неће бит и празне стат ис тичке бројке“, мис лио је. „Нико од њих
се неће више разболет и. Кад Стан у и Зору или Турч ина забележ им као здраве,
та бројк а неће бит и лаж на. Биће веродос тојна као да је у как вом математ ичком
низу. Сут ра ће и њих десеторо унет и у стат ис тик у.“
Сут рад ан је једном болесник у из Перићеве виле, кога је мис лио да отп усти
после месец дана, температ ура скочила нагло. Завршавао је пнеу моторакс с леве
стране, а десно му крило прорад ило. Ту, под његовим окриљем, под најстрож им
реж имом, код болесника доста имуног, то се догод ило; а шта ли ће бити са онима
што оду и нас таве живот без његовог надзора! Сумње су опет ник ле. Да је њега
синоћ био огласио за излеченог, данас би морао ту цифру мењат и.
Тако су га још два случаја тих дaна узнем ирил а, али кад а је књига бил а већ
готова и стат ис тичке бројке стојале у својим редовима, заборав љао је на нес а
вршености овак вог пребројавања и по некол ико пута проч итао табеле уживају
ћи у очигледном успех у санаторијума откако га је он преду зео, у броју болесни
ка, пос теља, бактериолош ких преглед а: чак је уживао у броју и разноврс нос ти
обл ик а под којима се туберк улоза леч ил а. Читао је наглас:
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– Комп лик ац ије код деце у год ин и 1930...
Tuberculosis ossis zugornatici
Tuberculosis ossis illei
Cox itis
Spina ventosa
Tuberculosis intestini
Phthisis laryngis
Mening itis tuberculosa
Зат им је прел азио на комп лик ац ије код одрас лих, и тако се по некол ико
пута на то враћ ао, ужив ај ућ и што је све то прош ло кроз његове руке и његов
мозак, и што је он мењао ток тол ик их болести и судбина. Његово до комичности
услуж но памћење брзо је везивало и врс ту болес ти са свима оним личнос тима
које су је имале. Сви ти називи су се одмах при читању прет варал и у жива бића.
Сећао се до појед инос ти својих лутања, борби, нек ад изненадн их, нек ад пред
виђен их успех а. Тако повез ан са најв аж нијим делом судбине мног их људ и, са
здрав љем, сопс твен и живот му се чин ио тол ико пута умножен, кол ико пута му
се чин ило да је кога он врат ио у живот; тол ико пута се освет ио оним предрас у
дама, заблуд ама које су му сес тру однеле.
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право дан пред Ивановићев пол азак за Беог рад прес тон ичке новине су об
јавиле да пос ледња год ина мед иц инара војн их питомаца обил ази соц ијал
но-мед иц инс ке установ е по зем љи. Стев ановић је мис лио да ће мед иц ин ари
војн и питомц и бан ут и баш тога јут ра кад је за њихов у екск урзиј у у новинама
било објав љено и истог часа је пун грознице оби шао све кутове.
– Некол ико дес ет ин а будућ их лек ара дол ази да обиђе нaш завод, сес тро.
Мол им вас, нек а апотек а буде спремна. Зашто ове боч ице стоје овако? Ставите
их тамо у вит рин у. Ако неш то имамо, нек а се и вид и. Ви сте, сес тро Тек ла, мој
главн и понос, немојте да се обрук амо. Шта је ово? – разбес нео се зат им у кух и
њи. – Где су вам девојке? Зове ли се ово чистоћа! Некол ико десет ина мед иц ина
ра указују част и посећују нaш завод, а ваше дас ке су у овак вом стању!
– Али, гос под-шефе, тек сад смо мес иле... Не море у истом час у.
– Ова кух ињ а је требало да буде мој понос, а сад овак во стањ е! Где је де
журн и лек ар? Зашто ове канте стоје пред улазом?
Сес тра надзорн ица кух иње мис лил а је да је та чета будућ их лек ара већ не
где у првој варош иц и и слом ил а се до подне да све доведе у још бољи ред. Због
његове нарави и сама је добила била нек у нервозу. За то време је он одјурио даље.
Прес рео је чувара парк а крај мос та.
– Већ три дана стоји овако ова даш чица. Заш то ово, побог у брате, не заби
јете? Кад млад ић и пређу преко овога, слом иће се потп уно. Рек а је доле опет,
вид им, обалу одрон ил а.
Већ је видео мед иц инаре како иду кроз завод и диве се. „Та шта су ти мла
дић и могли и видет и у Беог раду! Да нис у кух иње болн ичке уређене савреме
није него наше? Или болес ниц и мож да имају терасе са погледом у небеса? Или
су имал и мож да прил ике да виде стерил изаторе за пос уђе! Нек а иду и пос ма
трај у апот ек у. Стак лад на орм ан им а блис та. Лат инс ки наз ив и нау чн ичк и
озбиљно глед ај у. Мир ис јод а опом ињ е на прим орс ке обал е. Сес тра Тек ла,
здрава као јабук а илињача и чис та као аква дес тил ата! Млад ић и шап ућу нешто
и одобравајућ и маш у главом.“
Одаје за рендген пуне пом рч ине. Ни атом светлос ти не пробија. Тама, али
из које се рађа светлост, тако ће им моћ и рећ и. Наједном сијал ице план у. Вел и
ки Сименс ов и апарат и диж у се као спомен иц и у слав у мед иц ине и техн ик е.
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Међу млад ић им а унап ред вид и једног румен их образ а. Он је са сел а. Све му
то лич и на вел ик и разбој његов е мајке. Стев анов ић се неж но смеје млад иће
вој зап ањенос ти.
Стоје у операц ионој сал и. Ко би могао мис лит и да тамо далеко у брд им а
пос тоји так во свет ил иш те нау ке. (Он се и у мис лим а израж ав а свеч ано као у
говору.) „И овај човек је све то из ништа створио, а ми га до сад а нис мо знал и!“
Са див љењем га пос мат рају.
Прол азе кроз болес ничке собе и терасе. Ћебад неж но бел а као одећа дец и
за врбиц у, проп ис не разд аљине, аутоматс ка пљуваон иц а, тих а музик а. Погле
ди болес ник а се са пуно обож авања на њега диж у. Ту стоји некол ико десет ина
будућ их лек ара, али бол ес ниц и само њег а траже очим а. Млад ић и се и сам и
почн у освртат и, глед ат и га. Чудновато, ник ад им ништа нис у у доба пред авања
о тим установама говорил и о овом човек у. Зацело је прави исцел итељ кад му се
болес ниц и овол ико диве. И онд а ће се већ по утврђен им закон има људс ких ми
шљења сет ит и беог радс ких спец ијал ис та за плућне болес ти и боч ица с натп и
сом: „Три пута пре јел а.“ Стевановић се, из личног уживања, бавио и књижев
ним питањима и зна како се мис ли везују.
Ход ај у кроз чет ин арс ки проп лан ак више деч јих барак а. Зем ља шири ми
рис живота. Свугде струји згус нут кисеон ик, сунце пече и вредно убија бац и
ле. Огромн а дези нфекц ион а сaла, осунч ан и проп лан ак над дечјим барак ам а.
„Сунце, мој најбољи савезник“, каже он мед ицинарима, „сија на овом проп ланк у
по некол ико сат и и тек онд а овде пуштам дец у“.
Разнежен овом визијом, срео је лек аре који су ишли на ручак.
– Јес те ли читал и за посет у мед иц инара војн их питомац а? Колега Ивано
вићу, мораћете одлож ит и свој пут за Беог рад. Жел им да сви будемо на окуп у
кад стигн у.
– Ја мог у још отић и и врат ит и се, док они дођу до нас. Вероватно ће почет и
с југа.
Њега је, у расположењу коме се био сав пред ао, увред ил а ова претпос тавк а
и рече готово грубо:
– Онд а не можете ићи док не стигн у и до севера.
– Упропас тио вас југ, – добац и Карган, као из рук ава.
– Довед ите своја одељења у ред. Преглед ајте болес ничке лис тове, лис те за
температ уру. Колега Ивановићу, оним двема девојк ама рец ите да не износе на
терас у своје шар ене јас туч иће. Ви, кол ег а, зав рш ит е мал о и по орм ан им а у
свом одељењу.
– Треба ли мало и испод кревета да завирим? – прог унђа Карган.
– Мол им?
– Каж ем и исп од крев ет а мор ам зав ир ит и. Бол ес ниц и имај у обич ај да
својом обућом поремете брисан и прос тор по поду.
Некол ико десет ина војн их питомаца било је узалуд чек ано цел их петнаест
дана. Већ су сви бил и пог убил и живце. Вест у новинама је вероватно бил а пре
ран а или нет ачн а. Умес то мед иц ин ара, и тол ико узб уд љив ије, треће нед ељ е
неочек ив ано стиг ао је воз ом у дес ет час ов а нов ин ар доп ис ник из Беог рад а.
Био је одев ен управ о по Стев анов ићев ом ром ант ичном укус у, то јест већ се
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споља видело да је врс та пис ца и светс ког човек а: без капе, коса зачеш љана као
код кипова у крупном стил изованом прамењу, киш ни огртач, кож на торба.
– Чапета, новинар.
Стевановић није могао даодред и да ли је Чапета име, презиме или псеудо
ним. Али у сваком случ ај у му се свиђало. Уосталом, већ само пос ле некол ико
часак а сет ио се да је то новинар који је поводом анкете писао.
– Ми вас овде вeћ сви знамо, – дочек ао је, увек спрем ан на комп лименте
овак вим гос тима. – Писал и сте врло зан им љиво поводом анкете.
– И сад имам дуж ност даобиђем санаторијум у зем љи и пош љем из њих до
писе, – изјавио је гост дет ињас то важ но, и глед ајућ и лево и дес но по обичају се
глас но дивио: – Како су овде шуме дивне! Ја држ им да је шума неоп ходн и услов
при избору мес та за леч ил иш те. Ник ад знате, нис ам могао разу мет и људе који
се лече од туберк улозе на гол им злат иборс ким вис инама. Како је изв анредна
чис тоћа овде! Бел ина ових зград а даје утис ак да их свако јут ро креч ите, наво
ди на мис ао да је овде све дези нфиков ао и стерил из ов ано. Гле, па ви имат е и
реч иц у и тај живоп ис ни мал и мост! Тип ичн и романт ичн и предео: около стро
ге шуме, брегови, а овде ова љупкост. И ово је, мол им вас, читава варош. Никако
нисам замиш љао да санаторијум има овол ико зграда. Чем у вам служе оне зелене
бараке тамо под шумом?
– То су лек арс ки станови, – стигао је најзад и Стевановић да каже нешто, и
стрепео шта ће гост рећи кад вид и до ког степена се лекари лишавају удобности.
Међут им он се и тим одушевио:
– Па то је дивно! Как ва романт ик а! Увек сам желео да стан ујем тако негде
усред шуме. Било би сјајно кад бис те ме смес тил и у так ву нек у барач иц у.
Чапета је од првог трен утка хтео питати за Ивановића, али се бојао да ће од
мах сви знат и зашто пита за њега. И за све време док је ишао кроз парк и дивио
се свем у што је поглед ао, мис лио је на сус рет са њим. Санаториј ум и окол ина
су му се чин ил и још лепш и управо због овог ишчек ивања.
– Ово се зове храм нау ке, – говорио је свечано, глед ајућ и блис таве инс тру
менте у амб ул ант и на стак лен им пол иц ам а. – На изглед све хладно, а тол ико
милос рђа у свем у.
Из суседне собе помол и се радознал а, омалена Перићев а прил ик а и опет
се изг уби. Ивановић је љут ито бојио спут уме.
– Чујеш ли? Нек и гост који говори његовим стилом.
Његовим, знач ило је Стев ановићевим. Перић га је увек, као сеос ке жене
мужа, звао он. Јед ино се пред Ивановићем усуђивао да начини по коју примедбу
о шефу, шаљиву или љут ит у.
– Гост? Знач и, умес то некол ико десет ина, само јед ан?
Био је незадовољан што ствари које би могао врш ит и нек и лаборант мора
да рад и сам, и што је због неке обичне вес ти у новинам а, неп роверене, морао
свој п ут одлож ит и. Ник ад му није тол ико неп ријатна бил а Стевановића жеља
да му неко из Беог рад а, на универзитет у или у штамп и, призна рад; његово на
ивно убеђење да је свак и који отуд дође личност која му може помоћ и да у ми
нис тарс тву одобри буџет. Хтео је с ад да избегне сус рет и са њим и гос том, и
спремао се да изађе, али су они већ бил и ушли у амбул ант у.
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– Ово су моји најбољи лекари, – представи их уживајућ и у вел икодуш ности
свог хапшења.
Чапета примет и незадовољс тво на Ивановићевом лиц у и рече као правд а
јућ и се:
– Знам да не може бит и пријатно кад је човек прек ин ут у нау чном раду.
Био је млад, чупав, самозадовољан, из очиј у му је зрач ил а доброта и Ива
новић се осмехн у.
– Не бих рек ао да је ово нау чн и рад, али да вам не кварим илузију.
– Доктор Павле Ивановић, – прек иде га Стевановић. – Зацело сте чул и...
– Како да не! Пав ле Ивановић! – син у Чапета свим лицем. – Тол ико пута
сам слушао о вама.
„Нека добронамерна зам лата“, помисли Ивановић, док је управник наставио
параду предс тав љања, називајућ и Перића својом дес ном руком, а гос та пис цем
оног дивног чланк а.
– Тол ико пута сам слушао о вама од ваше сес тре. Она вас прос то обож ава.
Ви сте заиста потп уно слични. Исти осмех, очи, – ишао је Чапета за својим усх и
ћењем не обраћајући више паж њу ни на шта друго. – Сестра вас је много поздра
вила. Управо се чуд ила што вас нема после вашег писма да долазите. Знате да бих
вас по њој познао, па да сам вас у Африц и срео. Истоветно држ ање.
– Да ли се давно познајете са Олгом? – упитао је Ивановић, изненађен што
она већ осваја млад иће.
– Од јесенас. Упознао нас је мој зем љак Вук, управо поводом анкете. Как ва
дивна околност што сте овде.
Ивановић није могао да вид и у чем у је та дивота, и нас меш и се готово збу
њено. Сад а су и он и Перић морал и прис ус твов ат и даљем разглед ању зграде.
Чапета је свак и час пом ињ ао сад ово сад оно из неке брош уре која му је бил а
дош ла до рук у, мож да на десетак дана пред пол азак:
– Да ли је код вас свак и спрат аутономан? Само донек ле? Вид ите, како је то
дивно на стран и уређено. Тамо теж и болес ниц и ник ако немају прил ике да до
ђу у дод ир са лак им. Да ли сте у новој зград и могли то да остварите? Кад ћемо
ми једном дочек ат и да имамо по свим леч ил иштима и болн ицама стерил изато
ре за пос уђе, салу за дези нфекц иј у! Како је то дивно у бож анс кој болн иц и у
Паризу. Читав јед ан мал и град намењен ч увању људс ког здрав ља у лечењу. Јес те
ли имал и већ прил ике да то вид ите? И како је тамо висок а народна здравствена
свест. Јес те ли видел и само как ав буџет држ ава одобрава?
Из његовог говора се чин ило да је све то лично дож ивео и видео. Стевано
вић је бивао све узбуђен ији што је так вог гос та добио.
Чапета је стигао око десет, а ручао тек у три. Хтео је да завири у свак у вилу,
свак у биљк у у парк у, и глед ао да свак у опас ку саопшти управо Ивановићу.
– Да, лепо је овде, – одобрав ао је Ивановић. – Јест, пож рт вов ано се рад и.
Свак ако, биће среће кад а у сваком округ у будемо имал и по једно овак во леч и
лиш те, – прит ом је позив ао погледом Стев ановић а да му помогне и одрж ав а
разговор у том свечаном и конвенц ионалном стилу.
Нов ин ар је остао цел их пет дан а, сраз мерно мног о више нег о што му је
остало за друг е сан ат ориј уме, али се њем у и ово чин ило мало, а тако исто и
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Стевановићу. Пос ле три дана је у лис ту где је рад ио изи шао чланак о санатори
јум у, сав славопојк а лепот и природе, полож ају и субалп ијском ваздух у, чис то
ћи, снабд ев енос ти инс трумент им а и дис цип лин и. Стев ановић га је искрено
смат рао за одл ичног новинара и необично упућеног у соц ијално мед иц инс ка
питањ а и прижељк ив ао да новинар нап ише још који чланак. Зато је свак и час
навод ио разговор на дизање виле или на набавк у инс трумената, а друг и пут га
је упознавао са најздравијим и највише одушев љен им болес ниц има.
Карган је до миле воље правио психолош ке анал изе и досетке.
– Овоме би он дозвол ио да гос тује и мес ец дан а, све са дуп лом порц ијом
мешаног компота. Нис те чул и да ћемо у санаториј умс ком буџет у одсaд имат и
и позиц ију за сталног новинара доп ис ник а?
Новинар је међутим стално траж ио згоду да се сретне са Ивановићем. Било
му је пријатно да стално кроз разговор пок аз ује да је Олгом занесен. „Пош тен
човек, доврага, нема разлога да крије своја осећања.“
– Олга, извин ите, ваша сес тра, знате кад а се човек коме блис ко осећа, има
пот ребу да га зове по имен у. Олга, хтео сам рећ и, прича да већ дуго нис те дол а
зил и у Беог рад.
– Да, требало је почетком овог месеца да дођем тамо, али је шеф очек ивао
посет у мед иц инара војн их питомаца...
– Доврага, – прек ин уо га је новинар, провлачећ и десну шак у кроз кос у, – па
ја сам томе крив! Ја сам ту нот иц у пус тио и чин и ми се мало прерано. У разго
вор у с генералом доктором, не знам како се зваше, добио сам утис ак да ће та
екск урзија бит и ускоро. Как ву неп ријатност сам вам тиме учин ио, али, знате,
они ипак мог у сваког дана наи ћ и. Кад би Олга знал а да сам у ствари ја кривац!
Ивановић се свом душом и лицем нас меја. „Зан им љиво је с как вим је удва
рач има почел а моја сес тра.“
– Сад ћу заис та пож урит и да однесем Олг и радос ну вест да сте здраво и да
ћете збиља ускоро доћ и. Али ви ћете већ бит и увел ико у Беог раду кад ја стиг
нем, јер морам обић и прв о сва леч ил иш та у Слов ен ији и Хрв атс кој, па онд а
оно мало јад а на југ у. Олга ми је прич ал а кол ико трп ит е због те нес раз мере.
Онде где је најпот ребн ије, најмање се прит иче у помоћ.
Он је остао још јед ан дан, а Ивановић некол ико часова пос ле његовог од
лас ка и сам отп утовао, сад а са још једном дуж нош ћу да новинара тамо свак ако
пот раж и па ма због тога морао и дуже остат и, ако се он не буде врат ио с пута,
„јер везе са тако угледн им журнал ис тима мог у корис тит и заводу“.
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вановић је стигао кућ и у нек и праш љив и вет ровит зимс ки дан без снега.
У предг рађу ни трага није било од чис тог ваздух а о коме му је отац усп ут
говорио, да би оправд ао сел идбу из цент ра на Душановац. У ствари, уображ а
вао је да се на искрају града може јевт ин ије живет и. Пос ле Стевановог хапшења
он и жена бил и су изг убил и наду да ће се скоро из дугова испетљат и. Да не би
син у одмах загорчао дол азак, чувао се да не започ иње разговор о Стеван у. Биће
времена, мис лио је, доћи ће и на то ред. Как ва корист од так вих разговора! Само
и ова друга деца више страд ају. Труд ио се да га дочек а стварима које ће га обра
доват и, да сам има тројиц у приватн их ђак а, да су и Немања и Душан стек ли по
једног, да је Олга на изложби Слик арс ке школе прод ал а јед ан цртеж.
Пав ле је одм ах примет ио да је мат и кућу уред ил а као за празник. Зато је
сад бил а сва дрхтава од умора и стигла да обу че чис ту хаљин у тек кад а је он био
у дворишту. Још закопчавајућ и дугме око врата, пож урил а му је у сус рет.
– Ето, вид иш, ми као и увек, ник ад краја пос лу. Па како си? Хоћеш остат и
мало дуже?
За две год ине, отк ако је није видео, бил а је остарел а више него отац. Док
се смејала, приметио је да је изг убила још некол ико зуба и да јој се очи при осме
ху пуне суз ам а, што му се увек чин ил а одл ик а сас вим старих и јадн их људ и.
При руковању је осет ио да су јој и руке много сув ље, а прс ти као и увек чис то
укуван и од дугог држ ања у вод и. Опазио је одмах да је Олга омршал а и убледе
ла, док су браћ а већ пос тал а читави људ и, као да је оно што су род итељи бил и
изг убил и од снаге и младос ти преш ло на њих.
– Па кад ћеш ми бит и прави доктор? – упита мат и којој се увек чин ило да је
његов рад у санаторијум у само нас тавак стаж а; али, и не сачек ав одговор, оде у
кух ињу да надглед а вечеру.
Али су браћа и Олга, који су већ бил и ушли у Пав лове идеје и мис лил и да
ће га њено питање заболет и, повик ал и у глас:
– Доктор је већ давно. Шта би ти хтел а још?
Пав ле је кроз опн у чис тоће која се по свем у блис тал а ипак брзо доп ро до
суш тине жив от а своје пород ице. Прос тирке по подовим а бил е су већ увел и
ко изл изане и иск рп љене на више мес та. По прозорс ким зас торима се такође
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видел и трагови игле. Све те ствари биле су му давно, као од памт ивек а познате;
ничега новог није ту било сем неке вазе за кој у је претпос тав љао да је Олга од
своје уштеђевине куп ил а. Све се ту сетно светлуц ало као и пре тол ико време
на: мес ингане куглице на кревет има, пон ик лована пепељара што су је једном
оцу за рођенд ан куп ил и, шипке на прозорима, тридесет год ина пепелом риба
не каш ике, чији врхови се већ бил и истањил и, и корп а за хлеб што су је род и
тељи још за младенце добил и. „Прави музеј сиромаш ног пород ичног живота“,
пом ис лио је. Осећ ао је доб ро да су род ит ељ и са нес трп љењ ем очек ив ал и да
једно по једно дете скин у с бриге и да их она бар понегде одмене и освеже једно
ликост његова животног оквира, иако су се старал и да то своје прижељк ивање
добро сак риј у, желећ и пре свега да дец а остваре свој животн и смер, потп уно
и неок рњено, као да живе у највећем благос тању. Професор је и сад а некол ико
пута заус тио да га пита кад а ће пол агат и исп ит за спец ијалност, али одус та од
тог а, бојећ и се да ће он пит ањ е схват ит и као опомен у и жељу да им час пре
притекне у помоћ.
– Знач и, ваш прави газда је доктор Сим ић, код кога ћу пос ле некол ико ме
сец и морат и на исп ит?
– Дивно! – обрадов а се Олга. – Опет ћеш морат и скоро дол азит и. И тад а
ћеш ваљд а остат и дуже?
– Знач и, већ имаш право на тај исп ит? – тек сад се умешао професор.
– Давно га већ имам, али је тамо тол ико пос ла, да се ник ад не стигне и за
себ е да рад и. Уостал ом, – дод ад е, – свеједно је, јер и онако мис лим остат и у
сан аториј ум у.
– Дак ле тако, – рече професор и утон у у мис ли о син у: „Дак ле он се на то
одлуч ио.“ – Врло добро.
Тиме „врло добро“ хтео је рећ и себи да Павле не сме осет ит и ниједног тре
нутк а да су они од њега очек ив ал и как ву друкч иј у одлук у. Он је чак пос тао и
вес ел ији него дотле: човек у кад вол и мило је кад се укаже мог ућност за ново
пож рт вовање.
– Да се куцнемо! – пон уд ио је сина вином које је због његовог дол ас ка био
куп ио. – Па како ти се свиђа наш нови крај? Истина, мало је под аље, али ваздух
имамо из прве руке. И, пос ле тога, у предг рађу увек живе много зан им љивији
људ и него доле у граду. Човек би прос то, да има дара, могао да пос тане пис ац.
Ето, овај наш полуг аз да, да га тако наз ов ем, ког а си мож да малоч ас спаз ио у
дворишту, прос то је човек за п рич у. Сут ра ћеш га већ упознат и.
Професор је пос ле вечере пос тепено пос тајао све разговорн ији, тако да је
његов а жен а јед ва успев ал а да син у упут и по које питањ е. „Ипак је пријатно
имат и син а који би могао да се богат и, а неће. Има нек и виш и циљ. Вол им да
имам расковане ципеле, а да ми деца имају нек и виш и циљ у живот у него што је
стицање. Томе сам их увек учио. Павле је мој син.“ Утом му је поглед пао на жен у
која је, седећ и на стол иц и, придремал а од умора, и срце му се стеже. Ова пле
мен ит, устал ачк а филозофија увек би се усколебал а кад њу вид и исц рпен у пре
комерн им радом.
– Ето, ми, сироти род итељи, чекамо нек у радост, чекамо, – рече он сетно,– па
кад дође, зас пимо.
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Његов а жен а се тргла уверав ај ућ и да није дрем ал а, али објави да се мора
одмах спават и, јер је Павле од пута уморан.
Намах се соба за примање прет ворил а у спаваћу. Гом ил а јас тук а и прек ри
вача бил а је извађена из вел иког старог ормана у предсобљу, где је преко дана
бил а скрив ен а. Из кух ињ е је дон ес ен мал и гвоз ден и крев ет на склап ањ е и
отворен нас ред собе. Нас лоњ аче које су преко дан а ћутале у згрченом став у,
опруж иле се и прет вориле у кревете. Број пос теља се удвос труч ио и све доби
ло своје право мес то. Предсобље је пос тало соба за успрем у, у њега су унесене
стол ице и столови, да би се пос теље дале лакше по собама размес тит и.
Павле је још дуго, пошто је отишао да спава, мислио о живот у својих и боле
сно се разнеж ио. Јасно је видео как ви су морал и бити снови род итеља. Отац је за
цело чезнуо за пензијом, и над ао се да ће то моћ и остварит и кад он стане добро
зарађиват и. А мат и вероватно желел а да се спасе шивења, којим се поред оста
лих домаћ их пос лова бавил а, и да се врате у коју од улица ближе варош и. И знао
је, што му је још и најгоре било, да се они ових својих прижељк ивања стиде и да
их чак једно од другог крије. Он је међутим оду век, а нарочито откако је отишао
у санаторијум, био одлучно против приватне праксе. Помисао да би од болесни
ка, пош то га преглед а, и каже му да има, рец имо, запаљење марам ице, и пош то
му докаже да се брине за његову судбин у, примио новац, ужасавала га је. Мислио
је, када не би могао остати у санаторијумској области рада, рад на универзитет у,
па и у здравс твен им задругама, био би му више близак него приватна пракса.
Сут рад ан је остао дуго у пос тељи. Прет варао се да спава, не би ли што бо
ље уживао у жагору пород ичног живота, чију топ лин у није давно осет ио. Док
их је глед ао тако јутарњом светлош ћу осветљене, собе му се чин иле још сиро
маш није, огољен ије. И све му се прик аз ало нек ако друкч ије него у светлос ти
сећања далеко од куће: са пречага дрвеног стол а бил а се боја изл изал а, на жу
том шифоњеру се дес но крило није добро прит варало, оглед ало се нек ако сма
њило и потамнело.
Живот укућана је већ тек ао обичн им током, без синоћне свечанос ти. Још
су сви бил и на окуп у и пред ат и неком пос лу. Како су се заборав љал и те рад ил и
и говорил и глас но, свак и час би по некоје спуштена гласа рек ло:
– Тише, не може Павле спават и од тол ике вике.
Из собе до кух иње доп ирало је Немањино уједначено понав љање франц у
ских неп равилн их глагол а, а из собе до улице чул а се расп рав а између Олге и
мајке. Мајк а је морал а, и поред Пав ловог дол ас ка, да јој доврш и нек у хаљин у, и
љут ил а се што све мора да се рад и у „пос ледњи дан“, кад је она желел а да због
сина спрем и бољи ручак.
Пав ле је кроз отш крин ута врата јас но видео како не може да углави рук ав
како треба, те уморно узд ише, док је Олга са зебњом гледала да се што на хаљини
не пок вари, одл азећ и свак и час у кух ињу да надглед а ручак. Притом је вредно
мајц и дод авал а час иглу, час нож нице или конац. Али због узбуђења, или неве
штине, мат и је криво скројил а изрез око руке. Олга удари у плач.
– У Бел ићеве није тако. Зар не знаш забога, мама, како сам ти објас нил а?
– Знам како си објас нил а, али Бел ићев ој је ишла как ва дворс ка и на ме
тре није рач ун ал а. А ја морам да удес им да изађе из два мет ра, а да се чин и да
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је из три. Мук а је то: буд се одвај а од уста и не смир ује чов ек дан и ноћ, буд
сте увек нез адовољн и.
Олга се још више расп лак ал а. Било јој је жао што се за њу баш сад пред крај
месеца морало шит и, али Слик арс ка школ а је давал а концерт и она је бил а иза
брана да дочек ује гос те.
– Шта ћу кад су ме изабрал и, нисам могла ваљда рећи да немам хаљине, – ре
кла је глас но јецајућ и и тиме млађу браћу домам ил а у собу.
– Што вас не изрод их глупе, – понови мат и своју веч ит у жалбу. – Нико вас
не би знао ни бирао ни за шта.
– Зар се мора одмах плак ат и? – јави се сад и Пав ле и дође и он у собу где се
шило. – Даћу ти двес та динара, па под ај как вој кројач иц и да то поп рави.
Мат и брзо остави шивење вајк ајућ и се да га је само онако узг ред узел а док
он не устане. Олга је прес тал а плак ат и. Сви су се ужурбал и промен ив најед
ном дотад ање лице и посао, као кад се наједном у позоришту промен и сцена.
Пав ла је зап љус нуо тал ас саж аљењ а прем а Олг ином уплак аном блед илу,
мајч иној вечној запос ленос ти и умор у, очевој рас ејанос ти пуној разнол ик их
брига. Осећао је да не сме ни једн у јед ин у реч рећ и, да му се мир само привидно
држ и, па, да не би пок азао право своје расположење, што би му било неподно
шљивије од свега, не окус ивш и ништа, нагло се обу че и изиђе залуп ив врата.
– Остао је увек исти, – рече мат и утучен им гласом склањајућ и јело са стол а.
– То је сас вим природно – узврат и професор, старај ућ и се да изглед а рав
нодушан.
Пав ле се, изи шавш и на улиц у, већ пос ле стот инак метара смирио. За часак
му се предс тавил а слик а како негде у улиц и око Карађорђевог парк а има орд и
нац ију. Свет се тис ка на његова врата и свако вече, кад поглед а у новчан ик, има
чит ав о благо. Он га брз о нос и и даје мајц и. Олга куп ује нов е гот ов е хаљине,
лепше него у Бел ићеве; мат и не шије, отац мења своје убеђење о чис тоћ и вазду
ха на Душановц у и опет се враћа у град; у новом стан у свак и брат има засебн у
собу за учење. И све то зависи само од тога да ли ће он савладати своје гађење и из
руке болесникове примити новац, да ли ће лекарски позив ставити на трговачк у
основу, да ли ће он један жртвовати своја убеђења, да би свима њима било добро.
А одмах за овим, у свој непоколебљивос ти лог ике, било му је опет јас но да
није реч о њем у и о њима, него о нечем у изван њих. Изнад љубави и саж аљења
према сес три, мајц и или оцу, бил а је жеља да се у свет у уред и нешто онако како
је он смат рао да треба. Осећао је међут им и пот ребу да ма чиме олакша живот
у пород иц и, да јој мало терета скине и обрадова се на мис ао да би Олг у могао
позват и себи у санаторијум. Њен трен утн и изглед био је так ав, да се бојао шта
ће углед ат и у плућ има кад је преглед а. И њена преосетљивост и плач исто тако
су га узнем ирав ал и. Одлуч ивш и се на ово, пос таде весео, зам иш љај ућ и је већ
потп уно опорав љен у и на неко бар време склоњен у од домаћ их брига.
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ва-три дана по Павловом доласку, тек што су се код професора почел и спре
мати за спавање, из фотеље и патент кревета нaчинил и постеље, а предсобље
нап ун ил и разнородн им стварим а као пред сеоб у, упао је газ да прес трав љен.
Како није очек ивао призор који је затекао, збуни се, те јед ва могаде да изговори,
са нек ак вом претераном љубазнош ћу и поштовањем:
– Извин ите, гос под ине професоре, што ја овако изненад а. Нашем Пери је
рђаво па сам хтео да замол им доктора да сиђе до њега.
Углед ав жен у професорову, довикн у исувише глас но:
– Љубим рук е, гос пођ о! Немојт е се јед ит и, и код нас ноћу изглед а друк
чије нег о дању. Ја сам чов ек који све разу ме. Чов ек зат о има кућу и зав ес е на
прозорим а.
– Опет је пијан, – шапн у Олга Немањи, јед ва уздрж авајућ и смех.
– Докторе, извин ите, ја ћу вас отп рат ит и.
И, клањ ај ућ и се на све стрне, отиш ао је за Пав лом, али није хтео са њим
улазит и болес ник у, већ се врат ио у кућу. Чин ио се необично узбуђен и осећао
неодољиву пот ребу да говори, као увек кад је мало нап ит.
– Ана, чик пог од и заш то су проз ори на нaшем стан у већ и нег о на Пери
ном? – упитао је још с врата и зат им теш ко сео на креветац у кух ињу.
– Хоће ли доктор одмах отић и Пери? – одврат ил а је Ана, не обраћајућ и па
жње на очеву загонетк у.
Он је и кроз пијанство осет ио да у кћерином држању према њем у има нипо
даштавања, па је увређено под игао глас:
– Не врд ај, него одмах одговори.
Газдарица уђе из собе упитавш и глас није него што би требало, ваљд а да би
га раст резнил а:
– Шта је са оним човеком? Нећу да у мојој кућ и умре.
Газда се намах уозбиљи, па се тихо обрат и Ани, слутећ и да ће она ипак бит и
блаж а према њем у:
– А погод и, што су код професора гус те завесе?
– Пус ти је да спава, неће ваљд а целе ноћ и одгонетат и твоје бург ије!
– Теби не говорим, Ана и ја се разу мемо. Не знаш? Из истог разлога из кога
ти везујеш Фовет у маш ну: да се не зна кол ико су сиромаш ни.
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Газдарица с гађењем одмахн у руком и врат и се у собу, те он много храбрије
нас тави:
– Вид иш, Анице, има две врс те сирот ињ е: јавне и тајне. Ми и профес ор
смо тајна, а Перо је јавна. Да ли разу меш шта хоћу да ти кажем?
Ана још није схватал а шта ће из очеве приче изаћ и, али је знал а да га вечно
тишти што није више оно што је био, па рече убед љиво и са саж аљењем:
– Потп уно те разу мем.
– Зато што личиш на мене, по срцу. Не мари ништа што вол иш и ти као мама да
се лицкаш. Али, вид иш, то је опет оно што ја кажем: да свет не дозна кол ико смо
осиромашил и. Видиш, твоја мајка већ десет година чува неку кошуљу с везом да је
у њој сах ранимо. Надам се да зна да јој бог не захтева свечан у везен у кошуљу, него
то чини због света, да се не каже да није имала честите кошуље. А Перу баш брига
што нема везен оковратник. То од њега нико не захтева. Неће му се замерити што
није чуо на зем љи концерт чувеног Розентала, а ти јуче плачеш, хоћеш да чујеш Ро
зентала, јер би се другарице досетиле да немаш педесет динара кад те тамо не би
виделе. Исто тако професорова деца. И од њих друштво захтева да га чују.
Ана је прс нул а у смех поред све жалос ти која је обу зимал а слушајућ и оца.
– Тата, не зове се тај пијан ис та тако. Помешао си, јер је мама јуче причал а
о оној вази.
Отац је увређено прек иде:
– Као да ја не знам шта је порцел ан од Розентал а. Али и пијан ис та се тако
зове. Све важ не, гос подс твене ствари су од Розентал а.
Газдарица је из друге собе, пуна љут ине, слушал а те довикн у нес трп љиво:
– Сад је збиља дос та трабуњања. Пус ти дете да спава!
– Ана је моја кћи и она ме разу ме. Ми и професор смо тајна сирот иња. Од
нас и држ ава и друш тво траже да дајемо прилоге за спомен ике, за болн ице, за
погореле, за дом старица и стараца. И јуче смо обојица дал и по сто динара. То
од нас захтева...
Ана се сет ил а како је отац готово отерао с прага неке који су куп ил и при
логе па га прек иде:
– Па и да нис и дао! Не може дат и ко нема.
– А, не! – дочек ао је свечано. – То се од нас захтева. Никога се не тиче што
смо јел и вечерас пап рик аш од кромп ира, најс траш није јело које пос тоји, и што
професорова деца спавају и у шпајзу. Зато они имају гус те завесе...
Газдарица се опет појавил а косе увијене у безброј чворова и викн ул а:
– Ана, хајде у кревет! А ти чувај своју памет за себе.
– Од моје жене, – рече јој муж, глед ајућ и је скоро са страхом у глав у, – дру
штво захтева да има коврџаву кос у.
– Човече, пијан си. Боље би било да идеш и вид иш шта тај бедн ик рад и. Не
бих волел а, кажем ти, да овде умре.
– Њем у је свеједно где ће умрет и, – одговори он не покрећућ и се. – Oд њeга
се не захтева да умре од кап ље, на перјаном јас тук у и белом чаршаву, он је бун
товн ик као што сам и ја био. Кад би ноћас жена професорова умрл а, то би било
незгодно, сви би дознал и да је леж ал а на ћебет у и да им је ноћу пуна кућа кре
вета, а од њих се захтева...
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– Ја од тебе захтевам да већ једном умукнеш и вид иш је ли доктор још доле.
Она љут ито гурн у у собу Ану, којој је било жао да остави оца, па и сама за
њом оде. Још неко време се чуло из кух иње газдино полуп ијано мрм љање. За
тим су се врата залуп ил а и одјекн ул и корац и по поп лочаној стази што је вод ил а
у шуп у.
Гот ов ост са кој ом се проф ес ор ов син зау з ео за бол ес ник а нач ин ил а је
огроман утисак на газду, па је уз њега прис тајао чим га углед а да изиђе у двори
ште или да пође у град.
– Ако не мог у да вам помогнем, мог у бар да вам правим друштво. Паметно
сте урад ил и, отворено вам признајем, што га нис те дал и у болн иц у. Сим ић би
га одмах узео за експерименте. Морао би да умре за добро друг их. Гос под ине
докторе, ја сам нико и ниш та, али вам кажем: ви сте иск рен и и храбри. Ви при
знајете: „Био сам ку-бер-ту-ло-зан, имам брата на робији, и то вам је.“ А ваша
гос пођа мајк а се јед и. Жене су све глупе, извин ите. Ја, ето, признајем упркос
своје жене: Дак иц а и Фов ет су ку-бер-ту-лозни. Они су заразил и Пер у. Ја то
отворено признајем и кајем се.
Стално тако оби г рав а око њега и говори, а на коп ираном исечк у мапе на
дес ној јагод иц и необично се јас но ист ич у модре виј уге реч иц а и црвене пута
ње. И кад год му сап утн ик уђе где пос лом, он седне у оближ њу кафан у и кроз
прозор га вреба кад ће изи ћ и па му се опет придруж и.
– Десет пута сам мол ио Сим ића да га вод и у болн иц у, али вам сад отворе
но признајем да се кајем за то. Много је боље да и де у Сурдул иц у, слажем се с
ваш им идејам а. Ја сам нико и ниш та, и не мог у да вам помогнем, али бар вам
правим друштво док око њега трч ите.
Потек ле су му сузе. Узео је Павла за лак ат и повук ао га у крчм у на углу.
– Сврат ите, гос под ине докторе, на по једн у. Рак ија убија заразне клице. Ја
то храбро признајем и зато пијем.
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К

ућ а банк ар а Mарк ов а бил а је на Врач ар у. Имал а је строг и гос подс твен
изглед. Још са улице се морало звон ит и. Чек ај ућ и да отворе, Ивановић је
пос мат рао фас аду: прозоре троу глас тих, видно исп упчен их нас треш ниц а, бо
гат фриз и над њим а тав анс ке светларн ике, тамне, чет вртас те отворе без ста
кла. Већ с прага, чим му је девојк а отворил а, осет ио је да је у дом у Маре Мар
ков. Укус банк ар ев оглед ао се зац ел о у црв ен ој чој и кој ом је бил о зас трт о
мермерно степен иш те ходн ик а, у мес инган им шипк ама што су је придрж ав а
ле и у том белом мермеру што је обл агао цео улаз. Поред овога се као играчк а
чин ило оно што је томе дод ао укус његове жене. У оба угла одморишта стојал и
су као дах лак и сточ ић и и на њима сакс ије с цвећем; с леве стране на зиду вис и
ло је оглед ало што га је нек ак ва полугол а фиг ура држал а у рук ама оглед ајућ и се
и сам а у њем у. У одаји, куд а га је зат им девојк а увел а, женс ки укус је још више
био освојио и необично одуд арао од перс ијс ких зас тирача на поду и правол и
нијс ког мрког намеш таја.
Углед авш и Ивановић а, Марков се неп ријатно изненад ио и збун ио. Врата
која је за собом био оставио отворена, врат и се да зат вори.
– Отк уд ви, гос под ине докторе? – тек сад упита. – Како моја жена?
На лиц у му се међут им чин ило да је забав љен нек им уплашен им мис лима.
Док му је Ивановић саопштавао шефову порук у, из суседне собе врата се отво
рила и нека жена дотерана на нaчин филмске глумице упала је па се као да никога
нема у соби обрат ил а Маркову:
– Злато, где си оставио ону књиг у што сам ноћас читал а? Чин и ми се, ти се
је јут рос узимао.
Било је јас но да је нароч ито ушла да пок аже како је она сад ту гос под арица
и да више нема мес та ни за как ву Мару Марков. Банк ар је поц рвенео чак до под
зат иљак, али да не би дош ло до отвореног суд ара пред гос том, одговори да није
књиг у узимао, избегавш и да је предс тави.
– И, не заборави, сад је пет и чет врт, а у шест си ми обећао да ћемо ићи код
„Колосеу ма“.
Срећом је нови звук звонца скрат ио неиздрж љиви полож ај Маркова. Жена
се на тај звук сувише брзо склон ил а у друг у собу, не успевш и до краја да одглу
ми своју потп ун у власт у кућ и и над Марковом. По њеном бекс тву видело се да
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јој полож ај још није безбед ан. „Остало је“, пом ис лио је Ивановић, „бар мало
наде да наша Мара Марков своју супарн иц у склон и, ако се буде брзо врат ил а“.
Девојк а је увел а доктора Маркова. Браћа су лич ил а стасом јед ан на друго
га, оба су бил а омалена, пун ија него што им је вис ина дозвољавал а, кочоперна
држ ањ а; само је на лиц у докторовом било више сујете, док се банк арев осмех
чак помало снебивао. Доктор је од првих реч и пос тао зајед љив.
– Шта је то, моју снају сте омађијал и? Ник ако да се врат и кућ и, иако је већ
здрав а. На нек и нач ин оспособите људе за живот, а на друг и их опет учин ите
сас вим нес пособн им.
Он одг урн у с негодовањем малу срн у од порцел ана која је стајал а крај пе
пељаре, као да му је она крива за дуг боравак његове снаје у санаторијум у.
– Смат рате ли санаторијум как вим заводом за омађијавање? – рече Ивано
вић, спремајућ и се да одмах пође.
Докт ор у се међут им још разгов арало, али се Ивановић пок аз ао одлуч ан
тврдећ и да га чека још нек и посао, те се доктор морао задовољит и да само онако
с ног у, при рас танк у још добац и:
– Неда вам управн ик дић и главе с пос ла, зар не?
– Неда сам посао.
– Нис у сви лек ари који отуд дол азе – рече Марков још зајед љивије, – тако
одан и као ви. Чиме вас је то гос под ин Стевановић задобио?
– Тиме што му друг и нис у одан и, – одговори Ивановић оно што му прво
паде на ум, и не слутећ и да је мож да тиме казао нешто тачно о себи.
– Како вас се ја то не сећам? Јесте ли пол агал и исп ит за спец ијалност? – тру
дио се доктор да разговор још мало нас тави.
– Још не.
По лиц у банк ара који је дотле само нес покојно ћутао видело се да је одах
нуо душом кад је Ивановић пошао. Сад се више није бојао да ће доћ и до как вог
зап лета и срамоте пред братом, од кога је крио свој нови однос. Рас тај ућ и се,
Ивановић се сет ио још нек их порука Марковљеве жене, које би сада спомен ут и
било за њу готово поруга. При изл ас ку се осврте и рече му само хладно:
– Ако је гос пођа у пис му што захтевал а да јој пош љете пре него што будете
дош ли по њу, врло ћу радо понет и. Можете ме пот раж ит и.
Оставио је адрес у и журно стрчао низ степен ице. Био је обећао Олг и да ће
увече отић и до Мил ош а, ког а није био вид ео три год ине. Дан му је одл аз ио
углавном на зван ичне пос лове у мин истарству, на Стевановићеве поруке, а вече
је само могао да пок лон и пород иц и и пријатељима. У Прес толонас ледн иковој
улиц и сет и се да би могао сврат ит и мало до старог друга Станк а који је у бли
зин и станов ао. Пред његовом кућом прив уче му паж њу, обешена на зиду крај
улаза, црна стак лена плоча са златн им натп исом: „Станко Ђурић, лек ар, прима
од 2–4.“ Ивановић је понек ад разу мевао код другога и ствари које себи није до
звољавао, па се, углед авш и ту таблиц у, осмехн у пријатељс ки.
Код њега је затекао још три друга са универзитета у бучном разговору. Лица
су им бил а заж арена, рук ама су мах ал и. Као зах уктао предмет, и кад су га угле
дал и и обрадовал и му се, још трен утак нис у могли да се заус таве. Грл ил и су га
и руковал и се с њим, а добац ивал и саговорн ик у узг ред још коју реч. Бил а је то
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слик а коју је тако чес то виђао. Станко је седео на креве ту, пог нувш и главу, као
у некој засед и, и вребао реч и другова. Милун, нас лоњен на пол иц у с књигама,
смеш ио се прил ично подругљиво због овол ике заж аренос ти разговора, сиг у
ран у победу. Станкова сес тра, бледол ик а црномањас та девојк а, бил а је зау зе
та, као и обично, нуђењем кол ача. Већ неш то љут ит, пресец ао је широк им ко
рац има собу Мит ић, уносећ и се у лице Марићу. Он пок ретом руке као да даде
Пав лу знак да ће се кас није с њим поздравит и и брзо се врат и разговору. Стан
ко први скоч и и пот рча му исп ружен их рук у, и тако се с њиме руковао дуго, за
чуђено, и сав срећан, као да се Ивановић врат ио с неког опас ног пута одак ле га
живог није очек ивао.
– Доста, Ђурићу, доста, чека и други свет. Прекидај! – узвикивал и су другови.
– Нис ам се над ао да ћу вас наћ и све тако окуп љене. Траје ли то још онај
разговор у коме сам вас оставио?
– Исти онај, само мало друкч ији. Сед и, Павле, па да нас тавимо.
– Ти ћеш нам сад поремет ит и равнотеж у.
Пос ле десетак мин ута опет су другови ват рено разговарал и. Био је то један
од разговора как ве воде сви младу људ и пос ле свршене школе. Митић је одлучио
да одмах иде у Пирот, одак ле је био родом, и да почне приватн у пракс у. Мног и
његови другови поступал и су као и он, а и они који су се на друго определ ил и, ни
су му ништа замерал и. Али њем у се стално чинило да Марић и Милун приговара
ју лично њем у кад почн у шаљиве приче о демагошком и трговачком ставу нек их
лекара. Тада је викао да неће више да буде гладан, да не жел и да умре од туберк у
лозе, да смат ра да прави лек арски посао није та здравс твена пропаганд а што је
узел а хук у пос ледње време, ни стат истика и зидање чесми. Постајао је затегн ут
као струна, жиле на врат у и слепоочницама би му се указале и наједном је бивало
вид љиво како је ситан и мршав и како има на лиц у забрин утост и оштрин у птице.
Ивановић се био одлуч ио да се у разговор не меша, али сад није могао издр
жат и. Он је и ран ије увек дол аз ио у сукоб са Мит ићем, и увек пос ле себи то
пребац ивао, јер је знао из чега извире та његова огорченост и тај став, па му је
опет прил иком идућег разговора морао да прот ивуреч и.
– Мит ићу, увек си исти, сведеш питање увек на себе. Кад се човек бори за
как ву вел ик у ствар, не сме да мис ли на себе.
– Која је то вел ик а ствар? Реформе у мед иц ин и? – дочек а још жус трије он
као да га је примедба Пав лов а заболел а више него сви дотад аш њи Марићеви
приговори. – А зашто не би бил а вел ик а ствар леч ит и људе онако како су то већ
људ и хиљаду год ина чин ил и? Зар није вел ик а ствар олакшават и патње појед и
нац а, не мимои ћ и једнога кога вид иш и знаш, у трагању за нек им а за које тек
претпостављаш да трпе? Смат рам да је нечовечно оно што чујем да чин и управ
ник тога твога санаторијума: не прима оне за које смат ра да су неизлеч иви.
– Ја одмах па у битк у с тобом, – рече Пав ле. – Боље би било да у част мога
дол ас ка оставите данас ове разговоре.
Устао је, дод ирн уо га за раме. Хтео му је овим пок азат и да сви ти разговори
и нес лаг ањ а у њим а нис у ниш та, главно је њих ов о пријат ељс тво, заједн ичке
успомене, и то успомене вез ане за ову исту собу. Али Мит ић, као да ово није
примет ио, и даље се жес тио:
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– Ти му, знач и, одобраваш овак ве пос тупке? Смат раш да не треба примат и
некога коме његово вел ичанс тво Стевановић прорекне да је неизлеч ив?
– Ех, Мит ићу, Мит ићу, Мит ићу, – понав љао је Пав ле као да говори: непо
правиви, непоп равиви. – Шта ти у ствари приговараш пок рет у коме је циљ да
нар од спас е гот ов е проп ас ти? Зар не вид иш да смо најз ар аж ен иј и нар од у
Европ и!
– И спаш ћемо се пребројавањем кол ико нас има заражен их!
Ивановић се и даље вртео око њега, као да је хтео и својом близином да му
помогне да изиђе на чис тин у. Сад му је опет ставио рук у на раме и пол ако као
детет у разл агао:
– Мора се, разу меш ме, исп итат и како је то да смо тол ико заг рд ил и. Зар не
вид иш како смо ужас но необавеш тен и, како не смемо да поглед амо злу у очи?
Осврн и се само око себе. Неко туберк улоз у зове грипом, неко малок рвнош ћу,
трећ и опет кијавицом, чeт врт и изн уренош ћу, пет и недос татком апет ита...
– Та дос та, знам да умеш да бројиш до стот ине! Погод ио сам да ћеш поре
мет ит и равнотеж у. Марићу је сад лако.
– Шести има прот иске под плећком, вероватно од промаје. Јест. И то зло се
мора лечити и сузбити. Около се хиљаде нових рaзбољевају и заразе нове хиљаде,
и тако у бескрај, а вас двојица ублажавате бол једног јединог. Как ва је то човечност
или правда да се бринете само о једном, а оставите без помоћи мил ионе других?
И наједном је осет ио стид због своје говорљивос ти. Учин ило му се смеш но
што је узео с друговима говорити као да су нек и непознати и необавештени људ и,
нач ином как вог пропагатора, па рече са снебивањем.
– Него бац имо то. Сад сам сврат ио, па не знам кад ћу опет моћ и.
– Не знаш ти како је разговор почео, – опет план у Мит ић. – Марић је с та
квом подругљивош ћу говорио о практ ичарима, као да су то пос ледњи људ и све
та, себичњац и који живе на рач ун туђе нес реће. Као да човек не живи поштено
ако за новце леч и људ е. А свем у томе је крив а та анкет а: отк ад је она почел а,
стално се свађамо.
– С тобом се знач и уопш те не сме гов орит и, – рече благо Марић. – Сме
шно си преос етљив. Ја сам само говорио да је много бољ е болест спреч ав ат и
нег о се пос ле борит и с њоме, и у томе се без с умњ е сви слажемо. Је ли тако,
Павле? Зацело си дошао због исп ита?
Сви су јед ва дочек ал и да пређу на друг и разговор и пок ушавал и да објас не
како је дош ло до рас пре у којој су сви са сувише жес тине објаш њавал и ствари
сваком јас не.
– Овог пута сам дошао само заводс ким пос лом, али ћу скоро и на исп ит.
– Ти ћеш, дак ле, остат и и пос ле исп ита сирот и војн ик соц ијалне мед иц и
не, а ја ћу бит и старинс ки лек ар, практ ич ар, па кад пос танем мил ионер, онд а
ћемо се питат и, – пок ушао је Мит ић да се нашал и, у жељи да заглад и претеран у
страс ност са којом је говорио.
– Ех Мит ићу, Мит ићу... Дотле ти дођи к нама бар на једно три месец а као
волонтер, да се наразговарамо, да те исп реглед амо, опоравимо.
– Нећеш ти њега на ту удиц у ухват ит и, – рече Станко, – него хајде да при
чамо о девојк ама. Кад ћемо да те жен имо?
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Кад се пос ле једног час а нашао сам на пут у кућ и, Ивановић се осет ио не
спокојан и незадовољан. Чинило му се да је говорио више него што треба. Сетио
се мучног Станковог и Мит ићевог школовања и осет ио смеш ну неж ност пре
ма њима, кој у они ник ад из његовог држ ања нис у могли ни нас лут ит и. Дош ло
му је гадно оно малочаш ње набрајање у разговору. И уопш те све дис кус ије на
свет у згад иле му се у том трен утк у. Изгледало му је да се при њима често забора
ви ствар о којој се говори, па се почне мис лит и само како ће се говорит и; и оно
што је најс вет ије стане служ ит и као оруђе у борби мал их људс ких сујета.
У преморенос ти пос ле целог дана трчања, у преосетљивос ти, прид авао је
себи особине које није имао и замерао ствари за које није био крив. Чин ило му
се да су му другови могли рећ и да је његова брига за цео свет лаж на, кад својом
одлуком да остане „сирот и војн ик соц ијалне мед иц ине“, како је Мит ић мож да
подс меш љиво рек ао, своју рођен у пород иц у пуш та да и даље живи у оскуд иц и
која је јед ан од првих узрок а свих нед аћа.
Љут на себе, код куће је ствари с буком померао, те се чин ило да се љут и на
цео свет.
– Остао је исти, – понови мајк а, која још није бил а зас пал а очек ујућ и га, по
ко зна који пут мисао којом је све судове о њем у увек зак ључ ивал а.
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ашто опет та југовина! – љутио се Ивановић одвикн ут од ћуд љиве беог рад
ске климе.
Било је неу мес но по његово расположење, и сам је увиђао, али се ипак осе
ћао у нечем у као обман ут. Нас умце и љут ито је газио по целц у, јер су се стазе
већ прет варале у поточ иће и баре у обл ик у стопа. Али цел ац је само био при
видно цел ац: површ ином се, истина, држ ал а снеж на кора и светлуцал а још као
у ведре, мразовите дане; а при зем љи се снег размекшавао и прет варао у воду.
Свак и час би му корак прат ило штрцање воде и прс кало га до колена. Онога да
на кад је био стиг ао, ноћу је пао вел ик и снег и чин ило се да ће дуг о трајат и:
али, по обичају беог радс ког поднебља, осван ул а је југовина онд а кад је Ивано
вић најмање желео.
Са Милом Поповић видео се још истог јут ра кад је стигао. Био јој је писао
да дол ази. Још из далек а је углед ао њено пребледело од хладноће и забрин уто
лице, и, одвојив се трен утно од оца, пришао јој.
– Гле, Мил а Поповић. Отк уд ви у овој стан ичној гуж ви?
– Чек ал а сам сес тру да стигне, па је нем а, – одг ов орил а је поц рв еневш и.
– Гос под ин е докт ор е, зар ниј е треб ал о да сут ра стигн ет е? Ја сам бил а так о
разу мел а.
Пос ле дан срел и су се у улиц и где је Мил а становал а. Око подне она је бил а
изи ш ла са деч аком да прох од а. Иванов ић јој се прав о из клин ике спуш тао у
сус рет.
– Ви овде дак ле стан ујете? Је ли вам то питомац?
– Да, мало ход амо, данас му је боље.
Све те безначајне речен ице нис у знач иле оно што се споља чин ило, биле су
нек и друг и пун стрепње и дубине разговор. Први пут уочи овог југовог јут ра,
које је Иванов ић а неп ријатно изнен ад ил о, бил и су се дог ов орил и где да се
сретн у и пођу заједно у шетњу, кој у су зам иш љал и да треба да буд е потп уно
зимс ка. Она га је већ дуго очек ивал а и због влаге је бил а и сама рђаво располо
жена, али кад га је углед ал а исп рс кан их панталона и лица прет вореног у осмех
који је њу поздравио, рече слободн ије него дотле:
– Приближ ује се доктор број два.
– А как ав је то број јед ан? – упитао је нес покојно.
–
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– Знате, гос под ине докторе, кад а се смејете и понашате млад ићк и, као да
сте нек и сас вим друг и човек. То је тај доктор број два. А јед ан је онај как вог вас
знам из санаторијума и кога сам се прил ично бојал а.
– И који вам је драж и?
– Па нови је зан им љивији, – одговори она неодређено.
– Хоћете ли да пођемо у Зем ун, па да пос ле обиђемо око град а уз Дун ав?
Нис те тамо ник ад бил и?
– Да ли ћу се моћ и до подне врат ит и?
Мил и се чин ило као да је зове у нек и сасвим нови свет да заједно сам и пођу.
– Глед аћемо, – одговорио је нес трп љиво и већ пруж ио кораке, обу зет же
љом да се што пре нађу ван кућа и људ и.
Скоро трчећ им кораком пош ли су прем а вод и. Ивановић је прет варао у
веселост оно што га је малочас жалос тило:
– Зам ис лите, хтел и смо у зимс ку шетњу, а сад наједном пролеће.
– Зар вам се чин и пролеће? Додуше, и мен и је сад мало топ лије као да смо
почел и трчат и, а малочас, док сам вас чек ал а, бил а сам се смрз ла.
Ишли су једно време трчећ и, а онд а је она опет почел а:
– Гос под ине докторе, ваш у сам сес тру више пута видел а. Леп а је. И ваш у
мам у. Случајно сам прош ла поред ваше куће, а оне су биле пред кап ијом, разго
варале са неком суседом. Тол ико сам нек ако бил а узбуђена кад а сам их позна
ла по вама, ни сама не знам зашто.
– Пож урите, пож урите, немојте причат и ако жел ите и да проход ате и да се
до подне врат ите кућ и.
– А једном, кад сам због Иване бил а у гимназији видел а сам тамо и вашег
оца. Случајно сам чул а како је један ђак казао да је врло добар. Лич и ми на нашег
математ ичара.
– Сви су матем ат ич ари сличн и. Јес те ли волел и тога свога професора ма
темат ике?
– Готово више од свих, – глас но је одговорил а и то је било слично љубав
ном признању.
Тек кад су се сруч ил и на лађу и чул и шум воде што се при пол ас ку узбурк а
вал а, Ивановић се осет ио спокојн ијим. На вод и је много хладн ије било, те су
притегли огртаче. Обал а се белел а под нетакн ут им снегом. Небо и оно између
њег а и зем ље чин ил о се прем а зем љиној блис тав ој бел ин и чађ ав о, сам о се
обалс ко пруће при врх у црвен ило. Над водом су лет уцале крупне црне птице,
пад але на бедем Калемегд ана и опет се дизале. Голуб на „Победн иковом“ раме
ну као да је пос мат рао њихову игру завидећ и им. Што су више одм ицал и од бе
ог радс ке обале, предео је пос тајао све више зимс ки. Набујал а вод а Дунава пре
ма бел ин и снег а доб иј ал а је безб рој зел енк ас тож ут их прел ив а. Њом е су
пливал а бел а платна разбијеног лед а помаж ућ и оку да мери брзин у тал аса.
Мил а се труд ил а да зам ис ли Иванов ић а у сан ат ориј ум у, да тог а витког
млад ића, што се сад а смеш и на њу, углед а опет у белом мант илу, запос лена, веч
но с нек им епруветама у руц и, поглед а зам иш љена. „Мол им, данас ваша соба у
амбул ант у, вад и се крв. А ви, Поповићев а, не морате се одм ах узбуђив ат и. Да
ли вас је штогод болело?“ Не, није болело, али је ипак морал а да се узбуђује; то
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је њено узбуђење прел азило и на Ивановића и никоме крв није узимао тако те
шко као њој. „Зан им љиви су ти ваш и крвн и судови. Мол им, смирите се. Не мог у
да рад им, ако дрхт ите.“
Кад је лађа прис пел а уз обалу, њим а се учин и да су сувише брзо стигли и
изи ш ли су разочаран и на прљав снег прис тан ишта.
– Хајдемо час пре одавде, – рек ао је он пошавш и ивицом кеја уз воду, – брзо
ћемо изаћ и из град а.
Али вод а, што је преко лед а тек ла, чин ил а га је још клизавијим, те су мора
ли свак и час зас тајат и. Негде на измак у град а, у дну кеја, уз обалу зак рчен у пло
чама лед а, људ и су ту и тамо товарил и разбијена ледена платна која су уз воду
ловил и. Дубоко испод њихових ног у, стојећ и усп равно у чамц у, човек утера у
зал ив ледено платно које маљевима би у трен ока излом љено на комаде и нато
варено на кол а. Мил а је пос мат рал а црвене набрек ле руке радн ик а који су то
варил и, па се саже и нач ин и груд ву као да је хтел а видет и може ли и сама дуго
држ ат и лед у руц и.
– Да се груд вамо? – предлож и он пред ајућ и се сав дечачк им расположењи
ма и, сишав на снег под дрвећем, обоје појурише уз обалу.
Брзо су бил и иза града, између воде и стрме градске тврђаве. У снег у се видео
само свеж траг пас а и понек а стопа завејана танком скрамом прек јучераш њег
снега. Ваздух је мирисао на дивљин у. Чин ило им се да су заш ли на Северн и пол,
тол ико је било пус то, пуно лед а и снега. Овај утис ак су појачав але неке прак
тичне путн ице вране које су се, умес то, да лете, возиле на леден им сплавовима
што су сад све чеш ће наи л азил и.
– Чик погод ите как ве је боје вод а? – упита Ивановић зад ив љено глед ајућ и
тал асе за које се не би знало да ли иду уз воду или низ воду, да нис у на себи но
сил и сплавове.
– Зелено модра.
– Одговарате сувише брзо, и нис те погод ил и. Зар не вид ите да је свак и та
лас на пад ин и жут.
– А на врх у зелен!
Смејал и су се. Већ више није било ни трагова паса. Огроман грумен зем ље
одрон ио се са влаж не високе обале што се пел а с леве стране и пао им пред ноге.
– Могли смо пог ин ут и, докторе, – уплашено је викн ул а Мил а и далеко зао
биш ла одроњен у зем љу.
– Није само да смо могли, него нам се и сад сваког час а то може дес ит и.
Мож да је вод а подлок ал а ову скрам у лед а којом идемо, – добац ио је претерано
озбиљно и поглед ао је кришом.
Зас тал а је укочено као на уском мос ту не усуђуј ућ и се више да коракне,
што се опет прет ворило у смех кад је поглед ал а његов о лице. Ипак је и даљ е
осећала малу језу страха, и то је давало нарочит у драж овом њиховом прод ирању
у самоћ и кроз неок аљан и обалс ки снег. Понек ад, кад му се чин илo да се спота
кла и да јој треба помоћ и да прес коч и нек и смет, узимао ју је за миш ице или јој
спуш тао рук у на раме, и од ових лак их бојаж љивих дод ира у обом а се диз ал а
већа узбуђења него од снаж них неу здрж ан их заг рљаја. Лепота око њих и љубав
коју су осећал и једна друг у су повећавале. Узбуђење у којем су бил и прош ирило
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је Дун ав у прос трано лед ено море и самоћу око Зем ун а у свеч аност пус тињ
ске усам љенос ти.
– Било би добро, кад а би могло око целог Зем уна да се овако обиђе, – јави
ла се она пос ле благог пуног среће ћутања.
– А још лепше око целе зем ље. Прош ло би за трен ока, зар не?
– Да, – одобрил а је не под игавш и очи. – А најлепше би било неп рек идно
око зем ље путоват и.
– Али када то не може, онда пож уримо да вид имо бар шта је иза оне заок уке.
Мил и је наједном пао на ум Стевановић. Учин ило јој се да га вид и запање
ног што их срета ту заједно.
– Зам ис лите да сад наи ђе Стевановић, – рек ла је шапатом. – Шта би рек ао!
– Зашто, шта би рек ао? Зар нис те сад независан човек?
– Због хладноће, – рече она збуњено.
– Па зар нис ам ја ваш доктор? Сам Стевановић вас ми је пред ао. Је ли вам
то мило?
Мил а се тек сад усуд ил а да га поглед а.
Иза заок уке је опет било прос транс тво зеленк ас тог Дунав а опточено да
лек им ритовима и ледена платна по њем у лево, висок и обронак градске тврђаве
и негде на беог радс кој обал и нек а кул а мал а као играчк а. Како је све ужи бивао
језич ак зем ље између Дунав а и обронк а, морал и су свак и час да газе по наго
мил аном комађу обалс ког лед а испод кога је клокотал а вод а.
– Бојите ли се? – упитао је Ивановић ужив ај ућ и у томе како се она труд и
да сак рије страх.
– Светс ки путн иц и се не смеј у бојат и. Али, зар не осећ ат е, поч ињ е опет
хлад ан ветар? Овде, иза заок уке, баш је снаж ан.
Хтел а је предлож ит и да се врате и да то буде као да је због вет ра.
– Уз вас је доктор, не бојте се, – дочек ао је њен у напомен у он дос та немар
но, уживајућ и да што даље прод ире у самоћу.
Кроз некол ико часак а она ипак није могла одолет и да не упита:
– Кол ико је дубок а вод а крај обале?
При окрет у јој се ком ад лед а, на коме је стојал а, изм ак ао испод ног у и за
тет урал а се заг аз ивш и једном ног ом у воду и дочек авш и се на руке. Пав ле је
прис коч ио да јој помогне па и сам одрон ио притом некол ико леден их груме
нова у тал асе и тек тад а пос тао свес тан опас нос ти до које су тако радос но бил и
дог урал и.
– Не бојте се, – рек ао је благо, узео је на руке и изнео до самог влаж ног об
ронка одак ле се стално зем ља крун ил а. – Сад смо у шкрипц у, – додао је шаљиво
видећ и се већ у сиг урнос ти, – с једне стране вод а, с друге се брег може свак и
час на нас сруч ит и.
– Гос под ине докторе, хајдемо брзо кућ и, – јед ва је чујно замол ил а, сав ла
дана узбуђењем, страхом и хладноћом.
Ивановић је тек тад опазио да је сва мод ра од зиме. Вет ар је овде пос тао
још оштрији трудећ и се да их одатле одаг на. Подрхтавајућ и од хладноће обоје
су пож урил и нат раг.
– Добро је што нас бије у леђа, – примет ил а је Мил а, – помаже нам трчат и.
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Тек су при пов ратк у опаз ил и кол ик о су бил и дал ек о заш ли. Пос ледњ а
страћ ариц а град а, на самој обал и, још се није указив ал а, а већ су дуго ишли.
Оштра хладноћа у уквашеној нози њој није дал а више да ужива у лепот и воде и
обал а. Притом се сет ил а и час а који је имал а да одрж и Иван у пре ручк а, па је
повећал а брзин у.
– Прозепш ћете ако будемо ишли тако, наг утаћете се ове хладноће, – опо
мињао је он. – И ово се зове лог ик а: јут ро као пролеће, подне горе од јовањс ког
мраза. Да ли ће се кадгод ово беог радс ко време опамет ит и?
У граду су попил и чај у некој кафаници крај обале. Али је Мила и даље дрхта
ла. На лађи су се због тога спустил и на доњи спрат, пун шума воде, лупе точкова
и заг уш љив. Узнем ирен њен им дрхтањем, Ивановић је за све време глас но твр
дио да је северац здрав ветар, а у себи псовао.
– Мил а, мол им вас код куће опет узмите врео чај, ист рите се и мало лезите.
Бац ите до врага тај час са дечаком.
– Гос под ин доктор број јед ан.
Зат им, кад је већ био поодмак ао, пот рчал а је за њим.
– Гос под ине докторе, извин ите, мис лим да сте малочас и ви, кад сте ме спа
савал и, угазил и у воду. Хтел а сам вам рећ и да би добро било да и ви... Али сад
ме је опет срамота. Извин ите, мол им вас.
И врат и се не осврћућ и се.
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авле се од Милоша вратио кући рђаво расположен. Милошева мајка је доче
кал а неп ријатељс ки његов предлог да сина пош ље на лечење код Стевано
вића. Да би је охрабрио и помогао да се на ово одлучи, причао јој је да и Олга има
натечене хилусе и да ће и њу у ток у некол ико недеља позват и. „Здрав у девојк у
оглашаваш за заражен у“, с горч ином је она дочек ал а. „Теби су, отк ако си тамо
отишао, сви заражени. А и да су, зар се то мора ударати на добош!“ Најгоре је било
што је и Милош, за све друго окат и напредан, дел ио ту миш љење своје мајке.
– Није требало о томе ни да гов ориш, – дочек ал а је Пав лов а мат и, – кад
знаш како је ујна осетљива.
– Није требало да јој кажем, је ли, да би се млад ић морао што пре спасавати?
Али и његова мајк а је бил а незадовољна што намерава да вод и Олг у на ле
чење и гласом опорим, себи туђим, упита:
– А кад је то решено да и Олга иде у санаторијум?
Олга поглед а у њега тражећ и потпору. Било јој је жао мајке, али је брат по
сле преглед а рек ао да је пот ребно и почетн а обољењ а леч ит и одм ах на најс а
времен ији нач ин, и она је бил а уз њега.
– И, ако већ мора да иде тамо, не мора се о томе трубит и, – огорчено је на
став љал а мајк а. – Јав љате о томе свима као да се удаје: и газдариц и, и сусед има,
ваљд а цео Беог рад зна о томе.
– Ех, мама, мама, а ја сам те још хвал ил а како си нап редна у том погледу, а
ти гора од ујне, – рече Олга и приђе да је заг рл и.
Пав ле се јед ва уздрж авао да не прас не. Олга у ствари није бил а тако боле
сна, да се морал а леч ит и ван Беог рад а. Нат ечене жлез де мног и и на ног ам а
преболе. Одлуч ио се да је вод и к себи највише да род итељима мало олакша. Ви
дећ и сад овол ик и отпор и код мајке, као увек кад му се прот ив уреч ило, у њем у
се утврђивало убеђење да је исп равн у одлук у донео, и Олг ина болест му се на
једном учин ил а већа него што је.
– Мис лим да је најваж није то да је болес на, – рече привидно мирно.
– Зар тол ико, да мора баш тамо?
Њем у су већ усне дрхтале.
– Да је тол ико, не би је у леч ил иште ни прим ил и. Тамо иду они који мог у да
се излече. И тамо се излече много брже и зау век.
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Професора, који је дотле ћутао, као да овај разлог потп уно убед и па рече:
– Па ништа, ако ти мислиш да треба, нека иде. – Он је много брже него њего
ва жена схват ио да је ту пре у питању став него нек а права пот реба. Зато дод аде
глед ајућ и у њу:
– Нећемо се ваљд а и ми обзират и на миш љење друг их.
Његова жена је хтел а рећ и да је и то важ но, али је нек и стид уздрж а и само
примет и:
– Код нас све мора бит и мимо света.
Да би пок азал а да је одлук а већ донета и спас ла Пав ла даљег расп рав љања
с мајком, Олга пок уша да пренесе разговор на што друго. Мајк а није више ни
чул а о чем у се говори. Ових некол ико љут ит их речен ица што их је морал а изго
ворит и своме љубимц у, најс таријем син у, умориле су је више него богзна који
пос ао. „Изрод их дец у мимо света“, вајк ал а се суморно у себи. „Онај јед ан за
пео: ком ун из ам, ком ун из ам, неп равд а, треба руш ит и старо, док не стиже на
робију, док њега не сруш ише. Овај заи нтач ио: туберк улоза, па туберк улоза, где
се окрене, само то вид и. И у моје време је тога ваљд а било, па смо пил и мед и
цин у, и опет читави остал и. Никол а, умес то да иде у учитеље, да час пре сврш и,
хоће још десет год ина да учи. Бог зна да ли ваља та школ а коју је изабрао. Олга
се сва пред ал а слик ама, не уме да окрене точак на маш ин и, не уме са пијаце да
донесе месо како ваља...“
Сут рад ан је било остало још само два дана до синов љевог пол ас ка, и жури
ла се да му док рп и рубље. „Зар су то лек арс ке кош уље“, мис лил а је преврћућ и
изл из ане оков ратн ике. „Боље их има онај дебел и Љуба што није учио три ра
зред а гимназије. Е, али он се не занос и ни ком ун измом ни новим докторс ким
идејама.“ У ствари њој је само жао било што не може она, као нек ад док су бил и
мал и, да га понови као снег бел им рубљем; осећ ал а је она озбиљност и нес е
бичност „нових докторс ких идеја“ и понос ил а се што их он има. Оне су јој мно
го лич ил е на оно што је Стев ан звао ком ун ис тичк им идејам а, и пит ал а се да
није и најс тарији син њег ов једном иш љен ик. Мис лил а је, али ник ад није ни
њега, ни осталу дец у, па ни муж а о томе питал а. Увек су се њих двојиц а добро
слагал и и између себе и са Милошем. Па ако је тако, мис лил а је, нек а га тамо
међу тим брд има, далеко од Беог рад а.
У ток у два дана пом ирил а се са миш љу да Олга иде да се леч и. И она је за
пазил а да јој кћер у пос ледње време нагло слаби. Усто се много друж ил а са Ми
лошем. Ко зна о чем у се разговарају! Може и њој нап ун ит и глав у својим ком у
низмом. Може се тамо наг утат и и тих клица, ако је истина, како Павле каже, да
Милош већ има прав у туберк улоз у. И пребац уј ућ и себи што је онако првога
дана о Олг ином лечењу с Пав лом говорил а, пок ушал а је сад да му да на знање
да га је разу мел а и слож ил а се с њиме, и стал а је расп ит ив ат и кад би то Олга
крен ул а и треба ли што за тамо да јој шије.
Кад је крен уо на пут, исп рат ил а га је само до кап ије, и остал а сва у сузама,
на милост и нем илост газдин их умовања да не треба да плаче кад је род ил а тако
храбру дец у; да се од род итеља захтева да се изм ире са идејама своје деце; да је
и он оду век био бунџ ија и оду век смат рао да мед иц ине нис у ниш та, да је „озон
бољи од икак вог бућк уриша“.
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Мож да је било боље и професору да је остао код куће, јер већ од самог пи
ска возова и стан ичне гуж ве раст уж ио се. Осим тога са сином није стигао тамо
ни две реч и да каже, јер је новин ар Чапета, коме је Пав ле прил иком пос ете у
лис ту био рек ао кад одл ази, већ чек ао на стан иц и и одмах се бац ио на њега бу
јицом реч и од којих је половин а бил а обећ ањ е да ће сан ат ориј ум још једном
пос ет ит и. Слуш ај ућ и га, Пав ле је мис лио: „Срећ а што не зна да ће и Олга на
пролеће бит и од мене, иначе би одмах мол ио да и њега прим им.“
Воз је већ кретао, а Миле још није било на стан иц и. Мад а јој је рек ао да не
изл ази да га прат и, опет је траж ио у гом ил и ужурбаног света. Тек негде на крај
перона опазио је како трч и за возом, чин и му се сил ази чак међу шине куд је за
брањено.
– Врат ите се! – довик ује он, али је још увек вид и како трч и и маше руком.
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”дечју спаваћу собу, кроз широм отворен прозор, ваздух је улазио тал ас има
унос ећ и нагорак мирис липовог лиш ћа, кога је пос ле јучераш њег вет ра у
изобиљу остал о улицом. Иван је нас прам проз ора рад ио гимн ас тик у прем а
Пет ровићевој препоруц и, који је тих дана био проч итао нек у брош уру о пок у
шајим а лечењ а лак их обл ик а туберк ул оз е шведс ком гимн ас тиком. Деч ак се
усрдно сагибао лево и десно, кад Мила уђе, што му одмах одузе вољу да се и даље
гимнас тичк и, претпос тав љајућ и свем у разговоре са њом.
– Гос пођице, Иван и увек све нат раш ке иде. Гос под ин Пет ровић је казао да
гимн ас тик а снаж и и освеж ав а, а ње сад ено плаче и каже да неће ник ад више
рад ит и.
Она је збиљ а сед ел а у крев ет у сва скуп љен а и тих о плак ал а. Плет ен иц е
су јој као две змије милеле преко груд и, и чин ило се, обарале јој глав у својим
теретом.
– Гор е ми је нег о од сунц а, – пот врд и дев ојч иц а. – Чин и ми се, знат е, да
имам на ногама и рук ама привезано камење, и као да ми је о срце обешен нек и
камен. И пос ле ми се чин и да ми срце дрхт и и да негде тоне. И сад ме боле леђа
и глава.
Мил а је са страхом пос мат рал а, трудећ и се да се сет и да ли је Стевановић
сваком детет у давао гимнас тичке вежбе, и обећал а да ће мол ит и доктора да је
њих ослобод и.
– Е, гос пођице, али бак а неће дат и. Она каже да не треба ви да се мешате у
наше лечење. Јест, казал а је тако. Мораш рад ит и, – дод ао је јог унас то сес три.
Дечак као да се радовао што је сад Мил а само са њим, због Иван ине боле
сти, учил а и ишла у шетњу. Једном су седел и на клуп и у парк у, на оној што је
зим и лич ил а на белог мед вед а. Док је он плаш ио врапце, она је пок ушавал а да
чита своје табаке, али дечак је њен рад прек ид ао разним зап итк ивањем које се
она, онако тих а, снебивал а да заус тави, а понек ад су је и забав љал а. Свако ново
било је све изненадн ије.
– Хоћете ли се ви, гос пођице, кадгод удат и? Ђермановић, знате, каже да се
ниједна професорк а не удаје.
Уграбио је прил ик у да ово пита кад није сес тра са њим бил а, јер би му она
свак ако забран ил а да ову ствар тако упорно извод и на чис тин у.
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– Знате – нас тавио је, – бак а каже да сте леп и и да ћете се лако удат и.
Мил а се нас мејал а и заг рл ил а га. Сад а се још више ослобод ио.
– А знате шта каже Ђермановић: да девојке морају да се љубе са мужем кад се
удаду. Он много так вих ствари зна. Ђаци му нис у веровал и, и он им се зак лео...
Мил а је пос мат рал а деч аков у главиц у ситн у као у ларве, његове иск рене,
радознале очи, и питал а се да ли јој у том трен утк у говори све што зна о тим
стварима, је ли питањима која јој упућује исц рпео своју радозналост о живот у.
– Ник ако не мог у да разу мем, – оставио је наједном осећајн у област – како
мог у реч и да пут ује по жицама. Зар врапц и, кад тако посед ају на њих, не смета
ју реч има да прол азе? – Узевш и са стазе пиљак бац и се на птице што су по жи
цама, чучале и, не чек ајућ и одговор, нас тави: – А да ли има негде нек и свет где
и људ и као дрвеће нич у из зем ље?
– Бес мис лице питаш, а већ си вел ик и ђак.
– Ако су бес мис лице. Ви само мен и одговорите! Ви вел ик и, кад неш то не
ћете да кажете, одмах вичете: бес мис лице.
Ту се Иван умало није пос вађао са својом васп итач ицом. Мис лио је љут и
то: „Лако је њима вел ик им, све знају, па се онд а љуте кад ја не знам и питам.“ Па
кад а га је љут ина мало прош ла, рек ао је благонак лоно:
– И ви сте млад и, па не можете све знат и. Ја сам бак и причао како не умете
да одговорите на сва корис на питања, а она каже зато што сте и ви ђак.
Углавном пријатељс тво између њих двоје бивало је све дубље. Уз његово за
питк ивање и брбљање она је чес то мис лил а и своје мис ли, понек ад пок ушавал а
да се прес лишава, а он је уз њу могао више да трч и и чеп рк а по зем љи, него уз
бак у и мајк у. Пред кап ијом би рек ао:
– Иван и не смемо рећ и како нам је у шетњи било лепо. Плак ал а би што и
она не може.
Код куће сес три би ређао по сточ ићу пиљке што их је за њу нак уп ио, мало
грумења руж ичас тог семена, углачане сићуш не шкрљице, као да су испал и из
дечјег прс тен а, понек и ком ад ић стак ла који је упорно хтео да прот ури за ка
мен. Притом је, подраж авајућ и старијима, говорио да у шетњи није било лепо,
да је дувао ветар, да је гос пођиц а „глед ал а само у своје табаке“, и није хтел а са
њим да разговара. На ово пос ледње се искрено туж ио, љубоморан и на оно не
кол ико трен утак а што је она успевал а да му украде.
Једном су, дошавш и из шетње, бак у затек ли врло узрујан у и мајк у утучен у.
Како је Мил а са дечаком наи ш ла, њега су пос лале у друг у собу, бак а је зат вори
ла паж љиво врата од трпезарије, завирил а још једном у кух ињу да ли је Кат ица
изи ш ла па рек ла:
– Зам ис лите, драго дете, то јед ино вама мог у да кажем: данас сам се дох ва
тил а са доктором Пет ровићем. Рек ла сам му да не мог у да схват им како то наше
дете ник ако да се под игне. Кажем: да сам нек а нек улт урна жена, па да лек ара
зовем кад већ дете занемогне, разу мел а бих. Али овако, она само кине, а ја по
лек ара. И кажем, чуд им се да јед ан спец ијал ис та не може да излеч и једн у кија
виц у. Мож да би, кажем, требало да једнога зовем за нос, једног за уво, једног за
главу, једног за плућа, пошто се она на све то туж и. А он, знате шта ми је рек ао?
„Довољно је, вел и, само јед ан за плућа, јер девојч ица има туберк улозу.“
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Она је све то на душак изговорил а. Да је могла у себи трпет и, не би ни Мил и
то зацело исповед ил а.
Иван ина мајк а је тихо плак ал а. Она се уопш те ретко кад чул а. Чин ило се
да јој је неко њен у рођен у дец у због неке њене непознате кривице оду зео, до
звол ивш и јој само да у њиној близин и невид љиво живи.
– Та не плач и! – викн ул а је на њу мајк а, јер све узрујање није могла да утро
ши обично говорећ и. – Ти одмах мис лиш свет ињ а је, ако доктор неш то каже.
Имам ваљд а и ја нек и свој мозак. Мол им вас, гос пођице, да је рек ао ма шта дру
го него – туберк улоза! Кад човек има туберк улозу, треба од неког да је нас лед и
или да је добије. Од кога је она нас лед ил а? Ваљд а од мене? Или је добил а од вас
или Кат ице! Обе сте као дрен здраве.
Мил а је бил а задовољна што је Иван ина баба изазвал а лек ара да болест кр
сти правим именом, и усуд ил а се да јој предлож и да позове как вог професора
спец ијал ис ту за плућа.
– Шта ће јој професор, дете моје! Што већ и доктор то већа болест.
У Мил и се комешало много мис ли и осећања. Узбуђено се спус тил а у сто
лиц у и оборил а глав у на сто, и човек је тек тад а могао видет и како је изобиље
црне младе косе рас ло на тој дуг уљастој скоро од сам их костију створеној лоба
њи. По природ и зат ворена, тих а, она без вел ике нуж де није дирал а људ им а у
њихове заблуде, али овде јој се чин ило нечасно да трп и, њена одлучност је рас ла.
– Ви сте бар култ урна жена, гос пођо. Треба збиља исп итат и у чем у је ствар.
Ако вам је незгодно због тога Пет ровић а, да зов ете другог, пош љите дете на
клин ик у, на грудно одељење. А они ће вам пос ле рећ и је ли пот ребно да је шаље
те у санаторијум.
Стара се управо бил а дигла да помери жут у ваз у на њено право мес то, све
ствари су морале стојат и у круг у који им је она опис ал а, и на Мил ине реч и по
ново седе нагло као да је неко гурн уо.
– У санаторијум! Знате ли ви, мал а моја, ко, далеко било, иде тамо? Па моја
Ивана, и ако је добил а гдегод как ву клич иц у, то није као код оних нас ледн их,
правих.
– Али, госпођо, – рек ла је она гласније него обично, – ако на време не почне
правилно да се леч и, пос таће и она та права, како ви кажете.
Иван ина мајк а је на ове реч и још глас није зап лак ал а.
– Не цвил и! – викн ула је на њу опет мати. – Све примаш за готово. Прво дете
треба да је заис та заражено, па да онд а тек разговарамо.
– Сви смо ми, гос пођо, заражен и, – дочек ал а је брзо Мил а, у жељи да се за
Иван ино здрав ље бори као да је слушају шеф и Ивановић.
– Ви то може бит и, гос пођице, за себе знате, али мол им вас немојте рећ и:
сви смо ми, – увређено јој упаде у реч она, и сва узрујана изађе у кух ињу.
Два-три дан а пос ле овога стара се држ ал а увређено, али је већ трећег по
пус тил а. Дец а су у тол иком степен у волел а Милу и бил а вез ан а за њу, да пред
њим а чак ни та прв а два дан а није хтел а прем а Мил и пок азив ат и ово уздрж а
но расположење, него само кад се нађу саме. У то се и Кат иц а бил а разболел а,
па је, хтел а не хтел а, због пос лов а мор ал а прећ и на стар о држ ањ е. Опет се
стално чуд и:
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– Гос пођице, дете моје, како би било да ви мало побришете праш ин у? Дете
моје, да ли бис те хтел и да одете по аспирине Кат иц и? Гос пођице, мол им вас,
идите поп ричајте са Иваном, док се Цвета не врат и.
Тих дана Мил и се није учило. Стално је испочетк а дож ив љавал а шетњу у
Зем ун, зат им рас танак на стан иц и, и није се љут ил а на ове мале пос лове. Могла
је уз њих до миле воље мис лит и на Ивановић а, а кад је дец и требало причат и,
увек је он у причама на нек и нач ин био прис утан. Пос ле шетње у Зем ун прича
ла им је: „Једном је нек а девојч ица пош ла по снег у око зем унс ке тврђаве. Дувао
је вел ик и ветар, али је она ишла све даље, јер је волел а да пос мат ра како се вра
не возај у на сантама лед а, како тал ас и личе на поворке зелен их аждаја које из
воде изроњавају и опет у њу пон иру. Што је даље ишла, стаза је бивал а све ужа,
а она је стално корачал а све даље и даље, не осећајућ и како је вод а путању под
лок ал а, и како је ветар стално гура крил има у груд и, не би ли је врат ио и сач у
вао да се не удави. Тад а је из тал аса изрон ио нек и висок човек, узео је на руке и
нос ио све до кућ ице крај Сав е...“ Пос ле некол ико дан а дош ла је нов а прич а:
„Бил и су тако дечак и девојч ица, другови. Само једном дневно су се виђал и по
јед ан трен утак, али су у мис лима увек бил и заједно. И кад је дечак једном мо
рао да отп ут ује далеко, девојч иц и је било тол ико теш ко, да је дуго, док ле се год
није смрк ло, трчал а за возом. А друга деца, која су је сретал а, нис у знал а зашто
трч и, па и она стал а јурит и поред ње, а за децом су полетеле птице, а за птицама
облац и, а пос ле за облац има звезде...“ Иван је изјавио да је само крај леп, и да је
прича много кратк а. „Е, онд а ћу причат и за Иван у једн у са још лепш им крајем.
Нек а цурица се много разбол и, а стари лек ар који је леч ио рекне њеној мајц и да
ће оздравит и само ако из неке далеке зем ље наи ђе лек ар који једн им дод иром
руке исцељује. Она се чуд ил а како то може бит и и није веровал а, али једном он
дође и у град где је девојч иц а жив ел а. Од страх а и узб уђењ а она ник ако није
могла целог да га саглед а. Увек му је вид ел а само очи и руке. Очи су му бил е
огромне и стално као да су заповед але. Руке су му биле светле као месеч ин а.
Кад је дод ирн уо девојч иц у, њој се чин ило као да муње кроз њу прол азе, али се
тих муња није бојал а. Желел а је да је по цео дан дот иче. Желел а је и да је по цео
дан глед а, јер му је из очиј у избијал а светлост од које се болес ниц и чин ило да
рас те...“
Још би она дуго о томе говорил а, али је обоје деце упитало где се нал ази тај
доктор што има само очи и руке, и она им обећа да ће се стално расп ит иват и о
њем у и, кад га пронађе, да ће га довес ти Иван и да је излеч и.
– Лепо сте прич ал и о доктор у, – рече деч ак кад је изи ш ао с Милом из се
стрине собе, – само ако нис те због Иване изм ис лил и.
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ат ич ина болест се продуж ил а читавих петнаест дана. Њу је леч ио чич ица.
И она је као деца волел а више њега.
– И тако су ти сви доктори форме рад и, – рек ла је, – то се вид и по нашој деци.
А ако већ који мора бит и, онд а више вол им старог.
Пос ле десетак дана чин ил а је утисак озбиљног болес ник а, и Мил а се одлу
чил а да је, кад се прид игне, одведе у диспанзер. Шта би рек ао Ивановић да је
вид и како слепо и скрш тен их рук у сед и у кућ и, где би тако много појмова има
ло да се рашч ис ти. Сад је на Кат иц и бар хтел а да пок аже да није „залуд прош ла
кроз онако добру школу“, да није имал а узалуд учитеља као што су шеф и Ива
новић. Чин ило јој се ако у најк раћем рок у тамо Кат иц у не одведе, неће бит и
дос тојн а ни свог а оздрав љењ а ни својих лек ара. Кат иц у није било пот ребно
много да наговара.
– Па знам ваљд а и ја шта су зрац и, – рек ла је увређено. – То је најс иг урн ије,
завири у тебе као да си од стак ла.
Мил а јој је напомен ул а да би добро било да не говори старој да ће ићи, па
ако је здрав а, добро јест, а ако није, онд а ће се морат и леч ит и, па ће јој онд а и
рећ и.
– Знам ваљд а и ја ко је гос пођа Ђерић. Она увек каже: „Јед и то, шта мари
ако су деца дирал а.“ А да случајно чује да сам сврат ил а у тако опас ну болн иц у,
рек ла би одмах да сам ја дец и болест удувал а.
У диспанзер су отиш ле сут рад ан. Тамо је, као и увек, било света и Мил а је
отиш ла својим пос лом, а њу оставил а да чек а, обећавш и да ће се врат ит и док до
ње дође ред. Кат иц а се, кад је она отиш ла, шћућурил а у кут. Чин ило јој се сад
ће наи ћ и стара и онд а ће бит и свршено; али се радовал а што ће се преглед ат и, а
и привлач ило је и што је преглед бесп латан. Бил а је десета по реду и имал а вре
мена о много чем у да разм иш ља. Бојал а се да доктор који ће је преглед ат и није
как ав род Ђерићевих, да не наи ђе как ва њина пријатељица, да неко од пос луге
у диспанзеру не познаје нас тојн ик а куће и не каже му где ју је видео.
Кад се мало ослобод ил а, поглед ал а је око себе. Седел и су ту људ и разног
узрас та и који су припад ал и разним сталеж има. Учин ило јој се да их има и пот
пуно здравих па мирно седе или ход ају, без страх а да ли ће их ко ту видет и или
не. Двојица људ и су се труд ил а да заглед ају у одају где је пријавн ик проп уштао.
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Нек а лиц а су забрин уто прот рчавал а, отворил а врата, уст рчавал а уз степен и
це, важ но пребројавај ућ и болес нике у предсобљу. Та запос лена лиц а су мири
сал а на лекове, на чис тоћу и на болес нике се смеш ил а с вис ине пос већенос ти у
неш то до чега друг и не мог у доп рет и. Кат иц и се свиђал и ти људ и и та чис тоћа.
„Што ли стара не дође да вид и ово, овде би мед а могао лизнут и а не заразит и
се.“ Учин ило јој се да ће ред скоро на њу па поглед а да ли јој је чис та марам ица у
левом џеп у, а онд а из дес ног извад и друг у прил ично брљаву и обриса се добро.
Осећал а је од узбуђења слабост у колен има као кад се препаднеш.
Нек и стар човек са девојч ицом изиђе са преглед а. Са претераном неж но
шћу јој је облач ио кап ут ић. „Ваљд а су му штогод опас но рек ли“, пом ис ли Кат и
ца и не одвајаше очиј у од њих. Старац је сад дет ет у набио кап у преко ушиј у,
али оно је пол ако извук ло једно уво и кап у нак ривило. То је Кат иц у развесел и
ло: „Тако мал а, веш тиц а, а већ тера моду.“ Ред је дошао и на њу и пријавн ик је
упут и на горњи спрат.
– Мало ћете причек ат и, – рече – тамо је још двоје, али бољ е је да се при
прем ите.
Њој није било криво што треба чек ат и; утом ће стић и и Мил а. Извежба
ним оком човека који зна кол ико се муке утрош и да се једна одаја доведе до тога
да блис та, измери она и ово друго предсобље. Црвен и углачан и линолеу м гово
рио је кол ико се пута преко њега морало четк ама и крпама прећ и добро зап и
њућ и, а само јед ан поглед бачен на прозоре увери је да су и тога јут ра брисан и.
По угловим а се светлело неко тропс ко биље, чији су широк и лис тови такође
бил и без праш ине.
Мил а се још није враћал а и Кат ица је морал а ући сама и код зап ис ничара.
Тамо су бил и још јед ан човек и девојч ица.
– Од как вих сте болес ти леж ал и у дет ињс тву? – питао је нес трп љиво девој
чиц у већ уморан млад ић који је узимао под атке.
– Мама каже од шарл ах а и бог иња и лане... не знам како се зове... – говорил а
је девојч ица пол ако и уплашено.
– Ваљда од анг ине. То је требало код куће да се прес лиш ат е. Јес у ли вам
живи род итељи?
– Јес у, – препаде се девојч ица, која је ваљд а тад а први пут пом ис лил а да се
може и то дес ит и да их изг уби.
– Имате ли браће и сес тара?
– Има нас шес торо.
– Кол ико соба имате?
Девојчица се мало размиш љала. Као да се стидела да на то питање одговори.
Најзад, прик уп ивш и одлучност, рече:
– Имамо собу и предсобље и кујн у.
– По кол ико вас спава у пос тељи?
Она је опет стал а. Борил а се опет да ли да каже истин у. Поц рвене и одго
вори тихо:
– По једно.
Зап ис нич ар као да је богз на как вог прес тупн ик а ухват ио диж е глав у и
упита лук аво и строго:
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– Како то: вас деце је шес торо и још отац и мат и? Где вам стан у тол ике по
стеље? Треба одговарат и истин у. Овде се не пита из неке радозналос ти...
Речи му је прек ин уо нагли увређени плач девојчице. Кроз тан ушне уздрхта
ле прсте капале су чудне крупне сузе на црн у кецељу. Кат ица се не могаде уздр
жати и план у, ни сама не знајући како из бојаж љивости пређе у тол ик у смелост:
– Шта се то вас тиче кол ико имају кревета? Хоћете ли им ви дат и ако нема
ју? Нис мо зато овамо дош ли да нас исп ит ујете так ве ствари, него о болес ти.
Записничар је мож да био навикао на так ве сцене, мож да му се чак и свиђале,
тек он се само нас меш и и рече:
– Немојт е се меш ат и у оно што не разу мет е. Јес те ли кадг од чул и шта је
стат ис тик а? Нис те? Е, онд а се, мол им вас, врат ите у предсобље и тамо чек ајте.
– И дод аде обрат ивш и се сад девојч иц и: – Хајде, па друг и пут дођи са род ите
љима. Не треба тако сама деца да дол азе.
Кат ица је, и поред примедбе зап ис ничареве, остал а у соби где је он рад ио,
јер су је ови разговори зан имал и, а и он више на њу није обраћао паж њу. Човек
који је дошао иза девојч ице, изглед а, схват ио је због чега се пита и отворено од
говорио да му све троје деце спавај у у једној пос тељи поп реко. Чек ао је зат им
уплашено шта ће бит и пос ле так вог признања, али срећом се ниш та није дого
дило, млад ић је упитао прос то и зап исао.
Мил а је стигла у час у кад је требало Кат ица да уђе код лек ара.
– Као да сте гатал и! А ја рекох: одос те па пропадос те.
Она се бојал а преглед а, али све је ишло брзо и лако као на дечјем час у гим
нас тике.
– Рамена спус тите. Тако. Диш ите. Сад немојте. Дубоко удахните па одах
ните као пос ле неког терета.
Удари прс том у врх левог, па у врх дес ног рамен а, онд а мало ниже, лево и
дес но, најз ад сас вим при дну ребара. Ево, доктор се враћ а испод леве плећке.
Слуша кроз гум у коју је Кат ица видел а тол ико пута и код Пет ровића.
– Диш ите. Сад немојте.
– Јес те ли чул и штогод? – упита Кат ица изненад а док се облач ил а. – Ја се не
плаш им, то би се моја гос пођа препал а, причаће вам већ гос пођица...
Лек ар је био шаљивч ина.
– Како не бих чуо, жено! Жива си.
– И то је, што каж ет е, – слож и се она кроз смех и пом ис ли: „Свак ти је,
брате, бољи од оног нашег Пет ровића. Камо среће да стара хоће да овамо дец у
доведемо.“
– Одвеш ћете је доле на рендген, – обрат и се лекар Мил и. – Чин и ми се само
неке старе ствари: залеп љена марам ица, жлезде мало повећане. Морате се мало
одморит и, – окрете се Кат иц и, – мало полеж ат и, мало боље јес ти. Само, ви сад
мис лите: „Кад бих ја бил а доктор, могло би се све то, лако је теби причат и“, али
глед ајте и ви кол ико можете, од самог преглед а нема много вајде.
– Нема, разу ме се, знам и ја то, – слож и се Кат ица и опет зак ључ и да су сви
бољи од Пет ровића.
На рендген у се такође показало да је углавном здрава. Прозрач ил а се и Ми
ла и задовољне се растале пред диспанзером. Кат ица је пож урил а кућ и, а Мил а
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отиш ла да шета и сврат и у пош ту. Лек ар на рендген у јој је рек ао: „Не вид и се
чак да је било кад как вих промена.“ Хтел а је то одмах да јави Ивановићу, отрча
ла да куп и харт ију за пис ма и још у самој пош ти нап ис ал а му ову радос ну вест.
Пош то је проход ал а мало улиц ам а, необично задовољн а враћ ал а се кућ и. Не
зна се је ли бил а задовољн ија што је сама здрава, што је Кат ица здрава, или што
је успел а ипак некога да одведе до диспанзера. На кап ији је међут им срел а Ка
тиц у уплак ан у.
– Шта вам је, куд а? Је ли Иван и рђаво?
– Не знам како је Иван и, али мен и је не може бит и горе. Старој је нек а од
оних њен их аброноша јавил а већ да ме је видел а у диспанзеру и сад лом по кућ и:
каже да сам јој ја дец у заразил а.
– Па куд а ћете? Ја ћу јој објас нит и у чем у је ствар, да сте здрави и да сам вас
ја наговорил а.
– Ништа се њој не може објас нит и, а и да може, ма хлеба не јел а, нећу више
с њоме да се нос им. Идем да нађем кол ица да терам ствари.
Мила се надала да све ипак не стоји тако страшно и да ће се и Катица и дечја
баба смирит и. Осећал а се кривом пред Кат ицом па је пож урил а у кућу да обја
сни да је жена здрава и да је у интерес у деце било да се вид и како јој је стање.
Кад је Мил а наи ш ла, стара је још вик ал а. Чин ило се да пријатељиц а, која
јој је јавил а за Кат иц у, није и Милу спазил а.
– Иде по тим заразним болн ичет инама па ми дол ази у кућу. Зашто иде, ако
није болес на? – обраћал а се она кћери с виком, као да је њу кривил а за Кат ич ин
пос тупак. – И пос ле се човек чуд и кад му се дете зарази.
– Госпођо, није Катица крива! – викн ула је Мила још с врата. – Ја сам је тамо
одвел а да вид им је ли здрава, а и ја сам хтел а да се прозрач им.
Старој се учин ило да је Мил а ишла да се преглед а зато да вид и да се није
од Иване заразил а. Заш то би јој иначе то пало на ум баш тих дана кад јој је ре
кла Пет ров ићев у дијагноз у. И то ју је бац ил о у дубок гнев. Њој се искрено,
прос тодуш но, чин ило да се њена деца мог у од свакога другога заразит и, али да
је болест њене кћери или њене деце, па ма бил а и туберк улоза, так ва, да од њих
друг и не мог у прим ит и. Ипак се још уздрж авал а да Мил и то отворено замери,
већ се обори на Кат иц у.
– Боји се Кат ица, онол ик а женет ина, да се од моје деч ице на зарази! А ја се
нисам бојал а кад сам њу у кућу примал а.
– Мама, забога, ти вид иш гос пођиц а каже да је она одвел а Кат иц у, – боја
жљиво се умеша њена кћер.
– Немој само да ми о Кат иц и говориш!
Пос ле овога Мил а више није хтел а ни могла прећутат и да је и сама болова
ла и леч ил а се у санаторијум у. Слут ил а је до чега ће ово признање довес ти, али
је осећ ал а рад ост да то каже. Чин ил о јој се да је Иванов ић однек уд слуш а и
одобрав а јој. Нач ин на који је дечја баба дочек ал а њено признање био је ипак
много гори него што је претпос тав љал а. Стара се забезекн у, поћута некол ико
часак а и онд а прошап ута:
– У санаториј ум у! За туберк улозне! А питах ли ја вас, девојко, онд а кад са
сес тром дођос те: јес те ли здрави?
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– Мама, забога! – молбено се и уплашено јави Цвета.
– И онд а се човек пита од кога су му деца добил а болест! Теш ко мен и, због
своје малоу мнос ти сам дец у могла потп уно упропас тит и.
Њене зеленож уте очи пос тале су тамне као лиш ће и глед але са презира
њем и ужасом у Милу.
– Ви сте видел и да су наша дец а ровита, – дод ал а је с прекором, још тише.
– И опет сте то скривал и.
Мил а је с муком савлађивал а плач. Било јој је теш ко због Кат ице којој је на
правила невољу, због старе, која је веровала да се Ивана због ње разболела, и, нај
зад, дош ло јој је жао и себе што јој се пребац ује нешто за што није била крива.
– Сад сам потп уно здрава, практ ично сам потп уно здрава, – прошап утал а
је, као деца шак ама пок рил а очи да сак рије сузе и отиш ла у своју собу.
– Вечерас одл азим кућ и, – рек ла је пос ле јед ан час Цвет и. – Дец и рец ите да
сам отиш ла пос лом, мол им вас. А Кат иц у задрж ите, није болес на.
Цвета се није усуђивала ништа да каже. Знала је да њена мајка жел и да Мила
што пре оде.
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8

В

ел ик а дворана у Павиљон у „Цвијете Зузорић“ бил а је још потп уно празна.
Деж урн и слик ар је сам ход ао кроз тај прос тор пун млечне светлос ти, и за
стајк ивао час крај сред иш не фиг уре, у дрвет у извајане жене с дететом на прс и
ма, час зал азио у горњи леви купе где су биле углавном слике имп рес ион ис та,
а међ у њим а и једн а њег ов а. Да је знао да свет неће рано поч ет и да дол аз и,
сврат ио би да доручк ује; овако је глад ан морао глед ат и мрт ве природе на који
ма се са црвено зат кан их столњак а пуш ио врео чај разл ивен у златом опточене
шоље, дис ао мрк и раж ан и хлеб пок рај блис тавог чел ичног нож а; или мермер
не сточ иће где је у тањирима стојал а пржена риба крај тек отворене боце вина
и три мал а нед оз рел а зел енож ут а лим ун а; или корпе пуне грож ђа и јаб ук а.
Пође одатле у суседн и одељак, али се тамо опет свидело неком да излож и пече
ну свињску главу; па у пос ледњем купеу где су бил и изложен и крајњи, за лаи чко
око нејас ни, слик ари, јас но је раз азнао на једном платн у главице црног лук а,
сир и слан ин у.
– Дођавол а, нигде не мог у стат и, да ме на тај прок лет и доручак не подсете.
Отиш ао је мрзовољно до смеђе камене сов е и поглад ио је руком: бил а је
тако глатк а да се у њен им крил има могао оглед ат и. Пок рај сове је стојало цве
ће, дивно пољс ко зам ршено цвеће, пуно пупољ ак а, пуно крун иц а које вен у.
Мало даље на вел иком правоу гаоном платн у леж ал а је жена са много разнобој
них ткан ина око себе и са птицом, малом жутом птицом на рамен у. Слик ар се
и ту нез адовољ ан окрен уо и стао крај пејз аж а пуног брегов а, који су се јед ан
другом пел и на раме.
Утом су стал и пристизати други сликари, заљубљени парови, шетачи којима
је на Калемегд ан у било зима и људ и који су се смат рал и слик арима, а које сли
карс ка удружења нис у хтел а да признај у. Нек и од њих су прис тајал и уз сваког
слик ара, неш то га зап итк ивал и, док су друг и с подругљивим осмехом глед ал и
изложбу и њене посет иоце. Двојиц а уметн ичк их крит ичара стојал а су нас ред
сале, као на осмат рачници, док су два млад ића ишла од платна до платна, посма
трал а понек и кут на њима, упирал а прстом у неке детаље, важ но о њима говоре
ћи. Остал и посет иоц и око њих посмат рал и су зат им и сам и те слике и показане
кутове на њима, као да траже шта су то ти млад и уметн иц и ту особито видел и
и заус тавил и се.
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Око подне се већ дворан а нап ун ил а. Дошао је Куш ић са Сунч ицом и Ву
ком. Куш ић се, чим су нас тал и мразеви, био опоравио и стигао да излож и Сун
чиц ин порт рет. Сред иште тог порт рета зау зимале су девојч ине груд и на које је
пад ал а светлост. Видело се да је она својим држ ањем наметн ул а овак ав стил.
Чим су ушли у дворан у, узвикн ул а је:
– Хајдемо да изближе вид имо порт рет!
– Изванредно ти је успео, – умешао се и Вук у разговор, али се видело да је
мис лима одс утан.
Око његове слике стојал а је некол иц ин а слик ара и неш то глас но расп ра
вљал а. Шири круг око њих чин ил а је публик а која је радознало прис луш кива
ла; али у том трен утк у Вук је углед ао Олг у и упут ио јој се брзо, не обраћај ућ и
више паж њу на своју слик у и оставивш и без реч и њих двоје.
– Моја сес тра, – нас меш ио се Милош, сам себи објаш њавајућ и Вукову збу
њеност. – Него хајде, збиља, да вид имо как ва је то тамо расп рава.
Слик ари су бил и пал и у ват ру.
– То није слик арс тво, – прес уд ио је Лазић. – То је лит ерат ура. Дирљив а
прича. Погледајте, мол им вас. Чекаоница специјал исте за плућне болести! Мати
је, дак ле, донел а дете доктору и, док чек а, пок аз ује му те плак ате и шеме по зи
довим а, дет енце изазив а саж аљ ењ е, проз рачно је, с колут овим а испод очиј у,
мат и га бриж но глед а.
– Да, чис та литерат ура, – дод ао је са саж аљењем друг и.
– Дајте ми јед ан слик арс ки елемен ат ту! Шта је ту слик арс ки схваћено и
дато? Мож да та љубич ас та неб улоз а која треба да буде сенк а. И где је кос тур
тога детета? И как во ли је дрво од кога су начињене те стол ице? – жестио се даље
Лазић.
– Па то и није дрв о, – пром рм љао је неко из публике. – То су ник лов ане
стол ице са платном.
– Да, али, вид ите, наш свет вол и прич у. Слик у разу ме само онд а кад му она
нешто приповед а.
У том трен утк у су углед ал и Сунч иц у и Куш ића и опкол ил и их. Девојк а је
наједном оживел а. Као да је потп уно бил а заборавил а на Куш ићево прис ус тво,
стал а је кокет ират и са свима.
– Нисам знао да умеш да бираш тако лепе моделе, – рекао је Лазић прилазећи.
– Мило ми је што си и ти могао једном лично да прис ус твујеш своме успе
ху, – чес титао му је млад и слик ар опт им ис та. – Овај порт рет је збиљ а вел ик и
слик арс ки успех.
Пол ако су се наш ли пред нас ликаном девојком. Гледал а их је живим, неста
шним очима, за које се не би могло рећи да ли су очи жене или детета. У овалу лица
имала је нешто дугачко, а на челу глаткост својствен у само женама беле коже.
– Ово се зове пред ат и материјал, – примет и Лазић. – Човек вид и да је то
вуна и да је под том вуном, чврс то, младо тело.
И како је ова пох вал а и бил а више намењена девојц и него слик ару, погле
дао је дуго да је хтео да исп ита с кол ико је успех а збиља пред ат тај материјал о
коме је говорио. Куш ић је уопш те трпео због љубоморе. А нароч ито га је Лази
ћево див љење болело. Кол ико пута је болес тан изи шао, чим је знао да ће и он
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бит и у друштву где Сунч ица одл ази. Међут им, тамо му је бивало увек тешко да
остане док јој се друг и удварај у и брзо је одл азио. Тако је и сад а, кад су Олга и
Вук поред њих наи ш ли, придруж ио се њима двома.
– Дивно изглед аш! – обрадовал а се Олга. – Мис лим да се нис мо видел и од
Павловог одл ас ка? Знатно си се поп равио.
Мил ош није поднос ио да се гов ори о здрав љу и скрет е брз о разг ов ор на
изложбу:
– Добри су вајари овога пута, зар не?
– Дивн и! Нароч ито овај с птицама од камена. Поглед ај ону сову!
– А мен и је зец још бољи. Оно је, мис лим, бел и мермер, али не мог у да знам
как ав је оно прозрачан камен у сове.
Вук је незадовољно примет ио како је сва изложба само слик а мрт вог, ста
тичног, како скоро нигде нема људс ког лик а, или слике как вог подвига.
– Па ето, ти, и Милош, и још вас некол ико, дал и сте порт рете, – прек ин ул а
је Олга. – А ова твоја вел ик а слик а читав а је композиц ија. Нашао си се, Вуче,
прот ив своје воље на стран и оних с којима се у ствари не слажеш. Зан им љиво.
Вук је до ушију поц рвенео.
– Збиља, збиља! Али да знаш, – обрат ил а се зат им Милош у, – как ву је буру
дигао том сликом сирот и Вук. Као да је учин ио злоч ин. Не дају људ и да се сли
ком ма за што пропаг ира. Вук то, уосталом, није ни хтео. Прос то је...
– Прос то је, – упао је Милош – хтео да нас лик а нешто што ће тебе и Павла
зан имат и. – Наједном су се слик ари ускомешал и, пот ис нул и их у јед ан од оде
љак а. Мин ис тар здрав ља и професор Жарковић, који су пре чет врт сата бил и
дош ли у дворан у, заус тавил и су се управо пред Вуковом сликом. Час су загле
дал и лице дечак а, руке стис нуте од узбуђења и страх а у ситне пес нич ице, час
мајк у која је имал а нек ак ав мол ит вен и израз. Мин ис тар је пок азао руком нек у
мрљу крај прозора и професор Жарковић је климн уо главом осмехн увш и се.
Неко од слик ара ту у близин и с омаловаж авањем је рек ао:
– Барометар, нес лик арс ка пега. Али људ и, вид ите, то не глед ају кроз боје.
Жарковић и мин ис тар су зат им у живом говору пош ли даље кроз дворан у.
– Мис лим да је то професор Жарковић, – рек ла је Олга. – Пав ле је причао
да је врло образован, да се интерес ује за литерат уру и за све уопш те. Зам ис ли,
Вуче, ако груне па ти отк уп и слик у!
Утом су пред Сунч иц ин им порт ретом углед ал и њу са братом.
– Поглед ај, бато, на как вом сам лепом мес ту, – брбљал а је. – Вид и, како је
зан им љиво слик арс ки решено то зелено са том топ лом позад ином.
Пет ровић је изглед ао разочаран. Увек је, мис лећ и на сес трин порт рет, за
миш љао да он буде у пуној парад и как ве лаке, вечерње хаљине, у стилу старин
ских порт рета; а она је ту бил а у скијаш ком џемперу, рађена у нек им крупн им
потезима, па му се чин ило да је слик а недовршена.
– Ја сам уобразио да ћеш бит и у оној чипк аној сребрнас тој хаљин и, – рек ао
је бојаж љиво. – И онд а, мис лим, да би твом лик у боље одговарало да је цртачк и
дорађен ији. Ти имаш фине, танке црте...
– Али, бато, – прекорно га је прек ин ул а. – Та сребрн а хаљин а, то би било
тако буржоас ки, а и слик арс ки мрт во. И сад нико више не црт а тако како ти
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зам иш љаш. Куш ић је јед ан од најбољих млад их слик ара. Зар није ориг инал ан
тај његов рад у пегама? Сви су слик ари очаран и.
Девојк а је говорил а глас но, раздрагано. Професор Жарковић, који је сто
јао ту у близин и, осврн уо се, поглед ао Сунч иц у, па слик у и љубазно поздравио
Пет ровића. Тога дана Сунч ица је изглед ал а необично младо, недозрело, гото
во деч ачк и. Жарковић је поглед ао још једном слик у, па њу и с осмехом рек ао
Пет ровићу:
– Није шал а имат и тако успео порт рет на изложби!
Пос ле његове примедбе Пет ровићу се порт рет много више свидео. Напо
слетк у, мис лио је, није важ но да ли ће се свиђат и њем у, него кол ико је у умет
ничком и нароч ито друш твеном смис лу тај порт рет оди г рао улог у. Сес тру му
је рад ио углед ан слик ар, бил а је на изложби, свидел а се једном Жарковићу чија
је кућа, слушао је, пуна слик а – и шта би више.
– И онд а, је ли ово сад твој а слик а? – упит ао је. – Кол ик о смо слик ар у
дуж ни?
– Дуж ни? Па ти не познајеш Куш ића. Рад ио ме је мен и на дар.
Утом је углед ал а слик ара и позвал а га.
– Ето то је тај Куш ић. А ово мој брат коме си учин ио много више задовољ
ства мојим порт ретом него мен и.
Пет ровић га је поглед ао радознало. Брзим погледом је обу х ват ио сву Ми
лошеву висок у, мршаву фиг уру, његову богат у кос у, очи леш никове боје, усред
сређене, с врло тамн им зен ицама и мрк им кругом око дуж ица. „Судећ и по по
дер ан ом порт рет у и по нас тран ом укус у мој е сес тре, мог ао би ми овај
очигледно болес тан млад ић пос тат и зет“, пом ис лио је и рек ао глас но:
– Необично сам задовољ ан порт ретом. Чиме бих вам могао узв рат ит и за
ову љубазност?
Кроз дворан у је свечано прошао деж урн и слик ар и под Вуков у слик у, коју
је Жарковић збиља отк уп ио, ставио ознак у да је прод ата. Сад а су је и они који
је нис у бил и запазил и са паж њом пос мат рал и. Мног и су траж ил и у слиц и шта
се могло свидет и тако угледном лек ару, а не шта би се њима свидело. Слик ари
се опет сјат ил и, пок аз ив ал и каж ип рс том знач ајне појед инос ти. Публик а је,
као и увек када би се сликари одмак ли, загледал а показано место и бивал а зач у
ђена кад а на њем у углед а само обичн у пег у неке боје.
– Што ће сад бит и буре међу слик арим а, – рече Сунч иц а и пљес ну рук а
ма. – То се зове гос подс ки. Како ми је жао, што ти су слик у нис и узео: врло је
згодна за орд инац ију.
– Ја бих рад ије узео пејзаж. И ви сте зацело излож ил и још неш то сем овог
порт рета? – обрат и се он Куш ићу.
– Да, – прет ек ла је Сунч иц а одг ов ор ом, – јед ан див ан пејз аж. Ено онај
„Пљусак“.
Пет ровић није био пошао с намером да куп и слик у, али сад, пос ле Жарко
вићевог гес та, како је он у себи назвао Жарковићев у куповин у Вукове слике,
хтео је пош то-пото и сам да куп и неш то и то свак ако од Куш ић а. Зато је сад а
радос но приш ао том „Пљус ку“, старај ућ и се да се снађе у његовој необичној
техн иц и. Нек и кишобран вет ром повијен и глад ак од воде, најп ре га је уверио
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да то што глед а предс тав ља збиљ а пљус ак. Тај кишобран и прил ик а која га је
нос ил а, бил и су му најп римам љивија појед иност.
– Нисам навикн ут на нове слике, – рек ао је, – али овај ваш пљусак ми је до
ста јасан, и свиђа ми се. Ако га већ нис те неком обећал и, ја бих га радо куп ио.
– Браво, бато! – рек ла је радос на и изненађена Сунч ица. – Изабрао си нај
лепш у слик у на изложби.
Док је слик ар неш то збуњено мрм љао, Пет ровић је мис лио: „Диван потез,
девојч ица је сва срећна због овога, а према слик ару сам се пок азао гос под ин.“
После овога растао се од њих и отишао, а Сунчица се упустила у раздрагано,
лако брбљање, како је обично говорил а кад а је бил а задовољна. У први мах, слу
шајућ и је с как вом лакоћом говори, свак би рекао да је интел игентнија него што
је у ствари бил а. Али сав тај њен говор био је подраж авање. Лако је памт ил а, и
пос ле је оно што би чул а у друш тву слик ара, где се тад а највише кретал а, ожи
вљено са нешто свога дух а и смелости, понављал а као своје. Куш ића, који на ре
чима није био ни брз ни окретан, ово њено брбљање нарочито је очаравало.
Било је већ око јед ан сат и свет се увел ико разил азио, али ни Куш ићу ни
њој није се одл азило још из те свечане атмосфере; увек су пронал азил и да ово
или оно нис у још видел и или с понек им нис у разговарал и. Она је пос мат рал а
одело жена, и нал азил а увек да неш то није у складу, да нема смелос ти, да је без
фантазије, и даље се освртал а да вид и ко зас таје крај њеног порт рета.
Кад су изаш ли, Вук а су углед ал и у парк у и пож урил и да стигн у.
– Чес титам, – почео је Куш ић. – Збиља ми је мило што си прод ао тако ве
лик у слик у.
– Али онд а чес титајте и ви њем у, и он је прод ао свој „Пљусак“, – примет ил а
је Сунчица, – не зна се који је славнији сад. Мораћу размислити с којим сад више
да кокет ирам.
Вук, кој и је у прв ом трен утк у све р еч и узим ао дос ловно, поглед ао је са
страхом и свечано изјавио да се са вел ик им стварима не треба играт и; али она
је бил а пал а у своје сујетно расположење и кроз смех нас тавил а:
– Мислите ли да би било много грешно у исти мах кокетирати с два млад ића?
Вук је и не поглед а, већ остав љајућ и их рече Куш ићу, који је био као на му
кама због њеног брбљањ а, да мора пож урит и да стигне Олг у и да ће сврат ит и
ускоро њем у.
– Тај твој Вук је неп рол азно глуп, – рек ла је пос ле дугог ћутања. – Сумњам
да се иједна девојк а може у њега заљубит и. Како можеш с так вим створом да се
друж иш? Дуго нећу доћ и теби, знај, само из страх а да њега не сретнем.
Он је и даље ћутао. Пат ио је због сваке реч и кој у би она другом казал а па
ма бил а пријатељска или зајед љива. Нароч ито га је муч ио њен разговор са људ и
ма здравим и добро расположен им. Вук а је зато и волео што Сунч иц а на њега
није обраћал а паж њу. И сад наједном као да му се и преко њега прел ило мутно
осећање неповерења, а знао је да није у прав у. Кућ и је дошао зловољан и ломан
и на питања преко воље одговарао.
– Опет она прок лета виж ља, – мрм љал а је мат и у кух ињи. – Она ће му доћ и
главе.
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утон се већ био спус тио, али Куш ићева мат и није пал ил а светлост. Иско
рис тил а је синов љево попод невно одс ус тво и ист рес ла му собу. Сад је на
лож ил а пећ и уживал а у лаком мирис у влаге што се дизао из рибаног пода. Дрва
је свак и час дод авал а, да би се дас ке час пре исуш иле. Кад јој је крај пећ и пос та
ло врело, дош ла је до прозора и поглед ал а низ улиц у, у јас но плав вечерњи снег.
Он је мек им полук рузима рубио суседн и даш чан и плот, прос тро белу стазу по
степен ичас то поређан им дас кама дрваре што се видел а преко плота и нач ин ио
нек у необичн у белу зграду од кам иона с неис товарен им дрвима.
Син јој је рек ао да ће на седн иц у удружења слик ара, али је она знал а да је
седн иц а давно и давно свршен а и да он сад а ход а са Пет ров ићев ом сес тром
улицама, или се зав ук ао с њом у как ав брљави биос коп, како је волел а да каже.
И при пом ис ли на то срце јој се стезало. Увек јој се чин ило да ће га нек а нес ре
ћа снаћ и уз њу. Једно време пос ле изложбе, истин а бил а је мало блаж а прем а
девојци. Милош је био расположен због продате слике, а и Сунчица се у то време
понашал а према њој са више поштовања.
На нав аљив ањ е Сунч иц ино, Пет ров ић је пос ле купов ине слике два-три
пута дол азио да преглед а Милоша, па је и то сад чин ило да њу мат и лакше под
нос и. Нач ин на који је гов орио о бол ес тим а и лечењу свид ео се и Милош у и
мајц и, био је пун обазривос ти. С осмехом који је требало да изрази да је то сит
ница, називао је Милошеву болест „нек им старим шпиц катаром“. Било је при
јатно чут и да се та болест од које је његов рођак нач ин ио бау к а, према миш ље
њу Сунч иц иног брата, зове тако зан им љивим именом: шпицк атар. Тај израз је
још као дет е чуо од стар ог дом аћег лек ар а. Бил о је снош љив о бол ов ат и од
шпицк атара и смет и остат и у Беог раду, у својој кућ и и виђат и Сунч иц у.
– Нис у ни у мед иц ин и увек најбоље ствари које су најновије, – говорио је
Пет ров ић слик ар у. – Нек и пут се најбољи рез улт ат и пос тигн у најједнос тав
нијим средс твим а. Људе је ухват ил а нек а грозниц а, нек и занос за хир ург иј у.
Нож па нож! Почел и сви одриц ат и мед ик аменте, као да ће њима упропас тит и
човеч анс тво. Неп раведно је тол ико потцењив ат и нач ин лечењ а мед иц ин ам а.
Разу мем болесна нога. Онда је, дабогме, боље сећ и него пит и лекове. Али зашто
се не би плућ а дал а леч ит и мед ик амент им а! Заш то тако презират и старинс ке
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исп робане методе? Ја сам спец ијал ис та за плућне болес ти и знам мало боље од
лаи к а те ствари. И прос то ме нагоне на смех те славопојке хирург ији.
– Симпат ичан човек, – рек ла је и мат и. – Зач удо како је друкч ији од сес тре.
Потп уно разуман, умерен створ.
– А зашто сес тра није разумна?
– Раз умна је за себе, – задовољил а се мат и кратк им, пун им горч ине одго
вором, и град ил а се како има пос ла, да о томе не би више говорил а.
Соба се бил а готово сас вим осуш ил а. Мат и стави још дрв а у пећ, отвори
мало прозор, мис лећ и да је крајње време да Милош наи ђе, и тако у чекању заспа
на стол иц и. Кад се прен ул а, био је већ дошао, али сав утучен. Ћутке је вечерао
и нигде није могао наћ и мес та. Над ао се да ће Сунч иц у мож да затећ и код себе
кад није дош ла на сас тан ак што су га бил и угов орил и пос ле седн ице. Напо
слетк у пом ис лио је да је свраћал а, али да му мајк а неће да каже.
– Да није неко дол азио?
– Ко би дошао кад ти нис и код куће? Зар се на седн иц и нис и видео с киме
треба?
Ниш та није одг ов орио. Мис лио је како је Сунч иц и лако да га остав и по
читав сат да чек а на зим и, и да му се пос ле с невин им изразом извињава неком
ситн ицом. Казал а му је уочи тога дана да ће ићи брат у да траж и новац за позо
риште, и пос ле ће доћ и на сас танак.
Она се збиља тога вечера и наш ла с братом и у разговору заборавил а с по
четк а да је Куш ић чек а. Причал а му сад о овоме, сад о ономе и рек ла наједном:
– Немам предрас уд а и мог у да сед им и на задњој галерији, али понек ад баш
зажел им да и оперу слушам из првог ред а.
– Не треба уопш те ник ад ни да се пент раш на те галерије. Узми увек први
ред. Кад већ дођеш у позориште, нек а се вид и да си дош ла.
– Па да, и ја то вол им, – искрено је изјавил а, – али, знаш, моји другови гле
дај у на то са презрењем, смат рај у то снобовс ким. А што се мене тиче, боље се
осећам кад мене друг и глед ају у теме, а не ја друге. Знаш, кад би хтео сад да ми
даш новац да узмем две карте за „Тос ку“, пот рош ил а сам оне што си ми прош ли
пут дао. Наговорил а сам и Куш ића да једном из првог ред а глед а у глумце.
– Зар немаш с ким друг им да идеш? – упитао је Пет ровић први пут отворе
но пок азујућ и да му је неп ријатно њено кокет ирање са слик арем.
– Заш то не с њим? – одг ов орил а је разм ажено. – Он је најч ув ен ији међу
млад им слик арима. Нећу ваљд а изл азит и с как вим дебел им банк арем.
– Нис у сви банк ари дебел и. Да ли се чес то виђаш са њиме?
– Скоро свак и дан, – пркос но је одговорил а, незадовољна већ и сам им ми
слима које је код брата слут ил а.
– Како? Скоро свак и дан? Али, Сунч ице, он је болестан човек, – бојаж љиво
је примет ио. – Можеш се заразит и.
– Па ми се не љубимо. Само мало кокет ирам и вол им прос то да се вид им са
једн им човеком уметн иком.
Са братом је говорил а увек слободн ије него он са њом. Пет ровић је нас та
вио опет што је могао обазривије:
– Куш ић не би смео да изл ази. За њега нис у ноћн и изл ас ци ни дуг ход.
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Ишли су сад Кнез Мих аи ловом улицом, она је зас тајал а крај сваког излога,
узвик ујућ и сред разговора с братом:
– Ах, како су лепе ове пастел боје! Боже, како снобовски изгледа ова хаљина!
Јој, поглед ај оне ципеле!
– Зар се не бој иш да ћеш се комп ром ит ов ат и виђ ај ућ и се увек с једн им
истим млад ићем? – пок ушао је Пет ровић још једном да јој да на знање да му је
њено друговање са слик арем неп ријатно. – Тако лепа девојк а треба да се виђа с
много обож авал аца. – Она се нас мејал а сујетно. Брат је најзад погод ио чиме би
је највише дирн уо.
– Па окружена сам њима, и кад сам с Куш ићем. Кад муш карц и виде да неко
много вол и нек у девојк у, одмах сви наг рн у на њу. А што се тиче комп ром итова
ња, ту немам ћифт инс ких предрас уд а. Гле, што је дивна она бел а капа! Дак ле,
хоћеш ли, бато, дат и паре за карте у првом реду? – упитал а је и притом га ухва
тил а за рук у и лако пољубил а у образ, што је Пет ровића најзад побед ило.
– Даћу ти. Само овог пута не иди са њиме, он има опет нек и мал и надражај.
– Не брин и. Мог у ја и са киме друг им поћ и, ако он не узмогне. Ах, не бој
се, нисам тако старинс ки сент иментална.
Пет ровић је, најзад, чин ило се, био задовољан так вим њен им ставом. Мад а
није ник ад богзна как вог успех а имао код жена, рече:
– Моја си сес тра, вид и се.
Она је с лакоћом, с как вом се хвал ил а да ће поћ и с друг им у оперу ако Ку
шић не може, оставил а и брата чим је добил а нов ац. Он је имао још времен а,
још му се с њоме ход ало; али туга због њене себичнос ти брзо се прет ворил а у
радост што ју је учин ио задовољном. Гледао је за њен им ситн им ходом смешећ и
се лепо. То је био најбољи Пет ровић у њем у.
Иако је бил о необ ичн о хладн о, Сунч иц а је нас тав ил а глед ат и изл ог е и
на мес то сас танк а дош ла час и по кас није изнен ад ивш и се што Куш ић а нем а,
али се брз о утеш ил а мис лећ и како ће га карт ам а обрад ов ат и. Кад а је сут ра
дан дош ла, мајк а јој се чак обрад ов ал а и нас меш ил а на њу; али је она по оби
чај у прош ла крај ње равн одуш но и, ушавш и у Мил ош ев у соб у, разо ч ар ан о
узв икн ул а:
– Па ти си у пос тељи! А ја сам зацело држ ал а да ћемо моћ и заједно слушат и
„Тос ку“. Знаш шта, да ли ћеш моћ и оздравит и још за три дана?
– У пос тељи сам, јер сам на онол икој хладноћ и морао читав сат чек ат и.
Она је мирно скид ал а рук авице, огртач, вртел а се по соби и говорил а с ла
коћом као да је те исте реч и безброј пута понав љал а:
– Сам си крив. Никога не треба чек ат и дуже од чет врт сата. Ако не оздра
виш, бићу у стању да нађем другог прат иоца.
Док ју је чек ао, био је спрем ио гом илу пребац ивањ а и питањ а; а сад је на
једном она њега опт уж ивал а што је болес тан, па и саме те опт ужбе чин иле су
га срећн им, биле су му док аз да јој је стало до њега.
– Хајде да нап равимо пробу можеш ли се мало дић и, – нас тавил а је брбља
ти и, на њег ов поглед пун снеб ив ањ а, дод ал а: – Мож еш се слоб одно пред а
мном обућ и, ја нем ам лаж не стид љив ос ти. Стид је уопш те предрас уд а. Или,
ако баш хоћеш, ево, окрен ућу се зиду док не будеш готов.
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– Знаш шта су казал и у жирију за твоју „Маглу на Дунаву“? Да је изванредно
дело, да си успео и у тако замагљеној атмосфери да даш дубин у.
– Заис та?
– Јест. А свиђа им се и порт рет, каж у да је то најбољи порт рет ове год ине,
али ја се не слажем. Није бољи од мога.
– Је ли?
– Знаш што мој брат ужива у њем у! А нароч ито у томе што је порт рет био
на изложби. – И онд а је нес трп љиво упитал а: – Док ле ћу ја овако стајат и као
каж њен и основац? Мог у ли да се окренем?
– Окрен и се.
Учин ио јој се сасвим друкч ији, него пре три дана кад су се бил и договорил и
да се нађу, блед, очију које као да су се некако удаљиле од ње, уопште отуђен.
– Не мог у да разу мем шта се то с тобом збива? Како си здрав био прош ли
пут на шетњ и! И там ан се обрадујем да си сас вим оздрав ио, а ти подв ал иш.
Знаш, хтел а бих да глед амо заједно ове пос ледњ е нов е ком ад е. Ник ад нис мо
бил и тако у зак аш њењу. – Па, не чек ајућ и да јој на то штогод каже, наједном је
промен ил а предмет разговора. – Јес и ли чуо код кога је сад а твоја Руж а модел?
Ник ад се не би сет ио. Код Жуп ића. Али ниш та више није лепа. И уопш те, она
се мен и ник ад није свиђал а. Не знам како си могао њоме да се одушев љаваш.
Њем у је бил а пријатна ова отворена љубомора па рече.
– Док тебе нисам знао, могле су ми се чин ит и и друге лепе.
Осећал а је да јој говори истин у, али ипак примет и:
– Кад а би виђао овако чес то још коју, ко зна да ли би тако говорио. Зато ми
је мило што си болес тан у дане кад а ја не мог у да сам с тобом, јер онд а не мо
жеш ник уд да изл азиш; али ми је страш но криво кад те ја затекнем у пос тељи.
Да нис и так ав размаженко, било би дивно. Свак и дан бис мо ишли у позориште
или у шетњу. Ето и данас ми се тол ико иде нек уд кроз мрак.
Он је поц рвенео.
– А мен и се ник ако не изл ази. За мене је важ но да си ти крај мене, свеједно
ми је шта је тад а око нас: мрак, или сутон, или дан.
Она се пок уњил а, извад ил а из торбе блок па стал а пос мат рат и рођене цр
теже. Биле су то почетн ичке скице рађене угљем, главе и нега тел а. Бил а је за
мис лил а да ће то вече провес ти с њиме у шетњи, чак је бил а и одред ил а куд а ће
ићи. И сад најед анп ут све се то пок варило.
– Да вид им шта то глед аш с тол ико паж ње!
– Ништа, – одговорил а је надурено и комад ићем угља пребрљал а скиц у коју
је у том час у пос мат рал а; зат им се без икак вог увод а дигла и рек ла: – Идем на
вечерњи акт.
– Зар ти није кас но?
– Мож да и јест, али мис лим да ћу се тамо наћ и са Лазићем. Мол ио ме је да
чеш ће сврат им.
Куш ић је, као да она није у соби, узео да развезује крават у коју је њој у част
био ставио. Онд а се и она брзо почел а облач ит и не говорећ и ни реч и.
Кад а је отиш ла, врат ио се у пос тељу и заглед ао у игру пламен а на поду.
Кроз окн а на врат им а ложене пећ и изл ет ао је руменк ас тож ут лепт ир, крил а
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округлих и дрхтавих као јас иков лист. Пад ао је час на поњ ав у, час на стол иц у,
а понек ад одлетао чак на зид. Ова игра светлос ти благо га је пренел а у дет ињ
ство. Сет ио се неке дубоке зиме, кад је ват ра по целу ноћ морал а горет и, и кад је
он пок ушавао да шак ама зароби тога истог ват реног лепт ира; сет ио се и једног
бож ић а, орах а и сламе на поду, па онд а неког санк ањ а на Звез дари, па најз ад
своје шетње са Сунч ицом по тој истој стази. Мат и је тихо одш крин ул а врата.
– Мало кас није, – рек ао је скоро туж но, и опет се заглед ао у пламен.
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а ли је то јуче било, кад је било? – питао се Милош чим за трен утак изиђе
из ват ре. Да ли сам оно јуче слао Олг у на Паш ино брдо? Да ли ми је јавил а
коме јепред ал а материјал, је ли кога тамо наш ла? Јест, дош ла је и каз ал а да је
Митар још глед а са неповерењем као првог дана кад су се овде срел и, да је имао
опет качкет на глави, ни у соби га не скид а. Чуд ил а се што га не скид а. Било је,
било, нисам сањао.
Чудо да нема у соби оног брбљивог новинара? Сад је овде седео на стол и
ци. Говорио је о нечем у сас вим глупо: да сви људ и имај у туберк улоз у, да је сва
Југос лавија има. Како оно рече: само они што живе на план ин и немају је, а чим
ступе у варош, готови су. Мис лим да ме је наговарао да идем нек уд на план ин у.
Шта ћу ја тамо? Срећа што је отишао. Смеш на је Олга, увек се нек и занесењац и
око ње сак уп љају.“
Грозница је исп рет урал а сва његова сећања и време у коме се шта збивало.
Лица и догађаји су се наш ли бес мис лено измешан и као каменч ић и разн изаног
моз аи к а. Вид и сад Сунч иц у да му умес то Руже позира. Он је нем иран, зна да
мора на сас танак са друговима, остало је још само пол а час а времена. Остав ља
пос ао и поч иње се облач ит и, не сме да јој каже да ће на сас танак, већ изм иш ља
нек и друг и посао. Али она погађа куд а се спрема и каже:
– И ја ћу с тобом.
– Не можеш са мном свуд, причек ај ме овде. Цртај што.
– Как ва завера су ти твоји сас танц и? Зашто не бих могла и ја поћ и на њих?
Време тече, остаје му само још двадесетак мин ута и он пок ушава да побегне,
али Сунч ица пркос но изјав љује:
– Поћ и ћу с тобом, и то овако гол а. Ја нем ам предрас уд а. Зар ком ун ис те,
које нис у слик ари, не смеју да виде наг у жен у?
Сил ази са пос тоља где је позирал а и спрема се да крене са њим, узима само
свој прибор за цртање. У страх у да не пође доис та тако неодевена, он одус таје
да иде на сас танак и оштар бол који притом осећ а, трен утно га трезни. Неко
лико час ак а му треба да себе увери да је то био сан и још некол ико да се сет и
како је Сунч ица збиља једном, да би га спреч ил а да не иде тамо, прет ил а да ће
и она поћ и с њим; али то је било на улиц и, она је бил а у зимс ком огртач у.
„
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И одм ах зат им се враћ а у нови сан пун јаре. Пред њиме је сад а Руж а као
модел. Умес то груд и су јој прави пупољц и загас ито смеђих лат ица и коса руко
вет нек ак ве на сунц у заг рејане, врло мирис не траве; али кад хоће руком да јој
прође кроз кос у, увиђа да је Руж а неоп ип љива, неп рос торна, да је сенк а.
– Само лажеш, – проговара она, – да су ти сви људ и једнак и. Ник ад се не би
Циганком ожен ио. Ожен ићеш се белом, вашом девојком.
– Ко је луд да лаже нешто због чега га мог у и ухапс ит и?
– И не би требало више да лажеш, јер пос ле мораш да леж иш у бувари.
Опет би хтео да је се такне, и опет се тиче сенке. Прене се, зач уђен што вид и
пок рај себе мајк у. Боји се да она није чул а разговор са Ружом. Прич ињава му се
да је према Руж и расположена онако неп ријатељс ки као према Сунч иц и.
И пот ребно је само да главу окрене зиду, па да се опет занесе и вид и себе и
Стевана где иду неком тамном улицом и траже где би сакрил и писаћу машин у на
којој су малочас куцал и. Став љају је на утрин у између две куће и поч ињу зат р
пават и мраком, као да је он слама; али се маш ина опет под њиме назире. Лупају
зат им на врата неког друга на Паш ином брду, али изл ази његова мајка и каже:
– Ви бис те хтел и да извучете своје главе, а мој син нек а страд а.
И с лупом им зат вара врата под носом. Они узимају опас ну ствар и носе је у
кабан иц у неког чамц а на Дунав у, а њих двојиц а сед ај у на друг и удаљен триде
сетак метара. Ту ће провес ти ноћ. У чамц у пос таје неи здрж љиво хладно и вла
жно и та неп ријатна језа га буд и.
Понек ад, кад му мат и стави облоге, некол ико трен утак а му лебде пред очи
ма слике дож ивљеног, неп ромењено, онако како су једном у стварности виђене:
Широк а пољана према Дунав у. Променљиви мартовс ки дан час их заг рће
сувише топ лим огртачем, час им га скид а са плећ а. А кад су им леђа окрен ута
сунц у, руке и лице помало зебу. Над Звездаром небо облачно, док је друга поло
вина, према вод и, пролећна, јас но плава. У подножју брега Олга и Вук га одвра
ћају од даљег ход а, али он хита раздрагано. Са пута што се спуш та од Звездаре
према Дунав у пири као низ тес нац. Са Звездаре се зат им указ ује Дунав разл и
вен кроз заруделе шип раге, бео као млеко на неустал асан им мес тима, и као чи
вит мод ар на пов рш ин ам а које вет ар лако набира. Чин и се да се неке две са
свим разл ич ите воде ту сас тај у не мешај ућ и се. Све је јас но оцртано и мирно
као на огромној мап и: трак а воде, шип рази, беле пеге кућа у војвођанс кој рав
ниц и, Виш њица притеш њена брдом уз воду и смедеревс ки пут што се пење де
сно од ње. Њиве већ имај у зелен их прел ива. На осунчан им мес тима већ усеви
нич у, док се по западн им пад инама још бел аса снег што је преко ноћ и провејао
изнад њива. Њих троје не мог у да одвоје очи од те прос тране зделе под собом:
косе које зат варају вид ик, и брег на којем стоје, јас но пок азују да су бил и обале
воде у неко прас таро време. „Ко је оно казао да је онуд а тал асал а вод а и вртеле
се рибе? Чин и ми се ја, и Олга ми се слатко нас мејал а што мис лим да је то баш
оно исто тле. Да ли је Вук тад а или неког другог дана говорио оне смеш не ства
ри: „Кад а су овим тлом пловиле рибе, човек је имао много снага које данас при
пад ају виш им духовима. По његовој вољи биљк а је могла да рас те“? Чин и ми се
да је више пута тако говорио. Страх ме је кад овако почне да говори. Не знам
шта да рад им ако ми донес е тога свога Штајнера да читам, ако опет почне да
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док аз ује како свет и историјс ка збив ањ а пос тај у јас нија кад их тум ач и Штај
нер, него кад их тумач имо материјал ис тичк им учењем.“
И поново га занос узима за рук у и вод и кривудавом стазом узбрдо. Ветар час
бане пред њега, час га нестане. У лице га удара коса и крупна киша која брзо пра
ви полед иц у на стази и не да му да корача. Изнад мутне реке тече небо као друга
бис трија рек а. И опет изл ази на проп ланак свес ти. „Кад ли се оно Олга љут ил а
што сам изл азио по вет ру? С киме сам шетао по Звездари кад сам заварао траг и
побегао на сас танак с друговима? Да, Сунч ица се љут ил а што идем на сас танке
с њима, она, она. Каже да ком ун ис ти не умеј у никог и ниш та да воле сем своје
тврдоглаве идеје. Тако је баш назвал а, тврдоглаве. И није пет дана дол азил а.“
Врео ветар грознице нанос и стално иск ид ане слике, одвод и га. И сад је са
Олгом и Вуком на Звездари. Киша пљушти, они су под нек им дрвеним наслоном.
Десетак метара испред њих скак уће шева тако хит ро, да је јед ва мог у пратити по
гледом. Њене се тан ушне ноге скоро и не виде, те личи на малу, смешну направу.
Катк ад је изг убе и помешају са мрк им бусеном, са каменч ићем, али се она опет
јави однек уд својим узбуд љивим цврк утом или стресе са крила воду, те је поново
пронађу. Ускоро никне као из зем ље још једна, па почн у разговор који се, иако
тих, опет чује кроз шум кап и. Чин и се да никога више на целом свет у нема, сем
њих троје и тих двеју шева тако мајушних у огромном сивом простору.
Мајк а улази у собу и мењ а му крп у на челу. Он се прене и чудно му је што
Олге и Вук а ту више нема па је пита:
– Је ли од јут рос пад ал а киша? Јесам ли изл азио куд а са Олгом?
Склап а поново очи. Осећ а како су му капц и врел и. Глед а однек уд с брд а
Беог рад у огњу сијал иц а. Неке су ситне и бел ичас те, прос тиру се као млечн и
пут, неке се у дуг им низовима укрштају, друге као да играју коло, многе личе на
разбегла јата. На највиш им кућама црвен и барјац и рек лама.
– Гле, оне тамо личе на Влаш иће! – Узвик ује Сунч ица.
Негде крај самог његов ог ува као да неко удара у бубањ, то Вук гов ори о
Сат урн у и Венери. Увређен је што се њих двоје диве савременом полет у техн и
ке. Да пок аже да сав тај полет није ниш та према ономе што он и Штајнер мог у,
зове траву да никне. По десет пута понав ља своју заповест. И кроз бун ило про
бија чуђење отк уд Вук са њим и Сунчицом. „Бесмислица, сањам, она не би никад
са Вуком заједно шетал а. Кад је оно рек ла да је глуп? Не, Беог рад сам једном
глед ао ноћу са Олгом и Вуком. Спуш тал и смо се улицом крај гробља. Олга се
бојал а. Чуд ил а се како људ и у крчмама том улицом пију и подврис кују, како ко
чијаш бес но гон и коња.“
Гроз ниц а га сад умот ав а у тан уш на лед ен а влакн а бод љик ав е жице, као
она са цртежа што је донео из Мит ровице. Чин и му се да леж и на клубад и од ње
смотаној, да му се уплел а у кос у. Мајк а пок ушава да га ослобод и ових бод љик а
вих уза, али чим пов уче јед ан крај, друг и се још више стегн у и запет љај у око
њега. Она га мол и да држ и руке као што је држ ао кад је био мал и, да она смота
вун у у клубе; али гвоз ден а гуж ва на рук ам а је сувише теш ка, и он их уморно
спуш та. Дланови, стопал а, уши, пламте му од дод ира тих леден их влак ана, као
нек ад на санк ању по мразу.
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ад је бак а исп рич ал а Пет ровићу о сукобу са Милом, обрадов ао се што је
отиш ла. Пом исао да се леч ил а у санаторијум у код Стевановића, што дотле
није знао, наједном му је отуђил а девојк у, видео је већ у њој потајног неп рија
тељ а. Ран ије му се свиђал а њена тихост и њена жив а кос а. Поред ио је увек са
својом сес тром и био задовољ ан што ни изд алек а није бил а одевен а лепо као
она, па се због тога и нек ако заштитн ичк и према њој осећао. Ипак је изјавио да
се Иван а није могла заразит и од ње, да се и по Мил ином лиц у и држ ању вид и
да се изл еч ил а, и да се најз ад треба ослон ит и и на њен у реч да је сад а здрав а.
Пок уш ао је и да ублаж и оно што је рек ао о Иван иној бол ес ти, тврд ећ и да је
скоро свако градс ко дете заражено и да то није ниш та опас но, само да се мора
мало угојит и. Старој је пос ле овога било неп ријатно што је у оном разговор у
пренаглил а и опт уж ил а Милу за нешто зашто није крива. Жао јој је било и деце.
Она су се осећ ал а усам љено. Прв о су мис лил а да ће Мил ино одс ус тво бит и
кратко, од некол ико дана, па нис у расп ит ивал а, али кас није није било дана ка
да не би једно или друго нес трп љиво питало кад а ће већ стић и и пом ињало је.
Нароч ито је Ивана бил а туж на. Док је мат и уз њу седел а, читал а јој, или шил а
хаљине за вел ик у голу лутк у од кау ч ук а, она би тек узд ахн ул а:
– Не умеш ти да шијеш као гос пођица. Кад дође, она ће ми исп лес ти пат и
ке за лутк у.
Око ње су биле мед ицине за апетит, за спадање ват ре и искаш љивање. И кад
би мат и са страхопош тов ањем и надом нап ун ил а каш чиц у као око и принел а
девојч иц и, она би рек ла:
– Како то, мама, држ иш каш чиц у! Гос пођица Мил а много лакше даје леко
ве. Пиш ите јој да дође.
Кад би се у пол а пет појавил а у Иван иној соби бак а са пос лужавн иком пре
трпаним јел има, угледавши је, девојчица би се најеж ила и покрила лице шакама.
– Не једе ми се, сита сам, мало час сам ручал а. Да је бар овде гос пођица, са
њом у друштву сам увек лакше јел а. Зашто не дол ази већ једном!
И дечак у је било празно без ње. Кад треба брзо да се оде по лек, а нема кога,
он рекне:
– Сад би гос пођица, да је овде, отрчал а у апотек у.
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Кад Ивана траж и да јој се прича, и бак а ник ако не уме да нађе шта би, она
узд ахне:
– Нико не зна тако лепе приче као гос пођица.
После вечере узме бака да распреми сто и онако забрин ута чини то без воље.
– Да је овде госпођица, – примет и он, – зачас би то било готово. Је ли, бако?
Бак а је морал а у себи признат и да је Мил а збиља у сваком погледу недос та
јала. Да је није било стид, пис ал а би јој да се врат и. А кад би се как вом срећом
на позив дечји сама врат ил а, било би, мис лил а је, још најбоље.
– Е, па што не пишете гос пођиц и и не позовете је? – рече она једном унук у.
– Писал и смо, – пох вал и се дечак.
– И она не одговара?
– Одговара о свем у, само неће о повратк у. Каже да се нећемо дуго видет и,
јер она мора да учи. Али пиш и јој ти, тебе ће пос лушат и.
Видела је после тога једном Иван у, како пише, и то кријући од ње и од Цвете.
Дрхтавом руч ицом зак лањ а редове што их исп ис ује, пос ле став ља под јас тук.
Ко ће јој то пис мо однет и на пош ту? Заш то крије? „Зар мис ли да не бих црног
циган ина звал а ако би то она желел а!“ Бојал а се да није нас лут ил а због чега је
Мил а отиш ла. Уверил а се она много пута да деца чују и оно што иза десеторих
врата кажеш; да суде пос тупке старијих, кад они мис ле да су у очима деце непо
греш иви. Стал а је разм иш љат и како би Милу наговорил а да опет дође. У својим
бригама се осећ ал а усам љена. Са Цветом их ник ад није дел ил а, чин ило јој се
да разговор с њом може ствари само побрк ат и, а према страном свет у је бил а
зат ворен а. Мил а је бил а још јед ино створењ е с којим је о Иван иној бол ес ти
могла отворено разговарат и. Коме се, ако не њој, може пот уж ит и на ону глуп у
жен у која јој је саветов ал а да туц а Иван и љус ке од јајета нек ако измеш ане са
лим уном. Да је то добро, пис ало би у „дијетној.“ Напос летк у и ти санаториј у
ми се чине паметн ији, ако нем а другог спас а. Отк ако је Мил а отиш ла, мног и
врло блис ки пријатељи, који су то дотле крил и, признал и су да су се по санато
риј ум има леч ил и кад су видел и да девојч иц а иде на горе, наговарај ућ и бак у и
они да је пош ље кудгод. Па и чичица се, видела је она то, уплашио и стално нава
љивао да се с Пет ровићем сас тане и да што одлуче. Док је овако бриж на разм и
шљал а, стално је опет превртал а „дијетн у“ заус тав љајућ и се код плућн их боле
сти. И наједном проч итал а је речен иц у кој у дотле ник ад није бил а уочил а, из
које је изл азило да је и поред хране неоп ход ан и вис инс ки ваздух и леч ил иш ни
нач ин живота. „Обрук ах се о девојк у“, пом ис ли опет и одлуч и да јој и она пише.
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ад је стигло прво писмо од Ивана, Мил а га је живо видел а пред собом: мају
шног, као ларвиц у будућег Иван а млад ић а, кос е бесп рекорно очеш љане,
нокт ију не много уредн их, кратк их панталона и очију пун их суза. Чин ило јој се
да га чује како јој говори:
– Јуче ми је Ђерм ановић каз ао: „Имаш глав у као ротк виц у“; а ја сам њем у
онд а рек ао: „А твој е је као луб ен иц а!“ Онд а је поч ео да ме мув а, а ја сам га
пот кеч ио.
У пис му је јав љао: „Много ми је теш ко да без вас пишем зад атке. Сад дел и
мо реч и на слогове и сад морам да сабијам реч да ми стане кад не знам како се
дел и. Јуче сам рас тавио слова шм и учитељица ми није поп равил а. А бак а се се
тил а реч и у нашем језик у: шмрк ат и, и чуд ил а се како то учитељица не зна. Али
мама каже напало јој је на очи па зато није видел а пог реш ку и забран ил а ми је
да учитељиц и кажем да није видел а. Мама се увек боји да неког не наљут и. Пре
се бојал а и за вас. Мам а каже учитељице се много муче са ђац им а. Мам а има
само нас двоје, а учитељиц а преп ун разред деце.“ Пос ле некол ико дана је пи
сао: „Имат е ли ви у Ваљ ев у пош тара? Иван а каже да нам зат о не одг ов арат е
што код вас нема правих пош тара, па се наша пис ма заг убе. Бак а је казал а да је
чудо како сте ви као права Беог рађанк а могли да порас тете у селендри. Ја сам
јој онд а објас нио да је Ваљ ев о окруж на варош. Ми смо пре два дан а црт ал и
слив Колубаре и учитељиц а је нац ртал а код Ваљева два круж ић а. Сад је мама
морал а да ми црта план ине. Изрецк а харт ијиц у кол ик и је Мед ведн ик, па онд а
жутом бојицом брљ а преко ње и прс том раст рљ а, па исп адне као на школс кој
мап и, као жута гусен ица.“ „Јуче ме је Ђермановић боцн уо на час у иглом, па сам
дрекн уо, а учитељица каже није ме ваљд а гуја ујел а. Пос ле смо се сви смејал и и
одљут ио сам се на Ђермановића. Хоћете ли скоро доћ и? Нак уп ило ми се мно
го да вас питам.“ Понек а су пис ма бил а само вес ти о бак и и мам и. „Бак а је осла
бил а десет кил а отк ако сте отиш ли, а мама није имал а од чега да ослаби па није
тол ико ни ослабил а. Ја сам се поп равио једно кило и бак а је почел а од радос ти
плакат и. Мен и је, много смеш но кад бака плаче.“ „Ивана вас пита кад ћете доћ и.
Бак а каже да је без вас необично и да ћу се отпад ит и од књиге ако скоро не до
ђете. Она увек упот ребљав а нераз ум љиве глаголе. Мам а ми је пос ле објас ни
ла шта знач и отпад ит и се. Ивана ми је казал а да сам глуп кад то незнам, али се
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нисам на њу наљут ио, јер ми је жао што је болес на.“ „Данас смо ист ресал и ваш у
собу. Ставил а је мама чаршаве којима се Ивана није служ ил а. Мама је куп ил а и
за ваш у и Иван ин у собу исте завесе.“
Дођу два његова па једно Иван ино пис мо, у коме су и косе и усп равне црте
биле подједн ако танке, као да се бојал а да пером прит ис не. „Мен и се стално
чин и од мам иног глас а да је ваш. И обрадујем се јер мис лим да сте изнен ад а
стигли. Чувам за вас једн у млечн у чокол аду што сам добил а од тетке. Пресова
ла сам вам и оно цвеће што вол ите, кад сам видел а да вас нема и да ће увен ут и.
А ноћ ас сам сањал а да сте дош ли и да сте ме заг рл ил и. Пос ле смо истерале из
собе бак у и мам у и Иван а па смо саме разгов арале. Због тога мис лим да ћете
скоро доћ и.“ „Јуче је Иван учио о Косовс ком боју па ме мол ио да га прес лиша
вам. Почел а сам да плачем док је причао. Највише ми је жао тих Срба што су на
Косов у изг ин ул и. Није ми тол ико жао ни оних пог ин ул их у Балк анс ким рато
вима ни у Устанк у. Мож да ми их је тол ико жао што их све познајем, што сам их
заволел а из пес ама и што су сви бил и млад и и леп и и што су унап ред знал и да
ће изг ин ут и. Много је теш ко кад се унап ред зна.“
Месец дана кас није добил а је пис мо од њихове бабе: „Млад и, дете моје, не
смеју и не треба да се враћају ако им ми старији што и оштрије кажемо. И не тре
ба да се чуде кад а ми не схват имо оно што је омлад ина већ схват ил а. Ви сте де
војк а паметна па ћете то разу мет и. Ивана има жељу да вас вид и што пре. Према
свем у другом је равнодуш на. Не смемо јој ову жељу одбит и.
Кат ица је, разу ме се, жена прип рос та. Срел а сам је једном и искрено звал а,
готово и мол ил а, да се врат и, али она неће. Због деце би, вел и, дош ла, али због
мене неће. А ја сам опет, на нес рећу, дечја баба па немам куд а из куће. А ви сте
девојк а раз умна, међу нама не може бит и овак вих разговора. Ви ћете, дабогме,
као и свак и што би, пом ис лит и да вас ово не бих мол ил а да ми није нуж да. Дете
моје, ја сам искрена: нуж да ми је превел ик а, зато дођите...“
У међувремен у Мил а је једном због школе морал а дол азит и на обд ан иц у у
Беог рад. Имал а је и она жељу да вид и дец у, али јој се због старе није свраћало.
Зат о је, чим се смрк ло, прош ла нек ол ик о пут а пор ед куће, друг ом страном
улице испод лип а, не би ли које од њих углед ал а. У ток у тих двадесетак мин у
ти Цвета је ушла у собу у кој у је њу и сес тру увел а Кат иц а кад су први пут до
шле. Бил а је ублед ел а, кос е неу р еђ ене, подрас ле, те се чин ил о да је вез ал а с
прс та широк у смеђу трак у више чел а. Прол ебд ел а је некол ико час ак а као на
биос копс ком платн у и ишчез ла. До вечерњег ваљевс ког воз а остајало је само
још неп ун час, али се Мил а зад рж а још нек ол ик о мин ут и у жељ и да вид и и
Иван а. У пос ледњ ем трен утк у су се отворил а врата из уличне собе у сус едн у
освет љен у и спаз ил а га је зач ас где намеш та пред оглед ал ом мреж у за кос у,
свеч ан а израз а као да чин и нек и обред који су старији изу з етно њем у дозво
лил и да изврш и.
Док се спуш тал а према стан иц и, мис лил а је на вече кад је тако крадом хо
дал а поред Ивановићеве куће, са надом да ће спазит и кога од његове пород ице
и у страх у да они нек ако не погоде заш то туд а прол ази. Као у нек и зач аран и
свет глед ал а је зат им у соб у кој у је Олга изнен ад а осветлил а и стал а траж ит и
нешто по књигама на столу, сва нес трп љива, судећ и по нес ређен им пок рет има,
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у нем у кратк у сцен у што се зат им оди г рал а између ње и мајке, која је такође
ушла у соб у, нез адовољног израз а, као да кћер неш то кори. Било јој је тако и
чудно и мило што Ивановићева мајк а, као и њена, нос и по кућ и стару исп ран у
хаљин у, што изглед а тако уморно, што се на дец у љут и. Слично осећање је има
ла једном у петом разреду гимназије, кад је упал а у нас тавн ичк у канцел арију и
чул а математ ичара да говори неш то о киселом куп ус у. Њој као да се чин ило да
он мора увек говорит и само о степеновању, о једнач инама са три непознате, о
однос у периферијс ких и сред иш них углова у круг у; па ипак као да јој је пос ле
тога постао ближ и, чак јој се пробуд ило неко заштитничко осећање према њем у:
сишао је био међу обичне људе и било јој га је због тога жао.
Спуштал а се сад брзо према железничкој стан иц и са том малом украденом
сликом дечака пред огледалом и обу зимал а је жеља да се врат и дец и, да се поко
ри њиховој баби, како би се то на дечјем језик у казало. Што је више мис лил а о
оном свом разговору са њоме, све јој је више давал а за право. Према ономе ко
лико је стара знал а, није ник ако могла друкч ије ни пос туп ит и. Дос та је од ње,
мис лил а је, што већ има страх од људ и за које се њој чин и да су болесни.
Пос ле пис ма којим је и она позивал а, одлуч ил а се на повратак. Иван је био
у школ и кад је стигла, и кад се врат ио, још је с прага викн уо:
– Је ли дош ла?
– Како то тако – дочек ала је мат и прекорно. – „Је ли дош ла?“ Камо: гос по
ђица, или гос пођица Мил а?
Поглед ао је мајк у не разу мевај ућ и шта има прот ив његових скраћен иц а и
појурио према соби где је Мил а већ разговарал а са Иваном, љубоморан што је
она прва уживал а у поновном сус рет у.
У Беог раду тих дан а прол еће се већ стиш ало. Небо се пело негде до у бе
скрај. Чин ило се да они људ и беог радс ки вет рови ник ад се више неће врат ит и,
да неће више бит и онак о сур ов их, наглих прел аз а од хладноће до југ ов ине.
Лоз ол ико лиш ће пуз ав иц е зав ирив ал о је Иван и кроз проз ор и стојал о тако
непок ретно као да ниј е жив о. Дев ојч иц а је глед ал а как о сунц е злат и слеп и
зид у сус едс тву, како прев лач и злат ом лис тов е, ивиц е оград а и кров ов а, као
да је пос тал о гуш ће нег о прол ет ос и лет ос. Предв ече је прет варал о у плоче
црв еног злат а проз орс ка окн а. Она је јед ва стиз ал а да преброји све те ват ре
не зен ице. И најм ањ ој ствари у њеној соби дар ов ал о је тог а свог а бог атс тва:
час би двојч иц а углед ал а како блис та сребрн а каш ичиц а под одс јајем как вог
залуталог зрака, час месингане кугле на кревет у или се у кристал прет вара боца
с водом. Она се тих дана осећал а добро, мож да од вел ике радос ти што је Мил а
опет дош ла, мож да због смиреног и сувог времена. Опет су заједно седел и деца
и она у соби. Саопштавал и су једно другом све што се нагом ил ало за време ње
ног одс ус тва.
– Осећам се дивно откако сте дош ли, – рек ла је и раш ирил а длане према ве
черњем одс јај у што је улазио у собу. – Мож да не бих ни бил а овол ико болес на,
да нис те отиш ли.
– Е, али гос пођиц а је много брза, каже бак а, – почео је опет Иван са изд а
вањ ем тајн и. – И бак а је брз а, али сте ви још брж и. Она се још није бил а ни
освес тил а од разговора са вама, а ви сте већ бил и отп утовал и.
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Бака би с времена на време отворила врата и сва срећна опет их сасвим тихо
прит ворил а, као да се бојал а да ће и сама лупа врата овај изненадн и мир и склад
поремет ит и.
– Бако, – јавио се дечак – ми стално о теби говоримо.
– Е? – и она би зас тал а мало на врат има па се опет склон ил а.
– Бака каже да имате много дара за васпитање деце. Знате, бака и мама често
о вама говоре и хвале вас. Само је онда, кад сте отиш ли, бака рек ла да сте брзи.
– Јес те ли добро слушал и за ово време доктора?
– Слушал а сам добро, – брзо је одговорил а Ивана, – само није вредело. Ви
ћете бит и најбољи лек ар. Да сам се разболел а кад ви будете сврш ил и школу, од
мах бис те ме излеч ил и. Мен и је чес то и од вашег говора лакше.
Вече је изненад а пало и као да је смањило собу. Било је светло још само око
Иван иног кревета и на њеном сточ ићу, где су светлуц але силне боч ице, чаше,
фут рол а топ ломет ра, каш чице и перорез од седефа. Дечја мат и се врат ил а из
град а са китом каранфил а.
– Мојој Иван иц и, – рек ла је и ставил а девојч иц и цвеће у шаке.
Бил а је први пут пос ле два месец а изи ш ла у град и врат ил а се отуд поз ла
ћене косе, румен их углачан их нок ата и с новом таш ном из које је за Милу изва
дил а боч иц у мириса. Мил а је збуњено рек ла:
– Није требало да трош ит и. Ја нисам навик ла на лукс уз.
– Так ва је мам а, – уплео се победонос но Иван, – увек много трош и. И за
непот ребне ствари.
Како су га мат и и сес тра прекорно поглед але, дод ао је брзо:
– Па ја не кажем да је и мирис за гос пођиц у непот ребан, али друге ствари
које мама куп ује нис у нам пот ребне.
Чим је окишало, Иван и је опет погоршало. Пет ровић је био збуњен. Одмах
у почетк у Иван иног лечења нач ин ио је пог реш ку из које се пос ле друге морале
ређат и. Без удубљив ањ а у здравс твено стање деце претпос тавио је да су само
размажена, без озбиљног обољења. Тако је, на прозрач ивш и их и без исп ит ива
ња спут ум а, прво упорно као и чич иц а гон ио Иван у на сунце, а зат им јој дао
гимнас тик у у доба кад је она већ имал а једно отворено жариште. Пос ле је прво
озбиљно пог орш ањ е њене бол ес ти, удружено са наз ебом, смат рао углавном
као назеб. И кад је, на приговоре Иван ине бабе, због увређене сујете, онд а ре
као да Ивана има туберк улозу, рек ао је то не претпос тав љајућ и још да се та ла
тентна туберк улоз а и буд и. Тек пош то је то каз ао, преглед ао јој је исп љув ак и
установио, неп ријатно се сам изненад ивш и, да има отворен процес.
У овај траг ичан моменат умешал а се и његова самоу вереност. Свак и нач ин
лечењ а који сам не би знао примен ит и потцењив ао је. Од свих лечењ а, у по
следњ е време поп ул арн их, још би се најп ре одлуч ио на дав ањ е ваз дух а; али
због мног их зарас лица тај нач ин без операц ије није био применљив. А кад већ
то није могло, реш ио је да се ослон и само на старинс ко лечење одмором и хра
ном, уверен да ће се девојч ица и тако извућ и.
Кад је Иван и пос ледњ и пут пог орш ал о, једн ог јут ра је, као да пол аж е
оружје, рек ао:
– Много нових, влаж них шумова.
142

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Отворен прозор ________

САДРЖАЈ

Желео је у томе трен утк у да се што неп редвиђено догод и, што би му омо
гућ ило да је прес тане леч ит и. „Ниш та ми код ове мале не пол ази за руком“, кр
стио је он овом речен ицом све своје омаш ке, сва пог реш на предубеђења. Њем у
самом било је теш ко да порекне ствари које је јуче тврд ио, да полож и потп уно
оружје и изјави да би требало врш ит и операц ију: али је желео да то предлож и
чич иц а или ко друг и кога би још позвал и. Он није веровао да би ово помогло,
али, савес ти рад и, био је спреман да прис тане на овај уступак.
Иван ина баба је у то време бил а ћутљива, тврд а, као да се са собом неш то
бори. Свак и дан је дуго разговарал а са старим доктором, а онд а једно предвече
позвала поред њих двојице и Маркова, да одлуче шта с дететом да се чини. После
вечере је рек ла Мил и, као неко ко се на најс траш није одлуч ио:
– Дете моје, како би било да пишемо томе чувеном доктору да Иван у прими
на неко време тамо. Марков каже боље би било да иде на клинику, или у неку Сур
дул иц у; али мени је било потребно да једном јасно чујем да се дете мора лечити по
так вим местима; а кад већ мора, онда бих волела да иде тамо где сте ви бил и.
Мила је исто вече написала писмо Ивановићу. После овога је настало вел ико
олакшање у кућ и. Свима се чин ило као да је Ивана већ почел а да оздравља. Мај
ка и бак а су јој спремале пот ребне ствари за одл азак. Иван је мол ио да и њега
тамо пош љу са сестром па да и Мил а пође са њима. Она је увече, кад је бил а сама
с децом, причал а о Стевановићу. Дец и се чин ило да слушају праву прич у.
– Јед ва чек ам да одеш код Стевановића. Он је тол ико добар доктор, да чује,
чин и ми се, како трава рас те, а камол и што се у плућ има догађа. Једном су слу
шал и нек ак ву Стан у њих чет вориц а, па и Ивановић, јед ан исто тако добар ле
кар, али нис у ниш та могли чут и, а Стев анов ић, чим је спус тио слуш ал иц у,
ухват ио је шумове и тачно обележ ио оно мес то које се пос ле на зрац има пок а
зало као болес но.
– Ја нисам знао да може да се чује како трава рас те, – прек ин уо је Иван.
– А једном је морао једног болес ник а да оперише, да му вад и ребра па да
умес то њих стави пломб у. То је много, много теш ко правит и, а он је то тако
извршио, да је тај млад ић после три месеца здрав отишао кући и оженио се после.
– А од чега је та пломба?
– Тамо се нико не боји операц ије кад чује да ће он оперисат и. Он кад сече,
не пог реш и ни кол ико за пау кову нит. Има так ву рук у, да би могао влакно косе
уздуж расећ и...
– Влакно косе!
– Био је јед ан пац ијент што је увек говорио: „Ја се не плаш им да му дам и
сам у зен иц у да ми оперише и срце само.“ И пос ле је збиљ а томе истом морао
неком операц ијом да врат и срце на праву стран у – било му се померило.
– Па је ли оздравио?
– Потп уно. А да знате само што га деца воле. Дођу мајке да их воде кућ и, а
она неће да иду, ухвате му се о врат и плач у. Па онд а мајк ама буде жао што су их
дец а поред њега заборавил а па се и оне расп лач у. Уме с њима много, прича им
док их преглед а.
– Хоће ли и Ивана одмах оздравит и?
– Не прек ид ај, Иване. Причај још о њем у, гос пођице.
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И тако чес то, по час и два им говори, а дец и то звон и као бајк а: нароч ито
Мил ин глас дочарава тај утис ак: пос тане онд а још мекш и и чин и се да дол ази
однек уд из даљине.
Недељу дана после Мил иног писма стигао је позив за Иван у и Ивановићево
пис мо за Милу, где је јав љао да се из приложеног уверења случај не вид и јас но,
али да је Стевановић одмах прис тао да Ивана дође и „фантас тичном брзином“
јој створио мес то, поред осталог и зато да Милу наг рад и поверењем.
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уш ића је однео пролећн и грип који га је затек ао изн урена и нагло му отво
рио сва гнезда. Сунч ица га је оставил а за своје појмове здравог пос ла једне
шетње. Сут рад ан, кад а је опет сврат ил а, мајк а је није пус тил а унут ра, имао је
вел ик у ват ру. Она се овоме обрадовал а, мис лил а је имаће времена за тих неко
лико дана његове болес ти да саш ије нов пролећн и кос тим, да прошета с овим
или оним, са којима није имал а времена да се виђа кад а је он здрав. Понек ад је
за ово време мис лил а о њем у, понекад и о томе да ли је збиља болестан тако како
јој је једном брат говорио. Шта би у том случају она рад ил а? Лако би јој било да
се рас тане, да је знал а да се пос ле тога са другом неће спријатељит и. У том слу
чају готово би пре поднел а и његов у смрт. Дуго би га жал ил а, нос ил а му цвеће
на гроб, чак би избегавал а да нос и светле хаљине.
Пос ле пет дана бил а се опет упут ил а к њем у. Мајк а је изи ш ла да отвори.
– Је ли Милош код куће?
И не чек ај ућ и одговор хтел а је у собу; али је мајк а стал а исп ред врата, не
скривајућ и мрж њу која је мож да у том час у бил а већа од њеног очајања.
– Не можете. Има вел ик у ват ру. Рек ао је да нико не улази.
– Ни ја?
– Много је болес тан. Нико не сме унут ра.
Мис лећ и да мајка из мрж ње према њој преу вел ичава, презриво је слегла ра
мен има и ист рчал а на улиц у. Зам иш љал а је како ју је Милош чуо кроз врата и
сад виче на мајк у што је није пустил а. Обу зело је осећање осветољубивости, же
лел а је да му од једа заиста позли и да мајка зажал и што је тако с њом поступал а.
Прозори на мног им кућама још су стојал и отворен и, и са њих је понеко по
смат рао прол азнике. Како је тај крај био предг рађе, у њем у се још видел и пал а
начк и обичаји. Пред сваком трећом кућом стојале су суседе у разговору. Мла
ђи свет је био пос кид ао зимс ке огртаче и шалове, те голов рат и раскопч ан их
кап ута ишао. Нек а млад а девојк а прет рча преко улице бос а, без икак ве горње
одеће. Из дворишта су мајке ист рчавале дозивајућ и:
– Лазо, ход и узми кап ут! Љубице, на, огрн и се!
Брз о је стигла до улиц а крај Бот ан ичке баш те, где је с мајком станов ал а.
Овде је зап љус ну права пролећна свеж ина. Ваздух је био влаж нији, пун мири
са зем ље и биљ а које се буд ил о. Иза оград е јас но се оцрт ав ал е оштре круне
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чет инара, док се костури листопадног дрвећа мрсил и и сливал и с тамом. Чин и
ло се да је пролеће ушло у оно доба кад а се не чине лудос ти. Да се ураз ум ило и
да ће тако време сад подуже трајат и.
Међут им, сут рад ан је зах лад ило, како само у Беог раду уме да зах лад и од
мах пос ле топ лих дана. Киша је имал а звук јесењих киша. На улици се опет поја
вил и зимски огртач и, марам ице на уснама, каљаче, кишобран и које етар сурово
чупа из рук у, усковитлан и шеш ири за којима жене трче прит ис кујућ и скутове
уз колена. Тако је трајало три цел а дана, тек трећег пред вече ветар се смирио.
Могло се опет облач ит и лако одело.
„Сад а је ваљд а оздравио“, мис лил а је Сунч иц а. Наи шао је био на њу тал ас
неж нос ти и нес трп љивос ти. Сећал а се пос ледње шетње. Бил и су понел и пуне
руке кук урек а и бабиног увета, али су све то морал и бац ити пред улазак у град,
да мајка не би знал а да су бил и у пољу. Зат им су дуго морал и ципеле стругат и од
блата, па траж ит и чис тача да пос ледње трагове ход а по пољу уклон и. „Милош
је ипак најбољи од свих, иде куд год га позовем. Лазић хоће само по граду да се
врт иш, ник ад очим а није видео бабино уво приљубљено уз зем љу. И то ми је
слик ар.“ Обук ла је нов сребрнас тос иви кос тим и пош ла Куш ићу. Дан, истина,
није био топал, али се она заг ревал а брзином ход а; кад би се заборавил а, ишла
је обичн им женс ким скак утавим кораком; а чим би обрат ил а паж њу, пош ла би
спорије, ниш ућ и рамена и забац ујућ и главу. Њена урођена самоу вереност при
томе држ ању још више је рас ла.
– Ви сте пош ли Милош у? – сус рел а је Олга на почетк у улице. – Ни ја нисам
улазил а.
– Много болес тан! – зач уд ил а се она као да је то први пут чул а.
– Да. Хајдете, ја ћу вас одвес ти кућ и.
Олг и се чин ило да је мора отп рат ит и до сам их врата, да би било опас но да
је сам у пос ле так ве вес ти остави на улиц и.
– Али ја то не разу мем. Њем у увек тако неш то падне на ум. Нема ваљд а ни
десет дана, или смо у шетњу и пос ле изл азил и увече...
– За њега је пот ребно било да дуго леж и пос ле оног првог грипа.
– Знач и, опет му се грип поврат ио?
– Да, теж ак, – рече Олга кратко.
Смат рал а је да не треба да јој говори остало, прво да је не би уплаш ил а, за
тим што је знал а да Милош не вол и да се с њом о овоме говори.
– Штета, – нас тавил а је да се бури она, још нес вес на оног што јој је Олга
рек ла. – Да ли ће моћ и брзо оздравит и?
Олга осет и саж аљење према њој и одговори збуњено:
– Не тако брзо. Мораће непом ично леж ат и. Тамо пред крај пролећа моћ и
ће мож да почет и да устаје.
Док се Олга ћутећ и сећал а пос ледњих разговора с Милошем, њена сап ут
ниц а пос тал а је наједном туж на, лице јој је побледело и смањило се, при ходу
се стално спот ицал а.
– Благо вама, ви ћете га и сут ра видет и. Исп ричајте му да сам дол азил а и да
сам га поздравил а, и рец ите му, мол им вас, да сам онд а, он зна кад, дош ла бил а
пред Павиљон.
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Олг и се учин ило да Милошева мајк а претерује у мрж њи према Сунч иц и.
– Не брин ите, девојч ице, – рек ла је саос ећ ајно, пон аш ај ућ и се прем а њој
као да је богзна кол ико сама старија. – А сад, мис лим, ево вас пред својом кућом.
И немојте дол азит и. Кад Милош у буде боље, ја ћу вам јавит и па ћемо заједно
отић и да га обиђемо.
Враћајућ и се кућ и, терал а је од себе пом исао да би могао још те ноћ и умре
ти. Чин ило јој се да се то не може и не сме догод ит и, док му бар не каже шта
му је Сунч иц а поруч ил а. Имал а је неодољив у пот ребу да га још једном неч им
обрадује.

147

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

14

Н

а Кушићев погреб међу првима је дошао доктор Петровић. Желео је да стиг
не пре сес тре и буде уз њу. У очек ивању стао је под аље од капеле, и утон уо
у сећање у коме је било нем ира и нечега што би се могло зват и тугом. Сет ио се
како је у својим разговорима с Куш ићем тврд ио да је најбоље леч ил иш те кућа.
Када је Ивановић био из санаторијума јавио да би му могао створит и место, мо
рао је признат и да је својим држањем тада много учин ио да се страх његове мај
ке од одл аска тамо још повећа. Истина, он га је леч ио само као пријатељ, само је
у два-три вел ик а налета болес ти интервен ис ао на молбу сес трин у, али његово
миш љење и став баш су зато бил и одлуч уј ућ и. Он ни сад а, разу ме се, није ми
слио да је овакав став пог решан, да је учињена как ва омаш ка. Међут им су нови
не у којима је рад ио Чапета донеле чланак у коме се наговештавало да је слик ар
Куш ић од лек ара упуштен: умес то да болесникову сред ин у преваспитају, диж у
до нау чне здравствене свести, они се поводе за сред ином. Пет ровић се бојао да
се ту не мис ли и на њега, и да се и даље не буде о томе писало. Смат рао је уопште
све то познанс тво своје сес тре и своје са Куш ићем за вел ик у невољу и био љут
на Сунч иц у – она му је само могла бит и крива ако би дош ло по новинама ма и
узг редно до пот рзања његовог имена у вези са сликаревом смрћу.
У том разм иш љању Пет ров ић је отиш ао дал еко од капел е. Бил о је рано
пролеће, пуно боја и живота. Круне шибља и дрвећа скоро се неп рис тојно ша
рен иле, као да не живе на гробљу. И сунце је са равнодуш нош ћу ход ало по том
прос тор у. На гробовим а је светлуц ало прв о цвеће, где-где се видео спуш тен
лим ун, кол ач. Пет ровић је више с гађењем него с тугом ишао стазама. Смрт му
се чин ил а нек а врс та заразне, гадне болес ти кој у ни он нит и ико њем у драг не
може добит и.
Кад су изу к рш тано сус тиж ућ и се, зазвон ил а звона, опет се журно упут ио
према капел и. Још из далека је опазио гом иле скуп љен их људ и. Нек и су разгова
рал и шапатом, нек и исувише глас но, као да нис у на пог ребу. Пог реби су за оне
који нис у раст ужен и нек а врс та пријатељс ког сас танк а. По која реч се прого
вори и о смрт и, пријатељс тву и живот у, а онд а се пређе на инт риге, задовољава
се радозналост, зак аже и љубавн и сас тан ак, изиђе се у шетњу на сунце. И на
дан слик аревог пог реба, иако су углавном бил и дош ли они који су га волел и и
жал ил и, дош ло је и пуно њих да се ту сас тане с пријатељима и сазна од чега је
148

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Отворен прозор ________

САДРЖАЈ

тако нагло умро. Пет ровић је пот раж ио међу иск уп љен има своју сес тру. Бојао
се да она пред светом не пок аже више жалос ти него што би било раз ум љиво, и
желео је да уопш те как вим чудом и не дође. Ипак се она појави блед а, готово
ужас нута лица, и упут и се у капелу. Међут им он јој је брзо пришао и рек ао чвр
шће него што јој се икад а обрат ио:
– Остан и са мном. Тамо су сад родбина и мајк а.
– Ја им нећу сметат и.
– Остан и са мном кад ти кажем, имам нешто да те питам, – још чврш ће по
нови он.
Она га поглед а готово одс утно.
– Како се то уопш те догод ило? Ко га је леч ио? Заш то нис и дош ла да ми ја
виш да му је погорш ало? – сруч ио је наједном сва та питањ а, те није знал а на
које ће пре одговорит и.
– Био је здрав за све време, налазил и смо се, онда је наједном, када сам дош ла
пре недељу дана... онд а ме мајк а није хтел а пус тит и, јер је, каже, имао вел ик у
ват ру и назеб...
Кад је пратња крен ул а, хтел а је да иде са слик арима, смат рај ућ и да је при
родн ије да буде са њима него са братом.
– Није природн ије, – рече он. – Остан и са мном.
Говорио је нек им новим, њој сас вим непознат им гласом, те, осет ивш и да
није час кад може бит и јог ун ица остаде уз њега.
Пос ле опет он је хтео одм ах кућ и, али како се Сунч иц а није хтел а маћ и с
мес та, остао је још. Говори које је требало сас лушат и нис у изазивал и код света
осећање нес трп љења како обично бива. Председн ик удружења слик ара нагл а
сио је најп ре Куш ићеве вел ике способнос ти, и подсет ио шта је све он створио,
зат им је рек ао како је слик ар умро од болес ти којој обично подлеж у сиром а
шни уметн иц и, лишен и удобног живота. За то време је мат и мис лил а, укол ико
се то што јој се згуш њавало у мозгу могло назват и мис лима: „Јадн и, јадн и мој
син. Зашто говоре и о томе, он то не вол и...“
Нек и старији човек такође се заус тавио на Куш ићевој болес ти. Пос ле њега
је говорио радн ик кога је Олга једном срел а код Милоша. Познал а га је по не
поверљивом погледу који је бац ио око себе. Био је узбуђен, осећале су му се сузе
у глас у, реч и је теш ко нал азио. Говорио је у скраћен ицама и наговештајима, као
да се обраћа само том мрт вом друг у, који и из то мало реч и може разу мет и; а за
остале као да га се није тицало. Опт уж ивао је друштво у коме је мог уће да обда
рен и добар човек, само зато што је слободоу ман, мора да пропадне у тамн иц и.
То је говорио већ отворен ије, вероватно је смат рао да се так ва опт ужба у том
трен утк у диз ал а у свим а, па прип ад ал и они његовим и Куш ићевим пол ит ич
ким једном иш љен иц има или прот ивн иц има, дâ може свак да је иск аже а да не
пос тане пол ит ичк и сумњив. За све време говора, он је очима траж ио гом ил иц у
радника која му је одобравала поглед има. „Јадни, јадни мој син“, опет је мис лила
мат и, „зашто и о томе говоре...“
Кад су сви веровали да је говорима крај, јави се Чапета. Очи су му носиле у себи
решеност људ и који хоће пошто-пото нек у опасност да савладају. Обазрео се око
себе као да траж и некога, па спустио снаж ну шаку на раме Кушићеве мајке.
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– То је Чапета, – шапн ул а је Олга у страх у Немањи. – Онај новинар, Вуков
друг. Бојим се, створиће читав ужас својим говором. Сав је без мере.
Осећ ал а је да ће говорит и због ње. Кад су већ сви бил и давно заборавил и
на анкет у, он је још о томе мис лио, говорио и писао. Прик азивао је Стеванови
ћеве књиге, обил азио диспанзере, пох ађао лек арс ка пред авањ а и пронал азио
болес не пријатеље и рођаке па им нас илно и нес претно отварао очи. И онд а
увек прес ретао Олг у и хвал ио се тим својим подвизима. Зато се она очајна по
вуче и сак ри међу свет да не би, спазивш и је, говор одуж ио и учин ио га још не
складн ијим него што је нам ис лио.
– На огромном бојном пољу између људ и и болести ни за једн у људску жртву
нисмо тол ико криви као за жртве туберкулозе, – почео је гласно и чврсто. – Сви ко
лико нас има, треба да се осећамо кривим и због смрти овог обдареног млад ића.
Понав љао је даље готово дос ловно реч и из неке од Стевановићевих књига,
прил агођене случају. Негде међу светом спазио је најзад и Олг у, али њено оча
јање прот умач ио је само жалош ћу. Верујућ и да му потп уно одобрава нач ин го
вора, да му се мож да и диви, Стевановићеве борбене реч и је потк реп љавао још
оштријим својим изразима.
– Вид ите, – тихо рече нек и млад пис ац жен и крај себе, – како човек теш ко
може да пос тави гран иц у између праве памет и и онога што није она. Млад ић
се чин и интел игентан, али ипак...
Жен а га међут им није слуш ал а. Било је очигледно да је дирн ута Чапет и
ним говором. Нек и ђац и Слик арс ке школе умало нис у зап љес кал и. Реч и овог
човека биле су на пог ребу неуобичајене, а они су бил и готови да пљескају свем у
што је кид ало са старим навик ама. Јед ан, као да је на как вом збору, рече гласно:
„Разу ме се, хоћемо револуц иј у у мед иц ин и!“ и опет нач уљи уши. Пет ровић је
осет ио курш ум у срце при Чапет ином зак ључк у да држ ава треба да предвод и
борбу прот ив ове болес ти и глас но је добац ио:
– Је ли ово пог реб или пол ит ичк и збор!
Олга је све беспомоћн ије плак ал а. Чин ило јој се да тај говор траје већ целу
вечност. Знал а је да се сва та нел аг одност дог ађ а због ње. Срећом је Чапет а
ипак осет ио комешање и реч привео крај у, извињ ав ај ућ и се мајц и што се усу
дио да смрт њенога сина искорис ти као опомен у друг има.
Мајк а се бил а некол ико час ак а умирил а. Његове реч и, иако у први мах су
рове због отворенос ти, неп рик ладне због мес та на коме су изговорене, ипак су
јој биле снош љивије од увред љивог прећутк ива ња и заобил азног наговештава
ња претходн ик а. Ту пред свима је отворено рек ао да сва зем ља болује од онога
што је однело њенога сина. Па и радн ик је казао да га је тамн ица упропас тил а,
да сви они који из ње дођу, морају доћ и начет и.
Затим је заборавила на све, сем тога да кроз који тренутак неће више гледати на
њега. Није ни приметила како се половина пратње вратила од цркве, није чула како
су људи гласно проговорил и, нити је познала оне који су је опкол ил и. Једно једино
сурово осећање опет је шчепало: „Ништа више за њега не могу учинити, ништа што
сам згрешила не могу исправити, зау век је све изгубљено и непроменљиво.“
Свет се брзо стао разилазити. На пратњи је било немог уће дати одушке ути
сцима и миш љењима, а онда је свак јед ва чекао да поп рича о Чапет ином говору,
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о изненадној, за многе, Куш ићевој смрт и. Букн уо је жагор као пож ар, нек и су
негодовал и због радн иковог, нек и због Чапет иног говора, нек и им се дивил и.
– Све се окрен уло наопачке. Ни сах рана не може проћ и као што треба. Зар
је ово гов ор над мрт вим чов ек ом? Заок уп ио: туб ерк ул оз а, туб ерк ул оз а. Не
знам да ли би тако на кога свога јас но, пред црк вом, бац ио љаг у. Мог у мис лит и
како је јадној гос пођи Куш ић – мало јој је њене жалос ти... Сил ан је био. Треба
раздрмат и овај стари свет. Добро је ист уп ио. Тај ти је рођен за агитатора. Хоће
се по свак у цен у да буде ориг инално. Да, пошто-пото ориг инално. Млад човек
ће преко мрт вих, само да истера своју жељу.
Пет ровић и његова сес тра измак ли су нап ред. Сунч ица је плак ал а и пона
вљал а, као да је Куш ић њој за и нат умро:
– Не разу мем само како је умро тако изненад а.
– Није изненад а, – нес трп љиво је рек ао Пет ровић истим оним тврд им гла
сом као и пре.
– Па и ти си се изненад ио.
– Да, у први мах. Међут им, знао сам да то тако мора једном бит и. Тол ико
сам ти пута говорио да је то човек болес тан и да се оканеш друговања с њим.
Она је стал а и викн ул а зач уђено:
– „Знао сам!“ Па заш то му онд а нис и саветовао да иде тамо своме рођак у
који га је звао у Словен иј у да се леч и? Нек и слик ари каж у да је требало да иде
тамо и да би се излеч ио.
– Па нисам ја био Куш ићев тутор. Ако је требало, зашто није ишао!
– Бато, заш то се љут иш? Прос то те питам. Знам да си тол ико пута и пред
сам им њим говорио да се у санаторијум у човек може од једнога мож да да изле
чи, од плућ а, али да стекне нарав уображеног болес ник а. Јес и ли тако каз ао?
Мен и се чин и тако... И да тамо сваког опериш у, и кога треба и кога не треба.
Пет ровић је и даље само ћутке корачао.
– И што је чудновато онај чупавко. Зар је истина оно што је рек ао, да је то
бил а права туберк улоза? Знаш, мен и се свидело како је говорио.
– А мен и није. Оно је било неу к ус но, сулудо и чак неморално, – дао је Пе
тровић срц у на вољу.
– Ето, како смо разл ич ит и. А ја сам мис лил а да ће се и теби свидет и.
Није више плак ал а. Радознало је пос мат рал а цвећарс ке бараке пуне првог
зелен ил а и цвећа: лоптас те кит ице сасе и никс ице, крупне зеленож уте ките ку
курек а, дечачк и нес претно изђик љалог, струкове шумс ке љубич ице на зеленој
позад ин и неког зимзеленог лиш ћа.
– Ах, цвеће! – обрадовал а се. И одмах се зат им снужди л а: – Сут ра ћу одне
ти оно бело цвеће. Јес у ли оно сасе?
Пет ровић није одговорио. Поред њих је прош ла млад а жена у лаком крзну.
– Што је дивна она пролећна бунд ица! Знаш, бато, што бих волел а да тако
нешто имам. Да ли је то скупо?
Пет ровић се сад први пут поврат ио од своје укоченос ти, као да га је неко
такн уо чаробн им штап ићем. Поглед ао је неж но и рек ао:
– Па да је и скупа, куп ићемо. Само ти пронађи где има.
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ва скуп љена на диван у, Олга је држ ал а књиг у из које није читал а. Биле су
само она и мајк а код куће. Мајк а је неш то крај пећ и пош ив ал а, и ако се у
том кут у већ није видело. Због спуш тања сутона, ствари по угловима пос тале
су благе и стицале душ у.
– Да упал имо светлост? – бојаж љиво је упитао глас крај пећ и.
– Не, боље је овако.
Иза Милошеве смрт и температ ура се Олг и повис ил а, а и иначе нигде јој се
није излазило. Избегавала је да ма с ким разговара. Због свега овога мајка је прва
поново спомен ул а да треба што пре да иде у Словеначку, и одмах син у пис ал а
да јој прип рем и мес то и јави кад је треба пос лат и.
Кад а се више није видело рад ит и, мат и пок уша да поведе разговор о нек им
јабук ама које је тога јут ра видел а на пијац и, али је она упорно ћутал а.
– И сад ми је жао што их не узех.
– Што говориш о нечем у о чем у сад не мис лиш! Као да то вред и.
Мајк а је онд а почел а да прича како је чул а да је неко дете од десет год ина
погазио трамвај, али се Олга није одазивал а. Пос ле овога глас у мајке је пос тао
неп риродно весео, град ил а се тобож како је необично зан има удаја неке сусе
де, али је она прек иде, одговарајућ и тек на оно о смрт и дет ињој.
– Није тако страш но умрет и као дете, за Милоша би сто пута било боље да
је умро још тада. Овако се прво тол ико нам уч ио миш љу о смрт и, а тол ико волео
да живи.
Тада је неко зазвонио. Мајци као да је пао терет са срца, јер није знала о чем у
би више говорил а. Како врата нис у бил а зак ључана, Вук је ушао пре него што
су и пош ли да му отворе. Његова висок а прил ик а остал а је збуњено у сутон у;
није знао шта би рек ао дошавш и први пут пос ле Куш ићеве смрт и.
– Шта ћеш, не туж и, – јави се он својим приморс ким гов ором, чувш и јој
плач у пом рч ина. – Не туж и, сад ћу ти нешто лепо рећ и.
Како Олга није дизала главе, сео је ближе мајци и почео с њом говор о ант ро
позофима. У пос ледње време се све више заг ревао Штајнером, и говорио: „Сад
су се моје слутње ослон иле на нау к у једног вел иког човек а. Људ и се боје смрт и,
јер мис ле да она знач и крај свега, а мен и се оду век чин ило да би то морал а бит и
вел ика бесмислица у овом склоп у у коме иначе све има нек и смисао и циљ.“
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– Мене много зан имај у те ствари, – рече сад мајк а. – Ето, каж и Олг и да не
плаче: сви ћемо се опет сас тат и на оном свет у.
Олга је учин ил а нес трп љив пок рет.
– Не буд и так ва, – прекоре он. – Гос пођа има право, само је мож да у слиц и
рек ла једн у истин у. Чов ек нем а само физ ичко тело, нег о поред њег а и друг а
мног о фин ија и дух овн ија која нас тав љај у свој жив от пос ле смрт и физ ичког.
У човек у треба разл иковат и отк ривено и вид љиво од скривенога, а то се може
само натч улним погледом. Видовити запажа око физичког и друга тела. Најзани
мљивије је оно које је нос ил ац жудњи, радос ти и болова, и које нас приближ ава
живот ињама. У час у кад човек спава оно се одваја од њега и живи засебн им жи
вотом и видовит и вид и лепо то одвајање...
Олг у је обу зимало чуђење и ужас. Са невероватн им миром, као неко ко је
све то дож ивео, говорио је Вук те за њу бес мис лене ствари. Зато га је прек ин у
ла нет рпељиво:
– Али ја нисам видовита.
– Нис и, али стрп љив им веж бањ ем мож еш пос тат и. Ја мис лим да имаш
много особина које су својс твене видовит им. Штајнер је нап исао целу књиг у о
томе како се духовн ији људ и мог у још више да продухове, то јест да уђу у тајне
виш их светова.
Олг у је љут ило и одбијало што је у њој видео и оно чега није имал а, па упи
та још нет рпељивије:
– Јес и ли ти успео да вид иш оно што друг и не виде?
Учин ило му се да је у Олг ином глас у било ругања па одговори увређено:
– Мож да сам у понечем у и успео, али се прави Штајнеров учен ик ник ад не
хвал и.
Мајк а се умеша:
– Моја су дец а так ва: веч ито сумњај у и муче се. Ниш та њима не вред и го
ворит и, али мене те ствари много зан имај у. Каже ли тај твој филозоф шта по
сле смрт и буде са оним невид љивим телом?
– Како да не каже! – обрадова се Вук што бар ко хоће да га слуша и дел и са
њим радост новог сазнања. – То вам је мудрац, моја госпођо. Све је он лепо обја
снио, само нема ко да га чује. Данашњи људ и мисле да су поцрп ли сву памет кад а
су сврш ил и школе и нау ч ил и да се молек ул дел и на атоме и да се атом даље не
може дел ит и. Чудне ми мудрос ти! И Штајнер то врло лепо зна и признаје, али
њем у то не смета да иде даље и иза физичког вид и духовно. Нау чн иц и су вам,
моја гос пођо, највећ и тврдоглавц и на свет у. Охолост их је зас леп ил а. Сав жи
вот тобож знај у да рашч лане, али ипак још нис у успел и у мрт вој материји да
пробуде живот.
– Нис у успел и да из сас тојак а на које су разлож ил и руж у створе опет та
кву жив у, – упаде Олга са подс мехом, јер је већ више пута од Вук а чул а славн и
пример о руж и. – Нау чн иц и и не тврде да носе у рук ама ту животн у силу којом
се под иже из мрт вих.
Она је у том час у желел а да верује; и да је Вук са мало мање самоу верено
сти говорио, пок ушал а би да се удуби у његово разл агање и да је заг реје његов
занос; овако је свак а његова реч вређал а.
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– Не љути се, Вуче, шта ћеш, побож ност се не учи. А ни моја деца нис у безбо
жна само воле тако да говоре.
– Разу ме се, гос пођо, да се не учи, – зах вално се одазвао он. – Она је дар
божји, као и све људс ке особине. Олга ме је збун ил а, опрос тите, па нисам довр
шио оно што сам вам почео казиват и.
Корач ао је крупн им корац им а, изв од ећ и нек у фант ас тичн у гим нас тик у
рук ама и цел им телом и зас тајао увек трен утак два крај пећ и где је она рад ил а.
– Човек се, гос пођо, још дуго иза смрт и сећа свог живота, Милош се нас у
овом час у сећа. Сећање је било прво његово дож ив љавање на овоме свет у. Он
је живео дубок им духовн им животом, па ће зато живот његовог астралног тел а
тамо бит и пун ији него код мног их. Он се сећа још и наш их разговора и наш их
шетњи крај Дунава, и по Звездари, и сећа се, буд и, Олга, уверена, и оних двеј у
мал их шева што смо их онд а на киш и глед ал и.
Олг и се чин ило да Вук пол ако луд и. Кад је помен уо шеве, опет се расп лак а.
Да би прек ин ул а тај разговор, мајк а је пос ла да спрем и чај. А и Вук је на пос лет
ку разу мео да је онак во изл агање било неу мес но у час у кад човек очек ује обич
не топ ле људске реч и, па пошавш и за њом у кух ињу поведе разговор о Сунч иц и.
– Она га је девојк а, кад је већ био у грип у, вук ла по концерт има?
Олга је добро знал а о коме је реч, али упита:
– Која девојк а?
– Његова девојк а. И сама си тол ико пута казал а да ће му доћ и главе.
– Она је чин ил а само оно што је знал а да Милош вол и. Он је волео да иде
по концерт има.
Свом силом је желел а да Вук у исп рича како га је заис та Сунч ица на сам их
петнаест дана пред смрт извод ил а из куће и како се више него икад упињао да
не пок аже своје право стање; али пом ис ао да би Милош пат ио кад би је чуо да
тако говори, уздрж авал а је.
– Так ва бића умреће заиста потп уно оног часа када оду са овог света, – вра
ти се Вук опет трен утно на своју ант ропозофију.
– Као и сва остал а, – дочек а пркос но Олга.
Он је пат ио због овог сталног њеног отпора. Понек ад му се чин ило да на
мерно тако говори, само да би њега ожалос тил а, да не може бит и неко као она,
а не веров ат и. „Ево, сва је бел а и већ прозрачна као дух, блага, добра“, мис лио
је, „и заш то онд а сама себе хоће да извитопери!“ Вук уверено, као да говори о
особин и как ве земаљс ке ствари коју је много пута држ ао у рук ама, рече:
– Вар аш се. Ти ћеш још дуг о лебд ет и око свет а заш то си на зем љи бил а
вез ан а.
Њу је гуш ило то његово немо див љење. Мрзел а га је скоро, слутећ и да је
требало сви ти разговори о душ и, поред намере да је утеше, и да јој покаж у како
је његова љубав друкчија него код остал их и да он у њој вид и друго и много више
него остал и. Зато је разговор стално враћал а на обичне и свакод невне ствари.
Утом је и мајк а ушла у кух ињу и разговор је скрен уо на Олг ин пут у Словен ију,
на исх ран у и дечј у школу. Тек у само вече, пош то су професор и браћа стигли,
Вук је пошао. Осећао је незадовољс тво које се има кад а се мис ли не каж у онако
како се желеле и кад а осећања остан у неиск азана. „Ето, не рекох јој да жалост
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продухови човек а, да људе приближ и савршенству, да ће се тамо у природ и уте
шит и...“ Видећ и га тако утучена. Олга пос таде мало блаж а.
– Нећемо се кон ачно поз дравит и, – рече она, – доћ и ћеш ти још док ја не
пођем.
– Осећам да нисам успео да ти кажем, – рече он на то, – све онако како сам
хтео. А ти ипак мис ли о мојим реч има: мож да ће ти бит и лакше.
– То беше онај слик ар ант ропозоф? – по ко зна који пут упита профес ор
жен у.
– Да, побож ан као старинс ки људ и, и добар, – одговори она гласом као да
хоће да га бран и од чијег пањк ања.
– И љубавн ик срамеж љив, – шапн у Немања Олг и.
Она је остал а озбиљн а. Мис лил а је на нек и давн и разгов ор код Милош а
кад је Вук пад ао у своје заносе, говорио о звездама као о врт у у коме је цео жи
вот копао, познавао свак и кут ић, као о догађај у који је дубоко дож ивео, а њих
двоје га зад ирк ивал и, прот ив уреч ил и му и онд а кад су се с њим слагал и, само
да би та његова самоу вереност мало сплас ла.
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П

ос ле Ивановићеве посете Маркову стигло је Мари Марков чет ири хиљаде,
али на упутн иц и није било ничег сем поз драв а. Ипак је она свим а, чак и
Радм ил и објавил а да је Марков, тат ица, збиља болес тан. Изм иш љал а је читав у
историј у о операц ији жучне кес ице. Трпел а је неи зд рж љив о од пом ис ли да
оде, а да јој се муж пред пац ијент има још једном не пок аже, да јој још једном на
очиглед свих не донесе дарове које ће она широког рудо око себе разд ат и. Док
јој је ран ије пом ис ао да оде зад авал а дет ињи страх, сад је желел а да се час пре
спасе срамоте, да не срета подругљиве погледе пац ијената, који су већ знал и да
је Марков жив и здрав и да шета весео беог радс ким улиц ама. Нек а нова пац и
јентк иња, познан ица од ран ије, рек ла је у прис ус тву мног их болес ник а, не зна
јућ и да јој тиме зад аје как ав удар:
– Видел а сам вашег гос под ина муж а. Млађи је него икад. Зашто се ви мало
не пож урите?
– Мож да сте срел и мога девера, они су доста сличн и. Муж ми већ дуго леж и
болес тан од жучне кес ице.
Познаница је учтиво и са пуно сау чешћа заћутала, помислив да су људ и зби
ља гадн и кад мог у шетат и, а болес ној жен и писат и да су болес ни.
После неког времена злурадост пацијената се заситила. Заборавил и су њен у
разм аженост, и видел и у њој само жен у дет ињ ас ту и добра срц а. Свак и се се
тио да никоме није зла учин ил а; девојке се опомен уле да им није завидел а, није
са њиховим млад ић има кокет ирал а, иако су је глед ал и, и саж аљење се као пли
ма обирило на њу. Само је она, иако простодушна, овај преокрет одмах разу мела,
и тек јој је тад било теш ко. Пос ле онога чин ило јој се да ни дана више не може ту
остат и, да мора сама ићи и да Стевановићу мора рећ и узрок, што је исто тол ико
теш ко било. Пош ла му је сут рад ан дотеран ија него икад.
– А шта је то! Зар смо се тако погод ил и! Па ви сте, отк ако вас нис ам пре
глед ао, омршал и некол ико кил а! – дочек ао је он одм ах с врата изнен ађен ње
ним блед илом и мрш авош ћу, заборавивш и трен утно да би овак ве реч и могле
пок варит и сав његов план.
Јед ва је уздрж ал а сузе. Мешао се у њој страх због одл ас ка, стид због неп ла
ћен их рач уна, бојазан како ће разговор испас ти.
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– Зар нисам сад сас вим здрава, а здрави мог у по вољи да мршаве.
– Здрави сте, дак ако, али опет не смете да ми мршавите.
Говорио је претерано глас но, претерано живахно. Бојао се и он како ће све
проћ и, бојао се да опет није дош ла да мол и продужење боравк а. Неж но јој је
пруж ио стол иц у и сео уз њу узевш и је за рук у, како је чин ио кад је имал а ват ру.
Дирн ута овим, она је наједном, не правећ и ник ак ав увод, саопштил а дрхтавим
гласом жељу да одмах иде кућ и. По нач ин у како је ово рек ла осет ио је да сад а
не би остал а па и да је задрж ава; и зато је пок ушао тобож да је још мало задрж и.
Она га је у овом погледу добро познавал а, знал а је кол ико га је напора морало
стат и оно некол ико реч и, па одлучно узврат и:
– Хвал а вам што ме не терате, али збиља морам ићи. И сам и знате, – дод аде
зат им тихо.
Обично је волео да му се пац ијент и исповед ај у и да им се пок аз ује прија
тељ, али сад се чувао да не би управо дош ло до исповес ти. Није волео да чује да
се враћа готово у неизвес ност. Савест му је бил а нес покојна што је пушта, и то
у доба кад је са жаром писао о пот реби колон ија за прездравеле, да се не би мо
рал и одмах сурват и у суровос ти свакод невног живота. „Пок ушаћу као светс ки
човек, ниш та нећу питат и и чин ићу се као да ниш та не знам о промен и која је
нас тал а у њеном живот у.“
Све је ишло добро, али ипак према њеном осећању сас вим лоше. Управо то
што јој није пом ињао дуг, пок азивало је да зна да се дуг није нагом ил ао из не
хатнос ти, а она је желел а да напомене да ће све уред ит и чим прис пе у Беог рад,
ма как ве промене буду нас тале у њеном живот у. Али чим је пок ушал а о томе да
говори, грун ул а је у плач који је тако дуго уздрж ав ал а. На белу свилен у блуз у
капале су сузе у изобиљу. Пок рил а је лице рук ама, а оне су потек ле низ длано
ве, чак у рукаве, пробиле између прстију. Заборавила је потп уно била на држање
и плак ал а отворено, без стид а, као пред најрођен ијим.
Иако је добро знао да због муж а плаче, он је обг рл и око рамена говорећ и
ужурбано:
– Ништа се забога немојте бојат и. Ви сте сад здрава жена, морате се врат ит и
у живот.
– Дуг ћу вам из Беог рад а пос лат и, – чу он кроз њено јецање.
– Немојте забога о томе говорит и! Та ми смо стари пријатељи. Ја о томе и
не мис лим, – гов орио је узб уђ ено, саж ал ив се на њен дет ињ и, пун горч ине
плач. – Од шале ћете ви преброд ит и све недаће које вас чекају, па ме как ве биле.
Зар не верујете мен и, своме старом пријатељу! Здрав ље је од свега најваж није.
Дајте ми рук у! – дод аде умиљато. – Тако. А сад ме поглед ајте! Зашто своје лепе
очи да кварите без пот ребе, – наваљивао је све више, осет ив поред саж аљења и
узбуђење због близине њеног плачем заг рејаног лиц а, као у девојч иц а умрља
ног сузама. – Понашате се као беба. Ход ите да вам нешто покажем, ход ите, брзо!
Ово нико још није видео. Добио сам некол ико примерака своје нове књиге. Гле
дајте што је лепа! Вид ите како су цртеж и добро успел и!
Расп лак ана жена се пол ако умирил а. Сет ил а се опет свога изглед а. Мири
сном свиленом марам ицом убрис ал а је лице, поп равил а блуз у и исп равил а се.
Пос ле некол ико трен утак а се оглед ал а у стак лима библиотеке.
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– Вид ите, драга моја, шта сам створио, поред свег свог пос ла, за неп ун их
шест месец и. То би време пис цу који само то рад и било мало. Шта кажете на
то? Вид ите как вог имате пријатеља.
Његов а до малочас расп лак ана сабеседн иц а сад се скоро пок ровитељс ки
смеш ил а. Имал а је смис ла за хумор и пот реб у да коме буде заш титн ик, па га
пус ти да говори.
– Хоћете ли ми дат и јед ан примерак? – замол и га, иако је знал а да се неће
ник ад усуд ит и да чита тако озбиљне ствари.
– Разу ме се. И пос вет ићу лично вама, своме најздравијем пац ијент у.
Још дуго је говорио. Пок азивао јој своје ран ије књиге. Од сваке јој по једн у
дао. Вад ио из књиж нице неке нау чне ствари и огласе. И једно и друго су избе
гавал и да помен у опет њен одл азак и све што је у вези с њим.
Тако је изаш ла са разговора смирена, одлучивши да остане још четири дана,
кол ико је било до првог. Све то време јој је прош ло свечано. Бавил а се поздра
вљањем и разд авањем дарова. Међу девојке је разд ал а остатке мириса, пудера,
лакова за нокте. Мел ит и је чак даровал а једн у спаваћ иц у од креп сатена, по ми
шљењу Мел ит ин у тако раскош ну, да би јој могла бит и венчан ица. Муш карц има
је под авал а џепне марам ице чипком обрубљене, ножеве за сечење харт ије, књи
ге. Штефиц а је добил а блуз у, а сес тра надс тојн иц а Свето пис мо. И свак и пут,
свраћајућ и на терас у доносил а је болесниц има заостал их слатк иша.
– Али, гос пођо, требаће вам за пут.
– За пут сам већ оставил а. Управо муж је одред ио јед ан замот уљак за то. У
њега нисам ни дирал а.
До кол а су је исп рат ил и скор о сви пац ијент и који су се држ ал и на ног а
ма, без обзира имају ли шетњу или не. Добил а је и букете цвећа, неке хитно до
бављене из варош ице, неке из Жагарева баш те, а понек и су бил и пок раден и из
санаторијумс ког врта. Изи ш ли су лек ари и сес тре и сам Стевановић, с прозора
су пос мат рал и болес ниц и који нис у смел и из собе миц ат и и мах ал и јој. Нек и
су путн иц у глед ал и радознало као бившег трогод иш њег пац ијента који сад од
лази здрав, друге је више зан имало како се држ и жена коју је муж пос ле онол ике
љубави и мажења нап ус тио. Свечаност исп раћаја учин ил а је да заборави часом
невоље, и давал а је утисак срећне жене која се најзад враћа кућ и.
– Да ми чувате моје девојке! – рече нагн увши се још једном из кола и махн ув
снеж но белом марам ицом.
Радм ил а, Мел ита и још пет-шест болесниц и стале су плак ат и. Она се држа
ла још некол ико трен утак а, до санаториј умс ке кап ије, а онд а је и она зап лак а
ла. Чин ило јој се да улази у нек и страш ни тунел у коме није знал а шта је чек а.
Шофер се окрете, узд ахн у, да би пок азао да сау чес твује у њеној тузи, и пој ури
свом брзином.
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Д

ругога јут ра по дол ас ку у сан ат ориј ум Олга је бил а сам а на терас и, неке
болес нице су биле на прегледу, а некол ико их није могло изл азит и. Из угла
где је леж ал а видео се део план ине, брдо са дечјим зград ама и врхови дрвећа у
парк у. Кад а је пош ла из Беог рад а, воћке су већ биле проц ветале и готово све
дрвеће потп уно озеленело, а овде је и воће и шибље тек поч ињало да цвета. Се
ћал а се неке шетње по план инама где је једном са школом ишла, кад а је изл азак
сунц а трип ут дочек ал а: род ило се било прво у подножј у па зат им опет на две
висоравн и. Целога јут ра је бил а исп уњена потп уно друг им мис лима него код
куће. И наједном се зач уђено тргла. Учин ил а се сама себи сас вим друго створе
ње од онога што је још пре дан разговарало са браћом и род итељима. Видел а се,
мис лећ и по свом обичају у слик ама, као суд нап уњен неком новом прозрачном
течнош ћу. Готово је натерал а сад себе да мис ли на дане кад је Пав ле био јавио
да је мес то нашао и да крене што пре. Бил а је наједном пос тал а у кућ и важ на
личност, углавном се само брин уло о њеном одл ас ку. Мајк а се више није жал и
ла на ову Пав лов у одлук у. Милошев а смрт је тол ико уплаш ил а, да је сад бил а
спремна, ако би требало, сву дец у да пошаље Павлу.
Отац је увек муњевитом брзином, за ствари које морају бити, налазио у себи
разлога да их прим и.
– Кад се лечење на време почне, – обрат ио се Олг и као да негде у разреду
гов ори нов у лекц иј у, не траје дуг о. – На јес ен ћеш опет бит и овд е, потп уно
здрава.
– И онд а немој тамо чучат и на кревет у, – дод ал а је мајк а, којој је њено ра
сположење зад ав ало више бриге него њено здрав ље, – шетај, пом аж и штогод
Павлу.
Није се ипак могла дуго задрж ат и на сећ ању о кућ и. Раскош цветањ а око
ње наметал а се и брзо је опет врат ил а из Беог рад а. Све док ле је око могло до
прет и бил и су руж ичас тобел и мех ури и зелена роса. План ина је изг убил а бил а
своју стабилност и чин ило се да ће у небо одлетет и, лак а и лелујава. Сас вим ја
сни, бис три гласови деце чин ил и су ово јут ро још нес тварн ијим. Олга је имал а
утисак да је на неком чард ак у високо над зем љом.
– Сес тро, зар код вас тек сад поч иње пролеће? – упитал а је зад ив љено. – Ја
сам једно ове год ине већ дож ивел а и мис лил а да је већ крај цветању.
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Сес тра Ада, као да је заборавил а бил а да је пролеће, окрете се према пла
нин и и парк у, разглед а их и пот врд и:
– Да, пролеће је. Код нас све касније бива. Дозвол ите да вам под игнем узгла
вље да боље пос мат рате.
У крил атој белој кап и, која се них ал а око лица сличног јабуц и, и у снеж но
белој кецељи, сес тра Ада је лич ил а на прол ећно бож анс тво. Мож да је много
доп ринос ио и њен осмех, чије благос ти и сјаја није бил а свес на.
– Добро је што можете одм ах на терас у, – дод ал а је. – Из собе се не може
тако лепо да вид и. Гос под ин ваш брат пита како сте.
– Врло добро, рец ите му нек а дође чим сврш и посао.
Сес тра Ада се осмехн ул а благонак лоно, као да је хтел а рећ и: „Кад сврш и
пос ао? Мораћете дуго чек ат и.“ При изл аз у је још једном помол ил а глав у кроз
врата, погледал а у Олг у па у море цветова, као да би Олг и учин ил а по вољи, а за
тим се чул и њен и ситн и корац и низ степен ице.
Олг а је опет остал а сам а. Очи су јој жудно урон ил е у ту јут арњу лепот у
уцветале план ине. Труд ил а се да по цвет у и лис ту распозна как во све воће и
шибље рас те око ње. Поглед јој се заус тав ио на некол ико уцвет ал их жут их
жбунова у даљин и који су са црвен илом кровова и тамн им зелен им торњевима
боров а живоп ис но прек ид ал и једнол икост бел ине и враћ ал и у стварност. Са
једног кров а се дигао там ан дим и однео јој очи до загас ито модрог неба над
план инама.
Наједном је надошао поток дечјих гласова и опет га нес тало. Отиш ла су у
шум у да шетај у. Остал и су опет само гласови птиц а и звук обућарс ког чек ића
из куће у проп ланк у. Олга је осет ил а неодољив у пот ребу да слик а, да бар јед
ним лак им цртежом ухват и то јут ро пуно бел их мех урова, зелене росе и зан и
хан их чард ак а. Прс ти су јој се чин ил и пун и живота као да су и они уцветал и.
Стевановић је на прегледу био углавном задовољан њен им стањем и рек ао
јој да може цртат и и ићи у мале шетње, да је то чак нуж но за њено расположе
ње, па и за обољење у плућ има које је још било само у зачетк у.
– Живећеш као мал а бог иња. Упоредо са здрав љем стиц аћеш овде и иск у
ство. Овде све кип ти мот ивим а. Поглед ај, на пример, дечје бараке. Ако би ти
то пош ло за руком, могла би „Лига“ умнож ит и као доп ис нице. Много света и
не зна да ми овде и дец у леч имо.
– Свак и кут је овде зан им љив, – слож ил а се.
– Право рец и, ник ад у живот у нис и видел а овак вог јут ра и пролећа?
Олга се нас меш ил а на њега као на дете. Сет ил а се како јој је Пав ле причао
о његовој заљубљенос ти у сан аториј ум и радо признал а да се тол икој лепот и
није над ал а.
– Кад те излеч им, још ће ти лепше овде бит и, – дочек ао је он зах вал ио њене
реч и и пом иловао је по руц и.
Олга је већ тад а бил а одлуч ил а да му све цртеже које ту буде рад ил а, по
клон и. Управо је сад хтел а да пође у собу по блок и оловк у, а на суседн у, муш ку
терас у ушла су два гласа и донел а разговор почет негде у соби.
– Ја му се, право да ти кажем, дивим како тако живи. Мене, откако сам овде,
неке жеље за милоштом, за женом непрестано обузимају. Све ми пред очи изл ази
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ова мал а Иванч ица што спрема собе, знам, није ми равна, а, ево, њоме би се су
тра ожен ио.
Њу је било стид што слуша разговор који није намењен сведоц има, али јој
било неп ријатно и да се јави.
– Она ми, знаш, личи на девојке из мога краја, из сел а, с којима сам се гледао
док сам био још дечак. Весела је и једра као и оне. Пре него што сам овамо дошао,
волео сам се с једном другарицом студентк ињом, и љубил и смо се, али ми то није
било ни из далека тако слатко, као кад ме је Иванчица после операције помилова
ла. Просто сам осетио да ме нестаје. Опија ме, ето, нешто што живи у тој девојци.
– Наи вн и сте. Чим изиђете из ове прок лете сред ине, ни на ум вам неће па
сти да се њоме жен ите. Ви ваљд а немате ни деветнаест год ина?
– Деветнаест и по.
Овај разговор се прек ин уо неч ијим улас ком на терас у. То је Зајц, обил азио
своју вилу. Олга му је одмах познал а глас: био је топал и мало мутан. Са узбуђе
њем се сет ил а сус рета с њима за време преглед а.
– Сес тра Ивановићев а? – зач уд ио се тад а као да је први пут чуо да је сти
гла, или му је чудно што Ивановић има сес тру, и онд а за све време није од ње
одвајао ока, увек се узбуђујућ и кад она то примет и.
– Ово је наш најм лађи колега Зајц – рек ао је Стевановић. – Бићеш у њего
вој вил и. Мораш га слушат и. Колега Ивановићу, је ли пос луш на ваша сес тра?
– Завис и од нач ина којим јој се захтеви пос тав љају.
– Ако само од тога завис и, добро је. Зајц је овде међу нама најнеж нији.
Зајц се опет збун ио и поглед ао брзо у Олг у, која га је стал а паж љиво пос ма
трат и као да се хтел а уверит и јес у ли Стевановићеве реч и тачне. Кад а се врат и
ла пос ле у своју собу, мис лил а је највише о Зајц у. Као да је бил а старија од њега,
или зрел ија, осећ ал а је прем а њем у неш то слично мат еринс кој неж нос ти и
благос ти. Кад а је ушао и код ње на терас у, хтел а се прид ић и на стол иц и.
– Остан ите само лежећ и. Болес ниц и треба да се понашај у кад лек ар уђе у
соб у спокојно као да је ушао тал ас ваз дух а. – Онд а се зас тид ео од тих реч и,
учин иле му се глупе и крајње изл иш не, и дод ао претерано важ но: – Мад а сте
рел ат ивно добро са здрав љем, треба што мирн ије да леж ите.
– А ја сам хтел а да идем по харт ију, да нешто цртам.
– Већ? Не смете шефове реч и узет и бук вално. Морате се ипак неко време
строго болес ничк и влад ат и.
– Штета ипак да то не ухват им. Сут ра већ неће бит и тако лепо ни напољу
ни у мен и.
Зајц се зац рвенео.
– Тако! У вама је лепо?
– Чин и ми се да сам већ оздравил а. И код куће, чим сам негде у природ и и
чим вид им што ново, одмах се боље осећам.
Зајц је радознало глед ао у њено бело лице на коме се због свеж ине ваздух а
само нос руменео, и кос у дечачк и зачеш љан у иза ува. На каж ип рс ту дес не руке
имал а је занокт иц у. Та дет ињас та појед иност Зајца је нес хватљиво узбуд ил а.
– Кад ли ће Пав ле моћ и сврат ит и до мене? Чин и ми се необично да је тако
близу а да га не мог у видет и свак и час.
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– Он ће данас рад ит и свак ако до три. Треба ли што да му кажем?
Зајц се зад рж ао на њеној терас и више од чет врт сат а. Иако без икак вих
искус тав а ове врс те, Олг а је осећ ал а да га узб уђ уј е, али да ни он сам ниј е
свес тан тог а. Сет ил а се она два мал оч аш ња глас а са муш ке терас е и са изв е
сним раз очарењ ем пом ис лил а: „То је зат о мож да што овд е не вид и мног о де
војак а, чим одем, заборав иће ме.“
Зајц је готово свакога дана налазио мог ућност да са Олгом буде сам бар који
трен утак. Није јој говорио ниш та што друг и не би могли чут и, нит и је очек и
вао да ће она њем у што тако казат и, али му се чин ило да тад а започ иње између
њих неко невид љиво ткање и да их више спаја него сви дод ири и одређен и пун и
садржаја разговори. Већ од првог трен утка они су се једно за друго стал и издва
јат и од друг их. Ако у амбул ант и углед а све лек аре, Олга вид и само њега, тако
самог као да га је углед ал а у как вој пус тињи. И у мис лима јој се изд вајао; мис ли
о њем у биле су топ ле, пуне радозналос ти, и пол ако су изаг нале из ње сва осе
ћања, разм иш љања о коме другом. То и нис у биле мис ли већ по која слик а у чи
јем сред ишту је стојао он, свест о томе да он постоји и да је то дивно што посто
ји, стална мешавина радос ти и стрепње и ишчек ивања.
Стевановић је први примет ио ово рађање љубави између њих. Био је због
тога понос ит као да је он својом вољом Зајцове мис ли пок лон ио Олг и и веро
вао је да се ни под којим друг им околнос тима ова осећања не би род ил а.
Колега Ивановићу, јес те ли примет ил и како се ваша сес тра у сваком погле
ду препор од ил а отк ак о је овд е. Све њен е спос обнос ти, кој е је бол ест бил а
атрофирал а, јес те видел и како сад цветај у? Већ има пет цртеж а које ће „Лига“
моћ и умнож ит и као доп ис нице, и онд а, мол им вас, како се пролепшал а, како је
стек ла сиг урност у себе. И сад зам ис лите да сте је оставил и у Беог раду! За пол а
год ине смо могли имат и теш ког бол ес ник а, а овако је можемо за који мес ец
удат и. Колег у Зајца је потп уно побед ил а.
Ивановић га је радознало глед ао, готов да се нас меје.
– Да, да, пос мат рајте га само како у њеном прис ус тву црвен и.
– Зајц црвен и у свач ијем прис ус тву.
– Говорите шта хоћете, али за који месец или мож да недељу, ваша сес тра ће
се удати и све ће то бити послед ица препорода који је овде дож ивела. Погледајте
је: само здрав ље и радост зрач и из ње.
Док су је тако пос мат рал и, Олга је ишла стазом крај амбул анте и стално за
стајк ивал а заглед ајућ и радознало у нешто око себе. У трави, на стази, што нис и
могао одред ит и шта је, или упир ућ и поглед нек уд у даљин у. Пос ле некол ико
часак а и Зајц се створио крај ње и онд а су глед ал и цртеже које је имал а у блок у,
разгов арал и о њима свечано као на отварању изложбе, пок азив ал и на појед и
нос ти које су их зан имале и дуго се у њих заглед ал и приближ ујућ и главе као да
их глед ају кроз заједн ичк и мик рос коп.
– Сећате ли се како је бојаж љива и зам иш љена бил а кад а је дош ла? А сад је
у свем у тако поу здана, пуна вере. Општи препород.
– Општи, – пот врд и Ивановић, и бац ивш и још једном радознао и радос тан
поглед на сес тру, прих ват и се пос ла, дај ућ и тако на знање Стев ановићу да су
разговор о томе заврш ил и.
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утарњом пош том из Заг реба стигло је у санаторијум некол ико пакета књига
на Стев ановићев у адрес у, његов а већ штамп ана „Историја санаториј ума“ и
неке стручне брош уре. Био је убеђен да ће његова књига код мног их рашч ис ти
ти појмове о леч ил иш тима, упут ит и их у соц ијалн у мед иц ин у и под ић и опт и
мизам. Зам иш љао је како ће она дос пет и преко пац ијената у забачене варош и
це и спас ти понеког од вековн их заблуд а. Или пас ти на сто лек ара који пос ле
свршене школе ништа више о туберк улози ни оном што је с њом у вези није чи
тао и учин ит и га опрезнијим. „И пис ци би могли наћ и грађу...“
Пис ци! Кол ико их је прош ло кроз сан ат ориј ум и сваког а је пок уш ао да
одушеви за писање опт им ис тичне драме или романа о проблем има туберк уло
зе. Нароч ито је веровао у младога приповед ач а Теш ић а. Расп ак уј ућ и књиге,
живо се опомен уо разговора с њим. Њега је свак и дан обил азио и наговарао да
нап ише поп ул арно дело у којем би сред иште био живот и рад у санаторијум у.
– Ја ћу с вама претрести сва питања која су вам нејасна, – говорио му је, – даћу
вам сву пот ребн у литерат уру. Коме се код нас дал а прил ик а да буде тако као ви
на извору проблема. Треба то да искорис тите.
Писац се бран ио да то није тема за њега.
– Тема ник ад не треба да вас плаш и. Ја ћу свак и дан дол азит и к вама да вас
подрж им, да вам пруж им нау чн и материјал. Сет ите се рус ких романа са тезом.
Шта има узбуд љивије од тога!
Писац је ћутао.
– Ето овде имате времена у изобиљу. Сам и сте дож ивел и препород. Вид ите
око себе чуда која ствара нау ка. Само то прибележ ите и имаћете дело пуно вере
и с нау чном подлогом.
Пис ац се осмехн уо с непов ерењ ем. Ни сад му није могао да опрос ти тај
осмех.
– Ако будем говорио истин у, – примет ио је – не мог у увек бит и опт им и
стичан. Не, није то ствар за мене.
– Како ви ствари уско схватате! Није овде реч о појединостима. Говорим вам о
напретку нау ке у лечењу туберкулозе. Треба пробудити поверење у тај напредак.
Стев ановић га је и сад живо видео како одречно одм ах ује главом. Он љу
тито развеза нов пакет књига мис лећ и: „Сви су исти. Пуна су им дел а љубавн их
историја, пејзаж а, нек их ситн их зап лета. Нијед ан да се сет и проблема који би
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цел а зем ља требал о да реш ав а.“ Одлучно је ипак да им свим а, чије је адрес е
знао, пош ље књиг у, с потајном надом да ће се наћ и који да обрад и тем у на коју
их је тол ико наговарао. „Да сам ја мин ис тар здрав ља, – мис лио је, – преко ноћ и
би то било готово. Расп исао бих конк урс с дотле неч увен им наг рад ама па би се
мож да и Теш ић одлуч ио да се одвоји од својих пејзаж а и љубавн их историја.“
Био је добро расположен. Понео је да колегам а да књиге и да их поводом
тога позове на част. Ту би о књизи могли прод искутоват и, они би му рек ли своје
примедбе, управо пох вале, био је уверен да ник ак вих замерк и не може бит и.
Њих је међут им затек ао у живом разговору, незадовољне. И Перић је чак био
изгубио своје мирне пок рете, док азивао је и он нешто.
– Шта има ново? – упита је и спус тио књиге крај себе.
Ивановић му је пруж ио акт који је такође јутарњом поштом стигао у којим
се јав љао да није одобрен буџет за лек арс ко мес то које су траж ил и, ни за довр
шавање почете зграде.
– Гос под ин мој, – викн уо је ни сам не знајућ и коме се обраћа, – да је как ав
срес ки начелн ик траж ио још три пол ицајца, добио би их с мес та, а ми не може
мо једног лек ара! Ето, мол им вас, заш то морамо да се премарамо, пот ребно би
нам било у ствари још два, а ми смотраж ил и само једног, – па нам ни њега не
дају. Ми смо већ исувише својих уштед а улож ил и у издрж авање санаторијума.
Још мало па мин ис тарс тво неће ни паре дават и.
– Гадно, доврага. Одсад ћемо ваљд а свак и дан у јед анаест на вечеру, – про
гунђао је Карган.
– То је мање гадно него што нећемо моћ и прим ит и тол ике болес нике што
чекају. Где да их ставимо? У ходн ике! Где да ставим оног Сремца што депеш ира?
Кад се извик ао, наједном је пао духом. Имао је осећ ање да је у неком оп
штем бези зл аз у и он и санаторијум и сви санаторијум и у зем љи. Вероватно ни
остал и нем ај у дов ољно лек ара, нем ај у дов ољно зград а, а молбе им за пријем
одас вуд стиж у. И сад му се, као и пре много пута кад се мин ис тарс тво оглуш и
ло, учин ило да би био корис нији на неком мес ту одак ле би могао да одлуч ује да
се нова леч ил ишта диж у, да се онима што већ пос тоје створе широке мог ућно
сти рад а; него да буде управн ик и одбија молбе болес ник а да буду прим љен и.
„Ако хоћу да будем дос ледан, везати се за један јед ини санаторијум и само њего
ву судбин у, то је донек ле као лек ар инд ивидуа л ис тичког правц а кога највише
зан има судбина појед иног болес ник а као так вог.“
У подне је врат ио у свој стан књиге које је био понео колегама и не пом ињу
ћи ниш та о њима. Било је бес мис лено дават и их у том час у. И њем у самом тре
нутно није било до њих. На ручак није ишао, провео га је о шољи чаја. Све више
се у њем у утврђивало миш љење да пос ао у санаторијум у није најваж нији који
се може вршити у борби против туберк улозе, да сред иште није у њем у. Као логи
ка, разу ме се, то му је још од почетк а било прис тупачно, али осећајно је тол ико
за свој завод био везан, да је имао утисак да је управо то сред иште свега борбе
ног нас тојања. И кад би му се ран ије јавил а мисао да треба да га остави и оде у
Беог рад на какав обу х ватн ији посао, отискивао ју је од себе као издајн ичк у.
Сад је хтео, ма кол ико му то теш ко било, да лог ик у дотера до краја. Оче
видно је било да онај који има жељу да утиче на здравс твен у пол ит ик у у зем љи
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не може на њу непос редно утицат и негде из операц ионе сале и амбул анте, да за
тај пос ао није довољан утицај који се врш и преко оздравел их пац ијената, како
је он имао обичај да се заварава; да убед љивост једне операц ије, ма како бил а
сјајно извршена, није главна оштрица са којом се иде у борбу. И анкета је пок а
зал а да су он и његови успес и и пропаганд а кој у врш и у санаториј ум у, остал и
ипак у зат вореном круг у.
И он сам је другима говорио тол ико пута да нис у највеће зло болесници, него
друштво равнодуш но према њиховој болес ти као друштвеној појави. Равноду
шни су бил и појед инци, нау чници, уметници, књижевници, равнодушне устано
ве, људ и који не представљају себе самог. Мерећи бар према себи, чинил и су му се
так ви. А најваж није је свакако било уништит и ову равнодушност. Бит и, на при
мер, министар социјалне пол итике, а имати његову, Стевановићеву, веру да се зло
да уништит и. Преко ноћ и би, чин ило му се, ник ло леч ил иште у сваком климат
ском крају. Ниједн у варошиц у не би оставио без диспанзера. Натерао би свакога
лекара да бар три сата рад и за државу. Натерао би општине да му у року од дваде
сет и чет ири часа створе пот ребне зграде. Како се у сваком граду нађу зграде за
све остало што треба! Све се може кад се хоће. Зар није он и његов завод доказ за
то. Сами себе су такорећи створил и. Један санаторијум је могао да нађе мог ућно
сти да се унапређује, а држава не може да му пруж и руку! А онда су му пале на ум
Нед ине речи, кад се пред њом једном љутио на министра здравља, да револуцију
ни у здравственој пол ит иц и не мог у извршават и појед инц и, да треба да је читав
реж им, сав устав, такав, па да то успе; али је он те речи брзо терао од себе.
Лек ар се међут им морао имат и и започета зград а морал а заврш ит и. Цело
по подне мозгао је о томе уз посао. Пред вече је пошао да проход а, како је обич
но чин ио кад је хтео да се сред и пред как ву озбиљн у одлук у. Код дечјих барак а
углед а Ивановић а и пом ис ли да би добро било да и њега позове и да у ходу то
заједно прет рес у. Ивановић је имао у својој вил и још нек а пос ла, али, пом и
сливш и да је он у распол ожењу кад се осећ а пот реба за чијом пријат ељс ком
близином, прис тао је.
Пош ли су према шумарк у с дес не стране пута, јер се Стевановићу чин иле
мале шетње што их је обично правио у шум у над сам им санаториј умом. У по
четк у су обојица ћутал и, преморен и од пос ла и узбуђења које су тога дана има
ли. Ишли су јед ан за друг им уском стазом кроз ливаде.
– Да ли сте ви, Ивановићу, кадгод бил и овде у шум и?
– Не. Био сам горе над барак ама.
– Лич имо на оне сељаке што цео век проведу крај реке, а ниједном се у њој
не окупају.
Шумарак у који су заш ли био је пун стаза и коловоза који су се укрштал и.
Они су пош ли стазом према југоистоку што је вод ила у густе четинаре. У шуми је
било прво сасвим мрачно и потп уно тихо, али пос ле десетак мин ута опет се ра
зведрило. Избил и су на нек и проп ланак на коме је поред четинара расло и некол и
ко млад их букава. У тамном четинарском зеленилу оне су деловале као уцветало
шибље, тол ико им је лист био нежан, па чак и мирисан. Сиш ли су ту са стазе на
нас лаге сувих иглица које су се угибале при ходу као гума и сел и на тек оборен у
букову кладу. Стевановић се заглед ао у узрујан и мравињак. Залутал а пос ледња
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светлост бил а му је пал а на лице. Ивановићу се, поглед авш и га, учин ило да има
пред собом неког сасвим другог човека него оног што је ујут ру викао у амбул ан
ти. Лице му је било жалосно и некако истањено. Чинило се као да се од нечега пре
пао, да се осећа беспомоћан. Био је усто у неком старом кап ут у, па је и то повећа
вало ону његову беспомоћност. Ивановић се труд ио да погод и о чем у је мис лио
у том трен утк у: о нечем у пром ашеном у личном живот у, о љубави прем а оној
лекарки и о својим шетњама с њоме мож да кроз ову шум у, или га је морила та по
следња санаторијумс ка брига. Хтео је да му спус ти рук у на раме, и да му каже
нешто што би му у так вом трен утку рекао брат, али се снебивао од так вог поступ
ка. Наједном му је постало немог уће да га даље тако изг убљеног гледа и позвао је
да пођу. Стевановић је послушно устао и погледао га погледом који није запажао.
Мрак је већ излазио из увала, плео се за ноге дрвећа, хватао се њима двојици
о скутове. Негде под алеко светлеле се само вратн ице између стабал а.
– Не знам шта би требало...
Ивановић се учин ио да га не чује и рек ао одушев љен им гласом, бар је хтео
да му глас буде так ав:
– Прегледао сам данас вашега Мом у. Не знам да ли је у свет у операција успе
ла тако као вама та пломба.
– Прегледао сам данас вашега Мом у. Не знам да ли је у свет у операција успе
ла тако као вама та пломба.
Опазио је како му се лице прен уло и пос тало стварн ије, управ о пос тало
свакод невно и глас му зат реперио радос но:
– Заис та? А сећате се как ав је то био јад ан млад ић кад је дошао?
И ту се гласно почео опомињати свих тешкоћа које је имао у његовом лечењу
и које је преброд ио. Причао је о својим борбама пред ту операц ију, и о радос ти
кад је успела. Почео је корачати брже, као кад појури из амбуланте у как ву вилу.
– Али куд а ми идемо? – прен уо се уплашен пом рч ином која је већ сад бил а
изнад њихових глава. – Као да смо залутал и!
– Не брините, начинил и смо круг. Сад ћемо избити изнад лекарских барака.
Стевановић је нас тавио да говори о Мом и. Говорио је тише и топ лије него
у амбул ант и. Пред њим се само бел ас але пруге коловоза који се сад спуш тао у
дол ин у. Наједном је стао и нас мејао се:
– Оду чио сам се од свега што није санаторијум, носим га уза се као пуж кућу.
Мол им вас, ја сам кроз шум у прошао и нисам је такорећ и видео. Кад се ова ноћ
овако спус ти!
Ивановић је, мада и сам зау зет мис лима, уживао у лепот и шуме, у јези таме
што се око њих стезала у тишини, и оштро све запажао. Било му је жао кад су после
некол ико корака, иза завијутка, угледал и светлости санаторијума, који се чинио
читав мал и град, тако су иза шумске помрчине деловале светиљке и бел ине зграда.
– Поглед ајте „Наду“, то ће бит и најбоља наша зград а. А знате шта ми је сад
пал о на ум? Можемо ми на њу само став ит и кров и лет ос је упот ребљав ат и.
Прозори иначе, и кад их има, стоје отворен и.
Ивановић није знао да ли ово треба да прим и озбиљно и погледа га упитно.
„Уосталом, свеједно“, пом ис ли. „За вечерас је исп ливао из бриге. Нек а верује да
се то може извес ти.“
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“ако није волео да мења места стварима на свом столу, Стевановић их је сад
ипак друкч ије поразмештао. Ставио је кристалн у блиставу куглу на исечке
из дневн их лис тов а, брош уре слож ио на једн у гом ил иц у, започете рукоп ис е
оставио у фиок у. Погледа затим књиге на разним језицима што су се кроз стак ло
блистале и буд иле у њем у многа сећања. Стави на вид љиво место стручне часо
писе у којима је сам рад ио и своје књиге. Бац и поглед око себе по зидовима, на
стат истичке цртеже как ви се виђају по клин икама, на уоквирене пејзаже, зат им
на строг, скоро болн ичк и намештај, и осет и задовољство: соба је лич ил а на ода
ју нау чн ика строгог живота, а који је ипак био осетљив за лепот у и уметности.
Леч ил иште је очек ивало мин ис тра здрав ља и соц ијалне пол ит ике и Стева
новић је већ од јут ра обил азио све од амбул анте до елект ричне цент рале; по
следњ а стан иц а му је бил а његов стан. Осећ ао се као сеос ки дом аћ ин који је
само својим трудом стек ао и уред ио имањ е и био за њега свим нит им а свога
бића везан. Уживао је у пом ис ли како ће мин ис тра задобит и на сваком корак у:
чис тоћом, нач ином живота у леч ил иш ту, чињен ицом да је углавном сопс тве
ним напорим а изв ојев ао зас ебн у леч ил иш ну пош ту, цент ралн у, мод ерне ин
струменте и да је без помоћ и држ аве, из леч ил иш них уштед а, оправио старе
зграде и довео до крова нову. Бил а му је намера да гос та потп уно опч ин и и пре
ко њега извој ује одобрење буџета за дов рш ав ање те нове зграде и за оно, бар
једно, лек арс ко мес то. Зато се већ два дана у заводу прип ремало. Пос тељно ру
бље је пре рок а промењ ено, на леж аон ице главне вил е изнес ене нед авно ку
пљене нов е стол ице и пок рив ач и, стаз а од канцел арије до амб ул ант е пос ут а
шљунком, цвећар из обл иж ње варош ице опточ ио је леје новим цвећем, бил и су
зак азан и заједн ичк и обед и за све време мин ис тровог боравк а и дато неог ран и
чено право Карган у и сес трама, куварицама, да удесе јеловн ик не водећ и рач у
на о трош ку.
Био је остао само још час до мин ис тров ог дол ас ка и он се брз о спус ти у
парк одевен свечано носећ и у руц и рук авица:
– Недос таје му цвеће, – добац и Карган, који се зајед љивош ћу свет ио што
се и сам морао уз њега и Перића одвес ти до стан ице пред гос та.
– Човек је прос то само учт ив, – рече хладно Олга којој се овак ве примедбе
нис у свиђале.
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Она је, сада потп уно опорављена, целог тога дана бил а слободна, то јест до
била је дозволу да не мора лежати, те је већ од јутра уз Зајца и остале дож ивљавала
грозниц у пос ледњих прип рема.
– Мис лите што и ја, али због неког ком ичног појма час ти нећете да се под
смевате ближ њем – успе још да добац и Карган и, на нес трп љиви пок рет Стева
новићев, брзо се попе у кол а.
Министар се десио отворен, добронамеран човек. Поставши од адвоката изне
над а мин ис тар народног здрав ља, није уопш те до свог улас ка у мин ис тарс тво
имао појма о полет у који је у пос ледње време узел а борба прот ив туберк улозе,
нит и се ишта разу мевао у новом социјалном покрет у у мед ицини. Његов улазак у
Владу пао је у највећем јеку анкете која га је и одлучила да обиђе здравствене уста
нове те се на најкраћи и најпријатнији начин обавести о стварима које није знао.
Слично такозваним народним добротворима који после смрти завештавају своју
имовин у народу, желећ и тако да иск упе и грехе према њем у, нови мин ис тар је
хтео дареж љивош ћу према завод има из свог подручја да умири савест која му
је говорил а да је неправично узео место које би требало да зау зима човек далеко
боље упућен у потребна питања. Возећи се од станице до лечил ишта, распитивао
се о ономе што није знао не кријући своје незнање. Карган је, иако пре његовог до
ласка спреман да га исмева, морао признати да је гост једноставан, искрен човек.
На домак у парк а Стевановић је, пок азујућ и му зграде што се беле у дрвећу,
рек ао:
– Ето, драг и гос под ине, моји сарадн иц и и ја живимо ту већ више од десет
год ина у неп рек идном заточен иштву, ухваћен и у коштац са туберк улозом.
– Зар не успет е бар на кој у нед ељу да се изв учет е мал о до Беог рад а или
инос транс тва? – зач уд ио се гост, чији је нач ин говора својом једнос тавнош ћу
необично одуд арао од Стевановићевих свечан их као напамет нау чен их изјава.
Карган је брзо и са задовољством прих ват ио обичност гостовог понашања:
– Па умакне се понек ад, иначе збиља би било нес нош љиво.
Стевановић као да је осет ио убод нож а: пред мин ис тром јед ан од његових
најс таријих сарадн ик а (како је Каргана празнично звао) да свој пос ао зове не
снос ним! Што је он звао своју везаност уз завод заточен иштвом, бил а је по ње
говом схватању чис то пое тс ка слобод а.
– Жив човек мора понек ад, разу ме се, и да се разонод и, – примет ио је сре
ћом гост прос тодуш но.
Кроз некол ико часак а улазил и су у леч ил иш ни парк. Са обе стране главне
стазе стојал и су свечано пац ијент и као војн иц и. „Што још шефу не падне на па
мет, доврше те лицемерне сестре“, помисли Карган гледајући на редове болесни
ка, љут ит што се морао наћ и заједно у кол има са Стевановићем коме се чес то
смејао због склоности према свечаностима. Гост је међутим био искрено дирн ут
и у својим лаи чк им схватањима преп лашен да болесницима не позли од стајања.
– Зашто сте забога, гос под ине управн иче, пот ргли из пос теље овол ике бо
лес не људе!
– Ти које вид ите, – одговорио је он понос ито, – сад а су здрави. И, уоста
лом, како да не дочек ају свечано човек а у чије руке је положена брига о здрав љу
целог нашег народ а?
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Мин ис тар је био пос лов ан чов ек и рач ун ао већ да је овај свеч ан и дочек
имао да буде нек а врс та платонс ког мита, да би учин ио вероватно неке услуге
за које још није знао как ве ће бит и, али је био спрем ан да створи све што се
преко њег а очек ив ал о од држ ав е. Брз о је и, због узб уђ ењ а, дос та нес претно
изиш ао из кол а и нашао се у гом ил и доктора, сес тара, чиновн ик а и радознале
чете пос луге. Петогод иш ња девојч ица пред ал а му је кит у цвећа. Гост није знао
смеју ли се болес на деца љубит и, а имао је жељу да дете пољуби. Први пут у жи
вот у је чуо да се и деца лече на так вим мес тима.
– Нисам знао да имате и так вих мал ишана, – рече глед ајућ и у дете са мило
штом и дод ирујућ и му бојаж љиво врхом прс тију кос у.
– Имамо их читав врт, и тако су сви задовољн и, да скоро ник ад не пом ињу
род итеље.
– И ја сам имао једн у так ву малу, – рече гост необично узбуђен, и дод аде
тихо, да дете не би чуло, – умрл а је од запаљења мозга.
– Онд а ћете зацело разу мет и наше намере да дец и дамо нов у хиг ијенс ку
зграду, – почео је Стев ановић, не осећ ај ућ и да је исувише брзо прешао преко
његовог болног сећања. – Наш завод је такорећ и први у зем љи који има и оде
љење за дец у. Кад се мало одморите, прво ћемо вас одвести до наш их најм лађих
пац ијената.
Пос ле дочек а, кад су сес тре одвеле девојч иц у, а и остал и болес ниц и се по
нап ред утврђеном реду врат ил и у своје зграде, пун и празничног расположења
как во дај у ретк и догађаји, и лек ари пош ли на рад, Стев ановић је одвео гос та
себи да се одмори.
– Сад да вид ите кад га се шеф насамо докопа, – примет и Карган, – има гост
да нау ч и о соц ијалној мед иц ин и за шест сат и више него учен ице нуд иљс ког
курса за шест месец и.
– Мис лите да су мин истру пот ребне лекц ије у том погледу! – зач уд и се Зајц
по свом обичају.
– Струч ио се право из пол ит ике у хиг ијен у, па пом ис лите и сам и, – одго
вори Карган очито задовољан својим духом и ваљда у једном потезу сагоре пол а
цигарете.
Зајц у је Карг ан био врло зан им љив, чак га је прив лач ио; али, углед авш и
Олг ино озбиљно лице, отпорно прем а тим дос етк ам а, пом ис ли чак да је и за
једног Каргана сувише смело тако слободно говорит и.
Са Стевановићевог прозора се видео цео парк, све заводс ке зграде и чет и
нарима пош ум љена брд а на југозападу која су вид ик зат варал а много пре него
што би се желело. Пос ле петнаес тод невног пад ања кише био је први и врло то
пал дан, те је ваздух отеж ао испарењем, јед ва чек ао да се ослон и на гране, кро
вове па и димове, који су се под његовом теж ином повијал и. Мин ис трова уна
пред створена слик а о климатском леч ил ишту бил а је: вртоглава висина, вид ик
широк и ваздух сав прожет елект риц итетом. Он примет и отворено да му се чи
ни да је место мало у руп у, због чега се Стевановић осет и лично увређен. На ле
каре, болеснике или болесничке рођаке сруч ио би громове, али са гостом се мо
рало свеч ано и стручно гов орит и. И он пок уш а да објас ни како је теорија о
утицају климе додуше ударил а темељ санаторијумс ком лечењу, али како се она
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старинска, фанатична вера у њен у свемоћ постепено изг убила, како је клима само
један од безброј услова који убрзавају лечење. Мин истар се искрено зач уд ио:
– Нау к а је, знач и, променљива кол ико и пол ит ик а!
– И много више, бар што се тиче туберк улозе и бар у пос ледње пос лератно
време. Дотле су се у неком погледу миш љења измен ил а, да оно што је до нед ав
но смат рано за спасонос но, сад а се само са вел иком обазривош ћу, и само у по
нек им случајевима, може упот ребит и, – тумач ио је Стевановић гласом као да
је он проу зроковао сву ту револуц ију.
Гост је желео да пок аже што више паж ње и упитао са сау чеш ћем да ли ће
се пронаћ и једном как ав спец ијалн и лек прот ив туберк улозе. Домаћ ина је обу
зел о саж аљ ењ е због њег ов е необав еш тенос ти. Друш твен а борба прот ив ту
берк улозе бил а је на врх унц у. Прис тал ице соц ијалне мед иц ине су као на фос и
ле глед ал е на лек аре инд ив идуа л ис тичког став а. Сам је Стев анов ић објав ио
био у једном од стручн их часоп иса чланак: „Непатент иран и лек“, где је језиком
реторс ким, пун им метафора, ударио на стару школу, на скупоцене спец ијал и
сте које дот урај у заи нтересоване индус трије, на лек аре који се утрк уј у да сва
ки препоруч и нек и свој лек, на нау чн ике који се труде да так ве лекове пронађу,
и тврд ио да ни највећ и лек ар нау чн ик у старинс ком смис лу није корис тан ко
лико как ав одушевљен и борац соц ијално мед иц инског правца. Њем у је додуше
лако било тако говорит и, јер му нико није могао рећ и да је због неус пех а у кли
ничком лечењу зау зео так ав став.
– Спец ијалн и лек прот ив туберк улоз е! – радос но је прих ват ио свој у нај
ом иљ ен иј у тем у. – Драг и гос под ине мин ис тре, так ав лек уопш те не пос тоји,
не треба га траж ит и. И чак кад би и било мог ућно обу х ват ит и све мог уће неис
црпне обл ике под којима се она јав ља, и кад би им се нек им нароч ит им леком
могло дос коч ит и, све би то било узалудно, док се не би наш ле мог ућнос ти да се
спрече, разу мете, унап ред спрече, нова обољења, да се друштвен и живот и жи
вот појед инаца тако удесе, да се нови извори више не јав љају или да се бар сма
њују, прос то речено: да се она леч и више као болест друштва а не појед инца.
Гост није сас вим тачно знао шта би управо знач ило болест друштва, или не
више него онол ико кол ико му је здрав разум могао објаснит и. Знајућ и да је Сте
вановић јед ан од најбољих клин ичара, чуд ио се што не даје клин ичком раду пр
венство. Чин ило му се све то прил ично фантастично. Зато рече кроз смех:
– Бојим се да ћу вам бит и лош учен ик.
Стевановић се и сам нас меја мад а му се гост учин ио прил ично подругљив
у својој скромнос ти, зато је одмах прек ин уо изл агање и позвао га да разглед ају
амбул ант у и апотек у. И лек ари су бил и пос вршавал и посао ран ије, јер је он же
лео да и у њиховом прис ус тву гост обиђе леч ил иш те. Сес тре су пре подне већ
биле извеле здравију дец у у врт одак ле је посета требало да почне. Двадесетак
здравије деце трч ало је по хладу што су бац але бараке и околно дрв еће. Која
нис у смел а изл азит и глед ала су жељно кроз прозор, будећ и осећања што их чо
век има кад прол ази крај стак лен их баш та. Сес тре су оби г равале око деце што
су имал а да поздраве гос та, прес лишавајућ и их по безброј пута.
Док се мал а дечја свечаност потом одвијал а ком ично као навијена играч
ка, мин ис тров у паж њу је прив ук ла Смиљ а, чији је нос од силног прит ис ка уз
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прозор био спљош тен, а вел ике жедне очи зау зимале ваљд а сву трећ ин у мај у
шног изболованог лица. Он тихо упита Олг у која је стојал а крај њега:
– Она мал а, та са дивн им очима, хоће ли оздравит и?
Олга исто тако тихо одговори:
– Казал и су ми да гос под ин шеф верује у њено оздрав љење.
Глед ајућ и Смиљу сећао се своје девојч ице. Исто тако је она приљубљивал а
нос уз прозор кад су је држ ал и да глед а како он дол ази. Имал а је исто тако ма
јуш но лице које су очи биле готово прог утале. Још и сад а, пос ле сед ам год ина,
сећао се са ужасом како лек ари нис у могли да виде од чега дете болује док нис у
нас туп ил и пос ледњи дан и.
– Чија је мал а? – опет тихо упита. – Има ли род итеље?
– Да, врло сиромаш не. Завод је издрж ава.
По некој нароч ит ој лог иц и уцвељ ен их побож них род ит ељ а, и мин ис тру
се увек чин ило да му добра дел а указана дец и стање његовог умрлог детета не
где нек ако олакшавај у. Нас лут ио је већ да управн ик од њега очек ује да потпо
могне одобрав ање буџета за дов ршење нове зграде и био готов да га свим си
лам а изв ој уј е. Међ ут им та врс та задуж бин е чин ил а му се нек ак о сув иш е
апс трактна. Желео је да учин и и неш то слично милос тињи: да свој новац да за
некога кога је својим очим а видео. Сил азећ и од дечјих барак а, одм ах је саоп
штио Олг и да ће он у будуће снос ит и трош кове око лечења девојч ице за коју је
питао све док она потп уно не оздрави. У том час у их је Стевановић стигао, пун
страх а да то кратко време које ће мин ис тар бит и без њега друг и неће знат и до
вољно да искорис те и обрате му паж њу на све што треба.
– Дирљ ив и су ваш и мал и бол ес ниц и, – реч е му мин ис тар, – врл о су ме
узбуд ил и.
Стевановић га је зах вално погледао и дао се у објашњавање принц ипа дечје
шумс ке школе, док су се остал и, да не би бил и изл иш ни и смеш ни као ћутљива
пратња, град ил и да говоре о богзна како важ ним стварима, а у ствари су и нехоти
це ослуш кивал и његов прес рећн и глас док је у амбул ант и свечано објаш њавао:
– Све смо ово трудом својих сарадн ик а и својим рођен им стек ли, отк ако
нам је мин ис тарс тво одреш ило руке да уштеђевином леч ил иш та сам и распо
лажемо. Наж алост, зас ад се још увек лече само економс ки обезбеђен ији, а ду
жност би нам бил а да обезбед имо бесп латно лечење најневољн ијим, који код
куће немај у мог ућност за то. Ми за све имамо буџета, само кад је у питању на
родно пос рн уло здрав ље, онд а се рач уна и штед и.
Гост је искрено желео да се о свем у обавес ти и са паж њом је слушао те ре
чи пуне пребац ив ањ а. Већ од почетк а, Стев ановићев нач ин говора буд ио је у
њем у осмех чуђењ а па катк ад и саж аљењ а што га осећ ај у људ и практ ичн и кад
се сретн у са занес ењ ац им а. Али што га је више слуш ао, ова осећ ањ а су се све
више мењал а у див љење как во нас обу зима пред неч им вел ик им што не може
мо до краја да прон икнемо. Слушај ућ и га с кол ико љубави говори о ономе што
је створио, како дет ињ ас то не уме да скрив а понос, пос тајао му је пријат ељ.
Ово пријат ељс ко и заш титн ичко распол ожењ е обу з им ал о га је вер ов атно и
због тог а што се тај тако чув ен и лек ар, с тол ик им нас лаг ам а знањ а, с глас ом
крајње некорис тољубивог човек а, опход ио с њим готово бојаж љиво, указујућ и
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му свак и час поч ас ти као врло вис ок им гос тим а у доброн амерној пал ан ачкој
сред ин и. Линолеу м и што су блис тал и као оглед ал а и још мирис ал и на бензин,
свеж е тек нав учене пос тељ е, пок рив ач и тек изв ађ ен и из слаг ал иш та и кит е
цвећа на све стране, и нова новц ата кравата код Стевановића и дечји концер т,
и приредба за кој у је чуо да ће бит и увече, – све је то било више него при обич
ним дочец им а. Слично узб уђењ е истин а дож ив ео је и једном прил иком збо
ров а у сел им а, као гост код неког угледног, не врло богат ог дом аћ ин а, чија је
кућ а одис ал а свадбеном чис тоћом и расположењем. И помало га је, мож да са
мо на кратко време, обу з им ао нек и племен ит и занос, жељ а да са стране ова
квих људ и поглед а у жив от и пос лов е. Мож да му је бил о и нел аг одно у душ и
кад је, док су обил азил и кух ињу, морао да слуша Стевановићев глас који се пу
нио гнушањем:
– Пре нашег дол аска санаторијум је смат ран као извор богаћења за све који
је треба ло да му пож рт вовано служе. За чиновн ике и пос луг у и околно станов
ниш тво. Ни у ког ни трун и смис ла за опш те добро, за добро своје зем ље. Тре
бало је дивовс ких напора да се то најодвратн ије зло искорен и.
На пок вареност неч иј у може се чов ек туж ит и пред оним ког а смат ра за
потп уно исп равног, и гост се још више осећ ајно привезив ао за Стев ановић а.
Желео је да код њега изазове призивање как вим несебичн им пос тупком и учи
њен им добром.
И пос ле ручк а гост је углавном припад ао њем у. Лек ари са чиновн иш твом
и здравијим пац ијент има чин ил и су пос ледње прип реме за приредбу. У главној
вил и, где је вечеринк а бил а зак азана, Перић се вртео око приређивача, пун ва
жности. Сад је нешто дошаптавао виол ин исти, сад рец итатору, сад девојц и која
је имал а да нешто проч ита; зат им је опет отрчавао до Зајца, који је био одређен
да држ и пред авање о улози ант ит уберк улозних диспанзера.
Управо је Зајц, коме је бил а амбиц ија да говори слободно, још једном се у
себи прес лишао, а мин ис тар је ушао са Стевановићем и још тројицом лек ара.
Да га не би својим прис ус твом збуњив ал а, Олга је отиш ла далеко међу боле
снике. Зајц је имао очи као зрело жуто грож ђе, усне благе али узбуд љиво резане
и чело вис око; да није било тога чел а, енерг ичне браде и мрк их обрв а пун их
живот а, лице би му могло бит и и девојачко. Његов на махов е мало зач уђен и
као бојаж љив израз, који се нароч ито испољавао кад би у Олг у поглед ао, њу је
нароч ито узбуђивао. „Ах, па он ће слободно говорит и“, зач уд ил а се, не углед ав
ши у његовим рук ама ништа нап исано, и у исти мах пуна и зебње и радос ти.
Први пут отк ако га познаје, пос тал а је сведок необичног преображ аја на
његовом лиц у кад је почео говорит и. Одједном је све оно што је бил а благост и
бојаж љивост ишчез ло и истак ла се само интел игенц ија. Прозирне очи пос тале
су далеко тамн ије, обрве се ставиле у пок рет. Човек који се у обичном живот у
свем у чуд ио и био бојаж љив, сад је одређено мис лио, знао шта хоће и своја убе
ђењ а са снагом на друге пренос ио. Олга је осећ ал а пос ле прве бојазни понос,
слушајућ и га како се већ слободно креће по мис лима, како их упрош ћава и чи
ни прис туп ачн им. Стев ановић је такође паж љиво слуш ао и ужив ао, јер се из
сваке Зајцове реч и видело да се изг рад ио под његовим утицајем. Свиђао му се
и тај топ ли, темпераментан нач ин говора који је и он први пут код Зајца уочио.
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Гост је међут им разм иш љао узг ред как ав је утисак сам остав љао на својим
зборовима, да ли је имао ту слободу и увереност; зан имало га је да ли Зајц у све
то што са тол ико убеђенос ти говори заис та до краја вер ује, да није и то нек а
врс та пол ит ике; да ли би његова девојч ица оздравил а да се леч ил а у овој сред и
ни, код овак вих лек ара. Паж њу су му нароч ито приковал и под ац и материјалне
природе, оно што се израж авало у бројевима, на које је Зајц сад а прешао. То су
бил и стат ис тичк и под ац и које му је Стевановић извад ио из своје књиге и који
су пок азивал и нап редовање санаториј ума из год ине у год ин у. Мад а у том по
гледу није имао зас луг а, мин ис тар је осет ио понос због тог а нап ред ов ањ а и
жељу да учин и нешто да ствари крен у још више унап ред, врло добро осећајућ и
да све то изл агање треба да пок рене и његов у вољу и срце. Кад је Зајц зат им го
ворио о недовољнос ти дисп анзера, о томе да су неп равилно распоређен и, да
их неке облас ти, и то цивил изован ије, имају далеко више од сиромаш них и за
пуштен их у здравс твеном погледу, где би требало да их је највише, мин ис тар је
необично паж љиво слушао. За њега су ово бил и драгоцен и под ац и. Заж ал ио је
што их није знао док је био у опозиц ији: како су се лепо могли искорис тит и!
Свега чет рдесет диспанзера, а било би их пот ребно преко четири стотине! И пет
претеж но србијанс ких бановин а запос тав љено! Вражја ствар. Ко би знао где
се све нал азе мајд ан и за борбу прот ив владе. Наж алост, сад а је већ сам у влад и
и мин ис тар подр учја које се могло тако лепо из опозиц ије нап ад ат и. Занесен
овим осећањем, није ни чуо пос ледње пред авачеве реч и. Тргло га је необично
топ ло одобравање пац ијената.
Врат ивш и се из облас ти мис ли у обичан живот, Зајц је, одл азећ и да седне
крај друг их лек ара, пос тајао опет као уплашен и неу беђен да ли су му пок рет и
које чини управо они које би заиста требало чинити. Кроз гомилу очију упртих у
себе видео је Олг ине од дивљења светле и порас ле. Стевановић му стиште рук у
пок азујућ и тиме да је задовољан, мин истар га са паж њом поглед а, нек а госпођа
је међутим претила прстом и смешила се, што је вероватно било кокетерија.
Кад је почело да се свира, мин ис тар се брзо са мис ли и пол ит ичк их сећања
прес ел и у оно своје сас вим друг о биће које је жив от вол ел о, једнос тавно и
отворено. Почео се чак благо них ат и на стол иц и, што је одавало сред ин у у ко
јој се дотле бавио. Изл азиле су му пред очи његове прве љубавне шетње кроз
уцветале шип раге, па дож ив љаји са свирач иц ам а у Скоп љу, па онд а венч ање,
циг анс ка свирк а у порт и и напос летк у дет ињ а смрт и пос ледњ е пев ањ е све
штен ик а у које се уплет ао цврк ут птиц а. Муз ик а га је увек довд е донос ил а.
Престао је да се нише. Сад није више ни слушао; гледао је са сажаљењем на узбу
ђена лица болес ник а.
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ео идућ и дан он и Стевановић су остал и сам и. Стевановић је Зајцов говор
поновио са много више појед инос ти, и много више реч итос ти. Слик ао му
је страш но стање на југ у, по Црној Гори и Бос ни, нес набдевеност здравс твен их
установа. Говорио је о високом процент у зараженос ти.
– Деведесет и пет пос то! Има ли то још игде! Нас деведесет и пет пос то вас
мол имо да се у ово удубите...
За све то време мин ис тар је мис лио: „Да ми је имат и уза се овак вог помага
ча.“ Начелн ик кога је затек ао ниједном му није спомен уо нијед ан од ових про
блема. Њега су муч иле бриге које чес то нис у прел азиле зидове мин ис тарс тва
ни свет аката. Свак и час би му дошао с нек им харт ијама, траж ио потп исе, пре
мештао чиновн ике из собе у собу и лекаре из места у место. И кад је Стевановић
помен уо смртност деце, он се опет сет ио своје девојч ице, мале Смиље, обећа
ња које је дао Олг и. Сад се и Стевановићу осећао ближе и рекао му прек ин увш и
га у говору:
– Необично су ме дирн ул а ваша деца јуче, нароч ито мал а Смиља. Ја ћу се о
њој старат и док не оздрави. Одмах ћу вам оставит и кол ико треба за њено лече
ње за пол а год ине и опет ако буде требало...
Како је био сам собом зау зет, Стев ановић није примет ио његово узбуђе
ње, и живо је изјавио да је прот ив овак ве врс те помоћ и, да није у питању једна
Смиља, хиљад ама так вих треба помоћ и и да так ву помоћ лек ари и читава зем ља
од њега очек ују...
– То је друга ствар, – узбуд ио се још више мин ис тар, – учин ићу све што мо
гу, ви ћет е ми сав ет им а помоћ и, али ово је као спомен на дев ојч иц у кој у сам
изг убио, бил а је тако као Смиља. Хоћу неш то своје, лично, за њу да дам. И, ви
дите, нећу да кријем, све што и иначе учин им у име држ аве, осећ аћу као нек и
спомен ик том свом детенцет у.
Стевановић га је збуњено поглед ао.
– Само, да бих могао помоћ и, морао бих имат и уза се неког тако као ви, ко
би ми ствари тум ач ио, дав ао директ ив е, јер ја се мало у свем у томе разу мем,
морам пош тено да признам. Био бих нек ако сиг урн ији да ме неко гура, да ми
свак и дан каже сад треба ово, сад оно. Него да ја вас украдем и поведем собом,
па да удружен им снагама навал имо.
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Ово је дош ло врло изненадно. Неш то о чем у је чес то сањао, сад му се тако
лако нуд и. Готово се и уплаш ио од мин ис трових реч и.
– А мој санаторијум! – узвикн у прекорно као да је неко навал ио да му узме
нешто без чега не би могао живет и.
– Мој санаторијум! Сад ћу ја вама рећи као ви мени малочас: Није само један
санаторијум. Треба се брин ути за све, а не само за овај. Морате бити доследни.
Стев ановић је стојао крај прозора и пос мат рао као да прат и неког у ходу.
Мин ис тар је мис лио: „Теш ко би се дао он одавде ишч упат и. Клад им се да сад
глед а зграду по зграду, дрво по дрво, стаз у по стаз у и мис ли како је све то он
створио, сав живот у то улож ио и како би теш ко било то сад оставит и.“
– Увек ћемо ми бит и у вези, гос под ине мин ис тре. У свако доба ћу вам сво
јим савет има помоћ и, пис ат и вам, – рече Стевановић изненад а окрен увш и се
опет према гос ту. Мад а је лог ичк и већ давно то питање био преч ис тио, осећај
но је и сад а био много везан за то мес то које је сам створио и за пац ијенте; усто
је имао још много страс ти за клин ичк и рад, за проблеме који се јав љај у у јед
ним јед ин им оболел им плућ има.
– Тако из далека се не сарађује. Није то довољно ни мени, ни држави – према
ономе како сте ми малочас представил и ствари. Сами кажете да борба смалакса
ва. Нема више полета којим се почело, нема људ и с којима би се рад ило. А ја сам,
вид ите, добио так ву нек у вољу да се све то настави, да вама лично помогнем.
Стевановић је био дирн ут, није могао проговорит и.
– Разм ис лите, – дод ао је мин ис тар. – Так ве одлуке се, разу ме се, не доносе
преко колена, али ако је истина да сте о томе сањал и, даје вам се прил ик а да то
остварите. И најзад, ви можете привремено доћи, док ствари не уред ите, па онда
се врат ит и опет овамо.
Пред пол аз ак мин ис тар је пров ео неко време у разг ов ор у са Карганом.
Њем у се свидел а Карганова једнос тавност у говору, то што је с њим разговарао
као са свак им, што се жал ио како има много пос ла, како је дос адно бит и увек
зат ворен ту у брд има. У ток у разговора им се придруж ио и Ивановић.
– Жал им се гос под ин у мин ис тру, да пог ибос мо од рад а...
Мин ис тар се некој мис ли нагло обрадовао:
– Па да кажемо Стевановићу да вам да мало одсуства, редом једном по једном?
– Било би врло добро. Само ја не бих могао сад одмах. Имам у својој вил и
некол ико неод лож них пос лова.
– Карган и одс ус тво! – рече уз пријатељс ки осмех Ивановић. – Па он је сто
пута гори од Стевановића. Можете га само мотком потерат и са рад а; али сма
тра да човек у достојанство нал аже да се мало бун и прот ив стеге коју му намеће
стареш ина.
Министар се смејао. Мислио је притом: „Овај би Карган Стевановић згодно
заменио. Нормалнији је од њега, згодан човечић.“ За два дана свога боравка он се
био дос та приближ ио свима, и ушао у нек а питања свога подручја више него за
два месеца министровања. На растанк у му је било готово жао што одлази.
– Згодан је овај Карган. Ако усвојите мој предлог, њега можете мирне душе
оставити овде. Ко зна, међу нама буди речено, кол ико ћу се ја задржати на овом ме
сту. Треба да пожурите, – рекао је министар тихо Стевановићу, пењући се у кола.
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ет инари разг рејан и на сунц у пос ле пљус ка мирисал и су снаж но, зелен ило
ливад а било још зелен ије, рек а, чија бис трина није бил а још пом ућена по
тоц има што су дол азил и с брд а где је још већ и пљус ак пао, хучал а је и хватал а
пен ушаво огромн им шак ама камење корита, као да би га хтел а понет и собом.
Држећ и Иван ин у глав у на крилу, бак а је разгов арал а с неком младом мајком
која је исто тако свог седмогод иш њег сина вод ил а на лечење. Овај разговор је
свак и час прек ид ал а обраћајућ и се унуц и.
– Сећаш се, Иван ице, оног боровог екст рата што смо га дувал и по соби?
– Сећам.
– Како је оно било јадно према овом мирис у! Овде имаш само да отвориш
прозор и осет иш као да си стот ине онак вих флаш ица прос ул а. – Сап утн ица је
ћутал а скуп љена у своме углу, као да се бојал а њене говорљивос ти. Заглед ал а
се у Иван у са жаљењем које није могла прик рит и, и сина привук ла себи. Девој
чица је леж ал а између јас туч ића зеленоблед а у јутарњој светлос ти и неп рес та
но увртал а шарен рупч ић. И њој и дечак у био је дос ад ан тај говор њене бабе, и
мал ишан је стао опет чупк ат и Иван ин пок ривач, зад ирк уј ућ и је. Он је био на
изглед потп уно здрав, јед ино су му очи биле мало мутне и држ ао се пог нуто.
Његов а мат и је нерадо пос мат рала ту игру, али га није опом ињ ал а; Иван ин а
баба тад а учин и јуначк и подвиг, посад и га крај мајке и рече:
– Буд и миран. Немој да је зад ирк ујеш, она мора да се одмара.
Она је сад а, пос ле одлуке да Иван у вод и у санаторијум, говорил а суп ротно
свом ранијем говору, нападала оне који неће истини отворено у очи да погледају,
зас туп ал а глед иш те да болес ник а треба одм ах леч ит и најс авремен ијим нач и
ном и куд ил а зат уц ане род итеље. Овим се бран ил а од колебањ а којег је још у
њој остало, од страх а пред неизвесним, пред кораком који је учин ил а. У бодром
расположењу је одрж авал а и девојч ица која се радовал а овој промен и, и стално
изјав љивал а:
– Бако, јед ва чек ам да вид им гос под ина Стевановића.
– Он је диван, – одобрил а је свак и пут живо сап утн ица. – Одмах ће те изле
чит и. Бићеш лепа девојк а.
Стевановић се бак и одмах свидео. Свечан, стил изован нач ин његовог го
вора год ио јој је. Да је она бил а управн ик как вог санаторијум, осећал а је да би
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се тако пон аш ал а и тако гов орил а. Он је преко Иванов ић а знао њен у нарав,
био му познат њен дуг отпор, и одмах је почео да је прип рема за ствари које је
намеравао да предузме код Иване.
Иван а је бил а теж ак бол ес ник, али не теж и од мног их друг их које је већ
имао. Како се она одмах уз њега приљубил а и глед ал а га са огромн им повере
њем, то му је инв енц иј у и пол ет утрос труч ило. Нач ин лечењ а који се код ње
наметао био је тип ичан за болес нике чија се болест развил а преко плеу рит иса;
имал а је много зарас лица, које су се морале прво уклон ит и, па онда приступ ит и
дав ању ваздух а. Све то за њега није предс тав љало проблем, много му се теж и
чин ио разговор са њеном бабом, иако су га овак ви психолош ки подвизи оду век
привлач ил и. Ту је трош ио своје неу т рошене уметн ичке способнос ти.
– Вид ите, ви сте жен а са којом се може отворено разгов арат и, – почео је
једном пред вече јуриш. – Вид им да имате дар запаж ања, да сте прозрел и ваше
беог радс ке лек аре. Видел и сте како болес ти прис тупају као бабе: дају неке ма
сти и вод ице и чекају шта ће бит и. „Дођите пос ле пет дана.“ А шта се може дого
дит и у плућ има за пет дана! И онд а кад а се запетљај у, дигн у руке. Ја сад гово
рим конк ретно о вашем гос под ин у Пет ровићу, а ко зна како би и са друг им а
било. Ви нимало, гос пођо, нис те криви што сте довде дог урал и, па тек онд а по
траж ил и право мес то. Убеђен сам, да је јед ан од њих рек ао првог дана: „Сана
торијум! Операц ија!“ ви бис те га пос лушал и.
Жен и су се ноге одсек ле. Операц ија! Да није ипак био паметн ији Пет ро
вић од овога занесенога човек а?
– Зар није то све тамо танко као пау чина! За длак у човек помери, па оде све...
– Да, али так ве пос лове и не рад и неко ко може да помери за длак у. То раде
људ и који у длак у познају операц ију.
Говорил и су не пом ињућ и Иван у. Као да воде обич ан принц ип ијел ан ра
зговор.
– Страш но ми је и зам ис лит и нож у плућ има, па још у плућ има детета.
– Страшно и јест, – одобрио је самосвесно, – али то се и рад и само онда када
нем а другог изл аз а. Вид ите, ви сте култ урна жена, и морате знат и да се човек
ужас но трош и при так вом пос лу. Савес тан човек увек тад а има осећање као да
рођени живот брани. И ја прво пок ушам спољним средствима, ако се тако може:
али важ но је знат и трен утак кад а тај нач ин прес таје да делује, кад знач и злоч ин
тако нас тавит и.
Старао се да говори једнос тавно. Уживао је усто у својој пед агош кој мето
ди, што не пом иње девојч иц у.
Али је за Иван ин у бабу најзад пос тало неиздрж љиво да говори и даље тако
безл ично, неизвес но. Упитал а је:
– Можемо ли са Иваном још мало почек ат и?
– Гос под ин Пет ров ић је сув ише чек ао. И мен и би бил о пријатн ије да је
хтео да је пошаље мен и док је бил а јача. Свак и дан је за нас скуп.
– Знач и, мора?
– Ви бар, гос пођо, нис те сељ анк а. Није: мора, него још може неш то да се
учин и. То је важ но, то је срећа за нас, за Иван у.
– Препаш ће се сирот ица кад јој кажете.
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– Препас ти се! Па дец а су сто пута интел игентн ија од нас. Ивана има си
гурно осећање да ће је то спас ти и јед ва чек а да је оперишем.
Иван ина баба је почел а плак ат и. Плак ал а је, али није прот ивуреч ил а. Сад а
се Стев анов ић разнеж ио. Гов орио је о препороду који дев ојч иц у чек а пос ле
операц ије; о апет ит у који ће јој се одмах поврат ит и, о румен илу што ће се по
пет и у образе. Оздравиће потп уно. Удаће се и рађат и дец у.
– Оног дана кад а сте ви стигли, дош ла је и једна моја бивша болес ниц а са
својим сином. Сама га је довел а и хтел а да остави овде, али ја га нис ам хтео за
држ ат и, то јест нис ам морао. Она је довољно упућена да га сама може у неком
селу пазити док се не опорави. Дечко има само жлезде. Тако ће и Ивана удати се,
рађат и. Само њена деца неће ни бит и слаба – тол ико ћемо њу излеч ит и. Дак ле,
гос пођо, сут ра ћемо, са срећом, изврш ит и ту малу операц иј у. Рад ићу ја уз по
моћ Ивановићеву. Ви ћете је видет и тек прекос ут ра. Ја ћу јој рећ и да вам је мило
што је храбра. А сад лепо пођите кућ и и мирно спавајте.
Иван ин а баба нач ин и пок рет, као да би у тој одлуц и неш то промен ил а,
мол ил а.
– Ви сте жена разумна. Дуго сам мис лио о свем у овоме, и – овако је најбоље.
С њом је у соби, како знате, она Загрепчанка, која је исту ту операцију имала и коју
сте видел и како сад изгледа. Ивана је добро. Ојачал а је знатно за ове две недеље.
Кад се врат ил а у варош иц у, грозничаво је рек ла газдариц и.
– Драга моја, треба бит и култ уран, разуман. Оставил а сам је и нећу јој ићи
док не буде операц ија. Шта ће имат и од тога да јој пиљим у нос. Дете се не сме
разнеж ават и. Зам ис лите, да најед анп ут поч не плак ат и. Вол им је, бринем, али
за њено добро нећу јој на очи за дан, два.
На столу је чек ало Иваново пис мо.
„Драга бако, је ли Ивана оздравил а? Сањао сам да је оздравил а. Мам и каж у
њене другарице да је бил а паметна што је Иван у пос лал а, али мама опет плаче.
Њене другарице каж у да је боље што си ти отиш ла тамо, јер ти не плачеш и хра
бра си. Гос пођица Мил а је радос на што се Ивана тамо леч и. Јед ан доктор јој је
пис ао да ће се излеч ит и па је то одмах проч итал а мам и и мама се сад а каје што
нис мо одмах Иван у пос лал и тамо.
Поздрави је и њој сам писао. Сад а ћемо гос пођица Мил а и ја нос ит и пис мо
на пошту.“
Бак а је осећал а да мало треба па да зап лаче, али је рек ла себи: „Сузе навла
че зло, а и иначе шта ми вред и слин ит и.“ Само, да не би плак ал а, није се смел а
удубљиват и у мис ли как ва озбиљна ствар предс тоји Иван и, и почел а је траж и
ти чиме би се забавил а. За њу је, од трен утк а кад а је изи ш ла од Стевановића, та
операц ија бил а почел а, и свак и трен јој се чин ио читав век. Осврн ул а се по ку
хињ и и узел а да пом аже газ дариц и, код које је у вар ош иц и одс ел а, љуш тит и
кромп ире. Усто је развез ла прич у о томе како је Иван у хран ил а.
– Само птичјег млека што јој нисам стварала; али сам скоро увек морала баца
ти: она не поједе, а другом иза болесног детета нећу да дам па ако је и служавка...
Љуш тење кромп ира брзо се сврш ило, и она је имал а пот ребу да стално са
влађује какав отпор. Почел а је да пере неке ситн ице, па да крп и, да пише Иван у.
Тако је у сталном пос лу провел а та два дана неизвес нос ти.
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Још првог јут ра по операц ији Ивановић јој је рек ао:
– Ишло је као по сат у. Све како се предвидело. Као нау чно дело ово је рет
ко успел а операц ија. Девојч иц а се сад одм ара. Ви, извол ите прошетајте мало
парком, зваћу вас кад могаднете к њој.
Одм ах пос ле операц ије Стев ановић је разгов арао у амб ул ант и са Олгом.
Био је узб уђен, да би се другог пос ла одм ах прих ват ио, и позвао је да дође са
својом скицом за књиг у. Заж арен их јагод ица, сав у грозниц и, разл агао је:
– Ти, знач и, не знаш Милу Поповић. Није ти колега ниш та о њој говорио?
Дак ле, свеједно. Она за ово кратко време спас ав а друг и људс ки живот. И сад
пом нож и, рач ун иц а је јас на: двес та педесет пац ијената пута десет – јер свак и
од њих ће бар десеториц и отворит и очи – то је већ две хиљаде пет стот ина.
Ова цифра му се учин ил а претерано мал а за оно што је хтео у том час у да
док аже, за оно што је осећао, и збуњено је стао. Олга је упитал а:
– Знач и, операц ија је успел а. Брат ми рече да је дивно тек ла. Мило ми је
због те мале, а и због вас и брата.
Он се нал азио још у омаглиц и као пос ле исп ита на коме смо добро одгово
рил и или пос ле победе на как вој утакм иц и. Мис лио је: „Штета што није био
прис утан још ко. Да виде наш и славн и хирурзи са универзитета како се врш и
операц ија. Како од ситн ице може да се створи ремек-дело. Рек ао је:
– Разу ме се, свим а нам је мило због Иване; али мораш ићи даље. Множ и
ову операц ију онол ико пута, кол ико је овде болес ник а, као да је извршено две
ста педес ет успеш них операц ија. Свак и болес ник ће пос ле о овоме прич ат и.
Поверење у нау к у и овај нач ин лечења рас те.
– Хоћете ли да поглед ате скице?
– Да, разу ме се... Врло радо. Требало је само мало па да девојч ица пропадне.
Човек се најеж и од ужаса. Свакојако дођи у везу са њом па ће ти причат и како су
је у Беог раду леч ил и. У доба овак вог нап ретка нау ке. А ти? Како се осећаш?
– Сас вим добро.
– Не сас вим добро, него сјајно. Ти си препорођена. Опет рад иш. Радујеш
ли се живот у?
Поглед ао је нес таш но. Ово питање се однос ило на њен у нак лоност према
Зајц у.
– Радујем.
Остао је цео час с њом у разговор у. Кад је отиш ао, пом ис лио је: „Овак ви
разговори за болес нике много значе. Ту се изг рађуј у, рашч иш ћав ај у поглед и.
Згодн и су људ и Ивановић и.“
О Иван иној операц ији, и кас није такођ е успел ој пнеу м и, гов орил о се у
сан ат ориј ум у и међу лек арим а више него о друг им успел им случ ајевим а у то
време, јер се Ивановић за њу изу зетно брин уо, јер је нагло, за свач ије очи при
метно, оздрав љал а. Кос а јој је пос тал а ваздушас тија, лакша, лице добило сјај и
свеж ин у воћке која сазрева. Пос тал а је живахна, и у трен уц има много лич ил а
на брата.
Бак а се бил а врат ил а кућ и, али ово Иван и није тако теш ко пало, јер је већ
стек ла другарице. Иван јој је писао свак и дан о догађајима у кући и у школ и. А че
сто је његова пис ма читал а Ивановићу у чијој је вил и бил а.
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„Бак а сад“, пис ао је једном, „гов ори као што је пре гов орил а гос пођ иц а
Мил а. Оне се сад слаж у да се од сваке болес ти може излеч ит и само ако се опе
рише. Ја бих волео да опет буде зад атак у школ и као онај пре, па бих ја нап исао
сад а за пет иц у. А гос пођиц а Мил а увек каже да је доктор из твоје собе много
добар, а бак а се слаже. Много смо срећн и што је гос пођица бил а код нас кад си
се разболел а. Пос вађао сам се са Мил аном Ерићем. Због опк ладе.“
Ивановић је радо слушао дечакова пис ма. Чин ило му се да Мил а тад а по
стаје прис утна. Што је више оздрављал а, Ивана је све слободн ије и више разго
варал а са њим и увек причал а и она о Мил и.
– Гос пођица уме много лепо да прича. Да вид ите шта Иван пише.
Извад ил а је испод узглав ља чет вртас ти коверат коме се прозирал а румен
каста шара штампана на нал ичју. На харт ији извађеној из школске свеске, пуној
ситн их квадрата, писао је:
„Синоћ ми је гос пођица причал а опет о оном лек ару и девојч иц и. Кад је он
отиш ао у дал ек у зем љу, њег ов глас је остао код дев ојч ице. Чим она легне да
спав а, глас јој пон ав ља оно што јој је лек ар говорио пре, кад је бил а болес на.
Чим она пом ис ли сме ли да изиђе на ветар, тај глас јој каже: ’Смеш, смеш, смеш!
Сад а си здрава, смеш’. Чим пом ис ли сме ли на сунце, глас јој опет одобри. Кад
неког наговара да иде да се леч и, његов глас јој виче како је добра и како је није
узалуд излеч ио...“
– Јес у ли све приче биле о томе доктору?
– Скоро све. Зар нис у лепе?
– А кад је гос пођица почел а да вам их прича?
– Чим је дош ла.
Ивана се сећал а од реч и до реч и скоро свих и говорил а му их од почетк а до
краја, само да би разговор о Мил и продуж ил а и да би лек ар остао што дуже у
соби.
Кад би изи шао од ње, ругао би се себи да је као гимназис та и корео се што
слуш а оно што му није намењено да чује; па се и бојао да девојч иц а Мил и не
нап ише о чем у с њим разговара, и желео да она то учин и.
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ив от би био див ан,“, пом ис лио је Зајц, „кад бих је могао имат и сваког
дана пок рај себе. Кад год хоћеш да је вид иш, отвориш само врата, а она
сед и крај проз ора и вири у нек и црт еж. Погла је глав у и вид и се неош иш ан
врат. На чарап и негде иза пете мал а подерот ина грубо прик уп љена са некол ико
бодова. Како су срећн и људ и који мог у тако само отворит и врата своје рођене
собе и у њој сед и најдраже им створење и зове се њихово.“
– Куд а, Олга?
– Нос им шефу цртеже.
Зајц је замол и да их вид и. Био је туж ан, зач уђен, пом ал о пов ијен у раме
ним а. Она осет и да га вол и зато што му је неоп ходн а. Љубав се код ње буд ил а
као милош та. Видел а га је чес то као мал иш ан а, прозеблих рук у и ушиј у пос ле
санк ањ а, и как о му их она заг рев а свој им рук ам а. Пос ле би га вид ел а бол е
сног, у неком зап аљ ењу, и она му мењ а облог е, обав ија их око тел а које се пу
ши, даје му јел о каш чицом, прид рж ав ај ућ и му врео пот иљ ак. Прс те му про
влач и кроз озној ен у кос у. Онд а је зам иш љал а да га је срел а кад је већ имао
двоје муш ке деце, потп уно сличне њем у, која су остал а без мајке, и како она
ту дец у, која су у ствари два мал а Зајц а, хран и, куп а, прит ис ка на груд и, узим а
за рук у и ход а с њим а по пољу. Они се као и отац свем у чуд е, пред свач им за
стај у, а она им тумач и, па онд а заг рљена с њима леж и у трави, а они јој дланове
неж не као цвет став љај у на лице и милуј у је. Њих ов а су уста као у оца, мек а,
оцртана белом набубрелом ивич ицом. Нос њиховог оца тек је њима дол иковао,
мало неп равил ан, румен при врх у. Ти Зајцови деч ац и понек ад се прет варал и
у бебе. Њим а је тек прис тајал а очев а бел а проз рачн а кож а. Она их став ља уз
нед ра, осећ а как о је дод ир уј у хладњ ик ав им мал им нос ев им а, беск рајно бе
спомоћн и, и наједном је осветли јас но осећ ањ е: да би могла имат и дец у само
сличн у Зајц у; ни према как вој другој не би осећал а ту милош ту, жељу да се сва
за њихово добро ист рош и.
Понек ад га је видел а старог, изнемоглог, пос ле дуго, дуго год ина рас танк а,
сед и украј пута и чуд и се што је живот већ прошао, што је сам. И она опет наи
лази, узима га за дрхтаву рук у, сед а крај њега и сећају: „Било је лепо оно проле
ће кад а си кроз бел ин у воћњак а у парк у ишао дечачк и зач уђен и румен као ба
бино уво.“ „Имал а си занокт иц у на прс ту, мене је то узбуђивало као да сам ти
„
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углед ао цвет у кос и.“ „Изглед ао си тако зач уђен кад сам ти први пут рек ла да те
вол им.“ „Увек сам због тога био зач уђен.“
Пош ли су сад преко мос та на нек у забачен у стазу према лек арс ким барак а
ма, да му пок аже цртеже. У сус рет им је ишао доктор Поповић, лек ар кога су
одм ах пос ле мин ис трове пос ете бил и добил и. Он је био хлад ан и на појаве у
живот у глед ао сас вим нен ау чно, како се Олга о скученос ти његових поглед а
израж авал а. Иако лек ар, о болес тима је говорио као о сензац ији или срамот и,
о моралу као о нечем истом за сва времена и све људе.
– Врло лепо изглед а доктор Поповић, зар не?
– Ја не вол им те хладне лепоте.
Зајц се зац рвенео и убрз ао корак, врло љубазно поз дравивш и Поповић а,
што је иначе ретко бивало.
– Зам ис лит е, – рече Поповић како је наи ш ао, – чујем да је сес тра кол еге
Перића побегла са нек им типом.
– Па ваљда га је волел а, – примет ил а је Олга. – И ја бих, кад бих кога волел а,
побегла с њим.
– Не знам зашто вол ите себе да опт уж ујете? – трже се он од чуђења и дод а
де: – И што је најгоре, тај тип има туберк улозу.
– Шта ту има необично! И свак и друг и, кога би изабрал а, имао би је мож да.
Поповић се рас тао од њих с изразом недоу м ице на лиц у. Зајц је дуго ћутао
разм иш љајућ и: „Да ли сад да је питам? Али може се од тога дет ињас то уплаш и
ти. Мог у тиме све пок варит и. Неће више бит и тако поверљива са мном.“ Међу
тим онај у њем у што је неодољиво желео да проговори, што је знао да ће бит и
добро ако те учин и, преовлад ало је.
– И ви бис те побегли с оним кога вол ите? Да! А да ли бис те могли волет и
некога с киме не би било нуж де да се беж и?
– Погађајте! Зар то није зан им љивије него да вам морам све сама казат и. Ја
о вама, на пример, иако вас ниш та не питам, знам све. Поглед ајте, зар нис у до
бри цртеж и! Шеф ће бит и задовољан.
Он се град ио да глед а и да вид и, а све му је то играло пред очим а. Олга је
стојал а сас вим близу њега, бел а, поверљива, нес вес на своје привлачнос ти.
– Брзо, брзо глед ајте. Шеф веће чек а. Љут иће се ако зак ас ним.
Зајц у је нес хватљиво било да она мора још негде да иде. Зар не треба сад да
остане ту с њим читав у вечност, да шири те цртеже као лепез у, да га лако тиче
раменом, дет ињас то нес вес на онога што се у њем у због тога догађа.
– Зашто бис те морал и ићи данас? И зашто тако брзо?
– Зато што сам обећал а данас и обећал а у овај час. Па чак и кад бих се одлу
чил а да данас не одрж им реч, опет једном морам отић и. Све се једном сврш и.
О томе сам баш данас мис лил а. Вид ите како је брзо пролетело ово време. Још
мало па ћу морат и нат раг кућ и.
Говорил а је то и у исто време глед ал а јеле на суседном брег у, чак је успева
ла да их преброји, и дуго пос ле у ноћ их живо видел а: прво шест сас вим мла
дих, поређан их готово у круг, па онд а оне две дуг их зелен их рук ава што су до
траве доп ирал и, па сед ам једна другој у пот иљк у и онд а оаза сребрнас то пла
вих борова.
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– Ако вам је жао што идете кући, – рече Зајц после некол ико трен утака, – има
јед ан начин да не одете. – Изговорио је то на душак, и чинио се зад ивљен сам сво
јом храброш ћу.
– Не мис лим као та гос пођа Марков, о којој сви чес то причата, да стичем
психолог ију леч ил иш ног болес ник а.
Да је у овом трен утк у хтел а разу мет и шта јој је желео рећ и, и помоћ и му
мало да то рекне, он би је ту одмах, нас ред парк а, замол ио да се уда за њега, од
страх а да не оде, и тако важ на ствар остане неиск азана; али је она у овом час у
тол ико лич ил а на дечак а, тако се наједном уозбиљил а, да се уплаш ио да даље о
томе говори. Она је отрчал а са цртеж има у амбул ант у, а он пошао у своју вилу.
На мос ту се готово суд арио са Ивановићем, и од овога сус рета се тол ико збу
нио, као да је Ивановић могао чут и његове реч и или му погод ит и мис ли; само,
како је он готово увек изглед ао збуњен, Ивановић није то ни примет ио.
Једне недеље ујут ру Олга је отиш ла у санаториј умс ку капелу, јер јој је се
стра Ада рек ла да ће тога јут ра певат и хор.
– Отк уд ви? Из капеле? – упита Зајц зач уђено, видећ и је да изл ази отуд са
санаторијумс ком пос лугом и чиновн иштвом.
– Хтел а сам да чујем хор. А как ви се све обред и мог у да врше у так вим ка
пел ицама? Може ли и да се венчава? Ја, ако бих се икад гдегод венчал а, венчал а
бих се у так вој некој капел иц и. Било би као у романт ичн им роман има које сам
као девојч ица читал а.
Све је то говорила невино као да јој нема више од десет год ина. Ко би смео та
квој девојчици казати: „Хоћете ли да се са мном венчате управо у тој нашој сана
торијумској капел и?“ Ко зна шта она замиш ља кад каже: „Волела бих се венчати!“
Из дана у дан Зајц је пос тајао све нес трп љивији не да јој каже своја осећа
ња, јер је знао да их она зна, већ ту своју жељу. Чин ило му се, ако не би прис тал а
да се уда за њега, да би изг убио не само све своје будуће дане него и све оне који
су прош ли. Не само да сад а није умео да зам иш ља свој у будућност без ње, већ
није могао да се сећа а да на њу не мис ли.
Све се одлуч ило међут им много прос тије него што је он мис лио. Кад се
Олга опет једном раст уж ил а што мора ускоро ићи, рек ао јој је да њем у њен од
лазак још теже пад а.
– Знам, – тихо је казал а.
– И знате зашто?
– Како не бих знал а.
Глед ал а га је мирно, поверљиво и као да је све то од памт ивек а било тако и
да нема у томе ничег чудног. Тада му је било врло лако да јој каже то што се тако
дуго бојао и да пом ис ли.
– Знала сам да то једном мора бити, да нећемо моћи живети одвојено. – И до
дала је уз осмех: – Добро је што постоји ипак начин да човек не мора да се растаје.
Кад је Ивановић сут рад ан рек ао у амбул ант и да се Олга удаје за Зајца, Сте
вановић је пао у усх ићење. Учин ило му се да јој је он пок лон ио ту срећу из руке
у рук у, да до удаје не би дош ло да није бил а код њега на лечењу.
– Остал а би уседел иц а, – прог унђао је Карган, глед ај ућ и га с нак лонош ћу
и жаљењем.
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Стевановић је међут им терао своје, тврдећ и како је он то већ знао, како је
Ивановићу скрен уо још пре неког времена паж њу на њихову љубав, како је она
пос лед ица Олг иног борак а у Словен ији.
– Вероватно, – нас меш ио се Ивановић, – где би иначе срел а Зајца...
– Кол ег а, ја не гов орим о томе, већ о мног о важ нијем: да се она тол ико
здравс твено препород ил а да може осниват и пород иц у.
Кад се Карг ан умеш ао и рек ао да је здрав а и дош ла, Стев анов ић је имао
осећање као да хоће пакос но да му одузму огроман део од његове зас луге у тој
удаји, и мада је и сам гов орио ран ије што и Карг ан, сад је тврд ио, кад не би
остајал а у леч ил ишту, под надзором, он јој не би могао овај пос тупак тако лако
дозвол ит и.
– Много то девојке питају, – добац и опет Карган.
Дан пос ле Олг иног венчањ а које се обавило у капел и санаториј ума, Ива
новић је добио брзојав да им је отац пао под трамвај, изг убио обе ноге и да ће
теш ко остат и у живот у. Ову вест је саопштио одмах Стевановићу, молећ и га да
то од Олге што дуже сакрије и, ако му јави да је отац умро, да то прво каже Зајц у,
па, рек авш и сес три да има хитна пос ла у мин ис тарс тву, отп утова кућ и.
Сут рад ан је Стев ановић добио извеш тај да је професор умро, и мож да се
први пут упус тио у дубље разм иш љање о Ивановићу. Било му је јас но да пос ле
очев е смрт и он мора глед ат и да дођ е у теш њу вез у са пор од ицом. Мож да ће
хтет и и да иде у Беог рад. Та претпос тавк а га је уплаш ил а. Како је био убеђен
да Ивановић неће ни у овом случај у поч ињат и приватн у пракс у, остајал а је је
дина мог ућност да траж и мес то у држ авној служби у самом Беог раду или негде
у близин и. „Било би себично од Ивановић а да тако пос туп и. И гот ов о нез а
хвално. Знање које има, овде је стек ао. Да није дош ла овде, Олга се не би спа
сла, не би се удал а. Само он не може о томе сад а тако зрело разм иш љат и и учи
ниће нек у глупост...“
Одмах је сео и нап исао мин ис тру:
„... Санаторијум би био збиља у вел икој незгод и да изг уби так вог сарадн и
ка. Ви сте видел и колег у на пос лу, и онд а, ако бих се ја одлуч ио да пођем, збиља
би било немог уће одрж ат и онај дух овде и онај радн и полет как ав сте видел и,
кад а би и колега отиш ао. Ми га морамо бран ит и да у жалос ти не учин и нек у
глупост, не говорећ и му да смо се о томе договорил и. Ако би он пот раж ио ме
сто у Беог раду или окол ин и, мад а би га први могао имат и према способнос ти
ма, не бис мо му смел и дат и, јер би овде снаге биле сувише ослабљене. Кас није
ће вам за овом бит и зах вал ан. Њега овде чек а будућност...“
Однео је пис мо на пошту и онд а отишао да нађе Зајца. Ивановић се врат ио
пос ле недељу дана и био још зат ворен ији него обично. Није говорио да би же
лео да се премес ти у Беог рад. Чин ило се чак да му је у том трен утк у Олга већа
брига од свих остал их и да је задовољан што је ту поред ње.
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дмах пос ле своје посете мин ис тар је учин ио некол ико вел ик их услуга са
нат ориј ум у, између осталога израд ио је буџет за довршавање дечје виле.
И увек је у сваком писму, којим би јављао какав нови успех, звао Стевановића на
мес то начелн ик а, обећавао да ће му оставит и одрешене руке и мол ио га да се
овога места прими бар неко време и помогне му у решавању проблема које је же
лео добро да реш и, а није имао искреног саветн ика. Знајућ и његову оданост са
наторијум у, наглашавао је нароч ито да га позива бар док не заврше пос лове који
су самом Стевановићу леж ал и на срц у. Пос ле сваког так вог пис ма Стевановић
није могао спават и. На пом исао да остави леч ил иште, сав би зат рептао. Чин ило
му се како ће све наједном поћ и у суноврат, лопови ће наг рн ут и међу чиновни
штвом, у кух ињи се рас ипат и, пом реће мног и, које је тако успеш но почео леч и
ти, због лек арс ких грешак а, доћ и ће за управн ик а когод ко не зна чес тито нож а
држ ат и. И одмах зат им би зам иш љао себе начелн иком, у ствари сам им мин и
стром, јер он му је обећ ао да ће му оставит и да рад и слободно. Борба прот ив
туберк улозе опет ће оживет и. Нић и ће на све стране нови диспанзери, домови
здравља и радне колон ије за прездравеле. На све стране ће се врш ит и пропаган
да, окуп иће око себе пис це и слик аре, слат и их у санаторијуме да проведу неко
време као гос ти и тамо се над ахн у за дел а о којима је он тако давно сањао. На
његову рече ће се у буџет унети баснословне своте за народно здравље, веће него
за војску. Сви ће говорити како се најс лавнији лекар за туберк улозу примио тога
теш ког пос ла, да би зем љу од пропасти спасао. Дол азиће деп утац ије из Македо
није, Санџака, Црне Горе, и Босне да му зах вале што је и до њих пос лао веснике
здравља. Најтоп лији одељц и његових књига свуда ће се цит ират и.
Дању је тако веров ао да ће све моћ и. Ако човек не жал и да се пот рош и за
нек у ствар, мора је изв ојев ат и, мис лио је. Њег ов а снаг а зрач и на друг е, они
прис тај у уз њега. Жарковић ће први прис тат и уза њ, а за њим и сви друг и про
фесори. У једном јед ином дан у, сат у, мог у њих двојиц а да нач ине револуц иј у,
рец имо, у нас тави на мед иц инс ком фак ултет у, ако ниш та друго. Ако јед ан чо
век вид и више него хиљаде, него мил ион људ и, заш то не би могао да учин и, он
јед ан, онол ико кол ико они сви? Мога би. Моћ и ће.
Ноћу искрсне из таме што улази кроз прозор Неда и говори му да се лаже, да
нема јунака. Кад обије једн у браву, стајаће иза ње друга, а иза те трећа и низ њих.
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Нема јунак а кога неће сви сав лад ат и. Ако побед и једнога, изи ћ и ће на мегд ан
друг и па трећ и до у беск рај. Слабе су само његов а снага и вољ а, треба закон и
да заш тите оно што уображ ава да он сам с некол ико пријатеља може заш тит и.
Борба као његова је борба на парче; треба се борит и друкч ије, „како ми умемо“.
„Хоћете ли моћ и са тога мес та куд идете спреч ит и да младе људе не шаљу у
тамн ице и да их пос ле отуд враћају у стању у как вом се Див љан врат ио? Хоћете
ли моћ и повис ит и радн иц има надн ице да би могли јес ти онако како ћете ви са
ветоват и? Хоћете ли им моћ и дат и здраве станове? Хоћете ли иједн у стварн у,
прав у промен у, моћ и учин ит и својим одл ас ком тамо? Треба се борит и да се
сва зем ља уред и друкч ије.“
Тако су се смењивал а у њем у ова два разл ич ита расположења и кид ал а га.
И кад је био близу одлуке да мин ис трову пон уду прим и, никоме о томе није го
ворио. Није желео да пац ијент и знају да се то догод ило с његовим прис танком,
хтео је да се учин и као да су га без његовога знања поставил и на то место, и сва
ки час нал азио разлоге да одговор одгод и. Сад је то бил а важ на операц ија, сад
дол азак новог зан им љивог болес ник а. Ник ад а ваљд а у живот у није тол ико ра
дио, ни сат ирао друге око себе радом, као да је хтео да у месец дана саж ме енер
гије за коју би и њем у требало иначе пол а год ине. Лекари су у то време ручавал и
тек око пет и вечеравал и око једанаест. Вук ли су се стазама као пребијен и.
– Људ и, ово је патолош ки, – кук ао је Карган. – Пос ле овога, видећете, на
ступ иће нек и крах.
Пос ле некол ико дана у амбул ант у је упао Поповић и рек ао Зајц у, као да би
хтео да га друг и не чуј у, а у ствари так вим гласом као да се радује што он први
донос и ту вест.
– Шефово здрав ље ми се не свиђа. Прво ти не да дић и главе с пос ла, а сад
као да га се ништа не тиче.
Бан уо је и Карган и громко одсек ао:
– Крах. Шеф је сад у мојој вил и так ве ствари проп ус тио, због којих бих не
кад а морао искоч ит и кроз димњак. Сви знац и мел анхол ије.
– Бес мис лиц а, – дочек ао је Ивановић. – Он је сувише акт ив ан, да би сад
испао мел анхол ичан.
– Онд а је нес рећно заљубљен, – рече Карган. – Углавном, опет нешто пато
лош ки.
Ивановић је по десет и пут тога јут ра пок ушао да се сет и кад је то безвољно
стање почело. Превртао је оскудне санаториј умс ке догађаје, траж ио зат им по
сећ ању да ли га је икад пре тако суморног видео. Пол ако се сет ио пос туп ак а
тих дана, как вих ран ије није било. Једна од сес тара је туж ил а бил а пац ијента
Никол ића да на њене очи пуш и на терас и, а он је само замол ио забезекн ут у се
стру да то јави Перићу, док би пре због тога нач ин ио читав лом. Зат им је сес тра
Тек ла изд ал а више алкохол а него што је речено и прош ла је без лекц ије. Нек и
гост остао је три дана више, а он није примет ио.
У том час у и Стевановић је ушао у амбул ант у. Изглед ао је као болес ник и
нас ум ице узимао и остав љао предмете.
– Гос под ине шефе, сут ра је рок за операц ију Дан ице Илић. Хоће ли остат и
као што смо рек ли?
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– Опериш ите ви, Каргане, Ивановић нек а буде уз вас, – безбојно је одго
ворио.
Карг ан га је поглед ао у нев ериц и као да је рек ао как во безу м ље, али по
Стевановићевом лиц у се видело да више није мис лио на операц ију.
– То је нека грдна брига, – умешао се Перић који је увек био забрин ут и коме
су бриге представ љале нешто горе и од саме болес ти.
То безвољно стање је пот рајало прил ично дуго. Улазио је у собе болес ник а
и као да их није запаж ао. Ивана је проп лак ал а цео дан кад је тако први пут про
шао крај ње као да је не вид и, док јој сес тра Рок а није објас нил а да шеф има не
ку вел ик у бриг у. Свакоме се у почетк у учин ило да је неш то љут само на њега.
Али већ после два дана запазило се да је према свакоме овакав, и настала су нага
ђања отк уд може бит и ова промена. Неком се чин ило да дож ив љава нек у дубо
ку жалост, која је нарас ла до болес ног стања. Сес тра Рок а је причал а да је так ав
био само пос ле Нед ине смрт и.
Онд а је опет оживео и изненад а отп утовао не јав љај ућ и никоме куд а иде,
што је све још више зач уд ило. Истога дана из Беог рад а је стигао јед ан од ста
рих пац ијената на конт ролу и причао да је чуо од чиновн ик а у Мин ис тарс тву
здрав ља да Стевановић треба да иде тамо за начелн ик а. Наједном је од мирног
леч ил иш та пос тао мравињак. Разм илел и се људ и, пос тал и вид љиви. Сес тре су
прет рчавале из виле у вилу, скуп љале се у гом илу, и пац ијент и који немају шет
њу пои зил азил и у парк, лек ари су бил и без моћ и да их врате у собе и на терасе.
Деца се расп лак ал а. Укрш тал а се питања, претпос тавке. Болес ниц и су смат ра
ли да су га без његове воље тамо премес тил и, и да је то био узрок оне вел ике
утученос ти. Спремал и су се да скуп љај у потп исе за молбу да се тај премеш тај
пон иш ти. Мног и су ову вест смат рал и тол ико невероватном, као да је неко ре
као да треба зау век да отп ут ује у Кин у. И лек арима се ова вест чин ил а нетачна.
Карган је јед ин и одмах поверовао у њу. Тврд ио је да је немог уће да је мин истар,
учин ио неш то без Стевановићевог знања, и његово понашање пос ледњих дана
је тумач ио тиме што се лом ио.
– Мил и му за јаре – а жао за паре, – изразио се народном.
– Немој много гал ам ит и. Ти ћеш сад бит и шеф, – добац ио је Перић.
– Дођавол а! – викн у Карган. – Не вол им так ве досетке. Него, шалу на стра
ну, да поразгов арамо о овоме, – и помери стол иц у, тражећ и како би боље сео,
као да се спрем а на њој до вечери да прос ед и. – Зар се вам а не чин и то недо
следно и глупо? Шта он очек ује од једног начелн ичког мес та у нашој зем љи?
Да ће моћ и зид ат и санаториј уме и диспанзере? Да ће бит и у стању да утиче на
одређив ањ е буџета за ово? Зам иш ља, мин ис тарс тво ће бит и његово, као што
је овај санаториј ум? Е, па љуто се вара. И пок аз ује да је, поред све своје паме
ти, незрео.
– Пре ће бити да се показује као човек који уме да верује, – убаци Ивановић.
– Боље би му било да мало више сумњ а. Сумњ а човек а чин и стабилн ијим
на зем љи. Напос летк у, нек а му буде, – одмахн у Карган руком. – Него ме плаш и
кога ћемо умес то њега добит и.
– Та ти ћеш га, кажем ти, замен ит и, – опет ће Перић, бац ивш и на Каргана
узнем ирен поглед.
187

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

– А ти га се одмах препао, – дочек а Ивановић. – Нећеш ваљд а стрепет и од
свих шефова!
– Јед ино од Зајца не бих.
Кад а се Стев ановић пос ле недељу дан а врат ио, био је нек ако свеч ан, али
много ведрији него што је отишао. Одмах је наред ио да се пос ле чет ири сви па
цијент и који изл азе иск упе у дворан у највеће виле, заједно са лек арима, чинов
ниц има и пос лугом.
– Овај као самодрж ац кад абд иц ира, – понови Карган редом свакоме лек а
ру. – Знач и, о овоме прив атног разговора нем а. На свеч анос ти ћемо чут и шта
треба.
Пацијенти су и пре четири бил и у дворани, блед и и узнемирени. Шап утање
се мешало са приг ушен им каш љем. Он је ушао у дворан у узбуђен ији него икад.
Говорио је глед ај ућ и негде преко глава болес ник а. Пред њим, као вел ик а рек а
коју је требало преброд ит и, стојало је питање како саопштит и одлук у о одл аску
у Беог рад. Дуго се тако на обал и те воде прем иш љао како да је почне сав лађи
ват и. Лично је на пливача који прво загази само до колена, кушај ућ и брзин у и
хладноћу мат ице; правио је увод слик ајућ и теш ко здравс твено стање у народу,
нападајући равнодушност власти, и онда се наједном, нагло бацио у таласе. Чин и
ло се да верује да је јед ин и он позван да угрожено здрав ље у народу спасе, да је
зато предодређен, да очек ује од свога одл ас ка на мес то начелн ик а вел ике побе
де. Све му се чин ило лако, само кад се једном буде нашао на том мес ту. Видео је
извојеване своте буџета за своје планове. Видео већ сазидана нова леч ил ишта и
диспанзере. Као да је будућ им успес има што их је слик ао хтео да измол и опро
штај од болесника, и заглуш и дашак несиг урности што је негде у њем у леп ршао.
– А шта ћемо ми без вас? – довикн уо је женс ки глас из задњег ред а.
Нек а девојч ица у близин и почел а је плак ат и.
Ово је било управо онако како је зам иш љао тај свој разговор са болесниц и
ма и лек арима. И за тај трен утак кад а се неко зап лаче, имао је утеш ну чињен и
цу, кој у је одмах саопш тио, да на то мес то не одл ази зау век, да је то само при
времено, док не спроведе зам иш љен у револуц ију, да ће се врат ит и, а да ће га за
време његовог одс ус тва замењиват и његов стари сарадн ик, најс тарији лек ар у
санаторијум у Карган, и да ће му још два лек ара пос лат и.
– Мало је два, – довикн уо је неко од млад ића. – Вас не може нак над ит и ни
десет њих.
Он је пос тајао све узбуђен ији. Пац ијент и су га са свих стран а опкол ил и,
вешал и му се о руке, плак ал и, зах ваљивал и, корел и га што одл ази, осећајућ и се
као изг убљен и при пом ис ли да ће остат и санаторијум без њега.
Та пос ледња недеља бил а је међу најлепш има које је тамо провео. Највише
је времена пок лањао болес ниц има и нас лушао се поново зах валн ица и плача и
прек лињања да не иде; над авао се савета и обећања. Успео је да се за то време у
његовом прис ус тву изврш и некол ико озбиљн их операц ија, да се нач ин и гене
рална проба стања које ће нас туп ит и кад оде. Израд ио је пре пол ас ка план ле
чења за теш ке болеснике, део лек арима пос ледња упутства, исто тако сестрама,
економ у, јед ва прит ом успев ај ућ и да не пок аже љуб омор у прем а својим на
следн иц има. Лек ари су зад ирк ивал и Каргана:
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– Видећеш, шеф ће се пок ајат и.
– Немој ти много да се ужив љујеш у свој у нов у дуж ност. Кад си почео да
оперишеш Пет ра, шеф само што није викн уо: „Стој, ја ћу.“
– Преседеће он своју обећан у недељу, пази шта ти кажем.
И збиља је преседео и ту и још две. Отишао је онд а кад су се пац ијент и по
чел и над ат и да ће мож да остат и.
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ПЕТИ ДЕО
1

П

рофесор Марков се враћао од брата рђаво расположен. Отк ако му се снаја
врат ил а са лечењ а, пет пута је ишао к њем у с надом да ће га ураз ум ит и и
одв рат ит и од развод а са женом. Беог рад је био на стран и Маре Марков, осо
бито отк ако се сазнало да је са прага куће бил а сурово отерана од своје супар
нице, да је муж ниједном није удос тојио да с њом лично разгов ара. Једно вре
ме проф ес ор ниј е мог ао нигд е крен ут и да га не пит ај у о њој, да не дај у на
знањ е како се прем а томе однос е. Профес ор је јед ино код Паш ков ић а дав ао
одуш ке своме расположењу, задовољ ан што се апотек ар с њим слаже да не би
ни од чега дош ло да се жена лепо леч ил а мед иц инама, у својој кућ и, или, напо
слетк у, у болн иц и. Рец имо, умрл а би. Зар јој и то не би било бољ е него да сад
живи негде на таван у, да очек ује милост од човек а који је тол ико пон изно. Било
би јој боље.
– И сад он од вас захтева да је наговорите на развод? – упитао би свак и пут.
– Ко је, мол им вас, могао кога на то наговорит и? Жена није луд а да исп ус ти то
јед ино оружје из рук у. Шта ћете, хоће да му се свет и.
Професор би тад а објаш њавао да му снаја не чин и то из осветољубља, него
да се стално над а да ће јој се муж пок ајат и; смат ра његову везу прол азном аван
туром, мис ли да ће га стрп љењем и праштањем слом ит и.
– Све би то друкч ије изглед ало, – опет би се апотек ар врат ио на своје, – да
се леч ил а овде, код куће. Он би мож да мало врд ао, али не би се тол ико удаљио,
одвикао од ње. И да вид ите, лепа је још. Та виша снаја. Некако изазива мушкарца
да се према њој заштитн ичк и понаша.
Професор би му дао за право. Због так вог осећ ањ а ни он није могао да је
нап ус ти. Понек и пут не оде некол ико дан а, али при пом ис ли да она од њег а
очек ује спас, да му је свој у судбин у полож ил а у руке, савест га стане грис ти и
сврат и опет да је подрж и, док не буде најзад схват ил а истин у.
Ни сад а јој није могао однет и добре вес ти, и прем иш љао је да ли има сми
сла да јој изл ази пред очи. А и време је несносно било, и повећавало му нераспо
ложења. На вет ромет инама је било немог уће дисат и, ни сач уват и капе на глави.
Жене су прит ис кивале сукње уз колена. Неко опсова Беог рад:
– Ко те овде посад и!
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Марков се ипак одлуч ио да оде до снаје. Ни ветар му није тол ико сметао,
кол ико пом исао да се мора пет и на чет врт и спрат где је она имал а собу. Степе
нице су биле мрачне, прљаве и ишле завојито као да се пењу на торањ. Њу је за
тек ао у попод невној домаћој хаљин и, нам ирис ан у. Као да се неп ријатно изне
над ил а кад га је спазил а самог.
– Нико више ни данас неће доћ и? Тат ица се још није опамет ио?
– Драга моја, ђаволс ки си се високо попел а.
– Још који дан или недеља па ћу сић и с куле, зар не?
Нашав је и сад тако дет ињас то поверљив у, одлуч и да јој не говори о разго
вору с братом. Она се раст рча по соби пуној паравана, параванч ића, јас туч ића,
лутак а, кут ија и трак а. Соба је лич ил а на облач ион иц у как ве кројач ице.
– Драга моја, немој ниш та спремат и. Ако се не бојиш вет ра, можемо до ка
квог биос копа.
– То ћемо пос ле видет и, – одговори она иза паравана који је скривао оде
љак кух ињс ки: чамову стол иц у са прим усом и лонч ићем, неким кесама, тац на
ма и каш ичицама. – Гос под ин професор овамо чак да се пот руд и, па да оде не
пос луж ен! А х, как о ме је срам от а што је све овак о. Кад се врат им кућ и,
приред ићу сјајн у чајанк у у твоју част. То ће дивно бит и. Позваћемо и професо
ра Жарковића и Сим ића. Мис лим да су ти они пријатељи?
Марков је назирао њено кретање иза паравана. Рад ил а је брзо као да јој сва
судбин а завис и од те брзине. Звецк ал а порцел аном, пал ил а шибице. Ипак је
свак и час, поред све те ужурбанос ти, отрчавал а до округлог оглед алцета на зи
ду где би се или нас меш ил а на сам у себе, или поп равил а прамен косе. Ова њена
жеља да пред њим изглед а лепо необично је лас кал а Марков у и раж аљевал а га.
Пос ле два-три час ак а пуш ио се како у поз лаћен им шољама извађен им иза
неког другог паравана. Хлеб премазан мас лом био је поређан такође на свеча
ној тацн и. Спуштајућ и ужин у на сто, она узд ахн у:
– Ах, кад би знао како сам тамо некол ико дивних чајанк и направила! – Онда
се сет и да би доктор узео и то за зло Стевановићу па додаде: – Знаш, морал а сам
кришом само од гос под ина шефа све то да рад им, било би зло да је сазнао. По
звал а сам бил а све моје девојке. Да знаш кол ико су ме обож авале због моје еле
ганц ије. Бил а сам наје легантн ија жена у санаториј ум у. Али, узми забога, шта
си се зам ис лио.
– Па ово је читава гозба. Ти се лукс узираш, – рече он поглед ав на сто, и по
црвене побојавш и се да не схват и то као прекор.
Док је она прич ал а о својим сан ат ориј умс ким чајанк ам а, Марков је ми
слио како би дивно било кад би могла опет гдег од да оде, па мада се врат и и
Стевановићу; али новац који је банкар Марков давао био је недовоља н и за Бео
град, тако да је доктор морао дод ават и кријућ и то од ње.
Пос ле ужине она се радос но спремал а за изл аз, год ило јој је да се пред све
том пок аже са дев ером. Тиме је мис лил а на нек и нач ин да суз бије глас ов е о
разл аз у са мужем. Обук ла је тамно мод ру сомотс ку хаљин у која је ист иц ал а
гипкост и мазност њен их пок рета. Дуго је зат им исп ит ивал а која игла боље иде
уз њу: округла и златна, или сребрнас та, танк а.
– Шта мис лиш, да ли треба ставит и ток у или шеш ир? Како је напољу?
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– Свакојако нешто што ће се чврс то држ ат и на глави, јер ђаволс ки дува.
– Дува? Да, рек ао си ми. Не знам онд а да ли уопште смем изл азит и. Гос по
дин шеф ми је рекао да се нарочито чувам вет ра због своје некадашње марамице.
Доктор се и сам бојао вет ра, али сад кад је чуо да јој је Стевановић препо
руч ио да га се чува, навал и:
– Па и ја сам ваљд а как ав доктор. Уви се само добро. Треба мало да се разо
нод иш.
– И ја сам как ав доктор! – пок уша она љупко да му подраж ава. – Ја мис лим
бити професор универзитета много је више него управник санаторијума. Је л’ да
је то много више?
Она је љупкост којом му се увек обраћал а свес но утрос тручавал а. Сад а је
доктор био јед ина веза између ње и муж а. Доктор пом ис ли: „Мој брат је заис та
суров, овако љупк у жен у да остави због оне пропал ице“, и рече шалећ и се:
– Дак ле тако брзо си изневерил а свога Стевановића! Зар нис и тол ико пута
тврд ил а да је он најбољи доктор на свет у?
– Па и јест, али само пос ле тебе. Не пос таје се ваљд а професор тек онако.
Али знаш шта, ја, збиљ а, опет све више каш љем. Шта ти мис лиш о томе! Шта
каже тат ица? Је ли се уплаш ио?
– Стек ла си псих олог иј у сан ат ориј умс ког бол ес ник а. Шта мари што ка
шљеш! Уосталом, дођи за који дан к мен и, па ћу те одвес ти Жарковићу.
Кад су стал и бират и који би биос коп, као да је мало заборавил а на свој у
мук у. Узвик ивал а је с усх ићењем имена глум ица и за све то време се држ ал а као
да је и сама глум иц а, кретал а рамен има и бедрима смиш љено, шак ама чин ил а
мале круж не пок рете који су ист иц ал и тан уш ност прс тиј у и мекот у зглобова.
Пос ле биос копа морао ју је одвес ти на п иво. Изразил а је жељу да иде код „Мо
скве“, где ју је муж увек вод ио, и где су свраћал и готово сви његови познан иц и;
али ни тога пута није имал а среће да је с девером виде они пред којима је желел а
с њим да се пок аже, и при повратк у кућ и бил а је ћутљива.
– Да ли вер ујеш, – шапн у доктор у при рас танк у, као да се бојал а да ће ко
прис луш киват и, – да ће се тат ица пок ајат и?
– Ако то не би учин ио, не би зас луж ивао да уопш те мис лиш на њега. А сад
иди па глед ај да се добро испаваш. Чим што буде важ но, ја ћу доћ и до тебе.
И остави је пред врат им а лаж но умирив савест да је неш то за њу учин ио,
задовољан што је неп ријатне разговоре одлож ио.
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вој долазак у Беог рад Стевановић је себи представљао као догађај необичне
важ нос ти. Чин ило му се да и друг и морају тако смат рат и, да цел а зем ља од
тог а очек ује неш то вел ико као што је он очек ив ао. На беог радс кој стан иц и
унап ред је видео како га дочек ује гом ил а света: мноштво старих излечен их па
цијената, зат им прис тал ице новог пок рета, па професори универзитета и лек а
ри, па радознал и који су нач ул и да тог јут ра стиже тај и тај славн и лек ар, што је
оставио свој санаторијум да би орган изовао ант ит уберк улозну борбу у зем љи.
Међут им све је било мање, друкч ије и безначајн ије. Отварао је у воз у новине,
лаж ућ и себе да жел и да вид и пол ит ичке вес ти. У ствари мис лио је да ће наћ и
вести о томе да он стиже, и од как ве је то важ ности за зем љу. Новине о томе нис у
говориле. У чет иц и света која га је дочек ал а није било професора математ ике
чије је грло спас ао, ни оног књижевн ик а кога је желео да оплод и својим идеја
ма, ни новинарке што се тамо у санаториј ум у чин ил а скоро заљубљена у њега,
чак ни Чапета, ни пријатеља гвож ђарс ког трговц а. Па и доктор Мил ивојевић
је то ваљд а због неког пос ла морао проп ус тит и. Није ту било ни сироте Маре
Марков, ко зна как ве петљавине је још имал а са мужем, па јој није ни до чега.
А већ занесен и музичар, чију је жен у са тол ико пред анос ти леч ио и дух јој спа
сао чаме, као и сви занесени људ и, просто је заборавио час кад воз стиже. А стари
хиг ијен ичар ваљд а је имао опет как ву седн иц у. Од узбуђења Стевановић није
видео ни оне што су ту бил и.
– Гос под ине мин ис тре, – наједном се прек иде у мис лима углед авш и пред
собом црно енерг ично лице, као нац ртано угљеном на жућк ас тој харт ији, – то
је од вас прељубазно.
– Ви сте ме својим дол ас ком збиљ а огромно задуж ил и, – рече мин ис тар,
па окрећућ и се око себе на свет који се тис као у жељи да Стев анов ић приђе,
дод аде:
– Морат е бит и доис та задов ољн и. Вид ит е кол ико свет а је чезнуло да вас
опет вид и.
На перон у је чек ало двадесетак људ и, већ ином старих болес ник а. Иако то
га дана није било ниш та о дол ас ку новог начелн ик а, они су знал и од оних што
раде у мин ис тарс тву и преко пис ам а што су из санаториј ум а стиз ал а са овом
веш ћу. Ово и мин ис трово признање као да су му поврат ил и дух. Мин ис тру је
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још на стан иц и почео да говори о својим плановима. Чин ило се да је потп уно
био заборав ио ран иј у свој у борб у са мин ис тарс твом, и како се са огромн им
теш коћама извојевава у буџет у и најмања позиц ија. Као да је веровао да ће ње
гово прис ус тво наједном све предругојач ит и.
Прве недеље готово није имао кад да мис ли о санаторијум у.
Стари пац ијент и су стално дол азил и. Сви они које је на стан иц и очек ивао,
сад а су се појавил и, мног и које је и сам исп ус тио из вид а. Понеко је из обли
жњих варош и нароч ит о дол аз ио у Беог рад да се с њим вид и. У чек аон иц и је
сваког дан а већ од јут ра било света, што је чуд ило чиновн иш тво и чин ило да
он не осет и тако оштро прел аз у нов у сред ин у. Год ило му је необично кад би
мин ис тар рек ао:
– То се зове бит и вољен. Ако овако пот раје, мораћете се зак ључ ав ат и, да
бис те могли рад ит и.
Задов ољ ан што је успео да га дов ед е мин ис тар је спочетк а без пог овора
усвајао свак и предлог, и труд ио се да му свак им пос тупком пок аже кол ико му
је драгоцена његова сарадња.
– Ма ко ме траж ио, рец ите да сам зау зет целог дана, – говорио је момк у на
врат има.
Стевановић је већ првих дана излож ио све своје намере и проблеме. Прво је
то бил а реформа нас таве туберк улозе на универзитет у. Некол ико пута он је о
томе већ и писао. Смат рао је да мин ис тарс тво здрав ља треба да узме мед иц ин
ску нас тав у у своје руке. „Кад Мин ис тарс тво трговине управ ља тргов ачк им
школ ама, зашто не бис мо ми могли школ ама које спремају лек аре?“ Желео је да
се одм ах нас тав а туберк улозе уведе као засебан предмет у осмом разреду ги
мназије. Због свега овога је упут ио већ првих дана пис ма професорима Мед и
цинс ког фак ултета, Мин ис тарс тву прос вете, управама гим назија, позивај ућ и
их на договор о овоме.
После разговора о лечил иштима и њиховим пот ребама, прелазио је понекад
на колоније за туберк улозне, али сада је додуше, говорио као о нечем у што ни он
не замиш ља да би се могло одмах остварити и да би требало чинити пре него што
се задовоље многе основн ије пот ребе. Ипак је мин ис тар видео како он о томе
стално мисли, проналази места где би се оне могле дићи, како, обазриво, жел и да
исп ита как во је његово о томе право миш љење, има ли наде да би он помогао да
се створи бар једна овак ва стан ица, ако ништа, оно „као нау чн и експеримент“.
Мин ис тар је волео о овоме да га слуша, да и сам зам иш ља доба кад ће се моћ и
имати овак ве ствари: али се чувао да му ма шта у овом смислу обећа.
Иза овог тоб ож само начелног разг ов ора о кол он иј ам а, Стев анов ић би
претерано страс но стао да говори о пот реби дол ажења у везу са уметн иц има и
књижевн иц им а. Чин ило се да се љут и на себе што је у претходном изл агању
бар хлад ан, неу поран, па је хтео то сад да поп рави, да пок аже мин ис тру да се
реформе које треба учин ит и не сас тоје само у набавц и болес ничк их пос теља, у
оспос обљав ању што већег броја помоћног лек арс ког особља, већ да је то све
општијег карактера, повезано са свим и свач им. Грозничаво је захтевао од њега
да час пре расп ише конк урсе за најбољу слик у, вајарско дело или роман, музик у
са темом у вези са здравс твен им проблем има.
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Најчеш ће су седел и око мапе Југос лавије на којој су бил а означена мес та
санаторијума и диспанзера који већ постоје и оних који су имал и да се под игн у.
Било је на тој мап и још пуно нек их ознак а за надморс ку вис ин у, врс те климата
и друг их које мин ис тар није знао шта значе. Будућ им здравс твен им установама
биле су нароч ито нач ичк ане Македон ија, Стара Србија, Санџак, дотле готово
лишене њих. Стевановић је већ видео све те зграде, редове људ и који пред њима
чек ају помоћ.
– И то климатско благо досад је лежало неискориш ћено, – показао би узбу
ђено понек у тачк у. – Зам ис лите неге на пад ин и Шар-план ине как во дечје опо
равил иште! Јес те ли видел и кад нарц исе на Шарин им висоравн има?
– Да, и оне дивне шуме, – обрадовао се мин ис тар. – Мис лим да нема боље
климе на свет у.
Отк ако је дошао за начелн ик а, Стевановићу је вредност климата наједном
опет порас ла па је прих ват ио:
– Сећ ат е ли се оног ваз душ ног млек а на пад ин ам а Јас трепц а, онд е више
Рибарс ке Бање? Једно од првих опоравил иш та морамо тамо смес тит и. И онд а
у Сурдул иц и где би одмах требало почет и пош ум љавање. Морал и бис мо, вид и
те, због тога што пре доћ и у везу са Мин ис тарс твом шума.
Говорио је редом исц рпно о сваком мес ту где је зам иш љао да треба дић и
опоравил иш те или кој у друг у установ у, о његовој клим и, зем љиш ту, о здрав
ственој историји и саобраћ ајн им вез ам а. Тол ико је прос ип ао тачн их зап аж а
ња, дух а и воље, као да му треба да пок рене пукове.
Мин ис тар га је слушао са симпат ијом, благонак лоно, наи змен ично се ди
већ и снази његовог полета и жалећ и га због његове нес пособнос ти да у првом
час у увид и шта се може, а шта не остварит и од те хрпе жеља и планова. Стева
новић би најзад рек ао поводом как вог мес та за опоравил иште:
– Морамо се став ит и у вез у са шефом стан ице, он ће нам дат и тачне по
датке о...
„Још мало“ мис лио је мин истар, „па ће требат и да се ставимо у везу са поро
дил иштем! Не зна људе! Живео је тамо сиромах као пустињак“ и рекне обазриво:
– Немојте се много над ат и од свих тих веза. Јед ино ако би как вим чудом...
Стевановић би скоч ио узбуђено са стол ице.
– Чудо! И ви очек ујете чудо! Чудо је у нама, натераћемо оне који неће.
И разговор би пренео у лекц ију о човековој моћ и и устал аш тву, чинећ и се
сав у грозниц и. Најзад би мин ис тар по своме обичају отворено казао:
– Чов ече, уморис те ме. Нис ам ја вашег ков а. Мораћет е пос тепено да ме
увод ит е у ствари. Углавном се слажем с вам а, а то је за прв о време дов ољно.
Дајте да поп ијемо по једн у кафу.
Стевановић би имао још много да каже, али му се пос ле мин ис трових реч и
чин ило неу мес но да нас тави изл агања па би прис тао на његов предлог, и онд а
би се сећал а својих првих разговора у санаториј ум у, лек ара који су тамо оста
ли. Мин ис тар је расп ит ивао за Смиљу, Стевановић му пок азивао пис ма што су
му отуд стизал а.
У прво време су обично заједно изл азил и из мин ис тарс тва. Чиновн иш тво
је изл аз ил о у исто врем е и пос мат рао Стев ан ов ић а с мног о рад оз нал ос ти,
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пос луж ит ељ и се дубоко клањ ал и, мин ис тар му је и ту пред свет ом указ ив ао
изу з етн у паж њу; али он је мис лио како ти поз драви нис у ни изблиз а сличн и
пуном тихог обож ав ањ а поз драв у сес тре Роке или Тек ле или болес ник а који
чек ај у пнеу м у. Па и зајед љиви Карган чин ио му се у том час у ближ и од добро
намерног љубазног мин ис тра који се на сваком корак у труд ио да му угод и.
Пос ле некол ико хладн их дан а, изнен ад а је отоп лило. Ваз дух је био млак,
слад ак и пун праш ине. Прол азниц и се чин ил и изн урен и, имал и поглед зане
сен и подо чњ ак е. Стев анов ић је мис лио на так ав југ ов дан у брд им а. Он је
обично мирис ао на облаке, боровин у, зем љу и потоке. Понек и тек тал ас донео
би и мирис јод а изнесен из санаториј умс ких зград а. Брзо би одаг нао међут им
сећања и прих ват ио разговор о беог радс ком поднебљу „под којим би и сам био
црк ао“ и о коме је мин ис тар хтео пош то-пото да зна у как ва се поднебља може
уврс тит и.
Тек пред Стевановићевим станом рас тан у се и мин ис тар понек ад оде кућ и
пун прес трашен их мис ли да је мож да пренаглио доводећ и себи за начелн ик а
тога њем у у ствари тол ико далеког, смушеног идеа л ис ту, како је волео да га на
зове; док се Стевановић суморно пење уз степен ице са осећањем да су га пре
сек ли негде у полет у: своју снаг у и рад иност ник ад није могао у мин ис тарс тву
да ист рош и као у лек арс ком пос лу.
У ноћ, пред сан, живо се сећао санаторијума. Мориле су га бриге шта се тамо
рад и, како је извршена ова или она операц ија и одрж ава ли се дис цип лина, за
тим како Карган врш и дуж ност управн ик а; а понек ад је и о так вим ситн ицама
тамо брин уо, как ве му нис у пад але на ум ни ран ије.
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“књиж арс ком излог у су стојал а сабрана дел а југос ловенс ких књижевн ик а
у златномодром повез у, ром ан и Анатол а Франс а, стара изд ањ а с илус тра
цијама у стилу иниц ијал а са Јеванђеља и најновије збирке песама и приповед а
ка. Стевановић је читао нас лове: „Жене на раск рш ћу“, „Зелен и смех“, „Побуна
чул а“, „Ти и ја“, „Мос тови над сновима“, „Чувај се срца“ и љут ито пром рмљао:
– Шта ли може писат и тај у „Побун и чул а?“ Ниједног јед иног муш ког уста
лачког проблема.
Издалека је спазио у другом излог у на бел им омот има око књига штампано
крупн им с ловима „Ново“. Пришао је. То ново је бил а збирка приповедака њего
вог бившег пац ијента, младог пис ца, звал а се „Сенке облак а“. „Прош ли пут је
бар било нешто о сунц у. Онол ике моје приче! И то је онај о чијем ребру сам ми
слио три целе ноћ и! А он не може збирк у тричавих приповетк и да нап ише са
так вим проблемом.“ Ушао је и куп ио „Сенке облак а“, и одмах ту у књиж ари ра
секао и прел истао. „Љубав, љубав, љубав! Нигде да макне сиромах од љубави.“
Није га ник ако нап уш тал а мис ао о делу које би уметн ичк и износ ило про
блеме што су њега муч ил и. Нек и пут би зам иш љао слик арс ку изложбу над ах
нут у њим а, а понек ад му се чин ило како сед и на музичком концерт у и слуш а
симфон иј у кој у је назвао: „Хор деце спасене од чудовиш та туберк улозе.“ Осе
ћао се кад ар да у исто време предузме више пос лова, врло разл ич ит их. Мис ли
су му врцале као кап љице око воден ичног витла.
Ишао је сад у атеље Вук у. Вук га је одмах по његовом дол ас ку у Беог рад по
сет ио. „Згодне познан ике имају Ивановић и“, мис лио је слушајући га први пут.
„Сас вим норм алн и људ и, а окруж ил и се занес ењ ац им а.“ Вук је одм ах почео
свој у теориј у 8 о претераном уваж авању нау ке, о томе како је у њој све разло
жено на најмање сас тојке, избројан и сви плућн и мех урић и – али како јој недо
стаје снаге да из њих изг рад и нова плућа. А та снага пос тоји, само је она негде
ван нау ке и данаш њих људ и. Стевановић се тргао. Како! Зар он из готово распа
лих плућн их мех урић а није донед авно град ио нов а плућ а! Так во неповерење
према нау ц и!
Вук га је био пос ет ио у мин ис тарс тву, пуно свет а још чек ал о је да буд е
прим љено, али како је Вук био канд ид ат за слик ара који би његове идеје усво
јио и примен ио у слик арс тву, он се, не водећ и рач уна о друг има, навезао с њим
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на широк разг ов ор. Олг а му је и ран ије у сан ат ориј ум у прич ал а како би Вук
био, по срц у, ако не по схват ањ им а и образ ов анос ти, врл о прис туп ач ан ова
квом слик арс тву.
– Ван нау ке и нас! – викн уо је и усход а се. – Млад ићу, па ви не знате онд а
чуд а која је нау ка досад учин ил а. Нау ка, драг и мој, данас из трул их плућа ствара
нова. И та снага је у наш им рук ама.
Али Вук је имао онај необичн и мир самоу к их занесен их у неш то наш то су
случајно нат рапал и и пос ле га се ухват ил и са страш ћу, и одговорио лагано како
у плућ им а где још тињ а плам ич ак, нау к а збиљ а мож е понов о да разб укт и и
огањ живота, и како он зна да је Стевановић много пута то чин ио, код Ивано
вића у кућ и је то слушао; али да он не говори о томе, већ само тврд и да нечем у
мрт вом нау к а не може поврат ит и живот.
– Хтел и бис те да људ и васк рсавају?
– Нек ад је човек имао ту моћ.
Вук га је гледао упорно у очи. Начелн ик хукн у и седе опет. Гледал и су један
другог са сау чеш ћем.
– Ви сте сликар? – упита Стевановић тек да промен и разговор, мис лећ и љу
тито: – „Како је могла Ивановићева сес тра зам ис лит и да ће овак ав човек бит и
прис тупачан једној стварној и савременој идеји!“
Ту се разговор мало поврат ио. Вук је развијао мисао да човек у треба помо
ћи, да му се већ и самим пруж ањем лепоте помаже, нег ује се његова душа: али
да он признаје да је још боље ако се у исто време може човек нечем у и поу ч ит и.
Све је он то говорио једн им језиком који је опом ињао на језик проповед и и це
лој ствари прил азио срцем.
– Скоро сам зам ис лио једн у слик у: „Пов ратак у живот.“ Из болн ичке ка
пије изл ази девојк а и не зна шта би пре поглед ал а.
„Па он није глуп“, мис лио је сад Стевановић, „а добронамеран је и добро
душан. Само га треба препород ит и, учин ит и да здравије и савремен ије глед а
на ствари. И без моје подрш ке пад ај у му на ум дивне мис ли. Али заш то да де
војк а изл ази из болн ице? Боље би било из неког леч ил ишта у брд има.“
Пос ле је целог дана био задовољан. Радовао се како ће он изг рад ит и једног
слик ара, дат и му садрж ај, излеч ит и га од нас транос ти, гонећ и га да се удуби у
стварне проблеме. Створиће се цел а школ а слик ара којима ће бит и брига здра
вље. Има ли лепше слике од Рембрантовог „Час а анатом ије“! Како је Нед а ту
слик у волел а! И она се увек чуд ил а како мног и уметн иц и равнодуш но прол азе
поред бед а човекових. Како су дуго знал и да се споре о томе шта човек а пре по
креће: реа л ис тичн а слик а патњ е или опт им ис тично уметн ичко дел о. Он је
увек био за дел а као што би могла бит и та Вукова слик а „Повратак у живот“.
Вук му је обећао да ће зам иш љен у слик у и скиц ират и, тако да Стевановић
прил иком посете може рећ и примедбе. Сад а, идућ и к њем у, Стевановић се већ
зам иш љао његовим сарадн иком. Он је и животн и полет у новој књизи о љубави
свога пац ијента смат рао пос лед ицом и свога утиц аја, мада је он и ран ије тако
писао, док Стевановића није знао, и док је био болес тан, али за Стевановића је
свак и нап ред ак, свако животно осећ ање његових пац ијената било пос лед иц а
његовог утицаја.
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Вук је становао на манс ард и у Мишарс кој улиц и, где је још двојица слик а
ра имал а заједн ичк и атеље с њим. И њих је затек ао тамо. Бил а су сва тројиц а
своје најлепше ствари повешал а на зидове, под игла је ногаре и сточ иће. Јед ан
од њих био је под утиц ајем виз ант ијс ког слик арс тва: све је стојало смирено,
издужено, стил изовано. Главе су биле нагн уте улево, лица се од јагод ица према
брад и нагло суж авал а, кроз огртаче се оцртавал и миш ић и и зглобови колена.
Друг и је слик ао само неко предг рађе Беог рад а, прљаво и пуно деце. Укол ико
је више визант инац крио трагове кич ице, у тол ико је пејзаж ист био неу глађе
нији, могао си му спокојно прат ит и потезе. Он је остав љао да се мешање боја
дов рш и у пос мат рач ев ом погледу, њег ов е слик е су пос тај ал е предм ет кој и
предс тав љај у тек кад си из изд ал ек а глед ао. Вук се међ у њим а чин ио најне
стварн ији. Бил и су то љубичас ти пејз аж и, у некој сребрнас тој измаглиц и, не
кол ико порт рета и скица обећане слике: женс ка фиг ура у полетном ставу изла
зи из кап ије иза које се назиру зграде. Атеље је било дос та мало, јед ва су се њих
чет ворица могла у њем у кретат и.
Стевановић а је дирн ул а та мал а прип рема за његов дол азак. Зам иш љао је
како ће пос тат и њихов пријатељ, извес ти их на прави пут, отворит и им шире
вид ике. Треба само једн и да почн у, па ће онд а и пис ци прих ват ит и идеј у. Чи
нило му се да ће слик ар предг рађ а бит и најближ и томе. Ишао је од једне до
друге његове слике, и наједном, сав обрадован својом миш љу, узвикн уо:
– Па ви, мој драг и, можете одмах да почнете!
Сва тројица су се не разу мевајућ и поглед ал а.
– Одм ах, одм ах. Само промен ит е наз ив е свој их слик а и већ сте почел и
борбу. Овде на п ример умес то „Кућа крај поток а“, ставите „Кућа без сунца“.
Слик ари су се глас но смејал и.
– Е, али њем у се, вид ите, овак ве кућ ице свиђају, – рече визант инац. – Како
је само привлачно нас лик ао овај мајуш ни прозор!
– Мен и се не чин и прив лач ан овак ав проз ор ни на слиц и. Морат е тако
слик ат и – обрат ио се слик ар у, – да се људ и преп адн у од так вих проз ора, да
схвате сви шта је иза њих. Немојте став љат и на њега то цвеће.
Визант инац је пос тајао све весел ији. Стевановић му се чин ио не само чо
век без осећања мере, већ и лишен смис ла за уметност.
– Та црвена пега цвећа ту је пот ребна, – опет он узе у одбран у друга који још
није могао да се снађе, – слик арс ки важ на.
Стевановић је ишао за својом миш љу.
– И све бисте те слике могли са мало поправке да учините изванредном про
пагандом за чување људског здравља. Могли бисте да створите школу у том правцу.
Сад се и слик ар предг рађа био снашао и стао објаш њав ат и како слик ари
друкч ије на то глед ај у, како је карактер њиховог талента уживање у боји и ли
нији па да онд а дол ази све остало.
И опет је Вук свечано говорио да је свак и човек и сликар, да се то код првих
људ и врло изразито видело, али да су нажалост од то доба све људс ке способно
сти отупеле. Слик ар предг рађа је пок ушавао да се одбран и од Стевановићеве
навале и да док аже да јед ино књижевност мож да може без штете за себе да се
стави у службу как ве идеје. Стевановић се опет сет и свога пац ијента писца.
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– Заш то увек само радос ти и патње љубави? Зар није дос тојна пое зије ра
дост једног оздравелог човек а, као што је Вук у овој слиц и зам ис лио? То би се
збиља у пес ми дало још богат ије обрад ит и. Али, разу ме се, треба и очима виде
ти једног так вог човек а, дож ивет и га као што га ми лек ари дож ив љавамо. Виде
ти, на пример, муз ич ара који пос ле год ин у дан а опет узим а виол ин у. Треба
отић и на извор те радос ти, тамо где људ и свак и дан оздрав љају.
Чин ило се да је тога трен утк а на све друге зад атке заборавио, и теж иш те
борбе што је преду зима полож ио само на слик арс тво.
Тад а су упал и у атеље Лазић и још јед ан слик ар са Сунч ицом. Нос ил и су
ногаре и кут ије са бојама. Она је бил а одевена као да ће на план ин у, викн ул а је
с врата:
– Идемо у пејзаже. Брже се спремајте!
Стевановића је опазил а тек кад јој је Вук на њега обрат ио паж њу.
– Стев ановић! – искрено се зач уд и и спус ти на под ствари. – Знам вас из
причања Олге Ивановић. Зар има доктора које зан има слик арс тво? Је ли Олга
оздравил а?
– Потп уно. Скоро смо је удал и.
– Немојте то пред Вуком пом ињат и. Он би желео да Олга буде калуђерица.
– Шта ви слик ате? Цвеће? – упита радознало Стевановић.
– Сваш та. Сад бих хтел а брат у за рођенд ан да нас лик ам неш то за орд ина
цију. Мож да нек у девојч иц у на прегледу.
– Ево, наш ли сте слик ара који и сам дол ази на ваше мис ли! – упаде визан
тинац весело.
Сунч ица је по своме обичају одмах стал а брбљат и, као да се дуго већ зна са
Стевановићем, те су сликари што су дош ли с њом и бил и ван разговора постал и
нес трп љиви.
– Хоћеш ли ти једном поћ и? – питал и су свак и час тихо.
Пос ле некол ико час ак а, остал и су у атељеу само Вук и Стевановић. Вук је
био наједном изг убио вољу да даље разговара о слиц и. Био је незадовољан што
је Сунч ица наи ш ла, што је његово осећање према Олг и онако с подс мехом по
мињал а. Док се Стевановић губио у неком од својих разл агања, траж ио је како
би му објас нио да та лаком ис лена девојк а није бил а Олг ина пријатељица, да је
само волел а њеног рођак а и да су се зато познавале.
Враћ ај ућ и се од њега Стевановић је разм иш љао: „Ти слик ари су као дец а.
Још горе од пис ац а. Црвен а пега! Умес то да стави тамо как во лице. И нек а га
напос летк у пов еже как вом црв еном прњ ом.“ Ни Вуков им слик ам а није био
одушев љен. „Био би згод ан за илус тров ањ е туж них бајк и, то љубич ас то није
боја којом би се радост изразил а. Штета. Сав је иначе добронамеран. Треба са
овим слик арем, предг рађа да чеш ће поразговарам.“
Од Вук а је отишао у канцел арију, где га је чек ало много пос лова које је узео
на себе, иако нис у бил и у тес ној вези са његовим радом. Понек и не би био још
завршен, а он се прих ватао и другог, да се сут рад ан занесе новим, што је мин и
стра чуд ило и почело узнем ирават и.
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К

рај прозора замагљеног пљус ком седел а је Иван ина баба, заглед ана нек уд у
врт који се јед ва назирао. Држ ал а је у руц и Иван ино пис мо и свак и час га
читал а, од почетк а до краја, с изразом пре победонос ним него срећн им. Девој
чица је пис ал а и овога пута њој, и овога пута је пис мо поч ињало реч има: „Сва
ки дан се осећам све боље.“ Бак а ју је зам иш љал а како сед и у пос тељи, оглед ал
це нас лон ил а на пок рив ач и удешав а кос у, смеје се сам а на себе и нек и пут се
себи руга. Једном јој је тако пис ал а: „Кад не изл азим на терас у па кад ми је до
садно, а нема Ивана да се чупамо, узмем оглед алце па се ругам сама себи.“
Бак а избрис а сузе прев ук ав целом дес ном шаком преко једног па другог
образа и опет поче читат и: „Свак и дан се осећам све боље. Сад ми срце не дрх
ти, не чин и ми се да имам неш то живо у грлу. Мен и је необично без гос под ина
шефа, али и мој је доктор добар. Ови доктори овде су сви добри и весел и. Мен и
је мило кад је доктор весео, онд а мис лим да нисам болес на. Мој доктор каже да
сам само мало кас није дош ла, нас туп ил а би катас трофа – то знач и...“
– Ех, срце моје, – рече глас но бак а, – она ће мене учит и шта је катас трофа!
Није могла наћ и где је стал а, па нас тави из сред ине: „Јуче ми је казал а моја
најбоља другарица овде да се она у себи зак лел а да ће свакога болес ног нагова
рат и да се ове леч и, јер се њој пре стално плак ало и стално је каш љал а, а сад јој
се стално смеје и има мес ец дан а отк ако није кин ул а. Бако, у мом орм ан у са
књигам а има дес но у дну лутк ин а хаљин а, пази да је Иван не прон ађе. И по
здрави старога доктора и не дај Иван у да дира мачк у.
Ја ћу бит и потп уно здрава још за некол ико месец и, али ти мораш дол азит и
да ме обил азиш и мораш једном пов ес ти мам у и Иван а. Овде се леч и и једн а
жена што ће имат и бебу и сви се доктори много брин у за њу. Она је до моје собе
и увек ми, кад сил аз имо на руч ак, прич а о својој дев ојч иц и што је остал а у
Шапц у. Та жена лич и на мам у. Ми овде имамо много да једемо и имамо свак и
дан кол ача, али ти кад пођеш, умес и оне са бадемом...“
Бак а је у кућ и бил а сама. Цвета се из град а није бил а још врат ил а. Мил а се
задрж ал а на вежбам а, а деч ак је био још у школ и. Желел а је да час пре још са
киме подел и свој у радост. Кад је Иван, сав мок ар и блатњав, улетео на врата и
зат раж ио одмах да једе, дочек ал а га је са прекором:
– Не питаш да ли је Ивана писал а, него одмах...
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Али се брзо пок ајал а због ових реч и и пок азал а му писмо маш ућ и њиме као
марам ицом. Дечак га је зграбио и стао гласно читат и, прек идајућ и се свак и час:
– Ау, овде је нап исал а вел ико слово, а не треба. Их, не уме да дел и на слого
ве. Зар има нек а реч у нашем језик у која се поч иње са лн? Казаћу гос пођиц и.
Бака се у зло доба сетила да Иван не сме знати где је лутк ина хаљиница и узе
му писмо из рук у, тобоже љута што сестру исмева. Дечак је отишао да се умива и
кроз шум воде, што је пуним млазом јурила из славине, чуо се његов глас:
– Што бих волео да сад опет зад аду онак ав зад ат ак као пре Иван и. Бољ е
бих од ње нап исао, је ли, бако?
Бака није волел а тога да се сећа. Сад јој се чинило да је оду век мис лил а тако
како сад мис ли. И Цвета и Мил а су се чув але да је на ово не подсећ ај у. Али је
Иван био нем илос рд ан у својој наи внос ти. Нас тавио је и сад упорно:
– Бако, ја бих казао да треба свак ко не може да једе, кога хвата кијавица, и
ко не може да ход а по сунц у, да иде у сан аториј ум. А сећ аш ли се како ти пре
нис и волел а да се тамо иде?
Док се умивао, она му је спрем ил а ужин у. Кадгод је спремал а јело својим
унуч ић има, осећал а се самозадовољна, као да је она главом, не само наш ла на
чина да им ту обил ат у хран у прибави, него и учин ил а да пшен ица ниче и род и,
да краве дају млеко, да су тргови у јесен тако пун и.
– Јест, у понечем у се нис ам одмах снаш ла, – говорил а би Цвет и; – али оду
век сам знал а да треба добро да једу. Натерај га да све то поједе. Два јајета – два
залогаја, а млеко ће као воду исп ит и. Вид иш како Иван у тамо кљук ај у. Оду век
сам знал а да треба добро јес ти. Понек ад вреде и старе пос ловице. Још од своје
бабе сам чул а: „Живот на уста улази.“
Сад ниј е ни мор ал а Иван а нуд ит и, зач ас је слис тио све што му је бил о
спрем љено, зав арао траг и излетео у двориш те. Киш а је бил а прес тал а и он је
читаво царс тво забава нашао себи напољу. Баре је спајао уским канал има које
је прокоп ав ао прут ом, пребац ив ао преко њих мос тов е и пуш тао как ву буб у
да иде по њим а, мотком ударао по вод и и диз ао вод ос кок е, прес как ао преко
пот оч ић а што је цурио из олук а, све док није, мок ар до лак ат а и кол ен а, уте
ран унут ра.
Увече је бак а Мил и и Цвет и саопш тил а да мора у недељу зват и гос те, што
је увек чин ил а пос ле Иван иног пис ма. Она је и пред Милом потп уно забора
вљал а како је пре говорил а, па је поводом пис ма повел а реч о болес ној девојц и
из суседс тва.
– Све неш то тут ољ е и криј у. Умес то да узму дев ојк у и одведу негд е да се
исп равно леч и. Не мог у да разу мем тај свет.
Цвета је поц рвенел а и поглед ал а у Милу као да би рек ла: „Ето, мама забо
рав ља да је и она так ва бил а.“ Да би прек ин ул а мајк у, примет ил а је бојаж љиво.
– Зашто тако говориш! Свак и дан им свраћа доктор.
Стара је полож ил а пуном ширином дес ну шак у на сто, заглед ал а се у кћер,
као да би хтел а видет и говори ли озбиљно па изјавил а:
– Чуд им ти се. Так ав доктор, као тај њихов, мог у и ја бит и. А друго, да је не
знам как ав, то дом аће лечењ е и тут ољ ењ е ниш та не вред и. У сан ат ориј ум па
под нож, ако је пот ребно, нож је свет и...
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Цвет и је опет било неп ријатно. „Мама говори као да је она све то изм ис ли
ла и сан ат ориј уме и операц ије.“ Милов ал а је прит ом Иван ино пис мо благ о,
као да је оно девојч иц ина рук а и пок ушал а да разговор пренесе на њега.
– Лепо сад Иван а пише, зар не, гос пођ иц е? Добил а би на овом пис му у
школ и пет иц у, – рече гладећ и узан, жућк аст омотач пис ма.
До тога трен утк а се чин ило да Иван на њих не обраћа паж њу, занесен ре
ђањем војн ик а, али он се јави живо из свога кутк а:
– Кад би пет ице добијал и учен иц и који не знају да деле на слогове...
– Умес то да се радујеш што ти је сес тра свак и дан све здравија!
Иван није дозвол ио да му бак а чита бук виц у.
– Па ја се не радујем, – рече и опет се удуби у игру.
– Не бил а ја тој девојц и мајк а, ја бих је још ноћас стрпал а у воз па у Слове
ниј у. Култ уран и раз ум ан човек тако пос туп а. Није то само окруж ит и се спе
цијал ис тима, треба цео нач ин живота да се промен и.
Мила се тихо смешила. Њој се чинило да девојчица оздравља због саме чиње
нице што се и Ивановић стара о њеном здрав љу. Отк ако је девојч иц а отиш ла
на лечење, она се осећал а с њим изједначен ија. Није је муч ил а мис ао да је уза
луд бил а „у онако доброј школ и“. Смат рал а је да је зас луж на и што је дечја баба
промен ил а миш љење. Све то као да је приближ авало Ивановићу.
Сви чет воро су дуго седел и тога вечера. Ни Иван није хтео, отк ако му се
стра није бил а ту, ићи да спав а док старији не пођу, и бак а је морал а прек ин у
ти тај њој увек тол ико драг разговор о болес ти и вод ит и га да легне. На пол а
ску је узел а од Цвет е пис мо, вол ел а је да су сва код ње. Школ а те деце, њен а
исх рана и одев ање, болов ање и оздрав љење – све је прип ад ало њој, па како не
онд а и та пис ма, особито ако их је девојч иц а њој упућ ив ал а. Она их је сва др
жал а у некој свилом опш ив еној кут ији у којој је ран ије стајао нак ит. Бил а су
поређ ан а све по дат ум им а и нек ад их је ред ом проч ит ав ал а, од прв ог а где је
Иван а пис ал а: „Много ме је страх онд а без тебе. Кад си отиш ла, плак ал а сам
дуго, а гос под ин шеф је онд а казао да треба увек да се смејем, кад су операц ија
и прв а пнеу м а добро прош ле“, па до пос ледњих где је већ јав љал а: „Данас смо
се другариц а и ја цео дан смејале, почеле смо кад је сес тра Розал ија исп ус тил а
оно дуг ачко стак ленце и уплаш ил а се да га није разбил а, а оно пал о у крил о
једној болес ниц и...“
Бак а је пок рил а добро Ивана, одш крин ул а прозор па и сама пош ла да спа
ва, али сан је дуго није могао сав лад ат и. Имао је да се бори са њеном радош ћу
због пис ма, са мис лима које је оно изазвало. Који би сан могао уклон ит и слик у
што јој се и сад а неп рес тано наметал а: Ивана вад и оглед алце, смеје се на сам у
себе, онд а се руга, обавија вит ице око главе. Сад је Иван ина коса жива, готово
крил ата; руке што су леж але као полом љене гране, исто су тако окрил ат иле.
Ивана вад и из ствари све три кап ице, које јој је пред пол аз ак куп ил а, и наме
шта их пред оглед алом. Најбоље јој стоји руж ичас та. И како ће сан сав лад ат и
слик у како се Ивана, потп уно здрав а, спрема за повратак кућ и? Сама скуп ља
све своје ствари, сама их трпа у торбу, завезује. Притом јој румен удара у обра
зе, руке ник ако не стоје. Ако овај повратак падне пред крај зиме, сви ће у воз у,
зам иш ља бак а, питат и девојч иц у:
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– Бил и сте зацело на скијању у Словен ији? Имате тако свеж у боју.
– Не, враћ ам се са лечењ а, – вес ело ће и без предом иш љањ а одг ов орит и
она ко да каже: – „Јест, бил а сам на скијању“.
„Култ уран чов ек то не крије. И Иван иц а ће зацело, кад се врат и, као ово
гос пођица Мил а, стално говорит и о тим својим лек арима.“
Пос ле поноћ и мис ли су јој се стале меш ат и: „Кол аче од бадем а јој морам
умес ит и. Иван није опрао руке пред спавање, сама сам крива, на њега сам забо
равил а.“ Прич уо јој се зат им Катичи н глас, кога се давно није сет ил а: „Знам и ја
ваљд а шта је кијавиц а“, па онд а Пет ровић како не глед а у очи и каже: „Много
нових шумова.“ Зат им јој се створил а слик а леч ил иш не кап ије, па Ивана како
се смеје сес три Розал ији, како се оглед а и разговара сама са собом из оглед ал а.
И онд а, као да је глед а у вод и, чин и јој се сва лелујава, лице јој бива час издуже
но, час иде у ширин у, чин и се сас тав љено од ситн их комад ића као рази г ран мо
заи к. Час је тал ас нанос и, час краде и беж и с њом далеко кроз ливаду. И онд а се
све зам рс и.
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ирко Кол ар, директ ор Сав ез а здравс твен их зад руга, у свом кабинет у у
Цент ралном хиг ијенс ком зав оду очек ив ао је Стев анов ић а. Отк ак о је
Стевановић дошао, видео се с њиме једном на улиц и и једном га посет ио у ми
нис тарс тву, да га позове к себи.
– Навик ао сам с вама да разговарам горе у заводу, у оној новој сред ин и не
како сте ми туђи. Дођите, позваћу и старога. Он је, сиромах, усам љен, остарео
је па не може к људ има, а они вас опет брзо забораве ако им нис те на очима.
Старим су звал и нек ад аш њег професора хиг ијене, човек а који је први по
чео поп ул арисат и ову нау к у, дао јој прави значај, чинећ и је збиља друштвеном.
Он је мож да био први пок ретач борбе прот ив туберк улозе као друштвеног зла,
усто личн и пријатељ и Кол арев и Стевановићев.
– Ја чес то и одем к њем у и позовем га. А хвал ио ми се да сте га и ви увек по
сећ ивал и кад сте дол азил и у Беог рад.
– Па једном смо се код старога и срел и, ако се сећате.
Кроз проз ор Кол ар ев ог кабинет а вид ел а се пад ин а Топч ид ерс ког брд а
окрен ута Јатаган-мал и. Кол ар је сад а устао иза стол а и прим ак ао се прозору.
Брдо се купало у млечној измаглиц и кроз кој у је пробијало црвен ило кровова
на кућама при самом подножју, купас ти лимен и торњеви вил а што су ишле вр
хом и шаренило грања које је почињало да вене. Тај предео у магли опомен у га на
неке сликекод својих рођак а, за које је увек говорио да одговарају само грађан
ском укус у; али и он је остао дуго да глед а тај предео у коме су све лин ије биле
умекшане и све боје имале на себи сребрнас ти прах. Поглед му је пао зат им на
кровове Јатаган-мале. „Живоп ис ност по укус у мојих рођак а“, пом ис лио је и да
ље пос мат рај ућ и тај предео у коме је био с лаж ном дирљивош ћу стил изов ан
проблем што је муч ио и њега и све његове једном иш љен ике. Магла је насељу
топч идерс ких вил а давал а изглед бајке, док су се јатаган-малс ки кућерц и због
близине много стварн ије и јас није оцртавал и и по безбројн и пут га опомен ул и
на његову вечн у мисао: село. „Ето, исто тако, бар у половин и наше зем ље, на до
мак у уређен их градова, леже здравс твено неп рос већена сел а као ово јатаганмалс ко ругло овде испод сам их клин ик а и тих у вртове заг њурен их вил а.“ Јата
ган-мал а бил а је само пол азна тачка у његовом так вом миш љењу, за њу се он није
никако осећајно привезивао, и с ње је одмах прел азио на слик у сел а. „Исто тако
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је и тамо блато одмах исп ред прага, зем ља умес то даш чаног под а, прозорч ић и
мал и као у штал а, пијаће воде близу појил а, сток а под једн им кровом с људ има;
лек ари далеко на километ ре.“ Отис нуо се миш љу кроз Шумад ију, Бос ну, Сан
џак и Македонију. „Мора се почети од Санџака, тамо је најнеопходније.“ Било је
још много сеоских кућа так вих као у Санџак у. Нагледао се доста зем љаних подо
ва, босе и прљаве деце, воловских кол а на којима спечен и, и од зиме скочањен и,
сељац и возе дете лекару преко брда и дол ина; али Санџак му је легао у душ у као
да му је родн и крај или место где му је сах рањен мио пријатељ.
Како је Стевановић утом отворио врата, још пун ових мис ли, одмах пос ле
поздрава, он га је дочек ао реч има:
– Рекос те ли да су три диспанзера у пројект у за Санџак?
– Три. А старог још нема? Управо, зграде смо нек ако смогли, али лек аре не
мог у да нађем. Свак би хтео вел ики град, а ни у самим градовима их нема довољно.
Кол ар се усход ао да му нађе мес то, померај ућ и наједном све стол ице у ка
бинет у, као да би му их све пон уд ио. Осећао се у пос ледње време и он у својој
борби осам љен, особито отк ако је стари нагло онемоћ ао; а проблем а је било,
да не можеш главе дић и. Нароч ит у теш коћу су стварал и лек ари који би бил и
вољн и да иду у сел а. Кол ар је желео најбоље, одушев љене људе; а јав љал и се ма
хом они које је нек а лична нуж да натерал а да пођу у село, па и њих је било недо
вољно. Он је био миш љења да из сваког леч ил иш та треба одмах пов ућ и по јед
ног-два лек ара и одушевит и их за рад по задругама: да по леч ил иштима не мора
бит и претеж ан број спец ијал ис та. Само овде ник ад није дош ло до спораз ума
са Стевановићем. Ипак, он и овога пута поче изд алек а говор о овоме.
– Увек мис лим како сте раз умно урад ил и што сте дош ли у Беог рад, на ме
сто одак ле се целок упна друш твена борба да орган изов ат и. Горе их је довољ
но остало који ће знат и вод ит и санаториј ум. Могло би их, мис лим спец ијал и
ста, још и мање бит и, а пос лат и им помоћне младе снаге које би тамо прош ле
кроз школу. Уопш те сам, како знате, прот ив овог нашег нагом ил ав ањ а најбо
љих лек ара само у некол ико здравс твен их језгри, а остало пуш тат и тако... На
вашем мес ту ја бих чак донео закон: да у сан ат ориј ум у не може остат и нико
дуже од пет год ин а. Пос ле тога половин а би их, наравно, отиш ла у практ ич а
ре, а друг а пол ов ин а би пош ла по цел ој зем љи, по држ авн им и зад руж ним
здравс твен им стан иц ама.
Стевановић се нас меја смехом који није био много спонтан.
– Так ва добрич ина, а так ав диктатор! Ко би то рек ао! Не мис лите то ваљд а
озбиљно? – упита зат им нагло се уозбиљивш и.
Кол ар се одједном скуњио. И сам је видео да је претерао. То о закон у од
муке му је пало на ум: бил а су му пот ребна чет ири лек ара спец ијал ис те, а још
ниједног није видео.
– Хтео сам прос то да вам изразим мисао коју одавно нос им: да је много ма
ње опас но пос лат и неиск ус ног човек а у мес то где око себе има старијих спрем
них другов а, него у неко забачено село, где ће, већ знате, прил ич ан процен ат
бит и и туберк улозних болес ник а.
– Али, у санаторијум има су само так ви, – примет и Стевановић, а глас му је
звон ио прекорно као да кори дете.
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Обојица су бил а необично узбуђена. Бил и су ту, у целом Беог раду, најбли
жи јед ан другом по схватањима дуж нос ти и здравс твен их проблема, а опет се
нис у могли потп уно слож ит и. Управо је Кол ар почео причат и о неком младом
лек ару родом из сел а у Санџ ак у, који није хтео ићи тамо да служ и, а стигао је
стари хиг ијен ичар.
– Пеш ке? – упитал и су у глас њих обојица.
– Да, необично је пријатно на овак вом дан у пешач ит и, ако се може зват и
пеш ачењем километар или два ход а, – одговорио је старац старај ућ и се да не
пок аже кол ико је зад их ан.
– Више су вас зацело замориле наше степен ице, него сав остал и ход, – при
мет и Кол ар пруж ајућ и му стол иц у.
Стевановић је са дивљењем посмат рао старчево лице. Нал азио је да је слич
но ликовима нау чн ика и пронал азача који се виђају по стран им енц ик лопед ија
ма. Њем у се нароч ито свиђало то страначко у његовој физионом ији: негована
бел а брада, поглед хладн ији, упорн ији него што се срета код наш их људ и.
– Не мог у да се над ивим вашем лиц у, час ме пренос и у нек у стран у зем љу,
час ме враћа у дет ињс тво, – рече он приближ ујућ и му се.
У старчевим строг им очим а укрес ало се некол ико мод рих варн иц а. Ста
вио је на дес но колено руке, једн у преко друге, и нас меш ио се.
– Чуд ите се како предс тавн ик тако поп ул арне, обичне нау ке може тол ико
кабинетс ки изглед ат и, – рече он и опет се нас меш и и опет некол ико мод рих
варн ица унеше пок рета и живос ти у његово мирно лице. – Гос под ин Кол ар би
много пре одговарао, са својим здрав љем, учитељу хиг ијене, зар не?
Глед ао је у своје предуге, преч ис те, на колен у сложене руке, као да је хтео
рећ и: „Али зар не вид ите моје руке? Оне су тако чис те, жив е, интел игентне,
као да сам из њих а не из мозга исп рео све своје учење.“
– А вас двојица сте се, клад им се, до сад преп ирал и где су лек ари важ нији:
у селу или леч ил ишту. Је ли тако?
– Погод ил и сте, – дочек а Кол ар, уз онај свој осмех кроз који се није могло
проз рет и шта осећ а. – Управо смо о томе говорил и кад сте наи ш ли. Мој при
јатељ ми у теорији све одобрава, али да му сад предлож им да јед ан од лек ара у
бившем његовом сан аториј ум у оде у дисп анзер у Новој Варош и, могао би ме
омрзнут и.
– Гос под ин Стев анов ић је мој добри давно знан и пријат ељ, само што га
нис ам цупк ао на колен им а, али морам признат и да је прож дрљив, да се изра
зим хиг ијен ичарс ким речн иком. Ја сам на вашој стран и, гос под ине Мирко!
Да би пок аз ао как о она проф ес ор ов а изј ав а ним ал о не умањује њег ов о
пријатељс тво према Кол ару, Стевановић примет и:
– Главно је да сте на нашој стран и, а свеједно да ли на његовој или мојој.
Наша мимои л ажења су готово ник ак ва.
Мис лио је међут им: „Чуд им се староме. Сам ми је говорио да би лек ара по
леч ил иш тима требало имат и још овол ико. У селу напос летк у може бит и свак и
поштен и пож рт вован лек ар.“
Хигијеничар је опет погледао у своје руке, још увек сложене на колен у, затим
дигао дес ну и узео нас ум ице једн у књиг у са стол а. То је било пос ледње изд ање
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његова уџбен ик а, али он то не примет и, већ тако, држећ и сад и књиг у на коле
ну, нас тави поглед ав у Стевановића као што га је нек ад глед ао док му је он као
студент свраћао.
– Нас тројица овде, са још некол ико пријатеља, као што знате, основал и смо
лиг у за борбу против туберкулозе и сва тројица смо за то да се она сузбије; али Ко
лар и ја вид имо да се и по сел има од ње трп и, а ви вид ите само свој санаторијум.
Стевановић је живо скоч ио. Био је преосетљив и ниједне замерке, нароч и
то ако су биле оправд ане, није могао поднет и. Ко је бољи сарадн ик Кол ару од
њега, али ипак не даје се ни у црк ву што треба кућ и! Изглед а да је у томе час у
био заборавио због чега је дошао у Беог рад.
– Нећу ваљд а оставит и три стот ине својих болес ник а са три спец ијал ис те!
То би био злоч ин.
Старац је поћутао неко време. Хтео је да пус ти Стевановић а да се умири,
па, кад му се учин ило да он није више узбуђен, нас тавио је разговор.
– Не мог у се, исто тако, ни цел и срезови, а понегде и окрузи, оставит и без
спец ијал ис те за плућ а. Из којих разлога бис мо једне спас ав ал и, а друге оста
вљал и? Ту би бил а пог реш ка слична оној кад неко болес ник а леч и, а не уклања
у исто време зла која су му болест условил а. Него, ви то у теорији врло добро
знате, због тога сте овамо о дош ли, само то заборав љате кад неко дирне у ваш
санаторијум. Не можете, дабогме, ни ви оставит и њега само на тројиц и спрем
них људ и. Највеће је зло што лек ара немамо довољно.
Чим је стари хиг ијен ич ар приз нао да леч ил иш те не може остат и без до
вољно спремн их људ и, Стевановић је поп ус тио. Слагао се да би се јед ан лек ар
с Венца и један из Сурдул ице могли дати, а тамо поставити нове да специјал изи
рај у, али само, као што је Кол ар већ примет ио, да се ниш та не дира из његовог
леч ил ишта. Тамо се ништа није смело крњит и, јер бар две су снаге биле нуж не,
по његовом миш љењу, да замене њега једног, а да се већ о другоме чем у не говори.
– Знач и, само своје не дамо, – рече старац. – Непоп рављиви сте, драг и Сте
вановићу, прож дрљиви сте. Знао сам ја то о људ има оду век. У хиг ијен и и мора
лу увек ће храмат и.
Он је сад рођен и уџбен ик врат ио на сто опет не примет ивш и как ву је књиг у
имао у руц и. Говорио је гласом благ им, готово очинс ким, хтео је тако да нагла
си да само кори, али да се не љут и, јер је свестан да људ и морају имат и слабости.
– Село, село, село, – понав љао је Кол ар као да је сам у соби, – тоје наша нај
већа невоља. Село без лек ара, са црн им приш тевима, умирањем деце, рађањем
на зем љаном поду, туберк улозом која, док не дос пе до смрт и, нема имена, село
са вечном чорбом од пас уља.
Кол ар је грозничаво примак ао стол иц у осталој двојиц и и почео да прича
шта је све видео прол азећ и кроз босанс ка и санџач к а сел а. Сутон се већ хватао.
Они су се у там и јед ва назирал и и разговор је пос тајао све топ лији. Живо се
бел ас але хиг ијен ич ареве руке и његов а брад а, нек а отворен а књига на столу.
Кол ар је у разговору прешао на чес ме, друг у своју страст. Сећао се редом где је
завод коју под игао:
– Зам ис лите, затекнем чобанче, нагло се и заједно са својим јагњетом пије
из зденца који је вод а нач ин ил а цедећ и се из брда у тан уш ним млазевима. А сад
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да вид ите што је чес ма: гран итом озид ана, шиба вод а из три вел ике луле. И што
смо дигли једн у згодн у у Поцерин и, задужбина! Створил и смо под зем љом чи
тав у арх итект уру, два бетон ирана базена; спољ а у полук руг у подзид ал и брдо
да се не рон и, пос тавил и около клупе...
Старац је примет ио да Стевановић пос таје нес трп љив, не удубљује се у Ко
ларев у прич у и пом ис ли, осмехн увш и се: „Хоће час пре да исп рича шта је сам
преду зео. Так ав је човек! А Кол ар би о Санџак у и чес мама могао нас тавит и до
ујут ру.“ И он обазриво сад пренесе разговор на Стевановићеве реформе, изви
њавајућ и се што још није био стигао да сврат и до њега. А он, као да је само ово
чекао, пож удно се дочепа изл агања својих планова. Хтео је прво да излож и свом
старом професору како је зам ис лио реформ у наставе, да добије његово одобре
ње о уношењу нас таве о туберк улози у пос ледње разреде гимназије; зат им шта
је преду зео као помоћ леч ил иштима. Говорио је и о уметн ичк им и књижевн им
конк урс има, новим диспанзерима, о свом сну да оснује бар једн у јед ин у, ма и
мај уш ну, колон иј у за прездравеле. Није ни примет ио како дуго говори и како
старац и Кол ар јед ва успевају да му упадн у у реч, да нешто упитају или примете.
Већ је и осам било, а они као да су бил и још на почетку. Први се дигао старац.
– Свега умерено, па и разговора.
Сва тројица су изи ш ли у маглу која је мирисал а на даљин у и пеш ке отиш ла
до хиг ијен ичареве куће, близу самог Калемегд ана. Кад се растао од остале дво
јице, старац утон у у бриж ну мис ао: „Бојим се да Стев ановић неће бит и овде
онол ико корис тан, кол ико жел и и он и ми. Чин и ми се, разбија се у много поду
хвата. Све би хтео, а бојим се да ће проп ус тит и све.“
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Ж

ен а што је рас прем ал а Стев ановићев у канцел ариј у тек је бил а изи ш ла.
У соби се осећао мирис праш ине. Он, чим стиже, отвори прозор широм
и заглед а се у сремс ку равн иц у. Давно није видео равн ич арс ког јут ра, блага,
пуна боја и треперења и то му пробуд и успомене из дет ињс тва. Тад а је, кад а би
пол азећ и у школу стао на праг и поглед ао око себе, видео увек то исто прос тра
но јут ро коме нем а нигд е краја. Чин ило му се тад а да је само прич а да негде
има план ина и да је негде вече кад а је у његовом крају јут ро, како је причао учи
тељ; имао је утис ак да се до краја света расп рос тире та рав ан и то треперење
јут арњ е свет лос ти. У сан ат ориј ум у се уопш те мал о сећ ао, све му је мис ли и
време гутао рад, а сад а му се цео осећ ајн и живот био усколебао, стално му се
наметале слике из дет ињс тва и младос ти, нароч ито кад а би се с прозора загле
дао у даљин у преко Саве. Најчеш ће му је овде пад ал а на ум вож ња са сес тром
на коњс ким кол има. Не зна више куд а су путовал и, само је још видео око себе
преродна полегла жита, осећао мирис преле сламе и сунцем печене зем ље и ра
дов ао се барјац им а праш ине што су се са осушеног пут а диз ал и. „И та тако
обил ата, сунцем вечно прљена зем ља“, мис лио је сетно заглед ан у даљин у, „за
ражен ија је од неког сирот ињс ког, тмурног краја“. Поново се заглед а у преко
савс ку равн иц у. Тамо су људ и изл азил и на њиве. На глави неке жене горел а је
црвена марама. Путем што је вод ио поред Саве милел а су кол а пуна сламе која
се блис тал а на сунц у. И све је то тако одуд арало од његове трен утне суморне
мис ли, да се она зачас изг уби.
Тад а се сет и да ће му у десе т доћ и јед ан зем љак и врат и се столу да пре тога
заврш и јуче започет и посао. Они су скоро сваког дана свраћал и отк ако су чул и
да је у Беог раду. Поред њих су дол азил и и даље стари пац ијент и, студент и мед и
цине, али још ниједном нијед ан од професора – и због тога је пат ио. Кадгод је
требало да се как во универзитетско питање реш и, морао је он одл азит и к њима;
а њем у се чин ило да би требало они око њега да се сак уп љају, да се радују њего
вом дол ас ку, да га питају за савете. Чак ни пос ле његовог нац рта о реформ и на
ставе и преу зимању мед иц инс ког фак ултета, нис у га тога удос тојил и. Ово му је
још теже пад ало што су дол азил и понек ад до мин ис тра, траж ил и од њега оно
зашто је пре требало њем у да се обрате, и што је мин ис тар пос ле ових њихових
посета бивао необичан, зам иш љен, устезао се да неке његове предлоге прим и.
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Био се већ прих ват ио рад а, а пос луж итељ пријави професора Сим ића, што
га необично узбуд и. У радос ти је дошао до сам их врата пред имунолога, који га
је први од професора удос тојио своје посете; али се одмах морао разоч арат и,
чувш и да је и ова посета бил а само случајна: и Сим ић је био пошао мин ис тру и
како он није био још стигао, хтео да га причек а код начелн ик а.
Стевановић је одмах почео говорит и о ономе што му је стално обу зимало
мис ли. Имунолог га је слуш ао са искром саж аљењ а. „Ето како се људ и узалуд
сат иру. Могао је тамо у санаториј ум у бит и корис тан, а дошао је овамо са сво
јим неи звод љивим узалудн им предлозим а“, и рече благон ак лоно поу чно, као
да пред собом има недозрелог;
– Па разу ме се, разу ме се, борба се мора организовати, све се то мора чинити;
али у народу где процес природне имунизације још траје, све то остаје без очиглед
нијих, стварнијих успеха. Бићемо у луци само када се тај процес буде завршио.
Стевановићу је још у сећању бил а пос ледња брош ура у којој се био оком ио
на претеран у веру у заштитн у снаг у имун итета. Пиш ућ и је, био је дубоко ушао
у ово питање и био оран и да усмено са свак им о овоме разгов ара, тим пре са
Сим ићем који му се чин ио старинс ки кат ег орич ан. Зат о се са неу зд рж ан им
подс мех ом оком ио на улог у прир одне имун из ац ије и тврд ио да она није ни
издалек а онол ико заш титна и прес уђуј ућ а како се то ран ије веровало, и како
му се чин ило да Сим ић још верује.
– Мож да сте и ви врш ил и как ве нау чне опите у овом правц у? – подругљиво
је упитао имунолог, устајућ и притом са стол ице и нервозно вес лајућ и шач ица
ма, главе унап ред ист урене, као да хоће да пробије нек у опип љиву преп рек у.
– Опите јед ино исп равне: пос мат рао сам хиљаде случајева код себе у заво
ду и кретање смртнос ти у нашој зем љи, – нес трп љиво рече Стевановић такође
се дигавш и.
– И?
– И примет ио сам зан им љиве ствари које не знам како би се могле објасни
ти: у најбогатијој и најцивил изованијој нашој покрајини, Војвод ини, смртност је
од туберк улозе већа него у ком другом сиромаш нијем и сировијем крају; а њено
становн иштво међут им морало би бит и, према вашем миш љењу, имун изирано
више него у друг им крајевима.
– Ново бож анс тво стат ис тик а!
Стев анов ић, као да није обрат ио паж њу на ову упад иц у, нас тав ио је да
разлаже како заш титн а снаг а природне имун из ац ије не ужив а више ран ији
углед, како нема прес удно учеш ће ако негде смртност опад а, и како је то дале
ко сложен ије него што се ран ије држ ало. Сим ић се надмоћно нас мејао:
– Све је заис та сложен ије, него што сам и ја ран ије држ ао.
И онд а одмах зат им рас тао се не сачек авш и да се дис кус ија заврш и. Клим
нувш и пос ловно главом извес лао је из канцел арије, главом унап ред, неосетљив
за све што није бил а имунолог ија и његови питомц и. Зашто да трош и реч и, ми
слио је, са тако занес ен им човеком, не осећ ај ућ и кол ико је овак во пон аш ање
увред љиво.
Дуго пос ле његове посете Стевановић се није могао да прих ват и рад а. Му
чило га је што га силом није задрж ао, што га није натерао да чује: да се управо
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из жариш та примарног комп лекс а, који би требало да штит и, чес то развија те
шка туберк улоза, – што се тек у пос ледње време у нау ц и могло да утврд и, а што
он, разу ме се, као зат уцан и имунолог не зна и неће да зна.
Служ ит ељ је пријав ио да још нек и чек ај у, али он љут ит о одм ахн у руком.
У маш ти је био нас тавио свој нагло прек ин ут и разговор и све му је друго тад а
сметало. У том уображеном нас тавк у разговора, говорио је смело, онако како
би неком од својих лек ара у санаторијум у.
– Нау к а је, гос под ине мој, гигантс ки нап редовал а, док ви стојите учау ре
ни. Шта ви знате о најновијим инд ивидуа лн им и епидем иолош ким опит им а?
О улози ендок рино-вегетат ивног сис тема у животном ритм у? Природна иму
низац ија! А камо сплет безброј друг их снага и утицаја? Камо конс тит уц ионал
не и функц ионалне одл ике, камо етн ичк и и личн и преображ ај, камо клим ат
ске пој ав е и гео л ош ке особ ин е крај а, епид ем иј е и истор ијс ки врем енс ки
период и, па год иш ња доба, па друштвен и и економс ки моменат? Камо свест да
јед ан исти узрок може да има разне пос лед ице?
Понав љао је одломке из свога најновијег дел а, сипао као из рук ава; а док
тор Сим ић се, у том зам иш љеном разговору, нел агодно црвенео.
– Треба имат и снаге, гос под ине мој, па признат и да смо до јуче бил и недо
вољно обавештен и, или на пог реш ном пут у, и одмах искрено прих ват ит и поу к у
кој у су нам стварност и нау чна анал иза дал и. Так ав само став има право да се
назове нау чн им, гос под ине мој. Ја, вид ите, имам снаге да признам своје заблу
де и лутања, у жељи да помогнем човек у и истин и да победе. Ја сам најбољи део
живота пок лон ио своме санаториј ум у; али кад сам увидео да тамо није мес то
одак ле се болест прот ив које се боримо може ударит и у чело, то сам пош тено
признао. Нау чн ик се не сме учау рит и, гос под ине Сим ићу! Свак и дан донос и
нова отк рића.
Зам иш љен и саговорн ик био је дот учен. Узм ицао је према врат има вес лају
ћи шак ама и изг убио се; али сад а се изг убио смрв љен, а не онако подругљив и
самоу верен као малочас.
На прекос авс кој равн иц и је увел ико сијал о сунце. Бил а је даљин а без и
трун и магле, свак и предмет јас но огран ичен и чврс то на зем љу пос тав љен. Он
је корачао по соби победонос но и стално пос мат рао кроз прозор.
Али, само што је опет сео, исп ливао је као плута на површ ин у воде нем ир.
Заш то Сим ић ни једном јед ином речј у није помен уо реформ у нас таве, заш то
ниједан од професора још није о томе упитао? Па и сам мин истар већ некол ико
дан а ћут и. Јуче, кад му је то помен уо, правио се да не чује, обраћ ај ућ и му па
жњу на нек и чланак у новинама. Отћутао је, исто тако, и на предлог да Мин и
старс тво здрав ља расп иш е конк урс за најб ољу слик у и фиг ур у с тем ом из
здравс твеног живота зем ље, а још пре петнаест дана оберучке је прих ват ио ове
његове предлоге. Мож да наи л ази на отпор на неком другом мес ту, и неће то да
му каже, штед и га. Зар је имал а право Нед а кад је говорил а да се без промене
реж има не мог у очек иват и ник ак ве друге вел ике промене?
Пос луж итељ се опет појави на вратима. Морао је почети примање. Разговор
са људ има који су чек ал и, брзо се сврш ио, све о чем у би иначе дуго причао, сво
дио је сад на некол ико речен ица. Мис ли су му биле стално на Сим ићу. Уморан
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и рђав о расположен пош ао је ран ије кућ и, али у ходн ик у се срећом срет е са
Милом Поповић која је бил а дош ла да га поздрави и одмах ту на ходн ик у, пред
свима, обас ул а зах валнош ћу и див љењем, што га је одмах разгал ило.
– Зацело имате нек и вел ик и план, кад а сте оставил и санаторијум? – нас та
вил а је она. – Прво ми је то било врло жао, али сад се радујем, моћ и ћу вас кат
кад видет и.
Пош ли су заједно из мин ис тарс тва. Он је пол ако заборав ио на Сим ић а.
Разговарал и су се више о санаторијум у. Мил а је преко обичаја говорил а много,
сећал а се сваке ситн ице што јој је Стевановић којом прил иком рек ао, как ве су
изг реде правил и пац ијент и, как ве је предрас уде имал а о сан аториј ум у док у
њем у није бил а. Он се лагано потп уно пренео у ту сред ин у, па се стао утрк ива
ти с Милом у овом дозивању трен утак а из прош лос ти за које се чин ило да су се
бил и изг убил и, утон ул и у заборав.
И пошто је она отиш ла, мис лио је дуго на санаторијум. Имао је осећање са
мопоу здања и одговорнос ти. Чин ило му се да ће изврш ит и све што је нау м ио,
да му је дуж ност да се ни пред как вим теш коћ ама не пов уче. Има ствари, ми
слио је, које и прот ив читавог друштва јунак појед инац може да извојује, а он је
себе смат рао тим јунаком. Има оаза и у друш твеном живот у, так вом как ав је,
које су у маломе слик а будућег друш тва. Зар не би могао он, јунак, учин ит и да
бар здравствена служба у свој зем љи буде так ва оаза? Могао би. Моћ и ће.
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П

рема реформама које је нови начелник хтео да предузме у настави на универ
зитет у професори су се однос ил и или равнодуш но или неп ријатељс ки.
Жарковић се као и увек држао према свем у томе као према дечјој игри. Све те ре
форме, организације, анкете, хигијена, све је то игра. Постоји само једна озбиљна
ствар, колапсотерапија. Све остало је посао за педагоге и агитаторе, а ово је нау
ка, и он жел и само њоме да се бави. Нови начелник је, мис лио је он, показао сво
јим нап уштањем санаторијума и клиничког бављења туберкулозом да није рођен
нау чник. Према њем у се понашао са хладном љубазношћу, хвал ио ову или ону ме
ру коју он предузима, и уосталом, искрено мислио да у њима Стевановић разумно
поступа; али га у овоме није помагао. То је посао другога реда и за друге.
– Прос то је дивно чудо, колега, како ви умете да устал ас ате јавно мњење,
да проб уд ит е учмал е сав ес ти, – рек ао би љуб аз но, али изб ег ав ај ућ и как ав
стварн и разговор. – Сећам се и оне ваше лањс ке анкете: преко ноћ и су сви ста
новн иц и Југос лавије стал и говорит и и брин ут и се о туберк улози.
Стевановић би пох вал ио нау чн у тачност, и иск уство које је професор пока
зао у своме чланк у поводом анкете. Желео је увек да га наведе на разговор о ка
квом клин ичком проблем у, над ао се да ће га он позват и на как во саветовање.
Жарковићево избегавање да почне сличан разговор, његов став као да је забора
вио на Стевановићеву славу оператора, дијагнос тичара и ренд генолога, њега је
дубоко вређао. Доктор Марков му је био тем пераментан каријерис та, доктор
Сим ић чау ра једне непотп уне мед иц инс ке идеје; и Жарковић му се, разу ме се,
чин ио сувише једноставан, али је уважење првог професора желео ипак да има.
Уз његово би пријатељство, знао је, много брже и лакше све послове са универзи
тетом свршавао. Катк ад је зам иш љао како њих двојица седе до дубоко у ноћ за
једно у његовом кабинет у у мин истарству или код Жарковића на универзитет у.
Жарковић му сам изл аже, рец имо, недостатке наставе и заједно траже нач ин да
ствар побољшају. Њихово пријатељство постаје све дубље. Свет са дивљењем го
вори: „То је пример пријатељс тва висок их духова. Изнад суревњивос ти, изнад
корис тољубља, јед ин и циљ им је добро зем ље.“ Али професор ни узг редно није
хтео на овак вом разговору да се задрж и, као да је посао који је Стевановић био
преу зео лично његов, Стевановићев, да се не тиче целе зем ље, универзитета на
родног здравља; или је бескрајно безначајан, да о њем у не вред и говорити дуже.
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– Да се расп ише конк урс за најбоље уметн ичко дело у вези са нашом нау
ком? – поновио је рас еја но. – Збиљ а, било би зан им љиво да нек и књижевн ик
зам ис ли так ву колон иј у наш их прездравел их болес ник а, да прави анал из у ду
шевног стања људ и који се враћају у живот...
– Не само у жив от, већ на рад, – нес трп љив о је прек ин уо Стев анов ић, у
страх у да се нек а појед иност његовог изл агања не изг уби.
– Па да, то и мис лим, то је једно исто. Так во једно... – професор је некол ико
трен утак а траж ио прави израз, – једно так во пророчко дело недос таје нашој
литерат ури.
– Са мало добре воље, са много добре воље, – поп равио се одмах Стевано
вић, – могле би и те колон ије да пос тан у стварност.
– Свак ако, – одобрио је професор с готовош ћу градс ке учт ивос ти, а онд а
дод ао што је могао обазривије, као да превија ран у: – Мис лим да сте раз умно
пос туп ил и што сте прво обрат ил и паж њу на болн ице и диспанзере. Ту сте по
казал и много осећања за стварност.
А Стевановић је хтео да се пусти у широке разговоре. Зар не тече све прво у
замислима и разговорима пријатеља! Зашто не би њих двојица оцртал и све мог ућ
ности, све предвидел и, све огрејал и вером? Онда би се то једном, уз министрову
помоћ, почело остваривати. Почело би се бар о томе озбиљно мислити, а то је као
и остваривање. Све оно после је само споредне природе, тако је бар он мислио.
Временом као да се и мин истар тргао од оног свог неог ран иченог поверења
према Стевановићу, као да је почео показивати све мање спремности да излази у
сус рет тим његовим зам ис лим а о реформ и нас таве, о конк урс им а слик ара и
књижевника, мож да под упливом професора, мож да је и сам више веровао у хит
ност планова који су се односил и на диспанзере и санаторијуме; мож да није во
лео да испадне занесен и нереа лан, а оне ствари о којима је Стевановић прво по
чео говорит и и пок ушао да их мења ишле су по министровом миш љењу у област
Стевановићег занесењаштва и склонос ти за експерименте. Тако је пропал а за
мисао о конк урс у, зат им намера да се траж и анкета код студената мед иц ине по
водом ове или оне реформе; Мин ис тарс тво прос вете је одбило предлог да се
увод и настава о туберк улози као засебан предмет у осми разред гимназије.
Ови први неуспеси, промена, иако јед ва осетна, у министровом држању, став
професора, Стевановића су мучил и, слабил и му полет, пунил и га сумњом, чини
ли да подозрева и неке људе, који су му у ствари бил и пријатељи, како свесно оме
тају његова настојања. Њем у се сад чинило да у опхођењу професора Симића има
и мање паж ње него што је у ствари било. Тако је дуго осећао као увреду што се
Жарковић једном у сусрет у с њим задржао само некол ико трен утака рекавши да
жури, да му час почиње за двадесет мин ута и што се и Марков одмах одвојио, ре
кавши да иде на исту стран у. Мучило га је и то што на универзитет у, где њега с то
лико омаловажавања, како је он мислио, примају, може, па ма само и као асистент,
да се креће и рад и Мил ишић, о чијим способностима је он најгоре мислио.
– Чујем да је дек анов син теш ко болес тан, – рек ао је једног јут ра мин ис тар.
– Зацело ће вас зват и. Срећа је да сте се дес ил и овде.
Цело пре подне Стевановић је био узнем ирен. Чим би телефон зазвон ио,
мис лио је да га зов е дек ан или нек и од профес ора на сав ет ов ањ е. „Зацело ће
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позват и по подне“, мис лио је, „неће са пос ла да ме диж у“, и од мин ис тарс тва до
куће је отишао кол има да се не би дес ило да га у то време зову, а да њега не буде
код куће. Међут им од дек ан а нис у звал и, ни тог а дан а ни кас није. По мин и
старс тву се само о тој болес ти говорило; мин ис тар га у почетк у свак и час пи
тао да ли је позван, па је пос ле прес тао сас вим о томе говорит и, што се њем у
чин ило још увред љивије. Понек ад је веровао да га намерно мимои л азе. „Дек ан
у својој узбуђенос ти и бризи не зна где му је глава, али они око њега ово свес но
чине. Как ва суровост стављати нечији живот на коцк у због своје сујете.“ Дубоко
је веровао да млад ић мора умрет и, зато што га он не леч и.
– Па ви ми нис те каз ал и како је тај ваш Мил иш ић добар лек ар! – дочек ао
га је пос ле некол ико дана мин ис тар. – Каж у да је он предлож ио на саветовању
нешто што је било спасонос но. Вид и се ко је изи шао из ваше школе.
– Доктор Мил иш ић је био?... – упита он гласом који се слом и, глед ајућ и не
куд далеко преко Саве. „Предлож ио нешто спасоносно? То је морал а бит и нек а
ген ијална случајност...“
Сут радан у позоришту срео се са Жарковићем, који је одмах почео говори
ти о тенору како је био лош, о томе да кос тим и у балет у нис у успел и, да је прва
балерина изванредна. Операц ион у салу, болес нике, пинцете, завоје, оставио је
иза себе. Сад је грађанин који хоће да ужива само у позоришту, жел и мало мозак
да одвоји од свакод невн их брига.
– Чујем, био је син гос под ина дек ана болес тан, – рек ао је на све ово Стева
новић кога је мисао о томе случају стално тиштал а.
Профес ор га је поглед ао у чуду. Негде далеко у његовом сећ ању стојао је
сад дек анов син и његова болест.
– А, да, – најзад се сет и, – имао је гадан грип. Сад је све у реду. Како се вама,
збиља, свидел а сцена у првој слиц и!
Он као да се био зарек ао да у поз ориш ту остане до краја светс ки чов ек:
слушао је оперу, обук ао уштирк ан у кош уљу, црно одело. И шта сад жел и од ње
га овај човек? Да позориш но фоаје прет вори у лек арс ку орд ин ац иј у? То није
био његов обичај. Стевановић је још једном пок ушао да разговор скрене на оно
што је њега зан имало, али професор није поп ус тио. Говорио је и даље о музи
ци, о глумц има, о нек им ситн иц ама за које би се рек ло да њега тако хладног и
пом ало крутог не мог у зан им ат и. А Стев ановићу се тако хтело, кад се једном
нашао с њим такорећ и нас амо, да поп рича пријатељс ки и о свем у. „Ко би му у
ствари могао ближ и бит и од мене?“ мис лио је. „Пред киме не би требало уоп
ште да има профес ионалне тајне, него пред а мном?“
Те недеље наи ш ло је још једно разочарење. Доктор Ивановић му је пис ао
да мора нап устит и службу у санаторијуму, бар привремено, и ступ ит и као лек ар
у как ву здравс твен у задруг у близ у Беог рад а. Ово мора да учин и да би био јед
но време ближе пород иц и, којој је у томе час у његова близина бил а неоп ходна.
Јав љао је и то да је желео да остане у држ авној служби, да је траж ио мес то у јед
ном беог радс ком диспанзеру; али да није имао среће.
Стевановићу се учинило да је у санаторијум у све пош ло у суноврат. Његово
незадовољство и собом и свим око себе сруч ило се сад на Ивановића. „Требало
је само да се измакнем месец, два, па да се све почне руш ит и. И тај Ивановић
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који се чин ио тол ико савес тан и одан, заборавио је врло брзо оно што смо за
њега учин ил и, да смо га у ствари ми нач ин ил и човеком, да смо му сес тру спа
сли пропас ти. Кога сад тамо да пошаљем! Где да изм ис лим некога ко има њего
во знање и иск ус тво?“
Сет ио се с гађењем свога пис ма мин ис тру да му не да Беог рад ако га буде
траж ио. Почео је сад Ивановићу писмо свечано, пуно прекора. „Ако вам савест
не говори да треба тамо да останете, шта онда ја да кажем. Некада сам мислио да
је на так ве поступке способан само јед ан доктор Мил иш ић...“ Одг урн уо је хар
тију и хукн уо. На столу у корп и је стајал а гом ил а јабук а. Целу ноћ их је узнем и
рено јео. Мучила га је мисао да се и он мож да огрешио о санаторијум нап уштају
ћи га и да томе сад више нема лека. Сетио се дана кад је одлазио, падал и му на ум
поглед и нек их пац ијената који су му се сад, у сећању, чин ил и час прекорн и, час
презриви, или болн и и зач уђен и. Сестра Рока је тада шапн ул а нешто сестри Те
кли. Карган се чинио победоносан, Зајц пренеражен. „Све су ово глупости, боле
сни живц и“, храбрио се зат им. „Па иако би све тако било, вел ик и човек не сме да
има сент именталн их обзира. Њега чекају вел ик и задац и и он их мора изврш ит и
упркос свега. Сес тра Рок а је само побож на калуђерица. Шта зна она о вел ик им
подух ватима људ и бораца.“ Хтео је себе пошто-пото да увери да његов одлазак из
санаторијума није једнак са Ивановићевим. „Ја сам оставио тамо сав свој живот,
најбоље своје год ине, а ово сам учинио да бих народ спасао пропасти.“
Устајао је са стол ице, одл азио до прозора и отварао га без икак ве пот ребе,
зат им зат варао, па опет седео и љуштио своју нову јабук у. Мис лио је како је, по
ред Колара, Жарковић ипак најдостојнији његовог пријатељства. Неодољиво му
се хтело да га одмах сут ра вид и. „Није мог уће“, мис лио је, „да тако интел игентан
човек не осећа разл ик у између способнос ти и иск ус тва оних што га окруж ују и
способности једног...“ Није трен утно могао наћи како ће себе назвати.
У прозирном исп рек ид аном сну видео је целе ноћ и младол ик у Жаркови
ћеву прил ик у, опсењивало га његово држ ање немарно и помало хладно, прел и
вено љубазнош ћу вел иковарош ког човек а.
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ин ис тар је седео зам иш љен над мапом Југос лавије на којој су црвен им
круж ићима била обележена места где су имале, према Стевановићевом са
вет у, да се оснују нове здравс твене установе или да се старе реформ иш у. Чек ао
га је са радос ним вес тима да су се у Мин ис тарс тву шума саглас ил и да почн у са
пош ум љавањем предел а које је Стевановић одред ио, зат им да је у буџет у ство
рено десет лек арс ких и болн ич арс ких мес та, да су неке установе прим иле на
свој терет два диспанзера на југ у. Надао се да ће овим вестима изазвати код њега
ону стару живост која га је тамо у санаторијум у бил а очарал а и због које га је по
звао у Беог рад, у коме Стевановић није, мин ис тру се чин ило, пок азао ону ра
нију одреш итост и борбеност, сем мож да првих петнаес так дана. Мин ис тар је
чес то разм иш љао о овој промен и. Нек ад а је мис лио да је нас туп ил а зато што
одмах није могло бит и остварено оно што је начелн ик зам иш љао. Нек ад а му се
чин ило да он у ствари и није права борбена природ а. „Изг рм и се на језик у, па
пос ле ништа. Изгледа да је само у оној својој пустињи умео да буде сил а.“
Последњих некол ико дана међутим ово опадање воље код начелника почело
га је брин ут и. Било је тол ико, да се није могло тумач ит и само новом сред ином,
новим условима рад а, па ни оним разочарењима које је у пос лу имао. Пос тајао
је изненадно, и по мин ис тровом миш љењу безразлож но, забрин ут усред најза
ним љивијег, најпос ловнијег разговора. Престао је говорити о нек им пос ловима,
због којих је у почетк у хтео пог ин ут и. Није више уопште пом ињао колон ије ни
конк урс, ни реформ у нас таве. Пред само подне мин ис тар му је телефон ирао да
га чек а, а он му је одговорио да не може доћ и, јер довршава књиг у о којој му је
већ говорио.
То је бил а анал иза ант ит уберк улозне борбе у Југос лавији и имал а је зад а
так да пок аже успех е ове борб е. Прв их дан а је о књиз и чес то гов орио, нек е
одељке је, које је већ у санаторијум у био нап исао, мин ис тру и читао.
– Свет и не слут и шта је учињено за пос ледњих некол ико год ина. И то се
пос тигло готово голор уко, само пред ав ањим а. А зам ис лите шта ће бит и кад а
се наоруж амо!
У пос ледњ е време је изб ег ав ао и да пом ињ е ту књиг у. Као да га је бил о
страх да га неко о њој и упита. Јед ино је са Ивановићем, који га је посет ио два
пут отк ако је стигао у Беог рад, повео једном разговор о томе. Са претеран им
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страхом и преу вел ичавањем саопштио му је како је дошао до открића да управо
онд а кад је ант ит уберк улозна борба почел а да мал аксава, кад се могао очек ива
ти пораст смртнос ти, она у целој држ ави опад а. Глед ао је тако као да је рек ао:
„Зам ис лите, пок азало се да зем ља није округла, оповргн уто је нешто што је цео
свет смат рао за истин у.“ Мад а уплашен њег ов им нез драв им распол ожењ ем,
страхом од теш коће која се свак и час јавља у нау чно раду, Ивановић је пок ушао
да изглед а потп уно миран.
– Па ви сте, гос под ине шефе, и ран ије знал и и говорил и да нема сложен ије
појаве ни у друш твеном ни у клин ичком смис лу од туберк улозе. И сад сте се,
прос то, поново у то уверил и.
– Али, вид ите, Ивановићу, ја ипак верујем да мора бит и сталн их епидем и
олош ких закон а и у туберк улози, поред све њене разнов рс нос ти. И сад а, шта
мис лите, како ми мора бит и кад вид им ове неочек иване и нераз ум љиве обрте:
кад тек при крај у књиге и у јек у рад а дол азим до зак ључк а да је орган изов ана
борба само дел им ично заус тав љал а епидем ијс ки развој болес ти.
Пос тао је опет живах ан, румен му се осул а по челу и врат у, као да говори о
нечем у што га радује.
– Оно Што је прво чин ило читаво богатс тво нау чн их истина и нових мо
гућнос ти у борби са болеш ћу, наједном је осиромаш ило, умањило се као как во
вел ико књижевно дело у свести и осећању недаровитог читаоца. Хтео сам књиг у
да назовем: „Слава једне епохе у соц ијалној мед иц ин и“, а сад ћу морат и рећ и:
„Слава и крај.“ Пришао је столу и стао пис ат и црвеном оловком крупно: „Крај,
крај, крај.“
Зау зет бригама око новог мес та, Ивановић није некол ико дана пос ле тога
ишао к њем у. Кад је опет сврат ио, затек ао га је у истом расположењу. На столу
му је леж ал а прва књига у којој се зал агао за соц ијалн у мед иц ин у, очек ујућ и од
ње да коначно реш и проблем туберк улозе, а поред ње рукоп ис нове која је мо
рал а да призна пог реш не претпос тавке и да инд ивидуа лној мед иц ин и врат и
много од њеног старог углед а. И то је све требало да учин и управо он који је
пос ле тол ик их успех а на клин ичком лечењу туберк улозе нап ус тио сан атори
јум у уверењу да је рад на орган изовању соц ијалне борбе далеко важ нији. Слу
тећ и оштрин у сукоба у њем у, Ивановића обу зе она његова необу здана плима
саж аљења. У трен утк у му је и самом изглед ало да је полож ај у коме се Стевано
вић нашао стварн и, прави бези зл аз, да га он не вид и теш ким само зато што се
нал ази у безв ољном, бол ес ном стању, већ да је тај полож ај у истин у так ав, да
предс тав ља унутарњи слом. Желео је да му говори утеш но и добро, да омало
важ и чињен иц у пред којом је он очајно стојао, да га наведе на мис ао да мож да
под ац и којима се служ ио нис у довољно исп итан и, али, према својој истинољу
бивој природ и, успе да каже само оно што је у истин и о томе мис лио:
– Прави човек и нау чн ик, гос под ине шефе, увек има смелос ти да призна
ран ије заблуде. Тол ик и светс ки нау чн иц и бил и су у истом полож ају.
Али је Стевановић хтео пош то-пото да је његов полож ај изу зетан, да он и
пос ле свега смат ра да борбу треба нас тавит и, да му због тога понек ад пад а на
ум да затаји зак ључке до којих је дошао. Видео је недогледно траг ичне пос ле
дице у томе ако неп ријатељи соц ијалне мед иц ине дознају за њих, чин ило му се
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да су неп ријатељи безбројн и, да ће се, ако он објави оно до чега је дошао, око
мит и на све, на борбу као так ву, да ће пљун ут и на сва њена дос тигн ућа. У све
сти му се теш коће увел ич ав ал е, вид ео их онд е и где их није бил о. Осећ ао је
страх као да ће се од истине до које је дошао поремет ит и нешто у склоп у света.
Ивановић је пок ушао да га наведе на мисао да то опад ање смртнос ти мора
бит и, бар дел им ично, пос лед иц а, мало зак ас нел а мож да, ран ије борбе, али ни
то није помогло.
Једном је из харт ије исп ал а вел ик а фотог рафија где се видео опкољен па
цијент им а. Крај ног у су му бил е гом ил е цвећ а. Лич ило је све на слик у как ве
старинс ке свадбе. Са необичн им болом је прелетео погледом преко тих лиц а
која су га обож авал а. Ко зна по који пут му се учин ило да је време проведено у
санаториј ум у било златно доба његовог живота и рад а. Са ужасом опет пом и
сли да се сад тамо нем ил ице трош и, да гос ти вероватно седе по месец дана, да
особље мож да потк рад а као у доба пре њега, да су лек ари зау зел и собе у које су
се могли смес тит и пац ијент и и да операц ије врш и мож да... Од ужаса и не довр
ши свој у мис ао. Опет бац и поглед на фот ог рафиј у. Како је само сјајно почео
био дават и ваздух тој девојч иц и што стоји до њега. Она му давно није пис ал а.
Ко зна шта се с њом догод ило! Па онд а са тим сирот им Сремцем иза ње, који је
био пред вађењем једног бубрега. Петар Ољача, зацело, није ни дао да му се ка
верна пломбира, кад а већ то није ран ије учин ио.
Седе крај прозора и наже се. Доле су звон ил и неч ији раздраган и корац и.
Девојк а је при ходу ударал а потпет ицама по два пута, док би се дуг и корак ње
ног сап утн ик а чуо само јед анп ут. Кад а су бил и исп ред прозора, чу се у прозир
нос ти тиш ине женс ки глас:
– Тако су се лепо љубил и! Страш но вол им када се при љубљењу онако гледа
као онај глумац.
– Зар се нис мо ми још лепше љубил и? – прекоре сап утн иков глас.
Стев ановић се трже од прозора. Сет и се своје прве младос ти, доба док се
још није био разбол ео. У то доба се јед ино пред ав ао потп уно љубави и ход ао
с дев ојк ам а ноћу. Сад одједном тај мај уш ни одлом ак разг ов ора чуднов ат о га
забол е. „Тако су се лепо љубил и!“ Шта је у њег ов ом жив от у бил о тако лепо?
Дод ири Нед ине рук е? Стално прис ус тво њене бриг е и неж нос ти? Али то је
прош ло брз о као мис ао. Успес и у нау ц и? Ево, прет и опас ност да се све оно у
што је веров ао, сруш и. Потајн а обож ав ањ а његових пац ијентк ињ а, трен утно
нас лањ ањ е уха на њих ов о узб уђ ено срце, њих ов и суз ни поглед и? Бил о је и у
томе лепога, али све то није било прави, пун живот. Од тога је остајао само бол
и оно осећање недовршенос ти и промашенос ти које га је пос ледње време стал
но прат ило. Исц рпен, тек пред зору склоп ило је очи нек им теш ким сном који
није одмарао.
Чин и му се да јури на неком железном чудовишту. По пут у стоје птице и не
чују хук у која им се ближ и, ево сад ће прегазит и, сад, мало сулудо створење које
има крил а и могло би се спас ти, али глупо стоји на пут у и кљуца. Чудовиш те је
прејурило преко птице, он се осврће да нађе погледом њен мајуш ни леш у пра
шин и пута, али ник ако не може да га углед а. Да није ипак побегла? Да се није у
задњем час у сет ил а да има крил а? Враћа поглед, а сад нова птица стоји на пут у и
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хоће лудо да погине. Тако једна по једна ишчезавају под грдосијом на којој се вози,
али он никако не може да угледа њихова прегажена тел а.
Утом поч ињ е да се пењ е увојит о уз план ин у. Дол е су понори које око не
може да измери, нагле неп редвиђене заок уке. У сус рет му јури пут, сад ће се са
сам им путем суд арит и, сав он сјуриће се у мотор железног чудовишта и разби
ти га. Крај ивице пут а стоје сив и камен и бел ез и, стот ине, хиљ ад е хиљ ад е их
има. Наједном увиђа да то нис у зупц и што штите кол а да се не сурвају у понор,
већ мал и камени споменици, белези на сеоским гробовима. Симић се вози с њим
и каже: „Поглед ајте, поглед ајте, сви су они умрл и за добро народ а. Зем ља се по
лако имун из ује.“ Облац и стоје испод њега. Прот ура рук у и зав лач и је у мод ар
пун кише облак. Шак а му је мок ра и хладна.
Наједном вид и свој у мајк у сед и за столом, не миче се. Ниш та се не миче.
Сав се живот као у бајц и укоч ио. Време стоји као неи змерна баруш тина. Сава
се стутк ал ил а: сва је тако гадно жућк ас та и мрт ва као тутк ало. Точкови се не
окрећ у, пут кроз прек ос авс ку равн иц у лич и на мрт ву под сунц ем осушен у
огромн у змиј у. И светлост нема треперењ а, све је једно јед ино сутонс ко при
гушено сјање. Так ав пејзаж је једном негде видео на слиц и. Без вет ра, без праве
светлос ти.
Кад се пробуд ио, чин ило му се да му клубе дрхтавице леже на дијафрагм у
и пол ако се шири, пење чак до срца. Некол ико час ак а траје то нес вес но дрхта
ње као код зверке. Читави облац и непознате опас нос ти куљај у на њега, увлаче
се кроз кључаон иц у, испод рата, кроз порозне зидове, омотавај у га. Учин ио је
негде неко непознато зло чијег имена не може да се сет и и сад ће нас туп ит и ка
зна. Как ва ли ће бит и? Све око њега да буде живо, да га зове, да му се нуд и, – а он
да не може да макне руком, ни погледом, ни срцем? Или да он буде жив, а око
њега све непок ретно, мрт во, да буде зазид ан у кулу, да се све чега се такне сти
њава, тутк ал и и мрзне? Зашто се већ не догод и то што има бит и? Чек ање пос та
је нес нос но. Мил ијарде ужета и конопч ића страх а стеж у се око њега, спутавају
му редом рад свију органа. Сад је огромна ларва у тој неп робојној сивој чау ри.
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вановић је једно двап ут затек ао Кол ара у мин ис тарс тву код начелн ик а и
он му се одм ах свидео. Зрач ил а је из њега доп ад љивост која се сас тојал а
из низ а наоко ситн их ствари, из спокојс тва у пок рет им а, светлуц ањ а у очим а
које се још умнож ав ал о у стак лим а нао ч ара, из стрпљ ив ог осмех а у коме је
опет било и нечег нес таш ног, из бел ине коже и уреднос ти сваког квадратног
сант имет ра на њем у. Жал ио се као и обично на младе лек аре који неће да иду,
не само у Санџак, у његов зау век усвојен и Санџак, него ни у сел а близу Беог ра
да, неће ни у варош иц у у којој жел и да створи здравс твен и центар тога краја,
где већ има зграду за задруг у, прави дворац.
Начелн ик га је нес трп љиво слушао. Саосећао је он са овим Кол аревим не
вољ ам а, али пом ис ао да би и онако мал и број спец ијал ис та за плућ а требало
слат и у сел а, чин ил а га је нем ирн им. „Тај вражји Кол ар, кад неш то нау м и, и
учин иће, и ни нау м му не би пало как ва би то бил а неп равд а...“ Иванов ић је
осећао како се чин ило да их то нимало не униж ава, већ сведоч и само кол ико су
дубоко везан и за оно што раде. Кад их је сут рад ан срео опет у прис ном разго
вору, док су траж ил и где да се дигне диспанзер у Хомољу, уверио се да је склад
који ниче из њихове заједн ичке борбе и готово истог миш љења већ и од трен ут
них нес поразума.
Кол ар је међут им претеривао жалећ и се да нико неће у сел а. Задруж на је
служба међ у млад им лек арим а у ствари у то време пос тал а врл о поп ул арн а.
Ивановићеви другови Марић и Милун су је дочек ал и као најс рећн ије решење.
Још док он није пом иш љао да нап ушта санаторијум, правил и су заверу да и ње
га прив ук у Кол ару. Увек су за њега и они и Ћурић имал и неко осећање старије
браће према млађем, иако су бил и врш њац и, иако им је интел игенц ијом и ка
рактером уливао поштовање; слут ил и су у њем у осетљивост којој треба зашти
те, неп ракт ичност пред којом треба крч ит и пут. Нароч ито се Станко Ћурић
овако према њем у однос ио. „Требало би га прот ив његове воље ставит и гдегод
да мало зарад и, да проглед а очима. Његова осетљивост захтева да има пун кул
турн и живот, а кад човек стекне мало новаца, може живећ и и у селу да себи та
кав живот дочара.“ Он се због тога обрадовао кад је мес то у диспанзеру, које је
Ивановић траж ио, дато другом. Служба у задрузи чин ил а му се боље, јер је пру
жал а мог ућност да се износ одређене плат е пов ећ а поделом виш ка у зарад и.
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Само се чувао да му о овом отворено говори. Почео прво причом како се Марић
прет ворио у малог Кол ара, прим ио потп уно његово одушев љење за село, изра
жав а се њег ов им реч им а, гов ори как о је из псих ол ош ког тес нац а изи ш ао у
отворено поље и спрема се да зид а чес му у свом селу. „Све по Кол аревом узору,
кажем ти. И онд а је стек ао неко осећање зах валнос ти народу што му је зах ва
лан због дол ас ка у село.“ Зат им је изд ал ек а дав ао на знањ е да је непоп уњ ено
мес то само сат аутобусом удаљено од Беог рад а, у дивном пределу, близу Милу
нове зад руге. „Могли бис мо се сваке нед ељ е сас тајат и!“ рекне па се сет и тек
онд а да се дотле правио као да и не сања да га наговара.
– Разваљујеш незак ључана врата. Ништа ми друго не остаје у овом полож а
ју, него Кол ару у мреже.
– У наручје! Заг рл иће те кад му будеш рек ао да си одлуч ио.
Договорил и су се да пре разговора са Кол арем пођу до Милуна. Ивановић
се увече подсет ио вечне очеве чеж ње за селом. Увек му се хлеб из сеос ке пећ и
чин ио слађи, говор отрес ит их сељ ак а паметн ији „од понеког мин ис тарс ког“.
Увек је причао о неком ђак у са сел а који је био најбољи математ ичар у школ и, у
чиј у се глав у памет насел ил а не водећ и рач уна о клас ним предрас уд ама. Било
му је добро при пом ис ли да би отац био задовоља н, кад би могао знат и наш то
се одлуч ио. Ивановић, уосталом, не би могао рећ и да се понек ад није из све ду
ше слагао са Кол арем, да му није прив лачно да пође у ту праш ум у болес ти и
буде јед ан од првих који ће је рубит и. Морао је признат и да ће у селу бит и мно
го корис нији и као лек ар болес ти коју је спец ијал изирао, само ако Кол ар отво
ри и диспанзер као што обећава.
Кад су крен ул и у село, почел а је хладна игличас та киша и није се ни мало
привлачно чин ило улазит и у преп ун и заг уш љив воз; али је Ђурић у жељи да се
то час пре прелом и, смат рао „да не пад ају сек ире, ако пад а киша“, па су се оти
сли кроз добро познат и колубарс ки предео.
Сељац и су се враћал и са тргова и остајал и у гуњевима и марамама, мада је
унут ра било прег рејано. Прол азил и су бил и зак рчен и празним котариц ама и
рогобатн им стварима куп љен им у граду. У страх у да се Пав лу већ то не смуч и,
друг га је уверавао да је зан им љиво путов ат и баш у так вим возовима, да се ту
човек осећа прис но, да је ту само на изглед нек улт урно, јер ено како онај отре
сит и сељ ак уступ а мес то оној жен и с дет ет ом; како се они троје сабијај у, на
уском сед ишту да створе мес то чет вртом; како она жена лом и пол а белог хлеп
чића куп љеног у граду и нуд и непознатој девојч иц и до себе.
Пос ле сат вож ње и мало пеш ачењ а стигли су у Милуново село. Ђурић се
труд ио да му обрат и паж њу на све што би га могло придобит и. Двадес ет ин у
метара око задруге било је нед авно пок алдрм ис ано; још неу гажен речн и облу
так, неж но румен, сив и бео, тако, на киш и, лич ио је на цветове как вог дивов
ског пркос а. Ђурић је уверавао да је много боља та цветол ик а калдрма од бео 
градс ког равнодуш ног сив ог бет он а, разнеж ав ао се при погледу на капке на
прозорима, врата и греде плав ље од разл ичк а.
У чек аон иц и су затек ли некол ико болес ник а, на клупама поред зид а. Њих
двојиц а су остал и стојећ и да сачек ај у док Милун не позове идућег. У углу крај
пећ и јавио се нек и нап ит човек:
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– Овде је култ урно, здравс твено. Отк уд ишао да ишао, овамо свраћам, ка
фанч ина ми је дојад ил а.
Пећ је буктал а. Болес ниц и, прозебли на пут у, сад у топ лот и бил и су при
дрем ал и и клон ул и. Нек а жен а је ушла и стал а са леђа и главе одмотав ат и на
слаге марама, док јој је из обуће пиљил а вод а.
– То већ није здравс твено, – јавио се опет човек што му је кафана бил а доја
дил а, и извад ио из гуња стак ленце са рак ијом. – То није здравс твено – ноге мо
кре, а главу си тол ико убунд ал а.
Жена је без трун и радозналос ти глед ал а и њега и његово стак ленце рак ије
и неуобичајене грађане у чекаоници. Болесници гледају понекад на свет око себе
с миром как ав се срета у зверк и: не знаш да ли га не примећуј у или се осећ ај у
изнад њега.
Њих двојиц а су приш ла проз ор у с решетк ам а и заглед ал а се кроз њега у
очек ивању да дође ред на идућег пац ијента па да могадн у ући код Милуна. Кол а
с болес ниц има су прис тизал а, зас тајал а пред кафаном; понек и од болес ник а су
прво свраћал и у кафан у, да се очис те и раск раве од хладноће, па онд а дол азил и
у чек аон иц у. Бил а је то слик а сел а как вог су нам слик але наше прве реа л ис те.
Буд ил а је туг у и могла лако да убије вољу за рад у так вој сред ин и. Ђурићева за
штитн ичк а осећања према друг у гон ил а су га да стално говори, да разбија овај
утис ак. Прич ао је како наји зграђен ија варош по тмурном дан у буд и суморна
осећања, како ће с пролећа ту морат и бит и дивно. Није ни пот ребно да се око
задруге диже врт, све ће се у врт прет ворит и. Ниски ретк и жбунови на суседној
крчевин и, прос трана лив ад а крај реке, некол ико топол а, – даће томе пределу
изглед модерног, преконоћ створеног парк а.
Милун се појавио на врат им а управо у час у кад је пијан и човек објаш ња
вао болес ниц има до себе како је доктор саветовао да се не свраћа у кафан у већ
у задруг у.
– Све је то крас но, – прек ин уо га је лек ар, – али не донос и са собом више
пића, и кад улазиш, отрес и блато, овде су болес ниц и.
– Да није блата, докторе, не би било ни хлеба, – увређено је прек ин уо нап и
ти. – И није ово прилепч иво блато о коме си причао, већ обично, с њиве. Сишао
сам кроз Ерића њиву.
Док се Милун, опазивш и утом двојиц у другов а, радос но с њим а поз дра
вљао, на лиц има сељак а се видело да мис ле: „Ето, они се беспос лен и ту натовр
зли, задржаће доктора и онда кад ће се кућ и...“ И Ивановићу се наједно учинило
неу месно што су свраћал и у радно време, па чак што су уопште у село дол азил и.
„Као да Србин у треба много маш те да зам ис ли ово неп рилепч ино блато и ове
шипке на проз орим а и сељ аке који донос е рак иј у у лек арс ку чек аон иц у.“ Да
Милуна не би задржавал и у пос лу, пон уд ио је да му и њих двојица помогн у, како
би брже био готов. Сељац и су их због овога стал и већ љубазније гледат и.
Њих двојица су се лат ил а да превијај у неке са озлед ама на рук ама и глави,
док је Милун преглед ао остале. Ђурић је за то време нес покојно разглед ао ле
карс ку собу, скромн у као и чек аон иц а. Под је био, истина, пок ривен линолеу
мом, али зидов и окречен и по сељ ачк и се мног о пес ка и мод рил а у креч у. На
прозорим а није било ник ак вих зас тора. Он се већ кајао што је нав аљив ао да
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овамо дол азе. По Марићевом прич ању био је себи створио друкч иј у слик у, а
сад ова прим ит ивност почел а је и њем у да смета.
Кад су с пос лом бил и готови, још је у чек аон иц и седео човек коме се свиђа
ло више да пије ту него у кафан и и нерадо се упут ио с њима напоље. На Милу
нове прекоре бран ио се:
– Разу мем шта кажеш, није здравс твено, није култ урно. Изос тав љам пома
ло, куд и камо је то мање него пре.
Њем у се учин ило да је доктор љут ито одмахн уо руком и друговима рек ао
неш то као да ник ако не може у овом погледу да утиче на село. И како му се чи
нило да се доктор више љут и на то што су га гос ти видел и да пије, него што је
прог утао некол ико гутљаја, пок ушао је да спасава његов углед:
– Теби, докторе, част! Ти си утиц ао много на село. Сумњ ам да нис и пол а
сел а спас ао смрт и и нездравс твеног живота. Ја, ето, ник ад више у кафан у нећу
ногом ступ ит и, а на неке је твоје утицање још веће.
– Па ти ћеш, Милуне, овде пос тат и пис ац, – претерано живо је нас тавио
Ђурић свој у такт ик у. – Овде има так вих типова. Не треба ти да дол азиш у по
зориште, само пос мат рај ове људе око себе.
Ручал и су у сеоској кафан и пуној дима, чађавој. Крчмарева жена бесмис ле
но бел а, пуна и чис та, да је у том скуп у људ и блатњавих и спечен их бил а готово
неп ријатна због своје љубазнос ти и бел ине и буд ил а код сељак а сумње: „Што
моја жена није овако чис та и бел а!“, одвел а их је кроз ходн ик до собице где није
било никог и где је већ чек ао пос тав љен сто, Милун је некол ико пута пок уша
вао да се пож ал и на ово или оно, али га је Ђурић веш то прек ид ао, а и крчмари
це је осет ил а пот ребу да се умеша и бран и своје суг рађане:
– Дол ази свет, дол ази. Доктор главе не диже с пос ла. Лако је сад доћ и, за
час стрч иш низ њиву. А пре више вол иш да те нема, него да по вет руштин и или
лапавиц и идеш чак у Ваљево или Беог рад.
Сељац и су нес трп љиво завиривал и у собиц у: „Кад ће већ једном ти докто
ри ручат и, ваља кућ и ићи, а они засел и.“ У кафанс ком двориш ту и пок рај пута
чек ал а су још једна коњс ка и некол ико воловс ких кол а. Измаглица је натапал а
сено и слам у којима су кол а бил а наложена и хватал а се за длак у стоке. Пребро
јавш и кол а, и народ у крчм и, Ивановић је предлож ио да се рас тан у.
– Суд иш по кол има која чек ај у? Многе сам ја још јут рос преглед ао, а они,
ето, још чуче у крчм и. Све ти то они спајај у: доктора, крчм у, провод. Можемо,
ако хоћете док преглед ам још тројиц у, поглед ат и собу где их понек ад скуп љам
на саветовање.
Пошто је Милун сврш ио посао, и пок азао им што је желео, одвез ли су се на
коњс ким кол им а до варош ице, где је Кол ар стварао угледн у задруг у у кој у је
желео да узме Ивановић а. Ђурићу су блис тале очи од задовољс тва. Као да су
говориле: „Нис мо ли ти причал и? Шта се овоме да замерит и?“, али се чувао да
ишта глас но изговори.
У возу је Ђурић опет говорио како ће у пролеће ти предел и бити дивни, како
је пут аутобусом још лепш и, како Кол ар добија прис тал ица.
– Па ти уопште не слушаш! – зачудио се. – Шта ти је? Кажем још мало па ће Колар
покупити најбоље лекаре. Стевановић зацело са суревњивошћу гледа на то.
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До овог трен утк а Ивановић је збиља био једн им делом свес ти ван разгово
ра, а сад га је живо осећање смеш ног потп уно отргло од мис ли.
– Пок уп иће Кол ар најбоље лек аре кад а буде имао Марића, Милуна и мене!
Дивота!
– Понашаш се нек и пут дечачк и. Говорим ти, човече, о стању у зем љи. Ствар
је постал а врло поп ул арна. Човек је збиља отворио прозор из тамне одаје у којој
смо се бил и наш ли и природно придобија људе чији темперамент не поднос и,
не поднос и...
Ник ако није могао наћ и како би тачно изразио мис ао и удари нет рпељиво
дланом по клуп и.
– Придобија људе нашег кова, – поможе му раздрагано Ивановић.
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М

ара Марков је чек ал а муж а сваког дана. У ствари је знал а све како је, али
није могла да живи са теш ким мис лима. Сам у себе је лагал а да не верује у
оно што је добро знал а. Није још бил а у стању да промен и нач ин миш љења, на
чин говора, да одбац и све оне навике које је он био у њој створио. Кад би при
знал а себи да зна да се он ник ад неће пок ајат и, не би га могла више зват и тат и
цом, а она није умел а друкч ије да га зов е, он је нек ад управ о нат ерао да се
навикне на то име. Особито се пред вече морал а да понаша онако како се то
ком живота бил а навик ла. Прво је ставил а лонче за чај. Док се вод а кувал а, на
стало је треће дневно спрем ање собе: куп љење конч ић а и мрв а са зас тирач а,
намеш тање јас туч ића и лутак а, склапање и раск лапање паравана; сад је добро
било кад су стојал и укосо, сад кад би их ставил а право. Онд а је нам ирис авал а
ствари којих се Марков могао прил иком посете дотаћ и. Најзад се сама одевал а.
„Данас ћу свак ако ово обућ и. Тат ица вол и кад се виде лактови.“
Понек ад би се тол ико заваравал а, да јој се збиља чин ило да јој се муж мора
кад тад покајат и; да је све то пркос којим жел и да је казни што се тако дуго задр
жал а на лечењу; али ће свакојако једног дана, кад се најмање буде над ал а, изне
над ит и је и одвес ти собом у њен у леп у кућу. Рећ и ће јој:
– Луд ице моја, зар си могла то озбиљно схват ит и, брзо се спремај и хајдемо
својој кућ и.
Она се међут им одлуч ил а да ту пон уду не прим и брзо и лако. Треба и тат и
цу мало казнит и. Рећ и ће му смркн ута:
– А где смо досад бил и? Врат и се одак ле си и дошао, мен и је и овако лепо.
– Али забога, – почеће он да се умиљава, – што си то тако озбиљно схватила?
Хајде, и пољуби ме у уво.
– Как ва дет ињарија! – узвикн уће. – Заборавил а сам и на тебе, а камол и на
твоје уво.
Ту би се неодољиво саж ал ил а на њега и његову нес рећу због овак вог њеног
понос итог држ ања, али је смат рал а да не треба поп ус тит и догод се он не окре
не и не пође пос тиђено према врат има. Мож да ће га чак пус тит и и да пође низ
степен ице, а онд а ће пот рчат и за њим, склоп ит и му очи шак ама и казат и:
– Јес и ли видео како то изглед а кад нам се чин и да нас нико више не вол и?
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И већ пос ле тога, зам иш љал а је, биће топ ло, пуно суза и кајања, изм ирења.
Кад је чул а да је Стевановић дошао у Беог рад, у први мах је хтел а поћ и да
га вид и; али се одлуч ил а да то остави кад се Марков пок аје па да победонос но
оде с њим. Уопш те је ретко изл азил а сама; смат рал а је – глупо и пон иж авај уће
изл азит и без њега, а пос ле ће већ нач ин ит и читав поход кроз Беог рад. Готово
је све пријатне ствари одл агал а за то време кад се он пок аје и врат и. Чаша слат
ког од кајс ија које је укувал а ту на малој лименој пећ и, биће отворена у то вре
ме. Дивна вел ик а кут ија сард ине, коју јој је нек ад пос лао, отвориће се кад први
пут дође. Боц а верм ута, што ју је добил а од девера такође ће се тад а поп ит и.
Ићи ће тад а да се врте на ринг иш пилу код Маркове црк ве, као што су чин ил и у
доба верен иш тва, тога се бил а тако зажелел а. Онд а ће посет ит и и неке барове.
И још многа задовољс тва су је чек ал а у то време. Отворил а је чаш у са слатк им
и усул а га у дно тацне, сваком по три комад а.
– Не може више, – рече претећ и као да је он ту, – ти си се навик ао кад се
слатко отвори, да се доврш и; али данас нема. Кад дођем кућ и и нак увам дос та,
још можемо и разговарат и.
Неко се зач уо уз степен ице. Она се брзо поглед а у оглед ало, поп раш и нос
пуд ер ом, став и мирис а на слепоо чн иц е, али ход се заус тав и негде на спрат у
испод ње.
– Још је рано. Тек је пет. Он вол и чај да узме кас није.
Њен е изр аз ит о женс ке, неж не рук е прих ват ал е су узб уђ ен о сад јед ан
предмет, сад друг и. Опет се на степен ицама чуо ход и опет прес тао негде на до
њем спрат у. Најзад, кад се трећ и пут чуо муш ки корак, рече пркос но:
– Нећу се маћ и, па да је по сто пута он.
Међут им тај корак дође до њен их врата. По куцању познаде да је њен девер
и радос но пож ури да отвори. Мож да донос и как ву радос ну вест.
Доктор Марков је у пос ледње време ретко дол азио. Брат га је увек слао да
је наговара да прис тане на развод и зато је он избегавао да је виђа. Углед авш и
сад свеч ан изглед њеног сточ ић а, њен у хаљин у и кос у, још више изг уби хра
брост. Ко да јој сад каже неп ријатн у вест коју је морао рећ и: његов брат се уочи
тога дана венчао са својом љубавн ицом прешавш и у мух амед анс ку веру.
– А тат ица се још дури? – упитал а је угледав докторово збуњено лице. – Уто
лико горе по њега. Ми ћемо се сад за свој рач ун гос тит и. Сед и овде, биће ти
згодн ије. – Док је улевал а чај, да би сак рил а разочарење и туг у, неп рек идно је
говорил а градећ и се вес ел а: Имал а сам предос ећ ање да ћеш дан ас доћ и. По
глед ај ове две тацн ице.
– Ко зна кога си ти чек ал а! – пок уша доктор да се нашал и.
– Мис лиш на тат иц у? Уопште не мис лим на њега. Кад му се досад и дурење,
доћ и ће већ. Уосталом, ја за њега чувам пуно леп их ствари.
Марков је мис лио у очајању: „Ко јој сад так вој може рећ и! Мој брат је пот
пуно луд човек. Мож да сирота уопште и не зна шта је то мух амед анс ка вера.“
– Узми, мол им те, док се не охлад и, – пон уд и она. – Вид иш, у прави час си
стигао.
Марков пом ис ли: „Нем ам веров атно прав а да пос ле свега пијем овај њен
чај. Треба јој одмах све рећ и.“
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– Да ли би ти кадгод из љубави могла прим ит и мух амед анс ку веру? – рече
и одм ах пом ис ли: „Как во глупо питање. Сад пос ле овога уопш те јој ниш та не
мог у рећ и. Из љубави!“
– То је турс ка вера, чин и ми се, – рече она дос та равнодуш но, и онд а погле
дав га радознало и живо, при чем у њене мачеће очи блес нуше, дод аде: – Да се
ти нис и заљубио у как ву Турк ињу?
У нас туп у искренос ти прем а себи, кад самообм ане нис у пом агале, зам и
шљал а је како јој девер донос и вест да јој се муж пресел ио у друг у варош, да је
одлуч ио да оде у друг у држ ав у, да би могао слободн ије жив ет и. Мис ао да би
промен ио веру, како би се с другом венчао, ник ад јој није пад ал а на ум. Доктор
је још чет ири пута мора дол азит и и тек јој онд а рећ и. Прво је мис лил а да не го
вори истин у, а зат им, кад је схватил а, ударил а је у необу здан плач. Без ред а, јед
но друго престиж ућ и, појуриле су из ње сузе, јецаји, неразум љиве жалбе: „Биће
кас но, биће кас но... Нек а нек а...“
Доктор је, као да га она може слушат и, пок ушавао да говори разлож но, да је
теш и, да јој изл аже како се Марков постарао материјално за њу, да се сад а и она
може удати, али све је то било изговорено узалуд, као у празној соби. Кад је бујица
њеног бола изнела из душе сав талог, све прећутк ивано, жалосно људско, стала се
утишавати. Пала је на кревет и заронила лице у јастучиће. Обузео је стид што се
пред доктором није уздржал а, показал а више поноса. Он уосталом, зау зет оним
што је сам притом трпео и имао да јој каже није ни чуо све њене речи.
– Хоћеш ли чаја? – упита најз ад тихо. – Биће ти боље ако неш то топ ло по
пијеш.
– Сасвим ми је добро, – одговори она гласом пром ук лим од плача и тврд им.
Он је још неко време поседео ћутећ и. Осећао се сада ипак лакше него икоји
пут ран ије: најс траш није, свест о правом стању, пребац ио је сад на њен у душ у.
Осет ивш и стид због овог спокојс тва и неод говорнос ти што су га обу зел и по
што јој је рекао истин у, уверавао је себе да је у њој морало наступ ит и неко олак
шање, иако мож да слично овом које наступ и пос ле смрт и теш ког болесника.
– Како би било да те сад оставим? – упита најз ад. – Треба да се спокојно
опруж иш у пос тељи.
– Иди, – одврат и она гласом као малочас.
Он се радос но диже. На врат има се осврте:
– Доћ и ћу ја опет да те обиђем.
Најзад је остал а сама. Било је то слично оном кад је пос ле операц ије остал а
сама у соби. Чин ило јој се тад а да је пос тал а друго биће, да нема скоро ник ак ве
везе са женом што је пуна бојазни легла на операц ион и сто, да се живот пре тога
удаљио негде. И сад а је исто так во осећање обу зе: та што ту сад леж и лицем за
ривен им у јастуке чин ило јој се као да није ни сестра жен и што је малочас сави
јал а салвете од харт ије и гледал а да комад иће хлеба за сенд виче изреже једнако.
Лонче је још врило, и њој се учин ио туђе тај глас воде што га је тол ико пута слу
шал а, као да ник ад так ве шумове није чул а. Њен тих и, поновн и плач мешао се с
њима, бивао као и они, час тиш и, час јас нији. Ноћу у полус ну видел а је своју су
парн иц у како стаје на улиц и исп ред ње и не да јој да прође, стоји пред позори
штем и не пушта је унут ра. Где год се макне, она је очек ује и грубо тера.
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вановић се рано пробуд ио. Чек ало га је у Беог раду много пос ла тога дана,
али није хтео да се диже, јер му је мајк а још спавал а. Кроз прозор се чуло
лај уцк ање газдин их куч ића и негде под аље трес кање теретног кам иона. Па је
чворизнул а кап ија, газ да је изи ш ао по своје новине. Он је био страс ни читач
огласа. Цео живот људ и чин ило му се да је у њима зап исан. Ту се уверавао да их
има још чија имовина је пропал а, који расп род ају успомен у по успомен у, доју
чераш њих срећн ик а пред ат их на милост и нем илост судбине; људ и с којима је
још јуче пио вино, а преко ноћ и су нап речац умрл и. Прва так ва вест тога јут ра
бил а је о самоу бис тву Стев ановићевом. Осет ио је пот ребу да одм ах с киме о
томе говори и Ивановићеву мајк у, која се у међувремен у бил а дигла и пош ла на
трг, прес рео је пруж ајућ и јој новине:
– Има ли смис ла тако нешто чин ит и! Ја сам једном много више изг убио, па
опет ми није пало на ум да себи режем вене. Бојао се, ваљд а, да га газда с неба
неће позват и.
Она је вест прим ил и са неоп исан им нејасним страхом како ли ће то прим и
ти Павле, да се неће сад што у његовом живот у и одлукама морати да мења. Зави
рил а је пол ако у собу да вид и да ли је будан и схват ил а одмах да је чуо газду и да
већ зна. Брзо се облач ио блед, и, као оног дана кад је пос ле очеве смрт и дошао,
држао се на изглед круто и хладно. Сад је знал а да му не сме ништа рећ и, ништа
га питати. Отићи ће сад одмах, без чаја, али боље и то, него да поремети којом ре
чи ту на силу постигн ут у равнотеж у. И газда га је са степеништа ћутке погледом
испратио до капије, пун уважења према важ ности догађаја, према узбуђењу које
је слутио у томе младом човек у што се стара да изгледа тако мушки сабран.
На улиц и је Пав ла обу зел а млад ал ачк а туга и млад ал ачке мис ли о смрт и.
Свеједно што се бавио занатом, који се хватао у кош тац са смрћу, што је нек ад
прис ус твовао умирању својих болес ник а, што је знао напамет све процесе жи
вота и распад ања; мис лио је сад а како је то нес хватљиво да све оно силно зна
ње, сва ризниц а Стев ановићевих мож дан их виј уга, сад а није ниш та, као да је
никада није ни било. Ништа више сад не чује, а умео је да ухват и слухом болест,
која тек клија. Као как ав прим ит ивац није могао да схват и, да прим и, да је пре
станком рада у срц у наједном престао сав онај зах уктан и богат и живот. Чуо је у
себи сад све разговоре које је кад с њиме вод ио, и бивао срећан кад би се сет ио
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оних пријатељс ких, кад би се сет ио да му је што помогао, да је успео да разу ме
његове прот ивуречнос ти.
Усп ут је срео мин ис тра. Он се целог пута јад ао, на нач ин једнос тавн их, а
зач уђен их људ и:
– Шта му би, шта му би! Онак ав човек! Нисам то ник ад могао вероват и.
Њега није морило то што су Стев ановићев е мож дане виј уге прес тале да
раде, чуд ио се која сил а је могла онол иког човек а да слом и, вајк ајућ и се што га
је и довод ио у Беог рад.
– Збуњен сам вам као как ав удовац коме жена нап речац умре и остави пу
ну кућу деце. Не знам куд ћу пре да се окренем. Тол ико је пос лова, сиромах, за
почео и нијед ан привео крају!
Поред њих је прол аз ил о пуно уплашеног свет а који је журио пут мин и
старс тва, где је, како су новине писале, тело било изложено. И Мара Марков је
улицом као дец а глас но плак ал а. Код ње се мешал а жалост за собом самом са
жалош ћу за Стевановићем. Усто је као дете осећал а страх пред смрћу, и то тако
необичном. Нек а непозната жена је радознало упита:
– Куд иде, гос пођо, овол ико народ, знате ли?
– Нис те чул и? – зад иви се она. Убио се доктор Стевановић, чувен и лек ар за
туберк улозу. Морал и сте за њега чут и.
– Док сам жива, нећу разу мет и да се човек сам убије. Да ли се зна заш то је
то учин ио?
Она се збун и. Дотле се уопш те није удубљивал а у мис ао заш то се убио. Да
не би пред женом испал а необавештена, топ лим, сетн им гласом шапн у:
– Љубав.
– То тек, док сам жив а, нећу разу мет и, – наљут и се сап утн иц а и остави је
сам у и зач уђен у рођеном изм иш љот ином.
Пред улазом у мин ис тарс тво стојало је много света, највише оних који су
се леч ил и у санаториј ум у код њега. Стојал и су изд војено, у гом ил и, као как ва
бројна пород ица коју је заједн ичк и бол окуп ио. До ње су бил а два млад ића. За
тек ла их је кад а су зав рш ав ал и лечењ е у сан аториј ум у и сећ ал а се да су бил и
славн и због својих нес таш них подвига. Старији је нуд ио млађега цигаретама.
– Не, хвал а.
– Не пуш иш?
– Пуш им, али данас нећу.
– Шта, узбуђен си? – јунач ио се старији, а и самом му подрхтавао глас.
– Хоћу бар данас да исп ун им оно што сам тол ико пута обећавао.
– Нисам знао да си још тако млад, човече! – труд ио се и даље старији да за
баш ури своје узбуђење.
Дец а што су дош ла с мајк ама глас но су плак ал а и оне су их брзо одвод иле
и саме ожалош ћене њиховим сузама. Девојке су донос иле цвеће и пеле се горе
где је био изложен, враћ ај ућ и се уплак ане. И она пође пол ако горе да спус ти
на одар своје руже. Познал а је на степен иш ту доктора Сим ић а. Држ ао се као
да се ниш та нароч ит о није дог од ило, као да је чов ек прос то преш ао из једне
собе у друг у. „Како су гроз ни ови лек ари. Како на смрт глед ај у равнодуш но.
Прос то се острве.“
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– Није имао имун ит ет а за сукоб е вел иков ар ош ког жив от а, – нас тав љао
је он разг ов ор унес ен спољ а. – То би се свак ом пус тињ ак у, кад дођ е у град,
догод ило.
Уз степен иш те се пел а двојица млад их људ и. Јед ан од њих готово с негодо
вањем пресече у говору другог:
– Да ли бис те се ви само због тога убил и?
– Ко је тај млад ић? – упита Сим ић свога саговорн ик а.
– Стјепан Мумало, рођак професора Ерцеговића. Сад а је на стаж у. Леч ио
се, мис лим, пре десетак год ина код Стевановића.
Још једн а гом ил а људ и уђе са улице у пред ворје. Чул е се најраз лич ит ије
примедбе:
– Теш ка мел анхол ија. Мис лит е? Дож ив ео је неуспех у Беог раду. Вел ико
неко разочарење. Оду ч ио се од људ и тамо у пус тињи. Тако је то са свим тим ту
берк улозним, кад-тад им опет избије болест, па ма и у мозак.
Мара Марков љут ито поглед а. „Како се усуђуј у ти необавеш тен и људ и да
тако говоре! Теби се неш то у моз ак попело, драга моја.“ У дворан и је затек ла
Зор у, Стан у и Љуш у. Држ але се за руке и плак але. Мад а је прос тора било ма
ло, нис у се с мес та миц ал е, као да нем ај у сад куд а. Пос ле некол ико час ак а и
много друг их лиц а је познал а, људ и с којима је бил а у истој вил и, или их срета
ла у амбул ант и и парк у.
Стјеп ан Мум ало је изи ш ао опет на улиц у. Над ао се да ће му бит и лакше
кад изиђе, али као и горе у дворан и, крај Стев ановићев а одра, као и код куће
кад а је вест проч итао, имао је сазнање да се више ниш та не да поп равит и. Ни
кад му више не може рећ и што је једном проп ус тио да му каже. Не може му ви
ше, као зрео човек и сам лек ар, зах вал ит и за своје оздрав љење, не може му каза
ти как о је имао прил ик е да се наглед а лек ар а, људ и кој и вод е здравс твен е
установе, и како нијед ан није био то што он. Онога што му је за живота заме
рао, наједном као да уопште није било. Раставш и се од друга с којим је био, попе
се још једном у дворан у и опет брзо сиђе са истим осећањем неисп уњиве пра
знине и туге и кајања, најс траш нијег осећања које се може трпет и пок рај умр
лога. На улиц и је затек ао зем љак а Чапет у, важ ног, разбарушеног, који је, кад а
га је углед ао, прит рчао и стао му трес ти рук у као гран у пун у плод а.
– Друш тво га је у смрт отерало. Вук ми је сад приповед ао ужас не ствари.
Чов ек се морао убит и. Ни за једн у њег ов у зам ис ао, ни за јед ан предл ог није
могао да се створи буџет, а за мин ис тарс ке плате и дневн ице увек се нађе. Од
реформе нас таве уплаш ил и се више него попови од Лутера.
Чапет ина претераност у Мумалу је одмах изазвал а отпор. Чак и оно што је
сам мис лио, изговорено на Чапет ин патет ичн и нач ин, учин ило му се неис ти
на. Усто је био раж алош ћен на нек и синов љи нач ин и желео да буде сам па га
зато брзо остави.
Из ђачке пол ик лин ике сил азил а је чета деце. Са прозора су сес тре пос ма
трале поворк у што се пред улазом у мин ис тарс тво тис кал а. Сунце је пен уш а
ве зав ес е на проз орим а дрв ен их барак а чин ило још бељим и ваз душ ас тијим.
Мум ал о се сет и дечј их бар ак а у леч ил иш ту; ник ад а их ниј е мог ао зам ис ли
ти, а да не вид и како Стев анов ић зас таје пред терас ом и поч ињ е разг ов ор са
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децом. Она под иж у глав у, смеј у се, нек а изв лаче рук у испод пок ривача и маш у
му, зов у га.
Млад а девојк а је изи ш ла из мин ис тарс тва и пред улазом се широко освр
нул а и на небо под игла очи.
– Како може да буде тако леп дан кад неко умре?
И Мум ало је нехот ице поглед ао око себе. Миров ао је бис тар, хлад ан де
цембарс ки дан. Мал и парк нас прам мин ис тарс тва био је пун свет а. Нико се
није могао одмах упут ит и на посао, па је свраћао тамо да смири утис ке. И он је
пошао на клуп у, јер је цело јут ро био на ногама, али су све биле зау зете. Мало
под аље на стази чис тач и чувар парк а давао је неком објаш њење:
Наш ли су га кад а је већ био готов. Мајк а је у пос ледње време бил а с њиме,
али се тад а није ту дес ил а. Бил а је изаш ла нек им пос лом. Тело ће, чујем, нос и
ти преко, неће га овде сах рањиват и.
„Неће га овде сах рањив ат и“, понови у мис лим а Мум ало, поглед а још јед
ном по парк у и пол ако пође према граду.
Стјеп ан Мум ало, једн а од цифара из Стев ановићеве „Стат ис тике“, жив и
здрав млад ић, ишао је уз улиц у Милоша Вел иког и по закон има здрав ља тај са
да излечен и човек пос тепено је пос тајао ведрији. Сунце га је грејало, ваздух је
пос тајао топал и питом. Било му је мило што може да се креће, све своје здраво
тело осећао је као благодет. Кад а се попео до „Лондона“, мисао о Стевановиће
вој смрт и већ се почел а пол ако удаљават и.
Исто тако ослобођен и првог страш ног утис ка, пел и су се у разговору Ива
новић и Кол ар. Кол ар се с почетк а није усуђивао да почне пос ловн и разговор,
јер је опазио на Ивановићу ону тип ичн у млад ићк у туг у. Бојао се да пред призо
ром Стевановићеве смрт и не пок аје се због одлуке да нап ус ти службу у леч ил и
шту, да му се не учин и да би сад требало да га тамо замен и, да би му то бил а прва
дуж ност. Зато је почео разговор обазриво, уз уобичајен и прон ицљиви осмех:
– Зам иш љам како ће сад бит и горе у леч ил ишту. Сви ће удвос труч ит и сна
ге, чак ми се чин и, не смат рајте ово за грубост, с обзиром на идеј у, свеједно да
ли је умро или живи. Хтео сам рећ и да не треба да бринете за своје нап уш тено
леч ил иш те. Људ и ће сад тамо много боље рад ит и него док је и он тамо био, и
уопште док је био жив. То је сас вим природно, поу здаваће се само у своје снаге
и оне ће им зато рас ти. То је као и у природ и: увек се све нак над и. – И дод аде:
– шта ћете, понеко мора у борби и да се слом и, али живот остаје и људ и траже
нове путеве и нове снаге за борбу.
Растал и су се пред Хиг ијенс ким заводом. Овде на узвиш иц и било је много
више тога хладног, блиставог неба, даљине. Огољене гране Карађорђевог парк а
чин иле се на модрин и неба још црње и град иле оне шаре што опом ињу на прво
пролеће. Ивановићев а жалост се у овој ведрин и, док је корачао, прет варал а у
осећ ање слично и родољубљу, и тузи пос ле смрт и род итељ а, и понос итој све
сти да смо дорас ли да нас тавимо рад учитељ а. Бил а је као заветов ање које се
даје крај гроба људ и што су се борил и за штогод вел ико и на том пос лу се истро
шил и не заврш ивш и га. Дет ињас та ситн ица му се сад чин ил а питање где рад и
ти: тамо где досад, или у селу, или неком другом месту где се бори прот ив онога
прот ив чега се Стевановић борио.
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“задрузи је првих дана било на претек времена и Ивановић га је провод ио
махом у ход ању по пољу. Задруга је леж ал а међу бреж уљц има што су се од
дес не обале Колубаре пел и према Маљен у, обрас ли храс товим и буковим шу
марц им а. У дет ињс тву га је отац више пута вод ио кроз сличне крајеве, у доба
кад по Србији поч ињу прве гљиве. Било је те год ине лето пуно киша, бујно, зе
мља се пуш ил а увек као котао. Око сунца се ујут ру ковитлале магле као да же
ле да га учау ре, а месец је стално леж ао у перинама облак а. Са истом страш ћу с
как вом му је нек ад објаш њав ао. Питагорин у теорем у, тог трок рилог лепт ира
чет вртас тих крил ац а, како га је од милош те звао, увод ио га је и у свет гљив а,
хтео за јед ан дан да га нау ч и њихова имена и увежба да распознаје отровне. Са
истом брзином је уочавао млечњач у, варгањ, испод лиш ћа, као пог реш ку у ђач
ком зад атк у. Под игао би врхом прута некол ико слеп љен их лис тов а и указ ал а
би се печ урк а округлас та и смеђ а с кап ицом подв ијен их рубов а као нокт и у
грабљивиц а. Највећ а очев а радост је бил а кад су наи л азил и на млечњ аче, пе
чурке бел их плитк их шеш ирић а, на који ма је најм ањ а огребот ин а изазив ал а
млечне кап ље. Отац је као дете трчао, опазивш и у даљин и как вог од тих крат
ковечн их човеч уљак а, рек ло би се опазио је златн у руду. Цело јут ро не би дизао
главе ни на умивено небо, ни на грање у рос и, ни на игру птиц а, опијен мири
сом гљива у пок ис лом сувом лиш ћу и маховин и.
Ивановић се сад а био упут ио сеос ком зид ару рад и нек их ситн их оправк и.
Неосетно је одм ицао меком стазом, пос ле кише тек утабаном, по којој се газило
као по гум и. Давно није био тако господар свога времена. Болесниц и су обично
дол азил и зарана, знао је да их сад до вечери неће више бит и. Као дечак се радо
вао својој изненадној слобод и. Не само да је могао више ход ат и него тамо у са
нат ориј ум у, него му се и мис ли рази г рал е, зал ет ел е у прос торе у коме тамо,
притеш њене неп рес таном бригом, нис у чес то могле. Опазивш и да се нал ази на
пут у према новој чес ми, чије је отварање било сут рад ан пос ле отварања задру
ге, одлуч и да прво тамо сврат и. Пут је до ње вод ио поред поток а што је тек ао
према Колубари. С обе стане пута су младе честе са још по којом лиском топ лих
боја. Време гљивама било је увел ико прош ло, али се њем у чин ило да ће их наћ и,
да ће се сад створит и пред њим смеђа главица слична облутк у како под иже те
меном грумен зем ље. Око пањева су међут им трул иле само риђе мед веђе шапе,
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чије су главице, летос ситне као дугмад, имале обл ик дубок их зем љан их здел и
ца. Њем у се прич ињало да чује глас: „Кад разлом иш отровн у гљив у, она на ва
здух у, ево, овако позелен и. Да ли знаш због чега је то?“ Онд а вид и оца, расеца
нож ићем печ урк у и показује како је нож потамнео. Бере зат им нек у сасвим нео
бичн у гљив у, под капом зеленож ућк ас ту, сличн у сунђеру и наг рижен у инсек
тим а. „Чим вид иш да су је инсект и начел и, знај није отровна!“ Било му је жао
што отац није дож ив ео њег ов у одлук у да рад и на селу. Она је предс тав љал а
измирењ е између оног а што су род ит ељи прижељк ив ал и и оног а што је сам
желео. Зацело би се Кол ар и његов отац спријатељил и, јер су обојица уживал а
у чес мама, у разговору са народом, у његовом прос већ ивању. И он би као Кол ар
пуш тао прво да му млаз воде с нове чес ме тече преко шаке док она не поц рве
ни, али још не би донос ио суд да ли је добра. Као ретко, племен ито вино, пин уо
би је прво гутљај, па причек ао да јој осет и укус, да га чуло пренесе даље, где се
још више ужив а него у устим а, у област сећ ањ а на план инс ке воде које смо у
дет ињс тву пил и, да га упоред и са неу поред ивим укусом тих протек лих вод а.
Уживао би он и у томе да му народ расп ит ује сина за ово или за оно, да му оп
ширно, изд алек а опис ује стања која га муче. И онд а би зацело, слично Кол ару
рек ао: „Ето, то се зов е прав и лек ар, тај што народу на ноге дође, што у њем у
пробуд и пом исао да не би било лоше да се мало и о свом здрав љу побрине.“
На дан отварања чесме било је много света тамо под брдом и никога, збиља,
није било да га за как ав савет није упитао. Било је то без данг убе, бесп латно, па
што не би упитал и шта знач и ако бол и под груд има, ако се теш ко пење уз брдо;
ваља ли на прст што забол и наздраво превијат и слан ин у а на ран у дуван; ваљд а
ли дете дојит и, пошто се, да прос тите, поново зачне; има ли лек а прот ив пијан
ства. „Зар сад не осећате задовољс тво што сте овамо дош ли?“ ликовао је Кол ар.
„Сад вам ово мож да лич и на поп ул арн у литерат ур у народн их прос вет итељ а,
али чек ајте, наг рн уће проблем и, да ће вам глава пуц ат и, а бићете јед ино ви на
поп ришту и мораћете у ток у некол ико трен утак а да одлуч ите да ли да жрт вује
те мајк у или дете, да ли да сечете ног у, да ли дате одмах ваздух у плућа или да се
ослон ите на старинс ки нач ин. Биће ту питања високог стил а.“
Ускоро је стигао на чес му. Бил а је усечена усред брд аш ца. Мајс тори су очу
вал и грабиће и зов у што су рас ли пре, над старом чес мом, а поточ ић којим је
отиц ал а пок алдрм ил и. Одмах за брдом видео се кров школе и чул а она звонк а
граја млад их глас ов а. Преко прел аз а је преш ла прв о дев ојч иц а танк их црт а,
глатко зачеш љана и зас тал а пос мат рајућ и га. Брзо је придош ло још десетак ма
лишана и сашаптавш и се пош ло стазом према њем у. Кад су му приш ли ближе,
чуло се како једно другом говори:
– То је доктор. Наш доктор. Јој, како је леп. Причала је мајка. Јест, наш доктор.
Стал и су као очаран и на стаз у поред њега и глед ал и га трен ут, два, па се
тек онд а сет ил и да га поз драве. Скин ул и су капе, и по сеос ки питал и како је,
шта рад и. Он се збун и од овол ико див љењ а, зач уђенос ти, у трен утк у му паде
на ум нешто о чем у дотле није мис лио, нашто му ни Кол ар није дотле стигао да
скрене паж њу: позваће кол ико је сут ра учитеље, да све ђаке као по градовима,
доведу на преглед. Обу зе га због те обичне ствари усх ићење, помеша се међу њих
и рече им како ће му их учитељ ускоро довес ти. Радовало га чуђење у њиховим
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очим а: „Ко је још здрав ишао доктор у“, па са деч ачк им нес таш луком стаде да
им прича како ће им преглед ат и зубе, грло и очи, све редом, како ће прибеле
жит и који су бил и чис ти а који не.
– Видећете како имам оглед ал а за преглед ање нос а и грл а, све унут ра оба
сја, свак у ситн иц у. Не може се болест сак рит и па да је мал а као праш љик а.
Јед ан по јед ан мал ишан и су се ослобађал и:
– Моја мајк а ће доћ и сут ра теби. Што да иде у Ваљево, кад си ти ту пред ку
ћом. И мога си деду јуче преглед ао на зраке. Мој тата каже да се и по твојим ру
кама вид и да си доктор. Доћ и ће и моја мајк а у задруг у, кад само сред и пос лове.
Добро је што код тебе преглед није скуп.
– А има ли овде печ урак а? – упита да би их што више ослобод ио. – Ја сам
био пошао да их траж им.
Поглед ал и су га наједном сви у недоу м иц и. Доктор, па не зна да су печ урке
прош ле. А мож да их и иск ушава као што је рад ио онај надзорн ик што их је лане
питао шта је теже: кил а перја или кил а олова. Смеш ил и су се као да веле: „Знам
шта кажеш.“ Само је она дев ојч иц а, што је прв а бил а преш ла преко прел аз а,
пит ањ е схват ил а озбиљно и почел а објаш њав ат и да их више нем а и да му не
вред и ход ат и кроз шум у.
Од деце се јед ва растао. Био је пун радости, убеђен да је требало доћи у село,
да ће у њем у оди г рат и улог у коју је Кол ар зам ис лио. Деца су га назвал а својим
и тога часа, ако дотле то и није био, пос тао је збиља њихов. До суза га је болело
што су његов пук и дол азак ту дочек ал а са тол ико признања и зах валнос ти, што
су и не познавш и га још добро, прим ил и га за свога и понос ил а се. И говор те
деце са ијек авс ким дуж инама, узбуђивао га је, лич ио му је на Мил ин. Тако је и
она дуго изговарал а е, тако је преносил а нагласак на предлоге, и упот ребљавал а
глаголске обл ике који су у Беог раду већ изу мирал и. „Њихов сам, њихов, њихов!“,
ликовао је. „На лето ћу их зват и да са мном беру печ урке, да се навикн у на мене
као на свог учитељ а, на стриц а. Нау ч ићу их ствари о којим а нис у ни слут ил и,
а они неће ни осет ит и да их учим, имаће осећање да се само забав љам с њима.“
Па се онд а раздрага пом ис ливш и да се вид и да је професорс ки син. Пос мат рао
то осећање вере и радос ти што га је обу зимало, знао му сас тојке и узорке; али
му се пуштао, уживао у њем у.
На првом већем брег у вид ик дотле полукружан претвори се у пун круг. Тамо
негде прем а извориш тим а Колубаре диз ал и се Јабланик и Мед ведн ик, модри
као узрела шљива. На десетин у омањих бреж уљака по пад инама околних, првих,
план ина биле су скуп ине кућа кровова румен их или љубичас тос међих као узо
ране њив е. То је предео у коме је Мил а одрас ла, пом ис лио је са неж нош ћу, у
коме је ишла на ђачке излете. Пот раж ио је погледом Видрачк у Стен у, о чијим
стазама скривен им у крчевин и му је причал а. Да није то онај брег што се око
мито спушта према Колубари, на чијој заравн и се виде утрине и узоране њиве;
или тај више кога иде широк вијугав друм? Дол ином је пис нуо ваљевс ки вечер
њи воз и рас уо варн ице као око церовог огњиш та. Црна огромна гусен ица ди
ма труд ил а се да се попне у небо, али се пос ле некол ико метара увек морал а да
повије, њен и прш љенови се растезал и, док не би преш ли у прамење и црне пах у
љице. Он је пос тајао на брег у још двадесетак мин ута, кол ико је том зах укталом
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путн ик у требало да се приближ и Ваљев у, и да тако пок аже пос мат рач у у којој
се увал и оно збило.
Знач и, оно је тамо, пок рај оне оком ите стене. Ту, у тој увал и, рас ла је дуго
лик а, блед а девојч иц а, бујне косе, с говором као у његових пац ијената: „У нас
сељац и носе још сукнене чакш ире. У нас су насеља из Херцеговине“, охол ил а се
као неко ко се хвал и изу зетн им порек лом. „Бејас те ли ви јуче на оној изложби?
Ако овај ветар нас тави, изг убих ја опет оно повраћеног здрав ља.“ Да ли јој је од
тога херцегов ачког порек ла лице тако дуг уљ ас то и кос а тако тамн а? Да ли је
због њега тако танк а, с ходом као у горштак а?
Понекад му се чинило да Мила има неке сличности са његовом мајком. Има
ла је тај лик дуг и бледуњав, рамена је држал а мало под игн ута, чак му се и у нара
ви чиниле сличне; и Мила је ретко иступала са својим захтевима, својим судом о
нечем у. И ово га је необично узбуђивало. Он није био склон сталн им мис лима,
које се враћају без икак вог спољаш њег подстицаја; али му се већ од ране младо
сти враћал а мисао, која га је први пут кад му је пал а на ум зад ивил а: да се млад и
ћи обично жене девојк ама које имају сличнос ти с њиховом мајком. Деведесет и
пет случајева који ово нис у потврђивал и, није запажао; већ само оних пет који су
могли ову његову мисао да пот врде. Чим би се нашао у некој новој сред ини, тра
жио би да поново себи потврд и то што је једном неочек ивано уочио. Није се упу
штао да овој појави траж и узроке, особито му ни на ум није падало да иде у томе
мож да до психоа нал изе; прос то та мис ао му се бил а одомаћ ил а као лас та под
стрехом, и дочек ивао је у последње време као стару познаниц у.
Стојећ и тако на брег у, одлуч и кол ико сут ра да оде до Ваљева и отуд се Ми
ли јави, па га и то исп ун и раздраган им расположењем, као и поновна мис ао о
сличнос ти његов е мајке са њом. Одм ах за овим, разу ме се, стал а су дол ет ат и
брза зајед љива питањ а и приговори: „Знач и, безмало, судбина ти је њу пок ло
нил а! Због ове појед инос ти бис те се морал и наћ и да сте живел и и преко сед ам
гора и вод а! Мож да се над аш да ће је мајк а због ове сличнос ти волет и више не
го све друге мог уће снахе?“ Ипак му ни они нис у пок варил и добро расположе
ње. Радовао се и због сут рашњег пута у Ваљево. Как во ли је? Какав ли је тај стари
турс ки Теш њар из кога би сваког десетог требало пос лат и да се леч и? Как ва ли
је та Обн ица, по којој ће се једном чамцем са Милом возит и? Да ли је Видрачк а
Стена так во чудо од лепоте?
У двориш ту задруге, кад се врат имо, чек ао га је одевен у одело слично ло
вачком, под зелен им словеначк им шеш иром, газда, зак упац Сим ићевог имања,
већ мало заг рејан. Пут ов ао је у Горњи Мил анов ац, па је, каже, сврат ио да га
обиђе. Његово болес но час тољубље је цветало у пијанс тву. Из бојазни да док
тор не би пом ис лио да је дошао њем у на конак, одмах је изјавио да је узео собу
у хотелу првога ред а, и да ће пос едет и само пол а сата, јер аутоб ус за Беог рад
иде сут рад ан врло рано.
– Ваш покојн и отац и ја добро смо се слагал и. Нис мо готово ник ад разго
варал и, али смо, знам, бил и једном иш љен иц и. Кад ваша гос пођа мајк а изјави
да месо што га је куп ио за суп у није добро, он ме само поглед а и ја га без реч и
разу мем. Нисам морао ни ја њем у ниједне да кажем, дос та је био мој поглед кад
жена и Ана навале на мене, па да ме схват и. Био је уопште човек од разу ме се.
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Гост је са уживањем мерио двос пратн у зграду, високог каменог сок ла, кро
ва црвеног као да су га как ве снаж не руке малочас орибале, глед ао одобравају
ћи у високе прозоре и врата. Не, нипош то не би траж ио да му доктор пок аже и
унут раш њост, иако је горео од жеље да све разглед а; али кад га је пон уд ио да га
уведе унут ра, упут ио се са поштовањем које се дуг ује так вој установи.
– Зад руг а прв ог а ред а, од разу ме се, – изјав ио је зад ов ољ ан, сад у бол е
сничкој соби, сад у чек аон иц и и лек арс ком стан у. – Одобравам пос тупак. Разу
мем без иједне реч и. И ја сам био борац, имао сам смис ла за народ, ма шта моја
жена мис лил а.
Иако је намерн ик био пијан човек. Пав ле је час уживао у његовом див ље
њу, час се подсмевао себи да се већ полако претвара у Стевановића. Зато је убрзо
прек ин уо разглед ање и пок ушао да га наговори да пође с њиме на вечеру, али
он се као гује бојао да доктора не оштет и и прис тао је да пође само под условом
да свако чаш ћавање изос тане.
– Само сам хтео да завирим како живите, да гос пођу мајк у обрадујем. Њој
ће овде на лето бит и бања првога ред а.
У кафан и с доктором није хтео више од чаше вин а да поп ије, под изгово
ром да је човек од разу ме се, да около народ будно прат и, па влад ање мора бит и
првога ред а; а сврат ио је пос ле на друго мес то да пије. На рас танк у је глас но,
како би га сви могли чут и, одржао реч која је требало, зацело, још више да дигне
углед доктору.
– Задруга првога ред а, добил а је доктора првога ред а. Оду век сам знао да
ћете отић и у народ, пос мат рао сам вас док сте још рас ли.
Знај ућ и да ће му год ит и, и Пав ле је њем у одговорио с некол ико свечан их
реч и, и целе је вечери пос ле мис лио весело о добронамерности свога госта, вољ
ног да фалсифик ује чињен ице, само да би свечаност растанка бил а првога реда.
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з собе на горњем спрат у задруге, где се Ивановић поподне одмарао, видел и
се брегови под снегом и тих и кровови сеоских кућа с димњацима што су се
пуш ил и. „Гори ова наша Србија дрва нем ил ице“, пожал и он па и сам устаде да у
своју пећ, која се стишавал а, дод а дрва. Пал а му је у том трен утк у на ум мајк а.
Отк ако је зна, желел а је да собу заг реје церовим дрвима, обл ицама са чије коре
још није маховина спала, сабијеним и тешким као да су од железа. Цепаница коју
је убацио у пећ под иже рој варница и њега обузе иста радост као његову мајк у ко
ју је тол ико пута у детињству чуо: „Нема лепше варнице него кад полети из церо
вине. Зато бадњ аке и сек у у церовој шум и.“ Ужив ај ућ и у рас ип ању ват рен их
искри што их је убац ивањем дрвета под игао са жеравице, пом ис ли благо: „Ивер
не пада далеко од кладе. И мој деда је волео да сед и уз огњиште и чара га.“
Био је задовољ ан. Иако је тек мес ец дан а рад ио, већ је некол ико стот ин а
болес ник а имао, и највећ и део међу њима оних који, да лек ара нис у имал и та
корећ и у свом селу, не би га ни траж ил и. Већ је знао како дише свих тих неко
лико у снег убунд ан их кућ иц а што се виделе на брег у. Већ зна да чича Обрен,
тамо под оним кровом од ћерам иде, смат ра „да нема бољег под а од утабане зе
мље, ни бољег јел а од пас уљ а са слан ином, ни горе болес ти од пус те кос тобо
ље“. Тамо ће довече пок рај пет ролејке његов унук писат и прва слова, а кад буде
хтео спав ат и, отвориће једноок и прозор да мирис гас а изиђе, не осврћућ и се
што дед а виче: „Нис у ни доктори најпаметн ији. И ко ми га доведе овде до пред
кућу, те ми сав живот поремет и.“ А тамо под кровом Обренове суседе Виш ње, у
до нед авно стајаћој, гос тинс кој соби, на којој нико није смео врата отворит и,
спава њено двоје деце, да не би било уз болес на оца. Код Ивковића чича по цео
дан зацело грд и: „Ко је још видео да се жена порађа у болн иц и. Кад је оно че
творо изишло главом, неће ваљд а ни ово пето ногам а поћ и.“ Ков ач Светоз ар
свако вече благос иља Кол ара због чес ме: „Спасе човек жиц у, бил а се почел а гу
бит и, те је он поново ухват и, руке му се пос вет иле.“ Код старог Јове прозор и
ноћу стоји отворен, а он само убац ује цепан ице у онај кратер у зиду што греје
наједном три одаје. „Стари, стари!“, пом ис ли са неж нош ћу Ивановић, сет ивш и
се првог разговора с њиме кад је био дош ао са болес ним унуком, чинећ и све
напоре воље да се не чуд и лек аревим савет има, али је чуђење избијало управо
кроз његово претерано одобравање.
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– Па тако је, кад ти вел иш, мора бит и тако. Да леж и и да једе и да по овој
цич и отвори прозор? Е, кад ти кажеш, мора бит и тако.
– Да, али да је умотан и да собу лож ите.
– Кад ти кажеш, да је лож имо. Дрва има, нав ук ли смо, па ћемо грејат и ако
хоћеш и воћњак. А ник ак вог праш ка или мед иц ине? – упитао је и по трећ и пут
бојаж љиво да би се обезбед ио.
– Ник ак вих лекова, засад бар.
– Па да вид иш, то ми се и свиђа, – прих ват ио је старац. – Ја ти ник ад нисам
ни веровао у оно мало беле праш ине. А леж ање ће се, кажеш, отегн ут и који ме
сец? Па нек а, нек а, одмор је и здравом корис тан.
– Видећемо се ми, – умирио га је Ивановић. – Ако ви не дођете да јавите
како иде лечење, доћ и ћу ја к вама, па ћемо га дић и чим буде требало.
– Дођи, брате, у по дана и у по ноћ и, кад смо само дочек ал и да доктор хоће
да дође. Причао сам ти већ како је са снајом било што нијед ан не хтеде или не
могадне доћи. А сумњати немој да ћемо те слушати. Учио си, па ваљда знаш. Нека
он само леж и, па ма ја и овако стар морао умес то њега потезат и.
„Ако треба, грејаћемо и воћњак“, сет и се он опет Јовин их реч и и опет ста
ви дрво у пећ уживај ућ и у рас ипању варн иц а. Пос ао у задрузи био му је зан и
мљивији него што се над ао. Ако није као спец ијал ис та за плућне болес ти могао
овде потп уно клин ичк и интервен ис ат и, имао је преп уне руке пос ла као про
пагатор, хиг ијен ичар, здравс твен и прос вет итељ и лек ар за све болес ти. Зад и
вио се како се код сељак а у овом погледу заблуде много брже разбијале него код
грађана. Они су имал и огромно поверење у његову реч. Није им сметало ник а
кво грађанс ко полутанс ко знање. На сваком корак у су пок азивал и да су му за
хвалн и што је дошао да живи крај њих и што то није учин ио из корис тољубља.
Чес то је упоређивао рад у санаториј ум у са овим, и чин ило му се да збиља још
јед ан корак даље знач и отић и на ноге болес ник у, пон уд и му се, како је говорио
Кол ар. За само месец дана његовог боравк а ту, чин ило му се да се рашч ис тило
у појмовима сељак а више него за некол ико пос лератн их год ина. У одушев љењу
се одлуч ио да два месеца остави читање у свак у забаву и да редом у сваком селу
своје задруге одрж и пред ав ањ а о туберк улози, да зађе редом по кућ ам а, и тај
свој боравак ту учин и што плодн ијим.
„Сад ће гос пођа Марков“, пом ис ли он кад чу хуктање аутобус а који се на
гло на пут у заус тавио. И збиља, пос ле некол ико мин ута, она је, праћена болн и
чарем који је нос ио нек ак ву вел ик у кут иј у, упал а у собу и стал а вад ит и читав
крш боч ица и кут ијица, неке старе препарате са којих су се пос кид але етикете
те се није могло знат и за које болес ти служе.
– Ви као как ва мисија кад пође негде у Африк у, – зад ирк ивао је он, гледајући
је како радос но вад и из торбе то углавном непот ребно благо.
Она је скоро од почетк а рад ил а у задрузи као болн ичарев помагач. Ник ако
се није могао одбран ит и да је поведе собом. Пос ле жен идбе свога мужа увидел а
је да је свим надама крај. Да је Стевановић још био жив, још у санаторијум у, мо
лил а би зацело њега да је прим и тамо и да јој да нек и посао, јер јој је постало не
поднош љиво остат и у Беог раду. Чин ило јој се да свак зна за њен пород ичн и по
раз, да јој се руга. Кад је чул а да Ивановић одл ази у задруг у, одј урил а му је и
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прек лињала да је поведе у село, да ће прво време рад ити као волонтер, док не ви
ди може ли њом бити задовољан. Мож да се надала да ће овим поступком код му
жа изазвати кајање или га бар ожалостити, или се оно мало рационалног повећа
ло у њој кад је видел а да јој новац који јој он даје није довољан. Још под утис ком
живота у санаторијум у, посао у здравс твеној установи највише је привлач ио.
Ивановић се ускоро уверио да није пог реш ио кад је узео. На пос лу се пок а
зал а вредна и са страш ћу за чис тоћу. Чуд ио се како је брзо схватал а и хтел а да
прим и поу к у. У понашању с болес ниц има је подраж авал а сес три Рок и. Нос ил а
је увек бео штирк ан и мант ил. Руке свак и час прал а и без икак ве пот ребе. Год и
ло јој је очигледно да живи у тој атмосфери болес ничко-лек арс кој, у њој је нај
лакше заборав љал а личн у невољу. Год ило јој је и то што су је сељац и уваж ава
ли, пон ек и је звал и докт орк ом, траж ећ и од ње сав ет е. Већ је мирн е душ е
пом иш љао да је узме као плаћеног чиновн ик а. Дозвољ ав ао јој је да оне своје
преп арате, мас ти за нос, реу м у и сличне невине ствари, што их је добијал а од
девера, које се дај у за терап иј у споља, пок лања сељац има, осећај ућ и кол ико је
то важ но за њу. Она се, истина, увек унап ред обавеш тавал а код њега за шта је
шта, кол ико је безопас но или корис но. Јед ина мук а је бил а њена љубомора пре
ма квал ификованом болн ичару, кој у се старал а да прик рије претераном љуба
знош ћу према њем у. Ивановић је морао да јој изм иш ља пуно ситн их дуж нос ти,
да нак над и то што болн ичару поверава одговорн ије ствари.
Кад јој се учин ило сад да се Ивановић довољно над ивио стварч ицама што
их је донел а, опет их је скуп ил а и понел а у своју собу.
– Да ли вечерас има што да се рад и у амбул ант и? Мол им, зовите ме ако бу
дем пот ребна, – рек ла је пос ловно као и увек и отиш ла да сама ужив а у својој
вел икодуш нос ти што је „тол ике пот ребне стварч ице“ донел а на дар. Исто тако
је уживал а и у томе што је још бесп латно рад ил а. Она је волел а да се то стање
волонтерс тва, продуж и док ле год може, чин ило јој се да је тако обезбеђен ија,
да с више права може захтеват и да остане, кад се јави и квал ификована сес тра.
Поглед ал а је по својој малој соби болн ичк и уређеној: кревет, орман, сто и
стол иц а! Свиђ ал а јој се, јер је подс ећ ал а на сан ат ориј ум. Нар оч ит о је зад о
вољн а бил а мал ом зат вор еном пол ицом, с црв ен им крс том на даш чиц и при
врх у која јој је стојал а обешен а на зиду, и где је држ ал а своје преп арат е и ко
лоњс ке воде. Тек сад кад је све то смес тил а, поглед ал а је кроз прозор брегове
под мод рим вечерњим снегом. Опазил а је Ивановић а где одл ази на вечер у, у
оближ њу гос тион иц у, пом ис ливш и с дет ињим жаљ ењ ем како мора чек ат и да
се он прво врат и па тек онд а да оде она, јер ник ад није хтел а ићи с њиме, прво
што јој се то чин ило наметљиво, а онд а што је мис лил а „ако болес ник дође, да
има ко од ред а да га прим и“. У тој њеној мис ли бил а је сва љуб ом ор а прем а
квал ификованом болн ичару.
Двадес ет мин ут и пос ле тога, кад је опет поглед ал а кроз прозор, пред за
другом су стојал а кол а, са којих су болн ичар и пос тарији сељак скид ал и убун
даног болес ник а. Стрчал а је брзо у амбул ант у и прип ремал а диван.
– Ето, – говорио је човек који је довео болесника, – преварисмо се те потеже
врећу. Као вел имо, пош ло је на боље, нека помогне мало. Па се поч ин и нес рећа.
Сад јед ино, ако га доктор спасе.
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Ивановић, који је из гос тион ице био опазио кол а, одмах је дошао. Болес ни
млад ић тек је био почео примат и ваздух.
– Ето, не пос луш ас мо вас, слудов ас мо. Једно две недељ е смо као свет ињу
држ ал и све што си рек ао. А пос ле сељац и као сељац и, – вајк ао се човек, ник ако
се не усуђујућ и да каже узрок нес реће.
– Шта слудов ас те? – упит а нес трп љив о Ивановић прил аз ећ и бол ес ник у
који је огромн им очима беспомоћно глед ао.
– Па ето, потеже врећу и крв му опет удари, да ли од тога, да ли онако...
– Ништа на свет у нема онако.
– Разу мем, разу мем шта кажете, – одобравао је човек, – али опет кад нес ре
ћа хоће, она хоће. Чувас мо га тол ико, али кад ђаво нешто нау м и, не сач ува.
Чувш и пос ле преглед а да му син мора остат и неко време у задрузи, сељак,
у коме се мешао јад због невоље која му се син у поновил а, са надом да ће због
лек аревог сталног прис ус тва бит и спасен, говорио је без прес танк а и сметено:
– Да не би само те пус те вреће. Шта ћеш: сељак ко сељак, нисам ни знао ка
ко је ово благос ловено имат и доктора кол ико би га могао довик ат и. А не може
се то ни објас нит и, док човек сам не иск ус и. Па сад: бог ти, душ а ти. Сад је у
твојим рук ама, у здравс твеном, да кажемо, надлештву. Па ако бог да, пос ле ћеш
ваљд а у кућу хтет и да ми дођеш да те као рођеног дочек ам.
Ивановић се целе ноћ и није спуштао у пос тељу. Није хтео ништа да проп у
сти, јер је ово био најтеж и случај откако је у селу. Дотле га је срећа служ ил а. Сви
болес ниц и које је почео леч ит и оздравил и су или им је пош ло на боље. У селу
се већ говорило да је „лаке и срећне руке, сил а добар доктор, нау чен, упућен у
здравс твено лечење, онако да кажемо, дос та плаховит, али није понош љив, чи
стих рук у, неће ни од милоште да му што даш“.
Седећ и сад крај болес ник а мис лио је с горч ином: да није бар тих пус тих
врећа! Таман мис лиш савлад ао си све преп реке, све си добро смис лио и срач у
нао и одједном се нешто исп реч и. Над том новом опаснош ћу, тип ичном за село,
пресед ао је целу ноћ. Био је преморен и малодуш ност га је почел а хватат и. „Ко
зна кол ико још неп редвиђен их засед а чек а у селу овак вог болес ник а, кол ико ће
још воде протећ и док схвате озбиљност болес ти.“ Знао је добро, ако болес ниц и
буду умирал и и за то што се не држе проп ис а, рећ и ће се да их тај нови нач ин
лечења упропаш ћује. Повик аће, као овај човек што је сад сина довео, кад му је
први пут помен уо за пнеу моторакс: „Ко је то још видео буш ит и плућа и дават и
ваздух куд није од бога дато. Ја онако, да кажемо, по сељачк и мис лим нек а гута
кроз уста што више може. Ваздуха у селу има на претек.“
Стаде ход ат и по соби, одл азећ и чес то болес ник у крај кога је болн ичар не
одм ич ућ и се седео. Чин ило му се, ако само њега спасе, све ће спас ит и. А пос ле
ће већ држ ат и засебно дуго пред авање о тим њем у новим, неп редвиђен им, опа
снос тима за плућне болес нике у селу. Замол иће Кол ара да пошаље из Беог рад а
још кога пред авача.
Млад ић је остао у зад руз и док ле год није опет био ван опас нос ти. За то
време је Кол ар једне недеље стигао, с пун им кол има опт им изма.
– Не смете малаксавати, колега. Шта ћете, мора неко и погрешити, мора бити
и отпора, понеко мора и умрет и. За нас је важ но да нег ујемо ту зас ад слабачк у
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биљк у: навик у да овамо дођу, да траже ваш савет и за мале ствари, да им усад и
мо свест да све поч иње од малога. Ех, да ми је бар још стот инак так вих као што
сте ви?
– А диспанзер? Како стоји с њиме? Овде би збиља био неоп ход ан. Вид ите,
готово пол а мојих болес ник а...
– Знам, знам, знам, – прек ин уо га је Кол ар, – о томе ја стално мис лим и ве
рујем да ћемо га моћ и ускоро отворит и. Пот ребан ми је само још јед ан лек ар,
тад а ћете ви, како смо већ казал и, добит и само свој посао. Само ви немојте ма
лаксат и. Е, кад вас једном будем имао бар на свак а три сел а!
По подне су пош ли у шетњу уском прт ином, прем а новој чес ми. Пољ а су
под снегом бил а још тиша, а благо валовит предео још блаж и, као да се чопор
бел их мед вед а и зечев а склупч ао да спав а, као да је шум а пун а шћућур ен их
сребрн их птица које су главу увук ле под крило. Утабане прт ине биле су пок ри
ле блато и неравн ине по путевима. Танк и димови што се дизал и овде-онде, чи
нил и се модри као снег у сенц и:
Кол ар је наједном проговорио нек им млад им романт ичарс ким речн иком
как вим иначе не говори; задруге је називао чес мама у брду, светлим вратн ица
ма кроз које се улази у бољу будућност, звао их кот вама и жиж ама. Било је тако
чудно чут и те реч и усред језик а бројк и, усред пос ловног сабијеног разговора и
то да их изговара тај тол ико стварн и Кол ар, који не вол и вел ике реч и, сав одре
ђен у мис лима и склон хумору. „Да ли га то инс пирис ао мирис снега?“ мис лио
је његов сап утн ик, и сам у истом расположењу. У сус рет су им дол азил и ђац и
што су се враћ ал и из школе, и газил и у цел ац, да би њих проп ус тил и стазом.
Глед ал и су Ивановића право у очи. Чин ило се да свак и од њих верује да му се
он сад, ту на стази, сећа имена, и сваке реч и с њиме проговорене, чин ило се да
му погледом саопш тавају да стално обав љају ову и ону радњу коју им је на пре
гледу саветовао. И он збиља, ево, погађа њихова имена, нароч ито имена девој
чица. И узбуђен је. Кол ар је то добро запазио и осећао као своје савезнике и ту
дец у и жен у што са прага оближ ње куће нехотично узвикн у: „Наш доктор, сунце
га грејало!“ за све време глед ајућ и Ивановића победонос но испод ока.
Сељац и су их катк ад заус тав љал и. Хтел и су да искорис те њихово изненад
но прис ус тво и пот раже лек арс ке савете тако с ног у, без прис ус тва болес ник а:
да поразговарају о ретк им празничн им темама; иск аж у своје миш љење о улози
и успех у задруге; пок аж у да имају разу мевања и за ствари од њихових њива да
леке на стот ине километара, да имају брига ширих него брига о рођеној поро
диц и или задрузи.
Кад стиг оше до чес ме. Кол ар, пре нег о што би поп ио некол ико гут љаја,
стави рук у под струју, која му се тако на прозеблој кож и учин и топ ла. Исти по
крет учин и и Ивановић, још више изненађен овим утис ком. Кол ар је говорио
тихо, као да поверава как ву тајн у:
– Ето, вид ите, због чега сам ја вез ан за тај народ. Он је као чес ма, греје те
усред зиме.
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ук је седео на клуп и и пос мат рао кук урек. Притом је мис лио како свугде у
природ и лебд и неш то што је он звао бож анс твом и како од прис ус тва тог
бож анс тва биље рас те, чес тице његовог бића се умнож авају. Звезде иду стално
опис аном стаз ом. Сунч ан а светлост комеш а ваз дух заг рев ај ућ и га. Свеж ин а
што спава доле у увал и пох рл иће пос ле некол ико час ак а у сунчан у дол ин у као
мирис ан пов ет арац. Бубе ће у својим мај уш ним раменц им а осет ит и пријат
ност и пом илеће. Оно што је малочас било само кап зелен ил а, око подне ће по
стат и сит ан лист, на коме ће бит и исп ис ан сав црт еж будућег вел иког лис та.
Стабло дрена ће се опас ат и још једн им појасом тањим него паукове нит и које
око обичног човек а не може примет ит и; али Штајнер тврд и да продуховљен и
људ и виде како се ствара тај тан уш ни појас ић, како тече кроз биљку млечна крв
биља. И Вук је усредс ређивао поглед на живот кук уреков и над ао се да ће спа
зит и како рас те. Отераоје од себе све светс ке мис ли. Остал и су најзад у целој
вас ион и само он и кук урек. И што је више глед ао у биљк у, све се више радовао.
Она није пред његовим очима рас ла, али је рас ла радост у њем у. Сунце је своје
топ ле прс те мешало са његовим прс тима, зав лач ило се у његов у кос у и трепа
вице као у околно жбуње и цветове. Вуков а душа се отварал а сунц у. Почео је
мис лит и о своме брат у који је давно био умро. Ове мис ли код њега нис у биле
туж не. Њем у се увек чин ило да у так вим часовима разговара са њим. И сад му се
учин ило да је и он, невид љив, сео на клуп у и смерно се шћућурио. То невид љи
во биће било је благо, милос тиво и топ ло.
– Брате, – тихо је прошаптао, спус тивш и рук у на клуп у.
Дрво клупе било је живо и дисало под сунчевом светлош ћу. Вук је веровао
да је својом усредс ређенош ћу дозвао себи брата на јед ан часак из прос тора где
га је зам иш љао.
– Брат ићу, – опет је прошап утао и прит ис нуо шаком заг рејан у клуп у.
Невид љиви брат му је говорио о ономе о чем у је Вук најчешће мислио, о сун
цу, о преп литању и стапању духова, о тал ас ању бож анс тва кроз вас ион у, о веч
ној доброти, како је звао склад који му се чинио да у свет у влада. Ако је игде било
човек а који је без напора пос тао Штајнеров учен ик, био је то он. И тога дана по
ко зна који пут читао је своју омиљен у књиг у „Како се упознају виш и светови“.
Чин ило му се да му још мало недос таје па да вид и како трава рас те, и још више:
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да ће и по његовој вољи једном моћ и рас ти. Осећао је да има све особине које
Штајнер захтева од човек а што жел и да се удуби у његово учење. Опет је погле
дао у кук урек и видео како се његова жућ кас тозелена круна отвара сунц у. И то
је заис та за свач ије очи било вид љиво; али њем у се чин ило да он и његов неви
дљиви брат што је седео ту на клуп и виде како жиле кук урека дрхте од жеђи, ка
ко се зелене честице стабла умножавају. Од усх ићења је пожелео да устане и по
милује биљк у, али невид љиви брат је седео на клуп и и као сунчев зрак треперио
и грејао, и било му је жао да се иједан трен утак од њега одмакне.
Седео је дуго тако занесен и непом ичан, тако је дисао слично биљу, да му је
птица што је туд а лет уцал а по грању пал а на раме. Друга истог перја спус тил а
се на клуп у, на братову рук у, мис лио је он. Заус тавио је дах у страху да птица не
одлет и. Чин ило му се то знак да је почео да „схвата више светове“.
Изнен ад а у ово расположењ е улет ел а је мис ао о Олг и. Сунце је већ дуго
својом стазом путовало и зак лон ило се сад иза кес тена. И како се оно зак лон и
ло, или како је Вук пом ис лио на Олг у, брата је са клупе нес тало. Махн уо му ру
ком из неког осунчаног шибљак а и изг убио се опет у беск рајном прос тору. Вук
је пок ушао два-три пута да истера та крил а што су му изненад а улетел а у душ у,
пок ушао опет да довиче одбеглог брата, да вид и како жиле кук урек а жедно пи
ју сокове опет узело свој земаљс ки обл ик, над ахн утог расположења је нес тало,
и Вук је пос тао опет нес рећан, незаш тићен од земаљс ког живота блаженс твом
у коме је целог јут ра боравио и које се расп лин уло као мех ур.
Олга се удал а. Вел ик а тајна живота кој у је желео, иако нес вес но, с њом да
дож иви, збивал а се негде далеко од сунчане шуме у Кош утњак у. Осет ио је чак
због овог страх и стид как ав осећај у браћа кад им се сес тра уда. Чес тице ће се
дел ит и и множ ит и и пос тајаће тако нови живот. Он се као у стабло кук урек а
заглед ао у то дал еко пос тајањ е. Неи зд рж љив и бол га је почео сећ и. Олг а ће
имат и дете. Нико неће видет и како оно сваког мин ута рас те; само ће његове
очи, које ће дотле већ умет и да иде вел ике тајне живота, спазит и како се чес ти
це деле, како њихов број рас те, како сунце као кроз стак ло прос ијава кроз тело
Олг иног сина.
Вук спус ти лице у руке и зап лак а. Добро је било плак ат и у там и. Чин ило
му се да је још малочас било јут ро, а већ се спуш тал а ноћ. Возови су хуктал и и
одл азил и нек уд у тајн у пом рч ине. Сет ио се дана кад а је Олга отиш ла у Слове
нију. Појавил а се на прозору пос ледњи пут сва златас то смеђа, под сунцем које
је пек ло. Мах ал а је руком и глед ал а редом по онима што су стојал и на перон у,
некол ико пута и њега окрзнул а погледом.
– Оде Олга, – прошаптао је дрхтавим гласом као сам за себе када је воз кренуо.
– Оде, оде, оде Олга, – шап утао је и сад Вук сил азећ и низ потамнеле стазе.
Сва бића, и невид љива и вид љива, из којих је шума бил а сложена, плак ал а
су. Био је очајан очајањем как вог неверујућег. Наи шао је тако на стаз у којом је
некол ико пута с Милошем и њом шетао. И сад га је ту запахн уо мирис влаж ног
лиш ћа и дигао се рој успомена, јер је увек тако мирисало на тој стази кад год су
заједно дол азил и. Готово цео час се није могао одвојит и од тога мес та, јер су
њих двоје из сваког обл ик а, шума и мириса иск рсавал и. Било му је као да је на
ступ ио час смрт и, а он није сав зад атак на зем љи изврш ио.
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На железничкој станици срео је Чапет у са неком омаленом плавом девојком.
Држао ју је око паса и чин ио се весео. Као да је Олга умрл а, Вук у се то учин ило
обесвећење њене успомене и неопажено их је прошао, одлучивши да се врати пе
шке у Беог рад, иако је имао пот ребу да поразговара с ким ко Олг у познаје.
Сут рад ан је отишао на гробље. Сео је на клуп у крај Милошева гроба, сми
рен ији него прош лога дана. Год ил а му је тиш ина која је ту спавал а не диш ућ и,
и враћ ал а га пос тепено у његов у над ахн ут у побож ност. Чин ило му се да Ми
лош негде осећа његово прис ус тво, па и остал и около гробови као да су живе
ли. Било му је као да нигде живот тако не ври као ту. Није се чуд ио што вид и
око себе по клупама заљубљене. Та пријатељс ка, незавид љива сред ина год ил а
је његовој пот реби да верује у општу срећу. Ено, врло млад а девојк а и дечак иду
од спомен ик а до спомен ик а, глед ај у фотог рафије у њих утис нуте, читај у нат
писе, с времена на време стис ну једно другом рук у, поглед ај у њега и нас меше
се. Мож да га очима у себе окрен ут им нис у ни опаж ал и, ни њега ни све што су
пос мат рал и; чин ио им се мож да безопас ан по њихов у тајн у као то дрвеће што
је по гробљу рас ло. Друг их двоје је било нас лон ило главу уз главу и непом ично
нек уд глед ао. Лич ило је на слик у која се ник ад више неће пок рен ут и. Девојк а
сличн а Олг и, с дет ињ ас том небриж љивош ћу одевен а, прош ла је стазом и пу
ним очима, груд има, пун им бићем гутал а живот што је ту бујао. Да ли је пош ла
и она неком на сас танак, или је ишла на гроб који се био већ у њој прет ворио у
успомен у што пре топ ло разнеж ава него што бол и?
„Олга, Олга, Олга.“ Она треба да пос тане само успомен а што разнеж ав а.
Вук у су очи веров атно зас узиле, јер је све око себе видео тит раво, с ореолом
дуге, као да око сваког опип љивог тела лебде друга етерична о којима говори ње
гов Штајнер. Пол ако је изи шао кроз споредн у кап ију и упут ио се на Звездару.
Хтео је да нађе нас лон где су се једном њих троје бил и склон ил и од кише. Имао
је потајн у наду да тамо још живе оне две шеве и да ће још наћ и Олг ине стопе.
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ролеће је обале Колубаре оивич ило низом зелен их врбових облак а кад је
Олга са мужем стигла брат у. Зајц и она су хтел и још ран ије да дођу, да Олга
обиђе пород иц у, али кад им је Пав ле пис ао да се прип рем а конг рес „Лиге“ у
мају, одлож ил и су овај пут за тад а. Она је бивал а све уморн ија. Порођај је оче
кивал а сред ином јул а. Пос тал а је још неж нија, још беља. На лиц у јој је стално
било оно усх ићење и одс утност и лак а забрин утост које се виде код жена што
први пут рађају. Потп уно одевена за пол азак на конг рес, аутобус је требало за
чет врт час а да прође, стојал а је крај прозора. На нед алекој узбрд иц и чувал а је
сеос ка девојч ица овде. Бил а је јед ва већа од својих крупн их оваца и Олг и се чи
нило да се оне више за љубав тог сићуш ног детета враћају са странп ут ице, него
што се боје прута у његовој руц и. Олга досад као да није опаж ал а кол ико је де
це на свет у, а сад, гдег од би бац ил а око, свуд би дец у углед ал а. Није ни овд е
примет ил а чов ек а што је терао кол а с врећ ам а, ни жене што су кроз воћњ ак
прот рчавале, ни путнике који су се већ окуп љал и на аутобуској станици, паж њу
јој је одвлач ил а само та цурица сва голуж драва, боса, косе готово беле.
Тад а изненад а она се са стидом сет и да цело јут ро није на брата обрат ил а
паж ње, занесена својим сновима, иако јој се он некол ико пута обраћао, мож да
у жељи да јој проч ита пред авање које је требало поред остал их пред авача и он
да држ и. С дет ињим прет еран им кајањ ем она му приђе, док је пос ледњи пут
преглед ао рукоп ис.
– Нис и ваљд а узнем ирен због тога? – упита с привидном вес елош ћу, али
он примет и у њеном глас у бриг у и одговори:
– И не мис лим о томе.
У ствари, стално је о томе мис лио. На наговор Кол арев узео је тем у: „По
ђимо болес ник у и незван и“, која је прем а Кол аревој зам ис ли требало да обја
сни зашто рад у селу знач и најд аљи корак у борби прот ив болес ти. Био је почео
без воље пис ат и, али кад је био готов, стало му се свиђат и и то о чем у и како је
пис ао. Неке ствари које је дож ивео у селу пос тале су му тек сад јас не, тек је у
ток у писања измерио њихов значај. Њега је узнем иравал а само пом исао како ће
говорит и, јер није волео да изл ази пред публик у; али из жеље да се пред Олгом
и остал им а пок аже миран, он се и умирио и на пут у у аутоб ус у разгов арао о
безброј друг их ствари и не мис лећ и више о пред авању.
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Кад а је на Кол арчевом универзитет у, где се конг рес одрж авао, Ивановић
отишао да се нађе са остал им пред авач има и познан иц има, Олга и Зајц су оста
ли у холу. Олга је оду век волел а то узнем ирено, свеч ано расположење што за
влада светом пред почетак позоришта, уметн ичк их приредби или как вог збора.
И сад су ходн иц и бил и пун и студената мед иц ине, лек ара и новинара који су се
нес трп љиво вртел и по ходн иц има. Одломц и разговора који су до ње долетал и
бил и су час врло стручн и, час беск рајно далеко од мед иц ине и мам ил и је да се
помеша са светом и слуша као нек ад док је бил а ђак.
– Гос под ине професоре, туберк улоза је најневин ија болест на свет у, јагње
божје према болес тима бубрега и беш ике, ја вам то кажем. Требало је видет и
само како је тај човек пат ио и како је свес тан био как ав му је крај, – говорио је
нек и непознат јој лек ар професору Жарковићу.
– Све су болес ти теш ке кад уђу у пос ледњу фазу.
– О томе већ нема ни збора, али ја и иначе мис лим. Зам ис лите све подруме,
канале и славине, цеви тање од пау ч ине. Зам ис лите огромне дуж ности бубрега.
Њима је горе него мин истру унут раш њих пос лова у зем љи где поч иње анарх ија.
Лице тога човек а створено за благ израз, било је дирљиво сад кад се љут ио
и док азивао.
– Кад сте већ на так вим пор еђ ењ им а који бис те портфељ дал и плућ им а?
– упита с призвуком подс мех а Жарковић.
– Зам ис лит е час анарх ије, – ишао је саг ов орн ик и даљ е за својом миш љу.
– Нема више закона, злоч инц и из зат вора умак ли, нема брана ни зидова, свак и
улази у свач ије.
– Па то имате и у туберк улози, – уђе професор у сликовитост његовога го
вора. – Још страш нији је призор кад се испод кључа измакн у њене чете.
Мало даље разговарал а су два војна лек ара. Јед ан је као у безизл азу питао:
– И сад шта да рад им с њим? Обос трана туберк улоза. Већ тројица ми так ва
из зат вора дол азе.
Олга се сет и Стевана. Њем у је првом писал а да очек ује дете. Мис лил а је од
свих ствари, које подрж авају човек а у некој муц и и борби, ова је понајвише та
ква; так вом јој се сад бар предс тав љал а. Чес то се, идућ и сновима у будућност,
питал а који ће од ујак а највише волет и њено дете. Сес трина се деца, слушал а је
од мајке, воле као своја. Желел а је да он стигне пре њеног порођаја, осећал а би
се храбрија кад би и он био негде у близин и; према једној његовој поруц и, чи
нило се да ће тих дана и стић и.
Наједном усред те лекарске свечаности и оштрих болн ичк их мириса, јода и
етара зам ириса јас мин. Она се опомен у зак ас нелог план инс ког пролећа, кад је
стигла у санаторијум. Учинило јој се да чује Стевановићев глас, да га вид и орног,
на изглед несалом љивог, као вечног. Овде јој искрсе сећање и на очеву траг ичн у
смрт која је првим дан има њеног зближ авања од Зајцом дал а необичн у, сетн у
дубин у. Она стиште његову рук у и приби се уз њу као да траж и заштите.
Тад а, међу некол ико студената мед иц ине, спази Милу и Пав ла, и нас меш и
се са разу мевањем. Знал а је да ће јој ова девојк а бит и снах а. Са уживањем и по
носом поглед а њен у бујн у кос у у увојц има, њен дуг уљ аст и бледуњ ав лик, очи
необичне, леш никове боје. „Да ли је сад потп уно здрав а?“ упита се и обу зе је
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стид због ове бојазни. Зар није Стевановић тол ико пута рек ао да је оздравил а,
зар је лепо питат и се тако за девојк у коју Павле вол и?
– Било би лепо да Мил а сад сврш и нек и болн ичк и курс па да дође и она у
задруг у и да се одмах узму, – рече и поглед а неж но у Зајца.
– Шта би онд а сирота гос па Марков, ако сви ударе у болн ичаре!
Пол а час а кас није, у првим редовим а дворане сед ел и су Сим ић, Жарко
вић, шефови диспанзера и управн иц и леч ил иш та, војн и лек ари. Кол ар је гово
рио међу првима, Жарковић га је слушао са симпатијом. „Добри су ти тих и људ и
као крт ице. Без вел ике буке је орган изов ао већ мреж у здравс твен их задруга.
Сад ће лек ар так ве једне задруге једнос тавн ије ствари сам свршават и, а слат и
клин ик ама и болн ицама само зам ршене случајеве које човек без вел иког иск у
ства не може реш ит и.“ Жарковић је у том трен утк у осећ ао зах валност прем а
тим лек арима што болес нике одабирају и шаљу му само дос тојне њега. Редом је
пос мат рао пред ав аче што су седел и око стол а. Паж ња му се заус тави на Ива
новићу. „Зан им љив а је тем а овог млад ић а, мад а има у себи нечег дем агош ког
– али, заш то да не! Огромне су услуге ови људ и учин ил и и нау ц и. То је подел а
рад а. Лекари, друштвен и борц и, препарирају човека да приступ и нау ц и, да буде
њен цивил изов ан објект, као што болн ичари човек а прип реме за операц иј у и
тек онд а дол ази оператор и нау чн ик.“ Он није паж љиво слушао Кол ара. Имао
је утис ак да то што он говори зна оду век, да то сви оду век знај у. Није то нек а
нау чна теорија која се мора с нап регн утом паж њом слушат и. То је прос то јед
нос тавно изл агање о добронамерн им људс ким напорима, без којих, дак ако, не
би било ни нау ке.
Сим ић је седео као на иглама. И њем у, као и Жарковићу, чин ило се литера
тура све то што Мирко Кол ар говори. Узалудно је све што се чин и, ван експе
римената на заморц има. Југос лавија има да се пребоба, а онд а ће болест сама
од себе ишч ил ит и. Он је управо исп ит ив ао којом ће то лин ијом ићи. У њем у
дубоко живело је осећање да би нау к а о туберк улози могла опс тат и без и једног
конг рес а, али без заморац а ник ако. Ипак од свих лек ара орг ан из ат ора дру
штвене борбе Кол ар му је био најраз ум љивији. Сим ићу се чин ило да се Кол ар
понаша као разу ман домаћ ин у сеос кој задрузи: брине се о здравој вод и, зид а
чес ме, зград е, пов ећ ав а проз ор е, зем љан е под ов е зам ењуј е даш чан им и не
остав ља укућане без неоп ходне прве лек арс ке помоћ и. То је у реду. Кол ар је у
ствари проповед ао све што и друг и који су прих ват ил и друш твен у борбу про
тив туберк улозе, али Сим ић га је дотле изд вајао, да би, не примећујућ и да себи
противречи, гласно одобрио и кад Колар каже мисао да је крајње време схватити
да се ова борба не може вод ит и само у лабораторији, операц ионој дворан и или
лек арс кој преглед аон иц и.
Доктор Пет ровић је седео негде близ у врата у задњем делу дворане, да би
могао лако изи ћ и. Бојао се да се препод невн и рад не одуж и и да он не зак ас ни
своме новом пац ијент у. Код њега се прив атн а пракс а у пос ледњ е време бил а
развила у тол ик и посао, да није стизао да иде ни на предавања лекара. У његовом
знању, неосвежаваном читањем, огранци су полако крж љал и, прек идале се нити
што везују са савременош ћу. Изван његове бриге остајао је читав јед ан део људ
ског живота. Најз ад је наи ш ао трен утак згод ан да се изађе, кад су се мењ ал и
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гов орн иц и. Неп риј атно му је бил о док није отворио врат а и шмугн уо кроз
њих, а пос ле већ, закорач ио је брзо, пос ловно.
Чич иц а, домаћ и лек ар Ђерик ин их унуч ића, поглед ао је за њим не одобра
вај ућ и. Он се увек бојао да как вим својим пос тупком не увред и људе и ствари
које треба пош товат и. Он је био од оних конзерват ивац а који су конзерват ив
ни само зато што су се род ил и чет рдесет год ина ран ије. Али ако није могао да
се бори, његове мис ли и жеље ишле су у корак са новом борбом. И њем у је све
што се на конг рес у говорило било добро познато, тако је пос тупао, тих и уса
мљен, идућ и за срцем, и онд а кад се овај нач ин рад а није разв ио у теориј у, у
друштвен у борбу, али је слушао са паж њом као да све први пут чује.
Док је још Кол ар гов орио, докт ор Марков је чуо иза себе шап ат двојице
млад их лек ара из задруга:
– Да хоће да распал и по овим уображен им санаторијумц има, што се задо
вољавају са десет тих својих леч ил иш них језгри у зем љи.
– Много су гори ови...
Марков се окрен уо и бес ним погледом заус тавио другог младог човек а да
не искаже своју мисао. Њем у се на конг рес у сви говори и шапат и чин ил и упере
ни прот ив њега лично. Једно време пос ле Стевановићеве смрт и чин ило му се да
се фармаколог ија ослобод ил а вел ике опас нос ти, а, ето, једнога нес тане, а дру
гих десет никне. „Као свега баналнога и њих има много. И сви су подједнако не
сносни: и ови сељац и из задруга и они из леч ил ишта.“ Био је незадовољан што је
морао све то слушат и, али га је зан имало да чује Ивановића, па је остао до краја.
Док је говорио шеф диспанзера из Скоп ља, тужећ и се како не осећамо сву
свој у зем љу као свој у, Ивановић је био готов да оде негде дубоко на југ, у сел а
где не зал азе радо ни учитељи, ни пол ицајц и и да тамо служ и; али он није под
нос ио код себе ове трен утке које је звао разнеж ав ањ ем, и чув ао се да ко крај
њега не примет и да је узбуђен. Кад је управн ик леч ил ишта на Венц у зат им сво
јим изл агањем доч арао стар у леч ил иш ну сред ин у, оживел и су наједном пред
њим сви нед авно остав љен и проблем и, и слуш ао га је опет са истим дубок им
ужив љавањем. Одобравао му је да се све вел ико црпе из извора срц а, да најте
же ствари под иж у са зем ље пламенас та крил а веровањ а. Прож ивео је поново
оно осећ ање што га је имао на дан Стев ановићеве смрт и. Чин ило му се да му
цел а зем ља неш то завет ује, и да сви људ и ту сабран и осећај у то исто, да су сви
пов ез ан и као беоч уз и. Било му је лепо осећ ат и се кариком у том дуг ом, сна
жном ланц у: кад се он пок рене, пок рен уће се и јас но зазвон ит и хиљаде истих
так вих карика. Одазваће се зацело сви ти војн и лекари које вид и око себе, пома
ло крути у својим униформама, на чијем се лиц у тако дирљиво меша благост што
им је даје стална брига о људ им а и оштрина својс твена оним а који морај у си
лом прил ик а да заповед ају. Ено, онај на коме је све генералс ко сем тих танан их
рук у, с пок рет им а као да превија ране. Одазваће се сви ти лек ари болн иц а из
унут раш њос ти, што око њега сад седе забрин ут и, вероватно са визијом раск а
љан их путева на којима се труцк ај у изболован и људ и, воловс ких кол а са којих
скид ај у у пут у обам рлу дец у. Одазваће се жене лек ари, ено, она блед а, меког
поглед а, што је глав у прик лон ил а на лево раме, и та борбена стариц а у првим
редовим а, живих пок рет а што као дет е ник ако не уме мирно да сед и. И онај
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стари, уморн и лек ар из Ивањице, јед ан јед ин и на тол ико људ и, и тај из Нов е
Варош и. Сви ти из Кол аревог Санџак а, усам љен и, ист рошен и.
Он је говорио претпос ледњи. Већ од првих његових реч и прен ул и су се у
Кол ар и Олга и Зајц. „Је ли то исти онај реферат“, мис лио је Зајц, „што ми га је
проч итао?“ Јест, то је оно што је већ чуо, али ту има и неш то ново. То корач а
исти човек по истој стази, али сад као да у стазу ураста, тако чврсто ступа, и као
да пева идућ и. Кол ар се прон ицљиво, светлуцаво смеш ио. Дворана која се пре
тога стал а замарат и и шуш кат и, умирил а се. Олга је узбуђено, тихо рек ла Зајц у:
– Он је у ствари так ав, само ретко то пок азује.
Ивановић се некол ико пута у ток у говора одвајао од онога што је пис ао,
унос ећ и нов е, на конг рес у дож ив љене момент е, то осећ ањ е пов ез анос ти са
свима.
Кад се конг рес сврш ио, у трамвају према Душановц у седео је он још узбу
ђен. Сећао се свега што је рек ао, сећао се поглед а у себе упрт их док је говорио,
и међу њима Мил иног пуног светлос ти как вом се очи пуне кад верују. „Ожен и
ћу се њом“, рек ао је себи и учин ило му се да је то тек сад а одлуч ио, тол ико је тај
трен утак био леп и радос тан због вере коју је имао у себе и у живот и због вере
коју су друг и имал и у њега.
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Дец а постај у људи

У

“кух ињи су мирисал и тек пржени уштипци и тај мирис је плавио суседна дво
ришта изод вајана трошним посивел им плотовима, мамећи на прагове дец у и
мачке и доводећи их до саме ограде учитељичина врта. Зајап урена од посла, учи
тељица је изнела стол ицу напоље и села међу сунцокрете и тропски раскошне тује
који су правил и гушћи хлад него дрвеће. Могла је сести и међу бокоре љубичасто
цветале тренде који су исто тако густо и високо расли и бацал и лелујаве сенке као
пут ујући облаци, и под вињаг у што је плела своје шаторе око свих надстрешница
и грана на које је наи лазила. Ваздух, усталасан вет ром однек уд са реке, наједном
је зап љусну мирисом меда и неког жестоког корова и брзо је расх лад и. Поседела
је тако неко време дубоко удиш ући свеж ин у што је пирила с воде а онда устаде и,
бацивши још једном поглед на врт, врати се да заврши посао у кух ињи.
Цело брдо уштипака најразличитијих обл ика пушило се и као да се било сма
њило док је она седел а у дворишту, – набубреле груд вице као да се смеж урале и
слегле. И сад као пре петнаест год ина, пржећи их, удешавала је да буду неправил
них обл ика, с пуно оних ушију и реп ића, и кљунова, како су их деца звал а, јер су
она так ве највише волела. Са задовољством помисли да, ето, има још ствари пре
ма којима су сач увала своје старе детиње нак лоности. Још воле празнике које су у
детињству заволела, мада већ порич у оно чега су симбол ти празници. Још се ра
дују школским прос лавама Светог Саве, мада су Растка Немањића већ од петог
разреда исписал и из списка светаца. Још воле јунаке из народног епа, мада су сте
кле нове за којима иду. Има још стаза којима ступају упоредо с њом, али се већ
с понек их одвајају, одл азе нек уд даље, праве своје богазе, и понекад их потп уно
изг уби у честама њој туђих знања и схватања. „Да“, радосно пот врд и учитељица,
„знају она много шта што ја не знам“. Понекад се наравно и претварала да нешто
не зна, како би деци пруж ила задовољство да јој тумаче, да се осећају надмоћнија.
Како оно рече девојчица, с важ ношћу као да открива нове светове:
– Чуј, мама, нема неке устаљене лепоте, неког правил а по коме би се знало
да је неш то збиља лепо, а друго није. Ми сад смат рамо да су кратке сукње лепе
и за нас је то тако.
Могла је учитељиц а, разу ме се, рећ и да она опет смат ра да су дуже сукње
лепше и да је то за њу тако, али се радо одрек ла овог задовољс тва тим пре што
је знал а да девојч иц а неће сукње потк раћ иват и, него је само узел а тај пример
да би изјавил а како стара глед ишта на лепот у више не важе.
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Морал а се увек у себи смејат и сет ивш и се како су обоје изглед ал и кад су
први пут отворил и новине. Увече су, добро зна, чит ал и Андерс енов е бајке, а
ујут ру би преш ли на уводн ик „Пол ит ике“, убеђујућ и је с претеран им жаром да
је читање новина исто тол ико важ но кол ико и изу ч ав ање грам ат ике. Бил и су
свечан и, озбиљн и, нас прам прозора су седел и кад а су новине отварал и, а она
је, тобоже правећ и отпор, примет ил а:
– Неће ваљд а бит и баш тако важ но!
Како неће бити! Старинско је то глед иште да деца не треба да читају новине.
На врат им а се кух иње утом појави њен а кћи Емил ија, осмак ињ а, девојк а
крупн их и топ лих очију, прозрачн их као огрозди, и рече, снебивајућ и се:
– Чуј, сад би ти могла поћ и до ујне.
– Па да, сад кад сам вам умес ил а кол аче и све спрем ил а, мог у ићи, – приме
тил а је учитељица с осетн им прекором у глас у, мад а уз осмех.
И она је као Емил ија бил а блед а, танк а, имал а нешто зам иш љено и девојач
ко у држ ању. Вит ице које је нек ад, вероватно, као и њена кћи, нос ил а пуш тене
низ плећ а, сад је дигла као венац више још младога чел а. Емил ија се зарумене
и збун и...
– Чуј... Зар нис и и сама рек ла...
– Чујем, чујем. Рек ла сам, само сам хтел а мало да вид им ко ће вам све доћ и.
Али свеједно.
Дигла се и пош ла да се спрема.
– Чин и ми се, мама, да се љут иш, али, глупо је. Све их ти знаш, бил а си им
учитељица. Доћ и ће најп ре Чич ина Дивна, па наш геолог Момч ило, зат им Ста
ница Лазић и Слобод ан Јок ић, онд а онај осмак, па весељак Лаза, мож да и Чедо
мир и Јелен а, и још нек и. Све добри ђац и. Остан и ако хоћеш, али чуј, нек ако
вол имо да се осет имо сам и у кућ и.
Учитељица победи тренутну туг у. Чак се наљути на себе што је показала жељу
да госте дочека, што је имал а стид љиву род итељску и учитељску сујет у да пока
же с времена на време како иде у корак с њима, како је живот није прегазио.
– Слушај, мама, – наједном је викн ул а Емил ија, – имаш право: остан и док
они не дођу. Нек а се вид и да и ти знаш ко нам дол ази.
Овако или онако, помис ли учитељица, деца те смат рају својом и пот ребном
само ако служ иш неком њином циљу, и, праштајући се, осмехн у се на Емил ијине
реч и и њен у невин у себичност. Док се девојч ица облач ил а она је отиш ла да још
једном вид и је ли соба лепо распрем љена. Тихо, да не смета Стеван у задубљеном у
табаке, затегла је стари пиротски ћил им на поду, застираче по диванима, поравна
ла у пол иц и књиге што су их деца свак и час извлач ил а, стол ице померил а према
зиду, као за род итеље кад дођу на год ишње испите у школу, и тада је одједном при
мет ил а да је у нач ин како су ствари у соби пре тога биле размештене, како су ја
стучићи поређани и распоређене вазе Емил ија била унела неку своју вољу и укус,
зато опет брзо врати стварима место које им је девојчица била одред ила.
У ток у од две-три год ине кућа је била добила сасвим други изглед. Догађало
се да учитељица оде само до главне улице да нешто куп и и када се врат и, вид и да
је орман изнесен из собе у кух ињи, или да је простирка из једне собе пренесена у
друг у, или нађе да су слике промениле место, или се урам љена очева посмртница
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наш ла у шкрињи где су чуване важ не ствари. Учитељица је ту зап лакал а. Сут ра
дан је већ знал а да није имал а разлога, али тада јој се било дало на жао.
– Заш то те то забога, мам а, жалос ти! – рек ао је син. – Оца нис мо нич им
осрамот ил и; сећ амо га се и кад о њем у не говоримо, и сад ти је жао што је де
војч иц а скин ул а са зид а неш то што збиљ а и не треба да стоји на зиду. Кад би
примет ил а да оца заборав љамо, онд а разу мем...
Емил ија исто тако од неко доба није волел а да се у вазе став ља много цве
това, поднос ил а је највише три чет ири струк а, па се сад и учитељица привик ла
на то и почел а смат рат и као и њена дец а да изобиље нек их ствари смета да се
осет и њихова лепота и вредност.
Кад је опет пош ла у врт да за вазе набере који струк лепе кате, придруж ил и
су јој се Стеван и Емил ија, нас тав љајућ и разговор започет у соби.
– Чуј, Чич ина Дивна је превел а неке пес ме Хрис та Ботева и вечерас ће их
на сас танк у читат и, – рече девојч ица брат у. – Не смеш почет и одмах с пол ит и
ком, први пут нам дол ази, уплаш иће се.
– Боји се пол ит ике? – нас меја се млад ић, истеж ућ и се као пос ле копања јер
је цел а три сата седео над књигом.
Реч пол ит ик а бил а је скраћен ица за све оно о чем у се обично расп рав љало
на сас танц има, што је уосталом, по учитељич ином миш љењу, и довело до сино
вљевог удаљавања из гимназије. Раз ум љиво, у учитељиц и је тад а преов лад ал а
мајк а, и то мајк а так ве деце как ва су бил а Емил ија и Стеван, и бил а је више на
стран и ђак а него професора. Брзо ју је умирило и утеш ило и то што јој је син
лако полож ио мат уру као приватн и ђак, што удаљавање од школе није успори
ло његово школовање.
– Хтел и бис мо да је наговоримо да уђе у управ у Литерарне друж ине, – на
стави међут им девојч ица. – Сад се боримо око ње ми и Никол а са својима.
Стеван је слушао сес тру и нас тав љао гимнас тик у. Прво се пузао уз мотк у,
па се бац ио два-три пута каменом, а онд а је дубио на рук ама и тако наглавачке
изјавио:
– Ако је паметна збиља, ви ћете је придобит и.
– Има и друга страна паметн их, – изјавил а је учитељица. – С памећу је као
и с лепотом, – није за свакога иста ствар луд а или паметна.
– Чуј мам у, како се изоштрила у дискусијама! Бије нас нашим оружјем, – при
мет и Емил ија и пољуби мајк у онако по дечјем, глас но.
На проз ор у куће прек о пут а указ ал а се жен а зел ен их крупн их очиј у и,
скрс тивш и руке испод груд и, нас лон ил а се и стал а пос мат рат и. Прво се пре
тварал а да глед а небо које се комешало, зат им је прат ил а погледом прол азнике:
фризера Јов у како у белом мант илу прет рч ав а улиц у прем а трафиц и, брав ара
лож ион ице, крц атог миш ић им а од преп лан улог лиц а па до рук у и лис тов а на
ног ам а, пот ом судс ког пис ара Штамб ук а кој и јој се увек шаљ ив о јав љао са:
Хваљен Исус, најз ад је отворено заус тавил а поглед на учитељич ином двори
шту – да ли је склад између те жене девојачк а стаса са круном вит ица изнад че
ла и њене деце истинс ки. Да ли она лак а срц а дозвољава да дец и сваке недеље
долази цела булумента другова? Сед и ли кадгод с њима да чује о чем у говоре? Код
млад их, мис лил а је неосетљива, бездетна сусетк а, увек има неке претеранос ти:
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ако не пуцају од здрав ља, ако нис у обес ни и склон и љубави, ако су прозрачн и и
чедн и као ово двоје учитељич ин их, онд а свак ако мис ле неке необичне мис ли,
пред ај у се нек им занос има још неп ријатн ијим за род итеље него што је љубав,
бистре пол ит ик у и одвећ буље у књиге. Како би било неу чт иво да их и даље тако
ћутке пос мат ра, довикн у као у шал и, али не кријућ и зајед љивост и двос мис ле
ност својих реч и:
– Још ће нас деца наговорит и да ход амо на рук ама!
Учитељица с љубав љу поглед а млад ићк и Стеванов стас, нап регн уте вратне
и плећне миш иће па најп ре рече њем у да је доста гимнастике, а онда без љут ине
одврат и сусед и:
– За љубав деце човек би могао и то да рад и. – И дод аде: – Седео је дос ад
над књигом па хоће мало да се раздрма.
Стев ан се на мајч ин позив исп рави и, нек ако чик ај ућ и, рече жен и чији је
грудн и кош, рамена, миш ић и, био сав као од сувише надош лих хлепч ића:
– Наша мама је још лак а, не би чудо било да је једном вид ите збиља да ход а
с нама наглавачке.
Утом се иза угла појавил а гом ил ица ђак а и још са улице повик ал а:
– Довод имо Дивн у!
И жен а на прозор у је одм ах погод ил а ко је Дивн а, јер се једн а бледол ик а
девојч ица надурено окрете на другове. Чело јој је до тог степена било глатко и
светло да се прес ијав ало као да је од метал а. Пуно црне увојите косе деч ачк и
јој је обујм ило глав у. Жена на прозору одаде признање њеној хаљин и изглача
ној као да су је глачале материнс ке руке.
– Пус тио те тата! – радос но је дочек а учитељица. – Много си порас ла, али
ти је лице као и пре сед ам год ина. А већ ове друге чеш ће виђам.
Учен иц и су се, као да су још основц и, смерно поздравил и с учитељицом.
– Нек а учитељица остане на концертном делу, – рече Стан ица кад су ушли
у кућу, примет ивш и да се она спрема да одмах оде.
Сви су се одобравајућ и осмехн ул и и позвал и је погледом да остане. Улази
ли су у собу навикн уто као у учион иц у. Свако је, као у школ и, знао своје мес то.
Слободно су узимал и књиге, померал и ствари, изл азил и у предсобље и друг у
собу, завирив ал и у кух ињу. Дебељко Лаз а се врат и из извиђањ а и, не криј ућ и
задовољс тво, јави да у кух ињи има брдо уштипак а и предлож и, као да је у сво
јој кућ и, да се они прво поједу. Био је румен, деж мек аст, прил азио свакоме, ста
вљао сваком рук у на раме. Чудно је одуд арао од беле и танке Емил ије. И његов
гласан, шаљив говор одуд арао је од Емил ијиног мутног и помало туж ног гласа.
Ова разл ик а, и то што је био од ње млађи год ину дана, чин ило је да другови за
штитн ичк и гледају на његову нак лоност према тан уш ној прозрачној девојч иц и,
пошто им је изглед ало да у томе неће моћ и имат и ник ак ва успех а.
Брзо су сви заборавил и на учитељич ино прис ус тво и нис у примет ил и ни
кад је отиш ла ни да ли је слушал а Дивн ин у рец итац ију, ни Стеваново изл агање
о догађајима у Пољс кој. Али кад а су опазил и да је нема, било им је мило што су
остал и ипак сам и. Чар сас танк а је порас ла.
Јастучићи који се иначе нис у скидал и с дивана наш ли су се на зем љи. Сви до
једног су поседал и по њима као да су у шатору. Неко је почео пуштат и. Емил ија
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је наједном пос тал а незадовољна нач ином на који је мама ставил а цвеће у малу
стак лен у вазу и скоч ил а је да га друкч ије намес ти.
Дивн а и још две дев ојч ице ћут ал е су под утис ком Стев анов ог тум ачењ а
како је дош ло до нас илн ичког упад а Немац а у Данц инг. „Увага“, – реч којом је
он сад поч ињао на сас танц има своја изл агања о овоме опом ињал а их је како је
она као крик звон ил а у пољским рад ио-емисијама првих дана септембра. Сећа
ле су се како су тих дана траж иле у свом уџбен ик у за историј у све оно што се
однос и на Пољс ку, како су имале пот ребу да поново читају Огњем и мачем, како
су страд ал е као да су Немц и упал и не у Данц инг већ у који град Југ ос лав ије
или Србије.
И Лаза је био у сличном расположењу, али се као дете отимао тражећ и на
што би пренео паж њу и питајућ и глас но сам себе шта је „оно хтео рећ и“.
– Пош то си ти јед ина на уметн ичком прог рам у, рец и све испочетк а! – за
мол ио је најзад Дивн у.
– Понови бар пес му „Пат рио т“! – замол ио је Слобод ан Јок ић, црнп ураст
дечак чије је усп равно држ ање помало лич ило на пркос.
Док је она малочас рец итовал а, и њем у је дол азил а жеља да каже коју од ру
ских, Пуш кинових или Љермонтов љевих пес ама, али је ту жељу брзо угуш ио,
и радост од тога што се савлад ао бил а је већа него што би бил а да је пес ме изре
цитов ао. Он би лакше поднео да другови пом ис ле и да не вол и пес ме, и да их
сам не зна, него да им се учин и како жел и да се ист иче пред њима.
Тол ик им стварима се он поред школе бавио, тол ико ствари је знао а нико о
томе није ни слут ио. Кол ико пут а је само мат ем ат ич ар упит ао: „Вид и ли ко
шта сад а даље ту треба урад ит и?“ И он је видео и знао, а није хтео да се јави.
Кол ико пута је нас тавн ик матерњег језик а позивао да се јаве они који су ту и ту
књиг у проч итал и, а он се није јав љао мад а је понек у од њих био већ проч итао и
на руском. Друговима је понекад сметал а ова његова скромност, жеља да остане
по стран и. Дебељко Лаза се много пута и глас но бун ио, говорећ и како је њем у,
Слобод ан у, лако да чек а док му нас тавн ик не упут и пит ањ е, а друг и смртн и
морају се отимат и да пок аж у знање, па ма и не бил и тог трен утк а питан и, јер се
могло лакодес ит и да не знају баш онд а кад их прозову.
– Заш то баш то да понав љам? Не вол им пол ит ичке пес ме, – примет ил а је
девојч ица пос ле некол ико часак а.
Стев ан је усп лах ир ено устао, вер ов атно да неш то прог ов ори, али га је
Емил ија очима задрж ал а. Чуд ил а се како још није схват ио да с Дивном ваља у
почетк у пос тупат и паж љиво, не смећућ и с ума да је она још дете, да ју је Чича
васп итао старинс ки.
– Пош то си се истак ла у рец итац ији, – примет ио је Слобод ан као узг ред,
– бираћемо те за сек ретара Друж ине, да имамо најзад на том мес ту обд ареног
створа. Биће дивно: Чича надзорн и нас тавн ик, а кћи му сек ретар.
– А Зора? Зашто она да не остане?
– Па да напокон умес то Друж ине имамо клуб шовин ис та – неоп резно се
омак ло Стан иц и.
Емил ија од овог исп ад а умало није зап лак ал а. Кол ико је само обл ет ањ а
требало да Дивна, кој у Чича ник уд није пуш тао, прис тане да дође, и сад је све
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могло отић и под лед. И збиљ а, Дивн а, као да се бран и од ударц а, пруж и руке
пред а се и нес трп љиво викн у:
– Досад ил и сте ми својом вечном пол ит иком. Нећу и нећу!
У Чич иној кућ и и Чич ином моралу мешање ђак а у пол ит ик у било је једна
ко коцк ању, крађи и лаж и.
– Шта то ова мал ишанк а неће? – извештачено нех ајно добац ио је Стеван.
– Нећу да се меш ам у пол ит ик у – ето шта. Сви ви у Друж ин и вод ит е по
лит ик у.
– Онд а да вам причам дечје приче, – оте се млад ићу, али је одмах заћутао
пред сес трин им погледом.
Емил ија приђе Дивн и, обг рл и је око рамена; подраж авајућ и старијима кад
теше расп лак ан у дец у, говорил а је, тобож љут ито, глед ајућ и на остале:
– Чујте, не дам да ми је ико дирне!
Момч ило је у другој соби пок азивао неко камење вадећ и га из џепова. Ни
њега није много зан имал а Друж ина и пол ит ик а, сав је био утон уо у минерало
шку страст; али кад је већ морао бирати с киме ће се друж ити у разреду и школ и,
подељен има у две групе, у нац ионал ис те и левичаре, како су се сам и називал и,
прис тао је уз левич аре, јер су бил и из сталеж а њем у блис ких, јер су бил и ћу
тљиви, и јер су му се чин ил и правичн ији. Сад је уживо што се око њега чете,
што се отимај у о његово благо, и објаш њавао је на ком је мес ту који камен на
шао. Лаза је предл агао да се мењају, нудећ и једн у своју глумачк у сцен у за јед ан
црн, сјајан камен. Стан ица му је нуд ил а руж ичас ти, руком нек и извајан и облу
так, згод ан за прит ис кач, трип ут реч и из франц ус ког.
– Не може!
– Ево ти десет пута.
– Важ и!
Дивн и је запело за око мачје злато. Момч ило га је љубоморно стрпао у џеп
изговарајућ и се како мора прво поп ун ит и збирк у, онд а се пок ајао и дао јој га.
Дивна је полако опет заборавила на Литерарн у друж ин у, на то да је вребају за се
кретара и прип итом ил а се. Нико јој више те вечери није о томе пом ињао. Нико
није говорио о Никол и, о његовом шовин изму, о његовим одл ас цима у Српс ки
култ урни клуб. Нис у је ни задржавал и да остане више него што је сама хтела.
– Јаој, децо, да знате шта има ново: неће нам више тата пред ават и!
Наједном су је сви опкол ил и и обас ул и питањима, благонак лоно се нас ме
шивш и на њен у основачк у навик у да их зове децом, док је сама изглед ал а много
више дете него ико од њих.
– Дан ас ми је рек ао да дол ази нови нас тавн ик за наш језик и да ће му ди
ректор дат и половин у тат ин их часова, и дол ази нова нас тавн ица за зем љоп ис.
За трен утак су се сви забрин ул и и ућутал и под нав алом сећ ањ а и кајањ а.
Кол ико пута су се љут ил и на Чич у што их гњави живот има пис аца, што знање
грамат ике и синтаксе став ља изнад нач итанос ти, што Никол и увек даје пет, а
својој кћери чет ири. Понек ад га је само Стан ица питал а срд ачно као оца:
– Забога, гос под ине, док ле ће Никол ин зад атак бит и најбољи? Кад ћете на
покон још коме признат и да пише добро?
– До год сви не нау ч ите интерп ункц ију као он.
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– Зар је то најваж није? – упитао би неко с приг ушен им негодовањем.
– Гле ти њих! Ја цен им оно чем у вас учим, што се да нау ч ит и; а неке тамо
обд аренос ти ја не оцењујем...
А они су желел и да цен и баш оно чем у их није сам нау ч ио, да цен и њихов у
обд ареност, да запаж а њихова ретк а поређења, маш ту, да вол и њихов у млад а
лачк у поезију, романт ичн и неред. Жао им је било на њега, али га ипак нис у за то
опт уж ивал и. Сећал и су се сад сви како би грмео да ће свима под ават и двојке и
да их неће поп равит и ни на крају тромесечја, ни пос ле знања за пет иц у, како би
лупао дланом о катедру и сам верујућ и да је љут. Они су боље од њега знал и да
то у ствари није љут ина, него да пред њима изи г рава строгост и осећал и су се у
том час у старији од њега. „Еј, Чича, Чича! Он мис ли да смо још деца и да не ви
димо да се само прави“ – смеш ил и су се заш титн ичк и. Осетљивији су трпел и
због те његове празне буке као да су му деца и, као ни Дивна, нис у тад а дизал и
очију од клупе. „Чича, Чича, запетљаваш се као пиле у куч ине“, прекоревал и су
га у себи. Дивна је нароч ито трпел а због те његове дет ињас те гал аме, због ста
рачке неу реднос ти. „Да се бар нис и опет тако изг уж вао, и да ти се кравата није
накривил а, па би та љут ина некако и деловал а“, – мис лил а је црвенећ и.
Још у петом разреду су зрел ији, паметн ији учен иц и почел и да га узимају у
заштит у од нем ирн их и неосетљивих другова. Слободан се сад живо сет ио како
је једном мал и уображенко Светол ик, деч ак без срц а и дара, док је Чич а тако
нап разно бес нео, стао мум лат и: „Ја сам ветар, дижем прах. Зар вас, децо, није
страх?“ Слобод ан се два-три пута осврн уо и поглед ао га претећ и, али је уобра
женко почео још глас није; онд а је он устао као да нас тавн ик а нема у разреду и
ошамарио исмевача.
Чича се наједном отрезнио. Престао је да прети, да лупа, да хода и зач уђено је
погледао у љутита, бледа ученика који је насред часа могао учинити тако нешто.
– Мор ао је то да учин и! – јав ил а се брз оп лет а дев ојч иц а из клуп е иза
уображенк а, скоч ивш и нес трп љиво на ноге.
Од страх а да она не би истин у казал а, Слобод ан је брзо изговорио:
– Светол ик ме стално боде иглом у леђа, морао сам да се бран им.
– Смат рао сам да сте већ млад ић и и дев ојк е, а ви се шам арат е и бод ет е
иглама! – поново је стао вик ат и Чича.
Слободан је уживао и сад што је као мал и имао снаге да прими прекоре који
су прип ад ал и друг у, и то друг у кога није цен ио, само да старац не би дознао
истин у. Сетио се како су га другови тада завид љиво и с дивљењем гледал и. Ко би
с Николом да је којом срећом он тај ђачк и подвиг тада учинио да Чич у заштити!
И, ето, сад им Чича одл ази. Шта би дал и да га нис у ник ад наљут ил и, да ни
су ник ад пом ис лил и како би добро било да им дође друг и, млађи, савремен ији
нас тавн ик. Већ им седм у год ин у он пред аје, како се сад при крај у гимн азије
привик ават и на нов, ма и бољи метод? Биће им необично што више неће нико
корет и Стан иц у због реч и влак, зрак, напокон, што неће имат и коме да вич у сви
углас, како се Стан ица род ил а тамо где се тако говори. Биће им необично што
неће нико више славит и синтакс у и грамат ик у.
Дивн и је било мило што је вест да им мож да више Чича неће пред ават и то
лико све ожал ос тил а. Жел ел а је да се час пре нађе код куће и да то исп рич а
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оцу, али се сет ил а како јој је зап рет ио да не сме о томе друговим а говорит и.
Кад је отиш ла, Лаза је први прек ин уо забрин утост и ћутање:
– Шта сте се скуњил и! Није ваљд а Чича умро. Него шта оно хтедох рећ и?
А јест... Да чујете како ће бит и код куће кад Дивна стигне.
Ту се нат уш тио као Чич а кад глед а преко наоч ара и почео наи змен ично
најп ре дубок им па тан уш ним гласом: „Где си ти досад? – Па код Емил ије. Бил и
су све најбољи ђац и. – А јес и ли читал а превод? – Јес ам, тата, свима се допало.
– Гле ти ње! Свима се допало. А је ли био Никол а госпођа-Руж ин! – Није. – И он
је добар ђак. – Емил ија и Стан ица њега не воле, каж у да је шовин ис та. – То ми
мирише на пол ит ик у. Док си ђак, имаш само да учиш. – Тата, није било ник а
кве пол ит ике, само смо ђачк и разговарал и. – Гле ти ње! Одмах слин и. Де, сад,
па друг и пут зовите и Николу и Стојана. Да нис и говорил а о новом нас тавн и
ку? – Зашто бих говорил а! – Иди спавај. – Лак у ноћ, тата!“
Кад се замиш љени дијалог завршио, нек и су се још више раст уж ил и, а Мом
чило и Стеван су од одушев љења пок ушал и да глумц а дигн у на руке, али је он
сео на под и ухват ио се за ноге стол а нас мејан и румен.
Пос ле мало учитељица се врат ил а, поглед ал а је кроз прозор и учин ило јој
се да су њен и негдаш њи ђац и и за та два час а порас ли и добил и неш то ново у
изразу. У врт је доп ирао њихов смех и разговор. Говорил и су о стварима којима
их она није нау ч ил а, које није знал а, и туж на се опет врат ил а низ улиц у да им
не би својим прис ус твом сметал а. Тол ико пута је она код њих пос мат рал а то
нестрп љиво отварање врата живота, вирење кроз њихове кључаон ице, пож удно
мирис ање даљине као да се отуд ближ и неш то што очек уј у, ослуш кивање гла
сова одрас лих људ и у којима су траж ил и кључ нечега што би хтел и дознат и час
пре, њихово предавање музици која им се ваљда чинила огромна узбуд љива душа
живота; кол ико пута је прис уствовала њиховом чуђењу кад открију да су сличн и
биљк ама, да пупе и лис тају као и оне.
Буде у живот у дана, мис лил а је, вечери кад зас пе још као деца а пробуде се
као млад и људ и, рекн у род итељима и учитељима до виђења гласом чис тим, чи
стим као у звонц а; а врате се висок и, крак ат и, с наус ниц ама и нап упел им гру
дим а и пож ел е доб ро јут ро нек им непоз нат им нов им глас ом. Дев ојч иц е се
пред пол азак умију слободно пред мајк ама, а пос ле два месеца већ се зак ључа
вају кад се облаче. Оставе на пол ас ку род итељима дневн ике о кред ама, разред
ним стареш инама, о том кад су кога слагал и; а кад се с летовања врате, став љају
нове дневн ике под узглав ље, па ма у њима не писало ниш та више до обична ре
чен ица: „Досад ило ми је да учим.“
Малочас су остал и рец ит ујућ и Христа Ботева, а ево их сад играју уз музик у
која им ваљда у срц у свира нек у непознат у игру. Емил ија гледа у високог Нат му
ренк а погледом који још јуче нико у ње није видео, ослања се у игри на његов у
рук у. Лаза има лице зрелог озбиљног човек а кога муч и нек и бол, али Лаза још
није нашао име томе болу, вероватно ће сут ра и то знат и. И Јелена ће сут ра зна
ти зашто јој се цело вече плаче док глед а како Стан ица и Слобод ан разговарају.
И већ пос ле некол ико дана и Слобод ан ће знат и заш то није ник ако имао сме
лос ти да Стан иц у позове у игру.

262

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Скупштин а Литерарне друж ине

У

“овећој школс кој учион иц и ђац и се скуп љај у на Скупш тин у Лит ерарне
друж ине. Чича, који је тога дана председ авао, дошао је одмах пос ле учен и
ка ниж их разред а. „Гле ти њих“, мис ли он, „кад дол азе овамо, не зак аш њавај у“.
Утом улазе Никол а и Стојан. Никол а је средњег рата, корача ужурбано и глав у
пок реће нагло као птица. Иза њих двојице прис тиж у Олга Поповић, ћерк а на
родног посланика, како су је сви у граду одмах представљал и, и дебељушна Зора,
њен а сталн а прат иљ а. Оне разгов арај у као да неш то криј у од остал их или да
једна другој неш то поверавај у, шап ућу, осврћу се, став љај у шак у на уста, како
би биле што сиг урн ије да их нико не чује. Петар Еро стиже сам, сав је темељан,
иде у раскорак; кад би под био даш чан и, трес ао би се под његовим кораком.
„Гле ти њих, што су важ ни, – мис ли нез адов ољно Чич а, отпоз драв љај ућ и на
тмурено. – Зат урил и се, шап ућу, плет у замке. Па и тај Никол ица госпођа-Руж ин
као как ав страс тан гласач.“
Чич а је све нез адовољн ији што их на дан бирањ а управе има много више
него на обичн им седн ицама, и што су претеж но из Дивн иног разред а. Чине му
се сас вим друкч ији него код њега на час у. Не може да се нач уд и што се и про
тин Ранко расп рич ао, што је Сав а Мат ић уопш те дош ао кад иначе није уче
ствовао у Друж ин и, и то дошао с пуковн иковим Љиљаном. Иза њих дол ази на
једном некол ико девојч иц а: лек арева Љубиц а, па Мил иц а с чијим неу редн им
зад ац има има тол ико муке, и Јелена која не уме да нап ише ник ад више од једне
стран ице. Њем у је мило што све оне прво прил азе Дивн и, и зач уђено пос мат ра
живахност своје рођене кћери која узбуђено говори:
– Децо, много ће данас бит и света!
Утом се јав ља на врат има Стан иц а, мирна, озбиљна, и, чим га углед а, при
трча му као да је углед ал а свог стрица или доброг старог сусед а.
– Зар ви, гос под ине, стигли пре нас?
– Старинс ки народ вол и тачност. Хоћете ли на време почет и? Немојте да ја
подвикнем!
– На време, на време.
Она се прави да се ужурбал а због његове опомене, само да би му угод ил а и
дал а важ нос ти. Ко зна хоће ли већ на идућој седн иц и председават и. Нек а оде
од њих пуна срца.
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Дивна сед и сама у првој клуп и између девојч ица ниж их разред а, јер ако би
се у том узбуд љивом час у приближ ил а ма којој од супарн ичк их група, ону дру
гу би увред ил а. Као на как вом пол ит ичком гласању навијач и ткају од једн их до
друг их, деле харт ијице, пришаптав ај у, глед ај у знач ајно у понекога, тапш у ма
лишане по рамен у и питају девојч ице пиш у ли пес ме.
– А пишете ли ви песме? – упитал а је Дивн у нека мал а, као кукац прек ин ута
у струк у.
– То ти ја не умем, – нас меш ил а се Дивна.
Чич а је седео близ у Стан ич ине и Емил ијине групе, трудећ и се да и даљ е
изглед а свечан и строг. Дос кора му се њихово скуп љање, дељење у таборе чи
нил а дечја игра, али сад а је почео међу њима нас лућ ив ат и прав у борбу, праве
такмаце. Није више њихово зачарк ивање било оно прос то подметање ног у при
лоптању у двориш ту или ударац пес ницом у ребро, кад их је као зав ађене пе
тлиће јед ва могао рас тавит и. Видео је јас но да се ту оди г рава не само њихово
књижевно такм ичење, већ поч ињу и да се према убеђењима опредељују.
– Гле ти њих, – примет ио би полуглас но с час а на час. – А да ли смо најп ре
савлад ал и грамат ик у? Умемо ли добро нос да бришемо?
Дивн а се снебив ал а због ових очевих примед аба, бојал а се да их старији
учен иц и не чуј у. Бил а је свес на, иако је то теш ко било признат и за оца, да су
Чич у учен иц и као Стан иц а, Никол а, Емил ија, Слобод ан бил и надмаш ил и не
ком зрелош ћу, да га смат рају подет ињил им и да га уваж авају јед ино због њего
ве чес титос ти и старос ти.
– А заш то гос под ин каже да ли смо сав лад ал и грамат ик у? – не остав ља ку
кац-девојч ица Дивн у на миру.
– Не знам, питаћу га сут ра.
– А како га смете питат и? Ја не смем ниједног професора да питам.
У учион иц и је све бучн ије, све више заборав љај у на Чич у. Дозив ај у се по
имен има и над имц има, тек понек и седе мирно као на час у у разреду. Млађи по
смат рај у с радозналош ћу тај важ ан школс ки обред виш их разред а. Стан иц и,
која је бил а поверен ик и уредн ик за њихов у школу главног омлад инс ког лис та
„Светлост“, штамп аног у Беог раду, свак и час прил аз е с рукоп ис им а које она
брзо остав ља у торбу и не заглед ајућ и, очигледно трен утно забав љена прип ре
мом седн ице и избором управе. Њеном угледу паметног ђак а и доброг друга,
који је одавно уживал а у школ и, био је дод ат пос ледње год ине и углед што га је
стек ла међ у нап редн им учен иц им а и међ у сарадн иц им а „Свет лос ти“. Нек и
учен иц и петог разред а рек ли су нед авно Чич и:
– Да видите како Станица оцењује! Као професор. Све што она одабере, у „Све
тлости“ објаве; а кад се смилује па онако пошље што је моле или се љуте, то баце.
– Гле ти ње! – тргао се Чича. – А на кога се то мора да смилује? На вас?
– Није, ми нис мо шовин ис ти, него на Николу. Он је, знате, нап ис ао прич у
како су Бугари за време рата у неком селу убил и двоје чобана. Нама се, кад а је
читао на седн иц и, много свиђало, почел и смо да вичемо „уа“ Бугарима, али је
она каз ал а да је то расп ирив ање мрж ње и прво није хтел а да шаље за штамп у,
али јој је Никол а рек ао пред свима да није ник ак ва Српк иња и ник ак ав друг, и
онд а се она смиловал а и пос лал а – али ни досад нис у штампал и.
264

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Бунтован разред ________

САДРЖАЈ

Чич а се сад живо сет ио свега тога, видећ и како се око Стан ице учен иц и
тис кај у с рукоп ис има. Био је због оног њеног отпора према прич и о Бугарима
љут на њу, укол ико се на так во питомо створење могло љут ит и. Шта она има ту
да меша пол ит ик у и шта она зна о Бугарима! Чича је био у рат у с њима и имао
миш љење слично Никол ином. Њено је да глед а само како је нап исано, је ли пи
смено и осећ ајно. Обу з ет овим мис лим а, љут ином, није ни примет ио кад а је
седн иц а почел а. Кад се прен уо, вид и како дот ад аш њи предс едн ик друж ине,
Стојан, озбиљан како само бивај у учен иц и изаш ли из сељачког сталеж а, лупа
неу морно дланом по столу. Луп а једн ач ит о, мирно; чин и се, има стрп љењ а и
времена. Гласом који нимало не диже, објављује да се бира нова управа и позива
да се бирају најбољи другови и другарице.
– Ви, млађи, читко пишете имена оних које предл ажете.
– Гле ти њих! Ако само умедн у да пиш у.
– А зашто господ ин једнако говори: гле ти њих? – пита опет кукац-девојчица.
Неког дечак а петог разред а сви ослов љавају са: пес ниче. Он је тих, снеби
ва се, труд и се да сак рије зак рпе на рук авим а које су, истин а, од истог штофа
као и кап ут, само од неи збледелог. Он зак лања шаком харт ијиц у на којој пише
имена канд ид ата, осврћућ и се на другове око себе.
– Та не криј! Зна се, гласаш за Дивн у.
– То сте ви, је л’ те? – пита кук ац-девојч ица. – А зар може да буде пес ник ко,
– ту она мало зас таде, – ко је сиромашан?
Али се Дивна удубил а у пис ање и не слуша је. Сва су лица заж арена као на
пис меном зад атк у. Чич а јас но примећује како је Дивн а пот раж ил а погледом
учен ике око Стан ице, како се око Николе купе сас вим друг и, како има изг у
бљен их, осам љен их девојч иц а и дечак а који пок ушавај у да завире у цедуљиц у
свој их друг ов а сус ед а. Гле ти њих! Под ел ил и се као на пол ит ичк ом збор у.
Момч ило и Емил ија се сашаптавају глед ајућ и у Дивн у. Никол а их мрко глед а и
наг иње се прем а Пет ру, Ери и Нем ањи. Мил иц а и Јелена су отиш ле у сам врх
учион ице и, глав у уз глав у, пиш у на исп раном од кише рагас тов у. Мад а им се
свиђају дечац и из двају суп ротн их табора, зближ ило их је то што су у исто вре
ме дож ивеле то осећање којим се одл ик уј у одрас ле девојке. Чедом ирове пег и
це по лиц у су пос тале у ток у једног час а румене као да их је неко изн ут ра пре
бојио још једном. Деч ак петог разред а, пес ник, поч иње скуп љат и цедуљице у
кап у, сачек ујућ и другове да доп иш у имена.
– Глас но сам за тебе, – тихо шапне Дивна.
– И ја за тебе!
Поред Дивн иног и Стан ич иног имена на табли ниже се највише црта. Чича
је узнем ирен. Истина, и мило му је што учен иц и одушев љено поздрав љају сва
ку нов у црт у поред Дивн иног имена. Није му мило што и остал и који добијају
глас ове прип ад ај у махом Стан ич иној груп и. Гле ти њих! Одоше сви у стани
чинце. Стан ица која је увек с наставн иц има разговарал а на равној нози, радосно
говори Чич и:
– Глас народ а. Немојте ми се љут ит и.
„Глас народ а! Гле ти ње“, јед и се Чича и задовољан је што чује Дивн ин глас
да неће да се прим и.
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– Без упад ица! – довик ује Стојан.
Чич у је зам арало то ђачко играњ е живота, како је говорио, бојао се да се
из тога не изрод и как ва невољ а, да се у учењу не пролење, да се међу собом не
заваде, да се не одаду пол ит иц и, и кад год би му се дал а прил ик а, побегао би са
тих седн иц а Литерарне друж ине као ђак са час а. Сад је сачек ао да вид и как ву
ће дуж ност имат и Дивна у управи; незадовољан што је дош ло до тога да и она
мора у њу да уђе. Да не би пок азао да је узбуђен, стално је правио неке дет иња
сте упад ице због којих је Дивн а пат ил а, и то нароч ит о кад примет и благон а
клоне осмех е друг ариц а и друг ов а. У свет лос ти њих ов их осмех а мног о је ја
сније видел а свога оца него тамо у кућ и кад су њих двоје сам и. Сад, под овом
свет лош ћу, мног о је јас није опаж ал а и да Чич а није како треба испеглан, да
опет није ставио крават у, што мало час, иако га је глед ал а, није уочил а. Чича је
имао онај дар нес итн ичавих природ а да се брзо изг уж ва, да се упрља, да се тач
но не закопч а; с пренебрег ав ањ ем људ и занес ен их за неш то у себи, глед ао је
он на сву ту поо тп ад алу дугм ад, на иск рз ане рук ав е, на изл из ане потпет ице.
Јед ино би се тргао кад би опазио Дивн ин прекоран поглед, кад би се сет ио да се
она око тога глачања и крп љења муч и, да је тај посао што га је нас лед ил а од мај
ке, пос ле њене смрт и, за њу преран. Гле ти ње, теш ио се зат им, не мог у ја бит и
као фризер Пера.
– Тата, ти би могао сад и поћ и, – помогла му је она да се одлуч и, видећ и да
се зас ит ио предс ед ав ањ а. – Сад ћу, како вид иш, бит и и у Друж ин и сек ретар,
мало ми је што сам твој.
– Е, кад за то имаш пара...
– Да, тата, вид и се и по теби, – прек иде га она насмеш ивш и се с праштањем.
Стан иц а, нов и предс едн ик Друж ине, опет је, не осећ ај ућ и Чич у као на
ставн ик а а себе као ђак а, приш ла и рек ла:
– Идите ви, гос под ине професоре, сад а кућ и, уморил и сте се. Главн и по
сао је прошао. Проход ајте мало, ван и је врло пријатно.
Чич и је год ило оду век овак во Стан ич ино понашање, пре свега људс ко, ли
шено сваке пот ребе за потч ињавањем. Волео је да вид и у разреду и њено лице
понек ад одс утно, зау зето как вом домаћом бригом. Код ње је нек ако поднос ио
и оно што је звао мешањем у пол ит ик у. Кад се паметан меша, мис лио је, има не
ке своје озбиљне разлоге као и кад се не меша. Из тога не може изаћ и ник ак ва
глупост. Па и с тим враж ијим Бугарима мож да се не треба више свађат и.
– Е, кад ме вас две терате, онд а одох.
– Вас би и требало, гос под ине, понек ад отерат и из школе. Нек а сад мало
запн у млађи, – исп рат и га она до врата топ лим погледом.
Стан иц а је имал а народс ки однос прем а старос ти и народс ку мер у за њу.
Свак преко чет рдесет год ина за њу ју је био стар и нехот ице му је указивал а по
штовање. И према Дивн и је, под утиц ајем своје мајке која је говорил а: без оца
једном сирота, а без мајке и по сто пута, осећал а изу зетн у неж ност.
Станич ине речи како би га понекад требало отерат и из школе и како би сад
требало да запн у млађи, подсетиле су га да ускоро долази нов млад наставник ко
ме ће поред остал их дат и и тај седм и, Стан ич ин и Дивн ин, разред. И би му жао,
заборави како давно прижељкује да подел и с ким часове којих је имао сувише.
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Кад је Чича отишао, учен иц и су се ист ицал и писањем, опет су наг рн ул и на
Стан иц у. Негде у клуп и, зам иш љеног, видел а је она и Николу који јој је нед ав
но пред ао прич у у којој су се исмевале кован ице. Приш ла му је пол ако, знајућ и
да очек ује да она то прва учин и и ставил а му рук у на раме.
– Слушај...
По изу зетној благости њена гласа дечак је осет ио да му прич у није прим ил а
и упита брзо, већ увређен:
– Не свиђа ти се?
– Није реч о томе. Мен и се, ако хоћеш, и свиђ а, али мис лим да има опет
много шовин изма, претеривања. Ја сам живел а као дете у тој сред ин и и нис ам
чул а никога да биц икл зове пот рч уљком и то нап ух ан им.
– Чича је читао и њем у се допало.
– Чича је чис тунац пре свега: не вол и провинц ијал изме, не воле кован ице,
не вол и арх аи зме. Ниш та, ако се Чича слаже, прво ћемо читат и на седн иц и, па
ако сви лепо приме, пос лаћемо у Беог рад.
Како је у почетк у разговора бил а извад ил а прич у да му врат и, он јој је на
бус ито оте из рук у и удаљи се без реч и, не осврћућ и се на њено дозивање.
– Наљут ио се, па шта? – теш ио је Момч ило док су се враћал и кућ и. – Не би
ни он теби прим ио да си писал а о потлаченом радн иштву.
– Шта оно хтедох рећ и? – нап рави Лаза свој уобичајен и увод. – А, јест... Не
умеш ти њу да нас мејеш. Пази како се то рад и. – Зат им се зат ури као отац Олге
Поповић и, подраж авајућ и ритам и тем у његових најчеш ћих разговора, избац и
надушак: – Покор и срамота. Срби су у овој држ ави нају г рожен ији елеменат.
Они у свом рођеном Беог раду немају права как ва имају сви остал и. Јуче су изба
цил и из службе неког старог чиновн ик а и дал и његово мес то жу-то-кљун-цу,
жу-то-кљун-цу из Словен ије. Покор и срамота. А Србе тамо прогоне и исмеја
вај у. Морај у људ и отуд а да беже. Јест, бат о мој. Проч ит ај, Никол а, ону свој у
прич у! Над ал и дрек у како ми говоримо фуруна и шпорет, а не буне се прот ив
свога нап ух аног пот рч уљк а...
– Како ћемо дочекати новог наставника? – упита Станица изненадније него
што би професор ђак а, занесеног у читање под клупом, позвао да нас тави мате
мат ичк и зад атак на табли. – Грдно ћемо се пред њим обрук ат и.
Сви се уозбиљише некол ико часак а. Ако не због чега другог, због Чич иног
углед а су сад морал и поновит и све заборав љено и проп уштено.
– Нико ниједног стих а не зна из дубровачке, – узд ахн у Чедом ир и пеге на
лиц у му се опет заруменеше.
– Блажени час и хип, најпрво кад сам ја видил твој образ лип... изрец итовао
је на душак Лаза и сви су као по договору поглед ал и у Емил ију.
– Стварно морамо бит и бој за свог а Чич иц у, – зам иш љено је примет ио
Момч ило. – Свак и нови нас тавн ик вол и да се прави важ ан, да ишчеп рк ава шта
је стари проп ус тио. А сад кад Дивне овде нема, морамо признат и да је Чич ица
дос та проп ус тио.
Све што су му кад замерал и, заборавил и су, мало због стрепње какав ће бити
нови, мало шта им је пред рас танак с Чичом живо иск рс ло у сећању само добро
које су с њиме дож ивел и.
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– Гле ти њих! – упао је Лаза. – Испад а да ђац и и нис у тако зли! Испад а да су
понек ад паметн ији и од професора.
– Нароч ито ти! – добац ио је неко, али с милоштом.
Нехот ице су се сви упут ил и Стан ич иној кућ и. Око плотова у јарк у мири
сал и су разг рејан и штир и коп рива и буд ил и у њима неодређене жеље, мож да
да нешто изу зетно учине, да се неч им прос лаве, мож да да се за некога жрт вују,
мож да да се у нечем ист роше, да се нечем у радују, мож да прос то да се смеју, да
играју. Сви су се обрадовал и кад код куће нис у затек ли никог. Било им је као да су
дош ли у как ву нап уштен у краљевин у где ће моћ и своје дотле неисп робане спо
собности да покаж у, да примене. Само, одак ле да почн у? Да ваде воду из бунара
у пос ивело дрвено корито, слично прас тарим чамц има што се виђај у по етно
лошким музејима. И то корито, на коме је Станица појила краву, већ је почело да
се прел ива. Нек а се прел ива, нек а се једном трава око куће добро зал ије. Онд а
су наш ли у шуп и кут ију мрке мас не боје.
– Има ли, Стан ица, у кућ и нешто што би требало пребојит и?
Као за пакост сви предмет и бил и су обојен и. Али ако нема у кућ и, има та
дрвена клуп иц а под виш њом. Њу треба обојит и, тако ће се од кише мање ква
рит и. Станица их је јед ино мол ила да пож уре и сврше док се мајка не врати, а већ
кад дође на готов посао, мора се с њим пом ирит и. Како би било и да се поп рави
кров на шуп и? Има иза куће двадесетак нових црепова, пос тоје и лес твице. То
би могло бит и готово за пол а сата, има их равно чет ири муш карц а: Слобод ан,
Лаза, Момч ило, Нат муренко. Дивно би, збиља, било, али се Стан ица бојал а да
их мајк а не затече на крову.
Онд а се опет неко изненад а сет ио новог нас тавн ик а и упитао:
– Како ли ће се само он снаћ и у овом нашем град ићу, у овим наш им улица
ма мрт вим као у Помпеји? Бар ја тако зам иш љам помпејс ке улице, – дод ао је
правд ајућ и се.
Осећ ало се међут им да се ближ и недељно подне: свуд по околн им двори
штим а какотале су кокош ке, мук але краве доведене с паше, звецк ало пос уђе,
мирисале зап рш ке с бел им луком, довик ивале мајке дец у да иду по пиво или по
соду, сенке се усп узале уз дебла у круне одак ле су ујут ру и сиш ле, ладолеж и и
пркос и позат варал и очи, укућан и позат варал и капке на прозорима са сунчане
стране, свирало се у ћемане у циганс ким двориштима, пош ли коч ијаш и на ста
ниц у за воз што из Беог рад а стиже у јед ан.
Све ово учен ике опомен у да морају кућама. Пол азећ и успел и су још да за
куц ај у две дас ке на кочак у, да одв аљ ај у два вел ик а камена из врта пред кућом
до под плот где је киша излок ал а рупе. Упитавш и се још само шта има за сут ра
да се учи, пон уд ил и су јед ан другом да измењај у повађене реч и и израђене за
датке из математ ике и рази ш ли се, осећ ај ућ и руке као крил а а срц а као извор
који се прел ива.

268

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Жанетин а одм азда

У

“прве јесење још сунчане дане учен иц и су дол азил и у школу много ран ије
него зим и.
– Како је лепо јут рос у двориш ту! – обрадов ао би се понек и старији ђак,
нароч ито девојч ица, осврн увш и се око себе на дрвеће које је поч ињало да руме
ни и жут и, чинећ и се на сунчаном дан у као уцветало.
И мале девојч ице су уживале јут рос у јесењим бојама и ход але поред зид а
где је ветар већ навејао руменк ас те сметове, док су дечац и бил и равнодуш ни и
према сметовима и према мирис има, и према огромном двориш ту неба где су
се јурил и, још нем ирн ији него они, доле бел и весел и облац и на које су девојч и
це свак и час поглед але. Трчал и су, скак ал и, играл и се клиса и аниџајза, пузал и
уз стабла до првих грана, викал и што их грло носи. Између тих повика и разгово
ра о школ и, понајчеш ће се чул и разговори о професорима. Добро грађен шестак
у кратк им панталонама глас но је говорио друг у:
– Што је гимнас тичар сил а. Псује као мој тата. Јуче сам га чуо кад је казао
у канцел арији: славца им дечјег! Није ме видео кад сам узимао шес тар, а Јас ик а
га тако уплашено поглед а и мун у.
Два прв ак а су отиш ла чак до ограде да би могла слободно разгов арат и и
онда су, осврћући се да их ко од туж ибаба не би чуо, причал и како се професори,
кад пуше, крију од ђак а.
– Знаш, као осмац и став љај у руке на леђа кад уђе ђак у канцел ариј у. То је,
знаш, каже тата, да нама не дају пример.
Пос ле тога су отиш ли још даље, иза шупе, и подел ил и цигарет у што су је на
шли у дворишту и припал ил и закаш љавајућ и се, трепћућ и и тврдећ и да је дивно
пуш ит и.
Некол иц ина њих је с подозрењем прат ил а разговор осмак а Нат муренк а са
двојицом учен ик а шес тог разред а. Тај млад ић суморног и тајанс твеног изглед а
важ ио је за вел иког левичара. Нас уп рот остал им својим једном иш љен иц има у
школ и који су оно што мис ле отворено говорил и, млад ал ачк и страс но бран и
ли, он се није упуштао у преп реке, али се чин ило, чим стане с ким да разговара
оним својим мутн им полугласом, да снује нек у заверу, да за нешто врбује, па ма
говорио и најобичн ије ствари.
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– Пази Нат муренк а како плете мреж у око оне двојице. Хајде да приђемо
да нешто тобоже питамо. Да вид иш како ће се збун ит и.
– Тај се не збуњује.
– Да вид иш да ће се збун ит и и одмах прек ин ут и разговор. Онај мал и црн и
Аца причао ми је да је једном њем у говорио како су наш и мин ис три пок варе
ни, како сви имај у аутомобиле куп љене од народн их пара, како краду, како су
сељац и угњетен и, и како Срби гњаве Хрвате. Као да није Србин.
У трен утк у кад су им они приш ли, око Нат муренк а се већ било окуп ило
десетак учен ик а. Бил и су махом из виш их разред а и изглед ал и су узрујан и. Го
ворил и су как о им се не иде на час ов е, как о је бес мис лено сед ет и мирно у
разреду и учит и, кад једн а тол ико блис ка слов енс ка зем ља страд а и кад а над
људ има врше нас иља. И сви су бил и изу зетно паж љиви према шес так у Јос ифу,
јед ином Јеврејин у у њиховој школ и, с којим се Нат муренко јут рос прво заус та
вио у двориш ту. Било је међу окуп љен им учен иц има и левичара и нац ионал и
ста, али се тог а јут ра нис у разл иков ал и у осећ ањим а. Чак и она некол иц ин а
што је малоч ас глед ал а нет рпељиво нат муреног осмак а, дел ил а је сад његов у
осуду нас илн иштва и пријатељс ки с њим разговарал а.
Двориш те је већ било пуно пунцато. Још десет мин ута па ће избит и звоно
за улаз ак и учен иц и су се старал и да их што више искорис те, да дов рше игру,
разговор, зад атак, да се нау ж ивај у беспос лице. Па шта, и професори мрзе кад
звон и за час, објаш њавао је нек и петак, њем у је то, каже, причао његов отац који
је био професор па пос ле промен ио зан имање.
Кроз коп љас ту црн у ограду прем а улиц и учен иц и су наједном углед ал и
Олг у Поповић и њенога оца како прел азе улиц у. Поповић је лич ио на жус трог
адвок ата и корачао је као да, с камена на камен, прел ази рек у.
– Сад ће тата све поп равит и, – узајм и Лаза Зорин у узреч иц у, да би изразио
миш љење свих ђак а и њиховог разред а о однос у Поповића и директора, ћерке
и тате, држ аве и школе.
Чим Поповић допрати ћерку до гимназијске зграде, и пређе преко улице као да
преко камења прелази реку, – он то долази да ћерци диже углед. Сад ће у току пр
вог часа послуж итељ ући, и затраж ити дневник, стегн уће га у руке чврсто да не би
оцене излетеле, и сви ће ученици знати зашто се дневник носи. И овог пута је тако
било. Први час је због тога физичару пропао – ученици су бил и потпуно непаж љи
ви. Он је мислио да их је вероватно сунчани дан узнемирио, да их вуче у поље или
прави тром има. Шта се може прот ив природн их закона! Мудар се само изм ири.
– Зацело сунце има и особине које нисмо у физици испитал и, – рекао је напо
слетк у, – иначе не знам како ваш у расејаност да схват им. Отворите широм про
зоре и диш ите дубоко!
Олга је узнем ирено стезал а Зорин у рук у. Чул а је иза себе шуш кање, шап у
тање које је подраж авало њен глас: „Тата, иди поп рави ми двојк у из математ ике
и франц ус ког.“ Нек а шап ућу, баш је брига, само нек а тата увери директора да је
франц ускиња гон и, и да умол и математ ичара да је не пита још десет дана, и нека
каже да није бил а на игранц и без маме.
– Шта је, не помаже ни кад се отворе прозори? – заустио је наставн ик и глас
му се изг убио у звук у звонцета и гал ам и.
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За нас тавн иком су ист рчале прво Зора и Олга и одлетеле низ ходн ик до ди
ректорове канцел арије да виде да ли је Поповић још тамо.
– Не брин и, – шап утал а је Зора, – тата је сиг урно све поп равио.
Остал и су се начет ил и око Лазе да искорис те мал и одмор.
– Мој тата је важ нији од директора. Мог тате се директор плаш и и мол и га
увек да га протеж ира у Беог раду. Мој тата је добио од општине плац за прош и
рење школс ког дворишта и зато директор пита тат у може ли он тат и учин ит и...
– Јаој, како си упамт ио! Тако је брбљал а у петак у разреду. Како умеш да је
предс тав љаш! – грајал и су ђац и.
– Она, гос под ине директоре, изговара боље од Франц уза. Треба једном да
одете на час и чујете њене назале. Кад јој је седам год ина било, умел а је да брбља
франц ус ки. Нећу да кажем, мож да дете понек ад и не зна, лане је дуго боловал а,
али зар се због једног нез нањ а даје двојк а! И још да разу мем двојк у, нег о јој
прет и да је неће више прозват и. Него да не заборавим да кажем, она ваша ствар
је на добром пут у...
– Поповић свакога тако теш и. Сто пута је тако казао мојој мам и, па није ни
прс том мрдн уо, – узвикн ул а је с негодовањем Мил ица.
– А за математ ик у вам ја гарант ујем. Олга је сва на мене, а ја сам био први
математ ичар у разреду.
Учен иц и су око Лазе нач ин ил и пирам иду, пел и су се на клупе и ослањал и
јед ан другом на рамена, да му не би проп ус тил и израз лиц а. Ово задовољс тво
им је прек ин уо Олг ин и Зорин повратак и почетак другог часа.
Није само учен ике узбун ил а Поповићева посета директору, и нас тавн иц и
су се бил и ускомешал и. После сваке так ве посете, директор се почне распитива
ти за Олгине оцене, чуд и се што има двојк у или тројк у, мол и да је прозову или да
је неко време не питају. То је нарочито почело од виших разреда. Наставници би
се бранил и, говорил и да ако је посланик, није бог, и опет су је на крају прозивал и
и поп рав љал и јој оцен у. А то им је зад авало тол ико пос ла, тол ико прозивања
других ученика сличних њој, тол ико поправљања других двојк и сличних њеној.
Директор се и сад, на вел иком одмору, појавио у наставн ичкој канцел арији,
осврћућ и се као да је нешто заборавио и сад не може да нађе.
– Како то да Поповићев а ћерк а има код вас слабу? – обрат ио се наједном
Жанет и.
– Прос то, као све мажене ћерке, – одговорил а је она преко рамена.
– Не знам како дете које тако дуго учи јед ан стран језик може дог урат и до
так вог неус пех а?
Нас тавн иц а није даље одгов арал а. Добро је знал а да се директор не чуд и
оцен и, него је то само заобил азна молба да се девојч иц и проглед а кроз прс те.
Мис лил а је са једом како се школ а ник ад неће спас ти тога зла, тих назор нач и
њених тројака, тих мешања род итеља тек кад дете доспе до слабе оцене. Слутећи
да ће пос ле Жанете доћ и на њега ред, математ ичар је примет ио:
– Забога, директоре, дете је мож да прве чет ири год ине и памт ило и учило,
а после су настале четири год ине заборављања – као седам дебел их и седам глад
них год ина.
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Кат ихета се на ово насмејао, а сирот и директор се почео тобож сећат и како
је девојч ица дуго боловал а.
– И изболовал а тројке! – добац ио је неко зајед љиво.
И сви су уздахн ул и мислећи како би наставничк и позив био леп да није само
оцењивањ а и мерењ а бројк ама ствари које се не мог у тако лако њима измери
ти. Кол ико пута их је муч ило што некоме чије је знање само од данас до сут ра,
морај у дат и прел азну оцен у, а кол ико пута некоме ко мож да само случ ајно, у
час у кад је питан, није знао, дају слабу; што, хтел и не хтел и, не можете да буде
те увек једнак и. Кол ико пута су отп лак ал и двојк у кој у су морал и дат и, која је
на изглед правично дата, и кол ико пута жал ил и што су морал и дат и пет иц у која
је само формално зас лужена.
Жанета је имал а трећег часа, пос ле директорове посете, „прозор“ и остал а
је у зборн иц и да преглед а зад атке. Не само због директорове молбе, знал а је да
би Олг и и сама морал а поп равит и оцен у. Има так ва врс та ђак а, ни глупа ни па
метна, која рад и с мене на уштап. Пет пута ти не зна, и ти се зарекнеш да га не
ћеш шес ти пут питат и, киван што ти је так ав, несавес тан створ оду зео време за
које си могао разговарат и с обд арен има и вредн има који чезну да увере нас тав
ник а у своје знање, а ти од лењиваца немаш времена да то учин иш. Нек и огор
чен и осмак, коме се ретко давал а прил ик а да се пок аже у пуној мери, једном је
упитао управо њу: да није школ а отворена само за оне који иду до тројке.
Кад је остал а сам а у канцел арији, у њој се развило неко смело, прем а ди
ректору осветољубиво, расположење. Ако већ Олг и мора пок лон ит и пол а оце
не, онд а ће бар час тит и цео њен разред, све разреде где пред аје. Пов ад ил а је
свес ке за пис мене зад атке, пет ог, шес тог и седмог разред а, и стал а траж ит и
оцене чет ири на пет или пет на чет ири и мирне душе их под изал а на пет ице, а
тројке које је бил а означ ил а да се ближе чет ворк ама, пет и на чет ворке. Зат им је
наш ла зад атке учен ик а где се колебал а између доброг и слабог, чији род итељи
нис у дол азил и ни да се буне ни да моле, зад атке ђак а који нис у имал и ни дома
ће учитеље, ни своје собе, ни своје кутове или столове на којима би учил и, би
своје време кад их род ит ељи, прит ис нут и бригам а или пос лом, нис у звал и у
помоћ, ометајућ и их у учењу. И све те колебљиве оцене заок ругли у тројке.
Нароч ито је према седмом Олг ином разреду бил а дареж љива. „Зар ми сме
паметн и, црв енокос и Чед а имат и исту оцен у као Олг а“, – мис лил а је прев р
ћућ и његов у свес ку. Кад може матем ат ич ар, који тол ико пол аже на уредност,
да му опрос ти мрљице и прец ртав ањ а, заш то не бих могла и ја кад деч ак пок а
зује исту добру лог ик у у франц ус ком као и у мат ем ат иц и.“ Она скоро с гађе
њем поглед а на чит ак рукоп ис у Олг иној свес ци, која је стајал а још отворен а
негде на дох ват у руке, и са задовољс твом, нес лућен им и за себе сам у, поп рави
Чед ом ир у пос ледњу оцен у на чет ворк у. Исто тако прот ином Ранк у прец рт а
оцен у чет ири на пет и зап ис а му вел ик у, чис ту пет иц у, стидећ и се свога ран и
јег цеп ид лачењ а.
Сетивши се затим како су нек и дан плакале Љиљана и Љубица, две одл ичне
учен ице, због мин ус а на својим пет иц ам а, нађе и њихове свес ке и избрис а те
црт ице које чине да радост учен ик у не буде ч ис та, а зат им, мис лећ и нес таш но:
„Смрт мин ус има!“ избриса их и са свих друг их оцена.
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Било јој је пос ле тога тако лепо, лако на срц у. Ретко наставн ике обу зме ова
ква храброст. Увек дрхте, пате од колебања, од боловања савес ти да нис у дал и
коме мање или коме више него што је правично. Ово време између другог и че
твртог часа било је време њене одмазде за све муке што их је прет рпел а поп ра
вљајућ и зад атке, капајућ и над онима који су слаби, а у којима се труд ил а да от
крије ма как вог знања, ма как вог ђачког иск уства, стеченог током школовања.
Чин ило јој се да је пос тигла одлучност оног старог професора, који јој је
једном, у парк у на клуп и, кад је чуо да се спрема за нас тавн ик а, унап ред очитао
бук виц у:
– Ако нис и у стању да се као војн ик брзо одлуч иш, немој ићи у ту струк у!
Профес ор мора веров ат и више првом целок упном утис ку, него анал изи која
тај утисак пос ле пом ут и и поколеба.
Она је пок ушал а да му прот ивуреч и, да она њега убед и како се мора много
мерит и, мис лит и пре него што се донесе суд. Али је старац није слушао, идућ и
за својом миш љу.
– Ја кад сам хтео да наг рад им ђак а, наг рађивао сам га широког рудо, а кад
сам га хтео казнит и, каж њавао сам без колебања. Дец а не воле колебљивог на
ставн ик а.
– Ја мис лим да је то што ви зовете колебљивост савес ност, – буд ил а се већ
тад а у њој кас нија Жанета.
– И онд а мораш имат и добро памћење – и даље је старац читао бук виц у не
обазирућ и се на њене реч и, – па што си му једном прил иком пок лон ио, на иду
ћем зад атк у одузми и довед и у равнотеж у...
Жанета пев ушећ и врат и свес ке у орман. Било јој је као да је нек и огроман
терет са себе свал ил а.
Уз то је сунце напољу сијало, топ ал ветар је убац ив ао понек и златан лист
на сто, и она се први пут ваљд а отк ако је ушла као нас тавн ик под кров школе,
осет и сличн а оним а чије зан им ањ е није тес но вез ано са људс ком судбином.
Мож да ће сут ра опет дрхт ат и, мерит и на грамов е, осећ ат и у себи сав ест као
болест: али бар једном је осет ил а како лако живе они од којих се не захтева то
лико правичнос ти и будне паж ње у пос лу.
Утом је неочек ивано, управо пред звоно за одмор, ушао директор поново у
канцел арију са двоје нових нас тавн ик а. Жанета је у трен у опазил а јако намаза
не усне нове наставн ице и одал а признање њеној уредности, њеном одевању ко
је није било много нас тавн ичко – што се Жанет и јако свидело. Примет ил а је
одмах и то да се њих двоје већ познају и да се девојк а очигледно свиђа младом
човек у, и њена урођена радозналост узаврел а је као ш ╟ ра: да ли су се одран ије
знал и, да ли су се тек код директора срел и и, ако је тако, како је девојка већ успе
ла да скрене на себе паж њу, младог нас тавн ик а. И због овог свог отк рића, по
што је и иначе трен утно бил а добре воље, обоје их је обас ул а љубазнош ћу, фран
цус ком, како је себи лас кал а, радуј ућ и се што се тако дес ило да их она пос ле
директора прва упозна и представи наставн иц има, како је који дол азио с часа.
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О чем у сања млад наставник

П

ред раг Јаков љевић, нови нас тавн ик, из школе је отиш ао у градс ки парк.
С реке је дол азил а свеж ина и мирис скоро сеос ког дана, мад а су се преко
воде видел и нек и фабричк и димњ ац и. Пришао је најп ре обал и да изблиза по
глед а зел еномод ру Морав у, која је тек ућ и зас тајк ив ал а, врт ел а се овд е-онд е
око себе, завирив ал а радознало под излок ан у обалу и износ ил а отуд сад пре
гршт шљунк а, сад излом љен прут или дечји чамч ић који је ту дож ивео бродо
лом. Понек ад би, негде под надс треш ницом обал а, зас тал а у удубљењу по шач и
ца воде и чек ал а да је рек а одон уд узме и поведе опет куд се и сва остал а вод а
бил а од памт ивек а упут ил а. Тамо доле низ рек у виделе су се врбе у блат у до по
јас а, сиве, оплетене мрт вом воденом травом и пок азив але док ле та на изглед
лена Морава, што сад усп ут ошљори, може да надође.
На мос ту је стајао дечак и пљувао у воду, глед ајућ и радознало шта се пос ле
тога збива доле на њеној површ ин и. Рек а је вероватно равнодуш на према овом
његовом зад ирк ивању па се он љут ито саг нуо да нађе какав каменч ић да је гађа.
Утом је углед ао непозната човек а, и чарол ије игре је наједном нес тало. Дечак је
очигледно прип ад ао дец и која се лепше играј у у самоћ и, чије самопоу з дањ е
опад а ако их неко примет и.
Јаков љевић остави деч ак а и воду и пође стазом у дубин у жбуњ а и дрвећ а.
Око травњак а је нек и познавал ац људ и био спровео жиц у, прич врш ћен у на ни
ске коч иће, али, и пор ед ове израз ит е опомене, грађ ан и су окрњ ил и углов е
травњ ак а и ту и тамо, прем а рец и или прем а некој од улиц а, нап равил и своје
стазе, уске, нал ик на пољс ке. Нек а дрвета су буд ил а расположење као олињале
уморне звери у зверињак у: једн има је недос тајал а грива, једн има шапа, понеко
је било зас уто праш ином – да слик а провинц ијс ког парк а буде потп уна. Само
је некол ико чет инара успевало да се одрж и чис то и свеже. Тује су радос но пру
жале сунц у пљос нате шач ице, а борови су кос треш ил и модрик ас те игле. Трава
није бил а дуго кошена и на јутарњем поветарц у влат и су се грл иле и мазно на
слањале једна другој главу на раме.
Пос ед ео је мал о на некој сив ој необојеној клуп и, мис лећ и да неће бит и
рђав о жив ет и у овој варош и, ако само ђац и – који зацело стан уј у по тим ма
лим, чард ак лијом обрас лим кућама међу које је из парк а зат им зашао – буду за
волел и што он вол и, ако им буде могао помоћ и да рашч ис те појмове који се у
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њима мрсе и суд арај у, ако их буде могао срећно извес ти из млад ал ачк их лута
ња, превирања, ако буде могао задовољит и њихов у радозналост, жеђ за сазна
њем, ако им буде могао отворит и вид ике, ако им из ове мале равн ичарс ке варо
ши, необележене на мап и Европе, отвори поглед на цео свет.
Биће лепо ако, ено, у оној кући што је зак лања прерод ила зрела јабука, живи
учен ик, богато обд арен пес ник који ни сам не зна да је то, и коме ће он помоћ и
да се пробуд и, за кога ће се код професора математ ике зау зет и да га глед а бла
гонак лоно, иако му на пис меном није израд ио тачно нијед ан зад атак, да се не
љут и ако цифре није потп исивао у длак у једн у под друг у, да поверује како може
пос тат и прави човек и од дечак а који више вол и пес ме него рач ун.
Биће лепо ако у оном вел иком двориш ту обрас лом пркосом, нас ред кога
стоји бунар осам љен као да је у степ и, над којим она жена паметн их очију про
стире чаршаве, – биће лепо ако у том двориш ту живи млад ић обд арен за мате
мат ик у, млад ић који се стид и да пише опш ирно, да се разнеж ава, да испољава
до краја своје мис ли, а он га буде схват ио, и не буде га корео због оскуднос ти
опис а, због шкртос ти и невеш тине у израз у, и не буде му, кад дође до мат уре,
сметао да изнесе успех как ав зас луж ује по другој својој обд аренос ти, по ономе
што у цел ин и вред и.
Биће лепо ако му пође за руком да схват и и ублаж и необу зданост дечак а и
девојч ица који живе иза тих прагова где се сунчају мачке, одак ле га дочек ују и
исп раћ ај у лај ањ ем мал ен и пси, обичн е пас мин е, ако му се не омакн е да их
увред и у време кад имају највише час тољубља, кад смат рају да су најпаметн ији,
и најп раведн ији. Биће лепо ако успе да их његове казне заболе као опроштаји, а
опроштај да их се такне као најоштрија казна.
Биће лепо ако нова нас тавн иц а, Вера Миш ић, девојк а које се сећао још са
студентс ког излета, буде становал а у оној онамо кућ и дигн утој на каменом со
клу, с лименом надс треш ницом на улаз у, с двориш тем ограђен им гвоз деном
црно обојеном оградом, а он у овој малој, обрас лој у сунцок рете, пок ривеној
ћерам идом и ограђеној старим даш чан им плотом. Биће лепо живет и у тој ва
рош и ако се нов а нас тавн иц а буде сваког дана при сус рет у с њиме онако збу
нил а као јут рос у директоровој канцел арији, и ако буде утврд ио да се и она сећа
студентс ког излета у манас тире и ноћне вож ње возом по месеч ин и; ако се до
год и да је и њој та ноћ лич ил а на бајк у, да се и њој чин ило да пут ује кроз зем љу
чуд а, да је и она бил а примет ил а како је месец дао свем у млечне ореоле и испо
мерао све ствари, – куће са својих темеља, рек у из корита, како је под изао увис
звон ик са црк ве, план ине прет варао у модре мех уре. Биће лепо живет и у тој
варошици ако утврд и да је на том излет у девојка спавала сном у коме се све вид и,
а не може из њега да се пробуд и; ако су и њој точкови певал и пес му о беск рај
ним путевима, о необичн им судбонос ним догађајима на месеч ин и, ако је и она
слушал а гласове инсек ата са њива и зад их аност локомот иве која као да је сама
вук ла нек уд сву ту ноћ. Биће лепо живет и у тој варош иц и ако утврд и да је девој
ка њега целе оне ноћ и глед ал а испод трепавица, ако она нас тави да спава сном
у коме се све вид и и све чује, ако се и њој учин и да није бил а обична случајност
што су једном по лепој месечевој ноћ и заједно путовал и и што су исто мес то и
исту школу добил и.
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„Зора!“ – рек ао јој је он оног јут ра на излет у, глед ајућ и јој у спуш тене тре
павице, јер је осећао да спава сном у коме се све чује.
И она је устал а да поглед а кроз прозор.
Биће лепо живети ако сут ра, кад он буде рекао: „Звони за час“, она узме днев
ник, иако се чин ило да је дотле слушал а оно што су друг и наставн иц и говорил и.
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вак и разред има свој лик. Јед ан је вес ео, друг и пов учен, трећ и бунтов ан.
У једном сви раде, у другом се одомаћ и леност. И то не завис и само од тога
как ви су појед инц и који га сач ињавају, већ бог зна од чега – мож да од тога у ко
јој су учион иц и, на коме спрат у, ко им све пред аје.
Свим нас тавн иц им а је нел агодно кад пођу у шес ти. Тамо клупе пред на
ставн иком стоје као бус ија. Тамо преовлађују дечац и који цел им својим бићем
говоре: сад покаж и шта знаш! Ту се свак и час, тобож невино, диж у и питају које
год ине је умро или се род ио који писац, или папа, или славн и војсковођа, кад је
почео нек и покрет, како се коп рива каже на франц уском, кад се Антон ије заљу
био у Клеопат ру.
Осми, Емил ијин, разред био је свима пријатан. Тамо је било доста одл ичних
учен ик а, али нијед ан није смат рао да је због тога нешто изу зетно зас луж ан, да
треба да се попне на главу наставник у. А и слабији ученици у том разреду некако
су имал и тол ико памети или поноса, да нис у захтевал и да им се оцене дарују.
Два пет а су бил а сличн а, заљубљен а у учен ике и учен ице виш их разред а,
у филмс ке глумце и глум ице, у младог школс ког лек ара, у пев ач иц у из Грандхотел а, у Емил ију, у Никол ин у дрс кост и Дивн ин глас.
Јед ан први био је тако плачљив као да су их по томе бирал и при упис ивању.
Кажеш ли девојч иц и да се не окреће, дечак у да ћеш му зват и оца, – ударе у плач;
украде ли им ко свес ку и гум у, – кук ају иза гласа.
Док се у осмом пол итиком бавила на изглед најблажа од њих, Емил ија, у сед
мом, Дивн ином и Стан ич ином разреду, бил и су сви пол ит ичари и навијач и за
понешто; чак ни они који се нис у мешал и страс но ни у шта, навијал и су за то да
се ђак ни у шта не меша, да глед а само нау к у и књиг у. Код њих је, припад ал и ма
ком табору, влад ало уверење да је изд ат и друга најгори грех. У том су разреду
сас вим отворено пок азив ал и нак лоност према неком нас тавн ик у а према по
неком вид ан отпор.
Чича се, водећ и Јаков љевића у разреде које му је пред авао, осећао нек ако
одговоран не само за оно што је знао да је сâм проп устио, већ за све мале завере,
подметања, непаж ње и ленос ти на које ће нови нас тавн ик наи ћ и.
– Ето так ав вам је тај шес ти, – говорио је, – немојте се ничем у изненад ит и,
него од првог дана зау змите став: кад вас они, рец имо, упитају како се Гундул ић
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чеш љао, целом разреду зад ајте да за идућ и час нап ише шта се све у свет у дого
дило десете год ине пре Хрис та. Кад будете цео разред каж њавал и, они ће оне
безобразне сам и ућутк ат и.
– Неће ваљд а ни доћ и до тога.
Чича се чис то увред ио:
– Гле ти њега: неће доћ и! Ја сам у школ и остарео и знам шта су ђац и, немој
те ви мен и: неће доћ и.
Међут им, нови нас тавн ик се брзо зближ ио с ђац има. Већ првих дана било
је пријатно и њем у и разред има где је часове добио. У другом и трећем и девој
чице и дечац и су га с почетк а дочек ивал и рук у чврс то прек рш тен их, као да су
се бојал и да им се не отме неш то што су крил и на груд има. Брад ице су држ ал и
изд игн уто као редови у строј у. Ред ари су изговорил и на душ ак имен а одс ут
них. Нови нас тавн ик је брзо уочавао лица. У једној клуп и је глава ситна као ре
пица, округлих образа, готових на смех; у другој је важ ан дечач ић очеш љан као
што се чеш љају старији. Пред њим сед и девојч ица чија је вит ица, чврс то спле
тена на темен у, затезал а кос у на челу и повлач ил а крајеве обрва према слепооч
ницама, те је имал а нечег јапанс ког у лик у.
Али већ при крају првог часа у последњој клупи се нешто закомешало, затим
се под игао дечак, с којим се био упознао у ходн ик у, и рек ао добродуш но:
– Ја сам у овом разреду.
Видело се како мал ишан верује да новом нас тавн ик у прич ињава задовољ
ство што се он, мал ишан, нал ази баш у том разреду; како жел и уз то свим а да
пок аже да се с новим нас тавн иком већ познаје.
– Нис и могао бољи разред изабрат и...
Нас тавн ик се уз то пријатељс ки осмехн уо на његове реч и, и од тога осмех а
се нап регн утост првих трен утак а расп рш тал а и зач уо се мал и шум олакшања.
Руке скрштене на прсима поп уштале су, али сви су опет држал и очи уперене на
њега. Имао их је већ пред собом као отворен у књиг у и погађао ко ће му у разре
ду бит и уздан ица, коме ће се радоват и кад буде пол азио у тај разред. И мис лио је
како памет и обд ареност не бирају где ће се спус тит и, него залутају и у најзаба
чен ија сел а, осмехн у се дец и која живе у провинц ији, обас јај у сред ине где се
проводе дан и у незнању и оскуд иц и и пробуде наде у срц у мајк и и учитеља.
– Извад ите читанке! – рекао је у трећем разреду и осетио да је настало разо
чарање; очигледно су очек ивал и да он учин и неш то што нас тавн иц и пре њега
нис у чин ил и и прекорео је себе што их је брзо врат ио у стварност и опомен уо
да су у школ и. – Да проч итамо пес му „Јесен!“
– Ми смо то и код Чиче читал и.
– Ви јес те, али ја нисам још од свог трећег разред а.
Скоро су сви пов еров ал и у то и већ су усрдно и брз о траж ил и одређен у
стран иц у. Само је нек и дугоња, на изглед старији од остал их, упитао:
– Зар су и онд а биле исте читанке?
Учен иц и су прес тал и прев рт ат и лис тов е: збиљ а, зар су бил е и тад а исте
читанке.
– Нисам ја баш тако стар! – рек ао је Јаков љевић, градећ и се да не вид и како
је дечак поколебао цео разред.
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Сви су се благонак лоно нас мејал и, јер дец и од дванаест год ина он се ипак
чин ио прил ично стар са својим питањем пок уњено је сео.
У ниж им разред има ђац има је најзан им љивији био нагласак новог нас тав
ник а. Он је реч и наглашавао друкч ије него они и њихови укућан и и њихов град
и самоглас нике је изгов арао дуже па им се чин ило да пев уш и. Већ првог час а
музик алн ије девојч ице су почеле подраж ават и његов нач ин читања и изазват и
чуђење и љубомору код друг их учен ик а. Нек и брбљивко исповед ио се како би
и пристао да у школ и говори тако, али на другом месту би га било срамота. Чича
је био његов зем љак, и мад а је говорио како треба, ник ад му самогласниц и нис у
бил и дуг и; а и говор друг их њихових нас тавн ик а био је добио мало меш танс ке
пат ине. Осим тога на њих су већ бил и и навик ли па у њиховом језик у нис у запа
жал и свак у ситн иц у.
Пос ле час а га је обично по цео разред прат ио до канцел арије и питао нај
раз лич ит ије ствари.
– Јес те ли жењен и? – заи нтересовао се још првог дана нек и дечач ић.
Био је тол ико мал и, тол ико су му очи глед але јас но и смеш ио се тако беза
злено, да га је он узео испод паз ух а, под игао у вис и одговорио још тише него
што је дечак упитао:
– Нисам још!
Онд а су се сви разбегли довик ујућ и јед ан другом, нароч ито девојч ице:
– Није, није жењен!
И у седм ом, Дивн ином и Стан ич ином, разр еду осет ио се одм ах лак о и
безбедно: онамо је пламс ал а светлост у нек им живим смеђим очима, онамо је
неко држ ао глав у понос ит о, неч ије чел о би зас вет лел о, прхн ул о је некол ико
пријат ељс ких осмех а. У клуп и до зид а углед а деч ачко лице као у жене која је
прос тирал а чаршаве у двориш ту – иста зам иш љеност, удубљеност у себи, иста
лепа кос а и очи. До њега је седео буцмаст и румен дечак доброћуд ан а ипак не
сташ на лик а. И тако редом, низ ало се сед ам зелен их клуп а са по три деч ак а у
свакој, и исто тол ико клупа до прозора с девојч иц ама. Међу њима паж њу му је
одмах прив ук ла Стан иц а својим горш тачк им и исп упчен им јагод иц ама, висо
ким челом и танк им одређен им цртама. Давал а је утис ак да је старија од оста
лих, да има дубљих и вредн ијих знања о живот у и људ има него што су она која
се стич у у школ и.
И овде су сви бил и узбуђен и и очигледно очек ивал и од њега нешто сас вим
друго него од Чиче. Договарал и су се неш то очима. И пре но што би он ма шта
преду зео и рек ао, два мин ута пос ле почетк а час а, дигао се момч ић у сукнен им
чакш ирама, у џемперу од домаће вуне обојеном у дуњин у лис ту. Био је кочопе
ран, тек подш ишан, са смеђом ћубом преко чел а; осврћућ и се на клуп у иза себе,
где му је ваљд а седело појачање, он је упитао:
– Да ли ћете ви, господ ине, дозвољават и да вас ђац и питају о свем у?
– У ток у рад а само оно што је у вези с њиме...
Још није био ни заврш ио одговор, а момч ић, Стојан, победонос но је погле
дао учен ике који су седел и око пов ученог млад ића, Слобод ана, и оног буцма
стог, Лазе.
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– А на одмору ме можете питат и све, као и другог човек а, још и слободн и
је и с већ им прав ом, – дов рш ио је речен иц у и опазио да сад а лик уј у они око
Слобод ана.
– А мог у ли ђац и и учитељи бит и другови? – питао је сад Никол а диж ућ и
се војн ичк и у клуп и.
Сви су нап регн уто очек ивал и шта ће рећ и и жедно га глед ал и у очи, а кад а
је одговорио да мог у, опет је ликовал а група око млад ића модрих зам иш љен их
очиј у. И тако су га пит ал и до краја час а и он им је одг ов арао. Дивн а је мал о
ожалош ћена и љубоморно мис лил а како њеног оца нис у смел и тако питат и, а
кад би га упитал и, он им је одговарао да желе зацело да забуше час. Још је жало
снија бил а кад је примет ил а да се понашање новог нас тавн ик а свиђа и онима
који су тврд ил и да између учен ик а и професора не може бит и блис кос ти као
између другов а. Чак се и она усуд ил а да га пита неш то што ник ад није смел а
свога оца. И остал и су зад ав ал и необичн а, дуго гом ил ан а питањ а, која чес то
нис у имал а везе ни са школом ни с његовим предметом.
За све то време он је ход ао између клупа, изблиза им се заглед ао у очи, за
вирио у понек у свес ку, у понек у неш колс ку стварч иц у. Пред дугол иком црном
девојч ицом, Мил ицом, стајао је комад ић харт ије и на њем у пет, шест пута на
цртан профил који му се учин ио однек уд познат. Девојч ица је одмах склон ил а
лис тић зац рвеневш и се. Нек а мал а љубавна тајна, пом ис лио је, кој у мож да не
зна онај кога се тиче, и кад је поново био код табле и поглед му пао на Николу,
нас меш ио се, тол ико су његов тан уш ни нос, лин ија чел а и зат иљк а бил и пого
ђен и у Мил ич ином цртеж у.
Кол ико само у једном разреду има так вих тајн и, кол ико ли заметак а кас ни
јих вел ик их страс ти. Кол ико ли је већ вијуж ица у мозгу из којих ће пос ле неко
лико год ина нић и дубоке мис ли. Кол ико ли је већ ожиљак а у срц има. Учин ило
му се да стоји усред младог и бујног људс ког расадн ик а, усред биљк и чији је ка
рактер у лиш ћу и стаблу већ наговеш тен, али који ће се потп уно испољит и тек
кад биљке буду у пуној снази, кад стан у донос ит и род.
Пос ле часа су га и они, слично мал ишанима, опкол ил и. Станица која се и са
старијим наставницима осећала некако блиска у животном искуству и разговара
ла с њима као и с другим грађанима, приш ла му је уз остале ученике и упитала:
– Како сте задовољн и са станом, гос под ине? Ако вам што треба, ми ђац и
ћемо створит и. Или моја мајк а, ако је нешто у домаћ инс тву.
Стан иц а је могла лако сваком нас тавн ик у пон уд ит и услуг у, а да ни он ни
ђац и то не смат рај у као удварање, јер је учил а лако и оно где треба разм иш ља
ти, и оно где треба памћењ е, а понегде је, као у историји или књижевнос ти,
имал а и своје миш љењ е. Ипак су понек и од учен ик а осет ил и завист што она
може и сме тако да разговара и с новим нас тавн иком, или бар жаљење што се и
они то не усуђују. Олга Поповић је готово одг урн у лактом и рече:
– И моја мама ће вам помоћ и, ако вам што треба, – и, окрећућ и се Зори, до
дате тише, али тако да би је он могао чут и: – Јој, што је диван!
– А моја мама му је већ нешто помогла, наш ла му је стан, – рече подраж ава
јућ и Олг ин глас Никол а кад је нас тавн ик био одмак ао, и његово шиљато лице
још се више заш иљи.
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Док су тако одл азил и ходн иком, узбуђен и као пос ле пис меног или као по
сле давања оцена, учен иц и су тихо, да их Дивна не чује, дел ил и утис ке. Они су
тај дан осећал и друкч ијим него остале, а новог нас тавн ик а као неког ко ће им
улепшат и боравак у школ и. Они радознал а дух а, жељн и ширине, очек ивал и су
да их он поведе нек уд у пределе лепоте и мис ли где дотле нис у бив ал и; а они
тром ији, без нароч ит е жељ е за саз нањ ем, над ал и су се да ће им промен а на
ставн ик а донет и нек у практ ичн у корист, – смањење дуж нос ти које је стари на
ставн ик био наметн уо или поп равк у оцене. Сви су већ пок ушавал и да донес у
суд о њем у; једн има се чин ио благ, друг има строг, трећ има духовит, чет врт има
озбиљан; пророковал и су како ће им бит и друг, бран ит и их; нагађал и ког је по
лит ичког уверења.
– Биће на нашој стран и, – победонос но је шап утал а Олга Зори и Анк и.
– Глупачо, отк уд ти то знаш! – план уо је Никол а неч им незадовољан.
– Знам по оделу, ком ун ис ти се не одевају онако.
– По сиг урном знак у одис та! – подругн уо се дечак.
Љиљ ан у и њен у најближ у другариц у, лек арев у Љубиц у, није зан имало на
чијој ће стран и он бит и. По њиховом миш љењу нас тавн ик је имао, као как ав
краљ у држ ави, да буде изван свих странак а. Као и свак и човек, има и он веро
ватно нак лонос ти за ово или за оно, али то се њих, ђак а, не сме да тиче, и биле
су убеђене да он то неће ни испољ ав ат и. Али прид ај ућ и му већ ову особин у,
оне су га нек ако смат рале сличн ијим себи него својим друговима који су има
ли жељу да своје мис ли и осећ ањ а, бил а овак ва или онак ва, нат уре друг им а.
Окружене још нек им девојч иц ам а, отиш ле су низ ходн ик не упуш тај ућ и се у
разговоре с остал има. Ко има знањ а у глави, он је гос под ар света, пот ребан и
левичару и нелевичару, и краљу и председн ик у реп ублике, мис лиле су, а оне су
имале знања и зато су биле мирне.
– Треба учит и добро и онд а је свеједно ко ти пред аје, – казал а је Љиљана, а
Љубица је дод ал а да је њој добар био и Чича, и да свак и нас тавн ик има понек у
добру особин у коју друг и нема.
Из трећег разред а, негде при крају ходн ик а, изаш ла је нова нас тавн ица зе
мљописа и зач уд ила се угледавши Јаковљевића у присном разговору са двојицом
учен ик а старијих разред а.
– Зам ис лит е, онај вис ок и деч ак каже да се овде може ићи у риболов и да
има дивн их ливад а пок рај воде, – рече он прил азећ и јој чим је изаш ла из разре
да. – Пок азаће нам, каже:
– Мис лим да с ђац има не треба имат и ник ак вих ближ их односа ван школе.
Како бис мо с њима у риболов!
– Мил и мој тек свршен и пед аг оже, с ђац им а се треба опх од ит и као и са
свима својим друг им сарадн иц има и пријатељима, то је једно. А друго, нис ам
ни рек ао да ћемо с њима у риболов, већ да ће нам пок азат и мес та где се лови.
Девојк а је сумњиво завртел а главом, одбивш и да сиђе с њиме за време од
мора у двориш те. Кад је видел а да га је ожалос тил а, прис тал а је да с прозора
пос мат рај у шта се рад и на тој узав релој равн и пос утој шљунком. Јаков љевић
је брз о наш ао поглед ом свој е поз нан ик е са час ов а. Ено озбиљн ог осмак а,
разгов ара са девојком исп упчен их јагод иц а; ено мал иш ан а који га је питао је
281

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

ли жењен, – игра се школ ице; ено шес так а жељног да утврђује дат уме; ено до
броћ удног руменог деч ак а, очигледно се удвара осмак ињ и Емил иј и, чије је
име нас тавн ик одм ах нау ч ио и прв у је зап азио у осмом разреду, по њеној бла
гос ти и одлучнос ти.
Дол е се међу узв иц им а: „Држ и, не дај! Хоћеш-јест! Шмољ о!“ чул о, међу
најм лађима: „Мара вол и Перу, Мара вол и Перу“, и нек а цуриц а, љута као оса,
луп ил а је неког дечак а, и наједном се изд војио јасан млад ићк и глас:
– Лаза вол и Емил ију!
Буцмасти Лаза појурио је за другом који је то рекао и прућио се кол ико је дуг.
– Емил ија, Емил ија, брже завоје, због тебе умало што није пог ин уо.
Утом је цел а гом ил иц а углед ал а нас тавн ике на прозор у и почел а мах ат и.
Девојк а се тргла од тол ике слободе и пов ук ла се у канцел арију, прекоревајућ и
Јаков љевића да је зацело сам изазвао ту прис ност и слободу. И он је, не слуша
јућ и то, рек ао да је збиља паметно што су се пов ук ли с прозора јер би ђац и по
чел и вик ат и: „Нас тавн ик из српс ког вол и гос пођиц у из зем љоп ис а“, наш то се
она прет ворил а у девојк у која спава сном у коме се све вид и и све чује.
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Зорин план

Д

ивна је тихо, љубоморно пос мат рал а узрујаност учен ик а пред часове но
вог нас тавн ик а. Ран ије ник ад нис у бил и тако узбуђен и ни пред пис мен им
зад атком. Кад ју је синоћ отац упитао како су задовољн и Јаков љевићем, чувал а
се да му не помене узбуђење које је хватало и добре и рђаве учен ике, рек ла је
само да ће изглед а бит и благ, нашто је Чича примет ио да ће га он већ посавето
ват и да им не пусти узде. Сакрил а је од њега и како учен иц и уживају што је нови
нас тавн ик лепо одевен и увек избријан и што говори нагласком друкч ијим него
они: док се код Чиче, порек лом из Источне Србије, осећало, као и код њих, мало
померање нагласка према крају реч и. Прећутал а је и да им се свиђа што у разре
ду увек стоји, што прол аз и измеђ у клуп а, што на нек и вешт нач ин, без вик е
успева да буде строж и од Чиче, што више паж ње обраћа на дел а пис ца него на
биог рафију, што у рад улази пос тепено, у виду разговора.
Дивн и се чин ило да се сад и ђац и нек ако друкч ије, нес вакод невно, одевају:
девојч ице на кецељу стављају беле крагне са чипком, вире им марам ице из џепа,
дечац и као да се свако јут ро шишају, понек и први пут у живот у везује крават у,
Момч ил о је побац ао камен иц е из џепов а, Лаз а пок лањ а више бриг е свој им
нокт има, учен иц и са сел а, умес то опанак а, носе свак и дан ципеле. Олга која је
те нед ељ е бил а ред ар а, дол аз и без школс ке кец ељ е и сач ек уј е Јак ов љев ић а
обично код табле, мад а је он, кад а им је већ био одређен за разредног стареш и
ну, рек ао да би више волео да га сви дочек ају на мес ту, па и ред ари, да сви носе
школс ку униформ у.
Некол ико првих часова утрош ио је нови нас тавн ик на упознавање. Разго
варао је о поезији, и ђац има се чин ило да није час, већ седн ица Литерарне дру
жине. Руке су се радос но дизале, свак је јед ва чек ао да каже Јакш ићев у пес му.
Чин ило им се да дотле часови књижевнос ти и нис у бил и часови књижевнос ти,
иако је и Чич а саветов ао да се чита и радов ао се ако неко зна пес му нап амет.
Али Јаков љевић је умео да их слуш а са ужив ањем, као да је на концерт у, тра
жио је да понек у пес му и по двап ут каж у, правио се да је понек у био заборавио
и сад га они тобож опом ињу.
Девојч ице су се тог час а осећ але надмоћн ије од деч ак а. Оне су умеле пе
сму да каж у и знале су их више него они. Чак су се и оне које су слабије училе,
свак и час јав љале и давале утис ак добрих учен иц а. Некол ико њих, међу њима
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Дивна, Љубица, Стан ица и Љиљана, нис у се отимале да говоре као да су мило
стиво желеле да пус те да се ист ич у они који су се ту јед ино могли пок азат и.
– Наша рец итаторс ка звезда, Љиљана, ћут и, – добац ио је Лаза полуглас но,
– чек а да на крају зас лад и.
Нас тавн ик је упитно поглед ао по клуп ам а девојч иц а и Љиљ ан а се дигла;
изглед а, зад ов ољн а што јој је Лаз а омог ућ ио да се јав и. Замол ил а је да каже
„Плав у гробн иц у“. Дечац и су се обично смејал и девојч иц ама кад се, читај ућ и
или рец ит уј ућ и, пред ај у осећ ањим а, али сад су и због садрж ине пес ме и због
тога што је Љиљ ана дубоко дож ив љав ал а стихове које је говорил а, слушал и с
паж њом и с времена на време поглед ал и нас тавн ик а као да би рек ли: „Вид ите
кога ми имамо у разреду.“ Кад је заврш ил а, нек и дечак поп рид игао се у клуп и и
рек ао, вероватно да објас ни отк уд Љиљана тако добро ту пес му рец ит ује, а мо
жда и да смањи вредност њеног успех а:
– Њен тата је пуковн ик и свако вече је тера да му ту пес му рец ит ује, јер је
он био у том рат у.
Нек и су се нас мејал и, нек и му добац ил и да је брбљивко, али су се пос ле ове
дечакове примедбе још више ослобод ил и, јер је нас тавн ик тог часа свак у њихо
ву реч и пос туп ак прим ао као врло природне. Зат о су стал и ист иц ат и имен а
добрих рец итатора. Кад су трип ут викн ул и Љубич ино име, и нас тавн ик опет
пот раж ио погледом ко ће то бит и између двадес етак учен иц а, дигла се бујн а
вед ра дев ојк а у црној кецељи с блис тав о бел им уштирк ан им оков ратн иком.
Изјавивш и да више зна Дуч ићевих него Јакш ићевих песама, које су биле на реду
да се изу чавају и које је Јаков љевић пре свега желео да чује, казал а је нас уп рот
свом пролећном изгледу – „Врбу“.
– Она увек бира неке тако отмене пес нике, – објас нио је Лаза који се почео
наједном понашат и као на сас танк у Литерарне друж ине.
Олга Поповић је дурљиво гледала по разреду, несрећна што се други истич у,
а она мора посрам љено да ћути и уз то незадовољна што нови наставник не при
мећује њен у свечан у хаљин у. Зора, која јој је у свем у подражавала, такође се држа
ла надурено и увређено, мада је горел а од жеље да се јави и покаже бар оно мало
што зна и мада се наставников поглед и на њој некол ико пута бодрећи задржао.
Како је бил а под вел ик им Олг ин им утицајем, а још више под опсеном угле
да што га је Поповић уживао у граду, Зора је првих некол ико дана хтел а да јој
прави друш тво и у див љењу новом нас тавн ик у, онако као девојк а, али је бил а
од ње незрел ија, прос тодуш нија и напос летк у се задовољил а да јој буде прос то
поверен ица, да је теш и што он више вол и Дивн у, и Стан иц у, и Јелен у, па и Анк у.
Отк ако је Јаков љевић био дошао и Олга јој се стал а поверават и како се у њега
заљубил а, њих две су се тол ико зближ иле, да су трчале једна другој кућ и, лага
ле једна за друг у мајке, писале заједно зад атке. Умес то Олге, Зора је, пред Јако
вљевићев час, извиривал а на врата учион ице да вид и иде ли – тобоже да ђац и
не би примет ил и Олг ин у заљубљеност; у ствари, Олг и је било стало до тога да
разред поверује у ову њен у заљубљеност, не би ли јој бар од тога нек ако углед
рас тао, ако не рас те од познавања поезије. Кад би је видео да нешто Зори шап у
ће, прит ис кајућ и малом пуном шач ицом срце, Никол а би јој се ругао:
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– Што се, бал авице, пренемажеш! Ти знаш шта је љубав!
– Диван је.
– Само није диван кад а те пита пес ме.
Њих две су онд а беж але у как ав кут дворишта. Олга је опет став љал а шач и
цу на срце, притезал а бел и каи ш чић на новој новцатој атлас ној црној кецељи, и
Зора је онд а исто тако притезал а свој обичн и каи ш чић, став љал а и она рук у на
срце, али је то код ње испад ало још извештачен ије него код Олге.
– Много сам се заљубил а, – понав љал а је Олга по десет и пут, – очек уј ућ и
да јој се Зора за тај подвиг диви.
Али Зора јој се много више чуд ил а и прип ис ивал а је то низу оних привиле
гија које је Олга у школ и ужив ал а. Па ипак ју је теш ил а говорећ и како млад и
нас тавн ик не глед а ниједн у друг у, па ни Стан иц у, да Стан ица није лепо обу че
на и да има муш ке вел ике руке. Само, теш ко је било угод ит и размаженој Олг и:
на свак у Зорин у примедбу дурљиво је лупал а ногом.
– Али добро учи. Ух, мрз им је отк ако је дош ао нов и гос под ин. Мрз им је
што зна пес ме.
И Зора би беспомоћно ћутал а. Стан ица заиста добро учи и лепа је кад стане
говорит и пес ме, само Зора не би смел а нипошто признат и Олг и да тако мис ли.
Једном је у так вом шкрипц у Зори пал а на ум спасонос на мис ао. У граду су сви
говорил и, па и Зорин отац, да је Олг ин тата свемоћан. Све је нас тавн ике умео
окрен ут и да јој глед ај у кроз прс те кад здрав а изо с таје од школ е, кад иде на
игранк у; знао их је умол ит и да је питају пред сам крај тромесечја кад више ни
кога неће.
– Знаш шта – узвикн ул а је радос но. – Рец и тат и да не можеш сама да учиш
српс ки и мол и га да ти новог гос под ина узме за домаћег учитеља. Твој тата ће
то удес ит и.
Олга је прво живахн ул а, а онд а одмах пос умњал а да ће нас тавн ик хтет и да
се тога прим и. Зора је међут им тврд ил а да хоће, да су нас тавн иц и сиромаш ни,
и слад ил а јој је како ће бит и лепо кад буду сам и код куће где се она сме облач ит и
како хоће, и нови гос под ин ће се онд а у њу заљубит и. Притом је стално држ ал а
рук у на срц у, не би ли је боље уверил а.
Тако су, час држећ и се за руке, час став љајућ и их на груд и, стигле до Олг и
не куће. Зора је на рас танк у саветовал а да пред татом плаче кад га буде мол ил а;
али то Олг и није требало напом ињат и, она је тако увек чин ил а да оца разнеж и.
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З

орин предлог је у Олг и порастао пре у вел ик у комбинац ију, у вел ик у сујет у,
него у вел ик и сан. Рано је легла да би могла о овоме разм иш љат и. Већ је ви
дел а Новог у својој кућ и. Држ аће часове у салон у. Мама ће остајат и с њима са
мо некол ико час ак а па ће отић и да не смет а, и само ће пред крај час а унет и
слатк о и каф у на вел ик ом среб рном пос луж авн ик у кој и су куп ил и од Рус а
избеглиц а. И мама ће му исп ричат и да је тај пос луж авн ик припад ао неком ве
ликом кнез у, мама зна и његово име. Олг и се у тај час чин ило да је тај кнез њен
ујак и да ће јој, због пос луж авн ик а, порас ти цена у очима нас тавн ик а.
На старинс ком зидном час овн ик у, опет куп љеном од рус ких избеглиц а,
отк уцало је дванаест, а она је још бил а будна. И тај часовн ик је припад ао, по та
тином причању, некој важ ној, важ ној пород иц и, и девојч иц и се чин ило да су се
преко часовн ик а и мама и тата и она ород ил и и са том пород ицом. Она је дел и
ла тат ино миш љење да се новцем много шта може стећ и и поп равит и. Па како
их не би некол ико хиљ ад а, дат их за скупоцен и час овн ик, ород ило с његовим
пређаш њим сопс твен иц има.
Да, али ако Нови упита: „А где ти је орм ан за књиге? Пок аж и ми које пе
снике имаш!“
Бил а је љута на Новог што ће је свакако ово упитат и. Али тата то може брзо
поп равит и. Рећ и ће му одмах сут ра да куп и оне руске писце у плавим корицама.
Тако лепо стоје у орман у те књиге у истој униформ и. И зат им ће морат и куп ит и
још как вих књига лепо укоричен их. Мад а су лепш и стран и роман и, мораће на
бавит и одмах оне у црвен у кож у повезане српс ке пис це, јер стари, неу кориче
ни, које већ имају, не стоје лепо у орман у. А Књижевн у задруг у срећом имају и у
њој некол ико збирк и песама. Требаће јој много док у свим тим збиркама испод
влач и стихове који су јој се као свидел и кад је читал а. Што ће то бит и посао!
Мора мама из вит рине повад ит и сву стак лариј у и ставит и тамо књиге, јер
би било скупо да се наједном куп ује и нови орман. Гос под ин само упита да ли
имај у Рак ић а или Змаја, а она приђе вит рин и и изв ад и их. Мам а ће дабогме
удес ит и да још првог часа каже како имају тол ико књига да морају у вит рин и да
их држе, да ће је кћер упроп ас тит и дај ућ и нов ац за пес ме и ром ане. Пућ и ће
Стан ица од муке кад јој буде рек ла:
– Јуче сам с Нов им чит ал а Јакш ићев е пес ме. Прв о проч ит а гос под ин па
онд а ја. Већ другог часа ми је казао да ћу пет добит и ако тако нас тавим.
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На зидном часовн ик у је отк уц ало јед ан. Како лепо отк уц авај у ти старин
ски часовн иц и! Чим часовн ик буде отк уц ао да је време прек ин ут и рад, она ће
рећ и Новом:
– Гос под ине, прошао је јед ан час.
А он ће одговорит и:
– Нисам ни осет ио, тако је брзо прош ло у читању песама.
Јао што ће се ђац и зач уд ит и кад им исп рича! Сваког одмора ће се окуп ља
ти да виде како је на коме час у било.
Пос ле некол ико дана тата ће пред крај часа ући и упитат и:
– Па како ова моја маза?
И док још гос под ин не одговори, тата ће исп ричат и оно што свима прича:
како је још као мала учила француски и још боље од учитељице изговарала назале.
– Није то код ње ни ен, ни ан, нег о он, – рећ и ће тат а. – А ти нал аз и су у
франц ус ком изговор у како знате, најв аж нија ствар. И што је чудно, – дод аће
тата, јер и то свакоме говори, – она је у исто време обд арена и за језике и за ра
чун, онај прави. Јед ино у алгебри мало зап иње, јер је алгебра сва у нек им сим
бол има, кажеш 2а плус 3б, а мис лиш две јабуке више три круш ке, зато ту Олга
не може одмах да се снађе, она је на мене, реа лна.
Иако је одобравала све што тата чини, било ју је увек срамота кад је овако дру
гима говорио; али господ ин у нека каже! Он ће се мало насмешити и помис лиће
како је отац претерано хвал и, али ће то ипак вредети. Само нека господ ин никад
не дође на час француског и математике. Могла би Жанета баш тада да се окоми:
– Шта је то са тим твојим назал има пос ле шест год ина учења! Није то срп
ско ен као у реч и рен! Зар тако да се пок ажемо пред разредн им стареш ином?
А гос под ин би се нас меш ио сет ивш и се шта му је тата прич ао, и учен иц и
ће је поглед ат и кивно што брук а разр ед и Жанет у, која је нес рећн а кад је и
пред Чичом обрук ају.
Кад је отк уц ал о два на рус ком зидном час овн ик у, чул а је Нов ог како јој
усред разред а каже:
– Нико није боље одабрао коју ће Јакш ићеву пес му нау ч ит и. Дос та је родо
љубивог Јакш ића, да га сад мало вид имо и као љубавног пес ник а.
Тако су се мешале у полусну а мбиције ђака и нејасна чеж ња. У суседној соби
чуло се хрк ање, оно је гуш ило куц ање часовн ик а које се пос ле поноћ и тако је
зив о глас но чује. Олг а је у овом необ у з даном хрк ању осећ ал а очев у надмоћ,
његову потребу за господарењем и равнодушност према свем у што није тај његов
дубок и сан, и љут ил а се како то да отац може и сме спават и кад а је она будна и
брине тако важ ну бриг у.
Сут рад ан је нес тало ноћне самоу веренос ти и наде да ће Нови прис тат и да
је приватно учи. Пробуд ил а се неис павана и свес на да ће из српс ког имат и сла
бу оцен у ако се не зближ и с пес ниц им а – и искрено се расп лак ал а. Видећ и је
како јеца с главом на столу, Поповић је пришао, под игао јој браду каж ип рс том
дес не руке и упитно је поглед ао.
– Даће ми нови гос под ин двојк у.
– Знач и чим нов нас тавн ик стиже, почн у нове методе и нове оцене!
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Осет ил а је да је отац већ на њеној стран и. Њем у се ни првог дан а, кад је
причал а како су ђац и питал и новог нас тавн ик а и како је овај одговарао, новај
лија није свидео, – учин ио му се сумњив, слут ио је у њем у неп ријатеља нечега
до чега је њем у, Поповићу, било стало. Врло је то лепо бит и ђац има добар, и не
примењиват и старинс ке нас тавн ичке казне, али исповед ат и да ђац и и профе
сори мог у бит и другови, – то не иде.
– Он уопште не цен и учење него читање, – раж алош ћавал а се Олга.
– То је бар лако, дете моје. Да је мен и времена, не бих боље траж ио.
Онд а подсет ивш и се шта му је пре говорил а, Поповић пом ис ли: ко ће дец и
вероват и – пре се, канд а, жал ил а да Чича не цен и читање него само учење.
– Али није то само читат и, мора се проч итано пос ле и тумач ит и, – нас та
вил а је Олга.
Мис лећ и једнако о томе како му се ран ије и на Чич у жал ил а, Поповић рече
нес трп љиво и љут ито:
– Онд а не знам, кћери моја, како ћемо!
Уплашивши се да отац не прек ине разговор, она прит рча и загњури му главу
негде око рамена, захтевајућ и:
– Тат ице, мол и новог гос под ина да ме спрема, он најбоље зна како траж и.
Поповић се већ био разнеж ио глед ај ућ и је тако бледу, расп лак ан у, мазну,
пос мат рајућ и њене пуначке шач ице нал ик на своје, њене крхке зглобове, и обе
ћа, али само да би је умирио.
– А кад, тат ице?
– Не може то, кћери моја, као на раж њу. За дан-два, – под иже он опет не
стрп љиво глас.
Кад је отац отишао, она је сва срећна узела Ђурине песме и почела наглас чи
тати: „Падајте, браћо, плин’те у крви! Остав’те села, нек гори плам! Бацајте сами у
огањ дец у! Стрес’те са себе ропс тво и срам!“ Јој, мис лил а је, да ли је тата читао
овог Ђуру. Сумњам, богами. Он би више волео да добијем и двојку, него да се оду
шевљавам овак вим песником. Потп уно је дел ила очево миш љење кад га је једном
чула где говори да је глупо гин ути, да су народ и који прог утају и понеко пониже
ње, а сач увају животе, паметнији од луд их Срба, – како је Поповић увек звао Србе.
Кад би тата само завирио у овај стих: „Бацајте сами у огањ дец у!“ – тешко Ђури.
Тата би сто пута више волео и ропство него да мене, не дај боже, баци у огањ. Чи
ни ми се да је Чича једном казао да су власти Ђуру Јакшића гониле – сиг урно су и
морале кад је писао овак ве пес ме у време кад а се мож да држ ави није ратовало.
Олга се узбуд и исто онако као и њен отац при помен у државе: за њу је држава би
ла чувар онак вог живота какав су волел и њен отац и она. И како је само тај Ђура
умео да прет и! Девојчица осет и према песник у неп ријатељство као према тат и
ном пол итичком противник у. „И само дотле, до тог камена, до тог бедема, ногом
ћеш ступит’, мож да, поганом“, – читала је опет и сетила се како је тата казао да је
глупо зад ирк ивати једн у тако вел ик у силу, као што је Немачка, како то чине По
љаци. Ако се већ мора нау чити која Ђурина песма, онда ће ону што почиње стихо
вима: „Ој лакше, лакше кроз густо грање“, да вид и шта ће господ ин на то казати.
Ту нема никак ве пол итике, никак ве претње. Ако Станица вол и „Отаџбин у“, онда
ће она за инат волети ову песму и друге љубавне јер то је за девојке.
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„Светлост“

С

вет лост“! „Свет лост“! – вик ал и су седм ац и и осмац и нос ећ и свеж ањ ча
соп ис а у одај у где су се одрж ав ал е седн иц е Лит ерарне друж ине, а уче
ниц и ниж их разред а трч ал и су за њим а радуј ућ и се и узвик уј ућ и то исто што
и старији.
И они су вол ел и да прис ус твуј у отп ак ив ању књиг а, али их старији нис у
пуш тал и. Деч ац и су међут им остал и у ходн ик у да сачек ај у док се часоп ис не
разд ел и претп латн иц им а, луп ај ућ и с времен а на време нес трп љив о у врат а.
Али и ту су се пос тав љал и нек и рангови:
– Склон и се, шврћо, ми смо петац и!
– Ако сте! И ја сам трећ ак. Што не терат е овог што се тек упис ао у гим
наз иј у, ако вам баш смет а што нас је мног о! Еј, ви унут ра, изл аз ит е! И ја сам
претп латн ик.
Али се изн ут ра није ниш та чуло и учен ик пет ог разред а, пес ник, опет је
лупн уо у врата и повик ао:
– Не морате ви тамо сад своје песме и приче читат и. Мож да је и с ове стране
неко штампан.
Наједном се из дубине ходн ик а појавио Никол а. Њега је било стид да јури
ша за бројем и пок аз ује кол ико му је стало да вид и је ли му пуш тена прича или
није, и зато је у мимоходу подбад ао мале:
– Навал и, народе! Вич ите: доле диктат ура Литерарне друж ине.
Али деч ац и нис у хтел и да се бор е за туђ а благ а. Нек а тај седм ак, ако му
треба, виче то, а они ће вик ат и само оно што је њима мило – да се час пре врата
отворе и часоп ис разд а по одељењима. Учен ик петог разред а, новопечен и члан
Литерарне друж ине, над ао се да ће свој у пес му наћ и штампан у. Стан иц а му је
пох вал ил а и језик и тем у и стихове, а она није баш тако блага. Својим ушим а
је чуо како је казал а једној учен иц и седмог да јој песма не ваља и учен ик у што је
мало час прошао да је шовин ис та и да „Светлост“ неће да штампа так ве радове.
– Ура! Ево их изл азе! – продерал и су се најм лађи који нис у знал и ни шта је
„Светлост“, ни шта је Литерарна друж ина, али су изи г равал и грл ат у већ ин у.
Из кабинета су изјурил и осмац и и седмац и, свак и са часоп исом високо диг
нут им више главе, као да су се бојал и да им га неко не отме. Стан ица је нос ил а
још сед ам примерак а и упут ил а се према разред има да их разд а. Мал и петак је
„
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за њом пот рчавао и мол ио да му да његов број. Гом ил а шврћа из првог мол ил а
је да дâ и њима а ни сам и нис у добро знал и шта би требало да им да.
– Штампана ти је пес ма, – рек ла је Стан ица петак у, пруж ивш и му лист.
– Пази да се не онесвестиш! – довик ивал и су његови другови, подскак ујућ и
да му отм у часоп ис.
И Никол а је узео свој број и, не завиривш и у њега, стрпао га у клуп у. Има
времена за разочарање, по Стан ич ином лиц у је видео да прича није објав љена.
И сад га је муч ило што је нав аљив ао да се шаље у Беог рад, јер је сад Стан иц а
могла рећи: ето, није то само моје миш љење да си шовин ис та, неће ни главна
ред акц ија так ве ствари. Ипак око сред ине часа завирио је под клуп у у садрж ај.
Наравно, нигде његовог имена. Да су они у Беог раду друкч ији од Стан ице не
би њу прим ил и за поверен ик а и скуп љача радова. И трен утно је осет ио неодо
љив у мрж њу према њој, не тол ико што се опирал а да му прич у пош ље, кол ико
због тога што и она зна да је, кад су и друг и бирал и, пропао.
Не само он, сви који су примал и часоп ис и желел и да се штампај у у њем у,
бил и су непаж љиви на час у – расецал и су лис тове и читал и под клупом. Било је
то углавном тако и пре дол ас ка Јаков љевића; оду век је у школ и слава пес ник а
бил а на вишој цен и од славе одл ичног ђак а или коловође у ђачк им бунама; али
отк ако је он дошао и оживео седн ице Литерарне друж ине, ставио у сред иш те
својих пред авања поезију, много више њих је почело чезнут и да буде штампано
и читано на седн иц ам а Друж ине. Кад би се неког дан а род ило више двојк и у
ком разреду, нас тавн иц и би се шал ил и да нико више не рад и зад атке из матема
тике и не учи природоп ис, већ пише само стихове. Физичар и математ ичар су
говорил и да ће њих двојиц а морат и основат и друж ин у стварн их нау к а, што је
Нови са одушев љењем дочек ао:
– Мож да ћете збиља тако пронаћ и неког новог славног физичара!
– Што ти је млад чов ек! – примет ио је с подс мех ом нас тавн ик историје.
– И ви смат рате да би то било извод љиво и да би корис тило бољем изу чавању,
рец имо математ ике?
Он није волео ник ак во удруж ивање ђак а. Увек се бојао да се не удруж ују у
неком другом циљу сем онога који јавно признај у. Још ником није био каз ао,
због урођене обаз ривос ти, али је мис лио да нови нас тавн ик управо зато што
под рж ав а Лит ерарн у друж ин у нек ако подс тиче ђачк е буне, особит о у свом
разреду, особито код ђак а који се у Друж ин и ист ич у. Ово глед иш те се устал и
ло код њега нароч ито пос ле сувише благ их казни, по његовом миш љењу, које је
Јаков љевић примен ио онде где би друг и, старији и иск усан нас тавн ик, мож да и
истерао из школе.
Док су учен иц и шуш кал и под клупом, Вера, чији је час био, почел а је нај
пре говорит и, онако са катедре, неш то о влаш ким насељима у Хомољу, а онд а
се сет ил а да то мора бар донек ле обавит и радом са цел им разредом и стал а их
диз ат и једно по једно; и како још није знал а како се сви зов у, страд ало је оно
мало њих чија је имена бил а упамт ил а, међу њима и Никол а.
– Каж ите, Никол а, нешто о томе ко је писао о хомољс ким Влас има?
Никол а је изглед ао прил ично изненађен кад му се обрат ил а, јер га је тргла
из сас вим друг их мис ли и пос лова.
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– Гос пођице, он сад зна само ко је пис ао о оном Србин у што је у Заг ребу
куповао хлеб а не крух, – добац ио је Лаза.
Цео разред се почео смејат и, а како је вера бил а у вечном страх у да се њој
не смеју, одмах се нарог уш ил а и стал а лис тат и дневн ик, као да хоће да прозива
или зап ис ује.
– Дивн и сте ми ви Срби! – сикн уо је Никол а.
– А што? Да нис и ти јед ин и овде прави њихов предс тавн ик? – прог унђао је
пламенокос и Чедом ир. – Много себе цен иш.
Вера се узнем ирил а. Није ник ако могла док уч ит и ни због чега се смеју, ни
због чега се преп ир у, и одлуч ил а се да збиљ а почне прозив ат и, то је још увек
најбоље средс тво за умиривање ђак а, – пом ис лил а је. – Да прозове мож да Ста
ниц у? Одус тал а је, јер је Стан ица, иначе увек паж љива, сад а исто тако под клу
пом разглед а лист, сас вим одс утна. Стан иц и је било жао што је Никол а, увре
ђен због приче, није хтео целог час а поглед ат и. А бил и су још пре две год ине
доб ри друг ов и, заједно су рад ил и мат ем ат ик у, уваж ав ал и памет и вредноћу
једно другом. А сад ће их пол ит ик а и литерат ура, и то много више, изглед а, ли
терат ура зав ад ит и. И није се само Никол а тако држ ао. И Олга се до нед авно
привијал а уз њу, лас кал а јој, па је мож да и волел а; али отк ако је и њој пало на
ум да пише пес ме и отк ако је Никол а тобож почео да их смат ра добрим, и да
тврд и да се њој, Стан иц и, не свиђај у само зато што су родољубиве, почел а је и
она да је глед а с неп ријатељс твом. Стан иц а га је бар, то неп ријатељс тво, само
томе прип ис ивал а. И како д а каже сад том тврдоглавом и бес но час тољубивом
Никол и да је и њој жао што му прич у нис у објавил и. Како да му док аже да ни
она не одобрава што пек ар у Заг ребу није хтео да прод а хлеб, само зато што ку
пац Србин није траж ио крух а? Како да му објас ни да је из два потп уно разл и
чита разлога одбијал а његову прич у и Олг ин у пес му.
И у остал им разред им а „Светлост“ је бил а већ за време час а разглед ана и
на одмору је Стан иц а морал а, као как ав уредн ик часоп ис а за одрас ле, да под
несе много увред љивих поглед а, много јетк их питањ а и пребац ив ањ а. Тај на
род који се пол ако прет варао у људе, имао је већ у заметк у свих њихових мана и
врл ина, био је сујетан, личан, осветољубив, неп равед ан, каошто је умео да буде
и несебичан и способан за вел ике заносе.
И сад, као и увек кад „Светлост“ дође, двориш те и ходн иц и су врвел и од
књижевн их разговора. Књижевна завид љивост и сујета завађал а је ђаке готово
више него и оно што се у нек им разред има звало пол ит иком. Свак и од оних што
су пок ушавал и да пиш у лакше је поднос ио да му кажеш да је неко од њега на
предн ији, да боље учи, него да неко има више дара. Олга је брбљал а како Стан и
ца мис ли да је само она, Стан ица, паметна, да само она уме лепо да пише, тврд и
ла је како је пес ма неке девојке из Ниша много гора него што је бил а она коју је
њој, Олг и, Стан ица одбил а. И Никол а је, наравно, мис лио да су објављене приче
горе од његове, али је био поносит и бистар и то није ником говорио.
Нек и мрш авко из осмог вик ао је у двориш ту да пес ма може бит и и неп и
смена а опет више пес ма од неке пис мене, а подм итљиви саговорн ик, иначе нај
бољи математ ичар у том разреду, одобрава је реч има да света у свет у може бит и.
Некол ико девојч ица најавило је за љубавн у лирик у, тврдећ и да ник ак ве везе са
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поезијом немају нек и стихови о ковач има, објав љен и у пос ледњој „Светлос ти“.
Онд а су их осмац и пос рам ил и, рек авш и да нис у добро доч итале, да је то преве
ден а чувен а Жуп анч ичев а пес ма. Две цурице чет вртог разред а су се свађале
такође нешто око поезије и изазивале подс мехе старијих ђак а.
Примет ивш и да је Никол а нерасположен, Стојан је, ход ај ућ и с њим ног у
пред ног у, по шљунк у школс ког дворишта, говорио:
– Не знам што је свет у тол ико стало до тога штампања! Ја нисам ник ад на
писао ни стих а, па ево ме живим.
– Је ли то неко тешење? – осорно га прек ин уо Никол а.
– Није ти мајк а умрл а да те теш им! – дочек ао је тобож равнодуш но Стојан
и прешао на нешто друго.
А пос ле некол ико дан а Стан иц а је опет имал а пун у торбу радов а за Дру
жин у и за „Светлост“. И Никол а ју је опет поглед ао пријатељс ки и био нек ако
питом, и помало збуњен. Донео је нову прич у и Олг ин у пес му.
– Опет Олга с пес мом? Ти то озбиљно?
– Шта ћеш, пол итичко пријатељство, – брзо је дечак прешао на зајед љивост.
– Хоћеш да теби пред ам да овога пута одабереш радове и да то само ти и ја
знамо? Ти дај реч да ћеш по савес ти бират и, а ја дајем да ћу твој избор ува жит и.
Никол ине очи су рад ос но и нес таш но сен ул е као да би рек ле: ђав олс ки
згодна мисао, али су одмах потамнеле и са сумњичењем поглед але:
– И шта онд а? Или да пус тим свој у прич у па да кажем да сам сујетан, или
да је не пус тим – а ти би то волел а. Нек а, знам за јад ац.
Отишао је увређено.
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Све ће то тата поправити

П

опов ић је нек ол ик о дан а оклев ао да разг ов ар а са нов им нас тавн ик ом:
вражје су девојке, ко зна шта стоји иза Олг иног плача и наваљивања. Не
спокојан је био и што се о нас тавн ик у у граду много говорило: како увек нешто
дотле невиђено изу мева, како часове у ниж им разред има прет вара у игру, а са
старијима рад и као да су још старији. Причало се и како на часовима разгова
ра, само чита пес ме и тол ико разглаба о ономе што књижевн иц и пиш у као да се
свак и ђак спрема за књижевн ик а. Хајде ти натерај ђаке да памте дат уме и жи
воте писаца, па да вид иш хоће ли те волет и!
Дол азећ и из град а, Поповић би чес то рек ао:
– Свашта причају о овом твом Новом, да му учен иц и одл азе и кућ и, да шета
с њима улицом.
– Он је, тата, друкч ији него наши стари нас тавн иц и. Он каже да се с учен и
цима треба понашат и као да си им старији брат или отац. Нек и дан је на одмо
ру играо с нама лопте и Никол а му је за неш то казао није тако, гос под ине, а он
се није наљут ио. Јес и ли га, тата, питао да ме учи?
– Јес и ли чул а како је зад ао осмац им а да нап иш у тем у како би они, да су
председн иц и општине, уред ил и свој град. То зад ире...
– Тата, – прек ин ул а га је опет Олга, – ђац и су бил и одушев љен и. Сви су пи
сал и да би прво асфалт ирал и улице, па би пос ле и чамце набавил и и основал и
вес лачко друштво. Онд а би по парк у ставил и свуд а нове клупе. Под игли би још
једн у основн у школу и још нек ак ву вечерњу и увел и би умес то фијакера ауто
мобиле, а Емил ија је нап ис ал а да би Циган има под игла станове. Тата, јес и ли
питао гос под ина хоће ли да ме учи?
Једном је за ручком рек ао у недоу м иц и:
– Прича ми начелн ик како је тај ваш Нови јуче упао к њима у кућу да вид и,
каже, у којим условима живи Зора. Не сећам се нешто да ли су...
– Није упао, – прек ин ула је опет Олга као увређено, – он је нама казао да ће
нас постепено све обићи, не само сиромашне. Тата, хоћеш ли га већ једном питати?
Најзад је Поповић морао поп устити. Сутрадан после овог разговора, пришао
је у кафан и Јаковљевићу и почео ласкањем како му је ћерка причал а да се с њима
шал и као старији друг, да се с њима лопта. Тек онд а је прешао на молбу, рек ав
ши како би то било, наравно, онако пријатељс ки, да то нико не би знао, да би он
и жена умел и да му се одуже: али чим му је то изговорио, пок ајао се. Видео је по
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наставниковом држању да од тога неће ништа бити и покушао је да се повуче. Разу
ме се, зна и он добро да је законом забрањено давати часове ономе коме предајеш
у школ и, није желео да га увреди; али дете, ето, залуди човека: питај, тата, па питај!
– Узмите јој кога од озбиљн ијих вредн их другова!
Али ако се Поповић већ одлуч и да узме кћери домаћег учитеља, онд а то не
сме бит и ник ак ав ђач ић, друг. Он се много нас лушао шта се све изрод и између
млад их девојак а и домаћ их неозбиљн их учитеља, видео је он то једном и у не
ком Нуш ићевом комаду. Зато поново бојаж љиво помен у како Олга тврд и да јој
јед ино он, нас тавн ик, може помоћ и пошто нек ако нароч ито и пита и пред аје.
– Дечја пос ла! Мирне душе јој ви узмите Јок ића, или, ако нећете њега, онд а
Стан иц у Лазић замол ите, или кога другог, и Олга зна који су добри.
Поповић је изашао из кафане бесан. Како је могла та бал авица да га на ово
наврат и? Сад је исп ало да је тај жуток љунац пош тен ији од њега: вид и, мол им
те, неће човек да рад и оно што је законом забрањено! И што је најгоре, сад ће
морат и да узме или Стан иц у или Јок ића, кад их је већ нас тавн ик препоруч ио.
У кућ и је нас тал а читава узбуна. Олга није хтел а нипошто да је учи Стан и
ца. Ни Слобод ан јој није био много мил ији, али кад га је нас тавн ик препор у
чио, смат рал а је да ће јој тројк а бит и осиг урана, прво зато што ће Јаков љевић
знат и да је стек ла домаћег учитеља, друго што се над ал а да ће јој Слобод ан пи
сат и домаће зад атке. Држ ал а је, као и њен и род итељи, да се учитељ узима више
да помогне у поп рав љању слабих оцена него да се с њиме боље нау ч и.
Дечака су увели у кућу с надом с каквом се болеснику даје какав редак лек, који
се тешко добија. Неће ваљда више бити плача и опомена, ни муке око задатака, ни
бриге због тумачења песама, ни због читања. И Поповић и његова жена су сма
трал и да ће вредети и то што су јој узел и онога кога је професор првога помен уо.
Олг ина мајк а је говорил а већ одмах иза ручк а:
– Олга, спремај књиге, сад ће час!
Њој се Слоб од анов а ћут љив ост и пов ученост необично свид ел а, али је
ипак седел а увек у суседној соби док се час држ ао. Рад ил а је додуше то неу па
дљиво, као да баш мора тамо због нечега другог да сед и, – сад под изговором да
сређује орман, сад зато што се крај прозора у тој соби најбоље вид и, сад што је
назебла, а у тој соби је најтоп лије. Чим би прошао час, јав љал а је да су довољно
рад ил и и дивил а се сама својој паж љивос ти: зар да искориш ћује сиромаш ног
млад ић а, – боже сач ув ај! Али, слушај ућ и га, пом ало је обу зим ал а завист: ето,
род ио се у немаштин и, а у глави има више памет и него њено дете које је рас ло у
сваком добру и нези. И што јој је најтеже било признат и, она, Олга, брбља, ко
кет ира, а он је опом иње да време прол ази и да треба рад ит и.
– Ваљ а ли штогод тај дом аћ и учитељ? – питао је Поповић Олг у већ пос ле
трећег часа.
– Добар је, само неће да ми нап ише домаћ и зад атак.
– Како неће! – прас нуо је отац који је мис лио да је ту бриг у већ скин уо с
врата. – Нек а ти онд а бар пок аже како се пише.
– Пок азује ми, али ја опет не умем.
Поповић се усход ао по соби. Био је и иначе дошао из град а незадовољан па
поново план у:
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– Шта пок азује! Треба то некога старијег, разумн ијег траж ит и.
На ову претњу Олга се уплашено тргла. Ма и не поп равил а оцен у, чин ило
јој се корис но да је Слобод ан учи. Сад се могла на час у окретат и и зап итк иват и
га час дат ум, час назив как ве књиге, могла је пос ле час а прис тат и за нас тавн и
ком и хвал ит и се да је преш ла са Слобод аном ово или оно, да су разговарал и о
Дос итејевим идејама, да ће сут ра анал изират и пес ме. Али пре него што је она
ишта поново рек ла, умешал а се Поповић ка:
– Ја сам чул а како јој млад ић лепо објаш њава. Нећемо ваљд а свак и дан ме
њат и нас тавн ик а.
Лас кал а је себи да мало боље зна шта се сме детет у рећ и а шта не, и шта се
може а шта не очек иват и од домаћег учитеља. Али се девојч ица опет пос ле не
кол ико часак а расп лак ал а:
– Не знам како ћу у школу без зад атк а.
„И ко измисли да женска деца уче тако дуге школе“, – праскао је у себи Попо
вић, већ разнежен њен им сузама. Био је у томе час у неп ријатељс ки расположен
и према Дос итеј у. Калуђер коме је потом пало на ум да се оком и на калуђере!
на црк ве и звона! Он је први то школовање женс ке деце изу мео!
– Не слин и више! – викн у напос летк у. – Нећеш сут ра у школу и гот ов о.
Пос лаћемо лек арс ко уверење као и досад.
Некад би Олг у овак ва очева изјава усрећ ил а, али јој сад ни то није вредело,
јер је желела да иде у школу, да вид и Новог, да некол ико пута уздахне кад он прође
мимо клупе, да мотри како ће са Станицом разговарати, хоће ли бити љубазнији с
њом него с Анком и Дивном, да га дочека испред врата учионице пред час и да то
бож збуњено побегне, да га прат и ходником до канцел арије с ђач ићем из другог
разреда, да испред школске капије чека са Зором док не изађе и погледа га још ма
ло друкч ије него на час у у прис уству свих другова, да се прави љута кад Лаза на
одмору стави руку на срце и говори пренемажући се као она: „Ух, што је диван!“
Зат о се брз о тргла, – ипак је лакше сес ти и нап ис ат и ма шта него не ићи
оног дана кад он има час у њеном разреду.
Сут рад ан се врат ил а из школе сва надурена и увређена: как ва ми је то ве
жба тако изненад а, и как ви су ми то другови, сви около пиш у, не диж у главе са
свес ки, нико да се на њу обазре, да је зап ита зна ли. Да није пре чет ири дана мо
рал а да побегне с франц ус ког пис меног, бил а би у школ и кад је гос под ин гово
рио о Дос итеј у и бар нечег би се сећ ал а. Има право тата кад каже да то и није
ник ак ав калуђер, кад се пос ле оком ио на калуђере, али се то у школ и не сме ка
зат и. И како дос адно пише! Лепш и је свак и илус тров ан и лист него Пут еш е
ствије. Слобод ан се сиг урно прет вара да му се то допад а. И по свим школ ама
се сиг урно прет варају и ђац и и нас тавн иц и кад говоре како је то лепо.
– Шта је, кћери, нешто си обес ил а нос? – заглед а јој се отац у лице.
– Изненад а смо имал и пис мен у вежбу о Дос итеју – да одговоримо шта ми
слимо о нек им мес тима у Путешествију.
– То је паметно. Вешт нас тавн ик. Па шта је, нис и задовољна оним што си
нап исал а? Биће боље друг и пут.
А не, неће је тата натоц иљат и да призна. Тако се он увек прави да све разу
ме, па се пос ле развиче како треба књиг у у шаке и заг рејат и стол иц у. Јаој, још
кад би знао шта се све догод ило! Али ће му Никол а сиг урно казат и...
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– Нис и знал а шта да пишеш?
– Знал а сам, само се то не сме писат и у школ и: мен и се књиге тога Дос итеја
ништа не допад ају.
Али Поповић је држ ао да ни он није пасао траву и рече:
– И то се деш ав а, кћери, али онд а ђак образ лож и заш то му се не доп ад а.
Него истин у на среду! – повис и он глас.
Ипак је тата бољи и блаж и од свих других и најбоље је њем у све казати. И она
признаде како је прво мол ил а нас тавн ик а да не пише пош то није бил а у школ и
кад су о томе говорил и.
– И-и-и?
–И гос под ин је рек ао да морам и ја писат и.
Ту се Олга сет ил а како је ужурбано пос ловно писал а на све стране тражећ и
помоћ, и како су јој једн и добац ивал и да их остави на миру а друг и зак лањал и
руком свој у свес ку, како је Зор у гурал а и шаптал а јој: „Склон и рук у“, како је
погледом звал а у помоћ Слобод ана и како јој је он пос лао цедуљиц у: „Тако се
нећеш ник ад нау ч ит и да рад иш!“, како се најзад Зора смиловал а и склон ил а ру
ку рек авш и јој да брзо глед а, како јој је најз ад Никол а који је био први готов,
телег рафс ки кратко пос лао главне чињен ице и како је пос ле некол ико час ак а
нас тавн ик иза ње упитао: ко јој је добац ио цедуљиц у и како је она одговорил а
да је то сама саставил а концепт. Оцу Олга није могла исп ричат и све своје ђачко
пон ижење, а ипак му је морал а рећ и главно.
– И-и-и?
– И Слобод ан није хтео да ми добац и цедуљу.
Али тата ту није план уо, како се над ал а, па је морал а ићи даље и признат и
да јој је Никол а дод ао– Своје горе лист! – обрадовао се Поповић. – Требало је
да одмах од њега траж иш..
Олга није могла више узд рж ав ат и плач. Како сад да призна да је Николу
изд ал а кад је нас тавн ик рек ао да на концепт у није њен рукоп ис, како да призна
да се цео разред дигао прот ив ње, да јој је Слобод ан довикн уо да је ленч уга, а
Дивна да је изд ајица; а она, Олга, казал а је не зато да изд а Николу, њега бар не
би ник ад изд ал а, него зато што ју је гос под ин ословио лепо, именом, и рек ао да
је крив љи онај који јој је то дао, него она. Како да каже оцу да ју је Никол а по
глед ао с презиром и казао нас тавн ик у да му она није траж ил а помоћ, да је, ви
дећ и је беспомоћн у, хтео само да је опомене с некол ико речен иц а и како су је
сви у том час у мрзел и, а Николу жал ил и и поштовал и и како је у ходн ик у, пос ле
часа, Никол а није хтео поглед ат и, иако је трчал а за њим да му објас ни, и како је
Зора трчк арал а за њом и говорил а: „Све ће то твој тата поп равит и!“ Не, то не
може ни тата поп равит и и не сме му признат и, бар вечерас не сме кад се тол ико
обрадовао што јој је Никол а пруж ио помоћ.
Ови трен уц и кајања нис у међут им дуго трајал и. Већ пос ле дан-два почел а
је нагађат и како би тата мис лио да је знао шта се све збило на часу: мис лио би
да је први и прави кривац и-па-а-к Слобод ан, па Зора што није одмах склон ил а
рук у, најпос ле и Никол а што није умео да подраж ава њен рукоп ис, па Дос итеј
што пише так ве књиге које се не памте и не воле.
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Још једно Никол ино лице

Н

икол и је било пријатно да слуша кроз полусан звецк ање и лупк ање и мек и
ход на прс тима, да осећа влаж ну пару пшен ице која ври у кух ињи, мирис
ван иле и дрвета које гори. Њем у је год ило ово претп разнично ишчеп рк авање
праш ине помоћу игле онде где крп а не помаже, отк ув ав ању судов а, шмиргла
ње, глачање. Уживао је кад пос ле овак ве радне навале кућа зас ветлуца, блес не,
полет и у вис на крил има уштирк ан их завес а, кад је пуна озона, дах а тек пече
них кол ача. Уживао је како ће нови нас тавн ик, ако дође, бит и зас леп љен редом
и празничнош ћу. Да ли ће доћ и? Мож да и не иде по славама. Мож да је оставио
давно за собом ту радост дет ињс тва.
Иако реа л ан и зајед љив пок атк ад, Никол а је као пес ник волео празнике и
обичаје. Узбуђивало га је кад се бадњаком чара ват ра, кад се умива ђурђевс ком
вод ицом, кад се пале лиле, сеје пшен иц а у тањиру пред Бож ић, и трпео је при
пом ис ли да ће се једном све то изг убит и, да неће бит и заш титн ик а који ће све
те њем у драге ствари одбран ит и од ход а историје и закона Промене. Мад а још
дечак, знао је да, бранећ и ово, бран и ствар осуђен у на смрт, и зато ју је, ваљд а, с
тол ико страс ти и бран ио.
Да ли ће доћ и Стан иц а и Слобод ан, Лаз а и Момч ило? Мож да сад а више
неће или не смеју? Ако не дођу, а Нови дође, – ала ће да се једе... И нек а се једе,
баш би то бил о дивно! Ова мис ао га је рад ос но дигла из пос тељ е и одм ах се
прих ват ио уређивања пол ице.
– Поштована мајко, – нек ако шаљиво обрат ио се он Јас ик и, коју већ од ше
стог разред а није звао мамом, – спрем ил и смо као да ће нам доћ и мин ис тар
прос вете.
– Неће мин ис тар, али ће све колеге. Позвал а сам и Јаков љевића, иако, ми
слим, вас двојица нис те баш у пријатељс тву.
Дечак јој је у пос ледње време говорио како нови нас тавн ик штит и ђаке ле
вичаре и како они мис ле да је ком ун ис та. Њој је у том трен утк у било жао сина.
Чин ило јој се да трп и што и њем у нас тавн ик није пок лон ио паж ње кол ико и
остал им одл ичн им ђац има. Бил а је, истина, свес на да и Никол ина нарав није
прив лачна, да му сва његов а леп а памет не пом аже, кад а је уочљив, свад љив и
прек. Нас тавн иц има је сметало и то што је србовао, како је рек ла Жанета, што
је волео да се меша с људ има и учен иц има окуп љен им око Српс ког култ урног
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клуба, где се причало баш оно што га је болело и расп иривало у њем у шовин и
зам, – о хрв атс кој нет рпељив ос ти прем а Србим а, о томе да им је увек драж а
Аустрија од Југос лавије, о Бугарима и Македон ији, о бугарс ком вероломс тву.
Она је пок уш ав ал а да га ураз ум и, ублаж и, да му објас ни како нас тавн ик ако
збиља штити ученике левичаре, чини то зато што њима треба заштите, а да њега,
Николу, нема од чега да штит и.
– Охо, и моја Руж а се упис ал а у левичаре! – опет је он избегао да мајк у на
зове мамом, или Јас иком, што би опет знач ило милошту.
Што је виш е врем е одм иц ал о, соб е су доб ив ал е свеч ан иј и и свет лиј и
изглед. Још је само требало извешат и завесе и он је нес трп љиво стајао док их је
Јас ик а глачал а. Већ је био очис тио мес ингане кот уриће помоћу којих су се ве
шале и прип рем ио лес твице. Поглед ав усх ићено око себе, упитао је:
– Зашто није свак и дан овако светло и чис то?
– Зашто? Зато што треба ићи у школу, прип ремат и лекц ије, прис ус твоват и
седн ицама...
– Моја жена неће ићи ни у как ву службу, уређиват и само кућу.
Она је јед ва скрил а осмех и чуђење, а и малу љубомору која је нагло избил а.
„Моја жена.“ Те реч и он је први пут изговорио. Зар он већ мис ли на то? „Па да,
– одгов орил а је себи. – Сед амн ае ст је то скоро год ин а.“ – И пок уш а да каже
природн им гласом:
– Зар мис лиш да би једна плата бил а довољна за целу пород иц у!
Не, он неће дат и својој жен и да иде у службу, – поновио је упорно. Рад иће
он и дању и ноћу, али ће она бит и код куће и завесе ће свак и дан бит и чис те и
уштирк ане. И жена ће му свак а бит и Српк иња, и то из Србије...
– Да неће бит и и из ове наше праш љив е вар ош ице? И мож да и из истог
разред а? – нашал ил а се она и није могла овог пута прик рит и љубомору која је
опет у срц у избил а.
Шта зна, мож да се већ и заљубио у коју другарич иц у. Мож да у Дивн у! Мо
жда у Зору! Мож да у ону чеп у Олг у? Или у докторову Љубиц у. Волел а би више
нек у из дал ек а свет а, дос ад непоз нат у и мног о леп у, и мож да својеглав у да
укрот и она њега а не он њу...
– Лепе су ти све другарице, – пок ушал а је да га иск уша, – и добре. Олга је
понајкокетн ија...
– Најкокетн ија, – план у деч ак, – и најп рев ртљивија и најглуп ља. Ник ад с
њом нећу више реч и проговорит и!
Она пом ис ли са зебњом да ће ово бит и нек а свеж а љубомора и рече:
– Зар се до скора нис те друж ил и и слагал и! Немој да ми на дан славе будеш
према девојч иц и неу чт ив.
– Не сме она ни доћ и. Наговориће сиг урно и род итеље да не дол азе, да им
не би казал а шта је рад ил а.
И он узбуђујућ и се исп рича мајц и како га је туж ил а Новом.
– Вид иш како је руж но туж ак ат и.
– Ти мен и почел а сад као основц у!
– Ух, умало не изгорех завес у! – врис нул а је наједном Јас ик а диж ућ и пеглу
са чипке, и нагло је прек ин ул а овај разговор.
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Међут им је дечко, опомен увш и се Олг иног пос тупк а, нас тавио злурадо да
сањари како ће рећи Поповићу шта је урад ил а. Нек а је дан славе! Изд ат и друга
из истог табора, и то друга који јој помаже! Али пош то се мало у маш ти ист ут
њао, ипак је одлуч ио да то не чин и. И ако как вом срећом Поповић дође кад и
Нови, биће према Поповићу нароч ито љубазан, чак ће пох вал ит и Олг ино дру
гарство, онако привидно, да покаже наставн ик у да уме и он да се уздржава када
му се хоће. Тол ико је, уосталом, ствари које је желео пред Новим пок аз ат и и
рећ и! Наврат ио би Поповића да исп рича о оном Србин у који је у Заг ребу хтео
да куп и хлеба – да вид и шта ће нас тавн ик рећ и. Питаће га да ли је то згод ан мо
тив за прич у. И на томе ће га иск ушат и и видет и шта је и ко је.
Чега се све није намаштао и наговорио док је пос ловао! Рекао је Новом како
није психолог кад не вид и да осим Стан ице и њене друж ине има још ђака који га
воле. Признао му је да би желео стећ и његову нак лоност и да му се понек ад чи
ни да мис ле исто. Исповед ио му је што никад није ни мајц и: да му је жао што не
ма оца, што нема с ким да расп рави неке чис то муш ке ствари, као што су пол и
тик а, и пов ер ио се да не вол и кад се дев ојч иц е у то меш ај у. Так о, у себ и,
разговарао је и са мајком која је ту покрај њега рад ил а. Питао је: кад би тата до
шао и хтео да се пом ири, да ли би пристал а, да ли га је много волел а и лич и ли он
на оца. И кад њега, Николу, онако ниподаштавајућ и понекад погледа, је ли то за
то што је на оца опом иње. Зап итк ивао је зат им и дет ињасте ствари: шта настав
ниц и причају о њем у, ко га хвал и, и да ли Нови икад с њоме нешто о њем у разго
вара. И је ли истина да Жанета увек плаче у канцел арији кад неком да двојк у.
Лепо им је обома прошао тај дан уочи празника, обоје су бил и запослени око
нечега што их је радовало и уздржавал и су се да не праскају. Чак су се зад ирк ива
ли као да су другови: сад би он тобоже уплашено узвикн уо да вид и негде нек и
трун, или да је кан ула кап ља на тек изглачани мрко бојени под, или да нек и пред
мет стоји накриво; сад би она рек ла да му је на пол иц и немачк а књига залутал а
међу франц уске, и он би се тобоже препао и ишао да је премести. Знала је: пос ле
празника ће свега тога нестати, постаће дечак опет господарчић у кућ и, пркоси
ће, прикриваће повремен у неж ност грубош ћу – како већ влад а обичај код деча
ка, и хтел а је да се до миле воље нау ж ива глед ајућ и га како се греш и о своје му
шко, тек ишчау рено дос тојанс тво, лиж ућ и тањире на којима је остало крема од
кол ача као кад је био сас вим мал и; како иде у кратк им прек лањс ким пантало
ницама, став ља јој рук у на раме и бележ и на харт ијиц и коме се све над ају да ће
им доћ и; зат им како кас но, пред само спавање, меље жито и узг ред пун им ша
кама трпа у уста. Је ли ово дете исти онај Никол а који је јут рос нешто пом ињао
да својој жен и неће дат и да иде у службу, и онај исти у коме се већ заметн уо по
лит ик ант и пркос ник? И радовал а се што ће му, нек ад, успомена на њу бит и ве
зан а за ово прип рем ањ е празник а и кол ач а, и бил а је прем а њем у блага као у
његовом раном дет ињс тву кад га је мазил а не бојећ и се да ће га пок варит и.
Сут радан ујут ру су бил и рано готови. Дечак је уживао у њеној тамнозеленој
хаљини, украшеној златном иглом. Гле, па мама није тако стара, како се чини у шко
ли или кад је на как вом пос лу! Очи јој сад тол ико не трепере и руке су јој мирне.
– Гос пођо Ружо, моја се жена мора свак и дан лепо облач ит и.
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– А како ћете разл иковат и празник од радног дана?
– Биће нам стално празник.
Мало-мало и Никол а поглед а на прозор, – ко зна, може Нови и пре подне
наи ћ и. И час би волео да буду сам и кад наи ђе, а час опет изгара од жеље да сви
ма пок аже како им је он дошао. Међут им, Нови је с професором физике и гим
нас тике дошао тек пред вече, кад има највише гос тију. Поповић и његова жена
су очигледно жив ахн ул и углед авш и га. Она је веш то успел а да се премес ти и
седне до нас тавн ик а и стал а га је обас ипат и питањима и лас кањем, чувајућ и се
добро да не помене Олг у, како би га уверил а да је ова паж ња независ на од тога
што је разредн и стареш ина њене кћери. Још некол ико мајк и се стало утрк иват и
с њом у љубазнос ти.
– Чув ајте се ви, гос под ине, ових мајк и, – умеш ао се Поповић, очигледно
задовољан што његова жена вод и главн у реч, – овде на слави су љубазне, а по
сле да вид ите кад вас заок упе те што сте мојој кћери дал и слабу, те кад ћете моју
прозват и?
Јаков љевић је исто тако шаљиво рек ао да се не боји тога, да код њега имају
слабе оцене само најнем арн ији ђац и, а да дев ојч ице нис у так ве. Поповић а и
њег ов у жен у наједном је обу з ел а плим а неп ријат ељс тва прем а њем у: знач и,
њихова Олга је најнемарн ија, најгора у разреду јер има два, ваљд а она јед ина, и
мож да је хтео намерно да им то нек ако окол иш но каже. Али су и даље остал и
привидно љубазни, јер по њиховом убеђењу оцене су завис иле и од пријатељ
ства род итељ а с нас тавн иц има кол ико и од ђачког знањ а; уз то нис у хтел и ни
да кваре расположење на слави другог кћериног нас тавн ик а.
Како ли је сврш ио школу кад се прави тако важ ан? – мис лио је Поповић.
Зацело је био стипенд ист. Поповићу се чин ило да су сви држ авн и стипенд ис ти
и њем у нешто дуж ни, и пок уша да околиш но исп ита да ли је и Јаковљевић збиља
примао стипенд ију.
Млад ић као да је слут ио због чег а га то пит а, одг ов ори смешећ и се про
ницљиво:
– Не, богам и, него сам се о свом рух у и крух у, како се каже, школовао.
Ту се живо опомен у свога школов ањ а и друга Ваљевц а, Сретен а Савић а,
који му је говорио: „Нис и ком ун ис та? Нис и. Па што онд а не траж иш стипен
диј у? Уосталом, траже је и добијај у и ком ун ис ти. Пол ажеш редовно и добро
испите? Пол ажеш. Нис и се комп ром итовао? Нис и.“ Њем у је бивало незгодно
да пред онима који су стипенд ију имал и каже да не жел и да се обавезује, да хоће
потп ун у слоб оду. Одм ах ће почет и и једн и и друг и: как ву слоб оду! Ко није
опред ељ ен, није слобод ан. Али, ето, он је хтео нек у свој у слободу, хтео је да
сваког часа има осећање да може пос туп ит и како хоће, само према својој саве
сти, а да ником ни трун и дуж ан не остане, да се може у свакој ствари определ и
ти како му се чин и да она тога трен утк а захтева.
Али другови ком ун ис ти му нис у ипак као остал им неоп редељен им могли
рећи, и нис у говорил и, да је неосетљив, равнодушан, интел игент, књишки мољац,
јер је био и сав у живот у. Није мало пута пристајао уз буне левичара кад му се чи
нило да су они у праву, нити је опет могао равнодушно слушати оне левичаре који
су се охоло односил и према поштеним друговима другог пол итичког миш љења.
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– Занес ењ аче мој, ти чин и ми се баш наг ињеш ком ун ис тим а, – друг и пут
би говорио Сретен, – прис туп и онд а њима. Негде, човече, мораш бит и, иначе
ће те и једн и и друг и газит и.
Јаков љевић је понек ад знао да плане на овак ве реч и:
– Шта ви мис лите? Да је човек у безваздуш ном прос тору ако нема страс ти
за пол ит ик у, ако је има много више за нешто друго? И волео бих да вид им ко ће
то мене газит и!
Нек и друг из истог краја једном му се подс мехн уо како лич и на оног свога
дед а по мајц и који је, каж у, на збор ов им а дав ао за прав о и гов орн иц им а су
протн их миш љења: кад јед ан распал и како је пореза вел ик а, како су на сељак а
нав ал ил и дажбине као у средњ ем век у, гот ов је да устане прот ив странке на
влас ти која не увиђа на коме држ ава поч ива; а кад се друг и оком и на сељаке, на
привредн ике, да немају осећања за опште добро, за опс танак држ аве глед ајућ и
само свој рач ун, – даје и њем у за право, наједном забрин ут за држ аву.
– Зашто не бих лич ио на свог деду? – дочек ивао га је Јаковљевић са осмехом.
– „О своме рух у и крух у“, – поновио је, међут им, Поповић реч и новог на
ставн ик а и свакоме је било јас но да је због нечега увређен, али нико није могао
погод ит и због чега.
Неч ија деца су из суседне собе извиривал а и јед ва уздрж авал а смех видећ и
његов надувен и израз, и Никол а, који је морао правит и друш тво дец и, јед ва је
мог ао прат ит и разгов ор у другој соби. Чуо је само Поповић а како је упит ао
Новог да није учио у Заг ребу, и мајк у како се труд ил а да тај разговор забаш ури
и прек ине. Упад љиво усрдно је нуд ил а кол аче и причал а како је имал а среће да
јој уочи празник а падне недеља па је могла пос вршават и пос лове.
– И блис та вам се као да имате у кућ и девојч иц у, – љубазно је прих ват ил а
Поповићк а.
Никол а је остав љао дец у да се сама забав љај у и улазио с времена на време
да дол ива вино. Хтео је свак и пут неш то пријатно да каже тако жељеном гос ту
и увек се враћ ао дец и не успевш и. Напос летк у га је упит ао кој у слав у слави,
што је истина желео знат и, али баш није имао намеру да га тога трен утк а пита.
– Јовањд ан, – одговорио му је Нови и као да му је завирио у сам у душ у на
смешио се пријатељс ки.
Поповић и његова жена пос ле овога су се опет мало развесел ил и и поглед а
ли га мило: знач и, није ипак потп ун отпадн ик, ето, слави Јовањд ан, и зна како
народ ту славу зове. Онда су, не мог ућ и више издржат и да не говоре о кћери, на
шли начина да помен у како су јој већ узел и ученика кога је он препоручио. Напо
слетк у природно је да род итељи говоре с наставн иком о својој дец и!
– Да знате само како се Олга провредн ил а отк ако је тај дечак почео дол а
зит и да с њом рад и! Чита Јакш ића да све грм и!
– Да је мало озбиљн ија, могла је и без ичије помоћ и.
Поповић је преш ао преко те нас тавн иков е примедбе и почео разговор о
својим обд аренос тима које је и Олга нас лед ил а, о томе како није сваком дано
да франц уске назале изговара као Франц уз. Није то ни ин, ни ен, ни ан, него је то
он и код њега и код Олге. Добро и Јок ић изговара, али је Олга ту ненадмаш на.
И да вид ите чудо, има у исто време смис ла и за језике и за рач ун иц у. Наравно,
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та вражја алгебра је неш то друго, симбол ик а: кажеш а плус б, а подраз умеваш
нешто друго. И то јој мало смета.
Никола је у току тог разговора, трудећи се да га слуша озбиљно мада му се сме
јало, нашао згодан тренутак да упита зашто и Олга није дош ла с њима и победоно
сно је погледао у наставника као да би му рекао: „Вид ите како ја мог у да се узви
сим!“ Међутим је тога истог тренутка себи рекао да неће ни даље с њоме говорити.
А другова и другарица још ник ако нема па нема. Никол а их је нароч ито по
звао да дођу првог дана, а они се праве важ ни. Пропаш ће му радост да им Но
вог пок аже усред среде своје куће, да чуј у својим ушима како и он, Нови, сла
ви. Дош ла је већ и Жанета, и Грос мутер, и историчар. Већ је Поповић са женом
морао да оде, и још две мајке, а тај народ из разред а ник ако да се појави.
– Шта је, где су другови? Где је песма, свирка? – загаламио је историчар у жељи
да буде присан, да покаже како је друго у разреду а друго у кући ђака који слави.
И наједном је збиљ а и доб ио сас вим друг и неш колс ки, неп роф ес орс ки
израз. Наједном је ишчез ла она опрезност, онај страх да га неко иза бус ије не
вреба. Добио је лице поштеног домаћ ина сељак а.
– Што се славило кад сам ја био гимназис та! – нас тавио је раздраган, нај
више се обраћајућ и Новом, али не као да би га чик ао, већ као да претпос тав ља
да ће њем у бит и најм ил иј е, најз ан им љив иј е да то чуј е. – Поз ов ем цео свој
разред кућ и у село, на ручак. И ја изађем пред њих до пред сам град. Усп ут се
дирамо, шал имо. Мене зад ирк ују како и од школе до куће, гредом, учим, и како
ми мој комш ија, нек и Пера, – сад је и он негде професор, – усп ут довик ује, да
не бих о што зак ач ио и пао: „Урош у, камен! Урош у, брвно!“
Тако причајућ и, ту на слави, наједном је стао упот ребљавати друге речи, на
једном је имао други ритам реченице, претворио се у епски опширног сељака.
– А тако вам је и било доис та. Село је било под алеко и морало се и гредом
учит и. Него почех о слави. Није да је бил а српс ка, него и претерано. Ужив ао
сам да понеког друга и нап ијем. А кад позивам на слав у, ја све стреп им хоће ли
ми доћ и и они из првих најгос подс кијих кућа, али су се сви одазивал и. И мајк а
покојна што је знал а да се нас треп и хоће ли угод ит и гос подс кој дец и. Поруч и
мо и музик у из варош и да се не обрук амо.
И док је све то говорио окрен ут Јаков љевићу као да само за њега прича, Ја
ковљевић се питао шта ли је овога у основи припростог човека, причал иц у сеља
ка, довело дотле да се у школ и зак ључава по три пута као што сеос ки домаћ ин
трип ут окреће кључ на подрумс ким врат има. Боји ли се да ђац и не примећуј у
његов у нес иг урност у предмет у који пред аје, или мис ли да ће га више пош то
ват и ако се држ и на одс тојању? Било како било, пож ал ио је што ће га, знао је то
извес но, у школ и срес ти опет пуног подозрења, зат вореног, слабог и због тога
увек у неком одбрамбеном ставу.
Никол а је за то време стално извиривао иду ли другови и почео се осећат и
нек ако крив што их нема па нема. Правд ао их је како мож да смат рај у да је не
згодно доћ и истог дана кад и професори, а њих петнаес торо наједном је упало
и свих петнаес торо узбуђено устук ло спазивш и нас тавн ике, као да их у школ и
не виђај у сваког дан а, не биј у бој с њим а, не подв аљуј у им. Али се нико није
згран уо, као што је Никол а претпос тав љао, што вид и ту и Новог. И дечак више
није знао да ли да се радује томе или не.
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Изл ет
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а ли да јој кажем да се не држ и тако круто? – питао се Нови док је седео у
прв ој клуп и међ у ђац им а, чек ај ућ и да Вера зап ише мет одс ку јед ин иц у.
Већ некол ико пута био је на њеном час у у свом разреду и свак и пут се разне
жио над њеном нес претнош ћу и незрелош ћу. Чин ило му се да она и ту лебд и у
оном полус ну као у ноћ и кад а су заједно путовал и. Због његовог прис ус тва она
је, веров атно, бив ал а још неу меш нија и не знај ућ и, очигледно, имен а својих
учен ик а, пок ретом главе их је позивал а, или је говорил а:
– Ви, млад ићу, у трећој клуп и! Ви, девојко, до прозора!
– Запос лите их све, – казао је једном. – Пус тите да пос ле питања сви мало
пром ис ле, и онд а прозивајте. И шетајте кроз разред и смејте се мало с њима, и
удос тојите их да им кажете ти и да им имена упамт ите и немојте се бојат и ни
наљут ит и ако вас понек ад завитлавају. Деца имају смис ла за хумор.
– Знач и, ја сам так ва да ми се мог у смејат и? – упитал а је кроз сузе.
– Није то да сте ви так ви, него чин ите понек ад што је њима смеш но.
Учен иц и су као и увек паж љиво глед ал и у њега, желел и да док уче шта ми
сли о тој изразито вел иког радс кој гос пођиц и, наш минк аној, румен их нокт ију,
која не уме ђац има да каже ти, и глед а нек ако као да их не вид и. Он се труд ио
да својим држ ањем не пок аже свој став прем а њеној нес претнос ти, нед ар у за
учитеља, а још више да сак рије од учен ичке радозналос ти да га баш та нес прет
ност, и неу кост, сва та природ а потп уно друкч ија од његове, узбуђује.
– Ви, девојко, тамо, умете ли ми ви то казат и?
Та дев ојк а бил а је Олг а и уопш те није примет ил а да се нас тавн иц а њој
обраћ а. Упорно је прат ил а Новога погледом и на Зорин у опомен у да ће он то
примет ит и, одгов арал а је да она то и жел и. Опомен ута лактом од другарице,
најзад се дигла.
– Ми то нис мо учил и.
Нас тавн ица је бил а све нес иг урн ија, све нес рећн ија и све хладн ија.
– Не знам да ли сте учил и, али очигледно нис те пазил и. Као да сте пал и с
тавана. Ви у петој клуп и до прозора.
Гле, отк уд ли јој пад ај у на ум реч и које је мен и нек ад говорио мој нас тав
ник историје? – ожалости се Јаковљевић. Реч таван се изгледа пење из подсвести
и млад их и старих нас тавн ик а кад а не знај у шта би са собом и са учен иц им а.
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Теш ко му је било глед ат и како, сирота, не зна шта би даљ е и како се преп ал а
што је бил а повис ил а глас, како је заборавил а сав леп и план за то пред ав ањ е
којим му се јуче хвал ил а.
Кад су остал и сам и, рек ла му је скоро кроз сузе:
– Видел а сам – бил и сте опет незадовољн и што ђац има говорим ви. Зар ни
сте и ви каз ал и да учен ике треба пош тов ат и? – Треба их најп ре волет и и бит и
с њима природ ан.
– Па ја их вол им! – прекорно је узвикн ул а.
– Знам да их вол ите, само не умете да пок ажете. Она што је пал а с тав ана
зове се Олга Поповић, на пример.
– О, већ знамо њено име!
– И не само њено, – примет ио је с нес таш ним осмехом.
И то је било истина. Не само да им је знао имена, него га је за свакога поне
што везивало. У ђачкој трпези, деж урајућ и, запазил а је како, кад он наи ђе, онај
мал и о коме јој је причао да га је питао је ли жењен, увек устане и нет рем ице га
глед а. Млад ић и из седмог разред а нуде га да с њима руча.
– Једном ћемо и руч ат и с њим а, – рек ао је одушев љено. – Ова мушем а на
столу, емаљиран и тањ ири и лимене каш ике опом ињу ме на дет ињс тво. Рад о
бих се такм ич ио са дечац има ко ће више хлеба појес ти.
– Можете, само се немојте пос ле чуд ит и кад колеге и директор буду казал и
да сте их нап ус тил и и пок варил и.
– Вера, вам а нем а лек а. Мож да би доб ро бил о да се час пре удат е па кад
имаднете своје дете, бићете природн ији с другом децом.
– Ја нисам бил а ни као дете дет ињс тва, – рек ла је она са тугом.
Кол ико је пута хтел а да му објас ни заш то од свега преза, због чега је, како
он каже, учау рена, али свак и пут би пом ис лил а, управо онако како јој је гово
рил а тетк а: „Што се туђег човек а тиче твој живот. Треба се држ ат и понос ито.
Не мора свак да нам завири у срце.“ Једном, кад се као дете пожал ил а другарица
како је тетк а не пушта на игранк у, тетк а јој је прекорно рек ла:
– Зар је то лепо? Не мора свако знат и заш то ти нећеш на игранк у... Нек а
мис ле да сама не жел иш, тако је боље.
– Али она ми је најбоља другарица! – расп лак ал а се девојч ица.
– Нема најбоље другарице. Сама си себи најбоља другарица. Зар да ти свако
вири у живот!
– Али ја њу вол им. И она мен и све прича.
Тад а, кад је пос ле материне смрт и дош ла тетк и као девојч иц а од десет го
дин а, много одбојн ије се држ ал а прем а њен им сав ет им а. Заи н аћено је пон а
вљал а у себи: „Баш ћу увек казат и другариц и да ми тетк а не да. Баш увек...“
Кад би тетк а рек ла: „Ти нем аш мајке и мораш бит и мног о бољ а нег о све
друге девојч ице да би свет казао да си добра бар кол ико оне. Људ и за дец у без
мајке хоће свашта да каж у, свашта да изм ис ле.“
– Али ја имам мајк у, само је умрл а...
Онд а би тетк а плак ал а, а она је остајал а у соби крај ње, и кад би јој тетк а
рек ла: – Иди, играј се“, није хтел а ићи, говорил а је: „Не умем да се играм, а да
не трч им као и друга деца. Не умем да не вичем као и друга деца.“
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Зат им је пос тепено почел а примат и њен страх од свачег, њене обзире, њено
глед иште на свет. Тетк а би јој говорил а:
– Узел а си петнаес ту и у памет се! Млад ић и најп ре хоће да се пои г рај у де
војк ама без мајке. Буд и понос ита. Жел и се само оно што нам се отима.
Тако је и она почела веровати да има неке истине у томе и спуштала је засто
ре на свако осећање чим блес не у срц у. Почел а је и она смат рат и да се прис тој
на девојк а мора с игранке врат ит и до дванаест, да прис тојан ђак не зап итк ује
много професора, да прави професор, који чува своје дос тојанс тво, не шурује
много с ђац им а, јер би се сувиш но пријат ељс тво с њим а могло схват ит и као
улаг ивање, које је исто тол ико руж но као улаг ивање директору. Шта би рек ла
њена тетк а да се пробуд и и да вид и како се Нови у ходн ик у смеје с ђац има, како
га они пријатељс ки ослов љавају.
Кад су се попел и до у канцел ариј у, затек ли су је отворен их прозора, кроз
које је слободно улазио ветар и мирис лиш ћа, те се чин ило да ће и небо које је
нек уд журно путов ало грун ут и унут ра са свим својим бујно надош лим обла
цима пун им светлос ти.
– Како је јесен још лепа! – узд ахн уо је неко.
И сви су поглед ал и кроз прозоре тамо где је зем ља све вино што га је имал а
у својим жил ам а пус тил а да неш тед им ице отиче кроз лиш ће, и мирис ал а као
да је још пролеће и као да је још у небо заљубљена, и опом ињал а на неш то што
је нек ад било, и неш то је пророков ал а. У целом град ићу су се врт ови поново
указ ал и као у доба цветањ а; околн и оскудн и шум арц и пок аз ал и су шта и они
знају кад се опију миољс ким летом, да и они имају боја и мирис а и шумова као
и как ве далеке шуме за којима чезнемо; а вод а је бил а лена и теш ка као њива на
сунц у, и пред зал азак пруж ил а је своје оглед ало небу, врбама и топол ама.
– Да идемо с ђац има на излет, – предлож ио је Нови. – Вид ите како је опет
месеч ина као онд а кад смо заједно путовал и. Мож да ће се куће опет под изат и
са зем ље... Јес те ли ви уопште примет ил и како је онд а било лепо? – И наједном
сам себе је прек ин уо.
– С ђац има? Куд а да идемо?
– С ђац има или без њих, а договорићемо се куд а...
Требало му је некол ико дана док ју је наговорио да пође с њим и његовим
седм им разредом, док ју је уверио како је то сас вим природно, јер им и она пре
даје, и док јој је наговес тио да и директор жел и да се ђац и воде.
– Чудновато! Директори обично нерадо пуштају учен ике на излете.
– Може бит и, али наш се необично обрадовао. Нароч ито му је мило што и
ви идете, због девојч ица.
Међут им, на том излет у она се међу радос ним учен иц има осећал а као ту
ђинк а, трпећ и што је Јаков љевић с њима тако близак и што и она не уме ту бли
скост да пос тигне. Глед ал а је љубоморно како му пруж ај у руке да се попн у у
воз, како му пок аз уј у ствари које су их усп ут усх ић ив ал е, како се пред њим
слободно шале и певају.
– Глед ајте, гос под ине, ону птиц у. Вид ите како је вод а тамо лепа! Ја много
вол им природу. Јес у ли вас професори вод ил и на излете? Лаза је тужан што није
пош ла и Емил ија, – говорил и су сви наједном.
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Слуш ај ућ и њихов у раздраганост, он јој се и сам пред ав ао и одговорио је
свима наједном рек авш и како је и пре њих свега било, и излета и школе и неба и
зем ље и лепоте, али да се и њем у ево сад чин и, као и њима, да то први пут дож и
вљује, на што га је Стан иц а поглед ал а брзим радознал им погледом, који је за
тим пренел а на Веру, снуж ден у и усам љен у. Овде, на излет у, он Веру није осло
вљавао са гос пођице, како је чин ио у разреду, већ се шал ио с њом, не плашећ и
се што ће учен иц и, мож да, назрет и његове мис ли о њој, чак и његова осећања.
– Вера, боље вам стоји кад сте у возу, него у разреду, – рек ао је. – Као да сте
седмак иња.
– Па госпођица није много старија од нас, – сложила се Станица. – Не раздваја
нас више од некол ико год ина. Како се, госпођице, осећате као наставник? – упи
тал а је оним својим природн им рођачк им нач ином и наједном дод ал а забрин у
то: – Како поднос ите вож њу влаком?... Блед и сте...
С нас прамне клупе Нови као да је бодрио Вер у: отворите, отворите сло
бодно срце ђац има, то је једно исто, људс ко срце.
– Ја се зовем Стан ица Лазић, – нас тав љал а је девојч ица разговор. – Кад нас
је у разреду тол ико, теш ко је нас тавн ик у и попамт ит и како се зовемо. Није то,
напокон, ни важ но...
– Али ваш разредн и стареш ина је то успео за тако кратко време, – рек ла је
нас тавн ица с осетном тугом у глас у.
Вагон није био до таван ице издељен у купеа, – кад си устао, могао си га це
лог обу х ват ит и погледом. Так ве обично дају ђац има, и они так ве највише воле,
јер не морају да се деле, свак а радост, пес ма и торба пос тају заједн ичке. За вре
ме доручк а нас тавн ик је предлож ио да сас таве сви све што су понел и и девој
чице су почеле ужурбано одвијат и салвете и харт ије.
Лаз у је узбуђивал а та прип рема доручк а и, као увек кад не би знао како да
се умеша у разговор или да скрене на себе паж њу, питао се прво шта је хтео ре
ћи и онд а предлож ио:
– Да не бих морао од једног до другог ићи у инс пекц ију, нек а се јаве најп ре
они који имају најбољи сир.
Ту се јавил а прва Стан ица:
– Најп ре се треба снабдет и крухом! Ја прил ажем прави домаћ и.
Зат им су се остал и, утрк ујућ и се, стал и јав љат и на свак у нов у Лазин у про
зивк у. Нови се радов ао као да је још учен ик, завир уј ућ и у дечје замот уљке и
узвик ујућ и како ће гозба бит и богата и, на Верин зач уђен поглед, пришапн уо је:
– Овоме се радуј у више они нег о ја, ваљд а разу мет е. Ја ћу њих на једној
стран иц и час тит и киселу воду.
Нек и учен иц и су се снебивал и, бојал и су се да нас тавн иц има не сметај у, а
нек и као Олг а, стално су се око њих мот ал и нуд ећ и кол ач им а и бонбон ам а.
Свак и пут кад би она или ко друг и пон уд ио само њих двоје, Нови је узимао све
и пос луж ивао учен ике редом, на вел ико Верино зап репаш ћење.
И Никол а, као и остал и учен иц и, стално је траж ио прил ик у да буде уз на
ставн ик а, и стално га је зап итк ив ао сад ово, сад оно. Кад а су се догов арал и у
разреду куд а би пош ли на излет, он је навијао за ман ас тир Љубос тињу, али је
већ ин а изглас ал а Врњце. Зато је нас тојао да бар овако у воз у иск аже оно што
му је желео рећ и тамо негде у манас тирс кој порт и.
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– Требало је ипак поћ и у Љубос тињу, – узд ахн уо је кад а су се приближ ил и
Трс тен ик у. – Ја бих могао тамо ићи и сто пута. Знате, кад уђем у манас тир, увек
мис лим како је те исте зидове које ја глед ам, глед ао и влад ар који је задужбин у
под игао и, идућ и до тамо, увек разм иш љам как ав ли је био онај пут кад су њиме
ишли Немањић и. И теш им се, ако се све измен ило, бар околна брд а стоје и сад
онак ва как ва су бил а.
Док се дечак тако исповед ао, нас тавн ик га је глед ао с неж нош ћу, мис лећ и
како је штета што се из овак вих топ лих осећања у дечак у понек ад јав љал а она
изазивачк а нет рпељивост и шовин изам.
– Да знате како је тамо порт а дивн а, – нас тав љао је деч ак, – није вел ик а,
али је као заг рљена брд има. Имао је смис ла за лепот у влад ар који се ту одлуч ио
да под игне задужбин у.
– Тата каже да ниједна динас тија на свет у није под игла тол ико манас тира
кол ико Немањић и, – Упал а је Олга, која се стално нал азил а око Вере и Новог.
„То је већ, – мис лил а је Вера, – разговор как ав нас тавн ик може вод ит и с учен и
цима.“ И први пут, по својој иниц ијат иви и од срц а, упитал а је окуп љене уче
нике да ли би волел а да их у пролеће воде у манас тире по Македон ији. И кад је
Нови дод ао да ће свак ако то остварит и до краја осмога разред а, јер их школо
ван човек мора упознат и, некол ико дечак а је зап љес кало и погледом пот раж и
ло Слобод ан а и Момч ил а, не зат о што би веров ал и да њих двојиц а друкч ије
мис ле, већ што је Нови изговорио неш то што пок аз ује његов однос према на
родној старин и, как ав су и они имал и.
Мало пос ле сви су се утиш ал и и удубил и у пос мат рање. Нови је из њихо
вих Лиц а, учин ило му се, читао не само њихове карактере него и саме трен ут
не пом ис ли. Видео је како се Момч ило узбуђује кад воз прој ури крај расел ина
у стењу, како му очи зас јаје кад у сив ор умен им слојев им а опаз и камењ е које
познаје, како траж и погледом тал ас ањ е брд а, како се очигледно враћ а у доба
кад а су вел ик и поремећаји и буре у усијаној зем љиној језгри изазвал и ту уста
лас алост. Он се, видело се, мање занос ио лепотом октобарс ких шума, и нем и
ром облак а који су са страх опош тов ањ ем тог а јут ра обил аз ил и око сунц а, и
водом зарас лом у врбе. Обу х ват ио је погледом васкол ик и предео као да упо
ређује вис ин у план ин а, ширин у пољ а, и онда би се наједном заглед ао у само
ткиво зем ље, као да би да док уч и из чега је.
Видео је Слобод ана како свак и час пожел и да саопшти друг у или другари
ци нек и утис ак, неко усх ићењ е, и како се увек сав лад а и задов ољно осмехне
што се побед ио.
Проз рео је Лаз у како не може да га веже ни дрв о, ни птиц а, ни облак, ни
говече, – био је рођен да живи с људ има, да их забав ља, да их весел и и да прима
као уздарје њихов у љубав. „Куд сте се сви тако заглед ал и?“ – чуд ило се његово
доброћудно лице, вребај ућ и трен утак да га ко поглед а па да одмах с њим запо
дене разговор.
Знао је чији профил црта Мил иц а каж ип рс том по стак лу, иако иза њен их
потеза није остајао ник ак ав траг. Слут ио је да ће раскош ност њеног осећајног
живота богато нак над ит и њен у равнодуш ност према разм иш љању.
У Дивн и се још борил а девојч ица одгајена у страх у од школс ких закона, од
нас тавн ик а, с бићем које већ само себи може да даје законе, да оцртав а стазе.
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Док је причал а тихо с Јеленом, свак и час се освртал а да је не слушају нас тавн и
ци, а могла је мирно пус тит и да јој сав свет чује и оне, по њеном миш љењу, најо
пас није реч и и мис ли, – нас меш ио се Нови пок ровитељс ки. Она је бил а рођена
да се за некога брине, да за некога живи: да дуго бива тих а, покорна, па кад јед
ном плане, да каже одлучн ије него одлучн и.
Стан иц а се ослон ил а челом о окно и могао се зак лет и да је, док је пос ма
трал а пределе који су пролетал и, бил а обу зета бригом јес у ли њиве узоране,
как ва је сток а и кол ико млек а дају оне две младе кравице сиве длаке што су гле
дале у воз очима које као да не виде. Али је исто тако смео тврд ит и да се могла
сваког трен утк а прен ут и у најс ложен ије мис ли, реш ит и зам ршен и математ ич
ки зад атак, процен ит и зрело човек а кога први пут вид и.
Преко пута ње су на клуп и биле Љиљана и Љубиц а. Мад а из сас вим друге
сред ине, ближе Никол иним схватањима него њеним, оне су са Станицом волеле
да се друже. Понек ад би им Никол а подс меш љиво рек ао:
– Глупаче! Што се леп ите уз Стан иц у? Она нит и признаје твог тат у пуков
ник а, нит и гос подс тво твога тате доктора.
– Али признаје наш у памет, – дочек ал а је Љубица. – Паметан и паметан из
разних табора боље се сложе него глуп и паметан из истог. – И дод ал а је благо
нак лоно као влад ар који суж њу пок лања слободу: – Мен и нис у далеке Стан и
чине идеја, ја разу мем и њу и све њих: жељна је да се окруж и лепотом, на коју би
имал а право по својој памет и и у којој вид и да уживај у неке шуп љоглавке, – и
мора да се бун и. Није судбина правична што јој није дал а да се род и онде где
би так вој девојц и одговарало...
– Али она не криви судбин у него друштво и реж им и бога оца...
– Она, брате, не криви никога, то никад нисам чула, него ти њу нешто стално
кривиш, – додала је Љиљана, коју су звал и сифражетк ињом. – Мушка љубомора.
Не можете да трп ите да вас женс киње стигне.
Видећ и их сад заједно, Никол а је добац ио зајед љиво:
– Три наше Минерве!
– Демок рат и су, вид иш, бил и ти Грц и и Рим љан и кад а су женама признал и
мудрост, – примет и нек и деч ак који је прат ио све шта се около прич а иако је
решавао укрштене реч и.
Сав а је са двојицом из своје клупе, пев ач им а као и он, попев ао мелод ије:
туж ну па одмах за њом веселу: што је туж нија прва, то је друга полетн ија и ве
сел ија. С времен а на време би испод ока поглед ал и нас тавн ике да виде как ав
утис ак на њих прави пес ма, и Јаков љевић је скоро увек дочек ив ао њихове по
гледе бодрећ им осмехом.
А у шта се оно загледао белокоси, поносити Јован? – тргао се наједном млад и
наставник. – И да ли се загледао или се само претвара, да не би изгледало да стоји
ту у ишчек ивању да се уплете у разговор с наставницима. То би њега, Јована, било
стид. Ужасно је трпео видећи како се нек и дечаци и девојчице тискају око настав
ника. Јаковљевић, са задовољством как во би дол иковало само Никол и, помис ли
како се осећање мере чешће нађе код ђака из сеоских кућа него градских.
Неке девојч ице, мада се давно било заврш ило с јелом, свак и час су отварале
торбе и узимале из њих по кол ач, по воћк у. Притом их је било које никога око
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себе нис у нуд иле. Било их је које су се играле нек их друш твен их игара, нау че
них још у основној школ и, а било их је по чијим су очима видело да би се радо и
оне предале тим играма, да би радо отварале торбе, да би се радо приближавале
наставн иц има, али се ништа не усуђују и суревњиво гледају у смел ије од себе.
„Как ви су сад а, – мис лио је Нови, – биће углавном целог живота. Сава ће
глед ат и да свуд а пот ури памет умес то труд а. Студ ираће сиг урно оно за шта
треба више лог ике, а мање седења над књигом. Ранк у ће бит и теш ко да се одлу
чи који позив да изабере: био је и паметан и вредан, за све је имао радозналос ти,
али ни за шта вел ике страсти. Његово овално лице ситн их црта одржаће се дуго
младо. Љубица ће целог живота вероват и у себе, у моћ разума, у свој разум, али
то ник ад неће намет љив о пок аз ив ат и. Благ он ак лоно ће свим а дел ит и опро
штај, јер ће све увек разу мет и. Неће бит и завид љива, јер ће јој се чин ит и да јој
нио тк уд не прет и опас ност. А Љиљ ан а? Љиљ ан а ће, мис лио је, увек бит и на
опрези да јој нек и муш карац не порекне памет, храброст, одлучност и све оне
друге особине које муш киње радо прип ис ује само себи.“
Ево, и сад а, иако се чин ило да паж љиво глед а кроз прозор, она се став ља у
одбран у сваке девојч ице пред којом би се дечац и почел и да прсе и хвале.
– Како мог у девојке без бубања? – зачарне Светол ик Дивн у.
– Децо, да чујете само питање! – одврат и Дивна мирно.
А Љиљана преко клупе добац ује:
– Неко не може ни кад буба да буде одл ичан.
– Само се девојке мог у одл ичн им оценама понос ит и.
– Муш ка љубомора. Кад би их имао, и ти би се понос ио, – не поп уш та Љи
љана, и тако би ишло до у беск рај да је Љубица или Стан ица не заговоре, пок а
зујућ и јој предео поред кога је воз јурио.
„А Светол ик ће као и сад, – нас тав ља Нови своја разм иш љањ а, – увек пре
вид ет и шта друг ом нед ос таје. Нос иће пред собом самоу в ер еност као штит.
Стојан ће бит и миран, раз уман, глед аће да се не ист рчава, али ако сви у как ву
опас ност пој уре, неће се ни он осрамот ит и и заос тат и. Зацело неће више ра
сти, јер се и не може бит и ни виш и нит и ширих плећ а. Олга ће целог век а не
што лагат и и друге и себе, увек ће се на друге ослањат и, увек ће пок ушават и да
своје кривице свал и на другога. Зора ће опет траж ит и коме да подраж ава, коме
да се повин ује, срљаће у ропс тво које ће јој бит и пријатно.“
Са Олге и Зоре пренес е поглед на Јел ен у, која је с истов етном оданош ћу
глед ал а сад у Стан иц у, сад у Слобод ана; нудећ и кол аче сад њој, сад Слобод ан у.
Нови своју мисао рече глас но Вери:
– Глед ајте ову малу белол ик у Јелен у. Она ће вероватно целог живота умет и
да буде заљубљена без љубоморе.
– Как ве ви мис ли имате! – мало зајед љиво се нас меја Вера. – Да ли ви то са
мо о девојч ицама разм иш љате?
– Не само о девојч ицама. Ето, на пример, паде ми на ум и Чедом ир, онај цр
венокоси, пегави. Он ће, вид ите, увек бит и загонетка, чин иће се неспојив његов
смисао за математ ик у и његову спонтаност као код уметн ичк их природа...
Разговарајућ и с њом пол ако се загледао у речн у дол ин у којом је воз хитао и
отимао погледу сад тих и вир међу врбама, сад матиц у у којој као да се праћакало
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на хиљаде сребрн их и златн их риба; сад изненадн у шумовит у увалу између бре
гова коју су, вероватно, заљубљени из целог воза најпре угледал и и посмат рал и је
док ле год је заок ука није одг урн ула опругом испред њихова погледа; сад кућиц у
у обл ик у коцке, мајушну и белу, изг убљен у, која ти се тако из воза учини довољна
да сместиш у њу сву срећу о којој сневаш; сад врхове план ина које наг ризају ма
гле и сиви гладни облаци; сад зас леп љујуће бео пут што пол ази однек уд из дол и
не, од речног мос та, и стално ти вара поглед блескајућ и као сунчан и лепт ир час
уз једн у час уз друг у узбрд иц у док се нагло не изг уби; сад је то старац који је
оставио мот ик у и стоји загледан у ват реног змаја зач уђено као и први пут кад је
прох уктао поред његове њиве, старац кога вероватно више ник ад у живот у не
ћеш видет и, а који би умео мож да тако лепо да ти прича о ратовима и о старин
ским снеж ним зимама, легендарној јевт иноћ и кад је „капа шљива у Ваљеву бил а
за марјаш“. Сад спазиш девојк у јед ва мало старију од тих девојч ица што су је из
воза гледале радознало и мислиле како ће се она те јесени мож да удати, мож да су
је већ исп росил и а она мож да вол и другога. Ено Мил ица јој маше, а за њом су се
све начетиле на прозор и такође јој домах ују. Али девојчица их гледа или с непо
верењем или с чуђењем – јед ва се осмехн ула и погледала на друг у стран у.
– Вера, – упитао је тихо Нови, – сме ли нас тавн ик пред учен иц има мах ат и
из воза младој девојц и.
И онд а је наједном опазио да се и она нек уд туж но заглед ал а. Шума је већ
бил а зак лон ил а и старц а и девојк у и белу кућу залуталу у пољу. Сад је Вера за
цело пос мат рал а рек у која је побегла далеко и скрил а се у шумарке, блес кајућ и
понек ад у прореду дрвећа. Мож да јој је туж но у њеној тамн иц и предрас уд а, бо
јазни, мож да јој је туж но у свет у сећања. Он још ништа не зна о њој. На коју ли
је од ових девојч иц а у гимназији бил а нал ик? На Јелен у. Ник ако на њу. Јелена
ће волет и све оно што и млад ић који јој се допадне. На Мил иц у или Дивн у?
– Ипак, ви лич ите само на себе, – рек ао је глас но и сам се зач уд ио својим
реч има.
У бању су стигли око подне. На миољс ком сунц у злато увелог лиш ћа топ ло
је светлуц ало, са клена и платана пад але су звезде неп равилног обл ик а, зелен
кас тож уте. На стаз ам а није било скоро никога и јас но се чуо жубор бањс ког
потока, натераног да тече под конац, да се провлачи испод десетак мостића мало
ширих од брвна. И он, као да нак нађује то што не може да врља, да кривуда, под
скак ивао је у вис ин у.
– Шта оно хтедох рећ и? – нап рави Лаза као и обично увод и онд а кликн у:
– Хајде да зад ајемо загонетке!... Шта би се могло без прес танк а слушат и?
– Жубор поток а, – као из пуш ке је одговорило некол ико гласова.
– Твоја глума, – рек ао је подс меш љиво Никол а.
Али нико није био расположен ни за подс мех ни за шалу. Трен утно им се
свима ћутало и утон ул и су у слушање воде и довик ивање птица.
– Шта птице говоре? – упитао је Нови.
Шта птице говоре! Чини ми се да вич у: стигли су, стигли су! Удубите се само
па ћете чут и, – одговори Момч ило који је оду век имао страст да одгонетне гла
сове у природ и.
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Половин у учен ик а није зан имал а природ а. Жубор поток а и глас птиц а су
слушал и и у свом граду, али ник ад нис у тамо видел и тол ико гвозден их оград а
с коп љас тим врховим а, тол ико вил а које опом ињу на очаране дворце, тол ико
асфалт иран их стаза кроз травњаке, тол ико цветњак а тако веш то навезен их на
платн у зем ље.
– Имате ли поверењ а у нас? – наједном је упитал а Стан иц а и, на зач уђен
нас тавн иков поглед, дод ал а: – Хоћете ли нас пус тит и да мало сам и прот рч имо
овуд а, да се мало попнемо уз брдо, до шумс ког зрак а, а тачно ћемо бит и овде
кад а ви одред ите.
Олга је почел а неш то мау к ат и, прћ ит и се, бун ит и, али је Вера необазриво
брзо прим ил а ђачк и предлог. Не пазећ и да ли ће ђац и примет ит и и разу мет и,
Нови је са осмехом упитао Веру да ли их збиља смеју пус тит и тамо саме, али се
она већ бил а прибрал а и одговорил а је да мож да и не би смел и. Међут им су де
ца већ бил а одјурил а, изг убивш и се међу вил ама, нагло као кад а се пус те на од
мор. Нови осет и да су истог трен утк а заборавил и на њих двоје, да, ма како их
волел и, имај у свој живот, своје навике, пот ребу да сам и неш то одлуче и сам и
неш то спроведу. Мож да ће одм ах почет и да говоре својим моравс ким нагла
ском, да зас тајк уј у исп ред нечег исп ред чега с њим не би зас тал и, мож да ће се
мало преп ират и и пецк ат и. И он ухват и себе на оној тузи коју имају род итељи
кад се деца почн у отимат и из њихових рук у.
– Жао вам је што су тако радос но отп ирил и?
– Жао. Али има, срећом, и нешто што ми је мило.
И како је то рек ао, Вера као да се успавал а оним сном кроз који се све вид и
и све чује. Бил а је то нек а врс та кокетерије која навод и на неке реч и и неке по
гледе, а на њих не одговара. Пуш тал а је да јој узме рук у, а у тај час је говорил а
неш то сас вим равнодуш но, неш то што се тиче школе. Прис тал а је да се попн у
далеко и зађу у шумарак, а држ ал а се као у школс ком ходн ик у.
– Знате ли бар како се ја зовем? Или сам прос то онај млад ић на клуп и на
спрам ваше кад сте оно путовал и у манас тире?
– Јес те ли примет ил и како она девојк а није ник ако волел а да се учен иц и
одвоје?
– Нап рот ив, примет ио сам да је девојк а волел а да се учен иц и одвоје.
Она се зац рвене и рече љут ито:
– Казал а сам она девојк а, не ова – ако сте мис лил и на ову овде.
Он је у ствари волео што му Вера даје пос ла, што мора и у маш ти и у живо
ту да је дог рађује, да је ослобађа разних уза. Волео је што је све зап репаш ћује и
траж ио је чиме би је зап репас тио. Пос тупао је с њом као с ђац има.
Могли су се из Врњ ац а врат ит и за видел а, али је он волео да сачек а ноћ и
месец, па су пош ли пос ледњим возом.
Учен ике изморене ходом у воз у је убрзо ухват ио дремеж. „Јед ино ће заљу
бљен и остат и будн и“, – пом ис лио је он глед ај ућ и око себе лиц а осветљена ме
сеч ином и љубав љу. Мил иц а и Никол а су одвећ глас но разгов арал и о пос лед
њем пис меном из математ ике. До Јаков љевића су доп ирал и само одломц и тога
разговора који је необично звон ио у тиш ин и и прох ладу ноћ и:
– Заборавил а сам да промен им знак па ми је изаш ло...
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Крај њене речен ице изг убио се у луп и точкова. Пос ле некол ико трен утак а
долетело је Никол ино, нас тавн ичк и разговетно, тумачење:
– У зарубљеној пирам ид и... зато ти је површ ина пресек а...
Мил ица је седел а до прозора и разговарајућ и шарал а прс том по окн у па се
чин ило као да пок аз ује мес ец. Никол а је изглед ао питом ији него у разреду и
као да му је год ило што се девојч ица збуњивал а.
Стан иц а и Слобод ан су исто тако вод ил и необично глас но нек и разговор
који као да је био шифра неког другог, немог, далеко важ нијег. Седел и су једно
нас прам другог, али су стално глед ал и кроз прозор као да то неш то о чем у го
воре виде тамо у ноћ и, у пределу жбунов а који се под мес еч ином чин ил и као
тамна гнезда.
Олга и Зора и још некол ико учен ица су већ биле зас пале, нас лон ивш и гла
ву уз глав у, па се чин ило да се и у сну једна другој поверавај у. Понеко је певао
севд ал инк у, понеко је сас вим тихо, певуш ио нек у ствар војн ичк у пес му прот ив
Шваба, донет у мож да давно са Солунс ког фронта.
Наједном су се сви утишал и као да су им Љиљ ана и Сав а, који су тог тре
нутк а изи ш ли на платформ у, оду зел и глас. Неке учен ице, које су дотле дрема
ле, наједном су се рас ан иле и так ле једна друг у лактовим а, а два учен ик а гла
сно су узд ахн ул а и рек ла:
– Наша сифражетк иња.
Вера је опет седел а окрен ута месеч ин и, уста су јој лич ил а на црвен и цвет
срцас тог обл ик а. Око њих је спавало некол ико учен ик а које месеч ина још није
узнем ирав ал а, и он је вребао хоће ли се поновит и чудо ноћ и кад а су се срел и.
Али пред ео је био друг и и свак а ноћ има своје чудо. А чудо ове ноћ и било је
што је успав ан а дев ојк а, склоп љен их очиј у, спус тил а свој у рук у на њег ов у и
оставил а га у уверењу да је збиља зас пал а.

312

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Билтен

Л

аз а се удварао Емил ији углавном глумом пуном вед рине, верно предс та
вљен их карактера и сит уа ц ија. За време док је он тако ожив љавао кога уче
ник а, нас тавн ик а или род итеља, она никога другог није глед ал а, био је у сред и
шту паж ње и њен е као и остал их ђак а. Прет вар ао је њено проз рачно лиц е
девојке обу зете мис лим а у дет иње, пос тајал а је опет как ва је бил а у чет вртом
разреду гимназије кад је још смео да је вуче за кике. И тад а је прек ид ал а разго
вор с нат мурен им осмехом, коме као да се катк ад умиљавал а, уз кога се као не
хот ично нас лањ ал а и још више бледел а. Лаз а се задовољ ав ао тиме што га она
осећа као драгог друга с којим се у дет ињс тву играл а жмурке.
Чим је и тога дана прекорач ио праг собе, где су се сас тајал и, нагло је, ужи
вајућ и у трен утној премоћ и, одвојио Емил ијино раме од Нат муренковог и на
терао и њега да учес твује у опш тем слушању имп ровизац ије разговора у школ
ском дворишту поводом читања ант иком ун ис тичког билтена на час у историје.
Сва гимназија бил а се због билтена узрујал а, подел ил а у таборе. Чак су се и у
ниж им разред им а створил и навијач и за и прот ив и брбљал и су по школс ком
дворишту: да тата каже како ће ком ун изам упропас тит и свет, и како се нас тав
ниц и морај у борит и прот ив тога; да мама каже како не вред и читат и ник ак ве
билтене, како ни она ни друге радн ице неће трпет и да их више муче; да брат
каже како се спрем а вел ик и светс ки рат, и како школ е пос ле тог а рат а неће
имат и директора.
Лаза је сваког новог пута повећавао број учес ник а у својој имп ровизац ији.
– Хајде, понови још једном, – замол ио га је Нат муренко благонак лоно, као
да није само год ин у или две био старији од Лазе.
Глумац је, међут им, наједном промен ио репертоар и почео тобож да чита
харт ијице којима је разред одговарао на Стан ич ин позив да нап ус те час исто
рије. Док је говорио, они су узвик ивал и имена оних којима је подраж авао. Чи
нећ и се да их не чује, глумац је нас тавио, успевш и да поц рвен и као нас тавн ик
историје кад је много љут:
– Шта то знач и? Куд а изл азите без питања? Сви ћете добит и двојке из вла
дања. Бележ ите имена оних који су нап ус тил и час!
Онд а је изјурио у предсобље став љајућ и под миш ку нек у књиг у како исто
ричар ставља дневник. Емил ијин смех му је давао полета, и сад је боље него први
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пут предс тавио како Никол а зап ис ује имена оних који су изаш ли с час а. Онд а
као да се наједном чуо Дивн ин глас:
– Децо, то није другарс ки! Нис мо нап ус тил и час, али не морамо изд ават и
другове.
Емил ија је поново упитал а Дивн у:
– Јес и ли збиља тако казал а?
А Лаза је нас тавио:
– Него да прим им твоју пол ит ик у немешања.
– Боља је и пол ит ик а немешања него изд ајн ичк а.
Сад а је Нат муренко казао Дивн и, опет онако с висок а, као много старији:
– Добро си му одговорил а.
Зат им је нас тал а сцена отим ањ а од Николе харт ије с имен им а зап ис аних
учен ик а, и победонос ан Никол ин пок рет којим је спас ава и трпа у џеп. Пос ле
овога је глумац зап лак ао као Анк а, и чуо се омаловаж авајућ и Никол ин глас:
– Све су девојке глупе.
– Нек а зап ише! Како би теби било да је неко нап ус тио Чич ин час?
И сви су на ово повик ал и:
– Олга! Олга!
– Је ли ти збиља тако рек ла? – опет је упитал а Емил ија смејућ и се.
Онд а је дош ла сцена Олг иног и Зориног ћућорења, лупање пес ницом о пе
сниц у и чик ање:
– Сад ће Стан ица видет и!
– А та чепа, Олга, чујем, заљубил а се у Новог? – упита Емил ија.
– Она то само изи г рава због оцена, – одговори Лаза, сад већ својим гласом.
Пос ле тог а су се сви наједном зам ис лил и. Дивн а је разм иш љал а како је
историчар зацело морао читат и тај ант иком ун ис тичк и билтен: управо да га он
не би смео по разред има читат и, па му се и читало, да му то мин ис тарс тво није
дозвол ило. Као ћерк а професора, знал а је да професори у школ и нис у незави
сна бића како се то учен иц има чин и, и мад а је, под утицајем најближ их друго
ва, бил а прот ив читања билтена по разред има, ник ад не би нап ус тил а час, боје
ћи се да не увред и нас тавн ик а, па ма то био и историчар. Кол ико пута је Чича,
мучећ и се да ли да зап ише двојк у коју би мирне душе могао зап исат и, говорио:
„Ви ђац и, мис лите да вас професори мрзе, да је њима мило кад дај у слабе оце
не, кад каж њавају. Мис лите да они раде све по својој вољи. Пос тоје ту школс ка
правил а, зак лет ве, директори, мин ис тарс тва, па и убеђења – истина једно пе
десет год ина старија него што су ђачк а.“ Шта ће историчар, кад је так ав рођен,
– мис лил а је. И њем у мора бит и теш ко кад осет и да га ђак не вол и, па зато и по
стаје све хладн ији. Кад би учен иц и њега више волел и, и он би мож да њих. Она
је, малне као Анк а, жал ил а у исто време историчара кога су учен иц и увред ил и
изашавш и с његова часа, и учен ике које ће пос тић и казна.
Јелена која је због Слобод ана правил а напор да јој се историч арев пос ту
пак учин и страш ан, у дну срц а као да га је одобрав ал а и ђачко беж ање с час а
чин ило јој се недозвољива буна, – а она се бојал а буне и свега што би могло да
однесе у неповрат ствари које су јој дотле биле драге. Како је све оцењивал а ср
цем, мис лил а је: која вајд а ако прес тан у трпет и ти за које се Слобод ан и Лаз а
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зау зимају, кад ће се створит и нови који трпе. Није се срдачно смејал а кад је Лаза
предс тав љао раз љућеног историчара.
Станица се питала како ће на очи разредном старешини, кад ће и он бити крив
због њиховог поступка. По десети пут је проверавала да ли је морала тако посту
пити, да ли је требало звати ђаке у јавну побуну, да ли Стеван, као студент, није већ
мало заборавио шта знач и нап ус тит и час једног нас тавн ик а. Али ако ниш та не
рад и, ако седи скрштених руку, може ли заслужити да уђе у редове оних за које ве
рује да увек праведније поступају, или да поступају бар онако како и њу вуче срце!
Мож да су могли само она и Слободан изаћи и не звати цео разред, јер половина их
и не мисли као њих двоје, и она је, значи, очек ивала да раде против свог миш љења.
Испод таласића смеха стајало је у Лази тихо језеро. „Негде неко некако мора
почет и да се бори“, – мис лио је. „Да смо могли прот ивуреч ит и, ми бисмо остал и
на час у; али пошто то нисмо могли, показал и смо да се не слажемо тиме што смо
изаш ли с часа. Додуше, и мени је било малчице жао историчара, може помислити
да смо то учин ил и из мрж ње према њем у. И“ – не стиже да доврш и мисао, јер се
Емил ија опет умиљавал а Нат муренк у. „Да се смирена Емил ија, срцем милос рд
не сестре, није одлуч ил а да у свом разреду прва нап усти час, како би се умил ил а
Нат муренк у?“ Заболе га у срц у. Девојч ице се обично због тога одлуч ују на под
виге. Али брзо увиде да то у њем у поч иње да рад и љубомора, та болест одрас лих
људ и, и да Емил ија има више свога него тај њем у мрски намргођени осмак.
Момч ило је нал азио примере у природ и, у живот у пчел а, терм ита, мрави
како се траже сродна бића или бића која су једна на друга привик ла. А на исто
ричара се не може ник ако привић и, на њега се теш ко привик авај у и ђац и који
мис ле као он. Било је дет ињас то изл азит и с часа, али је немог уће било слушат и
да се пред тобом руж и оно што вол иш...
– У кол ико сте разред а тако пос туп ил и? – прек ин уо је наједном Стев ан
њихову стрепњу, мож да кајање, или разм иш љање да ли се добро пос туп ило.
– У нашем и у њиховом, – одговорил а је Емил ија нес трп љиво, – већ сам ти
рек ла.
– Довољно, – нас меш ио се Стеван. – У ком је оно парл амент у био довољан
јед ан јед ин и глас да се нешто не прим и?
Слобод ан је то одмах могао одговорит и, али му је оду век било неп ријатно
да на себе обраћа паж њу знањем или ма чим друг им. Професори су сас вим слу
чајно отк рил и да се бав и пчел арс твом, да зна стол арс ки зан ат, да је сам ван
школе нау ч ио рус ки.
– Питаћемо историчара на идућем час у, – нас меш и се он са подс мехом.
Стан ица га је поглед ал а прон ицљиво.
Утом је Емил ијина мајк а унел а кол аче које су гос ти њене деце звал и рогови
у врећ и, лом љиве, сад у обл ик у троу гла, сад ромба. Да би бар мало одолео иск у
шењу, Лаз а се брз о одм ак ао до проз ора и јавио да је радозналу сус еду мирис
рогова већ измам ио у врт, да се осећа и неко комешање међу мачк ама на улиц и,
док су пси остал и неосетљиви на мирис заг рејане ван иле.
– И шта ћете ви, децо, рад ит и сут ра кад вас разредн и стареш ина стане пре
слишават и? – упитал а је Дивна Емил ију, узимајућ и притом Лазу под рук у да га
одведе до кол ача.
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– Наш физ ич ар? Он ће само грмет и да би и нам а и њем у изглед ал о да је
строг, а пос ле ће нам опрос тит и, слично Чич и. Нас тавн иц и стварн их нау к а су
раз лож ни људ и.
– Шта оно хтедох рећ и? – прен у се Лаза побегавш и опет до прозора. – Хо
ћете ли да чујете како ће код нас бит и?
Сви су осећал и пот ребу да нес покојс тво, које их је нехот ице хватало, раз
биј у шалом, и оберучке су прих ват ил и Лазин предлог да имп ровизира сут ра
шњи час разредног стареш ине. Али Лази је било најтеже предс тав љат и Новог.
Шта је оно важ но на њем у? Све је важ но: треба се јако исп равит и, треба редом
сваког ђак а заглед ат и у очи као да се из њих чита, треба се нас меш ит и на јед
ног, другог, трећег, проћ и зат им између клупа, неп риметно окрен ут и глав у од
једне клупе, одак ле дол ази шапат и пренемагање. Треба слегн ут и рамен има и
под ић и обрве као кад а се пита: А сад шта ћемо?
– Нап ус тил и час историје? – упитао је Лаза као Нови, а зат им је одговорио
својим гласом, не подраж авајућ и никоме:
– Шта оно хтедох рећ и?... А, јест... Час ант иком ун ис тичке пропаганде.
Неко се нас мејао што је глумац и своју узреч иц у ухват ио, неко га је упитао:
хоће ли збиља бит и храбар да тако каже. Емил ија је одобравајућ и трепн ул а, за
боравил а на Нат муренково раме, с Дивн иног чел а окрен утог сунц у, полетело
је некол ико одблесак а.
– Нек а устан у они који су нап ус тил и час, – рек ао је зат им Лаза гласом ме
талн ијим и виш им од свога.
Стан ица, Слобод ан, Момч ило, Емил ија па и Стеван скоч ил и су на ноге, да
би утисак био жив љи.
– Искрено рец ите како је дош ло до тога?
– Дигао се јед ан па зат им сви остал и, – одгов орио је Слобод ановим гла
сом, врло брзо, као да је хтео некога да претекне.
Глумац је ту подскочио нервозно, нестрп љиво, као што би Никола, и викн уо:
– Неиск рен и су према вама. То је Стан ица орган изовал а.
– Спреч ићемо га да то каже! – живо је упал а Дивна.
– Је ли то она што неће да се меша у пол ит ик у? – добац ио је Стеван.
– Чуј, не дирај ми у њу! – примет ио је Лаз а Емил ијин им гласом на што је
она скоч ил а и заг рл ил а га на вел ико зап реп аш ћење Нат муренк а и опш ту ра
дост остал их.
Лаза је готово до ситн ице погод ио како ће тећ и тај час. Никол а је збиља, и
поред Дивн ине молбе, одао да је Стан ица орган изовал а нап уштање часа, напо
мињућ и како хоће да буде искрен кад је већ искрено питан.
– Стид и се своје искренос ти! – отело се Дивн и кроз плач, а онд а је, окре
ћућ и се нас тавн ик у, замол ил а да и њу зап ише као да је нап ус тил а час, пошто јој
је пос ле Никол ин их реч и жао што то збиља није учин ил а.
– Нак надна храброст, – шапн у јој Лаза иза леђа. – Али чес титам ти.
Олга и Зора су будно мот риле шта ће сад нас тавн ик рећ и Стан иц и.
– Вид и, вид и, како му је жао, – шапн ул а је Зора.
– Ух, не мог у да је глед ам, – исто тако тихо рек ла је Олга.
316

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Бунтован разред ________

САДРЖАЈ

Стан иц а је брзо прек ин ул а нас тавн иково мучење, помогла му да исп ит и
вање нас тави онако како мора, признајућ и да је она, како је Никол а већ рек ао,
наговорил а ђаке да изађу још пре него што је нас тао час, јер је нас тавн ик исто
рије првог часа читао тај исти билтен и у осмом разреду па је очек ивал а да ће га
читат и и у седмом.
– Није требало то чин ит и, није то нач ин да нас тавн ик а убеђујете, – рек ао
је Јаков љевић и притом дигао обрве као Лаза кад га предс тав ља.
Он би се Стан иц и мож да и оштрије обрат ио, али се сет ио наједном оне
испов ес ти њене и Слоб од анов е кад а су бил и код њег а, и бил о му је тог тре
нутк а нем ог ућ е да је кор и за неш то што је смат рал а вер ов атн о најл епш ом
храброш ћу у свом дотад аш њем школов ању.
– Са гос под ином из историје нем ам о друг ог нач ин а, он неће с нам а да
разговара.
– И јес те ми мус тра да с вама разговара, – прог унђао је Стојан, коме се чи
нило неч увено да јед ан учен ик очек ује да с професором о тако важ ној ствари
расп рав ља.
Њем у, као ни најближ им његовим друговима, читање билтена није смета
ло, нап рот ив, он се над ао да ће так ви проглас и моћ и заус тавит и рушење обича
ја, навик а, проп иса, који су штит ил и школу как ва је дотле бил а, држ аву как ва је
дотле бил а, имовин у коју је његова пород ица уз вел ике напоре и одрицања бил а
стек ла да је једном њем у остави у нас леђе. И кад другови не би њихов е реч и
схват ил и као улаг ив ањ е нас тавн ик у, и Стојан и његови једном иш љен иц и би
пред свима у разреду изјавил и да осуђују оне који су час нап ус тил и.
Учен иц и су се с једног краја учион ице на друг и питал и, договарал и очима.
Они који су седел и у истим клупама шапатом су дел ил и утиске, прип ит ивајућ и
јед ан другог како да пос тупе. Светол ик је мун уо Шиљу лактом.
– Зам ис ли, мол им те, немају другог нач ина! Уображен и су на куб.
– На девет и.
– Брз а си, Стан ице, – рек ао је утом Јаков љевић. – Морам вас све казнит и,
а највише тебе као коловођу.
На то је Слобод ан Јок ић, како је већ би обичај у томе разреду, устао и изја
вио да није само Стан иц а коловођа већ и он, да су се њих двоје о томе догово
рил и кад су им осмац и казал и да су због читања билтена нап ус тил и час. Како
је зат им и Момч ило изјавио да је Стан ица само случајно испал а коловођа, Лаза
је, смеј ућ и се, рек ао да не може поднет и да су друг и од њега племен ит ији, мо
лећ и да и њега упиш у у коловође. Сви су се нас мејал и, па и професор, и свима
им се учин ило да неће бит и тако теш ко поднет и казну тако у друш тву, да ће
чак бит и весело. Јаков љевић је, као и онд а кад а су читал и под клупом, заглед ао
свима у очи као да их позива да се сви јаве.
Петар Еро се муч ио шта да чин и. Час није био нап ус тио, јер му није ишло у
глав у да ђац и мог у одбит и да слушају неш то што професор смат ра да им треба
проч итат и. Сас лушај га, а пос ле рад и како те памет учи. Али сад а, кад а је тре
бало пов ећ ав ањ ем броја крив ац а смањит и казну другов а који су нас тавн ик а
увред ил и, стид га је било да се не уврс ти међу оне који прис тај у да буду криви
иако то нис у, па им се придруж ио.
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– Слабићу, – прог унђа неко иза њега.
Нови је прол азио поред Ранкове и Савине клупе. Румен и збуњен, и Ранко
се кол ебао. Ни он није био нап ус тио час и није се слаг ао с оним а који су то
учин ил и, али га је било стид да не помогне друговима у невољи. Од Николе му
је утом стигла цедуљица: „Не буд и стрина. Они ти неће рећ и хвал а, још ће ти се
смејат и што не бран иш своје глед иште“, и он, кад га нас тавн ик поново поглед а,
обори очи.
Нови је дошао до Светол ик а и овај је устао и изјавио да није нап ус тио час,
а за њим су то исто рек ла три његова навијача, тих а дечак а који су му завидел и
на дрс кос ти, смат рајућ и је изразито муш ком особином.
– То је, вид иш, поштено, – чуло се Никол ино одобравање.
– Ко је још нап ус тио час? – питао је Лаза диж ућ и увис оловк у којом је беле
жио имена.
Дигле су рук у Љубица и Љиљана. Њима је оног дана кад а се билтен читао
било жао нас тавн ик а. Знале су да и он то није по својој вољи читао, смат рале су
да није био бог зна како задовољан што то мора читат и. Али сад а, кад а је треба
ло стат и на стран у јачег или слабијег, стале су на стран у слабијег. То је за њих
било питање доброг васп итања, другарс тва.
Одмах иза њих пријавил а се и Јелена.
– Наравно, кад је нап ус тио Слобод ан, онд а је и она, – шапн ул а је нек а де
војч ица у клуп и иза ње другој девојч иц и.
За њима се дигла, истина плач ућ и, и Анк а, а за њом и Олга, и Зора, чим су
опазиле да то разредном стареш ин и год и.
– Пос ус тал ице! – добац ио им је Никол а. – Женс ке шуп љоглавке!
Он ник ако није могао разу мет и заш то разредн и стареш ина пос тупа тако
благо, кад су у Српс ком култ урном клубу говорил и да је то кривица због које се
може и из школе излетет и, кад је и његов а мајк а, која Стан иц у и вол и и цен и,
казал а како је то неч увена дрс кост пос тавит и се своме нас тавн ик у за суд ију.
Међут им, разред је било обу зело неко весело расположење, живо су отва
рал и торбе и вад ил и ђачке књиж ице, које је Лаза скуп љао пруж ајућ и рук у пре
ма сваком учен ик у, као да су се сви одред а бил и пријавил и да деле казну. Напо
слетк у се виш е ник о ниј е бран ио – бил о је оду в ек заз орн о не прих ват ит и
нешто што другове спасава. Дошавш и до Николе, Лаза и њем у пруж и рук у.
– Мислите да ћете проћи олако као прош ли пут? – прошапта Никола злобно.
– Дај, дај, брз о, – био је Лаз а упоран. – Шта оно још хтед ох рећ и!... Да...
Дос та ти је што Нов и зна да си био прот ив. С друг ов им а треба и у тројк у из
влад ања!
– Пази да не зак ач ите јед ин иц у!
Никол ино час тољубље је у ствари страд ало што којом срећом није нек и
нас тавн ик говорио оно што би вређало његова, Никол ина, убеђењ а, па да по
каже како би и он умео храбро ист уп ит и и јавит и се да спас ава другове. Зам и
шљао је како би дивно било да је ко од нас тавн ик а казао да су Срби, заједно са
краљем Мил аном, бил и криви за српс ко-бугарс ки рат, да је Сливн иц а дош ла
као праведна казна. Он би онд а, па ма ко то био, устао да бран и пос тупак Срба,
наш ао би му оправд ање у вечн им неп равд ам а Европе прем а његовом народу,
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према српс кој крви прол ивеној за слободу, у обманама које је Србима донос ио
свак и мировн и уговор вел ик их сил а. Ма га истерал и из школе, ставио би се на
стран у онога што му предс тав ља истин у и свет ињу. Не би доп ус тио да ико с
њим дел и казну, сам би је могао поднет и.
Кад се тога дан а пос ле час ов а Дивн а враћ ал а кућ и, опази оца како пог у
рен, изг уж ван их панталона, занесено корача са свес кама под миш ком, забора
вивш и да их стави у торбу при пол ас ку из школе. Шта ли би он рад ио да им је и
сад а разредн и стареш ина? Гле ти њих, паметн ији од професора, од држ аве, ме
шај у се људ и у пол ит ик у, – почео би док сам за себе не оцен и кол ико је вел ик а
греш ка коју су учин ил и и кол иком казном треба да им зап рет и. Јадн и тата, кад
сад чује да се и она умешала у то! Од бриге ће сут ра заборавити и кап ут да обу че.
Пот рчал а је да га стигне и отел а му свес ке из руке.
– Гле ти ње, одак ле тако зад их ана? Сад си, како да кажем, девојк а а трч иш
улицом, – почео је Чича кога никад није остављала брига хоће ли је умети васпи
тат и, и рећ и јој све што би јој иначе мајк а рек ла.
– По жељи да трч им, ја сам, тата, још у другом разреду.
– Гле ти ње!
Био је у ствари задовољан што она још не пок азује да се подевојч ил а. (Тако
је он називао ону зрелост која се код њен их другарица већ јав љал а.) Кад су сти
гли до куће, Дивна га је натерал а да обу че старо одело, да би му школс ко угла
чал а, и док је то рад ил а, стално га је корел а у себи: гле, како се изг уж вао, гле,
овде се зак ач ио о неш то, овде је прогорео, – и све то за десет дана! Тата, тата,
ко ће тебе довес ти у ред – читало се на њеном лиц у. Чича се осећао пос тиђен,
али је тврд ио да је потп уно невин, да до овог часа није ни примет ио как ви су му
се покори догод ил и с оделом. Наједном, кад је пос ао сврш ил а, вешајућ и кап ут
и окрен ута леђима, Дивна рече:
– Мож да ћу имат и три из влад ања.
Чич а није ни успео да изговори свој у узреч иц у, тол ико је био изнен ађен.
У школ и зацело нис у хтел и пред њим о томе говорит и.
– Не мог у да разу мем... – пром уцао је. Ви то нек ако брзо из пог реш ке у по
греш ку. Рећ и ће Јаков љевић да сам вас ја нап ус тио.
– Знаш, историчар нас стално гњави нек им билтеном и мног и ђац и су на
пус тил и час, нис у могли да слушају...
– Ђац и нис у могли да слушају?!
– Ја нисам бил а изаш ла, али пос ле, кад је Никол а изд ао коловође, заж ал ил а
сам што и ја нис ам бил а међу њима. Пос ле се цео разред јавио да је крив, да би
коловођама бил а мања казна. Онд а сам се и ја јавил а...
– То већ мог у да разу мем, из другарс тва, знач и, – као да одл акн у Чич и.
„Гле ти њега!“ – пом ис ли разнежено Дивна, и онд а му по реду све исп рича,
– како је историчар излетео из разред а, и како је оног часа желел а да јој га буде
жао, али га није волел а и био јој је само смешан, и како је Стан иц и сад теш ко
што су то морал и да учине, и то јој је теш ко због разредног стареш ине кога су
зав ол ел и. Није бил о друг арс ки од ђак а да тако прем а њем у пос тупе, прем а
разредном стареш ин и, јер ће сад морат и много прог утат и и он од директора.
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– Од ђак а није било другарс ки према професору? – упита Чича вртећ и гла
вом и онд а се присет и: – А Никол а?
– Ух, тата, док ле, ће он бит и метар за моје влад ање. Рек ла сам ти како је он
изд ао коловође, а пос ле смо га натерал и да и он да књиж иц у... Вид и што ти је
сад уредно одело и немој одмах сут ра да га упропас тиш.
Крив због одел а, Чич а је прес тао, бар за неко време, да расп ит ује о нап у
штању часа.
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Вече на гробљу

Б

уде тако предвече. На угаженој пољан и иза пос ледњих кућа и онис ког гра
бовог шумарк а дечац и играј у фудбал с оном болес ном страс нош ћу с којом
сви аматери и неп ризнат и веш тац и раде оно за што им се чин и да су позван и.
Једн и имају на леђима црне бројеве, друг и црвене. На вел иком црвеном право
угаон ик у су старији учен иц и и друг и градс ки млад ић и, а под аље, на округла
стом пољанчет у, обу зет и су истом страш ћу и основц и и учен иц и ниж их разре
да гимн аз иј е. Ту су гол м ан и Стан ич ин а два ма л а брат а: као сељ ац и у
револуц ији, наш ли се у два прот ивн ичк а табора. И кад јед ан прек рш и у нечем
правил а добре игре, онај друг и виче да ће га туж ит и мам и. Учен иц и, прол азни
ци који се часом заус таве, сеос ки момц и при повратк у кућ и, понек а беспос ле
на дев ојк а, прав е круг око играч а и навијај у, – ко стручно, ко прем а обичној
људској нак лоности. Они гласно узвик ују имена љубимаца, дају им савете, псују
из због глуп их омашак а, диж у пес нице, скач у у мес ту, хватају се за капе.
Између пољане и куће вод и широк пут преко узбрд ице, према гробљу. Туда
шетају по две и две девојч ице које још нис у дорас ле за корзо или млад ић и и де
војке који желе да се усаме. Понек ад се ту појаве Стан иц а и Слобод ан. Чим се
њих двоје појаве на пут у и пођу према узбрд иц и, њена браћа оставе игру и по
смат рају их некол ико трен утак а.
– Мама, зашто се каже: воде љубав? – упитао је једном старији дечко.
– Зато што се воле.
– Нисам тако мал и да то не знам, него – зашто се каже: воде, као да су је ве
зал и па је воде?
– То питај Стан иц у, – одговорил а је мајк а.
– Љубав се нема за шта везат и, – мудро је дод ао млађи.
Сад су је мал ишан и пос мат рал и како корача путем и зас таје на узбрд иц и,
како су о она и њен друг оперв ажен и дуг ом, јер стоје прем а зап аду. И друг е
шврће су поглед але према узвиш иц и. Најм лађи међу њима ударио је пес ниц у о
пес ниц у и казао:
– А-х-а, ваша сес тра вод и љубав!
– Није истина! – план уо је старији. – Ко се вол и, држ и се за руке и око појаса.
– Отк уд ти знаш? – питао је шврћа.
– Видео сам војн ике с девојк ама.
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И онд а је и браћ и, и шврћ и, и остал има дос ад ило да глед ају за Стан ицом и
врат ил и су се игри.
Слобод ан је, међут им, предлож ио Стан иц и да иду до гробља. И да би и сам
био сиг уран да је то предлож ио само због шетње, због тога што је тамо лепо,
није прек ид ао да говори о школ и, о Новом, о нас тавн ик у историје и билтен у.
Цео разр ед био је обећ ао разр едном стар еш ин и да неће прав ит и збрк у ако
историчар идућ их часова опет буде донео билтен на час, да ће остат и у разреду
и сас лушат и га, као и свако друго пред авање, читање и тумачење те поруке из
мин ис тарс тва; али Лаз а и њих двоје нис у, под изговором да су болес ни, ишли
у школу док нис у чул и да је читање прош ло. Чин ило им се да тако нис у прек р
шил и дато обећање, а веровал и су и да историчару није било криво кад је опа
зио да њих нем а у разреду. Вечерас су бил и радос ни што Нови није ниједном
реч и пок азао да сумња у болест којом су се оправд ал и и што се нап равио да не
чује Никол ин у примедбу да су се све троје бил и разболел и од исте заразе. Сло
бод ан а је целог пута обу зим ал а жељ а да се са Стан ицом узме за рук у, да трче
као кад а су бил и у трећем разреду, али се сав лађивао. И то му је чин ило задо
вољс тво слично ономе које осет и кад а се сав лад а и не пок аже да он јед ин и у
разреду зна нек у чињ ен иц у, и ако би му било мило и да се пок аже. За њега је
уосталом бил а радост већ то што иде овим путем којим обично иду они што се
поч ињу волет и, и што је Стан ица прис тал а да шета туд а с њим, и то кад вече па
да. Радост је пруж ало и заједн ичко, немо пос мат рање крил ат их сунчан их зал а
зак а, кад ват рена птица нас лон и груд и на брег, реп раш ири скоро до пол а неба,
а љубичас та крил а спус ти до далек их тек узоран их њива.
На гробљу по старим чамовим клупама седе и друг и учен иц и и пос мат рају
зал азак. Махом ћуте и они и слушају зрик авце. Стан ица и Слобод ан седе нек а
ко као у школс кој клуп и. Подн им љена на дес ни лак ат, Стан ица глед а у даљин у
као да се заглед ал а у школс ку таблу. Стојан, који је већ момак по свом изгледу,
ставио је рук у преко рамена својој осмак ињи. Нек и шес тац и и њихове девојч и
це седе сви заједно на трави и праве се да не глед ај у Стојана, али се свак и час
кришом осврћу на њега и шапћу: „Видећете, сад ће је пољубит и, а она ће га ша
тро гурн ут и.“
– Зашто шат ро? Ти мис лиш девојке јед ва чек ају да се љубе.
– Мис лиш не чек ају!
Шестац и су се нагло спустил и са својих шеснаест и седамнаест на тринаест
год ина и започел и свађу више ваљд а да пот роше снаг у него да неш то док аж у,
док су се девојч ице достојанствено одржале на својих јед ва стечен их петнаест и
по. Изнад пута који је ишао поред реке, скривене у врбама, румен ил а се узви
тлана праш ина. Девојч ице је наједном узнем ирио мирис јесењих руж а по не
давн им гробовима, зал аз ак, праш ина прет ворена у нек у светлуц ав у драгоце
ност, и осет иле су се далеко старије од зак авжен их дечак а. Умес то да са њима
гледају у сунце које тоне, да уживају у мирисима и звуцима, они су се препирал и
као бал авц и, уносећ и се један другом у очи, ударајућ и песницом о песниц у.
– Пољубил и се! – наједном је дрекн уло двадесетак дечјих муш ких гласова
негде иза гробљанс ке живице и опомен уло завађене шес таке због чега су се по
чел и преп ират и.
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– Как ва је то тамо манг упарија! – заг рајале су у глас девојч ице и пој уриле
љут ито према живиц и.
Стојанова осмак иња се нагло дигла с клупе а и он са њом. Њем у као да није
било много криво ни што су га деца видела ни што су викала. Рекао је осмак ињи:
– Држ и се храбро! Деца су као кучићи, ако се уплашиш, још више ће викати.
Онд а јој је пребац ио рук у преко рамена и пошао правце прем а деч ац им а
који су се пок азал и иза живице.
– Шта је, бал авурд ијо, шта се дереш! И ти ћеш, кус и, кад будеш млад ић, по
љубит и девојк у.
Дечак кога је назвао кус им почек а да се њих двоје, заг рљен и на аматерс кој
ђачкој позорн иц и, удаље и онд а довикн у:
– Ти нис и млад ић, ти си ђак!
У четици деце што је пристала за Сојаном, Станица опази и своју браћу. Носи
ли су прутеве у руци и дизал и њима с пута прашин у. Кад их она позва, начинише
се да не чују, али скретоше у ливаду – тобож случајно су се наш ли у том друштву.
Шестаке је ова згода вратила још даље у детињство, па и они пођоше да виде
како ће се завршит и Стојанов разговор с децом. Због тога су их другарице, мада
су и саме биле радознале, назвале бал авц има и остале још, кајућ и се што остају.
Шта сад да раде? Зрикавц и им већ нис у онако радосно свирал и као док су ту би
ли дечац и, јесење руже су престале узбуд љиво мирисат и, сунце је сасвим заш ло
за бреж уљак, а узоран у зем љу као да је бил а натоп ил а нек а суморна, мас тиљава
киша. Девојч ице су се сет иле гробова и смрт и. За време расп ус та умрл а им је
другарица и сада су пош ле низ брдо до њеног гроба. Тако су се живо сетиле њена
гласа, и то кад је причал а историју уз узреч иц у: и онд а, и онд а је Стеван Нема
ња... И сет иле су се њене јасно смеђе косе са златас тим прел ивима на увојц има.
Грл иле су се с њоме и љубиле увек кад стигн у у школу, и сад је она мрт ва, а оне се
горе смеју с друговима, и Стојан је пољубио осмак ињу. И опет су почеле зимске
руже узбуд љиво да мириш у, мирисао је чак и зимзелен, зрикавц и као да су гово
рил и њен им јас ним гласом: и онд а, и онд а сам умрл а. Више су се сад уплаш иле
него раст уж иле и свих пет се ухватиле тесно под рук у и пош ле кући.
Остал и су сам и Стан ица и Слобод ан, лутајућ и између жбунова и спомен и
ка, који су у сутон у, пои зд аље, већ поч ињал и лич ит и на страш не згурене при
лике, вукове, орлуш ине, на огромне слепе мишеве. У Слобод ан у се опет оди
грал а кратк а, оштра битк а. Негде на нек ој к луп и био је опаз ио мал оч ас
Нат муренк а с неком млађом девојч ицом. Сет ио се намах Емил ије, било му је
жао и пожелео је да их Стан иц и пок аже, али се одмах побед ио. То не би било
муш ки ни другарс ки. А да не знач и неиск реност према Стан иц и знат и нешто а
не рећ и јој? Не, не, не би било муш ки, ни час но изд ат и некога, па ма ти и не био
пријатељ. Сад се осећао опет задовољан. Остао је веран себи.
Наједном су опазил и на узвишици двоје нових наставника. Станица је нагло
повук ла Слободана, па су стрчал и уском стазом која је вод ила у поље, не да би се
од њих скрил и, већ да их не узнемире. Обоје су осетил и љубомору према настав
ниц и и разочараност, као деца чији се ујак жен и, а сусед и их дирају да њих неће
више волет и. Зар је за њега тако златасто смеђег, усп равног, за њега с так вим на
смејано-жут им погледом, с челом на коме се вид и како му се мис ли крећу, так ва,
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сва сантимет ром измерена девојка којој се уста не отварају никад ни мил иметар
мање ни мил иметар више, чији очн и капц и стоје увек на истој лин ији, чији шав
чарапа стоји увек право, чији је корак увек исти, реченице увек сличне вел ичине,
и никад, као код њега, једна преко друге не прет рчава, никад једна другој не пре
пречи пут, никад се као облаци не нагомилају, не побију, не изазову муњу.
Како може да му се свиђа девојк а тол ико смеш но бел а, која чис то не сме да
узме ни сунђер ни креду у руке ни да дод ирне ђачк у клуп у, ђачко раме. А мо
жда му се баш и свиђа зато што је бел а, што није рођена за оно за што је он?
– Лакше би ми било да се у тебе заљубио, мад а би ми и то грозно било.
– Или у Олг у! – дочек а окретно Стан ица његову нехот ичн у изјаву као да је
не примећује.
И врл ине нове наставнице су им због њега постале неп ријатне, – и то што је
уредна, што не закашњава на часове, што мења свак и дан блузу, што пред ђацима
с њим не кокет ира. А ко им опет каже да је вол и, – мис лил и су зат им са потајном
надом. С ким би шетао ако не с њом? Не ваљд а с нас тавн ицом немачког језик а
или ручног рада. И мада већ зрел и да појме историјска збивања, и мада већ пред
врат има више математ ике, с визијом стварања зем ље и остал их планета, истин
ски су се чуд ил и како то да му нис у довољни само они и Ђура Јакшић, како то да
му живот школе није све. Обећал и су једно другом да ником неће рећи како су га
видел и с њом, јер им се чин ило да би, причајућ и о томе, још више утврђивал и
њихову нак лоност која их је болела. Онда се Слободан дечачк и весело насмеја:
– Вредело би јед ино рећ и оној нашој луцк ас тој Олг и! Чим јој мам а само
мало изађе из суседне собе, она почне да брбља о Новом, да се расп ит ује шта
мис лим: кога он учен ик а или учен иц у у нашем разреду највише вол и, за коју од
наш их група навија.
– А да се нис и ти, онако, по трад иц ији домаћ их учитеља, помало заљубио у
свој у учен иц у? – упитал а је Стан иц а смешећ и се као да пита брата а не друга
који јој се свиђа.
– Да, нароч ито кад почне говорит и о поезији.
По упад љиво озбиљном нач ин у одговора осет ил а је да није требало да га
ни у шал и то пита. И онд а је наједном пос тал а весел а, како се догод и нек ад и
најозбиљн ијој, најћутљивијој девојц и, и причал а му је како га њезина мал а бра
ћа уваж авај у отк ако су чул а да је пос тао домаћ и учитељ и питај у наш то ће по
трош ит и новац кад му Поповић плат и.
– А зам ис ли да ми, како то газде знају, не плат и!
Онд а су се смејал и и зак ључ ил и да тако бива само у неус пелој соц ијалној
књижевнос ти.
– Али ипак, баш као у так вој књижевнос ти, мама увек сед и у суседној соби
да би видел а рад им ли свакога трен утк а.
Онд а се одмах пок ајао што је то казао и дод ао је како она у тој соби збиља
има и пос ла, и како он много више вол и кад је неко од домаћ их негде ту у бли
зин и док он држ и час, јер је онд а Олга паж љивија. Он се осећ ао одговорн ији
него икад а икоји домаћ и учитељ, прво зато што је так ав био у сваком погледу,
а друг о што је Олг ин а мајк а увек нал аз ил а прил ик е да му нек ако наг ов ес ти
како су га узел и зато што га је нас тавн ик препоруч ио.
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У разговор у су стигли до усам љене хумке крај пута, као заос тале иза по
ворке која је крен ул а у вечност. На мермерном црном спомен ик у јед ва се читао
исп ран и натп ис: „Јован Миш ић, трговац, 1868 пог ин уо на овом мес ту нес рећ
ним случајем 1900. Спомен ик под иже суп руга Мил ица.“ А испод овог натп иса
урезаног у камен у било је кредом основачк и нап исано: „Вера вол и Новог.“
Једн им потезом каж ип рс та Слобод ан избрис а невеш та слов а, задовољ ан
као да је изб рис ао сам у чињ ен иц у. Како се већ мрач ил о, пох ит ал и су прем а
граду ћутећ и, кад на по пута из шум арк а исп адоше Стан ич ин а браћ а, као са
свим случајно, и млађи заверен ик упита сес тру пос ловно:
– Је ли и на гробљу заш ло сунце?
– Наравно, зар не вид иш?
– Хајдемо с њима! – позвао је млађи старијег полуглас но.
– Бојите се да останете у пољу кад нема сунца? – упита смешећи се Слободан.
Старији дечак се осет ио увређен до тог степена, да је заборавио на заверу.
„Бојите се без сунц а!“ Ето ти сад! А заш то је онд а Миш ина мам а довик ив ал а
својој старијој кћери кад пође с млад ићем у поље да се врат и пре него сунце за
ђе? И заш то је Миш и казал а да сес тру увек сачек а на пут у па да се с њом врат и
кућ и, ако се буде враћал а по мрак у са својим млад ићем. Знао је он, разу ме се, да
то није само због мрак а, него да сусед и виде како је са сес тром и млад ићем то
боже и Миша био у шетњи. То је Стан ич иној браћ и објас нил а мама кад а су јој
причал и о Мишиној чудној дуж ности. И зашто да само Миша стражари на пут у?
Мог у и они, и Станица је девојка, иако је ученица. Мож да сусед и иза плота гледа
ју с ким се и она враћа кад падне мрак. Истина, мама им је запретила да се не му
вају око сестре и њезиних другова. Али шта зна мама! Она је старинска. И, напо
слетк у, казал а је: око Стан ице и другова, а не око Стан ице и Слободана.
– Не само деца, ни девојке не смеју шетат и кад сунце зађе, – рек ао је стари
ји пркос но.
Стан иц а и Слобод ан су се заус тавил и и поглед ал и их као да их први пут
виде, не знајућ и да ли да их хвале или коре.
– Ко је то теби рек ао, јуначе? – упитао је Слобод ан.
– Мен и није нико, али је Миш и казал а његова мајк а.
Рек авш и то, зас тао је некол ико час ак а, и онд а су обојиц а опет пои зд аљ е
пош ли за њим а не марећ и за Стан ич ин у заповест да одм ах иду кућ и. Њихов а
Стан иц а је још боља него Миш ина сес тра, сви каж у да је најозбиљн ија у шко
ли, и заш то да и они сусед има не заварају очи! За њу би они и неш то више учи
нил и. Чув аће се само да их она не примет и кад буду за њом ишли, јер је и она
малч ице старинс ка као и мама, не зна шта причају манг упч ић и.
– Прет варају се мал и у праву српс ку браћу, – рече Слобод ан весело.
Стан иц а се неп риметно осврте: деч ац и су имал и свак и по прут у руц и и
њиме шибал и коров поред плотова, правећ и се да су само тиме зау зет и. Саг и
њал и су се притом и дизал и облутке с пута па се такм ич ил и ко ће даље бац ит и.
Само су тако могли пос тиз ат и спорост у ходу својих трен утн их штићен ик а.
Кад су бил и нас прам свога двориш та, ушли су – њихов а дуж ност бил а је свр
шена, ни Миша није прат ио своју сес тру на корзо ни пошто сунце зађе.
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аков љевић је дошао ран ије на седн иц у која је требало да се одрж и пос ле ча
сова и затек ао већ у канцел арији Жанет у и Чич у.
– Па како је? – упитао је старац и сад као и увек кад би га срео. – Слушај у
ли седмац и?
Чича се правио да преврће неке харт ије и да је и ово упитао као узг редно, и
кад је Нови одговорио да не мог у бит и бољи, нек ако је одвећ живахно загал а
мио као да би да заборави туг у што је ове седмаке морао дат и другом:
– Гле ти њега! Не мог у бит и бољи, а свак и дан праве буне и добијају двојке.
Знају ли они да је од њихових казни и двојак а теже нас тавн ик у него њима.
Ово о двојк ама помен уо је из сау чеш ћа према Жанет и: она није могла да за
незнање не да слабу, а пос ле је боловал а због тога. Сва јој је памет и све иск уство
говорило да је морал а тако поступ ит и, а ипак је пат ил а, неп рек идно себе сас лу
шавал а: је ли добро и савесно исп ит ивал а, је ли то било дневно, случајно незна
ње једне лекц ије или незнање предмета, је ли дал а ђак у времена да нау ч и, да га
није прозивањем изненад ил а; онд а је ту двојк у упоређивал а с двојк ама друг их,
зат им је клел а сам у себе што је изабрал а наставн ичк и позив; бивало је дана када
је и плак ал а због незадовољс тва собом, а ипак јој ђаво, како је говорил а, није
дао да оно што је незнање не обележ и слабом оценом – кад оцене већ постоје.
– Је ли то добро срце? – упита Нови смешећ и се на утучен у жен у.
– Сумњам, богам и, и онде где дам три, а пос ле ми се учин и да је требало да
ти два, опет се разбол им од муке. Лудн ица вам јеправа са мном.
Али и патећ и, Жанета се сваког час а оглед ал а у окн у зас так љеног ормана,
прет рп аног минерал им а, справ ам а, исп уњ ен им вевериц ам а и јаз авц им а, по
прав љал а је кос у и одобровољавал а се својим изгледом, да се одмах зат им опет
стуж и. Сад се муч ил а још и због тога што је Лаза био онако смеран док га је ко
рел а – нит и се бун ио, нит и је правио оне гримасе учен ик а који незадовољс тво
собом прет варају у незадовољс тво нас тавн иком. И Жанета се питал а да му се у
кућ и није дес ил а как ва невоља.
– Ове школс ке год ине ја сам имао јед ан грип, а Жанета чет ири пута свој у
болест од двојк и, – нас тав љао је Чича.
Он је учес твов ао у свакој њеној кризи због оцен а, убеђив ао је да се у јед
ном разреду морају дат и бар три двојке иако их сам није радо давао; ако ништа,
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оно прем а стат ис тиц и изл ази да на педес ет ђак а мора бит и бар три лен а и за
понек и предмет необд арена.
Утом су нас тавн иц и стал и прис тизат и од кућа и с часова.
– Драга Жанета, – завап ил а је Грос мутер још с врата, – они ваш и су ми се
данас попел и на главу. Зашто их мало не стегнете, не почнете каж њават и?
Жанета се бран ил а да су мал и, тек први разред, – не може тако брзо да их
доведе у ред. Разговор им је прек ин ул а нас тавн ица цртања, која се опет почел а
жал ит и још узбуђеној Грос мутер:
– Они ваш и су немог ућ и!
– Заш то моји! Нис ам их ја изрод ил а, – наједном се охлад ил а Грос мутер,
заборавивш и на Жанет ин разред.
– Нис те изрод ил и, али сте им стареш ина.
Јаков љевић се сет и како је пре петн ае ст дан а, пре случ аја са билтеном, и
нас тавн ик историје руп ио тако сав бес ан. Суд арио се с нас тавн иц има који су
нос ил и дневн ике, или лењире и шес таре, нап уњене птице или минерале. Про
гуравш и се до стол а, трес нуо је дневн иком.
– Љут и? – упитао је математ ичар и очи му се заис криле као кад упита ђак а:
„Не иде?“
– Ово више није школа. Слободан Јок ић чита ово на час у, – рекао је треснув
ши сад и књиг у о сто и гледајућ и право у Јаковљевића: – Са овим ћете разредом
имати муке. А за ово данашње мол им вас да их добро преслишате и казните.
Нови је тад а пок ушао да их бран и, да каже како је то доба кад деца не умеју
да се савлађују, кад им се час тољубље буд и, кад воле да пок аж у мало своје воље,
али се историчар није стишавао.
– Опет је ваљд а дикт ирао и онд а учен иц и под клупом читају, – рек ао је ти
хо матем ат ич ар Новом да би нек ако објас нио заш то се нас тавн иц и много не
осврћу на историчареву љут ин у.
Понек ад се и њем у, Јаковљевићу, догод ило да примет и како се ђак под клу
пом забавља неч им далек им од онога што се говори. И сад се сет ио како је и ње
му бивало жао, како се осећао пон ижен, како се одмах став љао под прек и суд
младе наставн ичке савести и како је теш ко признавао себи да је и сам често био
крив због учен ичке одс утнос ти. Па ипак је осет ио отпор према овол икој исто
ричаревој буц и и жељу да избегне Слобод аново каж њавање. Чин ило му се да и
математичар и физичар деле ово његово расположење, да су и они миш љења да је
ствар требало одмах на час у расправити, – избрусити дечка на лиц у места и крај.
Сећао се како му је разред зат им исп ричао да је тога дана нас тавн ик исто
рије ушао у разред и, без помози бог, почео дикт ират и. Док је он лагано говорио
и пос мат рао кроз прозор, сачек ујућ и да зап иш у: „у то време на аустријс ки пре
сто дол ази Ферд инанд Друг и...“, једн и су журно зап ис ивал и, а друг и су читал и
испод клупе. Он је одмах опазио да некол ико ђак а, који нис у волел и историју,
не пиш у, али им ништа није рек ао, тек кад је видео да Слобод ан Јок ић под клу
пом чит а, смат рао је то као крит ик у свога рад а и као увреду, љут ит о је сиш ао
с катедре и оду зео му књиг у у платнен им, сивим корицама на којима је писало
Историја Новог века, а унут ра бил а књига Волга утиче у Каспијско Море. И тад а
су сви који су што читал и у трен ока гурн ул и књиге дубоко у торбе. Дивна је
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опазил а да су то чин ил и и Никол а и Петар Ера и Олга и Зора и још некол ико
њих. Међут им професор је само од Слобод ана зат раж ио ђачк у књиж иц у да му
се зап ише опомена.
– Да сте пред ав ал и, ни на ум ми не би пало да читам. Заш то сви да пиш у,
кад мог у само десеторица? – рек ао је учен ик.
– Слобод ан баш не вол и да одгов ара, али га је гос под ин тако подругљиво
глед ао, – дод ал а је Дивн а, да би разр едног стар еш ин у одоб ров ољ ил а прем а
Слобод ан у.
Тад а је Јаков љевић први пут добро упознао свој разред и ћуд нас тавн ик а
историје. Да би спас ли Слобод ана, или бар подел ил и с њим казну, скоро дваде
сет њих било се упут ило директ ор у да каже како није само Јок ић чит ао под
клупом, него и остал и.
– Било нас је срамота да страд а само он, кад смо сви криви, – објаш њавао
је Лаза потом Јаков љевићу.
– Да ли је лепо да учен иц и крит ик ују наставн ика? – план уо је Никол а. – Го
спод ин дикт ира зато што немамо доброг уџбен ика. Њем у би много лакше било
да говори брзо, а нама како бог да.
Умес то одговора, Нови га је тад а, сећа се, упитао је ли и он читао под клу
пом. Разред је наједном био заћутао очек ујућ и да Никол а призна, што је он по
сле мало устезања и учин ио.
– А зашто се нис и јавио?
Дечак је одговорио да обично у недозвољеним стварима учествују сви, а по
сле се на једном кол а сломе.
– А кад би требало да се сломе на теби? – прекорео га је Јаков љевић.
На ово питање Мил иц а је бил а поц рвенел а као да је она крив а, трпећ и и
због тога што из нак лонос ти према Никол и, није ни она ишла да спас ава Сло
бод ана. Још некол ико њих је поц рвен ило на питање упућено Никол и. Немања
и Стојан су прос то слегли рамен има.
И тада се пред њим, опкољен им децом која су постајал а људ и, створил а сли
ка как ву је виђао по рас адн иц има. Већ ту, у рас адн ик у, јабланове шибљике са
њају, глед ају у облаке. Грабови смеж уран их лис това, онис ки, јед ан се уз другог
збијају да буду још отпорн ији и жил авији. Храс тови већ тврдо стоје на зем љи, и
мад а им је лист још и жутозелен, као натоп љен сунчевом светлош ћу, стабло је
тамно, тврдокоро. Јас ике су дрхтаве, осетљиве. Брест већ поч иње лутат и, гране
му ударе лево, па се одмах предом ис ле и ударе дес но. Јасенове шибљике се роде
шесторке, да се одмах по рађању свак и брат упут и својим путем. Изданц и клена
су још у расадн ик у наранџасти. Дренов прут се ни ту не да слом ит и.
Још од тога догађаја, кад а му се учин ило да је сувише строго да сви добију
чет ворке из влад ања како су хтел и директор и историчар, нароч ито да их доби
ју они који нис у читал и под клупом, а јавил и се да јес у, како би спас ли другове,
почело је влад ат и миш љење да је сувише благ. Још тад а је он у нас тавн ик у исто
рије стек ао ако не неп ријатеља, оно човек а који у њега сумња. Сећа се како је,
на његов предлог да се и Слобод ан и цео разред казне само строг им укором,
историчар рек ао зајед љиво: „Што ти је млад човек! Понашате се, Јаков љевићу,
као гимназис та.“
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Док се он тако сећао преглед ајућ и нек у пис мен у вежбу, сви нас тавн иц и су
се већ бил и окуп ил и. У очек ивању седн ице они су довршавал и мале пос лове у
дневн ик у, преко рамена питајућ и и одговарајућ и на п итања нас тавн ичк им ра
зговетн им нач ином. Никол иној мајц и, прозваној од ђака Јасиком, очи су трепе
реле као два модра лис тића и давале утисак да дуж ице нис у добро срас ле с бео
њачама, да ће их свако узбуђење однет и. Јаков љевић је тек сад добро уочио да у
њих ању њене главе има неш то што подсећ а на пос ледње тал асе неке давне ду
шевне олује. Нагн ута, као и онога дана кад је стигао, над гом илу харт ијица, она
их је преметал а тражећ и у њима бог зна шта изг убљено и ник ако га не нал азе
ћи. Јагод ице, и само оне, биле су јој упад љиво руж ичас те. Неко још девојачко
узбуђење задрж ало се у тим двема румен им оазама. Мешајућ и прс те и харт ији
це, неш то је живо говорил а нас тавн иц и ручног рад а, која је на седн иц у бил а
донел а зелено плет иво на двема дуг им иглама од слонове кос ти. Јас ик и је увек
на уснама бил а реч карактер, – карактер учен ик а, карактер сина, карактер ње
ног нек арактерног муж а с којим се рас тал а још док је Никол а био мал и – а сад
као да је говорил а о директоровом карактеру. Обе су седеле нас прам огромног
проз ора чија је квад рат ас та мреж а хват ал а небо пуно пун ачк их дет ињ ас тих
облак а, озарен их сунцем. Они као да су се бил и зарек ли да не проп ус те нијед
не зраке у канцел арију, и чим би их која преварил а и прош ишал а мимо њих, го
мил ал и су се и гуш ил и је, смеј ућ и се и преврћућ и преко главе. Готово и имај у
право, мис лио је Јаков љевић, што сунце не пуш тај у унут ра, јер кад обас ја тај
прос тор зак рчен пуњен им птиц ам а, професорим а, шес тарим а, још јас није се
укаже она од креде бел а, школс ка праш ина што се талож и исто тол ико по кос и
и лиц у наставника, кол ико и по стварима у канцеларији. Јед ино Жанета, настав
ница франц уског, није дал а тој белој праш ин и школе на себе. Она и сад а, с дру
гог краја стол а, добац и Јас ик и као нешто неод лож но:
– Кос а вам је данас дивна! Јес те ли је прал и окс иженом? Онај франц ус ки
шампон...
Од Жанет ин их реч и директор се, дотле задубљен у разговор с математ ича
рем, тргао као од нечег неп рил ичног и опомен уо нас тавн ике да ће седн ица од
мах почет и. Његови образи, и иначе при дну пун ији, при овој опомен и су се
још ниже спус тил и и појачал и му изглед хрчк а. Међут им сви су са симпат ијама
поглед ал и на Јас ик ин у плав у кос у, којој су зал ис ци, седећ и увел ико, враћ ал и
оне сребрнас те прел иве из младос ти.
Математ ичареве очи, јед ине две светле тачке на лиц у по коме су се, рек ао
би, урезал и сви потези шестара и лењира које је икад повукао, – насмешиле су се
са сау чеш ћем према Никол иној мајц и и онда се, губећ и тај благонак лон и израз,
врат иле на директора.
– Некарактерно је гласати за ствар коју не познајеш, – наједном се необично
јас но, пос ле једне мин уте ћутањ а, исп уњене јед ино шуш тањем харт ије, зач уо
Јас ик ин глас и профес орс ка канцел арија се нас меја као как ав шес ти разр ед
кад, у самој учион иц и, зач ује некога ко се није над ао да ће га сви чут и.
Чак се и сир от и дир ект ор мал о осмехн уо, мад а се прибојав ао да то није
Јас ик а прот ив њега упут ил а, и објави да седн иц а поводом ђачке трпезе поч и
ње. Шта би нек ад а шес так Јаков љевић дао да је могао ослуш нут и овак ву једн у
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седн иц у, а сад као да мал о зас трепе. Требал о му је, упркос школс ких нав ик а
и прав ил а о трпез и, зад рж ат и у њој ђак е којим а је прет ил а опас ност да буду
одс трањен и!
Њем у се већ пос ле две недеље боравк а у школ и седм и разред у ком је по
став љен за стареш ин у био прет ворио из чет рдесет ђачк их имена и лица у чет р
дес ет живота, узб уд љивих, теш ких, и необ у з дан их или празних. Кад поглед а
Момч ил а, не вид и само његово преп лан уло лице дечак а који много борави на
ваздух у, већ вид и и његов у збирк у минерал а, поређан их по дрвеној необојеној
пол иц и кој у му је Слобод ан Јок ић отес ао, вид и кревет у коме Момч ило спава
пок ривен црвен им ћил имом са црн им клечама, и његову мајк у која се љут и:
– Довлач и ми кућ и ове камен ице, само се скуп ља праш ина.
Вид и га зат им у летњој кух ињи где сам потк ива своје ципеле комадом још
очуване коже, скин уте са нек их старих пап уча. Вид и га како збуњено устаје и
извињава се што није могао доћ и у школу, јер су му, ето, ципеле биле проглед а
ле, а киш а је пад ал а. Вид и га зат им на изл ет у како стиже у пос ледњ ем час у,
пред сам повратак, џепова пун их камен ица.
Вид и забаву занатс ке омлад ине и на њој Олг у Поповић с род итељима оног
дана кад је изос танак од школе оправд ал а болеш ћу. Вид и јас но сред ин у у којој
Олга рас те и за коју рас те. Вид и њен неод говоран осмех кад га позива у коло.
Вид и Слобод ан а Јок ић а под нек им нас лоном – дељ е дас ке и пев а мек им,
дубок им гласом: „Вих аж у адин ја на дарог у...“ Вид и тронош це и слан ице које је
дечак нап равио сусед има. На столу у соби вид и Кош ут ићеве Примере руског је
зика, Утопију, Антидиринга и још неке књиге.
– Вол им све да проч итам, од Жил Верна до расп рава.
Вид и Стан иц у како коп ривом пере канте од млек а, у рано јут ро, пре шко
ле, и, у исто време прес лишава брата пес му. Вид и на кућном праг у њен у мајк у,
истог оног природног држ ања и мудра лик а као код Стан ице.
Вид и њих двоје у нед авној посет и код себе, спрем љен их као за как ав свеча
ни изл азак. Стан иц а у својој школс кој кецељи, тек опраној и испегланој, Сло
бод ан подш ишан, с чуперком црне увојите косе на челу. Имал и су мал и изго
вор да му дођу: био је на кат ед ри заборав ио своје перо, и Слобод ан га је као
ред ар склон ио. Перо су му још с врата пок аз ал и, али су, и не чек ај ућ и позив,
жељно ушли у собу. Они су ту собу уосталом и ран ије знал и, улазил и су као де
ца кад а је ту био њихов друг који је зат им отишао, како су му рек ли, у Учитељ
ску школу. Соба је остал а иста, само је пол ица за њега бил а новина. Стан ица је
брзо преш ла преко нас лов а књига, махом филолош ких. Он је одм ах видео да
нис у дош ли само због пера и пон уд ио их је да седн у. Кад је Стан ица зат раж ил а
Енгелсов Развитак социјализ ма од утопије до нау ке, објас нивш и да им је Еми
лијин брат саветовао да то проч итају, рек ао је прос то:
– Немам.
Сећ а се како му је било неп ријатно што те књиге није имао, а Стан иц а се
збун ил а, рек авш и како је претпос тав љал а да им он не сме дават и так вих књига.
– Не. Мор ам приз нат и, скор о и нем ам так ве лит ер ат ур е. Бав ио сам се
углавном својом нау ком, – рек ао је и било га је, добро памт и, стид, као да их је у
нечем у свес но обман уо.
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Сећа се како су се тамн и образи у дечак а још више сузил и од изненађења и
како је казао не прик ривајућ и горч ин у:
– Као наша Дивна!
– А нас двоје бисмо волел и да постанемо ком ун исти, – пож урил а је да каже
Стан ица.
Сећ а се како је био зад ив љен њих ов ом млад ал ачком храбром отворено
шћу и дирн ут што су му се поверил и и пошто су изглед ал и тако зрел и, паметн и
и мирн и, мис лио је тад а да ли треба да их опомене как ве их опас нос ти чек ају у
школ и и друш тву ако уђу у борбу с њима. Није ли као нас тавн ик дуж ан да тако
пос туп и? Мож да као нас тавн ик, – одговорио је смес та себи, – али као човек им
је то одобравао. Уосталом, у том час у обоје су изглед ал и тако зрел и, паметн и и
мирн и, да је рек ао једнос тавно:
– Учен иц и иду увек даље од учитеља.
Сећ а се како му је деч ак скоро прек ин уо реч, снебив ај ућ и се и чуд ећ и и
сам тол икој својој смелос ти.
– Најлепше је кад и њих поведу собом.
Јаков љевић добро памт и како се тим реч има и зач уд ио и обрадовао, и како
је дечак а, да би га умирио, заг рл ио преко рамена и казао:
– Не би ме чуд ило да ме учен иц и као ти и Стан ица, збиља поведу.
И сад вид и како им је зат им у дну пол ице нашао поп ул арн и роман Горкога
и пруж ио га са изразом који је морао говорит и: имам ја ипак књига за вас.
Сећа се како се, оставш и сам у соби, морао нас мејат и при пом ис ли шта би
казал а Вера да је чул а овај разговор, и како га је још више развесел ил а пом исао
да и он мож да лич и на ову девојч иц у и дечак а кад став ља себи у зад атак да де
војк у, зак ључан у у разне вековне предрас уде, изведе из тога кавеза, и наврат и
на њу бар как ве развигорце.
Зат им вид и и Дивн у како замењује у кућ и домаћ иц у, како крп и Чич ине ко
шуље, како се стид и што им је бан уо изненад а и видео јој оца у домаћем окре
пљеном кап ут у, док на столу стоји уџбен ик из историје и док Чича преглед а за
датке. Вид и како јој је неп ријатно што Чича говори: „Гле ти њих! Инс пекц ија и
то удвоје. Наравно, Дивна вод и кућу, али ти пос ле буду најбољи људ и, ти који се
у дет ињс тву и младос ти муче.“
Ни Лаза му није само румен и Лазар Том ић који сед и нас прам Зоре и Олге,
већ најс тарији дечак од шес торо деце у пород иц и, у кућ и код железничке пру
ге, с прозорима који глед ај у у црвене вагоне воза, у железничарс ке зас тавице,
перјан ице дима, у радознале путн ике пил ићарс ких вагона, и у тајанс твена спа
ваћа кол а експ реса Софија–Беог рад–Рим–Пешта.
Ни Мил иц а није само девојк а с нис ком тројак а у дневн ик у, већ још неод
рас ло створење које, међут им, мора – пре него што пође у школу – да скува ру
чак, а по подне да опере судове, да чис ти, да увече зал ив а поврће око куће, да
љуш ка малог брата и кад мајк а није на раду.
Немања није само висок и млад ић који сед и негде близ у Николе, Никол ин
навијач, како га је прво уочио, већ баш тованов син који пол а дана у школ и не
свес рдно учи, а пол а свес рдно рад и у врт у, помаже оцу да нос и корпе на пијац,
срач унава новац пос ле пазарног дана.
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Зора није само прос тос рд ачна и буцмас та девојч ица у истој клуп и с Олгом,
већ биће подлож но свима утицајима, од којих је Олг ин најс наж нији. Кућа јој је
зацело увек пуна гос тију као онд а кад а је, обил азећ и учен ичке домове, био код
њен их род итеља, гос тију који су, сви до једног, прис тал ице устаљенос ти и ста
рог времена.
Стојан није само учен ик који сед и у клуп и до Никол е, већ мом ак здрав е
памети, син млекаџије који га већ вид и као лекара са вел иком праксом и не жал и
да на њега пот рош и. Стојан није само на реч има за трад иц ију, он живи с народ
ним обичајима и дирљиво се смерно држ и према старијима.
А Никол а није само пркос ан дечак чија осећајност удара стално у стран у.
Он није само онај што је на питање разредног стареш ине: зашто се није сам ја
вио да је и он читао под клупом, одговорио хладно да обично у недозвољен им
стварима учес твуј у сви, а пос ле се на једном кол а сломе; то није ни само онај
Никол а који је питао изазивачк и, мис лећ и на Слобод ана, је ли лепо да учен ик
крит ик ује нас тавн ик а. Он на својој пол иц и има двадесетак књига о прош лос ти
Срба и Словена, од Јиречека до Станоја Станојевића; он, збиља, као свет у исти
ну прима све приче што их чује у Српском култ урном клубу и трп и због њих.
За Пет ра Еру зна да је родом из Кос јерића, да је недовитљив дечак који свој
над имак дуг ује само околнос ти што је из Ужичког краја; зна да га срце вуче да
буде уз Николу, али му се чин и лепше и јуначк ије бит и уз Лазу и Слобод ана.
И сад а, на седн иц и, он их вид и сваког понаособ, онако како је кога срео у
његов ој кућ и, или на мес тим а где се сас тај у и забав љај у. Њем у седм и разред
није низ од чет рдесет имена као директору, који, ено, држ и њихов прозивн ик.
Њем у они нис у ни скуп неп ријатн их бунџ ија, како их вид и историчар. Он им
је теш ка срца уписао у књиж ице тројке из влад ања због отпора који су орган и
зовал и прот ив читања билтена. Чин ил а му се и прерана и прои звољна подел а
на ком ун ис те и нац ионал ис те, кој у су и сам и учен иц и и нас тавн иц и узим ал и
као готов у чињен иц у! Њихов карактер се, наравно, већ оцртавао: њихова мла
дост је имал а пот ребу да се трош и, да се бори; али, мис лио је, ако се нас илно
пок уша онем ил ит и им оно што им је драго, пос таће им зацело још драже.
Међут им и та тројк а, кој у је он тако одболов ао, директор у и нас тавн ик у
историје чин ил а се као преблага. Изгледало му је понекад да њих двојица у овај
поступак ученика мешају и њега и да га сумњиче због пок ушаја да казну ублаж и.
– У ток у од само петнаест дана две так ве пог реш ке, а ви их упорно бран и
те! – почео је директор вик ат и. – Имају сад да плате и оно што им је било опро
штено, кад нис у умел и опроштај да цене!
Из седмог, Јаков љевићевог разред а у трпези се хран ило само чет воро и на
нав аљив ањ е разредног већ а све чет воро је, и поред тројке из влад ањ а, било
остављено у њој због одл ичног успех а из нау чн их предмета. Међут им пред ову
седн иц у у дневн ик у су наједном иск рс ле код Слобод ана и Момч ил а тројке из
историје и створиле разредном стареш ин и нове бриге и пород иле сумње, и ако
он није био човек који лако сумња у људе, особито кад су ти људ и нас тавн иц и.
Њем у се и најгори међу наставн иц има чин ио ипак бољи од друг их рђавих људ и,
нес пособан да намерно учин и ђак у зло. Кад је, међут им, углед ао ове тројке, ја
вило се подозрење, прво подозрење које је икад имао према човек у учитељс ке
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струке. Како баш њих двојиц а да зас луже тројк у, и како баш из историје, и то
пред овак ву седн иц у? Чак да и нис у трен утно знал и, или да су се узјог ун ил и,
није им, по његовом миш љењу требало онемог ућават и храњење у трпези.
Директор је, изглед а, био зау зет највише Олг ин им оценама, јер је, враћају
ћи прозивн ик Јаков љевићу, примет ио с очигледн им олакшањем;
– Вид им Поповићева је поп равил а оцен у из историје.
– Тата је то поп равио, а не она, – прог унђал а је Грос мутер, нас тавн ица не
мачког.
Јаков љевић се кас није сам себи дивио како је тад а спретно, пос ле директо
рове напомене, прешао на Слобод анове и Момч илове оцене из историје, како
их је довео у везу с Олг ином оценом из тог предмета. Најп ре је упитао истори
чара да, мож да, ове две изненадне тројке двојице тако одл ичн их учен ик а нис у
нек а омаш ка, мож да казна за неш то друго, нек а прив ремен а оцен а која се не
урач унава, и, ако је тако, онда би разредно веће имало право да их под игне како
би се дечац и и даље могли хран ит и у трпези.
– Док ле год не нау че, трајаће им ова оцена. А мож да и даље, јер ја не мог у
свак и час да их зивк ам.
Видећ и своје љубимце угрожене, и математ ичар се нарог уш ио и изјавио да
веће, ако се наставн ик узјог ун и, има право да добром ђак у аконт ира „Как ву че
творку“, кад слабима свакод невно двојке претварају у тројке. Међу наставницима
је настало живо сашаптавање. Облаци су се бил и трен утно расејал и и проп усти
некол ико зрака да осветле њихова напрегн ута лица. Једна од њих осветли дирек
тора и показа га целог као да га је осветљавала изн ут ра: наставник историје није
глуп човек, говорио је његов израз, и чим је дао тројке паметним млад ићима који
не храм љу у историји, морао је имати за то озбиљан разлог. Ако млад ићи хоће да
се хране на друштвени рач ун, нека пазе шта раде. Јок ић беше онај што зна руски,
што чита под клупом. Ако некоме што треба, нека се сам стара да то сач ува.
Мало је требало па да ово расположење пређе и на друге, али Јаков љевић
нагло, нес трп љиво упита историчара, глед ај ућ и га право у очи, да ли Олга зна
мање од Момч ил а и Слобод ан а, на што је овај план уо и неу мес но рек ао да, и
ако мање зна, не виђа се у љубавн им шетњ ама. Ни трага ни глас а на том исто
ричару од онога как вим се часом на слави пок азао, – пом ис ли Нови.
– Зар нежењен и смеју имат и нешто прот ив љубави? – зајед љиво се одазвал а
Грос мутер и дод ал а мирн ије да би било много више ђачк и да је ишла и у љубав
не шете него што иде по игранкама, а тата онда јавља да је тада бил а болесна.
– По игранк ама! – зач уд ио се директор, мож да и искрено. – По ђачк им или
онако?
– Да, игра дев ојк а, и нас изи г рав а, – примет ил а је Жанет а преко рамен а.
– И ако је њена тројк а из историје права, онд а тројке ове двојице морају бит и
јаче од чет ворке.
Матем ат ич ара је ова примедба и објект ивно потп уно придобил а, и он се
саглас ио да је све у сраз мери. Уз њег а је одм ах прис тао и физ ич ар, а то је по
кол ебал о и дир ект ора, јер се у већ им а свих разр ед а нек ак о увек пов од ио за
нас тавн иц им а стварн их нау к а. Од директоровог прис тајањ а уз њих одл акн у
ло је целом разредном већу, јер су обојиц у деч ак а сви волел и и због њихових
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старинс ких учен ичк их врл ин а, неп ушењ а, озбиљнос ти, и мож да и због мил а
лик а и због чињ ен ице што су, учећ и под теш ким условим а, ипак успев ал и да
буду одл ичн и. Нас тавн иц и су напос летк у нас тавн иц и, за њих током времен а
одл ична оцена пос тане скраћен ица мног их добрих миш љења о неком учен ик у.
Она им знач и да онај који ју је стек ао, има и памет и и савес ти, да пош тује нау
ку, да је родољуб, да зна шта хоће. Напос летк у се историч ар, иако мало јетко,
саглас ио и рек ао глед ајућ и у Јаков љевића:
– Што ти је млад човек!
За све време овога разговора између историчара и остал их професора у ве
ћу, он је имао нек и увређен израз, био је у неком одбрамбеном ставу као и пред
ђац им а у школ и. А кад је већ прис тао да се деч ац им а под игн у оцене, мало се
раск равио, добио лик лук авог сељак а.
– Ја од њих двојице очек ујем више, вид ите, него од Олге, и зато њој на мање
знање дајем три, и мис лим да је ово моје глед иш те правилн ије од те ваше мате
мат ичке сразмере. Од њих очек ујем да буду и учт ивији него што је она – и то
све због те њихове памет и.
Јаков љевић је примет ио да су оцене из историје нис ке и код друг их добрих
учен ик а, мало боље од оцена код слабијих ђак а. Мож да је историчар био поп у
стљивији према слабијима зато што је пред њима био спокојн ији, што му се чи
нило да они имају више поверења у његову спрем у, да је за њих већ и ауторитет.
Мож да је био нес иг уран у предмет у који му није био права струк а, па се бојао
да ту нес иг урност не опазе прво најбољи ђац и. А мож да су најбољи учен иц и и
нехот ице ист ицал и да о нек им историјс ким догађајима имају друго миш љење.
Тек она охолост и опорост код човек а, коме је, како је Јаков љевић запазио на Ја
сик иној слави, мало требало па да буде и питом и поп ус тљив, морал а је – ми
слио је – дол азит и од те његове нес иг урнос ти у себе.
На лиц у старог пос луж итеља кад а је унео кафу, којом је Грос мутер час тил а
колег ијум, видело се да зна како се разговор сврш ио, и да је и он задовољан. За
њега је Жанета говорил а да је волшебно биће: не прис луш кује, али ипак зна шта
се иза врата наставн ичке канцел арије догађа; не вири у дневн ике, а ипак зна
кад ко добије оне крајње оцене – двојке или пет ице; не уход и новог нас тавн ик а
и нас тавн иц у, а ипак зна кад а су почел и изл азит и у шетње сам и. Држ ал а је да је
он бољи психолог него икоји романсијер. Вел и да га је једном чул а како на пија
ци неком прича: „Џавељају се, џавељају као деца, свак и брани своје ученике а на
пада друге, и напос летк у се опет измире и поопраштају им пог решке и поиспра
вљају оцене. А ђаци, лопови, то унапред знају и терају своје.“
Пос ле још мало преп ирке свак и је разредн и стареш ин а успео да његови
љубимц и остан у у трпези – убеђивањем или љутњом, на леп у реч или онако на
препад.
– Сијате као да сте бог зна как ву победу однел и! – зач уд ил а се искрено Вера
Јаков љевићу кад је седн ица бил а завршена.
– Зар се и ви не радујете?
Она се међут им више бојал а да се он није замерио директору и историча
ру, него што се радов ал а. Мог у га, мис лил а је, оглас ит и за левич ара зато што
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стално исп ад а да штит и управо ђаке левич аре. Може директор о томе јавит и
мин ис тарс тву. И Јаков љевић се, как ав је, може заг рејат и за ствар својих шти
ћен ик а, па се због тога може и од ње одвојит и, јер њу ниш та није вук ло у опа
сност, па ма и правд а бил а тамо. Може се заг рејат и за кој у од тих девојч иц а, и
нас тавн иц и то мог у примет ит и. Мог у га премес тит и у друг у варош – а заш то?
Многа зла се мог у догод ит и због тога његовог вел иког мешања с ђац има.
Ова њена брига њега је и муч ил а и радовал а. Како човек да је ослобод и ове
чау ре, па ма и свилене? Кад ће једном излетет и лепт ир кога у њој слут и?
– Пристајете ли да скинем са вас ту навлак у? Смета ми да вам се приближ им.
Она се зац рвенел а и поглед ал а у своје беле фул арс ке рук аве који су се за
копч ав ал и изн ад сам их шак а. Грос мут ер је у том трен утк у бац ил а поглед на
њих и веровал а је да их разу ме. Хвал а бог у, једном је у њихов колег ијум улетел а
лас та – сас вим је друкч ија соба кад она кроз њу пролет и! И друге жене у коле
гијум у су навијале за бледу неуд ат у колег ин иц у. Кад су њих двоје у канцел ари
ји, нал азиле су разлога да изиђу, град иле се задубљене у посао кад они разгова
рај у, мерил е кол ик о је он виш и од ње, зав ирив ал е у служ бен и лист да вид е
кол ико је старији – као што се девојч ице играју лутк ама, играле су се миш љу о
њима двома, исп ит ивале којом брзином се њихово пријатељс тво развија, загле
дале кроз прозор јес у ли отиш ли у парк или прос то низ улиц у.
Овога пута њих двоје је изаш ло из канцел арије пре остал их и Жанета се
нас меш ил а на физичара:
– Јес те ли видел и идилу?
– Шта је то идил а? – упитао је физичар, који није поднос ио ни так вих реч и
ни так вих наговештаја.
– Колега зна само шта је стрма раван, – примет ил а је Грос мутер увређено.
– Е, па онд а, колега, јес те ли видел и њихову стрм у раван? – наваљивал а је и
даље Жанета.
Али се он није дао, тврдећ и да су, у нес таш иц и сензац ија, изм ис лиле како
се између двоје најм лађих колега развија „мог ућност за брак“. А и кад би друк
чије мис лио, опет то не би признао – тол ико му је бил а неподнош љива та жен
ска благонак лоност.
– Неће ваљд а девојк а шетат и с Чичом! – придруж ио му се и математ ичар.
– То исто и ми кажемо, – прек ин ул а их је Јас ик а којој су сметал и у пос лу, и
дуж ице су јој зат репереле од нес трп љења.
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Укид ање „Светлости“

Ж

анета је боловал а већ чет ири дана, и Стан ица је искорис тил а њен час да у
једном од кабинета преглед а прилоге за читање на сас танк у Литерарне
друж ине и за „Светлост“. Опет је пред њом Никол ина нова прича, и Стан ица је
њом узбуђена. Дечак је као и увек ишчеп рк ао однек уд догађај који и чуд и и вре
ђа, али мало вероватан. Негде је неко правос лавно дете, девојч иц а од осам го
дина, будућ и у гос тима код рођак а, ушла у катол ичк у црк ву, причао је аутор не
криј ућ и свој у симпат иј у за дете коме је свеједно у кој у ће црк ву ући и ист ич у
ћи широког рудост сред ине у којој је рас ло. Али кад је оно у црк ви углед ало је
дан разред својих вршњака, са учитељицом, и стало уз њих, учитељица га је мрко
поглед ал а и рек ла: „Заш то си стал а ту уз наше анђ елч иће?“ – и дев ојч иц а је
плач ућ и побегла својима и казал а мајц и да ник ад више неће ићи рођац има.
Стан иц а се јед ил а што се Никол а оком ио само на учит ељ иц у, што није
умео да вид и главног кривца. Љут ил а се што је, пиш ућ и, изглед а потп уно забо
равио оно што је пре десет дана сам говорио на час у историје о катол ичкој цр
кви. Опет је узел а прич у, и опет читал а, тражећ и не би ли се могла как вим ма
лим измен ам а друкч ије пос тав ит и и напос летк у се одлуч ил а да је прим и за
читање на састанк у Друж ине и да је пош ље у „Светлост“, само ако се и надзорн и
нас тавн ик буде с тим слож ио.
Још гору мук у је имал а са пес мама. Цел их десет их је било о јесен и, и скоро
у свакој био је исти стих да птице туж но цврк ућу, или да лиш ће жут и и опад а.
Шта да рад и с њима? Наједном јој је пал а на ум срећна мис ао: пус тиће да се на
идућој седн иц и проч ита свих десет, не би ли се пес ниц има огад ил и так ви сти
хови и так ве пес ме. Стан ица је волел а да се и у поезији говори о људ има, и то о
ономе што их тиш ти, и то више што их тиш ти као нек и друш твен и ред, него
као појед инце. Приповед ач и у Друж ин и су имал и више свога, иза оног што су
писал и, било је ипак нешто што су дож ивел и, зато је много више волел а кад до
бије проз у. Са дет ињ им зад ов ољс твом се пуш тал а у чит ањ е прич а о сус рет у
с курјаком или лис ицом, как ве су обично писал а деца са сел а. Овог пута је, ме
ђут им, проза бил а углавном од путоп иса, и скоро свак и друг и поч ињао је рече
ницом: „Најзад је осван уо тај жељен и дан“, коју је она, као да поп равља зад атке,
црвеном оловком прец ртавал а.
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Ту негде са стране леж ал а је и Олг ин а пес ма кој у јој је Никол а пос ледњи
пут пред ао заједно са својом причом. Стално је одл агал а да се ње маш и. И Ни
кол ин их прича се плаш ил а, али на нек и друг и нач ин; оне су бар биле пис мене,
осећајне, он је писао јер је горео од жеље да неш то нападне, опт уж и или да не
кога заш тит и; а Олга се дал а на пис ање, јер је смат рал а да ће јој углед тако по
рас ти. Стан ица паж љиво отвори полутабак и пос ле првих стихова га остави: и
Олг ина пес ма је поч ињал а стихом о птиц ама које туж но цврк ућу. Поћутавш и
мало савлад ал а се и проч итал а пес му до краја, жалећ и себе што мора да се бави
тим пос лом. Девојч ице и дечац и који су јој донос ил и приче много су мирн ије
примал и одбијање; мало им, истина, буде жао – као кад добиј у, рец имо, слабу
на пис меном, али се обично не осећ ај у пон ижен и. Али како девојц и која има
најлепш у хаљин у у разреду, чији тата, како је мис лил а Зора, може све поп равит и
и пок варит и, како њој објас нит и да није нап исал а и најлепш у пес му.
Наједном је испао још јед ан неп реглед ан полутабак и она је с дос адом по
мис лил а како ће то опет бит и как ви неус пел и стихови, али се већ пос ле првих
редова одобровољил а: бил а је то пес ма неке девојке из осмог разред а. Нос ил а
је узнем ир уј ућ и нас лов: „Зар нико не може избећ и смрт?“ Бил а је реч о бом
бардов ању Пољс ке. Пес ник ињ а је јав љал а како иду авион и и звал а старице и
дец у да пож уре у склон иште, али њима су се од страх а ноге оду зеле и авион и су
их стиз ал и по улиц ам а и пољим а. Опом ињ ал а је стол етне чет ин аре да беже,
али они су бил и срас ли уз зем љу и пад ал и су као громом погођен и. Позивал а је
спомен ике, школе, црк ве и људс ке домове да се склоне, али су они беспомоћно
морал и сачек ат и облаке авиона и у час у се прет ворит и у згаришта. Напос летк у
је мол ил а море да се изл ије преко опус тошене зем ље и сах ран и жрт ве. Стан и
ца без икак вог колебања одред и ову песму за читање на седници Друж ине. Било
јој је жао што песник иња није борбен ија, али се радовал а што ће се моћ и читат и
рад учен ице која је, према општем уверењу, припад ал а нац ионал ис тима, и што
ће тако она, Стан ица, пок азат и да је неп рис трас на.
На одмору је Лаза бан уо у кабинет.
– Осван уо је и тај туж ан дан да мораш да преглед аш радове! Него шта оно
још хтедох рећ и?... А, јест... Јес и ли наи ш ла на моју пес му?
– О птицама које туж но цврк ућу?
– Није, него о девојц и. А заш то си се ти тако оком ил а прот ив сирот их ра
стужен их птица? И ја бих, кад а бих писао о јесен и, одмах њих овековеч ио.
– Нем аш ти ник ак ва смис ла за пое зиј у. Него стан и: би ли ти ма из којих
разлога пус тио Олг ин у рђаву пес му да се чита на сас танк у?
– Бих. Да се смејемо.
– Беж и, с тобом се не да озбиљно разговарат и.
Лаза се шал ио, али се видело да је нес покојан, да би хтео нешто да јој каже,
али се лом и. Најзад је бац ио још јед ан поглед на хрп у учен ичк их прилога па на
Стан иц у, упитао се још двап ут шта је хтео рећ и, и изашао. Она је јед ва стигла
да пок уп и све и да зак ључа у фиок у кад је звоно за нас тавн ик а звон ило. Сви су
учен иц и већ бил и у разреду кад а је она ушла.
Тек што је сел а у клуп у, заједно с нас тавн иком историје ушао је и пос луж и
тељ и позвао је директору. „Ти позиви нис у никад пријатне ствари“, – пом ис лио
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је нас тавн ик и победонос но је поглед ао, мад а није знао заш то је управо позва
на. Так ве ђаке, по његовом миш љењу, требало би и по три пута на дан зват и да
се мало препадн у. Али је Стан ица бил а мирна: зове директор – па нек а зове, и
он мора да врш и своју дуж ност. Живот тече по својим правил има, услов љен је
свим и свач им, али ће у будућнос ти бит и ипак онак ав как вим га буду нач ин ил и
бољи и јач и, – веровал а је њена младост. Па тако је и у школ и. И нас тавн ике ко
ји су јој бил и сас вим туђи, разу мев ал а је, знал а је заш то су друкч ији него она
и пом ало их жал ил а, само не тол ико да би се за њихов у љубав одрек ла онога у
што верује и што јој је драго.
Ушла је у директоров у канцел арију и осврн ул а се око себе док је он неш то
зап ис ивао. Било је ту све уредно и чис то. Није било мириса на дуван, на креду,
на сунђер. Орм ан за књиге је живео, осећ ало се да су књиге у њем у пот ребне
томе директор у и да су читане. На пис аћем столу бил а је у кут у и ваз а са сит
ним јесењим ружама. Станица је због свега тога одала у себи признање директо
ру. Ето, и тај човек прекомерно везан за прош лост, прекомерно зап лашен зако
нима, има ипак једн у особин у пот ребн у директору школе.
– Сед и, девојко, – пон уд ио јој је он нас лоњач у којом је почас твовао обично
гос те из град а.
„Охо, – пом ис лил а је Стан иц а, – ово ће бит и неш то надугачко“ – и сас вим
природно је сел а на пон уђено мес то.
– Ти си у нашој школ и поверен ица и уредн ица „Светлос ти“?
Стан ица пот врд и и дође јој да се нас меје на пом исао да се мож да Поповић
жал ио што не прима Олг ине пес ме: али директор је био врло свечан, уверен и
озбиљан и она брзо одбац и ову претпос тавк у.
– Данаш њом поштом сам, ево, од мин ис тарс тва прим ио акт којим се изве
штава да је „Светлост“ укин ута и да ученици средњих школа мог у одсад сарађива
ти само у часопис у који ће уређивати наставник од министарства за то одређен.
Стан ица је ћутал а као да не разу ме добро, или не верује у то што чује, а он
је онд а мало блаже и као поверљиво дод ао како је омлад инс ка ред акц ија „Све
тлос ти“ изи г рал а поверење држ аве, како се пок азало да не може рад ит и само
стално, мад а је увек прва ђачк а примедба како им је дато мало самос талнос ти.
Онд а му се учин ило да није мож да опет довољно јас но објас нио и рек ао је да је
омлад ина кроз свој часопис ширила идеје које министарство не може да одобри,
а није пом ињао које су то идеје.
Док је говорио, Стан ица је донос ил а суд о директоровом држ ању: ипак го
вори дос та уздрж ано, не опт уж ује њу лично да је изи г рал а поверење држ аве,
не виче, стара се да разгов ор буд е као са својим дет ет ом, не испољ ав а злура
дост – и онд а наједном заборави на све то, схват ивш и кол ико се оно што јој ди
ректор саопштава тиче и ње и свих њен их другова.
– Укин ул и, знач и, – рече као будећ и се. – Разм ис лићу сад шта да се рад и.
Директор се необично зач уд и њезин им реч има, њеном миру и пож ури да је
прек ине како не би рек ла нешто што би га могло још више зач уд ит и, нешто због
чега би је морао и казнити, а њу је најмање желео да каж њава. И уопште му је било
неп ријатно што је у пос ледње време испад ало да су учен иц и које је дотле најви
ше цен ио, према којима је осећао и највише спонтане нак лоности, зас луж ивал и
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највеће казне. Како то, јед ио се, да у разреду најс мерн ија деца, деца најод ан ија
нау ц и, прих вате те враж ије идеје које школ а мора гон ит и. Што се уз те идеје не
прилеп и пушаџ ија Светол ик, или прилен и Немања, или која од оних девојч и
ца што већ од петог разреда увијају кос у, па да их слатко казни, чак да их истера.
Него Стан ица коју цео град вол и и смат ра за најп римерн ијег ђака.
– Сад је касно за разм иш љање, – рече јој он. – Него зар теби другови из Бео
град а нис у већ о томе писал и?
– Нис у. Они вероватно сад гледају да ту одлук у измене и није им до писања,
– одговори она као да је човек с којим разговара нек и од другова и да му је при
родно што она тако мис ли и говори, те остави директора зач уђеног и збуњеног.
Сазнавш и за укид ање лис та, учен иц и из прот ивн ичког табора су ликова
ли. Нек ако је изл азило да се у њем у штамп ај у више левич ари, више теме које
њима одговарају, тако се бар њима чин ило. Њима је изглед ало природно што је
укин ут лист чији вел ик и део сарадн ик а није за држ ав у так ва как ве је, није за
рел иг ију, није за монарх ију, није за много шта што је њима још било драго и не
прикос новено. Већ ина њих, они пот ужен и, слаби, или они ненаметљиви, ста
рал а се да то задовољс тво сак рије, али их је било који су чик ал и:
– Сад ће доћ и ред и на оне што их зовете шовин ис тима и назадн има.
– Дол ијал а је ваша „Светлост“. Мис лил и сте да уживате све благодет и др
жаве, а да прот ив ње ровете.
– Кратко је трајал а ваш а сил а, – бомбардов ал и су трећ и. – Да вид иш кад
Никол а пос тане поверен ик новог лис та!
– Шта оно хтедох рећ и? – доброћудно је примао све то Лаза. – А јест... Бог
не остав ља оне који се у њега над ају.
Увече на сас танк у код Емил ије, Стеван је рек ао:
– Е, сад, средњош колц и, да вид имо шта можете и умете.
Дивна је уплашено ћутал а. Док је Лаза читао писмо осмака из Краг ујевца, у
коме му је јав љао да су тамо почел и скуп љат и потп исе под протест Мин ис тар
ству прос вете због укид ања „Светлос ти“, она је мис лил а како би боље било и да
се лист укине, него да и они морадн у потп исиват и. Шта би рекао Чича! А ако се
сад код Емил ије одлуч и да и овде пиш у протесте, може ли она да га не потп ише!
Рећ и ће јој да је издајица, и плаш љивица, и дете, што је још нају вред љивије.
– Глед ајте малу како се препал а! – пок аза Стеван на њу. – Шта је, бојимо се
тате?
Емил ија га је пресек ла погледом и, као да није чул а примедбу, одред ил а је
управо Дивн у да бележ и оно што сад треба смис лит и и упут ит и мин ис тарс тву.
Дивна је пос луш но сел а, желећ и да то што мора писат и не буде само неш то не
ђачк и, како би казао Чича, нешто пол ит ичк и. Стрепел а је, а дивил а се другови
ма који су мирно о томе говорил и као о пис меном зад атк у. Кад је нац рт био го
тов, Лаза га је проч итао. Док је он глумачк и ист ицао важ нија мес та, Дивн и се
чин ило још страш није него док је писал а.
– Не можемо дозвол ит и... – почео је он и правце у њу поглед ао.
Дивна је у том час у пожелел а да се ту, на лиц у мес та, нап рас но разболе па
да не морадне потп исат и ту страш ну речен иц у, или, ако већ потп ише, да пос ле
добије запаљење плућа и не оздрави док се Чича не одљут и.
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– Е, сад, Дивн ице, да полож иш још јед ан мал и исп ит: треба ли нас тавн иц и
да знај у за ово пис мо пре него што пок уп ите потп исе и пошаљете? – упитао је
Стеван.
– Кад би могли ни сад ни пос ле да не сазнаду, било би најбоље, – узд ахн ул а
је девојч ица и дод ал а, као да се правд а, како она Чич и ник ад не говори шта уче
ниц и раде.
Лаза ју је назвао обд арен им дип ломатом и заверен иком и мало је развесе
лио овим пох вал ама.
– А Новом? Њем у бис мо ваљд а смел и пок азат и?
Кад је чул а да је он отиш ао на два дан а у Беог рад, кад је отп ал а и ова по
следњ а над а да ће неко заус тавит и слањ е протес та, – потп ис ал а је одм ах иза
Емил ије, Слобод ана и Стан ице. Лаза је, да би је нас мејао викн уо:
– Пази ти ње! Сад се гура и пре мене. Како би било да ти поверимо скуп ља
ње потп иса?
Стан иц а је прек ин ул а ово зад ирк ив ањ е, рек авш и да ће она потп ис е ску
пљат и пошто све треба изврш ит и брзо, а уз то ће бит и најп риродн ије да то чин и
она као поверен иц а „Светлос ти“. Код Стан ице је влад ао склад између пош те
ња, смелос ти и здраве памет и. Веруј ућ и да не рад и ниш та рђаво, мирно је су
трад ан почел а скуп љат и потп ис е; али је ипак пре прил азил а оним а за које је
знал а да не туж ак ај у, онима који су бил и нак лоњен и или њој или „Светлос ти“,
онима чије су ствари биле понек ад штампане у том лис ту.
Осмац и из прот ивн ичког табора први су сазнал и за пис мо и почел и су да
агит ују прот ив потп ис ивања.
– Немојте дат и да вас вук у за нос левичари, – говорил и су нароч ито млађи
ма. – Кад треба да објавите как ву родољубив у ствар, Стан иц а је проглас и шо
вин ис тичком, а кад треба да спасавате њен лист, онд а вас зове у помоћ.
– Није то само њен лист, – усп рот иви се Јос иф.
– Додуше је и твој, и тебе је већ двап ут протеж ирала, – неславно је наваљивао
осмак на шес так а.
Јос иф се зац рв енео и рек ао да су његов е пес ме, над а се, саме себе прот е
жирале.
– Ако немадн у довољно потп ис ник а, неће моћ и своју молбу пос лат и, неће
се усуд ит и сам и, – прих ват ио је друг и осмак. – Они увек тако рад е, умеш ај у
много људ и у нешто што се само њих тиче.
Шестаци су се оду п ирал и, тврдећ и како се „Светлост“ и њих тиче, како воле
да је читају и како је један њихов друг објавио у том листу три родољубиве песме.
– Кад сте луд и, нек а вас магарче. Вид и се да сте бал авурд ија. Чин и вам част
што вас зову да вучете клипк а за њих.
И на другом крају ходн ик а је нек и старији учен ик побуњивао млађе:
– Сад сте им другови кад треба да им помогнете, а пос ле ћете видет и хоће
ли вас штампат и кад победе. Сем тога је и опас но потп ис иват и так ва пис ма.
Али број потп ис ник а је ипак рас тао. Све што је опас но, тај анс твено и
скривено од професора, од увек је привлач ило ђаке. Нароч ито су се млађи уче
ниц и и учен ице, чланови Литерарне друж ине, осећал и пол ас кан и што их зов у
у помоћ. Њима се чин ило да их свак и посао у Литерарној друж ин и и око лис та
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превод и у праве млад иће и девојке, и у мат уранте. Кад би Никол а, као узг ред,
упитао кога шта пише у пис му које су потп исал и, набус ито су одговарал и да га
се то не тиче и, примет ивш и да се Стан ица крије од професора, заверен ичк и су
јој јав љал и ако би се у близин и указао који од учен ик а туж ибаба.
На пос ледњем одмору кад је Стан иц а зак ључ ил а да има већ довољно пот
пис ник а, наи шао је Никол а.
– Пази, имам те у рук ама! – зап рет ио је нас илн ичк и.
– Свак има право да се бори за нешто што му је на срц у, – одговорил а је она
мирно, верујућ и да више прет и него што је кад ар рђаво учин ит и.
– Што се онд а сама не бориш?
– Никога не нагон им, а имам пуно једном иш љен ик а. Ето, тебе нис ам ни
пон уд ил а да потп ишеш.
– Не би ти ни вредело.
– Е онд а смо квит.
На пос ледњем час у сви су бил и заж арен их образа, светлих очију, одс утн и.
Једн и су мис лил и како је најваж није да сад пис мо пође поштом да не буду оме
тен и пре него што га прог ута пош танс ко сандуче, а пос ле нек а буде што буде;
друг и су пат ил и што им је Стан ица под носом учин ил а оно што је нам ис лил а,
што нис у умел и да је спрече. Гледајући их такозамиш љене, с изразом као у одра
слих људ и, Гросмутер се питал а: јес у ли то они исти што на одмору знају онол и
ко да јурцају, и разнежено се одлуч и да их прес лишава само пос ледњу задат у Ге
теову песму, рач унајућ и да ће им јед ино то у овак вом расположењу одговарат и.
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Никол а траж и савезник а

К

ад је Стан ица прип ремал а књиге пред одл азак кућ и, Никол а је видео да јој
је из торб е исп ал а нек а харт иј а и пон ад ао се да ће то бит и неш то у вез и
с пис мом. Учин и се невешт, и кад је она изаш ла из учион ице, брзо је дох ват ио
изгубљен и пап ир. Отворивш и га, син уо је од радос ти. Био је то концепт пис ма
у које је тол ико желео да завири.
Од узбуђења није познао Дивн ин рукоп ис. За час је прелетео погледом цео
текст и задовољно одахн уо. Док није знао шта у протес ту пише, није био сиг у
ран јес у ли баш много згреш ил и они који су га писал и и потп исал и. Стан иц и би
мож да опростил и, а он би је одавањем потп уно окрен уо прот ив себе и никад му
не би узел а приче. Иако још дечак, већ је вод ио ову пол ит ик у одрас лих људ и.
Сад му је било јас но да Стан иц и више не би било опс танк а у школ и ако би
дир ект ор доз нао как ве је сад рж ине и тон а оно што је пис ано мин ис тарс тву.
У овак вом расположењу није могао да буде сам, осећ ао је пот ребу да нађе по
дрш ку свом освет ољубљу. Бил о му је пот ребно неч ије одоб рењ е да конц епт
однес е директ ор у. У ово доба жив от а све је слађе, зан им љивије учин ит и ако
се чин и зај едно с друг ов им а. Свак и би подв иг у разр еду проп ао, кад не би
имао ко да му се диви, да му пљес ка. Шта ће нам храброст, ако људ и не виде да
смо храбри? Шта ће нам памет, ако је не уваж авај у? Шта ће добар зад атак и до
бра оцена на њем у, ако другови не знај у за то? Шта ће месеч ина ако је не мог у
глед ат и заједно? У разреду је било мало рођен их усам љен ик а који су волел и да
сам и уживај у у лепот и, који су могли да учине неш то добро и важ но, и да им је
дос та само то што су га учин ил и.
Никол и се хтело да свим а својим пријатељим а одм ах пок аже концепт, да
подел и радост што га је так ва срећа пос луж ил а. Није му се ишло кућ и пред ли
це мајке, јер је осећао да би му у њеном прис ус тву радост сплас ла. Боље је поћ и
неком ко ће као и он смат рат и ову случајност за нек у победу, неко оружје у ру
кама. И то неком до кога треба да се пешач и, да се у ходу нау ж ива осећања како
му се неш то пријатно дог од ил о, да му свеж ваз дух умије образ е. Преш ао је
мост и заш ао у прос тране пов ртњ аке по којим а куп ус још није био сас ечен и
где су се још виделе прерод иле стабљике добошара пап рик а. По још неу зора
ним стрњик ам а виделе су се вране, негде у гом ил ам а, негде усам љене. Оне су
свак и час дизале главу наглим покретом као да их је какав изненадни звук тргао.
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Ослуш кивале су, и то што су чуле, било је, изглед а, врло важ но, јер су се у том
трен утк у држ але строго.
Деч ак је баш у време ручк а бан уо у двориш те зак рчено гом илом црвено
модрих и глатк их главица куп уса, које су се, завршивши главичање, са свих стра
на зат вориле, да се ни најмања бубица ни кап ља не би увук ла у лиш ће. У огром
ним сепет им а свет луц ал е се крупне мес нат е пап рик е као да су изв учене из
лак а. Немања је већ био ручао и пошао с оцем и млађим братом у баш ту. Он је
био дечак који је глед ао своја пос ла, тврдећ и да је глед ат и своја пос ла особина
правог Србина, што је Лазу, кад год би то чуо, унес рећ ивало. Јед ино што је себи
од пол ит ике или мешањ а у опш те ствари доп уш тао, било је прав љење отпора
левичарима у свом разреду. Није волео да се меша ни у как ву гуж ву, ни у как ву
бун у; али ако би видео да му тај став може још више шкод ит и, онд а је прис тајао
уз бунџ ије.
Немања је волео ове јесење дане кад се збирај у плодови. Као неко у умет
ничком предмет у, знао је да ужива у как вој крупној пап риц и и чес то их је, док
је био млађи, донос ио у школу да пок аже како мог у стојат и усп равно, ослоњене
на стубиће којима су се завршавале.
– Узми, узми на рук у да вид иш, има у њој пол а киле, – говорио је друговима.
Како је мис лио да је Никол а без икак ва пос ла дош ао до њега, одм ах га је
обас уо баштенс ким разговором и одушев љењем, за цвек ле вел ике као лонац, за
главице куп уса, за орахе крупне као јаја, за јабуке па опет цвек ле, главице куп у
са, орахе све у истом круг у поређане.
– Ход и да вид иш как ав пас уљ имамо! – повук ао га је напос летк у.
– Као орах!
Али Немања није осетио подсмех у Никол иним речима, па га је и даље вукао.
– Није баш као орах, али није мањи од леш ник а.
И како сад међу тим прич ам а о пас уљу и куп ус у да му гов ори о пис му и
концепт у. Задовољио се само да огорчено упита:
– Јес и ли видео шта су рад ил и јут рос Стан ица и њено друштво?
– Видео сам. Мен и није траж ил а да потп ис ујем, и шта ме брига.
– А зам ис ли кад би директор знао? – омак ло се ипак Никол и.
– Глед ај свој а пос ла! Зар нам ниј е већ дов ољн а мал а оцен а из влад ањ а.
Испад а нек ако да и они који туже, код нас, изв ук у казну. Глед ај, мол им те, ову
пап рик у!
Незадовољан и зловољан, Никол а се врат ио од Немање не видећ и више ба
шта око себе, ни вран а, не слуш ај ућ и реке. Нем ањ а му је пок варио радост не
прид авш и ник ак ве паж ње пис му. Било је трен утак а кад му је било криво што
се как вим случајем није нашао на истој стран и са Слобод аном, Стан ицом и Ла
зом. – Они се за оно што воле и у шта верују несебично боре.
По подне је отишао до Стојана и пок азао му шта је нашао.
– Имамо их! – цикн уо је победонос но. – Да их јавимо?
Стојан је мирно проч итао и рек ао:
– Шта бис мо добил и ако их истерај у! А, као два и два, знам да би их због
овога истерал и.
– Клад им се да се вечерас сас тају код Емил ије, – дод ао је Никол а узг редно.
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– Нек а се сас тају, није то први пут.
Стојан као да намерно није хтео да се досет и шта друг жел и да му каже.
– Да станемо иза угла Емил ијине куће и вид имо ко ће све бит и? – изјас ни
се Никол а најзад.
– Шта ће нам то?
– Не прави се луд! Знаћемо ко је све био у завери.
– То се може унап ред знат и, као два и два.
Стојан је имао миран сељачк и нач ин опирања. Многе Никол ине пос тупке
он није одобравао, али му је чин ио извес не уступке као син у нас тавн ице. По
смат рао га је понек ад и с извес ним злурад им чуђењем: мајк а му друге учи како
да се влад ају, а он так ав.
То што Стојан није хтео поћ и с њим, појачало је код Николе пркос. Увече је
отиш ао на мал и сквер нед алеко од Емил ијине куће и почео је чек ат и, разм и
шљај ућ и како би било лепо кад а би сад Стан иц а, прол аз ећ и, заус тавил а се и
рек ла му да је пос ледњу прич у прим ил а за лист. Онд а би он, да пок аже како
уме и он да буде друг, извад ио концепт и дао јој га, како би је уверио да неће ни
ком, ни мајц и ни директору, ниш та рећ и. Сет ио се притом разнежено како му
је јут рос, кад је хтео иза леђа да завири у писмо, рек ла: „Буд и друг. Није то само
мој лист. И ти ћеш се једном у њем у штампат и.“
Мож да се то однос ило баш на пос ледњу прич у. И Стан иц а је онд а имал а
право да му се чуд и што злурадо гледа на укидање часописа у који је најзад успео
да уђе.
Утом су се одн ек уд из поб очн е улиц е указ ал и Лаз а и Момч ил о, вед ри,
ужурбан и, па онд а Нат муренко и Слобод ан, зат им Дивна и Јелена, које су ско
ро трч але. Њихов а ведрин а и ужурбаност Николу су неп ријатно так ле. Они,
знач и, нис у узнем ирен и, радуј у се што су подвал ил и глуп им нац ионал ис тима
исп ред чијег носа су све изврш ил и. И пожеле да их што више обеспокоји, упла
ши, да им пом ут и радост завере, па ма их и не туж ио. Кад му се још учин и да се
Стан иц а која је пос ледњ а наи ш ла, нап рав ил а да га не вид и, иако је прош ла
кроз сам сквер, његова нас илн ичк а пркос на природ а се пробуд и и он пот рча за
њом упитавш и као да ислеђује:
– Куд а?
– Вид иш ваљд а. Пус ти ме, журим се.
Али је Никол а пошао с њом према Емил ијиној кап ији.
– Хоће ли се читат и моја прича? – упитао је наједном претећ и.
– Неће се читат и! – рек ла је увређено, мад а је бил а суп ротно одлуч ил а.
– Не даш да иједна родољубива реч дос пе на седн ице Друж ине.
– Ниједна шовин ис тичк а.
– Пази добро! Знам зашто идеш Емил ији!
– Идеш и ти својим пријатељима. Идем к њој јер је вол им.
Како се он није склањао с кап ије, отурил а га је да би могла проћ и и казал а
као неком млађем од себе:
– Не зановетај!
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Сусрет пред директоровом канцел аријом

Ч

итав јед ан дан нас тавн иц и нис у знал и ниш та о пис му. Како је било пред
опомене, сви су бил и забав љен и проп ит ивањем. Историчар се у ток у свог
часа ваљд а десет пута обрат ио сваком слабијем ђак у, прозивајућ и их да поп ра
ве или доп уне слабе и сумњиве оцене. Нес трп љиве младе руке пруж але су се
према њем у; мног и је хтео да искорис ти трен утак и добије бољу оцен у од оне
кој у има, јер су добри ђац и на редовн им часовима бил и ређе питан и. Истори
чар је међут им више волео да пита оне који не диж у руке, не би ли их увребао у
нез нању. Тако је Слобод ан, који није вол ео да се јав ља, морао ипак устајат и
свак и час да би увек, на задовољс тво другов а који су проз рел и историч арев у
намеру, одговорио одл ично. Лаза је, уз опш те весеље ђак а, пос ле ваљд а шес тог
так вог одл ичног одговора, наједном упитао:
– Да ли би, гос под ине, онај ваш стари нас тавн ик што је гов орио да само
Бог зна за пет, дао Слобод ан у пет на овај одговор?
Зач удо, историчар се није на ово наљут ио, и њем у је ваљд а било пот ребно
да нап рави пред ах, али је пос ле тога, ваљд а за одмазду, свак и час питао Лазу.
Стан ица као да није примећ ивал а сву ову грозниц у и одговарал а је на пи
тањ а пом ал о одс утно. Разр едн и стар еш ин а се тог а јут ра врат ио с пут а па је
разм иш љал а како да му каже шта се догод ило за време његова одс ус тва. Стре
пел а је од виђењ а с њим, и јед ва чек ал а да га вид и. По историчаревом држ ању
према њој и Слобод ан у видел а је да нас тавн иц и још ништа не знају, а мож да не
ће ни знат и док не дође вест из мин ис тарс тва. Али и кад та вест не би којим чу
дом стигла, и кад би се могло догод ит и да ник ад нико од професора за пис мо не
сазна, морал а је Новом то рећ и. Осећал а се и сама одговорна да то учин и због
његове доброте, а и код Емил ије су одлуч ил и да се тако пос туп и.
На одмору је и иначе требало да му оде у кабинет где су се држ але седн ице
Друж ине и вид и који су радови одабран и за читање. Тамо је јед ва разу мел а шта
јој је гов орио, нес вес но бел ежећ и нас лов е одбијен их и прим љен их радов а и
имена њихових писаца.
– Жао ти је неус пел их писаца – Олге и Николе? – упита је, примет ивш и да
је утучена.
„Сад или ник ад“, – пом ис лил а је, и брзо му исп рич ал а свој разговор с ди
ректором, садрж ин у пис ма које су пис ал и, и како су скуп љал и потп исе. Било
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јој је теш ко. Сукоб у њој премаш ио је снаг у ране младос ти: нит и је могла пре
лазит и преко свих обзира идућ и куд жел и, нит и је могла, ма и за љубав оним а
које вол и, не ићи онамо куд јој се хтел о. Кад а је пос ле пок уш ал а да исп рич а
друговима како је разговор тек ао, ник ако није могла свега да се сет и. Знал а је
само да је Нови нешто питао, да се чуд ио, да је корео, говорио да је најгоре што
је пис мо нап исано као захтев, да је пос тајао све забрин ут ији. Сећал а се такође
да није ниједном рек ао да су рђаво урад ил и, више их је нек ако жал ио што су то
учин ил и него што се љут ио. Чин ило јој се да је зат им обећао нешто, нешто што
је требало да их умири. Сећал а се само да је, пош то је он отишао, јед ва успел а
да нап ише објав у за седн иц у Друж ине и да је потп уно бил а заборавил а на час
гимнас тике, па га је преседел а у кабинет у.
Док су се око објаве за седн иц у Друж ине тис кал и учен иц и свих разред а,
Олга се прол акта између њих вич ућ и:
– Беж ите! Хоћу да вид им кад ћу читат и пес му.
– Ко? Зар ти? – смејал и су јој се шес тац и.
Кад је видел а да је нема на спис ку, поново га је проч итал а да провери је ли
на њем у Никол а и, кад је видел а да нема ни њега, било јој је лакше и довикн ул а
му је чак у друг и крај ходн ик а, пок ушавајућ и опет да се с њим изм ири:
– Нема ни тебе на спис ку!
– Шта вич еш! Ја нис ам ни дав ао! – одб рус и он груб о пред окуп љен им
ђац им а.
Срећна што јој је први пут пос ле тол ико времена одговорио, ма и набус и
то, Олга му је прит рчал а и почел а га одмах подбад ат и прот ив Стан ице, чудећ и
се како да његова прича није прим љена. Како му је у том трен утк у био пот ре
бан савезник и једном иш љен ик, прим ио је њено друштво и лас кање.
– Дођи да вид иш нешто! – позвао је и пок азао концепт.
Јед ва једном је нашао некога ко је хтео да проч ита тај концепт, ко се радо
вао што је пронађен, ко је мис лио да се може врло корис но упот ребит и. Док је
Олга читал а, свак и час се прек ид ајућ и узвиц има, и Никол а је прат ио погледом
већ изм рљ ане редов е на харт ији. Тако нагн ут и, исп ред пос ледњ ег проз ора у
ходн ик у, чин ил и су се врло тајанс твен и.
Утом је наи шао нас тавн ик историје.
– Как ву заверу вас двоје ту склапате? – упитао је у прол азу и упут ио се ди
ректоровој канцел арији.
– Да му кажемо? – упитал а је Олга шапатом, пол а из осветољубља, пол а да
се Никол и удвори.
Никол а јој је ист ргао харт ијиц у из руке и пошао за нас тавн иком рек авш и
да и њих двоје иду директору. Дечак је изглед ао пркос но, осветољубиво, држ ао
је у руц и нек у харт ијиц у и историчар, нас лут ивш и да ће опет бит и нек и сукоб у
њином разреду, њем у неп ријатном, веров атно опет са Слобод аном и Стан и
цом, готово их уведе у канцел ариј у. Углед авш и ђаке исп ред себе, директор је
хтео да викне што су без пријаве ушли, али је утом углед ао и нас тавн ик а и по
знао Николу и Олг у.
– Ти беше син гос пође Руже? Шта си хтео? А ти си Поповићева?
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Пре него што су њих двоје стигли да исп ричају, историчар је узео концепт
из дечакове руке и проч итао наглас, сладећ и реч по реч: „Данас нам је дирек
тор гимназије саопш тио да је наш омлад инс ки лист ’Светлост’ укин ут, јед ин и
лист који смо сам и уређив ал и. Средњош колс ка омлад ин а наше гимн азије не
може дозвол ит и...“ Сад а је директор ист ргао харт ију њем у из рук у и скоро вик
нуо Никол и да му зове пос луж итеља по коме је зат им позвао Стан иц у.
У час је цел а гимназија знал а да су Никол а и Олга рек ли директору за пи
смо. Једн и су се препал и, друг и су се чуд ил и да и то може бит и кривица, трећ и
су осуђивал и Николу и Олг у, чет врт и Стан иц у. Преп ричавало се како је Ста
ниц а бил а блед а кад је изаш ла од директора, како му је казал а да не жел и да је
сас лушав а пред нас тавн иком историје, који, како је ушао у канцел ариј у, није
хтео више изаћ и дол ев ај ућ и стално уље на ват ру. Лаз а је у двориш ту, одуше
вљен Стан ич ином храб рош ћу, прик аз ао сцен у код дир ект ора, гов ор ећ и сад
Стан ич ин им, сад директоровим гласом:
– Учен иц и нис у могли остат и равнодуш ни кад им је лист укин ут. – Учен иц и
су могли преко мене учт иво мол ит и да им се лист врат и. – Прот ив неп равде се
може само брин ут и. – И тако моја учен ица разговара са мном! Изл ази напоље!
Пол ов ин а учен ик а је тол ико бил а одушев љен а Стан ич ином храб рош ћу,
тол ико је веров ал а да је она у прав у, те није претпос тав љал а да ће казна бит и
гора од лоше оцене из влад ањ а. Али Стев ан је добро знао да коловође очек ује
истерив ањ е из школе, ако их који од нас тавн ик а не узме у заш тит у и не каже
да се с њег ов ом доз вол ом и пис ал о пис мо и скуп љал и потп ис и. Осећ ао се и
сам пред учен иц им а обавез ан јер је највећ а одговорност пал а не на Емил иј у,
већ на Стан иц у. Вид ео је само једнога нас тавн ик а који би се за учен ике хтео
зау зет и – Јаков љевића.
Јаков љевић није имао два пос ледњ а час а и није знао шта се у школ и дого
дило пос ле његовог јутарњег разговора са Стан ицом. По подне му је бил а до
шла Вера, и тек што јој је био исп ричао о пис му и рек ао како се боји за учен ике,
дошао је Слобод ан Јок ић. Седео је дуго ћутећ и као да је чек ао да Вера оде, али
је она слут ил а заш то је сврат ио и није хтел а отић и, мис лећ и да ће својим при
сус твом спас ти Јаков љевића од как вог опас ног пос тупк а.
– Слободно говори пред гос пођицом. Због пис ма си дошао?
Слобод ан је још једном упитно поглед ао нас тавн ик а и, не трошећ и много
реч и, замол ио:
– Да ли бис те директ ор у хтел и рећ и да сте нам ви дозвол ил и да пишемо
пис мо?
Вера је нагло устал а и приш ла Новом као да је хтел а да га заш тит и од ка
квог удара. Учен ик је тад а дод ао да директор већ зна о свем у, да му је то неко
рек ао – није пред Вером хтео пом ињат и Никол ино име.
Јаков љевић је одм ах прис тао, и кад је учен ик отиш ао, Вера је примет ил а
тврдо, у огорчењу:
– Можете се ухват ит и у лаж и. Ви сте у то време бил и у Беог раду.
Он се дуго заглед а у њу: због чега прави овак ав отпор? Је ли то нак лоност
која код девојак а узима видове сес тринс ке и материнс ке неж нос ти и бриге; је
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ли нагонско прот ивљење ђачкој смелости и слобод и; је ли просто женски страх
или уског рудо васп итање.
– Без ове моје лаж и, како кажете, Станица ће бити истерана из школе, а мени
се не може дес ит и ништа нароч ито.
– Сем да и ви будете истеран и! Не знам да ли бис те бил и тако човекољуби
ви да је ко друг и у питању.
Учин ило му се да јој је у глас у чуо бол и узео јој је објаш њават и да није је
дин а Стан иц а у опас нос ти, да је она прим ил а на себе неш то што је више њих
зам ис лило. Говорио је дуго, дотак ао јој се руке па рамена, траж ио неп рес тано
у њој девојк у из ноћног воза, а кад је заћутао, она узд ахн у:
– Ето, до чега вас је довело ваше пријатељс тво са ђац им а. Да нис те доп у
стил и да вам се приближе, зар би се Јок ић усуд ио да вас ово мол и?
Онд а се, као да јој је нанео как ву увреду, стал а надурено спремат и, глед ају
ћи га преко рамена. Став љал а је пол ако у торбиц у ствари које је бил а повад ил а,
као у очек ивању да јој он још неш то каже, неш то суп ротно ономе што је дотле
говорио. А кад а је и он заћутао, рек ла је:
– До виђења! – и осврн ул а се, мож да још једном чекајућ и, па је онда отрчал а
низ двориште које се већ мрач ило.
Јаков љевић је сут рад ан зат ек ао директ ора у профес орс кој канцел арији:
отк ако је чуо за пис мо, директор ник ако није могао да остане сам. Имао је по
требу да стално о томе говори, да иск аз ује чуђење како се то могло у његовој
школ и догод ит и, – рек ао би боји се да ко не пом ис ли да се догод ило с његовим
знањем. Углед авш и Јаков љевић а обрадов ао се што ће моћ и опет неком новом
из почетк а све исп ричат и, и то разредном стареш ин и.
– Јес те ли чул и шта је ваша учен иц а учин ил а, ваша Стан иц а? – ословио га
је још с врата.
– Мис лит е на пис мо мин ис тарс тву? – старао се нас тавн ик да буд е што
природн ији.
– На пис мо и све што је дош ло уз њега. Она мора летет и из школе.
Кад је Јаков љевић изјавио како јој је он доп ус тио да пише пис мо и скуп ља
потп исе, нас тао је међу нас тавн иц има тајац. Са свих страна су га обас ул и по
глед има, – зач уђен им, упитн им, злурад им.
– Јес те ли јој дозвол ил и да пише овак во пис мо.
Директор је изв ад ио из џеп а изг уж ван и концепт и био вољ ан да га ваљд а
по стот и пут чита. Нас тавн ик историје му се брзо приближ ио као да је и он же
лео да му помогне.
– Стан ица је довољно паметна да уме нап исат и једно пис мо.
Директору је то зазвонило као изазивање. Осећао се осрамоћен што најм ла
ђи наставник у колегијум у тако разговара с њим, погледао је редом, запрепашћен,
по свим лицима као да их узима за сведоке, а онда се опет загледао у Јаковљевића.
– Ви нис те паметн и кад тако пос тупате. Знате ли шта вам се због тога све
може догод ит и!
Плаш љиви наставници су сматрал и да је најбоље чинити се невешт. Да пока
жу имало нак лоности према Стан иц и, имало разу мевања за младог наставн ика,
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замерил и би се за сва времена директору. Зато су се почел и прих ватати дневника
и у њима тобож нешто траж ити и записивати. Али већ и ово тихо повлачење било
је за директора увред љиво. Њем у се још говорило о бунтовној учен иц и, још му
се гласно чуд ило наставник у. Мало је било то што ће га казнити. Требало је дога
ђај потп уно, директорски, исцрпити. Наставник историје је то осетио и, тобоже
верујућ и да Јаковљевић не зна како је пис мо нап исано, узео га је из директоро
вих рук у и почео натенане читати. Како је он читао, Вера је постајала све узнеми
рен ија, и кад је историчар дорек ао речен иц у: „средњош колс ка омлад ина наше
школе не може дозвол ити“, – упад љиво гласно је уздахн ула.
Директор је прек ин уо читање.
– „Средњош колс ка омлад ина не може дозвол ит и“! Ја не мог у дозвол ит и да
учен иц и кој и так ва пис ма пиш у и нас тавн иц и кој и их одоб рав ај у, остан у у
школ и.
Вера је очек ивал а да ће се Јаков љевић, чувш и садрж ин у пис ма и друг у ди
ректоров у изјав у, пов ућ и, рећ и како није знао да ће пис мо бит и тако стил изо
вано, иако је дозвол ио да се пише; али како је он остао миран, бил а је уверена
да га нак лоност према Станици као девојци гура у опасност исто тол ико кол ико
нак лоност према њој као доброј ученици. Све њене молбе да се не меша с ђацима
нис у вределе, а сад га је једна Јок ићева реч увук ла у ово.
– Неће ваљд а дотле доћ и? – осврн уо се нас тавн ик математ ике с врата, с ше
старом у руц и, и врат ио се у канцел арију.
– Дотле ће доћ и! – рек ао је директор поглед авш и га кивно.
– Колега ово пис мо није одобрио! Уопш те није знао да је пос лато... био је
тад а у Беог раду. Слобод ан Јок ић га је мол ио да Стан иц у спасе...
Јаковљевић пруж и према њој руке длановима окрен уте као да би је заус та
вио од тога безу м ља, али она је имала пот ребу да до краја објасни како је било, да
га оправда, правећи се да не вид и ни његове испружене руке, ни блед ило, ни пре
зирање, и прил азил а је нас тавн иц има као да их зове у помоћ, али су се они тру
дил и да забаш уре то што је неод говорно изговорил а, да га пот ру, учине нева
жним. Јед ино ју је историчар стао још распиривати и навод ити је да даље говори.
– Сад сте му помогли! – процед и математ ичар кроз зубе, поглед авш и је као
ђак а лишена лог ике.
Директор се међут им спус тио на прв у стол иц у. Њене реч и су га наједном
стишале. Било му је сад јас но да ни ђац има ни нас тавн ик у нема опроштаја. Док
се малочас мож да још и колебао, вич ућ и да увери и себе и друге, сад изговори
мирно, глед ајућ и младог нас тавн ик а како се глед ају луцн ут и:
– Па то је сад још горе. То је свес но конс пирис ање прот ив школс ких зако
на и влас ти.
Вера је с ужасом поглед ал а у Новог и већ отреж њена стис ла чело рук ама.
Хтел а је прит рчат и и објас нит и му заш то је све оно изговорил а, али он је гле
дао у њу као да је не вид и. Журио је на час. Учен иц и су га већ с нес трп љењем
чек ал и, јер је требало да им разд а књиж ице с опоменама.
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Узбуд љив дан

В

ећ од десет часова некол иц ина ђачк их род итеља се вртело по улицама близу
школе. Нек и, чија дец а су прет ил а да ће се убит и ако добиј у опомене, не
спокојно су глед ал и с друге стране да им она у гом ил и учен ик а не пром акн у.
Нис у спокојн ији бил и ни они који су дец и говорил и да не дол азе кућ и ако до
нес у слабу. Око подне је стигла пред школу и Олг ина мајк а. Она се, истина, на
дал а да ће јој кћи проћ и без опомене; и ран ије је тако бивало: прво наређа три,
чет ири двојке, а пос ле то ипак нек ако поп рави, а ове год ине је још имал а ђак а
који ју је поу чавао. Мајк а је, управо, више и веровал а у Слобод ана. Бивао је на
часовима увек озбиљан, није ник ад рек ао ниједне јед ине реч и која се не би од
нос ил а на школу, није ник ад хтео чак да се пос луж и, изгов арај ућ и се да треба
да раде. Олга је увек прва предл агал а да се одморе, а он јој је одговорио да јој је
свак и трен утак скуп.
– Не улази ми више у главу.
– Не пазиш и зато ти не улази.
Истин а, Слобод ан је некол ико пут а гов орио Попов ићк и да Олг а у срп
ском најс порије нап редује, да је зап ус тил а чит ањ е, а то се на час овим а не да
пос тић и. Али жен а је веров ал а у волшебн у моћ народног пос лан иш тва, у му
жев љев у окретност, у трад иц ију у Олг ином школовању да увек на крају исп ли
ва. Бил а је чак умес ил а торт у да по подне позове суседе на час, а сад је чек ал а
ћерк у да оду заједно у кафан у и однес у Поповићу добре вес ти.
Наједном је гуж ва деце пок уљ ал а на врат а, нек а су плак ал а, нек а вес ел о
јурн ул а низ улиц у. Она је углед ал а у гом ил и Олг у са Зором: Олга је плак ал а, а
Зора је, очевидно, бил а обу зета тешењем, и тако су брзо ишле да их кроз дец у
није могла прис тић и.
Дошавш и кућ и, затек ла је ћерк у како и даље плаче, мужа како бесни и Зору
како једнако говори да ће тата све поп равит и.
– Да није тол ико заговнал а, још бих и поп равио, – примао је он Зорин у изја
ву као сас вим природн у ствар.
– Ето вид иш, тата ће то поп равит и, – понав љал а је девојч ица, не слушајућ и
смис ао њег ов их реч и, већ само бес и самоу в ер еност, из кој их би се за Олг у
обично излегле добре ствари.
– И што смо онд а држ ал и тог ђак а.
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На ову примедбу Олга је живо узвикн ул а:
– Није Слобод ан крив! Он ме је савес но учио. Богам и, тата, није он крив.
Олга се пред Слобод аном осећал а крива већ и зато што је одал а Стан иц у,
уз то су ђац и говорил и да ће и он бит и каж њен кол ико и она. А како је лепо би
ло док их нис у пријавил и, док је чак мрзел а Стан иц у због Новога. Било би јој
лепше да је и сад мрзи него да се каје због пријаве и да је жал и – цел а је школ а
говорил а да ће коловође бит и истеране. И зато јој је двојк а из српс ког бил а, у
нек у рук у, добродош ла, јер је могла плак ат и због ђачког презирања, због каја
ња, због тога што је знал а да ће се отац обрадоват и кад чује да је Стан иц у одал а
и због чега је одал а, јер је мрзео свакога за кога се каже да је левичар. Плак ал а
је што ће се отац на Слобод ана оком ит и још више дозна ли да је и он био коло
вођа у ђачком отпору мин ис тарс тву.
– Није Слобод ан крив! – врис нул а је поново у нас туп у кајања.
– Онд а је твој добри нас тавн ик крив.
– Није ни он, него ја нисам стигла да проч итам све пис це. Било ми се наго
мил ало.
– Нис и све пис це проч ит ал а! Да ми је знат и како је школ а пос тојал а кад
нас тавн иц и нис у траж ил и тол ико читања!
Зора се у ток у разговора још више уверил а да је Поповић свемоћ ан и све
убед љивије је уверавала другариц у да ће јој он помоћ и.
Пош то се извик ао, Поповић их је пос лао у друг у собу и остао да насамо са
женом расп рав ља о кћериној слабој оцен и из српс ког, што је за Зору био још је
дан знак његове завере прот ив нас тавн ик а и његове свемоћ и. Како му је и жена
док азив ал а да је млад ић савес но рад ио, Поповић је изаш ао у град љут, не ру
чавш и. Тамо је, у кафан и, чуо за догађај са пис мом.
– Знач и, бун ил и се ђац и прот ив Мин ис тарс тва прос вете, и тај нас тавн ик
то хтео да затаји, – узвикн уо је задовољно.
Начелн ик му ипак није рек ао да је уз Ник лу и Олга учес твов ал а у прија
вљив ању другов а. Истин а, њега је то, пол ит ичк и глед ано, могло обрадов ат и,
али шта зна? Човек може да се радује што је неко бунтовн иш тво отк ривено, а
ипак да не вол и што се и његово дете наш ло међу потк азивач има.
Сад се Поповић могао мирне душе оком ит и и на Слобод ана и на новог на
ставн ик а, јер је од почетк а осећао неко неповерење, нек у нет рпељивост према
томе новопеченом наставн ик у, коме је пало на ум да увод и неке новине у школу,
да захтева да се проч ита од аз до ижице све што је тамо нек и пис ац наж врљао.
А и понос итост Слобод анова бил а му је оду век сумњива. Зашто не би тај деран
узео чаш у воде и слатко у његовој кућ и, увек су се питал и и он и жена. Е, ето,
сад се и то показало: ништа што је српско ком ун истима се не допада. И зашто је
само та гуска, та Олга, запел а: није крив па није крив? Да се није погано женско
дериште зацопало? Онд а је брзо одбац ио ту претпос тавк у, сет ивш и се да су му
рек ли да је Стан иц а Јок ићев а дев ојк а. „Нађе врећ а зак рп у! Баш нем а ниш та
згодн ије од ове пос ловице!“
У так вом распол ожењу срео је Слобод ан а који је ишао зам иш љен и није
га био опазио. Све што је у том млад ићу било лепо, њем у се у том час у учин и
ло мрс ко и сумњ ив о: њег ов а озбиљност му се учин ил а зав ер ен иш тво, њег ов
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поносит и ход – охолост, уредност његовог старог одел а – нап ињање да се попне
нек уд где му није мес то.
– Дивота богам и! – заус тавио га је осорно. – У дос лух у смо са гос под ином
професором: он даје двојке а ми поп рав љамо.
Како га је Поповић нагло тргао из мис ли, Слобод ан није добро разу мео
његове реч и, али је ипак схват ио да се љут и што Олга није поп равил а српс ки и
рек ао је, извињавајућ и се:
– Жао ми је, гос под ине, што ми није пош ло за руком да помогнем Олг и.
Прилена је, неће па неће да учи.
– Па ја сам те узео да је провредн иш. У мутн у сам воду паре бацао, – гово
рио је Поповић нек им нис ким, претећ им гласом, глед ај ућ и га не као млад ића,
него као нижег од себе.
Иако је очек ив ао да ће Попов ић бит и нез ад ов ољ ан због Олг ине двојке,
ипак га је овол ик а осорност збун ил а и осмехн уо се са снебивањем:
– Видел и сте да сам остајао и преко времена...
– Могао си ти цео дан пиљит и у њу, али нис и био за пос ао кога си се при
хват ио...
Дечак је тек сад схват ио да ово вређање неће бит и само због непоп рав љене
двојке и још више се исп равио рек авш и како не доп ушта да га ико вређа.
– Лако је на тај нач ин дизат и новац! – нас тав љао је Поповић.
Слобод ан је добио израз као да би рек ао: овај хоће свађу, и, поглед авш и
Поповића право у очи, понос ито је добац ио:
– У томе се газде као ви боље разу меју.
И пошао је без поздрава, а пос лан ик је вик ао за њим како ће летет и из шко
ле због својих бунтовн ичк их идеја, називајућ и га подругљиво жуток љунцем.
На улиц ам а се вид ел о још пуно учен ик а, – ишли су у гом ил иц ам а и ра
справ љал и живо. Чуле су се рас пре уобич ајене пос ле исп ита, тромес ечја, пи
смен их зад атак а, оне су трен утно пот ис ле шап утања и стрепњу због протес та.
Лаза је на углу под баг ремом, с кога су већ вејал и жут и лис тић и јед ва већ и од
конфет а, зас мејав ао некол ико својих друг ов а добро пог ођен их црт ам а оних
које је предс тав љао:
– Не плач и, све ће то твој тат а поп рав ит и... Грос мут ер ми је зак ин ул а за
две оцене... Јаој, што је мат ем ат ич ар стипс а... Све су дев ојке буд ал е, а бил е и
нас тавн ице.
Жене су на кап ијам а узб уђ ено расп рав љал е као за време мобил из ац ије
или поп лаве. Давање оцена и напомена одјек ује по пал анк ама као друштвене и
временс ке непогоде. Сви су знал и које су све мајке нам рт во исп ребијале сина
или ћерк у због слабих. Сви су суд ил и о прав ичнос ти нас тавн ик а, о њих ов ој
спрем и, о њиховом личном живот у. Свим неуд ат им нас тавн ицама су тога дана
пребројане год ине и доведене у вез у са њиховом строгош ћу и љут ином. Овог
пута све је то било појачано причом о ђачком пис му, о томе да ће учен ике исте
риват и, да неће остат и ни по пол а седмог и осмог разред а.
Род итељи деце којој није прет ил а опас ност говорил и су како је боље да де
војч ице нос е и шиш ке и да се у школ и пудериш у, него да се чеш љај у као Ста
ниц а заглађено, а да диж у буне. Школ и не смета, тврд ил и су, ако се девојч иц а
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удешава; али ако вод и пол ит ик у, онд а је то пропаст. Зграњавал и се што је учи
тељица доп ус тил а својој кћери да се умеша у пол ит ик у, жал ил и су Чич у што је
његов а Дивна ушла у коло бунџ ија. Одобрав ал и су Никол и што је директору
однео концепт и још некол иц ин и што су на сас лушању исп ричал и о сас танц и
ма код Емил ије где су учен иц и и добил и подс трек да нап иш у протест.
Поповићу су год ил а овак ва миш љења и разговори пос ле сус рета са Слобо
даном. Сврат ио је у три кафане и зас тао пред некол ико кап ија и свугде потпо
магао род итељс ку огорченост и узбун у.
– А како је ваша? – питале су жене, иако су већ знале за Олг ин у двојк у.
И како је он одговарао да је добро, називале су га пос лан ичк им лис цем, ка
јућ и се што су пред њим обелод ан иле неус пех своје деце.
Прок рс таривш и град, Поповић је поглед ао у час овн ик и зак ључ ио да би
директора још могао затећ и у школ и – нас тавн иц и су се већ рази ш ли па ће њих
двојиц а на мир у поразгов арат и. У пус том школс ком ходн ик у, који буд и туг у
као празна кош ница, наједном се суд арио с Јаков љевићем. Пос ле свега што се у
ток у три дана у школ и зак увало, Поповић је био убеђен да ће с ђац има колово
ђама из школе излетет и и њихов омиљен и нас тавн ик, па га је мирне душе срео
онако како му је срце заповед ало:
– Доброг сте ми учен ик а препор уч ил и да Олг у спрем а, – примет ио је за
јед љиво пос ле поздрава, преп реч ујућ и му пут.
– Врло доброг. Помогао јој је да избегне три двојке.
– Само не ваш у.
– Ако се не провредн и, она ће јој и остат и.
Поповић се нас мејао подругљиво, не криј ућ и да тај смех знач и: нећеш ти
више ни имат и прил ике да је оцењујеш. Уз то је, бојећ и се да смех није био до
вољно убед љив, дод ао:
– Доброј дец и дајете двојке, да би ваш и љубимц и, ком ун ис ти, могли дават и
часове. Али припазите се!
– Немам обичај да у страх у од народних пос ланика прет варам двојке у трој
ке, – одговорио је мирно нас тавн ик, оставивш и га у ходн ик у гневног, пуног не
изречен их увред а.
Поповић је так ав упао у директ оров у канцел ариј у и без нуђењ а сео у на
слоњ ач у, бриш ућ и се зад их ано марам ицом. Изглед ао је надув ен, нес трп љив,
и тиме је код директора изазвао отпор. Ако је због двојке, дуго је, напос летк у
он, директор, и преко савес ти, и по цен у сукоба с нас тавн иц им а које је цен ио
отк лањ ао двојке његовој разм аженој кћери. Ако је због пис ма и потп ис а, зна
се ко је власт у школ и и ко ће ствар расп равит и и кривце казнит и, нем а ту ни
как ва власт спољ а да се меш а. Пог от ов у не Попов ић кој и пос ле три мес ец а
није школ и израд ио оно обећ ано зем љиш те за прош ирењ е двориш та. И зат о
га је, као да не примећује њег ов у нат муреност, умес то поз драв а, упит ао шта
има ново.
– Требало би ви боље да знате новос ти у својој школ и.
– Школс ке нов ос ти изглед а да не знам само ја, – труд ио се дир ект ор да
остане миран и заш тит и свој директорс ки суверен итет. – Цео град се, чујем,
узнем ирио.
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– Ваш и учен иц и су наша деца, па, шта ћете, мора нас зан имат и како их ва
спитавате.
Директору се све више чин ило да се Поповић меша у област у којој он, ди
ректор, гос под ари; уз то му се већ ишло из те канцел арије, где је провео теш ко
јут ро. Зато рече нељубазније него што је иком од предс тавн ик а пол ит ике:
– Шта вас за то бол и глав а, Поповићу. Ми смо плаћен и да за то бринемо.
У школ и смо им ми род итељи.
Посет ил ац је међут им хтео да иск аже пошто-пото оно што је био нау м ио и
рече како га он добро познаје, али како се у граду говори да трп и у школ и и ђаке
и нас тавн ике ком ун ис те.
– Сад ме, на пример, тај Јок ић умало није назвао зеленашем.
У директору се наједном, иако, истина, нак ратко, пробуд и студент који је
сањ ао да ће с учен иц има друговат и, и он пом ис ли да је ова Поповићева нет р
пељивост према Јок ићу дош ла зацело због Олг ине непоп рав љене двојке и, пра
већ и се невешт, рече како ник ад не би пом ис лио да се Јок ић може тако понаша
ти – обичн о је тих и зат вор ен, и сам о ако га мног о изаз ов еш, мож е да се
заборави.
– Вер ујем да збиљ а тако мис лит е јер вас добро познајем, али друг и мог у
рећ и да свес но штит ите ком ун ис те, да одобравате новом нас тавн ик у што у Ли
терарној друж ин и омал ов аж ав а доб ру дец у и њих ов е рад ов е и јавно штит и
учен ике као што су Стан ица и Јок ић.
– Шта ћете, Поповићу, и Станица и Јок ић су збиља врло обдарени, на стран у
њихова, да је назовемо, пол ит ичк а залуђеност.
– Ја вам верујем да тако мис лите, али вам опет кажем, у интерес у је вашем
и ваше школе да ову ствар што пре доведете у ред.
Поповић ниједном реч и није помен уо Олг ин у двојк у, градећ и се да је само
као пријатељ школе дошао да каже шта се у граду говори, вешто дајућ и на знање
да би и директоров полож ај могао завис ит и од њега.
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Јасик а све сазнаје

П

ос луж итељ је у школс ком ходн ик у причао учен иц има да су Никол а и Олга
туж ил и Стан иц у и да су зат им нек и шес тац и на сас лушању исп ричал и ко
је све био умешан у пис ање и слање пис ма, ко се све сас таје код Емил ије. По
дробно је опис ивао како се Никол а прво неш то сашаптавао с Олгом, и како је
наи шао историчар. Ђац и су, чак и они који су у све то бил и упућен и, слушал и
нет рем ице и негодовал и. Кад би наи шао који од нас тавн ик а, прет варал и су се
да разговарају о нечем другом.
Био је то одмор између другог и трећег час а. Поред ђак а и пос луж итељ а
прош ле су Олга и Зора. Олга је, већ трећ и пут тога јут ра, поздравил а пос луж и
теља, да би исп итал а да ли збиља неће да јој одговори на поздрав, и он јој опет
није одговорио, прет варајућ и се да паж љиво слуша неког ђак а.
– Туж ибаба! – викн уо је за њом нек и учен ик другог разред а и зат им је још
некол ико дечјих гласова то поновило.
Она се тргла и стегла Зору за рук у па су брзо шмугн уле у двориште.
– То их је Стан ица наговорил а да вич у, – шапн ул а је пос тиђено Зори.
Још јој је она јед ина бил а остал а – ни Анка, ни Стојан нис у с њом говорил и.
– Немој се јед ит и, изд аће директор наредбу да те не дирају, каж и само тат и
да то удес и. – А онд а јој је у поверењу шапн ул а: – Бад ава си мрзел а Стан иц у. Да
знаш шта причају ђац и! Каж у да гос пођица Вера вол и Новог, и он њу.
Зат им ју је повук ла у крајњи кут дворишта да би јој још о томе причал а, али
су и отуд а биле отеране повиц има мал ишана. Прол азећ и кроз двориште, Олга
се јављал а учен иц има које ран ије није ни гледал а, само да и њих, као и пос луж и
теља, исп роба хоће ли јој одговорит и. На њен јад, ретко јој је ко отпоздрављао.
– Нисам, богам и, ја крива, – говорил а је Зори. – Само сам онако казал а: да
их туж имо, а Никол а ме повук ао у канцел арију и он казао.
И онд а су се опет враћ ал е на прич у о Вери и Нов ом, кој у је Зора стално
проп раћ ал а напоменом да је Олга бад ав а мрзел а Стан иц у. То је ваљд а био је
дин и нач ин да јој израз и како ни она не одоб рав а потк аз ив ањ е. Дивн а их је
опазил а изд алек а и скрен ул а дес но. Наједном им се упут ило пет осмак а. Ћута
ли су и ишли право на њих као да ће их прегазит и, и оне су побегле. То је већ
било друг и пут од јут рос да су им тако прил азил и. И тад а су углед але Николу у
гомил и четвртака који су га уважавал и што је син наставнице и што гимнастик у
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на справ ам а рад и најбоље у школ и. Њем у су ти млађи деч ац и тога јут ра бил и
неоп ходн и да се у друштву не би осећао сам. И њих две су им прит рчале.
– Шта ти каже мама? Зна ли?
– Зна се, – одговорио је неодређено и отрчао с дечац има како га пред њима
не би даље исп ит ивале.
И њега самог је мучило да ли мајка зна или не зна. Код куће се вртео око ње и
кришом јој загледао у лице. Чинила му се задовољна. Да није због тога што је ди
ректору јавио за писмо? – синула му је луда мисао. „Глупо и кукавичко заваравање“
– постидео се одмах. Никад се његова мајка не може томе обрадовати. Она је ста
ринска жена и не разу ме шта је пол ит ичка борба. Тим изразом је он пок ушао да
бар пред собом крсти издају својих другова. Она познаје само једн у врсту људске
части, ону основну. Зато јој је одмах, још првог дана, хтео рећи све како би што пре
прет урио и ту мук у, јер је знао да ће бити много горе ако то она дозна од других.
Ујут ро је устао рано, и без опомене нацепао дрва, извад ио из бунара воде:
„Неш то је скривио“, – пом ис лил а је Јас ик а, видећ и ову нес вакод невн у вредно
ћу и стрепећ и шта би то могло бит и. – „Он рад и све с неком рач ун ицом.“
– Гос пођ о Ружо, – рек ао је спус тивш и кант у с вод ом, – пом ис ли шта је
Стан ица урад ил а...
Она му се узнем ирено окрен ул а. Не, неће јој моћ и казат и, осет и он, и завр
ши наједном малодуш но како му није прим ил а ни пос ледњу прич у.
– Наравно да није примила, – одлакн уло је њој. – Један изузетан случај обра
дио си као нешто свакод невно. Опиш и једном зал азак сунца, па да вид иш како
ће прим ит и.
– Наи вне ли жене, ове моје мајке! Па то сам писао у петом разреду!
– А ти онд а нап иш и нешто што мири људе, а не што их завађа.
Трен утно је заборавио због чега је почео разговор и сав се озлојед и што му
мајк а не одобрава.
– Људ и су, моја гос пођо мајко, бил и завађен и и пре мог рођења.
Још су се тако мало прегон ил и, она радећ и по кућ и, а он спремај ућ и се за
школу. С кап ије се још једном неод лучно окрен уо, али кад а је она то опазил а,
шмугн уо је низ улиц у. Због тога је нес покојна пош ла у школу.
У школс ком ходн ик у јас но је осет ил а како је, чим се појавил а, нас тао тајац.
Учен иц и окуп љен и око пос луж итеља глед ал и су је као да је први пут виде. Учи
нило јој се да је у пос луж итељевим очима видел а нек и нароч ит и израз и да јој
се јавио превећ љубазно као човек у кога је пот ребно уверит и у оданост ма шта
му се десило. И кад је ушла у канцел арију, као да је код наставн ика осет ил а нек у
малу забун у, а зат им сувиш ну предус ретљивост.
Грос мутер рече тихо математ ичару:
– Сирота, она изглед а не зна да је Никол а потк азао. Појеш ће се жива...
– Бис тар, али гад ан деран, – одговорио је и он исто тако тихо.
Утом је ушао историчар упад љиво вед ар, избријан као за празник и, угле
давш и је, одмах јој је пришао.
– Је ли вам рек ао Никол а шта је урад ил а Стан ица са својим друштвом?
Јас ик а је оставил а мап у које се тек бил а прих ват ил а и поглед ал а га упитно.
Шта је то девојч иц а могла урад ит и? Још пре два дана бил а је с њом у друш тву,
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на деж урс тву, и разгов арал а, и учин ил а јој се као увек сталожена, разборита.
Шта та деца, у ток у само два дана, мог у да смис ле и поч ине? Утом се сет ил а како
је Никол а ујут ру заподевао разговор о Стан иц и и примет ил а како је Гросмутер
нагло устал а и пош ла према историчару, позвавш и га на часак.
– Пис ал и су неко увред љив о пис мо мин ис тарс тву, – нас тав љао је он не
осврћућ и се на Гросмутер, – и скуп љал и ђачке потп исе. Зацарио се у том разре
ду ком ун изам, и то вам је!
Јас ик а је мало одахн ул а и опет се прих ват ил а мапе.
– Треба то строго казнит и, – рек ла је, – мад а свак а ђачк а слобод а не мора
одмах бит и ком ун изам. – И наједном, уплашена слутњом, упита: – Зна ли за то
директор?
– Колега, на јед ан трен утак! – позвао га је сад матем ат ич ар, у недоу м иц и
да ли нас тавн ик историје збиљ а смат ра да мајц и јав ља неш то радос но, или не
уме да сак рије задовољс тво што ће нас трад ат и ђац и којима није био нак лоњен.
– Зар не знат е? – нас тав ио је историч ар, оглуш уј ућ и се и о мат ем ат ич а
рев у опомен у. – Па ваш Никол а је ухват ио концепт тог а прот ес та и однео га
директ ор у.
И баш је био заус тио да подробно исп рича како је Олг у и Николу затек ао
пред директоровом канцел аријом и како им је помогао да уђу, али га она више
није чул а, најп ре пренеражена и нема, а онд а вич ућ и:
– Мој Никол а! Мој Никол а! Зар он то да учин и!
Нас тавн иц и су се начет ил и око ње, умируј ућ и је, а историчар је узм иц ао
изненађено и уплашено.
– Ви ме изненађујете, – говорио је. – Па он је изврш ио своју дуж ност.
– Потк азивач је пос тао. Другове је изд ао, – и даље је вик ал а она отимајућ и
се према врат има. – Преп ућ и ћу ако то овог часа не преч ис тим.
Нас тавн ик математ ике јој је спус тио рук у на раме и посад ио је на стол иц у.
– Пус тите сад, код куће ћете то.
Сад већ клон ул а, остал а је на стол иц и и као за себ е гов ор ил а тиш е, за
миш љено:
– Сад ће сви пруж ат и прст на њега: ето, шта је учин ио нас тавн ич ин син,
ето как ви су нац ионал ис ти.
Нас тавн иц и су јој говорил и како претерује, како се так ве ствари дешавају
код ђак а, како је то било питање трен утк а, како мож да не би ни рек ао да није у
час у кад се колебао наи шао нас тавн ик и помогао му да уђе, што и сам нас тав
ник признаје.
– То би исто и они чин ил и, ти за које кажете да ће на њега с презирањем
пок азиват и, – опет је почео историчар, видећ и да је мало дош ла к себи.
Поглед ал а га је као да јој је крив за сав тај јад, не доп ус тивш и му да до краја
каже што је нау м ио.
– Нећу да то мој син чин и! То је нечас но! – викн ул а је.
– Шта ћемо! Он има своју главу! – надмено је примет ио наставн ик историје
и отишао према прозору.
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Седниц а професорског савета

Д

ок се Чича по подне одмарао, Дивна је вредно, да би запос лил а себе, глача
ла његово одело, исп риш ив ал а му поо тп ал а дугмета на кош уљи и кап ут у.
Радећ и тако, стално је мис лил а о томе како је чудно што нико није примет ио
да је рукоп ис на концепт у пис ма њен. Бојал а се да когод на седн иц и поново не
завири у ту харт ијиц у и не позна њено т пис ано као у лат ин иц и. Било је врло
лако познат и и реп иће у њеном д, ц, ј, ђ, и крес тиц у у ђ и ћ. Мож да ће наједном
усред седн ице историчар се заглед ат и у њих и рећ и Чич и:
– Поглед ајте колега! На чији вам то рукоп ис лич и?
Зато што је она писал а концепт, чин ило јој се необично важ но баш ко је то
чин ио. Смат рал а је да и она због тога по правд и мора ићи у прве кривце и стал
но се кајал а што бар Чич и није признал а своју кривиц у. Али су јој, чим су поче
ла сас лушавања, сви, од Стевана до Лазе, забран ил и да ишта каже. Ни због ње,
ни због Чиче нис у могли поднет и да и њу стигне казна првих коловођа. Стеван
јој је од првог дана, видећ и је узнем ирен у, читао бук виц у:
– Прво, драга девојч ице, ти то баш нис и желел а да пишеш. И ако би прав у
истин у хтел а рећ и, морал а би најп ре то да кажеш, а онд а би исп ал о да су те
остал и натерал и, да смо ми старији хтел и да пот уримо најневин ијега.
Она је готово врис нул а:
– Није истина! Сама сам хтел а...
– Нек а буде! Али ти, не бој се, имаш већ дос та кривиц а за пош тен у двојк у
из влад ањ а: најп ре што си потп ис ал а протест, зат им што се друж иш с оним а
који су га смис лил и, што си прис ус твовал а сас танц има код нас...
Али иако на сас лушању нико никог није питао ко је писао сам концепт, по
ред тол ико друг их важ нијих питања, она се стално на то враћал а. Чуд ил а се и
зашто се Чича понаша као да не зна да је и она умешана у писање пис ма. Мож да
му нико дос ад то није ни казао, али ће на седн иц и већ све чут и што су ђац и на
сас лушању говорил и и што је она сама признал а. Мож да, пом иш љал а је, и зна
све, али смат ра да с њом не сме о томе говорит и док казна не буде изречена. Те
шко јој је било и због тог а што су у школ и сви гов орил и само о Стан ич иној,
Емил ијиној и Слобод ановој кривиц и, а њој се чин ило да је и она скривил а ко
лико и они, и стално је на Чич у наваљивал а да их спасе бар од истеривања.
Осет ивш и да се пробуд ио, рече му шаљиво:
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– Је ли, тата, шта ти са овим својим дугмет има рад иш? Сиг урно их уврћеш
док пред ајеш. Цел их пет комад а нис и имао.
Чича је узео кап ут и кош уљу и пок уњено стао разглед ат и је ли мог уће да је
тол ико дугмет а пог убио у ток у мес ец дан а. Шта зна, мож да их, збиљ а, чупк а
док пред аје, али сад није имао времен а да мис ли о томе, био је крајњи рок да
пође на седн иц у и хитно се почео спрем ат и, страх уј ућ и да га Дивн а опет не
почне мол ит и за другове. И управо кад се прих ват ио кваке, она је прит рчал а:
– Тата, спас и их!
– Гле ти ње! Како да их спасем?
– Наговори директора да им опрос ти. Ти знаш како су они добри учен иц и
и како су уопште добри.
Чич а је пок уш ао да се пром иг ољи кроз врат а. Све је то и сам знао и био
спреман и без њене молбе да их све заштит и, али је смат рао да то Дивн и не сме
признат и.
– Добри сте, добри, али нисте добро рад ил и. Ето шта доноси пол итика! – на
кос треш и се и опет пок уша да промакне на врата.
Она је наједном осет ил а огромно саж аљење према оцу. Како је ист рошен,
како је расејан и дет ињаст, а њу смат ра још дететом и изи г рава нек у строгост.
Не, не може му сама казат и кол ико је и она у све то умешана, нек а чује у школ и,
на седн иц и. И, као да је она од њега старија, рече благо:
– Тата, мораш признат и, ако је пол ит ик а оно што хоће Емил ија и Стан ица
и они који њих воле, онд а је и оно што је учин ио Никол а...
– Гле ти ње.
– И сад прав о каж и: чија је бољ а? И онд а, нис у јед ино њих троје крив и.
Много нас се бун ило прот ив забране лис та. Каж и да нас казне све подједнако,
истом казном.
– Не ваљате ниједно! – љутн у се Чича, ужурбан и збуњен. – За десет мин ута
поч иње седн ица. Пус ти ме већ једном!
– Тата, верујем да ћеш бит и правичан.
Чича је већ био на кап ији и окрете се с доброћудн им осмехом:
– Гле ти ње! Верује девојк а у мене.
Дивн и се учин и да јој је тим осмехом и топ лим погледом неш то обећ ао и
осет и се мало лакше, али ипак није могла у том расположењу остат и сама и по
ђе Емил ији. Тамо је затек ла све који су бил и прис утн и кад се смиш љало пис мо,
а с њима и учитељиц у. Држ ал а се као да је она за неш то крива. Дивна је одмах
погод ил а због чега ће то бит и: у њеној кућ и, код њене деце, све се прип ремало,
Стеван их све подрж ао, и сад се бојал а да Стан ица, на коју је пал а коцк а да ску
пља потп исе, не поднесе највећ и део казне. Узалуд се Лаза старао да јој изазове
осмех говорећ и како не може она сад назор нап равит и да је њена Емил ија ва
жнија у овој борби и овој ствари него Стан ица.
– То вам је старинс ко осећање морал а, – дод ао је неко.
– Ко би, учитељице, мол им вас, историчару пркос ио ако нас све избаце? –
нашал ио се и ћутљиви Слобод ан.
– Ја сам тат и казал а да смо сви криви, – тихо се јавил а Дивна, чије су прис у
ство тек сад осет ил и.
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– А како смо се оно, дев ојч иц е, дог ов орил и? – примет и Стев ан али без
оштрине.
Како Дивна уплашено зат репта, Емил ија је као и обично узе у заштит у.
– Буд и мирн а, срце моје! Ниш та му ти, чуј, нис и могла рећ и што неће са
знат и од директора и проч итат и у зап ис ник у.
Пок ушавал и су тако да се јуначе, да се шале, – али учитељич ина уобичаје
на ужина стајал а је нетакн ута, чак је ни Лаза није поглед ао. Најзад су се дигли
и пош ли из куће. Улицом око школ е бил и су се разм ил ел и и друг и учен иц и.
Њих ов и каракт ери се испољ ав ал и као за време свих судбонос них дог ађ аја у
школ и. Било је дечак а и девојч иц а који су жал ил и што се сам и нис у пријавил и
да су пис мо потп ис ал и. Било их је који су одриц ал и да су га потп ис ал и, иако
су то радо учин ил и. Нек и су се труд ил и да глас но, како би друг и чул и, крит и
куј у коловође. И међу њима, тако млад им, већ их је било так вих как ви се виђа
ју међу њиховим стричевим а и очевим а, по ходн иц им а судн иц а и скупш тина.
Пон ек и смел иј и су улаз ил и у школс ки ходн ик да пит ај у пос луж ит ељ а је ли
седн иц а почел а, а зат им кад се смрач ило, одл азил и су у школс ко двориш те и
кроз прозор пос мат рал и шта се у професорс кој канцел арији догађа. Чул и су се
приг ушен и гласови:
– Да вид ите, директор је устао и млата рук ама, а Јас ик а му нешто док азује.
Ено Чич а шап уће неш то Грос мут ерк и. Глед ајт е, глед ајт е, историч ар неш то
дикт ира!
Пос ле дугог ход ања поред реке и по парк у, у двориш те су стигли и Лаза с
Емил ијом и Дивном. И управо кад су они стигли, могло се видет и како Нови та
мо у осветљеној одаји говори и како су му сви окрен ут и, и Лаза је одмах почео
подражават и његов говор, али сад не да би засмејавао другове, него му се чин и
ло да Нови иза прозорских окана збиља говори оно што он, Лаза, објављује:
– Не мог у поднет и да мојом кривицом пропадн у живот и тих млад их људ и.
Ја сам им доп ус тио да то чине, и ако треба кога казнит и, казните мене.
Учен иц и су се јеж ил и од узбуђења. Они још нис у бил и чул и да је нас тавн и
ца зем љоп иса својом изјавом сруш ил а све Јаков љевићеве племен ите намере.
– Лазо, сад бих те пољубил а! – узвикн ул а је Дивна.
А он је, подс такн ут њен им одушев љењем, зањих ао главом као Јас ик а и ре
као оно што су сви учен иц и, кол ико год их је било, зам иш љал и да ће она рећ и:
– Ако казните ове учен ике, онда казните пре свега мога потказивача, Нико
лу, јер иначе више нећу моћ и изаћ и ђац има пред очи.
Млађи учен иц и су почел и на ово пљес кат и.
У осветљеној се соби опет, у свој својој висин и, усп равио историчар и чин и
ло се да чита бук виц у Јасик и, а како је он говорио, тако је Лаза гласно изговарао:
– Треба избац ит и коловође свих бун а. У разреду ће сван ут и кад оне оду,
мен и ће сван ут и...
– Јест, јест, вид и му се по лиц у да то говори, – одобравал и су учен иц и.
И мад а је пуно њих стрепело од исход а седн ице, мад а је овај догађај и у по
род ицама створио узбун у и изазвао прид ике, учен иц и као да су се и радовал и
што се ово догод ило, што се догод ило нешто важ но, нешто поводом чега се мо
же много страс но разговарат и, дубоко осећат и.
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У дворишту је било хладно, – хватао је први љут мраз. Зем ља под ногама је
постајала тврда и ледена, као да је од чел ика. Мирис снега је вејао с недалеко воде.
Али они су бил и узбуђен и и млад и, и тај мирис их је пре опом ињ ао на мирис
биља које олистава. Пос луж итељ је више пута излазио до школских врата која су
вод ил а у двориште и давао им знак да иду, али су се они чин ил и невешти. Најзад
је и подвикн уо, претећ и да ће се седн ица скоро сврш ит и, и тако их је растерао.
Седн ица је, међут им, бил а у пуном јек у. Историчар је, жес тећ и се, говорио
Јас ик и:
– Не мог у да вас познам, гос пођо! Ви штит ите ком ун ис те!
Она ни раније није имала пуно нак лоности према њем у, а откако јој је онако
радос но јавио да је Никол а изд ао другове, није га могла поднет и.
– Шта ћет е, све се окрен ул о наоп ачк е, – одг ов орил а је осорно не погле
давш и га.
Осећ ал а се пред колег иј умом пос рам љена. Знал и су је двадесет и три го
дине, бил и су сви као део њене пород ице, а ипак им од стид а није могла глед ат и
у очи. Шта јој вред и, мис лил а је, што је она сад гласал а прот ив истеривања, кад
син а није могла нау ч ит и основн им закон им а морал а у који је сам а веров ал а.
Испитивала је себе: да ли би она гласала за истеривање због овак ве пог решке, да
ту пог реш ку није Никол а обелод ан ио. Мож да јој је његов пос тупак учин ио ја
сним нешто што, васп итавајућ и дец у око двадесет год ина, није јасно сагледал а:
да учен ике треба оставит и у школ и управо онд а кад а их школс ки закон и на
ставн иц и отискују од себе. Старал а се да зам ис ли како би њој било да су истера
ни ученици њена деца и ужасавала се при помисли на сусрет с њиховим мајкама.
– Ни више ни мање него две год ине, – рек ао је као за себе Нови, и ваљд а по
десет и пут избегао Верин поглед пун молбе и ужаса.
– Не мог у те разреде да замис лим без Станице, Слободана и Емил ије, – ода
звао се на то математ ичар.
Пок ушавао је да се сет и как ви су бил и ти разред и пре шест год ина кад их је
још учио да множе са сто и хиљаду. Како су онда изгледал и? Как ве су им тада би
ле кривице? Слободан је седео и тада иза Станице. Уска, мала глава, сва у коврџа
ма, а из лица, и зим и тамног, гледале су зам иш љене плаве очи. На одмору се сам
шетао. Стидео се више кад га хвале него кад га куде. Стан ица је носил а низ леђа
глатке, смеђе витице које је у трећем разреду, кад је почела нагло расти, пребаци
ла низ груд и. Никол а је девојч ице исп ред себе вук ао за плетен ице. Анк а је пла
кал а што су јој из клупе крал и кифле. Олга се сваке недеље туж ак ал а: „Мол им,
гос под ине, муш карц и ми пиш у љубавна пис ма!“ – „Шта ти то пиш у?“ – „Каж у
имаш леп прћаст нос. А један пише да ме вол и.“ Да ли су се и тада због њих држа
ле седн ице професорског савета? Да, кад се оно Стојан побио с Лазом и нес рећ
но га у главу ударио, кад је Петар псовао мајк у некој девојч иц и. Кад је из дана у
дан нешто у разреду нестајало, и кад су пронаш ли кривца. Како је оно било? Да
ли га је ко издао? Не, него му је перорез који је украо испао некако кроз ногави
це. Бил и су тада још деца. Мол ил и су сваког часа да их воде на излет, бар нек уд до
реке. Дизал и су се нас ред часа и говорил и: „Мол им, господ ине, Стојан може од
једном да попије два лит ра млека!“ – „Лаж у, мол им, господ ине...“
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Чича је ћутао пог ружено. До њега је, у међувремен у, али тек пошто је одлука
о казнама донесена доп рео концепт који је Дивна писал а својом руком. Мож да
му је дот урио неко, ко је такође рукоп ис познао. Да, то су њене коврџ ице, тако
их само она у разреду пише. Гле ти ње! Вел и, сви смо ми криви. Ја мис лим још је
дете, а она се ухват ил а у коло с пол ит ич арим а. И шта сад да рад и? Све срећ а
што је, и не знај ућ и за тај вражји концепт, ипак и њој извојевао казну как ву су
добил и сви који су одл азил и на сас танке код Емил ије. Задовољење му је донело
и то што је њено име видео као прво на листи учен ика који су се сам и пријавил и
да су потп исал и пис мо и да су га пре тога проч итал и.
Нас тавн ик физике био је најближ и Јаков љевићевом и Чич ином миш љењу
и тврд ио је да ту нема тол ике кривице, да је то прос то бил а млад ал ачк а пот ре
ба за стварањем, за акц ијом: нек а врс та психозе и нагона као кад а се пчеле роје,
тако је рек ао.
Уостал ом више од пол а нас тавн ик а кој и су пред ав ал и у седмом разр еду
бил и су тог а трен утк а нес рећн и јер је проф ес орс ки сав ет надглас ао, њих ов
предлог за блаж у казну. Они су у том трен утк у заборавил и да су и сам и бив а
ли увек строж и према учен иц има којима нис у пред авал и, ослобођен и оне по
род ичне блис кос ти између ђак а и профес ора који им дуго пред ај у, који знај у
сав њихов живот.
Њихову зам иш љеност прек ин уо је директор обраћајућ и се сек ретару.
– Мол им да се зап ис ничк и конс тат ује да су учен иц и Стан ица Лазић и Сло
бод ан Јок ић и Емил ија Стош ић већ ином гласов а удаљен и од школе на две го
дине с правом пол агања...
Још он није био ни доврш ио, а јави се Чича:
– Мол им, мене првог зап иш ите да сам гласао прот ив.
– Не бојте се, и по трип ут ћемо бит и зап исан и! – добац ио је неко.
– Отк уд се ви уписас те у бунџ ије! – зајед љиво је упитао директор Чич у.
Погађајућ и његову мисао, Чича одврат и:
– Гле ти њег а! Отк ако ми је ћерк а дорас ла до бунџ ија. – А онд а се раже
стио: – али, ако се сећате, ја ник ад нис ам поднос ио овак ву строгост према не
пунолетној дец и.
– Нис мо их истерал и ми, већ школс ки закон и! – обрецн уо се директор.
Док је секретар зап исивао одлук у, настао је опет лак и жагор у канцел арији.
Нас тавн иц и који су из страх а од пос лед иц а, и прот ив срц а и убеђења глас ал и
за истеривање, с неком завиш ћу су глед ал и оне који су се оду п рл и. Нас тавн ик
гимнас тике шап утао је колег и до себе:
– Лако је Чич и, до пензије му је остало још само пол а год ине, а математ и
чара стручног имамо само једног у школ и, ни њем у ниш та не мог у. Јас ик а је
опет због свог бал авц а морал а да оде у њихов у груп у, то је и директору јас но,
да и не говоримо о Јаков љевићу, – и Вери која иск ајава грехове!
– Свеједно, сад човек од туге не може више ући у тај разред, – исто тако тихо
му је одврат ио саговорн ик.
Пот иш тено су изл азил и и једн и и друг и. Ни пос луж итеља, који је стајао у
ходн ик у, нис у могли мирно поглед ат и, а камол и учен ике које су још сретал и по
улицама, иако је већ било прош ло девет часова!
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Јас ик у је срело некол ико седмак а из Никол ина разред а и поглед ал и су је са
жељом да јој с лица проч итају шта је било на седн иц и. Она је прол азил а пог ну
те главе, стидећ и се својих учен ик а, и на том пут у од школе до куће увидел а је
да више не може остат и у том граду и у тој школ и. Али преко ноћ се није дало
ниш та учин ит и. Схват ил а је исто тако да ће опс тан ак Никол ин у разр еду, у
разреду, у коме је тол ик у нес рећу проу зроковао, такође бит и немог ућ. Ма ко
лико се кочоперио, неће моћ и издрж ат и онде где ће сви другови, кад дознаду
кол ик а је казна, још више окрен ут и глав у од њега. Бивал и јој га је с времена на
време и жао. Та и он је, у ствари, дете и трен утна љутња и разочараност су га на
ово навел и. То је био више темперамент него смиш љена пок вареност, или ка
кво озбиљно уверење, мис лил а је. Али већ ина другова неће моћ и то разл икова
ти и не остаје јој ниш та друго него да га час пре нек уд уклон и. Споља ће то ли
чит и на казну, она је и хтел а да он то тако осет и, а у ствари то ће му бит и помоћ
да лакше поднесе пос лед ице свога пос тупк а, да осим тога, у час у кад сазрева у
човек а, избегне даљи утиц ај сред ине која је у њем у расп иривал а осећања пле
мен ита само кад их имамо у мери која их не прет вара у нас иље и мрж њу.
Стигавш и кућ и, с олакшањем је опазил а да он није дошао – није знал а како
да га сретне. Веровал а је да ће и њем у бит и теш ко кад чује кол ик а је казна. Мо
жда сад лута улиц ам а, стрепел а је, мучен нем иром и кајањем. Тако утучен а и
огорчена почел а је, да се изјад а, писат и сес три и чувш и сина да дол ази звиж ду
ћућ и, скоч ил а је и стал а на врата собе, глед ајућ и са претњом. Не поглед авш и на
њу и не јавивш и јој се, дечак је мимо ње прошао па, углед авш и пис мо, ошин ут
слутњом, нагн уо се над њега и почео га глас но читат и од места где се оно одно
сило на њега: „Мој Никол а је учин ио пос тупак који му онемог ућује да остане
више у овој школ и и овој сред ин и, а ја опет одм ах не мог у добит и премеш тај.
Зато те мол им да га до краја год ине прим ите. Ја ћу га овде лако исп ис ат и, само
ви тамо нађите мес то у гимназији...“
Он се окрете и преко, као да прет и, упита:
– Ружо, шта ово знач и?!
Ова синов љева обест њу, пос ле свега што је учин ио, пос ле онога што је си
гурно већ био сазнао, – прос то скамен и.
– Које? – дочек а она.
– Па ово пис мо.
– Проч итао си и видео шта знач и.
А он је почео вик ат и. Наједном се њен, до јуче такорећ и мал и, син, који је
слушао и веровао јој, прет ворио у млад ића, потп уно се од ње отк ин уо и разбе
снео као зрео човек.
– Ти правиш старинс ке глупос ти! Ти питање час ти схваташ као пре сто го
дина. Не разу меш уопште време у коме живиш.
– Част је оду век иста. Потк азат и друга оду век је било срамно.
– Друг ми је само онај ко мис ли и осећа као ја.
– Издати човека, онога с киме си се преко десет год ина играо заједно у школ
ском дворишту, оду век је било срамно, – понови она. – Ко себе поштује то не ради.
– Ја нећу ник уд да идем! – опет се он стао дерат и, не обраћај ућ и паж њу на
њене реч и.
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Јас ик а је стегла срце и рек ла хладно:
– Иди вечерај. Не мог у да те глед ам.
Пренеражен њен им миром, он се наједном стишао и изи шао из собе. Она
је очек ивал а да ће пос ле мало, као нек ад, доћ и да је мол и за опрош тај, да је по
љуби, али с бол ом се сет ил а да су се овак ва пок ајањ а деш ав ал а дос та давно.
„Нис ам девојч иц а да те мол им за опрош тај“, – почео је говорит и већ у петом.
„Не, него, немаш благо срце и уображен си.“ „Оне свак и час моле за опроштај и
свак и час чине исту греш ку“, бран ио се тад, „а ја нећу да мол им кад знам да ћу
поново греш ит и.“
Још пре три год ине он и Стан ица су заједно рад ил и математ ик у. И јед ино
што је остало од тога, то је што њој ник ад није рек ао да је женс ка буд ал а, мад а
је остал им другариц ам а то у љут ин и говорио. Мож да јој још тад ник ла сад а
шња његова љубомора према њој, мис лил а је Јас ик а, јер је Стан иц а увек реша
вал а зад атке брже од њега. Због тога је и прес тао да рад и с њом, тврдећ и како
она све прво код куће спрема. Тад а је Јас ик а први пут и осет ил а његову сујет у.
С дет ињас том чеж њом је пом ис лил а како би било дивно кад а би могли да
се врате дан и кад га је за рук у вод ил а, кад је за све што вид и и чује траж ио од
ње објаш њење. „Заш то је тата од нас отишао?“ „Зато што ти нис и добар.“ И он
је тад а веровао у то и труд ио се да се не бије с децом. Онд а је пос ле год ин у дана
рек ао да тата није добар кад не дол ази иако је он слуша. А већ пос ле три год ине
питао је: зашто њих двоје нис у отиш ли од тате, па да он плаче, а не они. Мож да
би био друкч ији да је имао уза се оца, – пом ис лил а је ко зна који пут, – мож да
се осећа увређен од судбине, па се озлојед ио. И пред ал а се тал ас у материнс ке
жалос ти и сау чеш ћа. И све тако до зоре смењив але се љут ин а и огорченост с
тугом и сам илош ћу.
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Станичини заштитници

Н

ови је с час а на коме је саопш тио одлук у професорс ког савета изашао оп
кољен гом илом ђак а. Док су тако прол азил и ходн иком, на врат има учио 
нице стајало је по десетак учен ик а који на све опомене ред ара нис у хтел и да се
разиђу. Емил ија, Лаз а, Момч ило, Слобод ан и Стан иц а ишли су мало иза на
ставн ик а, из паж ње према њем у, мад а им је било у том час у теш ко да се одвоје
од њега. Никол а је прол азио ходн иком сам. Ту му нис у прил азил и ни они који
ће га пос ле на улиц и мож да храбрит и и заг рл ит и. Из тог расадн ик а који се зове
школом изл азил и су и храбри и поштен и будућ и људ и, али и плаш љивице, и ли
цемери и малодуш ни. Уз Олг у је ишла само Зора, дунд ас та, добродуш на и при
глупа – она је уверавал а Олг у да ће њен тата све поп равит и. Али то није могло
заус тавит и Олг ин плач и исп рек ид ано уверавање да она није крива, да не мрзи
ни Слобод ана, ни Стан иц у, ни Емил иј у, да јој је жао, да ће мол ит и тат у. Анк а,
која је обично бивал а с њима двема, сад је ишла оборене главе, и она сва у суза
ма. Некол ико учен ик а осмог разр ед а прит рч ал о је Нов ом с пит ањ ем које је
звон ило као протест:
– Зашто их нис те спас ли?
– Женс ке глуп аче! – добац ио је Никол а који се држ ао све пркос није, што
су га више обас ипал и презирањем.
Како се, при изл ас ку из разред а, Стан иц а, онако узб уђен а, није с Новим
опрос тил а, у ходн ик у га је сачек ал а и рек ла смешећ и се:
– Немојте се због нас муч ит и, имамо ипак право на пол агање. Ваш полож ај
је сад још гори.
Слобод ан је из све душе хтео да замол и Новог за опроштај што ће због њих
страд ат и, али га је било стид; што мање реч и, боже је, мис лио је.
На улиц и је половина пош ла уз истеране и уз оне који су добил и рђаве оце
не из влад ања. И они који нис у пис мо потп исал и, а још више они који су га пот
писал и а нис у хтел и признат и, сад су жал ил и што то нис у учин ил и.
На улаз у у Емил ијин у улиц у Стев ан је чек ао сес тру. Труд ио се да сак рије
узбуђење и сус рео их је шалом:
– Срећне вам ране, јунац и!
– Је ли мама чул а? – питал а је Емил ија.
– То се брзо чује. Сад се мало смирил а.
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Део учен ик а је отишао за њима двома, а део за Стан ицом и Слобод аном.
– Куд а си се, народе, упут ио? – нас мејал а се Стан иц а. – Нећемо ваљд а сви
овако до пред моју кућу. Мајк а ће ми се уплаш ит и.
Некол иц ина из ниж их разред а пош ла је тад а за Слобод аном, трудећ и се да
не глед а кад а се он окрене за Стан ицом. Нис у ваљд а тако мал и и глуп и, знај у
они да се треба правит и невешт кад се учен ик и учен иц а виш их разред а воле.
Огњен је тек у чет вртом разреду, а заљубио се у једн у петак ињу. Неће ваљд а во
лет и как ву мал ишанк у из трећег!
Напос летк у је Стан иц а остал а сама у својој улиц и. Стално су јој се наме
тале слике с пос ледњег час а, потп ун и, нап регн ут и мир у учион иц и, нас тавн и
ково блед ило, Слобод аново нервозно исп ис ив ањ е једне јед ине бројке, броја
своје куће. Стално је чул а нас тавн иков глас:
– На јучераш њој седн иц и професорс ког савета одлучено је да се удаље из
свих школ а на две год ине дана с правом на приватно пол агање...
Изненадн и Олг ин плач, и опет глас нас тавн ик а:
– Стан иц а Лазић, Слобод ан Јок ић и Емил ија Стош ић, због протес та упу
ћеног Мин ис тарс тву прос вет е пов одом укид ањ а средњ ош колс ког час оп ис а
„Светлост“ и због скуп љања учен ичк их потп ис а без дозволе школс ких влас ти;
да се каз не двојк ам а из влад ањ а Лаз а Том ић, Момч ил о Пет ров ић, Чед ом ир
Миш ић и Дивна Зорић, који су учес твовал и у орган изовању овог подух вата, и
тројк ама сви учен иц и који су потп исал и протест...
Ветар с реке дувао јој је право у груд и, и тврде беле грум уљице, сличне пи
ринч у, ударале су је у чело. Стан ица није примет ил а како је њена скромна ули
ца, сличн а сеос ком сок ак у, пос тал а леп а и свеч ан а, како и кокош ињц и имај у
сребрне кровове, како се суро и нис ко небо према бел ин и зем ље чин и прљаво,
како снег одмах зас ип а црне стопе прол азник а и како све опет пос таје нетак
нуто и чис то као да је прас козорје. Није ни примет ил а кад а је стигла до куће.
Зас тал а је пред кап ијом, разм иш љајућ и да ли да одмах уђе.
– Што ти ту на вет ру стојиш? Зар не вид иш да је хладно? – прек ин уо ју је
мајч ин глас.
Стан ица је брзо ушла у двориш те, бело од првог снега који је, док је бил а у
школ и, зав еј ао дрв љан ик, стај у, сав ио гран е воћњ ак а пред кућом, обр уб ио
плот. „Како је, сирота, орон ул а“, – пом ис лил а је девојк а с болом, и, да би се на
правил а весел а, зграби снега и бац и се њиме преко плота.
У кујн и су браћа већ ручал а. Бил а су спокојна. Мајк а се мало прид игла од
болес ти и ето ручак укув ал а, а она ће сад веш ћу да је истерана пок варит и сав
тај мир и поремет ит и опет мајч ино здрав ље. И она се саже и заг рл и је.
– Ој, – одазва се мајк а, навикн ута да је Стан ица заг рл и пре него што је шта
упита или замол и.
– Јес и ли нах ран ил а краву? – збун и се она, не знајућ и шта би рек ла, и одмах
дод аде: – Опрос ти, сас вим сам нешто друго хтел а да кажем.
Како није могла ручат и и како је расејано говорил а, све троје су је глед ал и
с чуђењем. Ретко кад се Станици догађало да не руча и да одговара сасвим друго
од оног што је питаш. Није ваљда нешта знал а, – мис лил а је мајка са сау чеш ћем.
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Зар је лако учит и седм и разред и тол ико по кућ и рад ит и. А мож да се опет до
хват ил а с професорима, увек се за понеког зау зима.
„Како су се препал и и од саме пом ис ли да сам се неш то најед ил а у школ и“,
– мис лил а је она сед ајућ и да тобож учи. Писал а је, читал а, рад ил а математ ик у,
али је све то чин ил а као у полус ну, стално мис лећ и како да каже мајц и јер јој
веч ито није могла крит и.
Те вечери и идућег јут ра ипак није имал а срца да ишта говори о невољи која
ју је снаш ла. Ујут ру, као да ниш та није било, спрем ил а се за школу. Од кућн их
врата до кап ије и првог угла ишла је мирно, а онд а, као да је неко гон и, завил а у
улиц у која вод и у пољ е. С реке је дув ал о и нанос ил о смет ов е. Стаз а којом је
прош ла брзо се изг убил а у снег у, па је газил а по целц у. С времена на време се
зак лањ ал а од вет ра иза дебла как вог дрвета или нап уш тене стаје. Да би сам у
себе охрабрил а, поч ињал а је неш то да пева, али стално греш ил а и опет терал а
испочетк а. Напос летк у се нас мејал а себи: „Без слух а си, девојко, без слух а!“
Лутал а је тако до подне и, мад а се време било рашч ис тило и отоп лило, вра
тил а се кућ и сва прозебла и мок ра и легла у пос тељу, уграбивш и да се свуче док
је мајк а бил а у кух ињи. Кроз прозор се видело како се дец а улицом груд вај у и
санк ају. Мало пос ле наи ш ла су из школе и два њена брата. Видел а је како су сва
дец а јурн ул а према њима и стал а неш то вик ат и, чик ат и и смејат и се, и како су
њих двојиц а ушла с њима у борбу, зас ипај ућ и их груд вама и рвућ и се. Чак до у
собу се чуло како из све снаге вич у: „Лажете! Лажете! Она је најбољи ђак, нај
бољи, најбољи!“ Зат им су, улетевш и у кућу и, не примет ивш и сес тру у кревет у,
јурн ул и у кух ињу и у једном дах у саопштил и мајц и:
– Знаш шта каж у деца на улиц и? Ваша сес тра је истеран ица. Али смо их ми
удес ил и. Зап рж ил и смо им чорбу.
Зат им су углед ал и сес тру, којој су, под њиховим упитн им погледом, поте
кле сузе: „Плаче и леж и у кревет у!“ Глед ал и су упитно час њу, час мајк у, која је
и сама, изашавш и из кух иње, тек сад опазил а Стан иц у.
У истом час у је схват ил а да је истин а оно што су дец а на улиц и вик ал а и
упитал а је тихо:
– Да није штогод због Слобод ана?
Стан ица је одмахн ул а главом.
– Да нис и кога изд ал а?
Кћи је опет нач ин ил а исти пок рет главом и осмехн ул а се на мајч ино ста
ринс ко питање. Бил а је она сад зрел ија од мајке и знал а је да бив ај у у живот у
трен уц и кад овековечено људс ко глед ање на част не игра ник ак ву улог у.
– Обед ил и те да си туђе узел а?
Стан ица се нас мејал а кроз сузе:
– Већа сам ја зверк а. Укин ул и су, знаш, онај ђачк и лист где сам и ја писал а и
за који сам скуп љал а радове из наше школе. И ја сам подговорил а ђаке да се бу
не прот ив тога укид ањ а. – Слобод ан, ја и учитељич ина Емил ија. И све су нас
троје истерал и.
Деца су се повук ла до пећ и и без дах а су слушал а.
– Ниш та више нис те учин ил и? – питал а је опет мајк а кратко, не мог ућ и од
изненађења доћ и к себи.
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– Писал и смо мин ис тарс тву да нам врат и тај лист и скуп љал и смо потп исе
од ђак а.
Све то писање мин ис тарс тву, и скуп љање потп иса и побуњивање ђак а није
било у спис ку огрешења о морал који је мајк а познавал а и зато она још једном
упита, склон ивш и поглед да јој олакша признање:
– И ништа више нис и учин ил а?
Девојк а опет само одмахн у главом.
– Мис лил а сам да сте неш то горе згреш ил и. Шта ћеш, проћ и ће и год ина
дана.
– Две год ине, – прошаптал а је Стан ица и поглед ал а је молећ иво.
– Па и две ће проћ и. Смете ли приватно пол агат и?
Кад је Стан ица пот врд ил а, жена је мало одахн ул а и изаш ла из собе да сама
мало разм ис ли о изненадној невољи, а дечац и су одмах појурил и на улиц у. Ићи
ће да нађу оне што су им се ругал и и да им каж у како је Стан иц а важ на у шко
ли, како је дигла бун у прот ив мин ис тарс тва; па је истерана због тога а не због
двојк и. У школ и не смеју да се диж у буне, али је она храбра и хоће да их диже и
прив атно ће пол агат и и опет добит и све пет ице. И нек а они још једном само
звоцн у нешто прот ив ње, – видеће како ће се провес ти!
Нис у, дабогме, стигли да све то изговоре онима који су им сес тру опет по
чел и називати истераницом, али су их поштено зас ул и снегом. И тако им се била
та борба ослад ил а, да су заж ал ил и кад а се зад ирк ивање стало стишават и. Сва
ки час су изл азил и на улиц у да траже кавг у, пун и нових под атак а о сес триној
важ нос ти.
– Рећи ћемо им да је цела школа данас била код Станице, – храбрио се старији.
– Рећ и ћемо да је и пос луж итељ био, – дод ао је млађи коме се пос луж итељ
чин ио исти так ав стареш ина као и управитељ и директор.
– И да је каз ао да Стан иц а може, ако само хоће, десет пута и гимн азиј у и
мат уру полож ит и.
Соба је и сут рад ан бил а пуна учен ик а, и пос луж итељ је опет сврат ио и по
трећ и пут причао:
– Свој им сам ушим а чуо, – био сам у сус едној канц ел ариј и, а врат а от
шкрин ута, – како је Јаковљевић рекао да вам је он дозвол ио да скуп љате потписе
и шаљете у Беог рад. Кад ти гос пођиц а Вера цикн у да није истина... Шта ћете,
женс ка глава.
Служ итељ је говорио разлож но, сељачк и, а Лаза му је нестрп љиво упао у реч:
– Причај како се оно директор разбес нео! Шта каже! Ви свес но подмећете
ног у школ и и закон има!
– Ман и, разбес нео се! Ја ћу вас, вел и, мин ис тарс тву.
Учен иц и су слушал и паж љиво. Међу ђац има је оду век најлепша бил а бајк а
о нас тавн ик у који штит и ђаке. Она је оду век звон ил а као прича о добром нај
млађем брат у који побеђује зле снаге и спас ава своја два брата која нис у бил а
према њем у добра. Свеједно што је пос луж итељ причао до подробнос ти како
је разговор тек ао, учен иц и су у својој малој визији о побед и правде у школ и ви
дел и како је Нови изненад а руп ио у канцел арију баш кад су друг и хтел и да са
тру ђаке, да их све, зау век, избаце из свих школ а. Видел и су како се директор
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уплашено тргао и пок ушао да заштит и руком харт ију на којој је бил а исп исана
судбонос на одлук а, а онд а је Нови почео гов орит и отп рил ике онако као кад
почне пред њима на час у узд изат и племен ита људс ка осећања.
– Је ли га директор страш но глед ао? – дигао се танак девојачк и глас.
– Ко је још бран ио ђаке?
– Како је било Новом кад га је гос пођица изд ал а?
– Шта је рад ил а сирота Јас ик а? Је ли грд ил а Николу?
Док су се тако ређал а питања, дечац и, Стан ич ина браћа, час су излетал а на
улиц у да траже кавг у, час се враћ ал а у кућу да скуп љај у под атке о сес триној
храброс ти и важ нос ти, како би неп ријатеља боље дот ук ли. Из разговора су не
како док уч ил и да су Олга и Никол а бил и главн и кривц и тол ик им двојк ам а и
тројк ама из влад ањ а и истеривању па су одл азил и чак до пред њихове куће да
их сачек ају и заметн у кавг у. Али су се њих двоје, према миш љењу дечак а, бил и
забарикад ирал и, никако да се појаве, ни они нит и ико друг и. У недостатк у Олге
и Николе они би док ач ил и мало и кога укућан ина.
– Не вред и им се крит и, – изјавио је млађи помодрео од зиме. – Наћ и ћемо
их сут ра или кад тад. А сад хајдемо да се мало огрејемо.
Али се старијем није враћало кући док на коме било не искал и освет у. Олги
на и Никол ина кућа су биле ублиз у па су трчк ал и сад пред једн у, сад пред дру
гу. И погод ил и су трен утак кад се у Поповићевој кућ и упал ил а светлост и Олга
приш ла прозору да спус ти завес у.
– Нав ал и! – ком анд ов ао је мањ и, расп ал ивш и вел иком тврд ом груд вом.
Стак ло је звекн уло и сруч ило се.
– А сад струж и! – поново је изд ао наређење јер му је трен утно понес тало
храбрости, и клиснул и су у мрак праћен и виком и псовком с Поповићева прага.
Кад су зад их ан и руп ил и у кућу, мал и је победонос но изјавио:
– Удес ил и смо је. Сад опет нек а иде и нек а туж и.
Сви су са задовољс твом слушал и прич у о њиховој засед и пред кућом изд а
јиц а и о срећном поготк у у прозор, назив ај ућ и их јун ац има. А они се од тога
тол ико разј унач ил и, да су опет крен ул и на обрач ун с Николом или бар њего
вим прозором, али их је мајк а увук ла у кух ињу и ужином привремено утол ил а
њихову глад за ратовањем.
– Сут ра ви њих пос ле школе дочекајте и покаж ите им! – добац ио им је Лаза,
завиривш и у кух ињу, из које је мирисао свеж хлеб.
Пос луж итељ је био исп ричао прич у о Новом и сад је причао о Јас ик ином
очајању кад је чул а за Николу, о њеном двобоју с историчарем.
– Како ти то чич а, све чујеш? – упит ао је с прон ицљ ив им осмех ом Лаз а.
– Зар врата од канцел арије увек стоје отворена?
– Како чујем да чујем, углавном знам како је било, – одв рат ио је он мало
увређен.
Стан иц а је имал а вел ик у ват ру и јед ва је све то слушал а, мис лећ и како ће,
кад другови прес тан у пос тепено дол азит и, остат и сам а са стварнош ћу, како
неће више посећивати школу, јед ино место где се могла мало удаљити од домаћих
брига. Да ли је морал а пис ат и пис мо и скуп љат и потп исе? – питал а се и одмах
је било стид због тога питања. Ниједан јед ини пут није помислила да је каж њена
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прес трого: као што је она морал а да учин и оно што је учин ил а, тако су веро
ватно и они, нас тавн иц и, због нек их својих убеђењ а морал и пос туп ит и тако
како су пос туп ил и; дајућ и њима у срц у ову слободу, она је мирн ије узимал а се
би право да се бори прот ив онога што јој се чин ило неп равично.
Пос тепено су се и остал и сневесел ил и. Увиђал и су да није баш тако радо
сно то што су дож ив ел и, као што су жел ел и да вер уј у. Код куће су их чек ал и
род итељи незадовољн и оценом из влад ања и ник ако им се није ишло да слуша
ју њихова пребац ивања. Питаће их опет шта су мис лил и кад су потп исал и, – да
ће им професори за то куп ит и чокол аду? Понек и дед а ће питат и, кад пок ушају
да се изв ук у тврдећ и како нис у знал и садрж ај пис ма, хоће ли тако не глед ајућ и
и мен иц у потп ис ат и. И питаће их где су дос ад, и понек и неће смет и признат и
да су бил и код Стан ице, јер су род итељи мис лил и да је сад опас но ићи к њој.
Било им је због свега тога помало страш но, али опет, још увек, и дивно. Чин и
ло им се да су се упис ал и у одрас ле људе и понос ил и су се због тога. Одл азил и
су, обећавајућ и да ће и сут ра доћ и. Ови разговори код Стан ице бил и су им сад
зан им љив ији од игара по улиц и, од груд вањ а и санк ањ а. Врат а жив от а су се
пред њима одш крин ул а.
И дол азил и су опет доносећ и нове пол ит ичке и школске вести, забрин ут и у
исто време за оцене и за судбин у света, са дет ињском болном стрепњом за своју
зем љу. У разговоре о професорима мешал и се разговори о пол ит ичарима. Уз пе
сме о сунчевом зал ас ку и љубави донос ил и су слободољубиве стихове о радн и
цима и студентима пал им у недавним демонстрацијама против рата, у Беог раду.
– Децо, где ћемо то сад а штампат и!
И сви би се наједном пос ле овог Дивн иног питања ућутал и док Лаза не би
утученост прек ин уо најновијим шаљивим реперт оаром: разгов ором између
Ћана и Рибент ропа.
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Ђачк и бојкот

Д

ва дан а пос ле ист ер ив ањ а учен ик а рек ла је рас еј ан а Жан ет а у седм ом
разреду:
– Ту вас сед и по троје у клуп и, пређите за време пис меног онамо где их је
по једно.
Клупе којима се обрат ил а биле су – једна Анк ина, Зорина и Олг ина, а дру
га тројице муш караца.
Учен иц и су се оглуш ил и и, остајућ и у својим клупама, отварал и су пол ако
свес ке и мас тил а.
– Зар не чујете?
Дигао се мршав учен ик и рек ао како су њих тројица мал и и није им тес но,
а онда је други, скоро молбено, саопштио како не мог у да седе онде где су до јуче
седел и истеран и другови! А трећ и је дод ао: ако неко мора да мења клуп у, онд а
нек а иду тамо Олга и Никол а. Међут им, дигла се и Олга и казал а да ни она не
би могла рад ит и пис мен и кад би сед ел а на Стан ич ином мес ту. Њене је реч и
проп рат ио мут ирајућ и дечачк и глас:
– Кас но си се сет ил а!
Олга је узд ахн ул а – теш ко је поднос ил а бојкот другова. Дотад је увек бил а
окружена њима, било што је ћерк а угледног човек а у граду, било што се кокет
но одев ал а, и деч ац им а се чин ил а зан им љив ија од друг ариц а које су нос ил е
кецељ е, обичне деч ачке ципеле и чарапе доколен ице као и у ниж им разред и
ма, било најз ад, што је важ ил а за дружељубив у, нес вађал иц у. И сад јој је ово
било згодн а прил ик а да пок аже како се каје због свог пос тупк а, а и иначе јој
се на пис меном није ишло из клупе где је седел а крај две своје пријатељице од
којих је смел а зат раж ит и помоћ. Већ три дана је смиш љал а шта би учин ил а да
друг ов и почн у опет с њом разг ов арат и. Није дов ољно сам о рећ и да се каје,
требало је то и док азат и.
Да би им се међут им удворил а, морал а је изд ат и оца. Она се није колебал а.
Некако само од себе род ило се код ње последњих дана и нет рпељиво расположе
ње према њем у. Заборавил а је бил а да је за његово неп ријатељство према Новом
и она бил а много крива, да му је сваког дана говорил а како новом наставн ик у не
може никако да угод и, како никако не може да зна где би он желео да се ставља
ју запете; кад их она стави, он прец рта – а кад не стави, доп ише их. Заборавил а
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је како се често жал ил а оцу да је Нови увек кори пред цел им разредом. Причал а
му је како нас тавн ик са Стан ицом разгов ара нек ако с пош тов ањ ем, као да је
ћерк а мин ис тра прос вете или директора. Заборавил а је како је још на дан кад а
су добил и опомене, и кад је дош ло до сукоба очевог са Слобод аном и Новим,
кад је видел а на столу пис ма адресована Мин ис тарс тву прос вете, бил а срећна
при пом ис ли да отац у тим пис мим а јав ља неш то што ће малч ице погорш ат и
судбин у нас тавн икову, а њен у мало побољшат и. Могло би мин ис тарс тво, рец и
мо да пошаље акт у коме наређује да учен иц и не читају дел а писаца, да су довољ
не само биог рафије; могло би да донесе уредбу да се сви радови пред ат и пред
седн иц има литерарн их друж ина читају на састанц има па да ђац и каж у суд.
Али отк ако је чул а како младом нас тавн ик у прет и опас ност, са страхом је
почел а глед ат и на пис ма која отац пише и слушат и како он увече говори мајц и
да ће Новом зап рж ит и чорб у. Оно што ју је нек ад, док је бил а млађа, пун ило
див љењем и страхопоштовањем према оцу, почело је сад да јој се пок азује с но
ве стране. И Поповић је опазио ову промен у и није се могао нач уд ит и. Умес то
да буде задовољна што ће је освет ит и, што ће опет пок азат и свима чија је кћи
Олга Поповић, она запел а: нис у криви па нис у криви. Нис у криви теби, али су
сад мен и криви. Чин ило му се што старија то нес пособн ија. Нек ад му је с радо
шћу и самос вес нош ћу причал а како је нек и дечак рек ао новом нас тавн ик у гим
нас тике, кад јој се једном није вежбало, како јој је отац народн и пос лан ик, а
гимнас тичар јој одмах дозвол ио да изађе с час а ако је већ бол и глав а; а кад се
још нек а девојч ица јавил а да је болес на, казао је да их не може све ослобод ит и.
Међут им, прича сад као нешто сас вим разум љиво како ђац и на одмору и на са
станц има Литерарне друж ине вич у: нема више онога да се пази ко је чија кћи,
већ свак вред и кол ико је паметан и кол ико зна. Е, па, кћери моја, шта ћу ти ја, ја
сам ти памет дао, обуо те и нах ран ио, а ти сад стич и знањ е, а мене пус ти да
утврд им ко је крив а ко није.
Сут рад ан по истеривању учен ик а Олга је опет затек ла оца да пише пис ма.
Добро би било да украде које, пом ис лил а је и да пок аже друговима. Ту је мало
зас трепел а, ник ад а дотле то није учин ил а, али сад је већ им делом живота при
пад ал а друг ариц ам а и друг ов им а и било јој је најв аж није да њих придобије.
Прет варајућ и се да не примећује шта он рад и, почел а је тобож вад ит и франц у
ске реч и, стално шапћућ и једн у по једн у и лис тај ућ и шумно речн ик, не би ли
оца уверил а да је утон ул а у пос ао. Онд а је устал а и приш ла очев ом столу као
да јој је пот ребно перо и, преко његове главе, проч итал а почетак друге стране
пис ма над којим је био нагн ут: „... пос лао сам ти дос ад два пис ма о овд аш њем
професору Ненаду Јаков љевићу... исп итат и његов ран ији живот у Беог раду...“
Олга се опет немарно удаљил а правећ и се да и даље учи франц ус ки и преврћу
ћи по речн ик у уз полуглас но понав љање: „Ле пурбуар, ле пурбуар...“ Кад је ви
дел а да је гот ов, устал а је и тобож нех атно рек ла како је уморн а и како би се
прошетал а, пон уд ивш и се да узг ред однесе пис мо на пош ту. У њој се већ ства
рао човек способан да за љубав својих ћуд и мирно превари оца, кога је сама до
вод ил а дотле да јој због сваког ненап ис аног зад атк а, због најмање њене главо
бољ е дозвол и да не оде на час ов е, да јој набав ља лаж на лек арс ка уверењ а, да
мрзи професоре које она мрзи.
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Поповић се обрадовао што му је кћи пон уд ил а услуг у и дао јој је пис мо за
мин ис тарс тво. Јед ва прик ривајућ и радост отрчал а је на пошту, где је у нови ко
верат ставил а празан полутабак и пос лал а препоручено, а очево пис мо сак рил а
међу књиге у торбу.
Јед ва је чек ал а да дође јут ро, да би украдено пис мо пок аз ал а Момч илу и
Лази и мож да куп ил а њихов опрош тај, ублаж ил а бојкот у разреду. Сад је не
стрп љиво очек ив ал а да се пис мен и заврш и. Добиће двојк у, јер јој ни Анк а ни
Зора нис у хтеле, поред све њене наде у њих, помоћ и. Отк ако је изречена казна
друговима, и њих две су пол ако почеле прел азит и на стран у њој неп ријатељс ке
већ ине. Оне су је, истина, поздрав љале и причале с њом кад су саме, али у при
сус тву друг их држ але су се уздрж љиво. Чак је Никол а траж ио рад ије друш тво
шес так а који су хтел и с њим, него њено.
Чим се сврш ио час, пош ла је за Момч илом, Лазом и Ером, али како је Ни
кол а био у близин и, није хтел а да их ослови. Тек кад је он отишао у друг и крај
дворишта, приш ла је Момч илу и пон уд ил а му пис мо.
– Послао је твој отац више так вих писама, – рекао је с горчином дечак, не хо
тећи се таћи писма које му је нуд ила, мада је горео од жеље да га прочита. – Исце
пај га код куће и бац и у ват ру.
– Али ти нећеш вероват и, – почел а је да наваљује, незадовољна што је узалуд
све чин ил а.
– Вероваћу, нећеш ваљд а свак и дан прел азит и у нов табор.
Прог утал а је увреду и дод ал а:
– Одсад ћу сва пис ма ја нос ит и на пош ту и пос ле их спаљиват и. Сад сам на
вашој стран и.
– Нис и ти ни на чијој стран и, бар зас ад. Ето, сад имамо етнолог ију, час го
спођице Вере, и сви ћемо га нап ус тит и, нећемо ни улазит и унут ра, нек а затек
не праз ан разред. Хоћеш ли с нам а? – нех атно је упит ао деч ак, окрен уо се и
оставио је не сачек ав одговор.
Нес рећна и усам љена изи ш ла је у двориште. У самом дну, пок рај зид а, опа
зил а је скоро половин у свога разред а, међу њим а и Зор у и Анк у, неш то су се
догов арал и. Зат им су се једно по једно упут ил и двориш ном улаз у из ког а се
ишло у гимнас тичк у дворан у. Прво двоје, троје, па онд а пос ле некол ико час а
ка, друг их петоро, па Анк а и Зора. Досет ил а се одмах: прип ремају се да не оду
на час етнолог ије, и пот рчал а је за њима двема. Зора се збун ил а и признал а јој
да збиља беже с часа госпођице Вере, како би јој се осветил и што је Новог одала,
и она јој је у поверењу шапн ул а да Вера то сиг урно не сме ником рећ и, а камол и
директору. Олга би и без те претпос тавке пош ла уз њих, срећна што јој се пру
жа прил ик а да пок аже како је нап ус тил а Николу и како је сад с њима.
Јед ан мин ут пре нас тавн ице у разред је ушао Никол а, али је и он, пошто су
све клупе биле празне, брзо побегао и скрио се негде у ходн ик у. Два мин ута ка
сније, прол азећ и туд а, Јаков љевић је зас тао од мук ле тиш ине у свом разреду,
одш крин уо је врата и, видећ и Веру где у празној учион иц и сед и и плаче, – пој
мио да јој приђе, али се савлад ао и опет пол ако прит ворио врата.
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ос подо, мол им на часове, – поновио је директор, али се нас тавн иц и нис у
разил азил и.
Вера је крај проз ора плак ал а. Јас ик а ишла тамо-амо мрм љај ућ и да је све
зло од Николе потек ло, нас тавн ик гимнас тике се ишч уђавао како мог у истера
ти нас тавн ик а као да је ђак, физич ар се вајк ао да је Јаков љевићу неко у мин и
старс тву морао добро посол ит и, а математ ичар је одг урн уо дневн ик као да га
више ник ад неће узет и у руке.
– И шта ћете сад? – упитао је директора.
– Саопштићу му, – одговорио је он на изглед мирно. – И још једном вас мо
лим – на часове.
– Истерал и су човек а из службе због ствари потп уно природн их за онога
који вол и људе и разу ме младост.
– Истерал и, – нек ако чик ајућ и пот врд и директор опет обу зет новим тал а
сом озлојеђенос ти.
У њега су се ових дана смењив ал а разл ич ита осећ ањ а према Јаков љевићу.
Није ник ако могао до краја раст умач ит и његов пос тупак. Сад му се чин ио нео
бично смео, млад ал ачк и залуђен и буд ио је лак у зав ист што, ето, може да се
игра оним чиме се друг и не усуђују, да би пос туп ио онако како му се чин и да је
праведно. У том расположењу директор се питао да није пренаглио извештава
јућ и мин ис тарс тво, жал ио је, као кад је и Стан иц у морао да казни, што баш нај
орн ији међу нас тавн иц има, који га је ослобод ио тол ик их брига око ђачке трпе
зе и остал ог, да нав уч е то и себ и и њем у на глав у. А кад би га сес трич ин а,
шес так иња, стал а да прекорева што је Новог „туж ивао мин ис тарс тву“, – њега
је опет обу зимао бес човек а кога су живот или рођена нарав натерал и да изне
вери себе из младос ти. Кривио је тад отп уш теног нас тавн ик а што је нап ус тио
„фронт професора“ – како је сес трич ина обично звал а нас тавн ике, – и прешао
ђац има. А так ав његов став је знач ио: учен иц и, само сам ја у овој школ и добар,
само вас ја вол им и разу мем, а друг и су крвн иц и, хоће врат да вам сломе. А тре
бало је да их тргне, да им не повлађује, да објас ни детет у шта је закон, јер ако се
ђак осмел и да крш и овај, пос ле ће и нек и друг и, где може глава летет и. И кад се
тако узме, онд а је дец и неп ријатељ, он, Јаков љевић, а не остал и професори или
–
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директор. И зато он, жес тио се директор, слуш ај ућ и сес трич ин у, – ако то не
увиђа, мора из школе, без обзира на све друго, већ и као лош васп итач.
Не обраћајућ и паж ње на опомене, математ ичар је још стајао у канцел арији
с некол иц ином нас тавн ик а и обрат и се некоме тако глас но, да га је и директор
могао чут и:
– И сад ћемо се рази ћ и на часове без глас а протес та, а наш и ђац и су дигли
школу на глав у кад а су им лист забран ил и. Вид и се да старимо и да нас живот
квари. Кад бис мо се ми, професори, побун ил и, био би враћен.
Неко је прог унђао:
– Математ ичар, па наи ван!
Нас тавн иц и који се малочас на директоров позив нис у разил азил и, сад су
пол ако ипак пош ли на часове, бојећ и се да се још не изрод и свађа.
– Не може шут с рогат им... – примет ил а је Грос мутер с горч ином.
– Не може мож да побед ит и, али се може бит и. Ми смо за своје учен ике ти
рогат и, па, вид ите, опет се с нама бију, – узврат и математ ичар.
Пос ле мање од пол а час а школ а је знал а да је нови нас тавн ик српс кох рват
ског језик а отп уштен из службе. У свакој учион иц и био је бар по јед ан отворе
нији или приг ушен и сукоб, сличан ономе у професорс кој канцел арији. Девој
чиц е су плак ал е, деч ац и се бун ил и. Понек и су глед ал и да буду што даљ е од
оних који о томе расп рављају. Друг и су ликовал и. Читаво људско друштво било
је ту у маломе.
Мал ишан из другог разред а плак ао је огорчено.
– Шта је непч ан иче? Мис лиш нико сем Нов ог не зна да пред аје о непч а
ниц има.
– Да сам ја директор...
– Да си ти директор, не би био непчан и суглас ник.
– Да сам ја директор, ноћас бих отп утовао у мин ис тарс тво...
Момч ило, Лаза, Петар, Еро и Чедом ир неш то су се договарал и. Нек а мал а
брбљуша отварал а је врата сваког разред а, пред сам час, и говорил а:
– Знате ли шта је Нови казао кад га је пос луж итељ позвао директору? „Ре
ците гос под ин у директору да ћу доћ и кад заврш им час.“
– То је лаж, – добац ивал и су нек и, – није га директор звао с часа.
Још пре три год ине ова деца бил а су слична једно другом, бар кол ико биљ
ка биљц и док још не проц вет а, а сад су и она цвет ал а и могао си их изд ал ек а
распоз нав ат и по боји глас а, погледу и држ ању. Мог ао си одм ах вид ет и ко је
осветољубив, равнодушан, племен ит, необд арен, силн ик. Могао си одмах пр
стом указ ат и на оне кој и су држ ал и да је узрок њих ов их неус пех а потп уно
изван њих и који се од сваке промене над ај у неком побољшању за себе. Могао
си одмах познат и и оне који ће се увек боље осећат и иза грудобрана устаљен их
закона и навик а. У њиховим очима већ се назирал а туга будућ их конзерват ива
ца. И празне бук аче могао си одм ах уочит и по њихов ом наи вном уверењу да
нико не вид и прави узрок њихових пос тупак а.
Тако узбуђен и, свак и на свој нач ин, рази ш ли су се својим кућама и разне
ли нову драмат ичн у вест. Учитељица ју је чул а у школ и већ два сата пос ле тога и
врат ил а се кућ и јако утучена. У целом граду се говорило опет као и кад су бил и
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каж њен и ђац и, да је њена кућа легло ком ун изма; да су њена дец а завел а дотле
смерне млад иће и девојке; да је њеној дец и лако приватно пол агат и, јер их она
може хран ит и, а шта ће сиромаш на Стан ица и Слобод ан, како ће они прог ура
ти те две год ине. Говорило се да је и нови нас тавн ик отп уш тен због њене деце:
хтео је да спасава ђаке које су она навел а на неп ром иш љене пос тупке, па је, си
ромах, сам нас трад ао. Теш ко јој је било, али је обећал а себи да Емил ији и Сте
ван у о томе неће говорит и.
Уосталом, она је све ово једном већ прет урил а преко главе кад је Стев ан
био удаљен из школе у осмом разреду. Било јој је теш ко што њен син жел и дру
го него она, што многе ствари глед а друкч ије, што је повео за собом и Емил ију,
што се не слаж у с њом ни у нач ин у како соба да се намес ти, али није имал а срца
да дира у њихов свет, знал а је да је сав тај отпор и према њој као мајц и, и према
професорим а и школ и, био ник ао из најис крен ијег уверењ а да ће, оствари ли
се оно што они желе, људ и бит и срећн ији. Трпел а је и онд а од подозривих по
глед а, алузија, рђавих пророковања шта ће дочек ат и од так вог сина, али се по
тајно и понос ил а што јој син има свој у глав у, што је понес ен нек им теж њам а
које му се чине нап редн ије него икоје досад.
Ено, чује Емил иј у, смеје се с друговим а као да јој живот није пред самом
мат уром ставио гран у на пут. Учитељица са страхом мис ли о невољи коју њена
неж на и тако млад а девојч ица мора сама ист рпет и. Мора сама сад издрж ават и
увред љиве погледе на улиц и, мора сама поднет и прво горко иск ус тво да ће се и
понек и другови злурадо нас меш ит и кад је сретн у, као да би рек ли: „Мис лил а
си да си паметн ија и боља од нас.“ Мора поднет и прекоре професора којима се
њен пос тупак чин и увред а школ и и њима лично. Мора поднет и мисао да је и Ја
ков љевић изг убио службу желећ и да помогне њима млад им.
А ли је лакш е подн ос ит и мис ао о св ој тој муц и кој а Емил иј у чек а нег о
страх што га је трпел а пре десетак дана кад се и у њеној школ и и уопш те у гра
ду гов орило како ће бит и каж њен а јед ино Стан иц а, и мож да Слобод ан, који
су се при скуп љању потп ис а највише чул и и видел и. И није се могла нач уд ит и
нов ој лог иц и у њих ов ом, учен ичком, пријат ељс тву, у којој као да су заб ора
вљал и на себе, мис лећ и само на ствар која им је бил а драга, која их је све обу
зел а и зближ ил а. Јед ва се узд рж ал а да се не умеш а у разгов ор кад је Стан иц а
уплашен а дот рч ал а и јав ил а, у време сас луш ањ а, да су нек и ђац и исп рич ал и
директору о сас танц има код Емил ије и да ће тек сад бит и страш но кад и Еми
лија не мог адне остат и редовн а учен иц а. Учит ељиц а је зас трепел а шта ће на
то рећ и њих двоје, и нек ако се зас тид ел а кад се Стев ан слож ио са Стан ицом
да би мук а бил а да осми разред остане без учен ик а већ упућеног у рад. На сре
ћу, Емил ија је викн ул а да ће се већ наћ и ко ће рад ит и у разреду, и да би она во
лел а да иск ус и исту каз ну как ву буду иск ус ил и Стан иц а и Слобод ан. „Децо,
децо“, понав љал а је тад а у себи учитељиц а, „још ћете ме поколебат и у мис лима
које сам веров ал а да до гроба нећу промен ит и. Чудног ли вашег младог срц а,
бож е мој! Чин и ми се да мож е поч уп ат и стар е, кврг ав е, век овн е храс тов е,
скрен ут и из корита подм ук ле или устајале реке.“
У соби се зач у вел ик а граја. Вик ал и су сви кол ико их је било. Свак је нешто
предл агао или питао, – говорило се о отп уш теном нас тавн ик у. Свак је хтео да
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се он час пре спасава, мад а још нико није видео како. Знајућ и да би им сметал а
и сама пом исао да их неко старији слуша, отиш ла је у кух ињу.
У соби се међут им нас тав љао разговор.
– Сумњам да можемо за њега ишта учинити, – приметила је Емил ија утучено.
Дивна је нес трп љиво, скоро неп ријатељс ки упитал а:
– Зашто сумњаш?
На то се Лаза сау чес ничк и нас меш ио на Емил ију.
– Наша Дивна досад није хтела ни у шта да се меша, а сад ми не да речи дорећи.
– Не можемо за њега ништа учин ит и тако како ви зам иш љате, – прих ват ио
је Стеван, – не можемо га одмах врат ит и у школу и у службу, али ћемо му помо
ћи да се у прво време снађе. Ја сам нешто смис лио...
– Ја бих волел а кад се помаже, да се потп уно помогне. Шта му вред и ако га
не врат имо у службу! – опет је жус тро упал а Дивна.
Стеван је слушао као што слушамо странца који се труд и да говори наш им
језиком и чин и греш ке как ве буду у нама благонак лоност.
– Е, биће гуж ве кад су и бојаж љиви пос тал и случајн и! – рече он живахно.
– Чуј, Стев ане! – диже се, по обичај у, Емил ијин јас ни глас из опш те гал а
ме; она је већ бил а и заборавил а да је и сама малочас Дивн ине реч и проп рат ил а
сличном примедбом.
– Заборав љате да и тих и мог у бит и борбен и, нема то везе, – примет и Сло
бод ан.
– Наравно, ти си први док аз! – брзо дочек а Лаза.
Глед ајућ и их све редом, од Дивне до новоп ридош ле Мил ице и Јелене. Сте
ван зажал и што не може да их поведе у романтичн у борбу как ву од њега очек ују,
у борбу пун у опасности, где би Нови јасно видео шта су све кадри да жрт вују за
њега. Бојао се да ће, кад чују како се од њих траж и мање него што очек ују, како се
траж и сасвим обична ствар која не личи на подвиг, њихов полет поп устити.
– Филмс ком брзином су га казнил и, – примет и Момч ило као да је то са
знао тек тога трен утк а...
– Зато ће и наша помоћ бит и филмс ки брза, – прих ват и Стеван. – Нећемо
га пус тит и да тек онако оде, да не осет и наш у љубав, и зах валност.
Међу учен иц има је нас тало комешање, глед ал и су га нет рем ице док им је
изл агао како се Новом мора већ у ток у сут раш њег дана наћ и приватн их учен и
ка и како се и Стан ица, која због болес ти није прис утна, слаже с тим. Стеванов
захт ев да помоћ буде брз а, нак над ио је мало недос тат ак ром ант ике. Ипак се
захтевало нешто што није било лако. Учен иц и су се грозничаво стал и досећат и
своје млађе браће, сес тара и рођак а којима би часови бил и пот ребн и. Неке де
војч ице које су први пут биле код Емил ије, шуш кале су неш то, а онд а су изја
виле како ће мол ит и мајке да оне наговоре неке своје суседе, чијој дец и школ а
није добро ишла, да им узму нас тавн ик а. Дечац и су план ул и на реч мајке:
– Как ве мајке! Све морамо сам и! Мајке ће пок варит и. Ово је наша ствар.
– Ако нема учен ик а, изм ис лићемо их!
Емил ија је јед ва успел а да ову жељу за независ нош ћу мало смири и ураз у
ми. Треба човек у помоћ и па ма и помоћу мајк и, а пос ле се мог у дат и на тај лук
суз да све сам и зам иш љају и спроводе.
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Учитељица је опет бил а у суседној соби и с гордош ћу је слушал а кћер. Био
јој је особито драг лак хумор који су њена дец а унос ил а у најозбиљн ији разго
вор. Са сетом пом ис ли како је брзо прох ујало време од дана кад је Стеван про
говарао и бак у прозвао благобак а, јер је она, учећ и га да ход а, говорил а: „Ход и,
благо бак и!“, кад је Емил ија прве ципеле назвал а таман, јер су сви у хору, обув
ши је, вик ал и радос но да су јој там ан, кад, учећ и да говоре, нис у знал и где да
ставе глас х који су код старијих чул и и кад су је, док је гон ил а нек ак ве лепт и
рице из собе, мол ил и: „Немој и хубит и!“, кад су мис лил и да волови којима се у
прох ладно јут ро дизал а из ноздрва пара, пуше дуван.
Кад се предв еч е пој ав ил а с јаб ук ам а, у соб и су, изглед а, бил е свршен е
озбиљне ствари, и Лаза је Олг ин им гласом извод ио:
– Тата, мол им те да ме даш прив атно да учим код новог гос под ин а, знаш
оног а што си га туж ио мин ис тарс тву. Он најбољ е уме да ми објас ни како се
став љају запете и како се читају Јакш ићеве пес ме...
Кад је углед ао учитељиц у, подс коч ио је радос но:
– Ја сам прот ив лукс уза да мајке не примамо, особито кад нам доносе јабу
ке... Да вам помогнем, учитељице!
– Давно већ нисам, дете, и радо примам помоћ.
Зас тал а је мало у соби иако је знал а да ће је истог трен утк а осет ит и као те
рет. Половин и те деце која су пос тајал а људ и бил а је учитељица, и девојч ицама
које су хтеле да зову у помоћ мајке, и дечацима који су се против њих побунил и, и
онима који су јед ва чек ал и да изађе из собе, и онима који су још бил и очувал и
старо пош товање према њој, и смеш ил и се љубазно да би забаш урил и држ ање
другова који су пок азивал и да им страно лице смета.
– Шта оно хтедох рећ и!... – збун ио се Лаза, први узимајућ и јабук у, а зат им
дод ао: – Смете остат и у нашем парл амент у док ле год не исп разнимо тањир!
Међут им требало је већ пал ит и светлост па је учитељиц а приш ла да спу
сти завес у. У том трен утк у, на саон иц ама, прош ла је према стан иц и Јас ик а са
сином. Деч ак је седео са коч ијашем на бок у, а поред Јас ике на сед иш ту био је
смеш тен кофер већ и него кад одл азиш на обич ан пут. И мад а су звонц а кроз
улиц у пронел а радост снеж ног дана, и у модрик ас том зимс ком сутон у се узде с
црв ен им кић анк ам а чин ил е као зак ићене и вес ел о се шар ен ил а прос тирк а
преко задњег сед иш та, учитељиц у је зап љус нул а туга и нел агодност, учин ило
јој се да између мајке и сина на тим весел им саон ицама леже читави прос тори,
да их обоје муч и нек а теш ка мук а.
– Прође вам нек уд гос пођа Јас ик а с Николом према стан иц и. Куд а ли ће?
Сви кол ико их је било поглед ал и су према прозору, Лаз а је и прит рчао да
провери, али санке су се већ биле изг убиле, само је саон ик одблес кивао сетно
и сребрнас то.
– Каж у ђац и да је Јас ик а исп ис ал а Николу из наше школе. Хоће да га по
шље нек уд у друг у варош, – рече кратко Емил ија.
Трен утно су се сви скуњил и, и нек а девојч иц а је узд ахн ул а као што би ка
ква старица:
– Сирота Јас ик а!
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рат ивш и се кућ и из поворке која је отп уш теног нас тавн ик а прат ил а ули
цом, Олга је још с врата узвикн ул а:
– Гос под ина су отп ус тил и. Сви ђац и плач у.
– Жао им што неће имат и двојак а, – одазвао се отац јед ва прид игавш и очи
с новина.
– Није он давао двојке!
– А теби?
– Ја нисам учил а, морао је. Тата, спас и га! – зап лак ал а је.
Поповић је бац ио новине и устао. Хајде сад разу меј глуп у женс ку памет:
прво се жал и на нас тавн ик а, а сад жал и за њим.
– Отац те спас ава, сине. И умес то да га заг рл иш и пољубиш, ти преврн ул а
лист.
И онд а јој је опет развез ао прич у о својој моћ и и утиц ај у, старао се да јој
пробуд и сујет у, самос вест чија је, – није то шал а, наглашавао је, бит и ћерк а на
родног пос лан ик а Поповић а. Кад буде полож ил а мат уру, нек а јој пљун у про
фесори под прозор. Видеће већ, месец дана пос ле тога исп ита бау к а, клањ аће
јој се сви они на улиц и као и њеном тат и. Биће прва гос пођица у граду.
„Мож да тата и није тако страшан“, – мис лил а је слушај ућ и га. Биће збиља
дивно кад мат урира па прође дигн ута нос а поред професорс ких шкорп ија, је
дино би се Новом јавил а. И понек ад Жанет и. Она јој је увек на крају тромесеч
ја поп рав љал а двојк у. А мож да и сиротом Чич и. Јест да гос под ин лепо пред аје,
али и Чича је пред авао добро и још си на његовом час у могла да рад иш шта хо
ћеш. „Није тол ико страш на ни Грос мут ер, мал о јој је, истин а, крив о што је
остарил а и што смо ми младе...“
Тако је пок уш ав ал а да се отме свемоћном утиц ај у свога оца и сред ине у
којој је рас ла. Пос ле бојкота другова, пос ле Стан ич иног и Слобод ановог исте
ривања, као дете кад пот рч и уз коч ије које јуре друмом па, заморивш и се, опет
нас тави игру, пок ушавал а је да иде у корак с учен иц има који су вод ил и разред,
да би се свак и час поколебал а и заос тал а.
Зебла је питај ућ и се шта би рек ао отац да је вид и како шета поред Стан и
чине куће, у над и да ће је неко од другова углед ат и и позват и унут ра. Зар није
већ тол ико ствари учин ил а да их увери како се пок ајал а и како је сад а потп уно
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уз њих. Стегн ута срца је слушал а јут рос на одмору Лазу и прет варал а се као да
и она ужива у његовим имп ровизац ијама.
– Дол ијао је ђачк и љубим ац, адвок ат Ђуре Јакш ић а. Сад ће моја Олг ица
имат и пет...
Прет варал а се да не примећује како га је Дивна опомен ул а на Олг ино при
сус тво и како му је тихо рек ла:
– Или се некоме нешто опрос ти или се не опрос ти...
Прет варал а се да не чује Лазу како је прог унђао себи под нос:
– Е, вид иш, ја нисам опрос тио.
А кад је прешао на директора и историчара, мад а јој је и њих било жао као
и тате, смејал а се с остал има.
– Колега, жао ми је, то јест мило ми је, што је нас тавн ик наше школе, Ненад
Јаков љев ић, отп уш тен из службе. Тако му и треба кад није хтео да дикт ира
пред авања и да лом и врат ђац има.
Мис лил а је: да само тата отк уд не наи ђе и не чује како се смеје с остал има,
могао би је исп исат и из школе или све њих поистериват и.
Учитељица ју је једном увече видел а како ход а сквером. Бил а је то иста она
девојч иц а као кад јој је пред ав ал а: бел а, дет ињ ас та, а ипак мало преп реден а,
самос вес ног држ ања. Ако би неко прошао крај ње и не поглед авш и је, забац и
вал а је још више глав у као да би рек ла: како то да ме не вид и, да не вид и мој у
увојит у кос у, дотеран у код фризера, какву имам само ја у школ и. Учитељица се
сет ил а њен их основачк их уштирк ан их кецељица, бел их као снег; њен их ужина
увијен их у танак пап ир који је увек у клуп и шуш као као да су се у њем у нас та
нил и миш и, док се Олга правил а да слуш а њене реч и и да јој је много до њих
стало. Сет ил а се како ју је увек виђал а на одмору поред собе где се дел ил а хра
на сиромаш ној дец и, као да није целог час а, кришом, комад ић по комад ић, гу
тал а пос лас тица донесен их од куће. Сет ил а се њен их лаж и које си могао одмах
ухват ит и: да је заборавил а зад атак, јер није имал а оловке да га нап ише.
– Ено Олге Поповић шета сквером, – рек ла је разнежена дец и чим је сти
гла кућ и.
Стеван је добро разу мео мајк у и одговорио да је Олг и дос та што се с њом
проговори реч-две, а не да је још позивају у кућу. Шетаће па ће и отић и.
– Због њене малоу мнос ти сад њих троје нис у редовн и учен иц и, – заврш ио
је видећ и учитељич ин поглед, који као да се није мирио с неп римањем некога
ко се тол ико покорио.
– Није ваљд а због њене малоу мнос ти. Пре ће бит и због неч ије памет и.
– Сад си то, мама, казал а као да си у разреду: пос тав љаш све на своје мес то.
Кад би се врат ил а са овак вих шетњ и пок рај куће где су се скуп љал и дру
гов и који је нис у приз ив ал и, који су је јед ва поднос ил и, Олг а би се зак ључ а
вал а у свој у соб у и по цел о вече чит ал а Змаја, Јакш ић а па и Дос ит еја. Чит ал а
би глас но, пред ај ућ и се осећ ању. Попов ић би се трг ао иза сна и зач уо би из
њене собе:
– Бацајте сам и у огањ дец у, стрес’те са себе ропс тво и срам!
И зат им би му се учин ило да јој чује плач, па опет глас но читање стихова.
Једног јут ра је упитао жен у:
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– Кол ико је овој нашој год ина? – И кад га је жена зач уђено поглед ал а, до
дао је: – Понаша се као девојк а пред удај у: прво смо јој узимал и ђак а да би чи
тао с њом пес ме, а сад, кад је истеран онај који се о свом рух у и крух у школо
вао, кад то нема ко више да траж и, она по целу ноћ наглас чита Јакш ић а. Рец и
јој да то више нећу да чујем, хоћу на миру да спавам.
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Школ а ради даље

Д

ва пут а у ток у дан а Слобод ан је прол азио улицом кој у је изнен ад ан снег
учин ио нек ако страном а ипак драгом, као да је так вом неком улицом про
лазио још сасвим мал и и у њој дож ивео нешто лепо од чега му је још топ ло у срц у,
али не може да се сет и шта је то било. Као да је њен у слик у видео у некој дечјој
књизи која му је стајал а под узглав љем; или као да му је неко причао бајк у о тим
кофама пун им пунцат им снега који су људ и сас вим неочек ивано, умес то воде,
из бунара зах ват ил и, о тим бел им обрвама изнад модрих очију кућа.
Јаков љевићев праг био је зат рпан снегом; знач и, Нови је у соби и мож да че
ка да му ко дође, да наи ђе који учен ик, који нас тавн ик. Како би било да сврат и
и да му исп рича кол ико трп и што је својом молбом да Стан иц у заштит и све ово
проу зроков ао? Али Нови то зна и да му се не говори. Боље је стегн ут и срце и
проћ и не сврат ивш и.
Кад је друг и пут прол азио, на крају улице су га срел а Стан ич ина браћа.
– Истерал и су и вашег професора, – рек ли су тихо прит рчавш и.
Сад им се Стан ица чин ил а још важ нија кад се исте ствари дешавају и њој и
професору.
– Да знаш само што је Стан ица бунцал а ноћас! – нас тавио је млађи повер
љиво; вероватно му се и бунцање чин ило као нек и сес трин подвиг: све као да с
Новим разговара! Ви сте, гос под ине, каже, и пре бил и наш, то смо Слобод ан и
ја знал и. Ви ћете поћ и с нама у мин ис тарс тво. Не можемо доп ус тит и да нам се
лист укине... И још, каже, како не можете неш то доп ус тит и директору и исто
ричару. А мама јој стално став ља крп у из сирћета на главу...
– То је рек ла нас тавн иц а франц ус ког – умеша се опет старији, – она је си
ноћ још с нек им а бил а, а Стан иц а им брк а имен а. Али је докт ор рек ао да ће
Стан иц а брзо оздравит и, да није запаљење вел ико. Хајдемо да чујеш како је и
нама побрк ал а имена.
Код Стан ице су затек ли Емил ију, Лазу, Дивн у и Момч ил а. Она ујут ру није
имал а ват ре и упитал а га је док је још био у врат има:
– Јес и ли био код Новог?
– Не познајеш га још! – подскочио је Лаза. – Њем у треба да трип ут прође, да
трип ут пожел и да уђе, да се трип ут побед и и тек би мож да предв ече неш то
било. Да те деца нис у довел а, ти ни овамо не би дошао од прве, зар не?
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– Не завитлавај се, Лазо! Јеси ли сврат ио до Новог? – понови Стан ица своје
питање.
Деца нис у ник ако изл азил а из собе, стално су нуд ил а да неш то пос лушају,
и то пре свега Стан иц у и њене другове. Слушат и мам у, то је нешто обично, сва
код невно; али слушат и ђаке који су каж њен и истом казном као и њихов профе
сор, ђаке који диж у буне, – то је већ лич ил о на јун аш тво. Онд а су наједном
упитал и:
– Стан ице, кол ико имаш пара?
– Шта ће вам паре?
– А мама?
– Шта ће вам паре?
– А тетк а?
– Истин у на среду, – подвикн у Лаза. – Шта ћете с парама?
Пос ле мало снебивања признал и су како би хтел и да и њих Нови учи. Ако
ће учит и Лал а, заш то не би и њих? Нови ник ад не би сазнао да су Стан ич ин а
браћа, зап рет ил и би ђац има да му не каж у.
– Али ви сте основц и, он учи само гимназис те, – прек ин уо их је Момч ило,
који је уживао да их зад ирк ује.
– Не морамо ни рећ и да смо основц и. Ми знамо српс ки бар као нек и трој
каш из првог гимназије...
– Пази, мол им те! – рек ао је још неко, и онд а су их заборавил и.
У зло доба их се опет сет ио Лаза. Да би им кол ико тол ико утол ио жеђ да се
жрт вују за општу ствар, позвао их је и шапн уо заверен ичк и.
– Ићи ћете сад у улиц у Новог и пазит и ко прол ази њоме па ћете нам јавит и.
Слобод ан се усп рот иви:
– Што ће ти то? Мог у нач ин ит и как ву збрк у.
Али Лаза није поп уштао:
– Зашто да не? Пед агош ки је, ако хоћеш...
Деце се, дабогме, није тиц ао даљи разговор и преп ирк а. Она су већ живо
трчал а низ улиц у ударајућ и се петама по туру.
Стан ица је, међут им, све мање суделовал а у разговору; наједном као да је се
више нис у тицале њихове заједн ичке бриге, да је се не тиче оно што је њој више
него свима њима лежало на срц у; повлач ил а се у свој, болесничк и свет. Јагод ице
су јој пос тајале све румен ије. Опет јој се пење ват ра, – пом ис лио је Слобод ан.
И јуче је око ово доба постал а исто тако румена и занесена у нешто своје, нешто
нал ик на пијанство, на неодступн у бриг у. Пруж ил а му је рук у и рек ла:
– Вид и како сам врућа.
Бил а је збиља врел а, али неком врел ином која га није звал а себи, која га је
плаш ил а и отуђивал а, врел ином само њеном. Хоће ли опет једном шетат и с њом
по гробљу? Хоће ли им се опет у ходу само прс ти дотаћ и и прос трујат и их вре
лина која везује? Хоће ли опет једном Стан ица лагано одмаћ и рук у, говорећ и о
сас вим стот им стварима као да не дож ив љује исто што и он, хоће ли му се учи
нит и у том час у да одлеће од њега нек и сан? Тако у грозниц и, занесена, чин ило
му се да је заборавил а школу, пос ледње догађаје у њој, Новог, да јој је то безвред
но према ономе што се сад у њој збива, да су јој туђи сви они и сва та мал а соба у
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којој је одрас ла, у којој му је пре две год ине рек ла како се чуд и што и код ње не
нас туп и оно необично стање девојч иц а у петнаес тој год ин и. Бил а је тад а још
сасвим дете и слободно је о томе говорил а као да се прес лишавају историју.
– Сви пис ци причај у како девојк а тад а осећа неш то нароч ито. Како се тек
наједном раст уж и и плаче, а не зна због чега; и онд а се опет развесел и без ика
ква узрок а. Па онд а, каж у, узме наједном мачк у и стане је грл ит и, миловат и, и
добија жељу да чак и ствари љуби. Зар није смеш но.
Он се тад а није могао сет ит и тих мес та у књигама.
– Не сећ аш се тог а, јер то пише о дев ојч иц ам а а не о деч ац им а, па нис и
обрат ио паж њу. Знаш, ужас но мрзим што нас тако деле. Је ли и теби то криво?
И пос ле тога ник ад а више није о томе говорил а. Је ли мож да и код ње то за
тим настало па је пат ил а не волећ и да се девојч ицама догађа нешто што се деча
цима не догађа? Да ли је онд а, кад а су шетал и по гробљу, добијал а жељу да грл и
све од ред а? Мож да је сад, у болести, потп уно заборавил а те шетње. Ту се дечак
необично стуж и, заж ал и што јој није ник ад причао како је притајена дах а оче
кивао и траж ио оне муњевите дод ире и како је душ мански о њима ћутао, као да
се свет и себи што има неш то где је слабић, где не уме да одол и. Заш то јој није
рек ао да је код њега настало оно што су књиге писале само о девојч ицама, па би
мож да и она њем у о томе говорил а као кад су бил и деца и чуд ил и се писцима.
Утом су спољ а у исто време бан ул и и лек ар и Стан ич ина браћ а која су, не
водећ и рач уна о лек аревој посет и, победонос но повик ал а још с врата:
– Олга је бил а пош ла у улиц у Новога, а ми смо је врат ил и груд вама, и још
нек а деца су на њу навал ил а. А она се прави тоша и виче: „Шта је, прд авц и! Уда
рио вам снег у главу!“
Лек ар се нарог уш и на ту бук у.
– Ми тихо разговарамо, – примет ио је пос рам љено Лаза. – То само деца...
На Слобод анов упитан и узнем ирен поглед, лек ар је примет ио:
– Оздравиће за недељу дана, па ћете се нап ричат и, а сад лепо сви идите, бо
лес ник у треба одмора. Зовите мајк у, – обрат ио се зат им Стан ич иној браћ и.
Дечац и и девојч ице су теш ка срца пош ли од Стан ице. На улиц и су се раста
ли и свако се снуж ден упут ио својој кућ и. Одл азе да уче, – пом ис лио је Слобо
дан с болом, осврн увш и се за њима, – сут ра је радн и дан. Школ а ће рад ит и даље.
Биће све као што је било док је он још ишао на часове.
Као мал оч ас у улиц и отп уш теног нас тавн ик а, ног е су га саме однел е до
пред школу. Вел ик а зград а, нал ик на зграду судова по Србији, бил а је завејана
снегом, тих а. У двориш ту ниједне ђачке стопе. Прозори и врата поз ат варан и.
Нед ељ а је, сет и се он, прв и пут отк ако је удаљ ен из школ е, који је дан. Није
морао глед ат и у распоред па су му сви дан и бил и исти. Док је прол азио тако
чак с друг е стране улиц е, учин и му се да је ваљд а свих трид ес ет проз ора на
гимназијс кој зград и ослепело онако завејано бел ином, да су неке беле чин и за
чарале и успав але и ђаке и профес оре по учион иц ам а, директора и пос луж и
тељ а. И наједном се све оно што се догађало у тој зград и, све његове стрепње
и радос ти, све дет иње игре, млад и занос и, пис мен и зад ац и, борба с професо
рима, удаљи од њега као да га не разд ваја од скуп љања потп ис а само некол ико
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дана, већ некол ико год ина. И другови ће се пол ако удаљит и, пом ис ли. Школ а
ће и даље за њих пос тојат и, њихов нач ин и распоред учењ а биће друг и. Он им
сам мора помоћ и да се не осврћу на њега, да раде свој пос ао. Примет ио је већ
да се Лаз а и Момч ило зад рж ав ај у сад а с њим дуже него пре, да га не би увре
дил и ако каж у да треба поћ и на учењ е. Више га је муч ил о што ће сад својим
полож ајем њима сметат и, него што га је муч ио сам тај полож ај, као што је више
пат ио због отп уш тањ а Нов ог из службе, нег о због свог удаљ ав ањ а од школ е.
Учин ило му се наједном глупо и да иде да му траж и ђаке, иако се и сам био тиме
одушевио. Мог у му их и стот ине довес ти, зар ће му нак над ит и оно што је изг у
био. Кривио је себе и онде где су само друг и бил и криви, чак и за нес пораз ум
између Новог и Вере.
– Комп лик ујеш, деч аче, – бодро је дочек ао Стев ан Слобод аново нез адо
вољс тво собом, – а није ни чудо: на сувише скраћеном курс у свршаваш школу
живота. У најмању рук у постоји читав ланч ић кривица и наша је само мал и бео
чуг у њем у.
Срел и су се у парк у коме је зим а бил а дал а чар прав е шуме. И он се, као
улица Новога, чин ио друкч ије, тајанс твен ије. Деца су се груд вал а негде на по
љан и, а снег је ту стајао онако како је пао, повијај ућ и гране скоро до зем ље и
утук ав ај ућ и нис ко жбуњ е са свих стран а. Среб рн а покориц а се љуш тил а са
танког шибља и лед ен и груменч ић и, пад ај ућ и на сунц ем разг реј ан и цел ац,
упад ал и су у њега и правил и безброј сићуш них јама.
Стаз а којом су ишли бил а је сас вим уска, и кад би им у сус рет ко наи шао,
морал и су да се пом ич у у стран у и одроне бел и бедем смета. То је Слобод ана
подсећ ало на оне сус рете нас ред уског брвна који су бил и најоп ас нија игра у
његовом раном дет ињс тву и зато најп римам љивија. Дечац и су пол азил и у исто
време с нас прамн их обал а и онај који би превал ио мањи део пута по зан их аном
брвну, пребаченом високо над водом, морао се суиграч у склонити стајући на сам у
ивиц у греде, руком ослоњен на ограду која се исто тако љуљал а, претећ и да ће
се сваког трен утк а отковат и. Од девојч ица се јед ино Стан ица усуђивал а на ову
игру. Иако је бил а спретн ија у ходању брвном, удешавал а је да пређе мање, како
би она бил а та која ће Слобод ана проп ус тит и. Ухват ил а би се чврс то за врљик у
ограде, стојећ и на брвн у само предњим делом једног стопал а, а другом ногом
клатећ и изнад воде.
На снеж ној пољан иц и крај стазе две девојч ице су се сликале у снег у и њем у
се створи пред очима двориш те основне школе: све је под снегом, а он „васк р
сава“ Дивн у и Стан иц у из снеж них гробова у које су биле по сопс твеној вољи
сах рањене. Оне су помодреле од зиме, а учитељица, Емил ијина мајк а, љут и се и
забрањује ту игру.
Вероватно је и Стеван био завејан пах уљицама сећања на детињство, јер је и
он ћутао и благо се осмех ивао. Негде на самом изл азу из парка некол ико дечака
пос ловног изглед а прош ло је крај њих и добац ило.
– Имамо већ двојиц у.
То Слобод ана опомен у да мора ипак и он до вечери посет ит и суседу која га
је једном мол ил а да спрема њен у девојч иц у и, рас тавш и се од Стевана, отрч и за
друговима.
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Изнен адни посетиоци

Т

рећег дана пос ле отп уш тања негде по подне, Јаков љевић се почео пакова
ти. Свуд а по соби леж але су разбац ане књиге. Сваке сеобе их је било све
више и морао је набав љат и нови кофер, зарич ућ и се да их више неће куповат и.
Слаг ао је књиг е и чин ил о му се, ако их пол ож и нек ако друкч ије, више ће их
стат и. Најлепше су се слагал а она бел а укоричена Нелсонова изд ања. И поно
во је почео од њих: „Нум а Рум естане, ход и ти опет лези на дно, а онд а дођи ти
до њега, Набобе, па сад и сви Приче с бреж уљак а, а онд а ће доћ и пое зија, она је
лакша. Дозвол ите Викторе Иго, да вас са вашом Вештином бити дец а, ваш им
Конт емп лац ијам а, смес тим овде.“ Нис у се руж но смеш тал а ни дел а Ипол ита
Тена, положена у сам темељ, ни рус ки клас иц и из Забавн ик а Српс ке књижев
не зад руг е. А мин иј ат урн а изд ањ а пес ам а згодн о су поп уњ ав ал а шуп љин е
што су остајале између вел ик их књига. Вел ик а теш ка гом ил а грам ат ик а, пра
воп ис а, речн ик а, филолош ких расп рава узалуд је чек ал а на ред. „Ви због своје
глом азнос ти не можете путов ат и првом класом, у кофер у“ – деч ачк и се шега
чио. „Вас ћемо у пакп ап ир па кан апом. Тако, народс ки, пут уј у углавном сви
без којих се не може.“
Па ипак, све не нау чне књиге нис у ни тако могле стат и у кофер. И њем у на
једном паде на ум дивна мисао да Стан иц и и Слобод ан у остави оно што би њи
ма могло бит и зан им љиво и корис но. Зато је поново пов ад ио све из кофера и
стао читат и нас лов по нас лов. И што је више читао, више му се, поред све муке,
смејало: изл азило је да збиља нема ниш та што би их могло обрадоват и. „Тако,
дак ле, живот брзо шиша нап ред“, мис лио је. „Оно што смо ми читал и у осмом
или седмом разреду, та деца су изглед а већ у петом проч итал а и сад хоће да пу
тују даље.“ Ипак изд воји пет-шест књига Горког и Черн ишевс ког, зат им дод аде
њима и Толс тоја, нашал ивш и се да су им, ваљд а, њих тројица дорас ли.
Утом се чуло куцање у врата и појавил а се два дечака из првог разреда. Прво
проговори смеђи:
– Ми смо из наше гимназије, дош ли смо да нас спремате из српс ког.
А друг и понос ито дод аде:
– Ми имамо чет ворке, али хоћемо још боље да утврд имо.
Пос ад ио их је да седн у. Мора да су, мис лио је, Чич ин и учен иц и или сусе
ди, па је старац смис лио ово лук авс тво да би му помогао.
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– Не знам као ћемо. Ја се, ево, спрем ам на пут, – рек ао је. – А ко вас је то
пос лао?
– Пос лале нас мајке. Хтеле су још пре месец дана, зато што смо у основној
школ и имал и пет иц у, а сад чет ворк у.
Нови се развесел ио, већ му је боље ишло од руке паковање. Смат рао је да је
сам преп реден ији од Чиче, јер га је одмах ухват ио на делу.
– Хтел и бисте, значи, петиц у. Ништа ми не остаје него да одгод им путовање.
Поглед ао их је испод ока. Дечац и су радос но скоч ил и смат рајућ и да је при
стао и пој урил и да час пре саопш те успех старијем брат у и сес три који су их
чек ал и у оближ њој улиц и; али утом се опет зач уло куцање и ушла девојч ица че
твртог разред а. Дечац и су је мрко поглед ал и као суп арн иц у у овом за њих за
ним љивом подух ват у.
– Здраво! Шта си желел а? – упитао ју је радос но Јаков љевић.
– Мол им, господ ине, хтела сам да вас мол им да ме учите приватно из српског.
– Па ти добро учиш. Ти си мој најбољи ђак.
Мад а се целог пута прес лишавал а, девојч ица се превари и рече:
– Сес тра каже кад имаднете приватн их ђак а, не морате ићи.
Дечац и су хтел и сас вим тихо да је прекоре, али им се оте глас но, љут ито:
– Ух, брбљивице!
Он се нач ин ио да не чује ни њихово негодовање ни оно што је она казал а и
опет посад и на стол ице и њих и девојч иц у.
– Значи, хоћете да утврђујете оцене, – говорио је тобож расејан и зау зет сла
гањем књига. – Свиђају ми се род итељи који од добрих ђак а желе да нач ине још
боље. Кад бих вас имао једно десетак мож да бих још могао остати у вашем граду.
Све троје је заус тило да каже да ће их имат и тол ико, али се ипак на време
уздрж ало. Девојч иц а је почел а прич ат и како су у њеном разреду сви плак ал и
кад су чул и да он одл ази из школе, чак и они који се не уче добро.
– А знате онога Јована Марковића што увек прича на час у, – нас тављал а је
она. – Он каже да ће и он, кад буде професор, спасавати ђаке па се побио с Петро
вићем, јер је Петровић казао да Марковић неће никад ни свршити за професора.
– Побил и се! – зач уд ио се тобож Нови као да обраћ а богзна как ву паж њу
на њен у прич у, а једнако мис лио како су мил и ти мал и људ и са својим подух ва
том да спас у зрел а човек а.
– Јест! Побил и се. И знате ко се још бије? Мил ивоје Крс тић и Бранко Це
ровић. Свак и тврд и да вас он више вол и. А пос ле су морал и признат и Мирјан и
да вас она вол и највише, јер отк ако сте отиш ли, неће ник ако да иде у трпез у да
руча и ужина.
Нови се наједном раст уж и. Остави књиге па седе и он према дец и пос ма
трај ућ и их како се држе као пос ле изв ршен их подвига. Утом је без икак ва ку
цањ а улетео петак Лале и стао разоч аран, видећ и да га је троје већ претек ло.
Залуд су старији ђац и бил и нап равил и план да се прво јаве само двоје, па за
тим, сут радан, опет само једно или двоје, па тек четвртог дана да му се јави Лале,
како би све природн ије изглед ало. Дец а су на пол а уста обећ ав ал а да ће тако
учин ит и, а зат им, кад су остал а насамо, свако је хтело да оно буде прво и мирне
душе је прек рш ило обећање.
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– И ти би хтео да утврђујеш своју тројку, Лале, је ли? – дочекао га је Нови сме
јућ и се. – Морам признат и, децо, пос таје зан им љиво и радос но живет и. Сед и,
Лале, онд а на сандук!
Деца су се понос ито поглед ал а. То он њима одаје признање. Бил и су задо
вољн и што је проз рео њих ов у зав ер у. Нек а проз ре, главно је да му они нис у
одал и. Ух, кад би живот хтео да буде пун так вих дож ив љаја! Кад би хтел и опет
да отп ус те как вог доброг нас тавн ик а, па да га они спас авају, али сам и они, без
помоћ и старијих. Ниш та нем а лепше нег о тако прав ит и зав ер е да се неш то
необично изврш и. Човек се чин и себи тако важ ан и добар, не може ноћу дуго
да зас пи, глед а у месец и смиш ља како да изведе своју зам исао.
Кад се опет чуло куцање на врат има, Нови је повик ао кроз смех:
– Не пуштамо више!
Куцање се снаж но поновило и чуо се зрео муш ки глас:
– Отварај!
Деца су се уплашено дигла и приш ла нас тавн ик у, више да од њега пот раже
заштит у, него да га сама заштите. Једно сурово куцање на врата и суров глас за
час су их опет врат ил и у њихове стварне год ине.
Дош љац и су поглед ал и сумњиво у дец у која су се дес ил а сва ситна и изгле
дал а млађа него што су и бил а. Јед ан ипак није могао одолет и старој навиц и и
старом окорелом неповерењу и рек ао је нат мурено:
– Ето како пропад а омлад ина.
Да би исп равио ове неу мес не реч и, друг и је блаже дод ао:
– Смес та кућ и, бал авц и!
Деца су још успел а да виде како су Новом показал и нек у харт ију и набусито
га позвал и да пође.
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Бдење

П

оповићк а је читал а новине кад су Зора и Олга бан уле усп лах ирене и упла
кане вич ућ и:
– Ухапс ил и су Новог!
Она, као да се није овом много зач уд ил а, рек ла је, не диж ућ и очију:
– Ухапс ил и су па ће и пус тит и...
– Мама, како можеш бити тако равнодушна! – Зајецала је Олга. – Где је тата?
Зна ли ово тата?
– И Стевана учитељич иног су данас ухапс ил и, – дод ал а је Зора, – као да и
она због нечег кори Поповићк у.
Утом се појавио Поповић на врат има своје собе и упитао нес трп љиво и чи
сто увређено:
– Зашто вас две ту цвил ите? Због професора?
Мад а је малочас питал а где је отац, над ајућ и се од њега помоћ и, мад а јој је
Зора приг ушено шаптал а како ће тата све то поп равит и, Олга се није одазвал а
на очево питање – мож да због његовог мирног гласа, а мож да пом ис ливш и да је
и он својим пис мима вероватно доп ринео нас тавн иковом хапшењу. Плак ал а је
ослоњена на другарич ино раме.
– Доста! Није ти отац умро! – љутн ул а се Поповићка и устал а. – Нећу више
да те чујем.
Поповићу се наједном жен ине реч и учин иле одвећ оштре, па је, под иж ућ и
кћерино чело, рек ао што је могао топ лије.
– Стан и да ти тат а каже! Умес то да прв о упит аш шта је и како је, над аш
дрек у. Неће ваш Нови остат и у зат вору: за дан-два ће бит и спроведен у завичај
ну општин у и пуштен на слободу...
– Нећемо га, знач и, више ник ад видет и? – прек ин ул а га је Олга и опет, јеца
јућ и, спус тил а главу Зори на раме.
– Зато ће га и уклон ит и, – узврат ио је Поповић сам много хладн ије. – До
ста сте га глед ал и и видел и смо шта је испало од тога.
Нагло је зат им позвао Зор у да је исп рат и до куће, јер је већ било кас но и
Олг а је отиш ла у свој у соб у, под изг ов ором да хоће да спав а. Не пал ећ и све
тлост, заглед ал а се кроз прозор. Осећал а се двос труко осам љена: род итељи су
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малочас њене сузе смат рал и увред љивим за себе, а другови су је избегавал и да
јућ и јој на знање како она нема право да пат и заједно с њима.
Бил а је већ ноћ па су и остал и учен иц и морал и кућама, иако им се хтело да
буду заједно, да лутај у улиц ама, да даду себи одуш ке. Тако им је страш но било
поћ и у кревет, а осећат и како се срце стеже од страх а и разочарања. У стот ин у
мал их, понегде још лампом осветљен их кућа леж ал а су дец а која су већ пос та
јал а људ и и глед ал а у мраз овит у ноћ. Све око њих пос тепено је пад ало у сан,
сви људс ки гласови се ућутал и и проговорил а тиш ина тан уш ним гласом, слич
ним удаљеном зрик ању. Као да су се уплашено дозивал и попц и испод прагова,
као да је негде у дубоком виру гргољил а вод а испод лед а, као да су се нек уд из
залеђен их бара чул и благ и грудн и глас ови жаба. И наједном је негде зау рл ао
пас, новим гласом, не као што то чине пси дању и у граду, него страш ним вуч
јим више очајн им нег о људс ким, а у древн им врбам а крај реке одаз вао му се
исти так ав прет ећ и урл ик. Ти страш ни глас ов и ноћ и одједном су под ав ил и
оно тихо роморење, зрикање тишине, грлен у песму сличн у жабљој, дисање врто
ва под снегом, суморно куцање буд илн ик а што су у собној полутам и блис тал и
својим сребрн им месеч инас тим оком.
Месец и облаци, као да су знал и да тол ика млада бића бдију и пате гледајући
у небо, прет варал и су га у језеро у које је пао златан липов лист, онд а у огромн у
зеленк ас томодру ливаду пун у бел их откоса између којих се пров лач и округао
кукац, јед ини кога коса није покосила. Затим је месец постајао златорун ован ко
ји је нек уд прат ио нем ирна стад а оваца. Облац и су приређивал и пред њиховим
погледом утакм ице, рвал и се, прескакал и, тркал и; прет варал и се у гом илу бело
кос их ђак а у школс ком дворишту, у фудбалере који су се отимал и о вел ик у све
тлу лопт у, у бело обу чене вежбаче на гимнастичком слет у. И још много садржаја
њиховог живота облац и су те ноћ и проносил и исп ред њиховог погледа. И кад је
већ превал ила ноћ, почел и су се јављати пријатељски гласови петлова.
Где ли се сад налази Нови? У какав ли су га незаслужен, леден затвор одвел и?
И нема ко да га спас ава, Чича је стар, а стари људ и немај у снаге. Историчар је
зао, Грос мутер, и Жанета, и Вера су жене и сиг урно су плаш љиве, не би смеле
од директора. Математ ичар и физичар су нек ако занет и. Они мож да и не знају
да је у зат вору. Јед ино је остало да га ђац и, тако им се чин ило, спасавају. По сто
тин у пута је свак и од њих правио план и остваривао га у тој ноћ и у којој су ча
совн иц и, као дакт илог рафи, на бескрајној трац и времена отк уцавал и трен утке.
Дец а у том ноћном будном сну видел а су себе како се чете пред врат им а
директ оров е канцел арије. На врат им а се појав љује сад Чич а, сад Јас ик а, сад
математ ичар, и питају:
– Шта жел ите, децо?
Њима тако год и то топ ло људско питање пос ле онол ик их казни и истерива
ња и отп уштања и хапшења драгог им наставн ика. Зато слободно, с надом моле:
– Хоћемо директору да га мол имо да спасе Новог из апса. Нек а изађе да му
кажемо своју молбу.
Дец а зам иш љај у у свом бдењу како се Чич а пос ле њих ов е молбе враћ а у
канцел арију и изл ази поново на врата с мрк им, хладн им директором. Учен иц и
јас но чују како је нас тал а мук ла тиш ина. Чују свој глас:
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– Мол имо вас да захтевате да се наш нас тавн ик пус ти из зат вора!
Они јас но чују директоров метал ан одговор:
– Ви знате да Ненад Јаков љевић није више нас тавн ик наше школе.
Дечац и већ пос тају људ и и у бдењу по овој мразовитој ноћ и чују директора
да говори онако како би вероватно говорио, и они га у том час у мрзе и осећај у
се надмоћн ије.
Одговарају му одлучн им, пркос ним гласом:
– Он је био најбољи нас тавн ик у нашој школ и.
Директор поглед а у Чич у да би увребао код њега љубомору и придобио га
за свој у стран у. Учен иц и су тол ико пута у збиљи видел и како директор траж и
подрш ку Чиче.
– Био је најбољи, – учен иц и чују како Чича каже.
Они већ пос тај у људ и и разл ик уј у как ав је ко. Знај у од кога што мог у оче
киват и. Чују поново директоров глас:
– Немојте правит и у школ и буне. Разиђите се на миру. Школс ке влас ти се
не мог у зау зимат и за отп уштеног нас тавн ик а.
Учен иц и пос тај у људ и и већ знај у да се школс ке влас ти не мог у зау зимат и
за отп уш теног професора, нароч ито то знај у Слобод ан, Лаз а, Стан иц а, Еми
лија, Дивн а, Момч ило, али су млад и, и још ипак дец а, и огорчено у свом сну
наваљују:
– Али ви знате, ви морате знат и как ав је то нас тавн ик био!
– Разиђите се у миру! – понав ља директор. – Зато што знам, не мог у да се
за њега зау зимам.
Учен иц и су на јави много пута слушал и директора и познају његов стил.
– Ми ћемо онд а ићи да мол имо пол иц ију, кад нас ви не чујете.
Учен иц и већ пос тају људ и и виде у свом бдењу по мразовитој ноћ и како им
прил азе они које су волел и, у чијем су срц у осећ ал и љубав за себе. Чуј у Чич у
како узбуђено говори:
– Стан ите! Пол ако! Не можете сам и!
Виде математ ичара како прил ази директору и говори му:
– Учен ике не можемо оставит и саме.
Однек уд се јав ља историчар и труд и се да омете оно племен ито што су за
мис лил и и говори подругљиво:
– Леп им је родом урод ио боравак вашег Новог овде. Ово се ник ад ран ије
није дешавало.
Учен иц и добијају жељу да га ударе, нек и у свом сну и јуришају огорчено на
њега, одг урују га и изл азе на улиц у где опет вич у:
– Кад нас у школ и не чују, идемо право у пол иц ију да мол имо!
Понек и од учен ик а у свом бдењу сањ а како им се прид руж ује и нов а на
ставн ица, јер пос тају људ и и поч ињу схватат и шта је љубав. Чују је како говори,
јер су млад и, верују у кајање:
– Ја сам зас луж ил а умес то Новог да сед им у зат вору. Све је почело од мене.
Они јој праштају и примају је у своје редове и, како су у ствари деца, радују
се што међу собом у овом опас ном подух ват у имају и једног нас тавн ик а. Они у
свом бдењу у своје редове примају и Јас ик у.
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Чују сам и себе како војн ичк и трупћу сред ином улице, а кад се осврн у, виде
иза себе Чич у где пот рчк ав а онако стар за њим а и чуј у матем ат ич ара како до
вик ује:
– Млад ал ачк и занос! Сачек ајте кога и од старијих! Не јурите!
А они стално убрзавају корак. На окуп у су сви. И они којих још пре два ме
сец а, док се није догод ило све што се догод ило, не би ту било. Стигавш и пред
зат вор вич у:
– Врат ите нам нас тавн ик а! Доле зат вор!
Већ је прош ла поноћ. Очи су се од бдења умориле. Реч и и лица им се меша
ју. Још само виде како им се Нови на њихове повике јав ља на прозору зат вора и
осмех ује се на њих, на Чич у, на Веру чак. Срце им се пол ако смирује. Сад бар
Нови зна да ће се за њега и даље борит и. И тако с осмехом детета зас пе под ме
сечевом хладном светлош ћу.
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Деца се рађају и у рату

Р

ан и је час зоре кад се обично мис ли о смрт и, кад се осећа усам љен им. Сунце
је још далеко, мож да код Кијева, мож да негде иза план ине Балк ана. Источ
њак прт и стаз у кроз дол инс ке изм аглице, кроз тиш ин у усколебан у пуцњем и
изненадн им плачем новорођенчета. Зат им је опет тихо и пус то као да нигде на
свет у нема ниједног човека, да су мож да већ сви под зем љом и да су та пуста брда
што се кроз прас козорје јед ва назиру неч ије прад авне заједн ичке хумке.
Мож да је срце Србије управо испод тих брд а и мож да зна нешто што у том
крају још нико не зна, па су те њиве зато тако зам иш љене и неме, зато су забра
ђене маглом и зат о сви около мис ле на смрт. Мож да у зем љи прит ајено срце
већ зна да кроз Краљево јуре немачк и камиони и косе мит раљезима све око себе.
Мож да су вране по њивама већ јавиле да је немачк и часник јуче убио заробљено
дете кад му је зат раж ило воде да пије. Мож да је доп ро до тих брд а глас немач
ког стареш ине који је зат раж ио још двојиц у таоца пот ребн их да би се нап ун ио
број стрељан их неоп ход ан да се освете изг ин ул и Немц и. Мож да су ти шумар
ци занемел и чувш и да су у српс ку зем љу морал и лећ и и Словенц и који су бил и
побегли исп ред неп ријатеља да у Србији спас у животе. Мож да слуте да негде
нек и млад ићи сам и себи коп ај у гроб. Мож да знај у да неко рођен у том крај у
смиш ља кога би могао пред ат и неп ријатељу зат реба ли да стот ина умре за по
гин улога немачког војн ик а. Мож да знају да је нек а жена, ту из окол ине, драго
вољно отиш ла за љубавн и сас танак немачком час ник у, управо у час у кад је мла
ди неп ријатељс ки редов у Краљев у одбио да стрељ а осамн аест заробљен иц а,
мада је пре тога пуцао у главе недот учен их пос ле стрељања. Мож да срце Срби
је зна да се човек који је нау ч ио свој језик ту крај Лепен ице добровољно прија
вио Немцима за тумача. Мож да су се звона грошничке црк ве дозвала са звонима
друг их црк ава по зем љи и објавил а тим брд има да су негде олтари спаљен и, да
су по Бос ни, Херцеговин и, Лиц и звонаре попад але као куле од карата. Мож да
птице имај у моћ да осет е страх дал ек их јат а, да нас лут е њихов у помет еност,
беск ућн иштво, па су то казале тим сетн им шумарц има те још у њима траје тре
нутак ћутања због попаљен их и разорен их гнезда по нашој зем љи.
Мож да и најх рабрији борц и ту у окол ин и план инама у овај час зато стрепе,
јед ва чекајућ и сунце у чијем друштву је весел ије него у чети која је из битке изи
шла победоносно и без жртава. Зато породиље у болници око којих још сви спавају
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размишљају како су могле лако умрети рађајући. Та велика тишина око њих зато им
се мож да чини ћутање пуно претње. Зато се мож да боје да им је брат или муж негде
смртно рањен и да нема ко да му дода воде, да му стави руку на срце које малаксава.
И немачк и војн иц и који су се у рас вит разбуд ил и осећају негде прис ус тво
смрт и. Мис ле на своје далеке мајке, мож да ојађене веш ћу да им је син, онај на
Источном фронт у, погин уо. Нек и слуте да су им браћа допала ропства и чини им
се да их никад више неће видети. Чини им се да та замагљена брда поробљене зе
мље таје нешто ужасно. Раст ужено се сећају детињства, зеленог воћа, музлице пу
не млека, првог дрвеног коња и малог пиштоља. Сећају се оног правог живота који
је претходно овом зеленкастом ратном праскозорју што најпре ћути као мртвац,
а онда проговори гласовима петлова, паса, плачем деце и још више их раст уж и.
Неж ни Франц Фојербах пренео се у Бав арс ку где му жена веров атно већ
припрема ствари детет у за дочек. Вид и је како отк увава платно од кога ће се ши
ти кош уљице, како куп ује нову морску траву за колевк у, како се потајно боји да
не умре на порођају јер нема једног бубрега, како се брине ко би се тада старао о
детет у, ако и Франц погине. Сећа се Ферд инанд Келер како је полазећи на фронт
пролазио поред пород ил ишта свога родног града и чуо продорни детињи плач и
како је задрхтао пом ис лив да плаче мож да његов тек рођен и син. Извад ио је из
џепа сад кришом женино писмо у коме му је бил а оцртал а дет ињу шак у. Стуж ио
се Ханс Хофман: оставио је девојк у и ко зна да ли ће га чекат и, ко зна да ли ће се
њоме икад оженити, да ли ће икад имати деце. Чинило му се да би му јед ино дете
могло збрисат и ратне успомене, јед ино би оно учин ило да заборави како је јуче
пуцао на пут у у таоце, и зат им како је морао да пуца у свога, у Немца, који је од
био да их стреља. Мож да ће до краја живота памтити очи талаца и сиве очи свога
убијенога друга с којим је до нек и дан, идући заједно у строју, певао.
И опет дет ињи врис ак бод ар, продужен, као пок лич неког а ко изл аз и на
светлост пос ле дуга робовања. Људ и по мал им, још дрем љивим кућ ама, под и
жу главе с нам учен их узглав ља. Чин и им се да тај крик разгон и магле, вукод ла
ке, неп ријатеље. Која ли се то срећн ица пород ил а, разм иш љају. Хоће ли јој де
те дуго имат и оца? Пос ле тога је још једном зав лад ал а тиш ина, пос ледња пред
зору, и прозорс ка окна пород ил ишта су се нап ун ил а зеленк ас тим млеком.
Ходн иком прол ази у разговору с једном од нуд иља, главн и хирург, доктор
Богд анк а. Да се погод ит и шта је нуд иља рек ла, јер јој она одговара:
– Дец а би се и у Матх ау зен у зач ињал а и рађал а, да је само погод ан трен и
кут за то наћ и.
– И да је радос ти! – нуд иља се као мало усп рот ивил а.
– Није за то пот ребна радост. Људ и управо кад су на ивиц и смрт и, желе још
једном, бар нак ратко, да јој умакн у, – остал а је лек арк а упорна. – Не знам како
се ни зашто се рат ује, али знам да живот не траж и перин у да би савио гнездо.
Нуд иља, као да се и сама сад сет ил а нечега што је ишло у прилог лек арк и
ним реч има, с осмехом најзад прих ват и:
– Збиља је живот безобзиран и слеп.
У рано јут ро и доктор Богд анк а се обично осећал а суморна. Било је и за њу
у тој тиш ин и још без птица, без лавеж а, говора људ и, нечега што је навод ило на
разм иш љање о смрт и, кад се сећал а жена које су јој на порођај у подлегле, или
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деце угушене и жрт воване, да би се сач увао живот мајке. Сећал а се неи здрж и
вих зора пос ле смрт и свога оца. Имал а је и она увек у прас козорје оно осећање
слично жалос ти за нек им изг убљен им.
Целе је последње ноћи рад ила. Владало је миш љење да се највише деце род и
кад је она деж урна и да је прати срећа у пос лу. Ноћас је пород ил а пет жена, међу
њима и једн у прворотк у. Сад је у лекарској соби, пије задовољна ратн у кафу, нек у
мешавин у кукуруза и нау та. Има нешто одлучно и мушко у држању, и врло младо
у неж ном лику, иако више није млада. За сат, два, дотрчаће родбина, мајке млад их
мајк и, сестре, мож да и муж оне која је први пут род ила, и то мушко, и која сматра
да јој је дете руж но, да му је глава превел ика и ноге одвећ кратке према труп у. Она
се насмеши сетивши се речи младе жене кад су јој принел и тек рођеног сина:
– Мол им вас, гос пођо доктор, немојте га пок азиват и моме муж у ако дође,
он је зам иш љао да ћемо добит и друкч ије дете.
Нека их сад, нека се одмарају, као да је говорио њен израз, сличан изразу гене
рала који посматра сан војника после однесене победе. Дежурство јој се завршава
ло и могла је отићи кући, али је волела да присуствује првом сусрет у новорођенча
ди са родбином, која је обично још пре осам пунила хол испред породишних одаја.
Прво је стигао муж најм лађе пород иље. Држ ао је у рук ам а дес етак руж а
тако усп равно као да су свеће па се боји да га восак не пок апа.
– Чул и сте већ? Имате сина, – сус рел а га је лек арк а. – Жена вам се много
нам уч ил а.
– Ни ја нисам могао целе ноћ и зас пат и, – правд ао се млад и човек, јер му се
учин ило да му она нешто пребац ује. – Али так ви су закон и природе.
– Управо су так ви, – пот врд ил а је она. – Само мајке не жале што су се нам у
чиле. А и зашто би жал иле, деца обас јају кућу у коју завире. Као да се унесе мају
шно сунце и стави нас ред собе, или да се пронађе наједном извор у двориш ту.
Него да вид имо малог.
Пос ле првог сус рета са сином млад и човек је сил азио низ степен ице као да
је добио у своју још литар крви свога мал ишана.
Зад их ан, пун их рук у, тога часа је стигао и Аврам Тијан ић, стол ар из главне
улице, са својим синовима.
– Куд а, куд а, млад ићу? Куд а, дечац и? – поп равил а се сес тра видећ и њихова
дет иња лица и дет иње нес трп љење.
Мал и Тијан ић и су лек арк у смат рал и ближом и од својих нас тавн ик а, јер
их је увек заус тав љал а и прич ал а им како су бил и сићуш не, нераз умне бебе и
много плакал и, обећавајућ и их да ће их једном, заједно с њиховом мамом, обра
доват и сес тром. И ето сад та дуго обећавана сес тра је стигла и треба је час пре
вид ет и. Нис у могли дочек ат и да разг ов орн а Богд анк а и њих ов отац зав рше
прич у о томе како је Ана окрен ул а друг и лист и почел а рађат и девојч ице.
– Госпођо доктор, ја од тога не правим питање, син или кћер, само да је дете
здраво.
Приметивши како дечаци упорно и нестрп љиво гледају према вратима која
воде у породил ишне одаје, она их одведе до чаробног прозорчета и куцну о стак ло.
– Ови дечац и желе да виде свој у сес тру, – обрат и се неговатељиц и, – то је
кћер пород ице Тијан ић.
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Указао се ускоро у рукама неговатељице замот уљак не већи од повесма, сли
чан белој ларви гледаној кроз луп у, мајушне главе убрађене као код сеоских жена.
– Ето, поглед ајте је, – рек ла је лек арк а дечац има, избегавајућ и да се обраћа
стол ару.
Али и он се природно и весело примак ао прозору, изјавивш и задовољно:
– Дивна цурица! Дај Боже, да јој обоје играмо на свадби!
– Ноћас их је било пуно, – примет и Богд анк а. – Таман за једн у дуг у клуп у
у првом разреду. А ако би се сабрало све што сам прва ја прим ил а на руке, бил а
би цел а основна школ а, или цел а једна парт изанс ка бригад а.
И мајс тор се слож и да би их бил а и цел а бригад а и цел а школ а, јер у самој
његовој улиц и има так ве, њене, деце цео разред.
За све то време дечац и су шапатом или пок рет има опом ињал а оца да треба
пред ат и донесене пон уде, али како их он није ник ако удос тојавао паж ње, Бог
данк а је примет ил а уз осмех:
– Ви мис лите да ми ваш у мам у овде глађу моримо?
– Де, докторк а, – збун ио се Тијан ић – Србин је то навик ао. Ни рат му, ви
дите, не смета, ископаће из зем ље кад треба за овак ву прил ик у.
Знао је да треба поћ и, али му се није изл азило из ове сред ине у коју Немц и
још нис у бил и завирил и. Још се човек може тако осет ит и, мис лио је стол ар, у
школ и и у црк ви.
Иза прозора где су пок азивал и новорођенчад зач уо се плач. Лек арк а се не
куд ужурбано удаљила те Тијанић без воље крете кући, говорећи више себи него
дец и, којој се такође није изл азило:
– Што ти је живот, овде се рађају, а тамо негде умиру пре времена, у мукама.
Пос ле разговора с првим посет иоц има, Богд анк а се разведрил а. Примак ла
се прозору и пос мат рал а град увел ико већ пробуђен, димњаке што као да су се
такмичил и који ће даље под светло октобарско небо послати струју дима, посма
трал а удаљена окна која су отпоздрављал а јутарњем сунц у, из пород ил ишта још
невид љивом. На улиц и се појави чета млад их немачк их војн ика. Мада су бил и у
униформ и, и то неп ријатељс кој, она их брзо зам ис ли као новорођенчад негде у
непознатим јој сел има и градовима Немачке. То јој је био обичај кад год би се на
шла пред вел ик им бројем људ и, на предавању, концерт у, на сајм у или трг у. Бил а
је то нека професионална извитопереност, али јој је чинила задовољство. Труд и
ла се да погод и како је морао изглед ат и као новорођенче как ав охол и адвок ат
или трговац; из как вог је дечјег лика никао лик как ве грамзиве сељанке на трг у,
неког подет ињеног старог учитеља. Понек ад је волел а и да нагађа у как ве ће се
ликове развит и као пес ница мале главе новорођенчад и, спљош тен их носева и
лобања, очиц а уско отворен их. Пос мат рај ућ и сад немачке војн ике, љут ил а се
што се један међу њима, мало пог урен, није држао право у школској клупи, зач у
ђена да се то може десити и код Немаца; нагађала је да је ономе до њега мајка мо
рал а бит и Пољак иња јер тако словенски благо изгледа, а онај иза њих, који и сад
има лице као дете, да је вероватно морао бит и дивно новорођенче. Прет ворен и
тако у одојчад и дец у прош ли су мимо ње не изазвавш и мрж ње, проп раћен и ње
ним сажаљивим погледом због как вог недостатк а у држању или на лиц у које су,
према њеном миш љењу, могли избећи, да су неговани како треба.
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– Богд анк а, јес те ли одред ил и как ву је главу морао имат и Хитлер као беба?
– упитао је лек ар који је трен утак ран ије био ушао у собу и затек ао је где по
смат ра војн ике.
– Ни онд а није имао главе! – одврат ил а је победонос но, задовољна што је
пецк ање тако лако одбил а.
Друг и је ужурбано отворио врата и упитао кратко:
– Кол ико?
– Петоро.
– И како су?
– Привик авају се на окупац ију.
– Богд анк а, да ли сте већ као беба пок азивал и знаке да ћете имат и так ав је
зик? – опет се први умешао.
Али њу је већ пол ако хватао умор и није јој се нас тав љао разговор са испа
ван им млад им колегом. Стрпал а је у торбиц у своје ситн ице рас уте по столу које
су биле мешавина ствари што су их обично жене нос иле са стварим а које му
шкарц и нос е по џеповим а: перорез, дув анс ку кут иј у, нот ес. Дал а је још неке
савете сес трама, препоруч ил а им пород иље, и изаш ла.
Свеж ваздух на улиц и је расан и. Ослуш кивал а је дечји жагор по дворишти
ма, цврк ут у гранама, пијук ање пил ића око плотова. Заус тави се крај нек их је
сенч ић а које је квочк а бил а повел а у поход на коров у дну двориш та, ширећ и
крила, спремна да их заштити чим им запрети нека опасност. У другом дворишту
је гроктало сакривено прасе. Улицом је прет рчало дете водећ и о узиц и козу.
Тијан ићеви дечац и су већ бил и пред својом кућом и хвал ил и се Пери, брат у
од тетке који је у башти копао:
– Мама нам је род ил а сес тру!
Њих је прат ил а гом ил а раздраган их девојч иц а и дечак а који су набрајал и,
једно друго прет ич ућ и:
– И ја имам две сес тре. А ја три. А ја пет! – победонос но се јавио познат и
јој мал ишан.
– Вел ик у си срећу ухват ио, – добац ил а му је сусед а преко плота.
Лек арк а нас тави пут кућ и. Зацело је бил а врло уморна кад је ни овај разго
вор, који је иначе за њу представљао посластиц у, није натерао да се у њега умеша.
– Јес и ли отк увал а пелене? – упитал а би стару Живк у улазећ и јој изненад а
у собу.
– Казал а си кад се суше на сунц у, да не треба куват и; здравља ми, казал а си.
– Мож да и јесам, али знаш како је: што више меса, чорба је гушћа. Неће се де
те наљутити ако и откуваш и осунчаш. Ти се бар друж иш са светом школованим.
Пох вал а је Живк у у срце так ла, па је и сама себе пох вал ил а:
– Све рад имо као школован и, као Срби, као ти тамо у твојој болн иц и – куд
ћеш боље.
– Биће то момак и по. Војн ик.
– Нек а буде војн ик. Ми и слав у славимо и у војс ку нам људ и иду као прави
Срби.
– Учиће он мен и музичк у школу, – дод ао би његов отац. – Да свира на ноте
као ваш и, српс ки, музик ант и.
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Улазил а је она у све те околне тихе куће. Уживал а је што зна како која дише,
како се који отац радује рођењу сина и одмах му бира зан имање за којим је сам
узалуд чезнуо, како бес ни кад добије кћер.
– Поново женс ко!
– Поново! – са вел ик им задовољс твом би она одвраћал а разочараном оцу.
– Да си наред ио жен и да род и сина, она би те пос лушал а.
– Погана си језик а, гос пођо доктор!
– Али су ми руке чис те!
Није мало пута, док су у редовима прол азил и улицом, препознавал а деча
ке и девојч ице: она бел а златас те косе имал а је црн у и грг урав у кад се род ил а,
чин ило се да је ништа не може избелет и. А дерал а се као цело гнездо пач ића.
– Ова моја цурица као пок варена хармон ик а, – снебивао се отац. – Ако не
мадне ни за што друго дара, даћу је у кафанс ке певач ице!
А сад је, ето, ћутљива, нал ик на своју мајк у којој је оду зел а живот дол азећ и
сама на свет. А онај момч ић који онако чврс то гази, што изглед а чист и отмен
као да сад изл аз и из двора, ког а мат и већ зам иш ља лек ар ем, био је жгољ ав о
кривоного дете, увијено у материне исп равне кецеље и сукње. А онај темељн и,
ков ачев, будућ и ком ун ис тичк и пос лан ик, по миш љењу његов а оца, Маркс ов
прис тал ица – кроз как ва је све гашења угљев ља своје бабе прошао!
Јох ане, Јох ане! – пренел а би наједном поглед на кочоперног дечак а, живах
них округлих очију, који је корачао у десетом реду неп риродно прав. Што си се
тако зат урио? А није, додуше, ни чудо, кочоперио си се од првог трен утк а на
свет у. Нис у ти се могле ник ад пош тено завезат и ни ноге ни руке. Ко би рек ао
да створ од неп ун а чет ири килог рам а може имат и ону снаг у и ону тврдогла
вост. Него, ено Светозара како окреће глав у на друг у стран у. Док остал а дец а
воле да ме сретн у, и моле ме да им причам как ва су бил а кад су се род ил а, њем у
као да је увек неп ријатно кад ме сретне.
– Шта веч ито причате о томе! – букн уо би кад би она почел а с његовом мај
ком да се сећа првих његових часова.
– Ти би мож да волео да си се као пиле излегао из јајета, али, жал им, нис и.
Твоја мајк а и ја смо те род иле.
– Могла ме је нек ако ваљд а и без вас род ит и.
– Жал им што није, одмах сама почела скакати око тебе и дворити те, што си
морао мало проборавити под мојим реж имом. Али чекај, стегн уће те у војсци!
– Он ће бит и професор, – благо се усп рот ивил а мајк а.
Прис ус твовал а је она рођењу и те озбиљне стас ите Руж ице. Имал а сам ја
пуне руке, мис лил а је увек кад је сретне, већ кад сам јој једн им дланом држ ал а
глав у а друг и јој пот урал а под леђа. У дуж иц ам а сличн им дуж иц ам а тек про
глед ал их мач ића назрел а је она данаш ње Руж ич ине упитне очи боје леш ник а и
прорек ла јој правилна уста и нос. Род ила се Руж ица управо кад је она као млад
лек ар дош ла са студ ија из Беча. На њој је примен ил а сву свој у младу лек арс ку
вештин у постављајући њеној мајци захтеве које би тешко жена тек дош ла са сел а
могла исп ун ит и, да се није одл иков ал а нароч ито живим материнс ким осећ а
њем и памећу. Бил а је Руж ица срећне руке, мис лил а је чес то Богд анк а прол азе
ћи мимо куће њен их род итеља, зарас ле у сеос ко баш тенс ко биље – пос ле ње су
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дош ла још чет ири брата којим а су род итељи већ дај ућ и им име одређив ал и и
чиме ће се бавит и у живот у, не руководећ и се сујетом него нак лонош ћу према
нек им звањима или према личнос тима које су та звања имале, као што је рец и
мо Марко требало да буде офиц ир зато што му је кум то био.
Кад наи ђу у поворц и редови у којима нема деце чијем је рађању она прис у
ствов ал а, њој се чине нелеп и, крж љави. Ко ли је ту малу прим ио у руке, мил и
Боже, – глас но се зач уд и. – Ко ли је њу пов ијао те иде тако дигн ут ог рамен а.
А онога јадн ич ић а рапаве, нездраве коже као да нис у првих дана добро купа
ли. Ваљда су га неком простом сап унчином трљал и. Не зна свако, разу ме се, да се
дете пере жуманцетом, а јаја је пре рата било кол ико ти душа хоће. И то убого
шопаво девојче! Требало је то свако јут ро некол ико првих месец и вућ и за нос
па би већ бољи обл ик имао. Само ко ће да упут и младу мајк у! Она у своје дете
глед а као у нев иђено чудо и мис ли да му је неп рикос нов ено свако клемп ав о
уво. И кол ико их је само с ушима које човека чуде и зас мејавају!
Па кад опет наи ђе на некол ико својих, раздрага се: Вид и, вид и моје Вес не,
што се подевојч ил а. Неће богам и оно бит и природн и увојц и. Имал а је она кос у
праву и оштру као трава. Е, али благостање чин и своје. У воду за њено изм ивање
мајк а је став љал а и по два жуманцета. А и заш то да не! А зат им нагло промен и
тон: Ено, онога смеђега је одгајио отац. Само је чек ао да мајк а обави природом
одређен и део дуж нос ти, а онд а га је он преду зео. Купао га, повијао, хран ио, ме
рио му рамена, грудн и кош, поваздан говорио да ће то бит и војн ик как вог само
Шумад ија може да род и. Неће му дат и да учи вел ике нау ке, него нек у средњу
школу па одмах и војс ку и жен идба. И тако ће се опит и на његовој свадби, да ће
Краг ујевац дуго памт ит и кад је Илија Перић жен ио сина. И унуке ће опет исто
тако гајит и, купат и, цупкат и на колен у. Мораће их бар пол а туцета имат и.
– Пог реш ку је, Иљо, природ а учин ил а створивш и вас муш ким, – одавал а
му је она признање.
Сва срећа што му је тек шеснаест год ина, мислила је, гледајући темељног де
чак а румен их образа. Ту се најеж и при пом ис ли како би било ужас но да се рат
одуж и до пунолетс тва ове деце. Са страхом поглед а како су израс ла. Пас уљ и
проју једу свак и дан, а опет расту као из воде. Да их бар она не зна, да се не сећа
њихових колевк и, везен их бел их повоја, коританаца, њихових осмех а неодређе
них и блажених, да јој у ушима не звони њихов први плач – па како им Бог да!
И пре рата волел а је она да гледа у њихову будућност, да нагађа судбин у која
их чека, а сада су јој се још више наметале так ве мис ли кад год их сретне. Мож да
ће од тих најс таријих нек и бит и одведен и у Немачк у на рад, мож да ће понек и и
тамо остат и и тек као старац доћ и у родн и град, и наћ и пред кап ијом, ето том
истом зеленом кап ијом, друга већ оседелог, кога ће само по белези на челу пре
познат и. Мож да ће се нек и, кад одрас ту, наћ и на две прот ивн ичке стране и пу
цат и јед ан на другога. Мож да ће нек и још зелен и пог ин ут и ако их неп ријатељ
нађе на улиц и пос ле пол иц ијског часа. Нек и ће мож да пасти раст урајућ и летке,
или преносећ и вес ти, или ће их убит и негде на њиви, међу браздама, спремне
да беже у шум у.
Имал а је она много маш те кад је зам иш љал а смрт и нес рећу, као сви који
воле живот, али нес реће које се догоде нис у увек оне којих смо се бојал и.
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Пол ино писмо

Б

аш те и двориш та у Богд ан кином крај у дод ирив ал а су се, улаз ил а једн а у
друга, чинећ и оазу упоредн их улица заш тићен у кућама од радознал их по
глед а прол азник а. Ограде су ту биле привидне и пуне прел аза и рупа кроз које
се могло пров лач ит и. Јоргов ан у баш ти стол ара Тијан ић а половином грана је
цветао у дворишту Опач ића. Највиша грана на Опач ићевој виш њи зрел а је под
Богд анк ин им прозором. Мачке које су прип ад але једној пород иц и слободно
су ход але по кућ и друге. Тијан ићев пас чув ар смат рао се чув арем имовине и
његових сусед а и није лајао кад би они бан ул и у његово двориш те. Ту су сусед
не пород ице лич иле на пат ријарх ално братс тво. Понек ад је оно имало једно
сито, једн у пилу, једн у натег у или једне лес твице, па се временом заборав љало
ко је био првобитн и сопс твен ик неке ствари. Невоље у појед иној од так вих по
род ица и друге су смат рале као своје. Празник у једној празновале су све. Мла
дић и тих пород иц а су другов ал и, иако су једн и учил и гимн азиј у, а друг и мо
жда занат, или рад ил и у Војнотехн ичком заводу. Тајне и важ не догађаје у једној
так вој пород иц и знале су и остале. Сви су знал и за пис ма која је Јелена, Ивано
ва мајк а, примал а од свога оца и сес тре из Бан ије. Увече кад почне пол иц ијс ки
час и нико више стран не може бан ут и, читал и су их наглас код Јелене или код
Тијан ића: „Наш ђедо се потп уно изг убио у пос ледње време. Уобразио како му
оне марке из времена Наполеона неш то вреде и како ће му их неко пок рас ти,
па их стално нек уд крије, сад их ушив а у пос тав у од кап ута, сад их нос и у по
друм, сад на тав ан, а јуче је почео да их гура у тес тиј у.“ Пос ле мало времен а
стигло је и необичн ије пис мо: „Онај наш кум Фрањо Пил ић, лек ар, савет ује ђе
ду да промен и ваздух. Завладал а нека редња па коси старе људе. Отишао је Бог у
на истин у Стеван из Ведриња и чича Јеврем из Моравица и стриц Петар из Ко
рен ице. Доктор мис ли да је овде много оштра клима.“ Да није знал а да је дед а,
то јест њен отац, свеш тен ик, имао двадесетак „наполеона“, не би се Јелена се
тил а о как вим је марк ама реч, а било је одмах јас но и шта знач и промена вазду
ха, јер сви они који су отиш ли Бог у на истин у бил и су свеш тен иц и. Нервозна
как ва је бил а, по цео дан је о томе прич ал а и већ су тај страх и нерв оз а бил и
преш ли и на суседе. Већ су и они мис лил и да се дед а неће жив извућ и и да му не
вред и што је наполеоне ставио у тес тиј у, да ће они који живе главе разбијај у,
лако разбит и једн у тестију, а ако му је и не разбију, мало му она вред и – времена
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су так ва да ће се и за наполеоне пребац ивање у Србиј у теш ко извес ти. Сви су
зат им ишли са Јеленом пред воз који је под бројевим а приш ив ен им на одећу
дот ерао деду и једн у његов у кћер, удовиц у са унучет ом. Сви су се увече ску
пљал и код Јелене да слушају страш не приче о гоњењу и покољу Срба, о нас иљу
усташ а и над свој им, хрв атс ким, свет ом. Сви су као вел ико как во братс тво
испрат ил и деду и његов у кћер с дететом до на иск рај град а кад је добио мес то
у оближ њој сеос кој црк ви. Кад је Иван ишао тамо да их посет и, ишли су увек
с њиме и дечац и Тијан ићеви, и Бранко и Пера.
Сви су од Јел ене до Богд анк е знал и како је једног јут ра крајем прол ећ а
Ана, жена стол ара Тијан ића, као и обично бил а прва устал а. Имал а је обичај да
најп ре широм отвори врата од предсобља па тек онд а доња крил а прозора која
ноћу није смел а отварат и. Мад а је кућа стајал а пов учена у двориш ту и мад а се
кап ија зат варал а кључем. Ана се увек бојал а „да се неко не увуче, не ушуњ а“.
Особито се бојал а тога отк ако је неп ријатељ у зем љи. Не би се могло рећ и да се
бојал а немачк их војн ик а, тиме њих није нико опт уж ивао, али је њихов дол азак
у град довлач ио многе од којих се могло зазират и.
Отворила је врата и била зап љуснута мирисом јут ра, шибља, орошене зем ље
у што се мешало и мало мириса дима. Ваздух је так вом сил ином руп ио, нес тр
пљиво на то чек ајућ и целе ноћ и, као у касну јесен кад одаје обично преноће без
отш крин ут их прозора. Поветарац је утерао два прерано пож утел а листа чарда
клије и нек ак во писмо у плавом коверт у. Дигла га је: писмо с марком, али непо
ништеном, по рукопис у би се рек ло од њене сестре из Сремске Мит ровице.
Тад се све чин ило сумњиво, све лич ило на заверу, на рђав предзнак, и било
разлог нес покојс тва. Да је пре год ин у дан а так во пис мо наш ла увучено кроз
пукот ин у између врата и прага, знал а би да је неко био умољен да га стави у по
штанс ко сандуче, а да се тај неко пос луж ио овим нач ином. А сад од страх а ни
како није могла да расцеп и коверат. Отворил а је врата собе где су јој спав ал и
синови. Они су потом причал и сусед има како је усп лах ирено позвал а:
– Чедо, Павле, ход ите да вид ите једно пис мо!
Поновил а је још једном. Дечац има се није устајало.
– Неко га је убац ио испод врата, – нас тавил а је она позив на узбун у.
– Па нек а је, није бомба, – одврат ио је нес трп љиво старији дечак.
– Није бомба, али да вид ите, на пис му је марк а непон иш тена, а чин и ми се
по рукоп ис у да је од Поле.
Од сваке вес ти од родбине преко Саве, Дунава и Дрине у Србији се стре
пело, чек ало најгоре, јер људ и су се јав љал и само кад су морал и и, наравно, кад
би успел и да се јаве тако да пис мо не буде цензурисано.
Како се дечац и нис у више одазивал и, сама је отворил а писмо, и пос ле пр
вих реч и се још више узнем ирил а. Сес тра јој је пис ал а оним замотан им нач и
ном как вим је и Јелен и њена и којим су се наш и заробљен иц и јав љал и кућ ама
саопш тав ај ућ и ствари о којим а су вер ов ал и да не смеј у отвор ено гов орит и.
Сви су сусед и ускоро напамет знал и садрж ин у пис ма које је Ана наш ла непо
ништене марке, убачено испод врата:
„Одавно вам нисмо писал и“, гласило је оно. „Има се много пос ла. Знаш како
је, није то само дом аћ и пос ао него се мора рад ит и и на њив ам а. Мораш бит и
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стално на опрези: те сад се наоблач ило, те сад разведрило. Увек нек а стрепња.
Сад се и код нас појавил и нек и гавран и и навад ил и се на пил иће. Свак и дан по
неког пилета нес тане. Досад су само копц и и јас треби бил и так ве штеточ ине, а
сад, ето, не можеш живине сач ув ат и ни од гав ран а. Сваког јут ра тек зач ујеш
врис ак у понеком двориш ту. Ми своје пил иће држ имо, додуше, зат ворене, па
зимо на њих па смо се нек ако досад спас ли. Васа ми каже: теш ко ми је да те гле
дам како се петљаш с њима. Све ћу их разд ат и куд које. А знаш онога петлић а
што га зов емо Пер о, твог а љубимц а, њег а ћемо теби пос лат и ако се пок аже
згодна прил ик а. Јавит и како је код вас у брд има. Нама с равн ице се чин и да је
опет код вас боље. Бар не трп ите кошаву, ако ништа друго.
Бак а нам је добро, само се јед и због живине. Кад чује како су сусед има гра
бљивице однеле петла или пиле, кул а да ће и на наше доћ и ред, а кад кажемо да
ћемо петлић а Пер у пос лат и вам а, виче како ће без њега. Одлуч ил и смо да јој
оставимо оног кусорепог, ако се сећаш, Кићу. Онако мал и неће ваљд а запас ти
гавран у за око.
Знам да чес то својој дец и куваш пшен иц у. Ми ове год ине имамо дивн у бе
лиц у па ћемо вам с петлићем и ње пос лат и.
Над ам се да си моје реч и разабрал а, што казал и наш и војн иц и, иако пишем
као сврак а. Све чет воро вас вол и и љуби, ваша Пол а.
Сви су знал и как о је Ана од чуђ ењ а и страх а обам рл а: Пол а ниј е имал а
њив а нит и их је икад обрађив ал а. Ник ад није гајил а живине, нит и има где да
је држ и. Има знач и неш то страш но да јој каже и пок уш ав а да то учин и окол и
шно. Поч ел а је плак ат и. Синов е више ниј е дир ал а, а и муж а је остав ил а да
спав а. Чин ило јој се кад и они пис мо проч итај у, вест ће бит и још страш нија и
непобитн ија.
Чед а је причао како му је у том час у било жао маме. Скоч ио је и викн уо:
– Пис мо од тетке!
Што га је даље читао, бивао је се радос нији:
– Тетка Пол а је лафица! Неч увен и дип ломата! Пази само како ти је све лепо
исп ричал а не имен ујућ и ништа правом реч и.
– Ништа ја њу не разу мем, само вид им да јој је нек а мук а.
– Мама, изос тајеш километ ре иза тетке Поле! – узвикн уо је раздраган и де
чак, а пос ле су се и сви слож ил и да је Пол а нап ис ал а пис мо неч ув ено веш то.
– Тетк а ти јас но и разговетно каже да су се код њих поред старих познат их не
пријатеља, рец имо Немаца, кобаца и јас треба, како их она зове, појавил и нек и
нови и да их има много као гаврана на њивама. То ти је ваљд а јас но. А ти петли
ћи, та живина, то ти је српс ки свет тамо који је сад нападн ут још с неке стране.
И ваљд а ти је јас но да су петлић и наш Пера и наш Кић а, и да се тетк а за њих
уплаш ил а. Брз о зов и тат у да му објас нимо. Лафице ли тетк а Пол е! Пос лаће
нам Перу у Краг ујев ац. А пшен иц а, знаш ваљд а шта знач и пшен иц а. Е, нис ам
знао да је тетка Пола тако довитљив створ. Пшеница значи да ће нам слати хран у
или новац за Перу, ваљд а мис ли да ми немамо. Кић и је свега десет год ина па се
не боји да ће га гавран и однет и. Сил а је тетк а Пол а! Одох да зовем тат у.
Деч ак је био разд раг ан као ретк о кад. Нав лач ио је чакш ир е брз о и не
спретно као да је зак ас нио на аутобус који ће са школом на екск урзиј у. Ана га
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је прекорно глед ал а: није ли збиља тол ико дет ињаст да не осећа о како вел икој
невољи Пол а пише, да не осећа док ле је дош ло кад а мора сама да мол и да дете
пош ље мож да на целу год ин у, она која се боји да њен а дец а не дос ађуј у и кад
остан у само недељу дана у гос тима. Како је лак а срца он све то тумач ио као да
решава укрш тене реч и! Наравно, и она је све то нас лућ ивал а, али се бојал а да
до краја реш и загонетк у из изненадног сес триног пис ма.
Чед а је био здрав, добро развијен дечак чет рнаес тих год ина, очију леш ни
кове боје и гус тих муш ких обрва. Благ осмех и још дечје румен ило на образима
чин ил и су да му се не да више год ин а нег о што их има. Тијан ић му се ипак
обраћао увек као одрас лијем. Видећ и га раздраганог, упитао је и сад као да има
пред собом млад ића:
– Шта је, момче, да нис у којом срећом Немц и где нас трад ал и? – и пруж ио
је рук у за пис мом, али видећ и да је дечак у стало да му га лично тумач и, прво је
сас лушао његову пох валу тетк а Пол иној дип ломат ији, а онд а сам проч итао.
– Тамо је нешто густо, – рекао је зат им зам иш љено, – само да ли ће на време
успет и да пребац и дечак а!
Сви су знал и потом из Аниног причања да јој је ту пао камен са срца, јер се
бојал а како ће Тијан ић прим ит и дол аз ак Перин, а знал и су и да је мајс тор за
пис мо рек ао:
– И није оно, момче, тако вешто смиш љено. Да је пало у руке коме гавран у,
ова њена скривал ица бил а би му јас нија него да је пис мо обично писал а и бил а
би увред љивија. Над ам се да ће Перин дол аз ак мало мудрије смис лит и. И не
знам заш то се све то рад и у пос ледњи час. Тако је и пород ица попе Торбице из
неоп резнос ти сачек ал а логор и само се пуком срећом спас ла.
Мајс тор је био доп уш ио цигарет у и исп ио кафу кој у му је Ана у међувре
мен у скувал а па крен уо на посао. Дечак је пошао за њим молећ и га:
– Тата, треба да смис лиш ран ије где ће Пера рад ит и. Можеш питат и хлеба
ра у нашој улиц и. Пера зна да мес и. Донос ио нам је своје леп иње кад смо бил и
у Мит ровиц и.
– Прво да стигне, па ћемо пос ле све лако, – прек ин уо га је мајс тор, а сад
иди помози мам и и пробуд и малога, треба да учи.
Ана је за чет ири мес ец а чек ал а дете и лако се умарал а, али су јој синови,
како се хвал ил а сусед ама, бил и много неж нији према њој отк ако су сазнал и да
је дете на пут у, одмењивал и су је у пос лу и волел и да се мазе, по свој прил иц и
да њен у љубав обезбеде кол ико је мог уће више, да не би пос ле отиш ла сва буду
ћем брат у или сес три.
– Јој, што ће бит и деце у кућ и кад стигне и Пера, – шал ио се Пав ле љубећ и
је, – чуо сам и ја шта пише тетк а Пол а, али сам се правио да спав ам. Морамо
Перу сви волет и, је ли, мама?
– Да, биће љубави за свакога, – осмехн ул а се Ана, – само нек а се сврш и све
добро.
Доносећ и цепк ана дрва у кух ињу, старији син је примет ио нес трп љиво:
– Павле, шта се ту мазиш? Тата је рекао да учиш. Боље би било да је направио
глобус мен и, а не теби кад имаш три из геог рафије.
– А теби је нап равио шах, иако ја боље играм.
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Тијан ић је збиљ а, кад није било поруџбина, израђив ао стварч ице око ко
јих друг и мајс тори не би савил и руке. Шаховс ке приборе је правио више пута,
за свој у, за суседс ку дец у, за рођаке и пријатеље, то више није смат рао подви
гом; али се понос ио глоб усом који је нап равио за млађег син а, вел иком дрве
ном углачаном лоптом, нан изаном на гвозден у осовин у и нагн утом по проп и
су. Син ов и су мор ал и под њег ов им надз ор ом да је обл ож е гео г рафс ком
картом, која је бил а рађен а на чет вртас тим, троу глас тим и правоу гаон им ко
мад ић има харт ије леп љен им зат им на лопт у. Собе и кух ињ а су бил и пун и по
лиц а, уметн ичк и израђен их, стојећ их и висећ их, дол ап а, столов а. Стајал а је у
соби и дрвена изрезбарена колевк а кој у је мајс тор био израд ио за кћер рођен у
пос ле Пав ла и кој у су брз о изг убил и. Већ су и деч ац и знал и да се кол евк а не
склањ а и не поз ајмљује сус ед им а зат о што треба да сачек а нов у сес тру, јер је
Ана увек говорил а:
– Ту ће спават и сес трица кад дође.
– А како знаш да ће бит и сес тра?
– Знам тако што нам је једна умрл а и на њено мес то сад мора доћ и друга.
Мајс тор је сад а дов рш ав ао дрв ен у лутк у за будућу дев ојч иц у, али је није
још ником пок азивао, зак ључавајућ и је у орман при изл ас ку из рад ион ице. Она
је бил аиз више делова спојен их нек ако без опруга, бел а, углачана.
Сви су зат им као догађај своје пород ице дож ивел и Перин дол азак Тијан и
ћима, једном пред пол иц ијс ки час. Сви дечац и и млад ић и су се зачас наш ли у
стол аревом двориш ту. Живот град а је у тај час зам ирао на улиц и, али се буд ио
по двориш ним утврђењим а. Сви су очек ив ал и да ће им Пера исп рич ат и нек у
узбуд љиву прич у као из детективс ких романа и подс тицал и га питањима:
– Како си умак ао? – заподео је Павле глед ајућ и га као как вог јунак а.
– Та нико ме није ни гон ио, – спокојно је одговорио Пера.
– Јес и ли крен уо ноћу? – надовезао питање Чед а.
– Та како бих ноћу, ни код нас се ноћу не сме изл аз ит и, – и даљ е је Пера
разочаравао дечаке.
– А има ли код вас парт изана? Што нис и беж ао у парт изане, ти си вел ик и?
– уплео се придош лица из неког даљег дворишта.
– Та како не би било парт из ан а! – увред ио се Пера, а заш то није отиш ао
у парт изане, није одговорио, дечач ић му се вероватно учин ио одвећ незрео да
с њиме о томе разговара.
Ана га је узел а у заш тит у позвавш и га да се умије. Неће се ваљд а млад ић
испов ед ат и и детет у. Срећно је стигао у Србиј у и не треба сад нес мот рен им
причама да изг уби глав у онде где је желео да је спасе. И остале жене су дел иле
њено миш љењ е, нароч ит о Јелен а, Иванов а мајк а, мад а је и њој жао било што
неће одмах чут и узбуд љиву прич у о млад ићевом бекс тву, а да је узбуд љива, и да
ће је већ сут ра чут и од Ане, у то није сумњал а.
– А јес у ли, кад а си прел азио преко Сав е, пуц ал и за тобом? – није могао
Павле да га се окане.
– Ти и да су пуцал и, ко ће ме у возу погод ит и!
– У воз у! – викн уло је сед ам, осам разочаран их дечачк их и млад ићк их гла
сова. Бил и су скоро увређен и сви од ред а како је смео путоват и возом, кад су
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они очек ивал и много романт ичн ије бекс тво и како је смео доћ и неок рзнут пу
шчан им метком.
– Е, сад ће вам се млад ић исповед ат и, – теш ил а их је Јелена. Није ово време
да се много говори, – а и сама је бил а разочарана што је бег унац стигао возом.
Онд а се сет ил а узб уд љив е дет ект ивс ке приче кој у је пред рат са ужив ањ ем
проч итал а и дод ал а је знал ачк и: – У осталом, воз је најзгодн ије мес то да се по
лиц ији умакне.
По миш љењу узбуђеног света у двориш ту бег унац се врло дуго умив ао, а
свако је био жељан да им он разјас ни загонетне реч и из пис ма своје мајке, ако
већ о пут у неће или нема шта да каже. Као да није већ и у Србији било довољно
патње, народ је хтео да чује о још некој новој.
У час у кад се млад ић опет појавио у дворишту, однек уд кроз нич ију зем љу,
стигао је и стол ар. Од његове радње до куће могло се прол азима и сок ац има за
Немцима непознатим, ничијим зем љама. Угледавши Перу, искрено се обрадова:
– Србија и поробљена, опет је Србија, мис ле код вас, и то је исп равно, и до
бро дошао и к нама и у Србију!
– План ине су бар одавде ближе, – прих ват ио је млад ић одм ах стол арев у
мисао.
– Разу ме се, а код вас је то теже извес ти.
Сви су одахн ул и. Млад ићев карактер је одмах пос тао мало јас нији: знач и,
јун ак је, а не обич ан бег ун ац, и већ је зрео, обаз рив мом ак, и не упуш та се са
свак им у испов ес ти. Сад су могли и кућ ам а и пус тит и пород иц у да о својим
стварима разговара.
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Иван, Бранко и близанци

И

ван се јед ва видео између два ред а рибизловог шибља. Дуго се чуло зујање
пчел а, пиј ук ање пил ић а, свирал иц а неке невид љиве птице и понав љање
лат инс ких неп равилн их глагол а. Зат им су пил ић и кроз пукот ине на плот у од
лутал и, птица се удаљил а и остало само зујање пчел а и Иванов дубок, мало са
њив глас: Facio, facere, feci factum; dico, dicere, dici, dictum, и онд а се и он стао губи
ти као чес ма која прес уш ује и све ређе кап љице одбројав а. У Иванов у свест
исп уњен у лат инс ким глагол има стал а се увлач ит и млад ићк а сетна мис ао: шта
ће бит и са његовим лат инс ким знањем кад умре. Био је тол ико млад и пун жи
вота, да се могао на овој мис ли дуго задржат и. „Али, сад сам их тако утврд ио да
их нећу заборавит и ни кад умрем.“ Чис то мех ан ичк и је поновио још некол ико
глагол а и опет се врат ио на смрт: „Богме ће и мозак прес тат и да извод и свој у
вратоломн у гимнас тик у, чим прес танем корачат и и трчат и за лоптом. И онд а је
бесмис лено ма шта учит и, особито оно што се учи само због гимнас тике мозга.
Сирот и наш Лат ин ац, мног о је стар, мора умрет и најд аљ е на дес ет год ин а.“
Стресе се. Било му је много јасније да Лат инац мора умрет и него он сам, и мно
го више жао њега него себе, и много јасније осет и как ва је штета што ће тол ико
људс ко, Лат инчево, знање лећ и у зем љу. Кол ико ли има до моје смрт и? А мож да
ће мога лат инс ког знања нес тат и и пре него што умрем. Заборавићу га и биће
већ мртав јед ан део мене. Fungo, fungere... а даље, то већ даље не знам. Video, vi
dere, vidi, victum. Осећао је неисказан у пријатност од овог мех ан ичког понавља
ња као да рад и телес не вежбе негде на ливад и, ујут ру. Пчеле су му облетале око
главе, гњурале у трав у, исп ред самог поглед а му је метално зујал а нек а буба,
прет ворена у сићуш ни пропелер, залуд се труд ио да јој сагледа крил а или труп.
Из огњеног дворишта чак преко пута чуло се како заљубљени младић по
навља: Ich weiss nicht was soll es bedeuten dass ich so traurig bin...1 И огњен ће морати
умрети и заборавити Милицу и можда је жалостан кад то помисли. управо је
пожелео да претрчи мало до огњена, да му он као и увек прича о Милици како
би хтео да је пољуби, али како му се чини да би се она као маслачак од најлак
шег додира некуд распршала, кад се на капији појавише близанци, Стојан и Бо
ја, крштени тако да им се имена слажу. Зацело су научили напамет целога
„Смаилагу“ па дошли да се хвале, помислио је с негодовањем, јер он занесен
латинским, није ни отворио задату песму.
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– Знамо цело пето певање напамет! – поносито су објавил и близанци. – Хај
де да се прес лишавамо.
– Шта је за вас пето певање, ви знате напамет целог „Хајдук Станк а“, – при
лично нет рпељиво је дочек ао Иван.
– Прво ти почн и! – кав аљерс ки се обрат ио Иван у јед ан од браће, иако је
горео од жеље да се сам пок аже.
– Ја знам само оно што вол им! – изјавио је Иван нек ако с вис ине: „Бој се
оног тко је вико без голема мријет јад а...“
Али ма кол ико нез лобива и нес умњичава, браћа су осет ил а жаок у и Бојан
је прек ин уо друга:
– Ми све вол имо, целу ту књиг у, и зато је целу и знамо.
Оба њихова дед а су пог ин ул а у Балк анс ким ратовима и дечац и су врло до
бро разу мел и професора кад је говорио:
„Вас је ова зем ља одгојил а, кршевит и али вама драга. Дед и ваш и род ише се
тудјер, оци ваш и род ише се тудјер и ви сам и род ис те се тудјер, за вас драже на
свет у не има.“ Они би то схват ил и и волел и и док нис у бил и пош ли у школу, а ка
мол и сада кад су дорасли скоро до млад ића. Док је професор ходао кроз разред с
Маж уранићевом књигом на десном длан у и у родољубивом занос у читао: „Каји
те се док имаде дана, кајите се док није позвана душа оном који небом тресе...“,
њима се чин ило да их он глед а нек ако значајно и они су му одвраћал и погледом
који је требало да каже да се кају и да би смес та, одмах с часа, пош ли да се боре.
Прекјуче ујут ру је опет осван ул а лис та стрељан их и њима се чин ило да би про
фесор хтео о томе да им говори, али, кад већ то не може, чита им Маж уран ића и
гледа их право у очи док не опази да су схватил и шта жел и да им каже. „Дједи ваши
за њ лијевах у крвц у, оци ваши за њ лијевах у крвц у...“ Чита професор а ђаци га, не
само њих двојица, него сви, него и Иван који не вол и много песме, гледају у очи и
зак лињу му се, склапају с њиме заверу и неће је ником одат и, ни очевима ни мај
кама. И сам Иван као да је сад осетио њихово узбуђење почео је рецитовати.
Утом су се чуле на улиц и немачке цок уле и њих сва тројица, не окрећућ и се
према улици, наставише све гласније говорити стихове, мада их је подилазила језа
страха, јер увек је међу немачк им војницима могао бити понек и фолксдојчер који
разу ме српски. После тога се осетише блиски међу собом као да су негде заједно
ратовал и и, не желећи још да се растају, одлуче да сврате до Бранка Милошевића.
Кроз одв аљено прош ће на плот у њих тројиц а су се пров ук ла у Бранков у
баш ту и прив рз ал а му се иза леђа под хладњ ак од винове лозе. Чувш и кораке
иза себе, Бранко је нагло склон ио под школс ке свес ке књиг у коју је читао. Био
је то нек и стари роман на немачком. Његово знање немачког језик а извргло му
се, отк ако је зем ља бил а поробљен а, у вел ик у патњу. Волео га је и мрзео себе
што га вол и. Волео је клас ичн у немачк у књижевност, а труд ио се да је омрзне и
поново га је обу зимало одушев љење, па је поново кришом читао старе романе
чије корице познаје још од дет ињс тва, отк ако га је ујна пос ле смрт и његове мај
ке узел а к себи. Најс траш није од свега му је било што је волео и немачк и народ.
Како је лепо било пре рата, мис лио је, кад је слободно, без патње, могао да слу
ша ујн у Грет у како хвал и чис тоћу бечк их улиц а, немачк у вредноћу и тачност,
кад је могао мирно да чује кад људ и изговоре:
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– Ништа без Немца. Требаће нам још дуго да их дос тигнемо.
Како је било лепо кад је могао без стида да изговори како вол и Гримове бајке;
а сада тако говорити и тако мислити, чинило му се, била би издаја. Чинио би се се
би сарадн ик окупатора. Једном га је немач ки офиц ир, отворивш и пред школом
прозор на ауту, упитао којим се путем може на железничку станиц у, и он је горео
од жеље да му одговори истим так вим добрим књижевним језиком, али се уздржао
и постидео те своје жеље и још више се застидео своје помисли како је тај официр
љубазан, како култ урно и чак племен ито изгледа. „Пом ис лим ли тако за једнога,
тргао се зат им, за двојиц у, мог у дотле стић и да за сав њихов народ тако пом и
слим.“ Тако је у ствари и мислио све док Немци нис у као завојевачи ушли у зем љу.
Сад му је био остао само нек и стид од њих. Кад би се на улиц и, док њихови
војн иц и прол аз е, догађало неш то због чега је и иначе трпео, кад би бал ав о и
слабо одевено дете седело где у праш ин и, кад би људ и пљувал и на улиц и по два
мет ра исп ред себе, кад би глас но говорил и, кад би бил и одвећ пун и, кад би се
кроз прозоре виделе неу ређене собе, неок речен и зидови, младић је трпео још
више ако би се тога так ле и неп ријатељеве очи, и то неп ријатеља кога није успе
вао ник ако да презре, да му у болу и немоћ и одрекне све добре особине. Једном
је двојиц у војн ик а видео на трг у како подс меш љиво пос мат рај у јутарњу гро
зниц у набавке нам ирн ица, дроњаве торбе из којих су прек упц и вад ил и робу, и
побегао је не мог ућ и издрж ат и охоле погледе тих нем ачк их редов а који су то
радознало пос мат рал и.
– Како је, Немче! – јавио се први Иван и ставио му рук у на раме, не слутећ и
да га његове реч и мог у увред ит и.
– Бољи сам Србин од тебе.
– Мож да и јеси! – мирно је прих ватио Иван. – Него хоћеш ли дати последње
немачке реч и, а теби ево лат инских. Знаш, дошао сам до зак ључка да је узалудно
све учење, јер ћемо кад умремо све заборавит и.
Близанц и су га зач уђено поглед ал и: прво и прво, ко каже да ће све забора
вит и, а друго, што га се тиче шта ће бит и пос ле смрт и. То је њима тако далеко,
нит и су старц и, нит и су војн иц и па да мог у пог ин ут и. Чак се и Бранко тргао:
– Зар тебе то муч и?
На улиц и се чуло приближ авање војн ик а. Улице више као да и нис у припа
дале грађан има. Њихов животн и прос тор био се свео у главном само на домо
ве и дворишта. Млад ић и су кроз грање угледа л и немачк а руж ичас та и избрија
на лица, светло плаву кос у и Бранко се побоја да му се у очима не проч ита како
му ти за које зна да би их требало мрзет и изазивај у див љење због тог слож ног
војн ичког корак а, због уреднос ти и озбиљнос ти којом ступају неп ријатељс ким
улицама. Као да је одговарао на његове мис ли, Иван примет и:
– Ја смат рам да се они само силом овако круто држе, јер кад би само једном
себи дозвол ил и да поглед ају наш у дец у или наше девојке, морал и би се пробу
дит и из војн ичког сна и онд а би теш ко било Хитлеру.
„Благо њем у, мис лио је Бранко, он може да пуш та на вољу и лог иц и и људ
ским осећањима“ и примет и што је могао мирн ије:
– Ни њима вероватно није мило да марш ирају овако наш им улицама, увек
на опрези.
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– Хоћеш дат и реч и? – прек иде овај разговор Стојан.
– Даћу, брате, и за идуће вежбање. Ја их нисам још исп исао, али их знам на
памет. Пиш ите: bedeuten – знач ит и, das Marchen – бајк а...
– А још боље би било да нам ти преведеш пес му, а ми ћемо онд а погод ит и
реч и, то је лакше него да и са познат им реч има преведемо.
Бранко је с одушев љењем пес ник а превео пес му. И близанц и и Иван су бе
леж ил и ћутке превод. На крају су близанц и узд ахн ул и:
– Зар умеју Немц и тако лепо да пиш у!
Иван се подс мехн у:
– Мис лите да би то могли нап исат и и они који су малочас прош ли улицом!
Бранко само близанце удос тоји одговором у коме је било, по миш љењу све
тројице његових другова, неразум љиве горч ине и увређенос ти:
– Умеју понек ад и Немц и тако лепо да пиш у. Нађе се тамо и понек и Гете и
Хајне и Шилер.
Расп рав ивш и нем ачко пит ањ е, отиш ла су сва чет вориц а да траже Пер у.
Он је био чувен и рвач у њиховој улиц и и увек су ишли њем у на рвање. И њега и
Тијан ићеве дечаке су затек ли у необичном расположењу јер су се они тек бил и
врат ил и из пород ил иш та. У Тијан ићевом двориш ту су бил и и Огњен с Мил и
цом и Живко свирачев и Предраг, дечак за кога су скоро сви у граду знал и да је
пос војче, али му по неком прећутном договору нико није одавао те тајне.
– Да се рвемо! – бан уо је Иван својим предлогом у њихово лирс ко распо
ложење тако изненадно, да су се нас мејал и.
– Дан ас нем а ниш та од рвањ а, – јавил а се Мил иц а тајанс твено, а деч ац и
Тијан ић и су објас нил и како су тек стигли од маме и како имај у малу сес тру и
како није згодно да се тиме сад забав љају.
– Него шта да се рад и? – усп рот ивио се Иван. – Хајде да куп имо вина па да
пијемо у њено здрав ље.
– Или да играмо. Хајде да смис лимо како ће се зват и.
Разговор им је прек ин уо човек који је скоро јурио улицом. Био је то отац
њиховога друга Кос те Смиљан ића. Кос та је истина учио у другој школ и, али су
сви знал и да му је старији брат у парт изан има.
– Мож да је Кос тин брат пог ин уо, – примет ил а је шап атом Мил иц а и по
глед ал а саж аљиво за човеком.
– Како је необичан овај рат, – примет ио је Бојан – једн и гин у а једн и иду у
школу. Кос тин брат није много старији од мене.
Оба близанца би рад ије ишла у партизане него учила немачке речи, али ко би
смео поменути оцу. Он није признавао партизански рат. „Кад је требало ратовати,
кад је било сила оружја и топова и спреме, бацили, а сад иду и буне голоруки народ.
– Није тако, – говорил и би у глас близ анц и, црвенеће од увреде, од стид а
због очевих реч и.
– Како није тако? – викн уо би отац. – Дођу, побуне, преноће у мирна човека,
одведу младо лудо чељаде од куће, а Немц и кад не мог у да ухвате њих, хватај у
миран народ и свете се на њем у.
– Није, није тако! – још жеш ће би се оду п ирал и дечац и. – Није тако. Дед а
не би тако говорио. Он би ишао с њима, он би пус тио и нас.
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– Како пус тио, куд а пус тио! Зар цел а држ ав а проп ал а, а сад ће шак а јад а,
два близанца, изборит и оно што цел а зем ља није бил а кадра.
– Није, није тако! – стално су се опирал и близанц и и све више пат ил и због
очевих реч и. – А пос ле, кад извојују слободу, онд а ћеш у њој уживат и. Зар је то
право. Зашто да шак а јад а ослобађа целу зем љу! Зашто да не идемо сви!
И ето сад је мож да Кос тин брат пог ин уо, а они, као да се ниш та не догађа,
иду у школу и уче немачк и.
– Заш то би морао Кос тин брат пог ин ут и! – усп рот иви се Иван коме је та
мис ао бил а неподнош љиво теш ка, јер се с њим а друж ио иако нис у пох ађал и
исту школу. – Мож да је отац чуо штогод друго страш но.
– Мож да га Љот ићевц и гњаве због сина, – казао је Предраг. – Ти Љот ићев
ци као да нис у Срби.
– Ни мој ћале, – изјавио је свирачев Живко, – мен и не да. И ако си Србин,
каже, не можеш од шес наест год ина у рат.
У двориш те је ушао Тијан ић ниш та мањ е пот иш тен нег о и Кос тин отац.
У граду је чуо како ће Немц и наред ит и да ђац и свак и дан морају ићи у школу, да
род итељи морају изјавит и где им је дете које се није упис ало у следећ и разред.
Кад би у доба мира так ву наредбу изд ао как ав директор, био ми му свак и отац
зах вал ан: али кад то Немц и захтевају, иза тога се нешто крије. Право каже Ње
гош, мис лио је Тијан ић, да чаша мед а не иде без чаше жуч и. Јут рос радост, ро
дило ти се дете, пос ле четири сата брига због друге деце.
Било је јас но да су забрин утост и Кос тиног оца и Тијан ића изазвал и Нем
ци и Бранко пом ис ли како би свак и народ у рат у пос туп ио исто тако у некој
окуп ираној зем љи и у исто врем е се плаш ио ове своје мис ли смат рај ућ и је
издајн ичком, нес рпс ком.
Тијан ић није волео да такозване држ авне бриге дел и с децом, а уз то је сма
трао да млад иће не треба ни плаш ит и. И ако већ дође до так ве наредбе, да се
треба град ит и да је она пед агош ке природе. Зато се одмах прис ил и да буде ве
дар и поче своје уобич ајено прес лиш ав ањ е из књижевнос ти, из оно дес ет ак
књига које је по дес ет ак пут а проч ит ао: „Шта је Лаз а Лаз аревић хтео рећ и у
прич и „Све ће то народ поз лат ит и“, и шта мис ли Његош кад каже „Свет је овај
тиран тиран ин у“, и шта оно Љуба Ненадовић рече о Немц има.
– Како се оно зваше онај што су га опт уж ивал и да је пок рао Његоша! Ја ни
сам проф ес ор, али не бих так ву опт ужбу ник ад рек ао. Њег ош се изд ваја од
свих њих, човек би га познао у хиљад и.
Тијан ићеви деч ац и су се увек снебив ал и што им се отац меш а у књижев
ност, али је он на сву њихову радост сад брзо прошао кроз двориште и оставио
их опет саме.
– Мој стриц увек такав дође кући кад изиђе неки Bekanntmachung2, – пре
кин ул а је Мил иц а ћутање. – Он те објаве зове пос мртн им плак атам а, а и јес у
збиљ а так о црн е, так о крупно штамп ан е. Јао, вол ел а бих да поз нај ем как ву
немачк у девојч иц у. Шта ли оне мис ле о рат у и о нама!
– Ich weiss nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin...3 – шапнуо је огњен
Мил ици као одговор на њено питање стихове које су сви јуче морал и учити и које
су сви скоро осећал и као своје.
И зат им су се сви кроз нич ију зем љу повук ли у своја дворишта.
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Јел ен а

В

рат ивш и се из школе Иван је увек зат ицао Јелен у у неком пос лу од којих јој
се свак и чин ио неод лож ан и важ ан. Једном би пов ад ил а све ствари из ор
ман а и разбац ал а их по соби, па их понов о слаг ал а тражећ и им бољ е мес то,
распоређуј ућ и их прегледн ије. Друг и пут би вад ил а књиг е из пол иц а, па их
једном слагал а по вел ич ин и, а друг и пут по садрж ају. С пролећа би правил а ле
је и сад ил а цвеће. Износ ил а би увече сакс ије у врт, а дању их враћ ал а на про
зор. Креч ил а би стабла воћ ак а и веш ал а по њим а кућ ице за птице. Прал а би
свак и час, и кад треба и кад не треба, само да није беспос лена. Трчал а би сусе
дим а да им пом аже к ад имај у много да раде. Уз то су пос тојал а педес ет и два
редовна, недељна, разлога и још бар двадесет друг их, да износ и ствари из куће,
да риба подов е и да паје. Меке ствари су се тад а пребац ив ал е преко плот а и
мотк и, по стол ицама поређан им бетонс ком стазом крај куће.
У Ивановом раном дет ињс тву то су бил и најлепш и дан и. Двориште се пре
тварало у нек и необичан крај света. Душец и пребачен и преко мотке лич ил и су
на кол ибе, креветс ки чаршави преко грана на једра. Испод сваке стол ице пре
трпане јас туц има ницал а је собица. Било је лепше и шарен ије него код свирача
Цигана, у чијем дворишту су увек леп ршале сукње и мараме и у чијој се вел икој
куп и сламе могло до миле воље сањат и. Јелена је свак и час излетал а са ведром
воде и пљус кал а је далеко око плота по башти дозивајућ и дечак а да јој помогне,
јер његов у сес тру Мир у смат рал и су у кућ и још малом. Деч ак би се, скрив ен
испод как вог стол а прет рп аног стварим а, мол ио: „Опрос ти ми, Боже, што не
мог у да изађем из кућ ице да мам и помогнем.“
Кад би собе биле изрибане, Јелена би се премес тил а у летњу кух ињу и по
чињал а готовит и, а дечак је улазио у празне собе и изговарао своје име уживају
ћи како одјек ује као у каменолом у.
– Зар сам ја зато зап ињал а и рибал а да ти сад туд а као јарац скачеш? – изго
ворил а је Јелена бар сто пута у његовом дет ињс тву.
Зат им се дан пун кол иба, једара, кућ ица завршавао. Небо би се заруменело
негде преко циганс ке сламе, коров и разл ивен и цеђ по сок ак у би зам ирисал и,
уношење извет рен их ствари у собе би почело. То је Иван дететом необично во
лео. Стол ице је уносио стављајући их на главу, чаршавима је витлао као заставама.
– Где ћемо сад ставит и мој кревет?
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Мајк а и син би дуго размат рал и где би га ставил и. Јелена је сваког трећег
ист рес ања мењал а полож ај ствари у кућ и и то је давало још једн у драж њеном
недељном чиш ћењу.
– Стави га овако поп реко. Давно није овако стајао.
– Па да не вид им кад поподне из пос теље побегнеш.
– Ух мама, што си ти нек а! Онд а хајде ти смис ли!
Одлуч ил и су да његов и сес трин кревет опет пос таве у слово ге, како је већ
пре год ин у било, али да се узглав ље одред и на крајевима који се не сучељавају.
– Онд а се не можемо разговарат и.
– Ни чупат и се.
– Ух, мама! – И да би промен ио тем у, упитао би:
– А шта ћемо с бак ином собом?
– Бак а и тата не воле да се селе. Они су наш и староседеоц и. Ко се оно звах у
староседеоц има на Балк ан у?
– Келт и и Трачан и и Илири! – упал а је Мира из друге собе.
– Шта се правиш важ на! Мис лиш да ја то не знам.
Дечји кревет и су дотле већ више пута бил и став љан и у слово ге, пет пута
су стајал и нас прамно, а шест јед ан крај другог. Пол иц а с књигам а је од првог
разред а основне школе до шес тог гимназије бивал а некол ико пута зим и у уду
бљењу врата која су вод ил а у летњу кух ињу, некол ико пута у прос тору под про
зором, некол ико пута између кревета.
Као пос ледњи потез ист рес ања било је Јелен ино рашч иш ћавање брезова
чом јарк а исп ред куће, пуног сап уњаве воде што је дол азил а из циганс ког дво
ришта. Отац је прот ив тога увек негодовао, тврдећ и да ће Јелена ускоро почет и
да рашч иш ћава и дворишта својих сусед а.
Иванова сес тра није бил а сањал ица. Бис тра, вел ик и читач новина и књига,
пре је она могла бит и муш ко по миш љењу и њен их род итеља и сусед а. Две го
дине млађа од брата, она је говорил а зрел ијим језиком, језиком већ одрас лих.
Иван а су понек ад љут иле реч и и изрази које је упот ребљав ал а. Мис лио је да
она тако говори намерно, да би њега зач уђав ал а. Он би пре пог ин уо, него ре
цимо изговорио: како се узме, у крајњем случај у, тип ично, обу здат и се, уоста
лом, србијанс ки пејзаж, слобод ан прос тор, сучељава се, треба се суп ротс тави
ти, моје је уверењ е. Знал а је много ствари које се нау че узг ред, из новин а, из
забавн ик а, а није пок азивал а жељу да нау ч и погодбене речен ице, ни у српс ком
а камол и у немачком. То је стајало негде изван ње, невредно, готово ненау чна
ствар. Чес то би говорил а брат у:
– Шврћо, још учиш из уџбен ик а.
Јелен ин муж био је Хрват из Бос не, али нико о томе није вод ио рач уна до
рата. Међут им, пос ле усташ ког нас иљ а над Србим а, мног и су се наједном се
тил и да је Хрват и свако се по своме опредељи вао према тој чињен иц и. Сусед и
су му бил и готово зах валн и што је остао у њиховој, српс кој сред ин и, кад је ско
ро свак и Хрв ат био отиш ао у Хрв атс ку. Четн иц и су му слал и пор уке да ће га
лик вид ират и. Зато би Иван увек, кад би неко ноћу зас тао под прозором, пом и
слио да су дош ли да оца воде, зато би увек кад се Тијан ићев пас оглас и, почек ао
буд ан неко време да вид и шта ће иза тога бит и.
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Како се у то време много прич ало о прогон у Срба у Хрв атс кој, Иванови
другови су стрепел и да Ивана неко не увред и. Зато би понек ад Бранко рек ао
пред децом љот ићеваца, што је требало да буде опомена да га не дирају, како ни
под лупом не може у њем у да разл ик ује српске честице од хрватских, додајућ и:
– Алал вера твоме оцу што се није одазвао царс тву независ номе, иако би у
њем у мож да био наг рађен звањем мин ис тра зато што се одрек ао нас робова.
Рђаво се провел а у школс ком двориш ту неко љот ићевс ко дете које је без
икак ва повод а довикн уло једном Иван у:
– Твој отац је Хрват!
– А твој је Србин, па шта?
– Па ништа. Да је у Хрватс кој, убијао би и твој отац Србе или би мирно гле
дао како их друг и убијају.
– Али је он остао у Србији, иако му четн иц и прете да ће га убит и.
Мада је бил а нервозна, Јелен и нис у сметал и Иванови другови. Увек је више
волел а њих да вид и код себе у баш ти, него да Иван иде к њима. Није се љут ил а
ни кад би дечац и по стазама које је она пре тога поч ис тил а и уравњал а, цртал и
прутом понек ад геомет ријс ке слике, понек ад ликове девојак а или професора,
а најчеш ће мап у сов јетс ко-нем ачког бојиш та. И сад а су у врт у, куд а су их по
слале Јелена и Руж а, заш иљеном моч ицом цртал и бојиште.
Цртајућ и, мало су говорил и, али су јед ан другог разу мевал и. Највећа тачк а
бил а је Мос ква. Зрак ате уске лин ије предс тав љале су кретање немачке војс ке,
шире су обележ авале прот ивуд аре Црвене арм ије.
– Неће бит и да су ушли тако дубоко! – побун ио се Иван.
– Нажалост, дубоко, – одврат ио је Предраг, – али то ниш та не знач и: увла
чиће их па ће их опкол ит и.
– Дај сад да цртам, – отимао се јед ан од Близанаца, – нис и добро проу ч ио.
Ево овуд а иду Рус и.
– У лево још, у лево! – добац ио је трећ и. – Пресец и Немц има пут!
– Па не мог у док Рус и не пресек у.
– Досад су сиг урно пресек ли! – јавио се и чет врт и.
– А шта је ово?
– Кијев.
– Куд ћеш чак тамо! Дај прут! Утабајте ово па ћемо испочетка водећ и рач уна
о разд аљинама.
Заравн ил и су прву мап у и сад је Огњен почео обележ ават и друг у.
– Мос кву обележ и тачком па круж ићем око ње.
– Не, него с два круж ића, а Кијев са једном као на правим мапама. И одмери
једно три стопе од Мос кве до доле!
– Не зановетајте!
– Сад вуц и лин ије.
– Вуц и прво рус ке!
– Не буд ите деца. Морамо се зам ис лит и као Црвена арм ија, – узнегодовао
је Огњен. – Морамо Немце навућ и на танак лед.
Деч ац и су свако совјетс ко пов лачење смат рал и стратег ијом. Ово цртање
фронта бил а им је најом иљен ија забава. И увек су цртал и на зем љи. То је тре
бало да буде предос трож ност, да не би цртеж на харт ији пао у руке Немц има.
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Растал и су се с реч има:
– Слушајте ноћас шта ко може па ћемо сут ра опет цртат и.
Јелена би стазу ујут ру поново уравнавал а, не љутећ и се што јој дечац и дају
пос ла.
Једном је Иван у ујут ру причал а како је уснил а да је упао у баш ту нек и не
мачк и виш и офиц ир и право на стаз у где је био цртан фронт, али која је зат им
бил а добро заравњена. Офиц ир је рек ао реч има које не трпе приговора.
– Овде ваш син и његови другови цртај у немачко-совјетс ки фронт, и то га
лаж но предс тав љају.
– Ја не вид им ништа, – одговорил а је она.
– Скин ите први слој зем ље па ћете видет и.
– Мама, ти тај сан сад изм иш љаш! – узвикн уо је Иван.
– Не изм иш љам, нит и га се бојим. Ви само цртајте, а он опет нек а дође да
се бун и.
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Жене

С

ут рад ан по дол ас ку Анином из пород ил иш та прв о јој је дош ла у пос ет у
Руж а, Предрагова помајк а. Ана је тек бил а окупал а дете и полож ил а у ко
левк у. Нас прам отвореног прозора сунчале се, по савет у лек арк ином, пелене.
Жене су прво стајале дуго над колевком, где се из бел ине изд вајало мај уш но
лице девојч ице, румено као брес ква, тепале, дозивале, нек им птич ијим цврк у
тав им глас ов им а как ви се увек чуј у над кол евк ом нов ор ођ енч ет а, мал еног
створа да се нас меш и, да их поглед а. Међут им беба је бил а равнодуш на на те
дозиве и гласове, боравећ и још канд а у свет у из кога је тек бил а стигла.
– И од тога ком ад ић а мес а ће једном бит и дев ојк а и жен а, – узд ахн ул а је
Руж а. – И биће, богам и, нал ик на Тијан ића. Добио је девојч иц у, како је желео,
и то своју слик у.
Утом јој је поглед пао на пелене крај прозора које су изазвале у њој сећање
на време кад је усвојил а Предрага и она поче да прича о дан у кад је чек ал а да јој
га права мајк а донесе. Ана је то више пута од ње чул а, али ник ад Руж а није с то
лико узб уђењ а и топ лине о томе гов орил а као сад, поред тих као снег бел их
рубаца на које је пад ало миољс ко сунце.
– И ја сам онда од јут ра имал а прип равне пелен ице, исте так ве као код тебе,
прострте онако наеро по кревет у, само да се дете повије. Чекала сам тако од ране
зоре, и чим заш крип и кап ијиц а, пом ис лим она је, с дететом. А кад је стигла и
развил а га, држећ и га шак ама испод паз ух а, и кад сам углед ал а оне јадне коко
шије груд и и криве нож ице, обрадовал а сам се више него да је било здраво.
Причал а је то увек истим редом и на исти нач ин и Ана је пус ти подс тич ућ и
је понек им питањем.
– А је ли волео да се куп а! Моја мал а, кол ико мог у да примет им, ужив а у
вод и.
– Је ли волео да се купа? – као да се зач уд и Руж а неу мес ном питању. – Како
да није. Набавил а сам му мало дрвено коританце и, чим је она отиш ла, ставил а
сам га у воду и куп ал а ваљд а пол а сата. А он само ужив а, не отима се. Чин ило
ми се, вод а извлач и болест из њега.
– И извук ла је. Сад је момак како се само може пожелети. А како му је сестра?
– Чујем да је добро. У Ваљеву је код оних људи који су је усвојил и кад и ми Пре
драга. Стева ју је једном на улици видео, каже да личи на брата, глава одсечена.
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Учин ило јој се да се Ана неш то зам ис лил а и, веруј ућ и да јој погађа мис ао,
узел а се правд ат и:
– Волел и бис мо и Стева и ја да можемо удес ит и да се гдегод виде, али се бо
јимо да се не сазна да није наш. Мож да му је сес тра чул а неш то па би му могла
казат и.
И Ана се слож ил а да Предраг не треба да сазна да му Руж а није мат и.
– Вол имо га Стева и ја, мож да и више него ти ту своју малу, – дод ал а је, ни
кад не доп уштајућ и да би ико могао своје дете волет и кол ико она Предрага.
– Све може бит и, – нас меш ил а се Ана схватајућ и је. Она није имал а пот ре
бе да икога уверава кол ико вол и своју девојч иц у.
У дворишту су млад ић и и дечац и, два Тијан ића, Пера, суседн и гим назисти,
почел и игру. Кроз прозор су упад ал и њихови ведри гласови. Жене су ослуш ки
вале. Свак и час би у гејзер у гласов а препознале глас својих деч ак а и шапн уле
би, час Ана, час Руж а:
– Чед а! Павле! Предраг!
Кроз прозор је снебив ај ућ и се провирио мех ан ич ар Војин Том ић, који је
себе звао старим Војином, мад а је био чет рдесет их год ина. Има људ и којима је
свеједно имај у ли или немај у деце, а Војин је још од младос ти, јед ва и сам иза
шао из дет ињс тва, желео да је има. Сад је сврат ио до Ане да дарује девојч иц у.
Био је сусед Тијан ићев и чес то дол азио у двориш те кад а би се млад ић и иск у
пил и. Пос мат рајућ и их, добродуш но их је зач ик ивао:
– Ех, да ја имам сина, сад би се он ту с вама порвао. Не верујем да вас не би
и побед ио. Видел и бис те ко је син старога Војина.
Жене су га поз вал е у соб у. Пос мат рај ућ и дет ињу глав у што је вирил а из
уштирк ан их пок ривача и јас туч ића, узд ахн уо је:
– Ех, да ја имам тол ик у унуч иц у, вид ел и бис те како бих је облач ио. Има
стари Војин укуса. Стара би имал а свак и дан да јој штирк а хаљин ице.
– Која стара? – упитале су обе жене у глас – Ваша жена је млада, млађа од вас.
– Јест, млад и смо обоје, само деце немамо, – врат ио је Војин разговор у ток
којим је он желео да га вод и. – Дос ад бис мо, моје жене, стара и ја могли имат и
унуч иће.
– Не знам да ли бис те их могли имат и, – нас меш и се Ана.
– Како да не! – ражес ти се човек. – Да сам се ја ожен ио са двадесет год ина,
у селу се и млађи жене, и да се мој син ожен и исто тако млад, имао бих унук а од
пет год ина.
– Ако бис те дец у рађал и са својом женом, не бис те богме имал и тол иког
унук а – побун ил а се сад и Руж а.
– Женс ка сујета!
Врат ио се и Тијан ић кућ и.
– Стари Војин прави посете женама, – нашал ио се.
– Не, него дец и. Ја сад само с децом имам пос ла. Него што сам на пијац и ви
део момче, исти ја у младости. Кад бих га усин ио, нико не би рекао да није мој.
– Усињено дете не донос и среће, – примет и Тијан ић, заборав љајућ и на Ру
жино прис ус тво, мад а је суп ротно мис лио. – Завол и се так во дете више него
рођено, а увек му се нек а нес рећа догод и.
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Војин је ћутао.
– А не вред и много ни своје имат и! – дод ао је Тијан ић опет оно што није
мис лио. – Оде свако својим путем, а ти останеш сам као пањ.
Војин је и даље ћутао не дајућ и му за право.
Како се чуло да се Ана врат ил а из пород ил иш та, наи ш ла је и Јелена с учи
тељицом млађег Тијан ићевог сина, Босом. И поред ратне оскуд ице, донеле су
пуне руке пон уда и дарова, и опет су почел а тепања слична цврк ут у птица, пога
ђања на кога девојч иц а лич и. Том ићу се остајало у тој празничној пород ичној
сред ин и, али га је Тијан ић повео у двориште међу дечаке изјавивш и да не вол и
слушат и пијук ање жена украј одојчета.
На учитељиц и утученој жалош ћу није се могло видет и да је млад а. Прил и
ком упад а Немац а у град јед инац брат јој је пог ин уо налећућ и скоро голорук,
са још некол иц ином, на неп ријат ељс ки тенк. Иако је од брат ов е смрт и било
прош ло већ некол ико месец и, он јој је стално био на уму. Осећ ал а је пот ребу
да о њем у говори, да се сећ а шта је рек ао пол азећ и на фронт, зат им како су га
наш ли мрт ва на друм у исп ред град а. О свем у томе она је најчеш ће говорил а са
друг има, са женама, јер кад год би са мужем повел а реч о томе, пребац ивао јој
да ће се разболет и од сталног преп рич ав ањ а, сећ ањ а, плач а, а она је управо и
желел а да се разбол и од жалос ти за братом, само што то није њем у смел а при
знат и. Јелена је јед ина бил а вољна да слуша по више пута исту туж ну прич у о
братовој пог ибији, да расп ит ује за појед инос ти. Једном је, слуш ај ућ и како је
млад ић ускоч ио на тенк и тако пог ин уо, рек ла:
– За то је требало више храброс ти него Милош у Обил ићу да уђе сам у Му
ратов шатор.
Људ и су већ давно бил и почел и заборав љат и косовс ке јунаке, јед ино су их
се сећ ал и они, учитељи, и додуше, њен муж Стојан, иако је био сас вим друге
струке, адм ин ис трат ивац у Пород ил иш ту. Истина, и он је био родом негде из
Бан ије, одак ле и Јелена, где су се Срби, како се учитељиц и чин ило, више сећа
ли трад иц ије него Срби из Србије. За обе те ствари: и за то што је памт ил а Ми
лоша Обил ића и за то што је њеног брата с Милошем упоред ил а, Боса је Јелен и
бил а зах вална.
Учитељиц у, а и остале жене, и особито у те дане, привлач ио је Јелен ин сми
сао за духовно, њене приче о оним халуц инац ијама које је имал а у дет ињс тву и
које су јој се почеле опет јављат и откако се зарат ило. Не би се рек ло да је учите
љица веровал а у Бога. Она је само често разм иш љал а о томе како је свет настао,
о непог реш ивос ти закона који њиме управљају; веровал а је помало у снове, по
мало у видовитост нек их људ и – једном реч и тип ично стање створа који је осе
ћањима везан за тајанствено, а коме разум не дâ да у верске легенде верује.
Жене увек, а нароч ито крај болес ничке пос теље, крај дет иње колевке, воле
да преп ричавају снове, да поверавају тајне, да се хвале како су неке догађаје на
слут иле. И сад кад су остале саме, без прис ус тва Тијан ића и Том ића, разговор
је прешао на снове.
– Могла сам се зак лет и да ћу род ит и девојч иц у, – причал а је Ана. – Већ у са
мом почетк у трудноће дош ла ми је на сан моја покојна прва девојч ица, која ми
се дотле није ник ако јав љал а. Ништа није говорил а, само ми је ћутке пок азал а,
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држећ и је врховима прс тију за нарамен ице, белу као од шећера хаљин иц у. И ја
сам је разу мел а.
Свим трима су лица зрач ил а. Учитељица је примет ил а да снови и не треба
да говоре онако како се у обичном живот у говори.
– И ја вол им да читам снове и вол им загонетке у сновима. И мен и брат та
ко само наговес ти понеш то, а као да је цел и роман исп ричао, тако га разу мем.
Наговес тио ми је у почетк у рата да ће Немц и напас ти Рус ију. Видел а сам живо
као на филм у ону ноћ из „Рата и мира“ кад а је Болконс ки умирао. Само умес то
кнеза Болконс ког био је мој брат.
– Читала сам – рек ла је Јелена – у младости „Рат и мир“, али чини ми се, Руси
су тад а с Франц узима ратовал и.
– Наравно, али ја сам разу мел а шта је хтео да ми јави.
Био је сад а на Јелен у ред. Блед а, она се држ ал а као да је милост неба пал а
на њу. Бил а је то прича о томе како је једном у дет ињс тву, предвече, док се заба
вљал а сама у шуп и где се већ смрк авало, углед ал а неко огромно око, уоквире
но у троу гао као што га је нек ад видел а на старим иконама свога оца и како је
чул а глас: „Ја сам Бог!“ и како док је бил а дете нико није смел а о томе причат и,
смат рајућ и да би се Бог наљут ио и скин уо са ње своју милост.
– Кол ико је вел ико било? – упитал а је уздрхтало Предрагов а мајк а, мад а
није бил а први пут чул а ову прич у.
– Зак лон ило је цел а врата.
– И ник ад а га више нис и видел а?
– Ник ад. Те се ствари не виде сто пута, – знал ачк и је одговорил а Јелена.
Предрагова помајк а, Руж а, бил а је љубоморна што је Јелена ово дож ивел а,
а и сумњала је у ово виђење. Зашто би се Бог баш Јелени јавио? Ако је свезнајући,
могао би већ унап ред знат и да ће се она удат и за катол ик а.
– И је ли дуго тако стајало на врат има? – упитал а је Ана, јер ма то виђење
било и Јелен ино уображење, ипак је дивно.
– Није дуго. Само кол ико је онај глас изговорио: „Ја сам Бог.“
– И глас ти није ништа више рек ао? – и даље је питал а Ана, да вид и неће ли
Јелена који пут друкч ије исп ричат и, јер ако је то збиља дож ивел а, мора увек на
исти нач ин о томе причат и.
– Ниш та. Не може Бог са мном разговарат и као са свет ицом. Хтео је само
да каже да се нал ази близу мене.
– А как ав му је глас? – упит ал а је опет Руж а која је већ бил а заборав ил а
своју љубомору.
– Леп. Дубок и строг.
Девојч иц а се промеш кољил а и зап лак ал а. Ана је пот урил а длан руке под
леђанца и рек ла:
– Морам је преповит и, – као да би рек ла да мора погас ит и пож ар.
Извад ил а је белу малу ларву на висок пос тељн им стварима исп уњен кревет
и расповил а је. Дете је било руж ич ас то, пес нице је држ ало стис нуте као да у
њим а чув а как ву крил ат у драгоценост и боји се да она не одлет и. Труп се чи
нио нес раз мерно дуг прем а ног ам а које су се скуп љал е, сад једн а, сад друг а,
као да гоне нек и невид љиви точак.
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Све чет ири жене опет су заг ук але, зап иј ук але, цврк утале, узд ис але и сме
шиле се. Имале су жељу да девојч иц у узму на руке, да је из све снаге стегн у уза
се од изобиља милоште, али су је само каж ип рс том тицале у ситна румена сто
пал а и мајуш не стис нуте пес нице.
Павле се појавио на прозору и повик ао из свега гласа према дворишту.
– Дођите брзо! Сек а се повија.
И цел а чета дечак а је упал а у собу и зад ив љено пос мат рал а обред повијања
који је Предрагова мајк а проп раћал а шапатом:
– Прв о вел ик а деб ел е сав ијен а наеро, па иста тол ик а тањ а од управног
платна, па уздуж на мек а између нож ица.
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Списак честитих грађан а

У

оoдаји сличној судници или сеоској механи, вел ик их прозора на осам окана,
од којих је свако треће било нап ук ло или слом љено, с дашчан им подом мо
жда уочи тога дана орибан им, било је пуно стол ица и два, три стол а с којих није
скин ута праш ина, као ни са стак ал а на прозорима. Видело се да ту одају уређу
је муш ко које има снаге, али нема око да примет и мрље ни праш ин у. Све је било
израз ит о ратно, канц ел аријс ко, дрв ено, сем две иза нђ ал е глом аз не фот ељ е,
окрен уте очи у очи око округлог собног сточ ића, који се чин ио крајње прите
шњен, у неповољном полож ај у међу њима. Мирис ало је на љубичас то мас тило
које су сеос ки пис ари оду век више волел и од модрог и црног. Мирис ало је на
рат, на барут, на сукно, на немаш тин у. За столом прет рпан им држ аљама и дво
јим ногарима за њих, упијач има, харт ијом, седел а су три љот ићевца.
Шта Немц и! Немц и су овде гос ти, – рек ао је Главн и, крупн и, двојиц и дру
гих који као да су му и стасом бил и потч ињен и. – Шта они знај у ко је овде ко.
Елем, Аврам Тијан ић...
– Ти то по азбучном реду, – прек иде јед ан од потч ињен их коме Аврам није
тол ико сметао.
– Не по азбучном него по стручном, – хтео је као да се нашал и Главн и, али
је испало нес трп љиво и набус ито. – Углед ан занатлија, а занатлије су упол а као
радн иц и, мис ле они слично њима, дајем главу да је свак и мало бољшевизиран.
Друг и потч ињен и је хтео да искорис ти прил ик у да пот ис не мало првог са
срца Главног. Њих двојица су се стално отимал и о то мес то као деца о стол иц у.
– Значи, у име Бога, запис ујемо под нумера један Аврама Тијанића, – рече он.
– Зап ис ујемо. И међу занатлијама ти има разл ике, – развијао је даље Глав
ни своју мис ао. – Стол ар је увек опас нији од опанчара. Смат ра се човек неш то
виш им, чита чова и књиге. Нек и су из Баточ ине поруч ивал и код њега столове и
веле обес ио усред радње пол иц у и нап ун ио књигом. Пуна као сат мед а. Не мо
жеш између књиге и књиге ни танко сеч ив о пров ућ и. Друго је то кад Нем ац
чита. Њем у је то од Бога дато.
– Има двоје деце и треће је на пут у, – опет је био упао први потч ињен и коме
је Аврам нек ад јевт ино, испод цене, нач ин ио нек и кух ињс ки сто.
– Где ћеш ти, дак лем, наћ и Србина без деце. Чес тит, нечес тит, деце има.
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– Довео је пре нек и месец и сина оне свастике из Сремске Мит ровице, – по
кушавао је стално потч ињен и да избац и Тијан ића из спис ка нес рећн ик а.
– Дак лем, да зап ишемо Аврама, – ставио је Главн и тачк у на овај мал и спор.
У спис ак чес тит их грађан а, узет их у обзир ако зат реба тал ац а, и људ и да
буду за одмазду стрељан и, пог ине ли који Немац, побележен и су зат им сви сто
лари и који имају књига у радњи и који их немају.
На пол иц и између прозора, склепаној од чамовине, леж але су новине, све
жњи аката, обзнане на нашем и на немачком језик у, исп рес авијане на чет воро,
окруж нице и наредбе.
– Шта ће вам овол ик и људ и, кажеш, – чис то се увред ио Главн и на питање
својих помагача: зар треба узимат и у обзир тол ико људ и. – Е, дак лем, ево да чу
јете шта пише.
Отворио је фиок у стол а и отуд извад ио неке новине и акта па, градећ и се да
превод и правце са немачког, он према сећању, мало је сак атећ и, проч ита нек а
мес та нед авне наредбе начелн ик а немачке Врховне комаде:
„Вођа Рајх а је заповед ио да се свуд а примене најош трије мере, да би се по
крет што пре угуш ио.
Свак и акт уперен прот ив немачке оруж ане војне силе мора се оглас ит и да
је ком ун ис тичког порек ла.
Да би се нем ири угуш ил и у зачетк у, морају се одмах примен ит и најоштри
је мере. Треба бит и свиреп. Као одмазда за једног немачког војн ик а смртна је
казна стот ине ком ун ис та. За сваког рањеног немачког војн ик а има се стрељат и
педесет ком ун ис та.“
Проч итавш и ово, глед ао их је некол ико трен утак а победонос но као да је
сам ту наредбу изд ао.
– Ето, зато су нам потребни тол ик и људ и. Педесет мучк и убијених Немаца су
већ пет хиљада Срба мање. А знате ли кол ико је непријатељских војника убијено
на пут у Младеновац–Краг ујевац? Знате! И мож да ће сутра, прекос утра, бити ве
ћање с Немцима и с председником општине и морамо имати нешто у рукама.
Упао је утом у канцел арију човек зеленаш ког и манг упс ког изглед а и остао
стојећ и. Лич ио је и на оне који се шуњају по граду, ослуш кују разговоре по тр
говима, пивн ицама.
– Сретох сад оног суд иј у Вукос ав љевића. Пре ме није хтео глед ат и као да
сам смрд љив сир, а сад ме заус тав ља и пита как ве то спис кове праве љот ићев
ци. Није љот ићевц и, него Љот ићева војс ка, одврат им ја. Праве спис ак чес ти
тих људ и, правих Срба. Па да, каже он, и нис мо збиља сви прави.
– Прек ид ај! Јас но као дан! – издера се Главн и. – И дај сад редом све суд ије
и адвок ат е. Ако је периферија ком ун ис тичк а, цент ар је изазив ачк и. Дак лем,
Младен Вукосављевић, Сретен Мит ић, Остоја Перић, Чедом ир Лук ић, Средоје
Пет ровић.
– Ко би рек ао, све лепа српс ка презимена, – узд ахн у први писар.
Управо је придош лица, сашаптавш и се са Главн им, хтео да изиђе, а под про
зором је избило некол ико млад их гласова. Сва чет ворица погледаше на улиц у.
Тамо је ишла поворк а учен ик а, али не весело као кад се иде на излете. Рат
је био већ утиснуо печат и на њихова лица, на одећу и обућу. Дечац и, у год инама
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кад а се већ поч ињу носит и муш ка одел а, ишли су у јакн ицама очигледно у кућ и
шивен им, ократк им или избледел им, од оне пам учне ткан ине која би да подра
жава вунене штофове. Нијед ан није имао кравате ни једнобојне кош уље, ни у
једнога није било на ногама нових ципел а.
Понеко би зас тао на улиц и и поглед ао саж аљив о за њим а, као да мис ли:
ето, у што им дет ињс тво и младост одл азе. Понеко би их понеш то упитао, али
се није чуло ни питање ни шта учен иц и одговарају.
– Кол ико ли им може бит и год ина? – упитао је јед ан од пис ара. – Изглед а
све нешто јадно, жгољаво.
– Дак лем, јадно и жгољаво, а уме да глед а у Немце изазивачк и. Само ли је
оно школ арац, диж и руке. Од тога прави Србин неће бит и.
Сву чет вориц у је зап љус нуо талас нет рпељивос ти, сумње, нечега као лак
страх, увређеност. Изазив ачк и поглед и што су понек и деч ац и бац ал и на не
мачке војн ике који су им ишли у сус рет, чин ило им се да су и њима упућен и.
– И, дак лем, питај сад ту дерл ад, ко је крив што је Нем ац побед ио! Побе
дио и ушао у побеђен у зем љу. И ако га не дираш, не дира те.
– Не вид и те, бре, а не само не дира. Глед а ти преко главе и тера своја по
сла, – скоро је вик ао придош лица.
Он се, очигледно, осећао угрожен од сваке младос ти, од сваке школовано
сти, од свакога ко од њега окрене глав у, ко га не поздрави, ко с мрж њом глед а
Немце, ко не говори да су они бољи пријатељи Срба него Совјетс ки Савез, да
су патње нашега народ а казна божја за грехове које чин и према Немц има. За
зирао је и од оних који не хвале немачк у вредноћу, чис тоћу, тачност и храброст,
зазирао је и од блед их зам иш љен их жена које прођу и не поглед ај у га, од оних
који шап ућу нешто прол азећ и мимо њега, од оних којима се не може ништа за
мерит и у понашању према Немц има, али који их се туђе.
Придош лиц а је опет крен уо у град. С пријатељим а се рас тао став љај ућ и
им рук у на раме и ослањајућ и се свом снагом као да проба мог у ли је издрж ат и.
И наједном се сет ио да није казао главн у ствар због које је и сврат ио.
– Јеси чуо, – обратио се он Главном као да она друга двојица и не постоје, – шта
се догађа у Подрињу? – И не чекајући одговор настави као да јавља о догађајима на
как вом кинеском фронт у: – Попаљене десетине кућа, пострељане стотине људи.
– Биће и више ако се људ и не ураз уме, – зак ључ ио је Главн и као да би ре
као: „Ако украдете, бићете каж њен и.“
Кад је вес тонос ац отиш ао, пос ао се нас тавио. Главн и је проч ит ао с неке
изгуж ване цедуљице коју му је канд а малочаш њи посет ил ац оставио:
– Стојан Стојановић, Недељко Прок ић, Миша Поповић. Ко оно беше Миша
Поповић? Имам га овде, а не мог у да га се сет им.
– Како не можеш! То је онај што има два сина у Учитељској школ и, онај мал и
што прича да су Немц и за Првог светс ког рата боље се понашал и него ови, да
није било ово овако.
– Е, пиш и га и подв уц и. Дак лем, „ово овако“ смо ми почел и, а сад се ујед а
мо где не треба, – љут ио се Главн и и име Немаца из Другог светс ког рата.
У другом потч ињеном куцао је страх као огромно прош ирено срце, а и са
вест му се почел а буд ит и. Док је Главн и говорио да нис у Немц и ти који убијају
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мирне грађане, да нис у они ти који их вешају и стрељају, већ да то чине људ и од
бегли у шум у који напад ају немачк у војску из засед а; да Немц и морају да чувају
свој у кож у, како је Главн и обично назив ао жив от; да морај у да врше одм аз де
– да свега тога не би било кад би се Срби пом ирил и са чињен ицом да су изг уби
ли рат, онај вел ик и, зван ичн и, рат између Југос лавије и Немачке – потч ињен и
се потп уно слагао са њиме. То му се још јас није учин ило кад су Немц и у ваљев
ском округ у стрељал и његова брата, узевш и га онако с реда да нак упе пот ребан
број српских глава за једн у немачк у. Ни он није одобравао тај рат из заседе, како
су га љот ићевц и звал и, ту небриг у шта ће потом бит и са селом где су убијена два
Немц а, како је говорио Главн и, са кућом где су конач ил и. Осећао је суревњи
вост према борц има у шум и: „Та и ми друг и ваљд а вол имо своју зем љу и слобо
ду, ни ми нис мо прод ал и душ у ђаволу, али не мог у сви бит и ни борц и.“ Док су
Немц и сам и, овде или онде, куп ил и људе за одмазду, могао је разу мет и.
Али кад је Главни почео за Немце правити списак оних који би требало први
да буду жрт вован и неп ријатељу, почео се питат и: којих то својих људ и, којих то
Срба главе бран имо, изд ај ућ и главе својих суг рађан а. Заш то су те неке главе
које мож да и не познаје важ није од глава људ и којима је до јуче називао добро
јут ро. Зар ово није најс траш нија засед а према својим суг рађан има?
Не би се мож да смело рећ и да је Главном било стало да тол ике суг рађане
отера у смрт. Мног о страш нија бил а је у њем у жељ а да са Немц им а седне за
исти сто, као рав ан с равн им, како се њем у чин ил о, да расп рав ља о судбин и
тол ик их људ и. Неће с њим а зас ед ав ат и у тој дроњ ав ој соб ет ин и, неу гледној
као сео с ке судн иц е, већ у канц ел ариј и са фот ељ ам а. Дом аћ и, бан атс ки Не
мац вер ов атно ће прев од ит и њег ов е реч и Немц у из Рајх а, и обратно. Нов о
придош ли нас илн ик ослов љ ав аће га гос под ином. Дак ле, Нем ац, први гос по
дин у Европ и, њег а ће ослов љав ат и онак о као свог а сап лем ен ик а. Где си,
мајко моја, да бар из прик рајк а поглед аш док ле ти је син дог урао! Шта може
да се исп ил и из српс ког опанк а! И нес хватљиво је што се тај народ оком ио на
Немц е! Је ли Нем ац крив што је поб ед ио? Поб ед ио, дак ако! И није, дак лем,
сам о Срб иј у, нег о цео свет. С так вим људ им а ће он расп рав љат и о судб ин и
свој их суг рађ ан а, уз чаш иц у шум ад ијс ке рак ије. Неће крит и да је род ољуб,
да је Србин. Немц и не мрзе родољубе. Они су се дигли прот ив ком ун ис тичке
мор е у цел ом свет у. Ту Главн и потп уно дел и њих ов став. Дак лем, да ми је да
пов ед ем ову двој иц у да вид е как о ме Немц и уваж ав ај у, – пом ис лио је саж а
љиво глед ај ућ и своје пом агаче.
– Елем, Ђоле, што си ми се ућутао? – упитао је наједном. – Жао ти Срба?
Жао је и мен и, али је боље да их пог ине две хиљаде, а да се спасе два мил иона.
Него, изиђи ти мало у град, обојица ми нис те пот ребн и.
Освеж и се на ваз дух у. А и мењ аће се ово, тек нац рт правимо, немој ми се
сек ират и.
Али Ђоле из суревњивос ти није могао да оде, мада му је збиља било скоро
поз лило, – бојао се да се његов супарн ик не умил и више од њега Главноме.
– Дак лем, овај српски сељачк и Бог дао ми је памћење веће него што га и сам
има. И умем као он да читам мис ли, – настави се Главн и хвал исат и. – Него, дајте
сад млекаџ ије, баштоване, фризере, дај ту боран ију, треба нак уп ит и две хиљаде
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триста људ и. Дак лем, Живан Павић, млекаџ ија, Милош Цвејић, Мил ан Нау мо
вић. Јесте ли их побележ ил и? Љуба Сим ић, Стеван Којић, баштован и.
Главн и је опет нач ин ио пау з у. Било му је крив о што прот ив некол иц ине
људ и које је набројао није имао ник ак ав док аз, себи за олакшање, нит и да сим
пат иш у парт изане, нит и да слушају кришом совјетс ке вес ти. Главн и је волео да
се радује при овом пос лу, да лик ује што је неког, према његову миш љењу, на не
српс ком пос лу или реч и ухват ио. Ма како луд и сујетан, желео је ипак нек ако
да своју савест умири.
– Дак лем, не мог у се чуд ом нач уд ит и, – узд ахн уо је, – што се ови иначе
мирн и људ и не упиш у у српс ку војс ку, кад се већ Србима осећај у. Што да губе
главе узалуд. А овако, шта ћеш, хтео не хтео, мораш их зап исат и.
Кад је дошао ред на радн ике, прво је био зап исан фаја Миш ић.
– А свак и би од њих могао доћ и на прво мес то, – зак ључ ио је Главн и. – Гаја
свако јут ро три пута опсује Љот ића. А то не морам ни да му читам из мис ли, он
то јавно рад и. Онд а дај Пет ра Чол ића, молера. Тај би могао пос иг урно Стаљи
на оном својом зат убас том, жуљевитом руком нас лик ат и боље од Цвеје живо
пис ца. А Цвеј у ћемо оставит и за семе, до крајње нуж де. Глед ао сам, људ и, тога
Цвеју како брзо нек и дан нац рта Љот ића. Чик ају га нек и дан у кафан и: „Дедер,
можеш ли за мин ут нац ртат и Брк у, ено онога.“ „Мог у ја“, каже, „и онога кога
немам пред очима“. И, дете му љубим српс ко, фикфик, и нац рта Љот ића. Он не
спад а овамо, али ћемо га за крајњу нуж ду.
Друг и потч ињен и је с ужасом прат ио како рас те број људ и који ће, како је
говорио Главн и, морат и бит и жрт вован и да се Српство спасе. Код сваког имена
имао је жељу да викне: „Немојте тога!“ – али ко јамч и да се преп реден и Главн и
неће досет ит и јаду и забележ ит и и њега међу чес тите, кад остане насамо.
– А метал ац Чедо Вук ић, читам га као Бог, глед ам му кроз копоран, нос и
Лењинов медаљон о врат у. Дак лем, што има пристал ица тај Лењин, алал му вера!
Волео бих знат и да ли је он био што паметн ији од својих прис тал ица...
Потч ињен и су исп исивал и љубичастим мастилом имена шкрипећ и перима
по харт ији која се ваљда дуго вук ла по канцел аријама и теш ко примал а мастило.
– Дак лем, немојте зап ињат и тако као да орете. Да наи ђе нешто који Немац,
ма и онај војвођанс ки, што би се подругн уо.
Извад ио је из фиоке свеж ањ потп уно свеже харт ије без лин ија, а онд а вра
тио њу па извад ио друг у са лин ијама.
– Нис те ви рођен и за писаре, без лин ија не умете да се снађете. Ко Бог вас
вид им како се муч ит е. Е, сад да нас тавимо. Милорад Рос ић. Што се чуд ит е?
Знам га напамет. Преп реден ији је од мене. Јав ља нам се на улиц и као да смо му
кумови, а чујем га, у себи нам псује све од Љот ића до Хитлера. Поразмакн ите
мало, немојте тако сабијено.
– Тај Рос ић је из моје улице, – примет и први потч ињен и који је Рос ићу ду
говао пет хиљад а динара. – Нема празник а да не иде у црк ву.
– Срби иду у црк ву из пол ит ичк их разлога. Мож да Рос ић тиме нешто при
крива, или неком тиме пркос и. Сумњам да има што с Богом да прича. А сад до
лази Милош Павић. Онај што вол и да говори, што уме да говори. Али чим му
приђеш близу, заћут и. Дак лем, жал им га што сам себе тако одаје.
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Низ ал а су се имен а радн ик а, зан ат лија, ситн их службен ик а, зат им оних
које је Главн и као Бог прозрео: једн и кришом слушају рад ио Лондон, друг и су
у подрум у нач ин ил и детектор, трећ и ујут ру јуре стрмоглавце по новине, зна се
заш то; једн и не поздрав љају Љот ићев у војс ку, једн и мис ле да су бољи Срби од
љот ићеваца (ком ун ис ти – а овамо Срби!). Једн има се вид и по очима да смерају
нек у завер у, нек и зацело ноћу бив ај у у илегалној акц ији, тако су измож ден и,
нек и су негде пев ал и рус ке пес ме, нек и су подозриви што су бесп рекорно че
стит и, јер где жив чов ек може так ав бит и, нек и су прос то радн иц и, а они су
сви, као Бог их вид и, сви црвен и, симпат изери банд ита. Онај не унос и бадњак
у кућу, онај не просипа слам у, за оним деца не пијуч у, код оних се не шарају јаја,
него се прос то, као од беде, боје.
У неко доба је пус тио потч ињ ене, обојиц у у исто време, изм ис ливш и им
нек и пос ао, и извад ио из торбе нова имена. Међу њима су бил и лек ари, апоте
кари, елект рич ари, хлебари, мес ари. Људ и тих зан им ањ а, прем а нем ачкој на
редби, имал и су се штедет и. Немачк а пос ла, мис лио је Главн и. И они, дак лем,
понек ад не знају шта раде. Све то што је учило вел ике школе, одрођено је. Чак
је цел а пород ица у којој има ђак а одрођена. Глед ам је скроз. И баба која слуша
унук а кад учи о пос танк у света, прес таје вероват и у Бога. Свак и отац и дед а и
ујак и тетак који имај у ђаке у гимназији смат рај у да су пос тал и од мајм уна, да
зем ља иде око сунца, и ако му очи виде да сунце обил ази око зем ље. Вид им их
како диш у. Одлуч ио је да на предс тојећој седн иц и са Немц има обрат и паж њу
на људе који имају деце на школовању.
Дак лем, Блаж о Јов ић има двој иц у у Учит ељс кој. Двој иц у. Е, ту и баб а
прич а зацело да Хрис тос није васк рс ао. Јово Мил анков, јест тргов ац, углед ан
трговац, али која вајд а кад има девојч иц у у седмом и посиг урно је и он заражен
нау ком. Љут сам на Немце што тако олако ослобађај у људ е понек их зан им а
ња. Може он бит и и фризер, али ако има дете на школовању, не сме му се веро
ват и. Љуба Миш ић има сина у шестом. Е, тај Љуба је богомољац и Србин, – при
знад е Главн и. – Ако би дет е њем у рек ло: „Бог ор од иц а је род ил а Хрис та као
мене моја мам а“, ишам арао би га прв о што дира Богород иц у, а друго што зна
како је њега његов а мам а род ил а. Дак лем, не би га збиљ а требало зап ис ив ат и.
И овај Гвоз ден Јов ановић их има двојиц у у гимн азији, не може код мене изв р
дат и спис ак ни због тога, а ни зато што је књиж ар. Ти књиж ари су савезниц и
ђак а и професора.
Код куће је зат им слушао рад ио Беог рад и био задовољан због добрих ве
сти. Добрим вес тима је Главн и смат рао оне које јав љају да су парт изан и сузби
јен и, да су поп аљен а нек а бунтовн а сел а по Србији, да Немц и улазе у дубин у
Рус ије.
– У томе је спас рус кога народ а, – објаш њавао је жен и која је канд а бил а су
морно расположена због вес ти које су њега весел иле. – Немц и ће Рус иј у спа
сти ком ун ис тичке море. Ваљд а си дос ад појм ил а шта је ком ун из ам! Е, па кад
свргн у у Рус ији ком ун из ам, Немц и ће се лепо врат ит и у свој у зем љу, а Рус иј у
оставит и Рус има.
Случ ајно је поглед ао кроз проз ор. Два радн ик а су се на улиц и руков ал а,
чин ил а су се задовољна.
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Скроз их вид им, – кивно је пом ис лио Главн и, – слушал и су Лондон и Мо
скву и верују у њихове лаж и. Залуђен народ па то ти је. Више вол и обман у која
му год и, него горк у истин у. Имао је жељу да отвори прозор и да им довикне:
„Траж ит е тобож њег спас а преко сед ам мора и сед ам план ин а, а он вам се ту
под носом у рођеној кућ и нуд и. Шта фал и Немц има!“
Пред њим је било неко поверљиво штиво о нач ин у стрељања, па је подв ла
чио мес та која су му се чин ил а важ на: стрељ а се пуш ком на дван ае ст мет ара
одс тојањ а. Пуц ањ у глав у сиг урн а смрт. За сваког осуђен ик а одређује се пет
стрелаца. Стрељање врше трупе, и то чете које су имале губитака. Да се сто људ и
убије, пот ребно је чет рдесет мин ута. За копање јама треба много више времена.
Код стрел аца мог у нас тат и реа кц ије.
Почео га је хватат и сан помешан с олак им нем иром.
Еј, јадн и српс ки залуђен и народе, баш назор хоћеш да изг инеш! – рек ао је
зевн увш и и зас па.
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У ком анди места

Д

иректор гимназије одржао је кратко саветовање са нас тавн иц има пре него
што ће поћ и у команду мес та.
– Спис кови које Немц и захтевај у не слуте на добро, особито кад знамо да
се праве и спис кови грађана, и кад знамо како неп ријатељу иде у нашем крају и
у нашој зем љи уопш те, и кад знамо шта се догод ило у Краљев у. И по моме уве
рењу већа опас ност прет и онима који пох ађају школу, него онима који су се не
где склон ил и. За учен ике се мора нешто учин ит и, мол ит и да се изу зму од онога
што се осталом грађанс тву прип рема.
Био се обук ао као за школс ку прос лав у: бесп рекорн а бел а кош уљ а, црно
одело, најбоље црне ципеле куп љене пред сам рат. А подш ишан и избријан је
иначе увек бивао.
– Каж у да је тај Немац по струц и професор, – примет ио је неко.
– То ми и даје наде.
– Напос летк у, ви сте директор школе, и он би исто чин ио за своје учен ике.
– Не знам да ли треба да се држ ите гордо или снисход љиво, – примет ио је
трећ и.
– Кога је мол ит и, није га љут ит и, – рек ла је нек а од жена.
– Нек а буде са мном шта хоће, да пок ушам само учин ит и неш то за дец у, да
вид им шта у Команд и намеравају.
– Мис лићемо на вас. А пос ле се врат ите право овамо да јавите како је било.
Са стрепњом се ближ ио Команд и нагађајућ и како ће разговор тећ и. Веро
ватно ће му заповедн ик пон уд ит и прво да седне и испод ока разглед ат и како
изглед а директор школе у поробљеној зем љи. Мораће признат и: „Ипак је чист
и уред ан.“ И нас меш иће се одобравајуће.
Истин у говорећи, и не би се смело с овак вом молбом и на овак во место поћи
којек ак ав.
– Шта вас је натерало к мен и? Кажем натерало, јер ви сте Срби горд и, без
вел ик е нуж де не дол аз ит е неп ријат ељу. Ви сте, вид им из пријав е, дир ект ор
гимназије. Због учен ик а?
– Да. И сам и сте, чујем, професор и нас лућујете шта ме је довело.
Зат им ће му Немац пон уд ит и цигарете, али ће он одбит и да узме под изго
вором да не пуш и. Немац ће као незадовољно заћутат и некол ико сек унада, а он
ће наставити:
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– Због учен ик а сам дош ао. Због онога спис ка који сте захтев ал и. Спис ак
грађана разу мем, али ово су још деца...
– Наравно, – слож иће се Немац и дод аће: – Над ам се да сте уз имена уче
ник а став љал и и име и зан имање род итеља и где стан ују.
– Све ће бит и учињено према вашој жељи, – пож уриће он да одговори.
– То је више због грађана, да имамо у виду кол ико ко има одрас ле деце, и
деце уопш те. Мад а, ето, неп ријатељи, о свем у вод имо рач уна. У Рајх у су дец а
драгоценост.
– И код нас, ако смем рећ и. Зато сам се и забрин уо.
– Нема мес та ник ак вој бризи.
– И ја их сам имам чет воро, нис у наравно сви учен иц и.
– О, то је онако по српс ки, – рећ и ће заповедн ик мало подругљиво, али и с
див љењем.
– Могло би бит и и по немачк и, – љубазно ће директор одврат ит и.
– Треба нам војс ке, – уозбиљиће се мало Немац.
Директор се колебао да ли сме одговорит и: „Као и нама.“ Ипак, то би могло
неп ријатељево добро расположење пок варит и. Боље је оћутат и.
Нас туп иће ту мал и зас тој. Директ ор ће очекн ут и да Нем ац нас тави. Не
приј ат ељ ће мор ат и очигледн о да мер и свак у реч, јер царс ка се не пор ич е.
У том зам иш љеном, једном од дос ад дес ет претпос тав љен их разг ов ора, ди
ректора узнем ири неп ријатељево ћутање и он одлуч и да каже неш то у одбра
ну својих ђак а.
– Моји учен иц и су примерн и, – рећ и ће. – Они добро знај у шта им је ду
жност према вел иком немачком Рајх у. Наравно, не мог у порећи да су родољуби и
да трпе...
Немац ће га зацело прек ин ут и оним познат им:
– Нама не смета родољубље. Родољуби се и не диж у прот ив нас, јер знају да
тиме уништавају своју зем љу. Ком унистичке банда нас натерују да у самоодбра
ни бивамо жесток и и према мирном народу. – И онда ће наједном, као узгредно,
рећ и: – Да ли се учен иц и мешају са овд аш њом радн ичком омлад ином?
То мора одмах одлучно одбит и, али то мора учин ит и тако као да се не до
сећ а због чега је питано, да би одбијање било што убед љивије. Већ је у једном
ран ије зам иш љеном разговор у то и форм ул ис ао. Рећ и ће сас вим мирно и он,
као да разговара са својим суседом:
– Није то, гос под ине, као код вас у Рајх у, где је култ урн и ниво радн ик а ви
сок. Наш и се учен иц и мож да и неп раведно и претерано туђе од својих врш ња
ка радн ик а.
Так ав одг ов ор мора дел ов ат и убед љив о, али ће неп ријат ељ, више да за
страш и него да се обавес ти, зацело рећ и:
– Међут им, ја сам чуо да је ком ун изам продро у школе, и да су они који се
ове год ине нис у уписал и заражен и том идејом.
Овде ће одговорит и прво на друг и део питања, тако ће му бит и лакше.
– Не спречавај у наше ђаке идеје да се упиш у. Они најчеш ће због имовног
слабог стања нап уш тају школу да би се запос лил и и помогли пород иц и, а и рат
је. А у школ и се ком ун изам у корен у пресеца.
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– Нис ам знао да сте тако рад ик алн и, – дочек аће неп ријатељ ирон ично тај
одговор, да пок аже да ће он то још проверит и, а у ствари је преко шпиј уна све
било проверено.
Већ се ближ и зград а у којој је неп ријатељ. Директор мало зебе око срца. Уз
степен ице већ није ишао онако мирно као улицом.
У пријавн иц и га узнем ири сус рет са хибридом Србина и Немц а, човеком
рођен им у том граду, а одан им људ има који су као неп ријатељ ушли у град.
– Име?
– Имате на личној карт и, а мис лим и да ме добро познајете: ваш син ми је
био ђак.
– Част вам а, али наш профес ор и нем ачк и су као Бог и шеш ирџ ија, – без
икак ве пот ребе, сем да увред и, донесе хибрид свој суд.
– Гос под ин заповедн ик вероватно већ чек а.
Сабеседн ик се тргао на реч заповедн ик и рек ао:
– Одмах ћу пријавит и.
Канцел арија заповедн иков а бил а је далеко чис тија него у Главног, али је
пон аш ањ е било слично, било исто душевно стањ е, иста охолост, самоу в ере
ност и нес трп љивост.
Разговор је требало да се развије на немачком језик у.
– Bitte4, – без икаквог усрдног погледа или покрета дочекао га је заповедник.
Мора се, значи, рећи наједном, без увода. непријатељ има посла и презире
поробљеног. Да је имао да моли за царство небеско не би – окренуо би се и иза
шао рекавши: danke5. али директор баци под ноге лични понос, чак рече себи да
поробљени и нема на њега право, и изложи кратко разлог своје посете.
Али неп ријатељ коме у томе граду није зацело било онако како се над ао,
није жел ео да разг ов ара са поробљен им, особит о не о ђац им а, и пос ле осор
них првих реч и учин ио је пок рет као да би пот раж ио мотк у да посет иоц а час
пре изг ура.
Поробљен и је поглед ао с огромном неверицом и разочарањем пос ле свега
што је усп ут зам иш љао да ће рећ и и да ће чут и.
Неп ријатељ му је пок азао руком да изиђе, видећ и га у недоу м иц и, сад мо
жда мало стишан ије него у првом трен утк у.
Директор се окрен уо и пошао. Труд ио се да не иде брже од оних који су са
чаш ћу бил и прим љен и па им се не одл ази. Хибрид који је вероватно чуо запо
ведн иков повишен и глас, био је снисход љивији него малочас, киван што је Не
мац професор порек ао његову пох валу.
Узнем ирен тако суров им пон аш ањ ем неп ријат ељ а директ ор је нас лут ио
за учен ике најгоре. Улиц а којом је ишао њих ал а се као брод, чин ило му се да
му се облутак под ногам а помера. Неп ријатељ му је лич ио на човек а који је то
јут ро чуо десет по Немце узнем ир уј ућ их вес ти, и то за које је претпос тав љао
да су и грађ анс тву поз нат е, те му се мож да зат о директ оров а пос ет а и молба
учин ил и изазивачк и.
Дуго је још директор био под утис ком кратког и суровог разговора у Ко
манд и мес та и теш ких слутњи које је тај разговор проб уд ио. Слутње су пок у
шавале да се уобл иче у мис ли, али он им није доп уштао, није се усуђивао да им
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то дозвол и. Не би иначе могао проч итат и немачк у наредбу, да је дозвол ио себи
да зак ључ и како Немц и намерав ај у неко зло с омлад ином и како то зло треба
ускоро да се деси. Мож да намеравају да ученике на железничкој станици, мож да
желе да их интерн ирај у у Немачк у и одл азак треба да изведу изненад а, мож да
су одлуч ил и да их узму за таоце, јер су акц ије парт изана биле учес тале.
Учен иц и су га са зебњом глед ал и. Очи као да су им порас ле и сви су се ди
ректору тога трен утк а учин ил и непот ребно изђик љал и, више него што одго
вара њином узрас ту и више него што би он то желео у томе трен утк у. Некол ико
стот ина млад их очиј у, млад их лиц а пред њим стоји, и он јас но осећ а да су му
сви, до пос ледњ ег а у том час у одан и, даназ ир у њег ов у љубав и бриг у за њих.
И њихови род ит ељи су смат рал и да су им дец а збрин ут а док су под колс ким
кровом. И онај професор који је имао једног сина у заробљен иш тву и једнога
још у гимназији, волео је да каже: „Школ а и заробљен иш тво су још јед ина ме
ста где нам деца мог у бит и заштићена од немачког осветољубља и окрутнос ти.“
– Учен иц и, – рек ао је директор, – Немц и су пос лал и расп ис кроз све шко
ле, – нароч ито је прећутао кроз све средње, – да учен иц и морају уредно пох ађа
ти часове. То смо, уосталом, и ми увек од вас захтевал и, – додао је насмеш ив се.
– А ако смо болесни, господ ине директоре? – упитао је мршав и блед петак.
– У бол ес ничком крев ет у не может е, наравно, у разред. Али се лек арс ко
уверење мора имат и.
Директор би још штогод рек ао, рец имо, мож да да је довољно и род итељ
ско уверење, али је у дворан и могло бит и и деце која не би умел а да ћуте.
– Сад се разиђите по разред има и буд ите мирн и. Немц и и према вама желе
да примене нач ине васп итања као и према својој дец и.
Било како било, нека мирно живе и раде до трен утка как ве опасности, – ми
слио је.
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Ђачк и спискови

З

ахтев да учен иц и уредно пох ађај у часове није тол ико плаш ио нас тавн ике,
кол ико захтев да се неп ријатељу што пре пред а спис ак учен ик а који су за
врш ил и седм и, или шес ти и пет и разред, а нис у се упис ал и у почетк у школс ке
год ине у наредн и. Разредне стареш ине су нос иле упис нице према столу као да
је у свакој по сто кил а и ћутке су почеле рад.
– Како брзо израс тоше ти дечац и! – узд ахн у јед ан од њих, разредн и старе
шина седмог.
Нико се није одазвао, никоме није било до разговора.
Над именом свакога учен ик а, и оних уписан их и оних неу п исан их, разред
ни стареш ина седмог је у себи одрж ао мало пос мртно слово, сећајућ и се не са
мо појед инос ти учен иковог карактера, већ и тога како је учен ик говорио, како
се одев ао. Сећ ао се мал их школс ких дож ив љаја. Сећ ао се свога однос а према
сваком дечак у.
Порас тао је до момк а и дебељуш ни, мало дрем љиви, син главног градс ког
млек аџ ије, свечан и озбиљан као на служби у црк ви, у новом новцатом мунд и
ру од пам учног штофа, закопчаном до под грло, с венцем зеленк ас тог оковрат
ник а на кош уљи. И сад вид и њег ов е руке пол ожене на клуп у као кад ред ари
преглед ај у нокт е. Профес ор га теш ка срц а увед е у спис ак оних који се нис у
уписал и почетком год ине.
Мирнији је био запис ујући Зорана Гавриловића, порек лом са села, јер се де
чак није виђао на градским улицама. Ни у доба мира Зоранови укућани нис у во
лел и да дол азе у град, нит и да на градском трг у продају. Све што се има треба да
пот роши свој народ, говорио је Зоранов деда. Шест год ина је то разредни старе
шина слушао од старца кад овај дође у школу да расп ита за дечака. Професор се
сети како је целе прве недеље дана у школ и Зоран седео на час у под зеленом шај
качом набијеном на чело, коју му је мајка куп ил а продавши кришом од деде кор
пу јаја на трг у. Кад ју је потом морао скидати на час у, натицао ју је за време одмо
ра и бдео над њом како само сељаци бде над стварима за које су дате паре.
Није се уписао у школу ни Сретен, зван и гивназија, смеш ни дечак мачећег
поглед а који је све до трећег разред а волео да се туж ак а:
– Мол им, гос под ине, ови поз ад и се смеј у, мис ле да је гивн аз ија основн а
школ а.
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Тако је гимназију звао и Сретенов отац, главн и градс ки коч ијаш. Изговор
те реч и био је нек а пород ична ознак а, поред узреч ице – ко ће ко Бог.
– Ко ће ко Бог, – хвал ио се Сретенов дед а сусед има. – Вид ите оног малог
белот репог, немаш га шта видет и, а пошао је јесенас у гивназију.
Међу неу п ис ан им је и дечак који нос и материно девојачко презиме, лице
као нац ртаног заш иљеном оловком, без иједне црте пог реш не или недовршене.
Професор га није виђао на улицама већ од почетк а школс ке год ине и пом ис ли
са задовољс твом да је деч ак зацело негде с борц им а у шум и и да је веров атно
строг пол ит ичк и комесар.
Професор сад наи ђе на имена некол иц ине уписан их у седм и. Није их уно
сио у спис ак, али није био убеђен да им то осиг урав а живот. Мож да ће боље
проћ и они који не седе у школ и на окуп у! Мож да ће горе судбине бит и Цига
нин Живко, чија баба је увек помагал а кад се школ а креч ил а, чији је отац, сви
рач, смат рао себе Србином, јер је славио крс но име и јер се у Првом светс ком
рат у тук ао уз Србе. Живко је био углађен ији него понеко сеос ко, па и градс ко
дете, сањал ачк их очију и зам ршен их трепавица. У првим разред има ник ад није
сео у клуп у, вечно је вис ио преко ње, пресам ићен, исп ружене руке. И до сад му
је остал а навик а да пруж а рук у, знао – не знао, бил а је то као нек а учен ичк а ло
јалност. Уостал ом њем у се, увек, чин ил о да тачно одг ов ара. Бил е су за њег а
ситн ице недос тојне паж ње ако би нек у реч изв ит оперио као њег ов и рођ ац и
свирач и у пес мама које су певал и. Професор се још сећ а како је Живко рец и
товао у првом разреду, зас мејавајућ и другове:
Школо наша лепа, школо наша мил а,
дос та си нам школо узајмљена бил а,
Или кад је говорио да су придеви опис ни, град ивн и и прис војн и.
Разредн и стареш ина осет и за Живк а још више бриге него за српс ку дец у,
слутећ и да ће, ако дође до невоље, први бит и на удару Циган и.
Његов а нас тавн ичк а нак лоност пређе у род итељс ку топ лин у кад а наи ђе
на име Мил ан а Гаг ић а, деч ак а који је још са дван ае ст год ин а имао своје ми
шљење и смат рао се позван да бди над пос лом наставн ика и који је првога дана у
гимназији утрчао у директорову канцел арију узнем ирено рек авш и:
– Лепо, богам и, ви ту сед ите а и не знате шта се рад и у школ и.
– Шта се рад и?
– Права луда кућа. Свакога часа улази у разред нови учитељ. И тако по свима
разред има. Код нас их је чет ири дол азило.
Дечак је од почетка школске год ине помагао оцу у ковачкој рад ион иц и, ако
се већ није придруж ио старијем брат у борц у, и Немц и га се не мог у докопат и.
– Не зна човек шта више да жел и: да не пох ађају школу, а да су негде далеко
од град а, или да је пох ађај у, а да су на дох ват руке неп ријатељу, – прек иде су
морн у тиш ин у једна од нас тавн иц а. – Ја бих, на пример, волел а да су Сим ић и
негде ван школе па ма им морал а име овде зап исат и.
И она се узе глас но сећ ат и како су већ у друг ом разр еду знал и нап амет
Глиш ићев у „Прв у бразду“. Било им је лакше да је нау че напамет него да је сво
јим реч има каж у. „На врх сел а Вел ике Врбн ице...“ почн у и до краја се не заус та
вљају. Говоре и уживају у свом подвиг у глед ајућ и победонос но по друговима.
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– Знал и су напамет и свих девет цик луса као да су их сам и смис лил и, – уме
шал а се нас тавн ица која им је у чет вртом пред авал а. – Као локомот ива су изба
цивал и из себе стихове. И било је стихова које су нароч ито глас но изговарал и.
И сад их чујем: „Тад зак ликта девет соколова... Руке шире у лице се љубе... То је
Марк у врло жао било... Кад доћера цара до дувара.“
Сви су је паж љиво сас лушал и, мад а су бил и обу зет и својим бригама и сво
јим сећ ањим а. Знал и су да и она пат и због сваког учен ик а, да жел и да о њим а
говори, као што би и они хтел и да се на глас сете својих љубимаца.
Професор лат инс ког би, на пример, врло радо проговорио о Иван у, свом
најбољ ем лат инц у, и исп рич ао како је Иван изјав ио једном да учи лат инс ки
управо зато што људ и њиме више не говоре. И Лат инац не одоле, упита Ивано
вог разредног:
– Јес те ли дош ли до Ивана Опач ића? Нажалост се и он упис ао... Што је то
дечак паметан! Слушам га једном на одмору, разговара са другом. Ниш та није
лепше, вел и, него стат и пред неком конс трукц ијом као пред зат ворен им вра
тима. Прво се као мало препаднеш, али наједном почне кроз тебе да струји не
ка радост. Говориш себи: буд ало, то ти је инфин ит ив с аблат ивом, само мало
кам уфлирано. Али пред понек им батом кам уфлаж а не вред и. А ово даље ти је, а
ово даље ти је слагање времена. Чини ти се да играш шаха, и кад помакнеш једн у
фиг уру, лупнеш њом. Васк рсаваћу лат инс ки језик.
Сви дубоко узд ахн уше. Иванов разредн и стареш ина рече:
– И чем у сад а сва та знања!
Нас тавн ик нем ачк ог а за то врем е је мис лио шта би тек требал о рећ и о
Бранковом познавању немачког које би понек ад могло и нас тавн ик у да смета,
да млад ић није био за подс мех одвећ добар и паметан.
– Ко је предавао лане у мом шестом? – опет је неко прек ин уо ћутање. – Зами
слите, не мог у трен утно да се сет им ко беше Петар Ерић. Моз ак ми се разбо
лео од ових спис кова.
– Ко је да је, ако га сад нема упис аног, мора се нажалост пријавит и, – при
мет ио је неко.
– Знам то, али хоћу да га исп рат им добром жељом, топ лим погледом.
– Пет ар Ерић је зван и Пет ар Без Душе. Краљ евс ки над им ак. Дол иков ао
би, истин а, и понеком професор у, – дод ао је трећ и. – Петар Без Душе је онај
плави, неж ни који јед ва чујно говори.
– О мене луде, како сам могла детет у заборавити име. Али зашто је без душе?
– Није једном у трећем знао шта је душевно стање, па се другови шал ил и
да то не зна зато што је без душе. Ђачк а пос ла.
Насмејал и су се. У зборници је преовладала жеља да поразговарају, да испри
чају још коју анегдот у о својим ученицима, да се надмећу њиховим даровима, да се
подсете њихових погрешака које у том озбиљном часу нису више биле погрешке.
– Моја тројиц а, богам и, већ су у парт изан има, – уплео се професор мате
мат ике.
– Који су то? – живахн ул и су сви.
– То се не гов ори, – осмехн уо се он загонетно, али је одм ах зат им рек ао
имена млад ића.
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– Видело се док су још код мене у разреду бил и да су так ви, – прих ват ио је
разговор нас тавн ик историје, и дод ао: – Сви су они так ви. Ни мој Јован Мил ић
се није уписао ове год ине, а ни у граду га не виђам.
Разгов арал и су тако и увек, кад би морал и зап ис ат и име ђак а који се није
уписао с јесен и, осећал и су се као да га изд ају, да га пред ају у руке неп ријатеља,
и онд а би поново дуго, пог ружено ћутал и.
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Стрељање крај црк ве

П

ред олтаром стоји двадесет ина стараца. Њихово преп лан уло лице чин и се
још црње према седој коси. Иза њих су жене исто тако преп лан ула, изм учена
лица. Гледају сви у сликовн иц у коју су тол ико пута посмат рал и. Прво свако по
гледом траж и свеца који му је крсно име. Ено онај с кравом као Петрова Мркуља,
апостол је Лука, а онај који убија зелен у аждају добри је и радосни светац Ђурђе, а
крил ат и страш ни свет ац је Мих ајло који ће им пос ле смрт и грехов е мерит и.
И права је срећа за онога поганога Средоја, љотићевца, што слави архангела Ми
хајла, ваљда ће му архангел прогледати кроз прсте. Сви потом дуго гледају смерн у
Богород иц у и њено детешце. Да ли се и она мучила као ја кад сам рађала оног мог
шумског, – размиш ља Мил ица, чији је син, радник у краг ујевачком Војном заводу,
негде с борц има у шум и. Она јој се тихо, да јој се не би чуле ни реч и ни мис ли,
мол и да му опрости што је једном, баш ту пред црк вом, усијана млад ићка глава,
говорио како је Богород ица као и друге добре мајке род ила дете с човеком, а не са
Светим духом. Додуше, ни њој ни другим женама није било тешко да то поверују.
А и зар је грех оно што све жене на свет у раде! Богород иц и то нико од сељака, и
кад би поверовао у апокриф Мил ичиног сина, не би замерио. Сељаци из Грошни
це смат рају греш ником онога горе испод крс та, Јуду, који изд аје дојучераш њег
друга. Он је отп рил ике грешан као Вук који је издао на Косову. Они, ти старц и,
још живе у трад ицији и народној песми, али им то није сметало да заједно са мла
дићима свога села, са краг ујевачк им радницима, са ком унистима, осете као увре
ду немачк и захтев да војска Рајх а пређе преко Србије, како би ударил а на Грчк у,
која је у оном рат у где су они бил и борци и јунаци била њихов савезник. Јуда им је
мрзак готово као у Средоје љотићевац, рођен у њиховом селу.
Служба још није почел а, али ено иза двери, иза њихових златас тих резба
рија и грана, вид и се како се свеш тен ик, избеглица из Бан ије, облач и. Сељац и
ма је и ово његово облачење свештен и чин. Кад а отвори двери и пок аже се оде
вен сличн о свец им а с икон ос тас а, они пог ну глав е, спремн и да слуш ај у
мол ит ве у чији смис ао ник ад не мог у потп уно да прон икн у због зам ршен их
црк венос ловенс ких реч и. Они понеке мол ит вене изразе додуше, већ знај у са
крш тењ а, свадби, слав а, као што су алилуја, амин, и пак и, пак и, по вел иц ијеј
милос ти божјеј, оглашен и изид ит е, Исаи је лик уј, и род и син а Еман уе л а, Го
спод и помол им сја и још неке мол ит ве мало крњене и предругојачене.
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– О благ орес творен ији воз дух ов, о избил ији плодов земн их и времењ ех
мирн их – Гос поду помол им сја.
Погађај ућ и шта значе ове реч и, опет су прик лањ ал и главе и мол ил и се на
свом језик у за плодове земне и мирна времена.
Сунце је кроз високе и уске црк вене прозоре бацало сад на једн у сад на дру
гу икон у по сноп светлости и већ почађала боја се трен утно буд ила, освежавала.
Јад ан ли је поп Тодор, мис ле сељац и о свештен ик у избеглиц и, ето, тако је и
тамо служ ио кад су дош ли да га воде. Није то шал а упас ти у црк ву са пуш кама
и ножевима, па ако је и православна, а они катол ици, јер, има ли Бога, он је ваљда
јед ан.
А свештен ик је певао:
– О плавајуш чих, путешес твујуш чих, недуг ујуш чих, страж душ чих, пљене
нијех и о спасен ији их – Гос под и помол им сја.
И сви су се с њиме мол ил и за пут ни ке и заробљен ике, за оне који плове по
бурн им морима и рек ама.
Усред црк ве стајао је сточ ић прек ривен пеш киром од домаћег платна и об
рубљен црвен им концем, одак ле су прив лач ил а паж њу везена слова: „За здра
вље сина Милована.“
Напољу се изненад а зач ул а вик а, топот цок ул а и звекет оружја. Људ и су се
бојаж љиво окрен ул и према врат има, одак ле је упад ао блес ак необично сунча
нога дана, али се у порт и још није нико видео. На лиц у свештен ик а није се при
мећ ивало да је узнем ирен. Он је и даље читао, али рек ло би се још усрдн ије не
го мал оч ас. Нап ољу се вик а пој ач ав ал а и већ се у порт и вид ел и нем ачк и
војн иц и. Људ и су се узнем ирил и, али су још сви остал и на месту. Пом ис лил и су
скоро сви да Немц и хоће свештен ика да гоне у ропство. Тако су за време службе
и усташе поп у Тодора извеле из црк ве и отерале у логор. Утом су војн иц и руп и
ли у црк ву.
Млад немачки војник је пошао према олтару, али се још није усуђивао да
свештеника у одежди такне бајонетом. на металној плочи његовога опасача
писало је „Gott mit uns“6.
Али свеш тен ик је певао даље, као да би да заглуш и страх, да заглуш и шум
око себе:
– Зас туп и, спас и, пом илуј и сох ран и нас, Боже, својеју благод ат ију.
Нек и убог и љот ићевац лица као спечена оскоруша, који је стигао са војн и
цим а, труд ио се да га сељ ац и не опазе у гом ил и Нем ац а с којим а је упао у цр
кву. Мад а је и сам хтео некоме да се свет и за горк у судбин у народ а, или за своју
горк у судбин у, ипак се уплаш ио због нас рт ањ а војс ке на свеш тен ик а усред
храма. Овол ик а освета превазил азил а је меру коју је он био одред ио. Он је био
и за црк ву, и за Бога, и веровао је да Бог то све вид и, али се теш ио исто тако да
Бог зна како он не жел и да свеш тен ик умре као жрт ва освете, не жел и да га са
службе одведу на стрељање.
– Нек а умукне! – обрат ио се љот ићевс ким војн иц им а фолкс дојчер у не
мачкој униформ и. – Не мис ли ваљд а да смо дош ли да њега слушамо.
Војн иц и су се почел и сабијат и и гон ит и народ према изл аз у, с њиме и спе
ченог љот ићевц а. Старц и су се сашаптав ал и: „Неће ваљд а из црк ве извод ит и
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да убијај у. Неће ваљд а свеш тен ик а, и то овако у одеж ди. И у прош лом рат у су
бил и Немц и, али овога није било.“
Понек и немачк и војник кришом погледа друга покрај себе. Понеком се лице
згрч ило, те се чин и како му око крајева усана стоји по лопт ица која се понек ад
мало помери као да не може да се смес ти у устима.
– Шта је ово, људ и! – викн уо је нек и старац. – Има ли два Бога? Да није не
мачк и убио нашег?
– Пред смрт, па греш и душ у, – уздрхтао је љот ићевац с лицем оскоруше, а
и сам је управ о пом ис лио да ли овај дог ађ ај у црк ви знач и да се Бог слаже с
овим што Немц и чине, или да мож да има јед ан српс ки и јед ан немачк и па који
надвлад а, и све би дао да може побећ и са тога поп ришта. Ено двојица оних ста
раца су га познал а и глед ају га укочено и он, који је и сам сељак, и одгајен као и
они, зна шта у том час у мис ле и којим га именом називају.
Немц и су их опкол ил и и људ и су поу м ил и да по женама пош љу поруке они
ма који су им остал и код куће, али у час у је све то пос тало бес мис лено: с јуж не
стране је некол иц ина војн ика дотерал а још једн у гом илу сељака пок уп љен их на
стазама, путевима, ливад ама, код бунара, појил а, крај стоке, и старих и млад их,
а зат им се и с друге стране појавил а још једна чета гон ил аца и поробљен их.
А дан је као у пркос био леп и мирисао на узоран у зем љу, на повело лиш ће.
Природ а је као увек глед ал а своја пос ла: вен ул а кад јој се вене, цветал а кад јој
се цвет а, ма шта се с људ им а деш ав ало. Није дав ал а ник ак ве знаке прот ес та,
није опом ињал а. Мож да су само птице биле узнем ирене, као да је између људ
ске и њихове душе имало везе. Облетале су преп лашен у гом илу, ужурбавале се,
улетале у исп раж њен у црк ву где су олтарс ка врата остал а отворена. На нед але
кој стрњиц и вране су гак але.
– Имао си право, сине! – зак ук ал а је Мил ица, она чији је син био отишао у
парт изане и скин ул а због нечега марам у с главе, и то као да је био знак још не
кол иц ин и жена да их скин у и завапе хватајућ и се за косе, као кад се куне.
И сам страх од терања у Немачк у, од таош тва, био је ужас ан. Незавршен и
пос лови, неисп уњене обавезе, исп ливавале су пред очи сељак а. Оног тамо до
главе ошишаног седог човек а виног рад је остао необран, а требало је за два да
на да га бере. Како ли ће се то без њега обавит и. Да не поломе дец а оне младе
брес кве још крхк их гран а! Да не пом еш ај у тамњ анс ко с остал им грож ђем!
А жена чији је син био у шум и, како се то у селу говорило, више него о син у ми
слил а је о телет у које се прек јуче отел ило. Ко ли ће га негов ат и! Њем у треба
нег а као и дет ет у. Треба да му се прос тире увек чис та слам а. Њеној сус ед и,
оној белол икој с јам ицама у образима, остало је код куће двадесеторо пил ића,
жут их као дук ат и, као душа мек их. Оној оштроносој продорнога поглед а ста
риц и, која није скривал а неп ријатељс ки израз свога лиц а пред неп ријатељем,
остао је у кућ и унук од сед ам дана. И ко ће пород ит и ћерк у оне лепе црнома
њас те жене којој по стас у не би дао ни чет рдесет, а мож да јој више није ни би
ло. Бог зна да ли ће их пус тит и из Нем ачке до јан уара кад црном ањ ас та жен а
треба да крене у десето село негде око Смедерева. Богомољк а Стана се једнако
крс тил а и понав љал а црк венос ловенс ке мол ит ве које је запамт ил а на безброј
ним јут рењима и службама. Коме ли се мол и и има ли коме! – с негодовањем је
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пом ис лио нек и старац коме је било лако наљут ит и се на Бога, и одљут ит и, који
га хвал и кад је год ина родна, а куд и кад је суш на.
У ток у некол ико мин ута ипак је пос тало свима јас но да нис у из црк ве исте
ран и рад и пута у Нем ачк у, или как вог кулук а или таош тва. Сељ ац и дотеран и
са стране донел и су вест да су негде нек и Немц и на пут у између Краг ујевц а и
Мил ановца поу бијан и и да сад купе народ да га за одмазду побију.
– Зар и жене?
– И жене, так ва је Хитлерова наредба.
Богомољк а је све глас није говорил а:
– Пом јан и, Гос под и, град сеј и всјак иј град и стран у и вјерој у жив уш чих
в њих...
Немц и су их пог нал и мало исп ред црк ве, али људ има се није ишло, чин ило
им се да им се, док су још у сенц и црк ве, не може зло догод ит и.
– Судбино црна!
– Јадна децо моја!
– Сине!
– Помјани, Господ и, град сеј и војакиј град и страну и вјерују живучих у њих...
„Коме ли се то мол и! Оном српс ком крвн ик у? – узнегодовао је опет сељак
који се лако на Бога љут ио.
Али није било времена за негодовање, за сећање, за жаљење, за мрж њу. Нема
више времена ни смисла да се поглед баци на Средоја, на његово оскорушје лице,
још спечен ије од страх а, од кајањ а, од изнен ађењ а. Мож да су се гос под ари, и
дом аћ и и стран и, неком исповед ал и шта ће се крај црк ве догод ит и, али њем у
нис у. Он не може од ужас а да се миче, не чује шта Нем ац заповед а, јер ако се
може гин ут и и на мол ит ви, где је онд а мес то у ком се човек може од смрт и за
клон ит и? Онд а је љот ићевс ка војс ка сувише слабачак зак лон. Суђено је, знач и,
човек у да страд а, и то ти је. Опет му неко од гос под ара неш то заповед а, али он
не чује и не миче се. Онд а га бајонет има гурају у гом илу пог нан у на стрељање,
међу сељ аке који су га у црк ви глед ал и са презирањем или нех ајем. Људ и су у
трен у појмил и и његову судбин у и размак ли се да му даду место. Ако није живео
међу људ има, нек а бар међу њима умре.
У жбуњу и грању и на пољу дешавало се све што се дешавало и до тога тре
нутк а. По мравињац има су мрави ужурбано милел и натоварен и бел им лопт и
цама, одл азил и преко путање нек им неод лож ним пос лом. Јеж је у смет у наба
дао на бод ље мирис не тек опале лис ке – и он зацело има неп ријатељ а и треба
од њих да се сак рије. Ровц и и крт ице под зем љом су копал и ходн ике. Птице су
у грању живеле својим животом, који вероватно није лишен брига, мад а се на
ма прик аз ује весео. И пчеле су запос лено пролетале крај гом иле људ и на смрт
осуђен их. Некол ико висок их бел их облак а нас тавило је да живи према својој
машти, да се грл и, да град и куле, да се разил ази и поново чет и. И сунце, вел ик и
доброт вор и душ ман ин тих људ и, равнодуш но се пело небом.
Мисли сељака се у том предсмртном час у везивале необично као у сну. Биле
су мозаи к сећања, страх а, наде, жаљења, порук а, изненадн их саглед авања, са
жимања цел а живота. Довођење у мужев љев дом. Свек рва на врат има са вел и
ким ситом, одак ле запахне мирис тек млевена браш на. Дете испало из колевке,
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с вел иком првом чворугом на челу. Воловс ка кол а која возе очев ковчег румен
кас том стазом, узбрдо, према гробљу. Битк а на Кајмакчал ан у. Чучање у рово
вим а. Узоран а њив а пос ле кише, опојн и мирис, слађи од мирис а хлеба. Прво
теле краве Мил авке. Плаћање пот рице због свиња које су ушле у Пет ров кук у
руз. Вест да је Беог рад бомбардов ан. Гласови о изд ајс тву пете колоне. Суров
бол, стид, жеља за осветом. Ноћ порођаја. Цепање старе упране кош уље за пе
лене. Котао из кога кип и млеко и гас и жеравиц у на огњишту. Прва градс ка сви
лен а блуз а. Чеш љић који је брат донео с ваш ара. Градс ка болн иц а с мирис ом
лекова. Лек ар у мант илу, вел ик и, светао као над а. Дол азак свеш тен ик а Тодора
из Бан ије у грош ничк у црк ву. Прва вест о судбин и народ а у Бос ни. Крс на сла
ва. Здравице. Јан уарс ки цел ац. Дунав. Лепен иц а, Војнотехн ичк и завод у Кра
гујевц у. Свадба у тој истој грош ничкој црк ви. Циган и свирач и прес ам ићен и
од усрднос ти. Њих ов е стар е виол ине. Вел ик е, свет ле вратн ице кроз које су
сватови ујурил и у порт у. Пос ледње реч и изговорене јут рос у двориш ту. Казан
под звез дан им небом. Неодољиви мирис рак ије. Евенк а под стрехом. Учитељ
првог разред а. Књига за одл ично учење и примерно влад ање. Судн ица срес ког
суда у Краг ујевц у. Авион и. Авг устовско звездано небо. Падање зрел их крушака
у траву. Шарк а под откосом. Куп ине по крчевин и.
Готово сви они су ту, на тој руд ин и, на дом ак црк ве, играл и на својој или
на туђим свадбама. Зелена трава је у ток у дана пос тајал а угажена, жута. А по
негде се сас вим ист рл а и гол а зем ља се пок азивал а. Познај у они тај мирис уга
жене траве, ознојене зем ље. И ако је већ суђено, ако се мора, боље је онд а умре
ти ту, на тој руд ин и где је живот и отпочео, него да те спале негде у Пољс кој,
или у неком сен у, или да те баце у воду, или у камен ит у јам у. А Срби су од тих
смрт и од почетк а рата стално умирал и.
Немачк и војн иц и су глед ал и, али ни у што: нит и у народ који је требало за
који час да побиј у, нит и у небо или зем љу; бил и су заглед ан и мож да у будућ
ност, у вел ик у Немачк у, у своје куће остале негде далеко. Поглед и су им лебде
ли изнад глава људ и истеран их из црк ве, око којих је још вејао мирис там јана, а
кад би се који случајно окрзнуо погледом кога човек а или жене, одмах је скре
тао поглед. Али јед ан, најм лађи међу њима, није то умео, чак га је неш то вук ло
да глед а у оне у које ће за који час пуцат и. Поглед му се стално враћао на старца
који га је глед ао, више с пот ајном надом нег о са страх ом, више као отац или
дед, а не као заробљен и неп ријатељ, више са жаљењем него са мрж њом. С час а
на час њихове очи би се среле и остале некол ико сек унд и повезане. Људе су по
виц има и пок рет има опет пог нал и исп ред себе. Најм лађи војн ик се труд ио да
старац буде исп ред њега, нас прам цеви његове пуш ке. Пуц аће изнад старчеве
главе. Он ће пас ти уплашен или оборен друг им тел има – мож да ће пас ти и мет
ком оборен, али га неће он убит и.
Да ли су оно некол ико жена бил и оставил и у гом ил и до пос ледњега часа да
би и оне биле стрељане, према пос ледњој Хитлеровој заповес ти да се у Србији
не штеде више ни жене ни дец а, или су се још колебал и шта да чине, или су се
прос то у пос ледњем час у освес тил и – тек команд ант коме је поглед био пао на
стариц у и на богомољк у кад су већ приш ли шумарк у где ће се стрељање врш и
ти, дрекн у љут ит и згађено да их изд воје. Али оне како у почетк у нис у веровале
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да их мог у побит и, сад су још мање веровале да су ослобођене и остале су ска
мењене, све док их некол ико љот ићеваца не гурн у у стран у.
Мало зат им чу се продужен пуцањ као да се свак и звук скамен ио и кот рља
се и сус тиже јед ан другог.
Топот ног у, шум лиш ћа, прх ут и глас птица, понек а реч нес хватљива нашој
зем љи, нашој шум и, нашој вод и бил и су ипак само као кап у изненадној тиш и
ни која је пос ле стрељања нас тал а.
Изненад а и сурово отреж њен и љот ићевц и осет ил и су као да је пресечена
веза између њих и зем ље у којој су рођен и, да је пресечена у њима сам им и веза
којом су се држ ал и за неп ријатеља. Бил и су сад а као они које зем ља неће а небо
не прима, за увек у свем у бивш и, пометен и, онемог ућен и. Са сујеверн им стра
хом су се освртал и на човек а у свештен ичкој златом оперваженој одеж ди.
Ено немачк а сил а одл ази као да пере руке од недел а, невина или крива ко
лико су криви сви неп ријатељи, ратн иц и у поробљеној зем љи; а они који су јој
се, било у невољи, било из обест и, приволел и, остал и су да положе рач ун поби
јен има, да глед ају њихове пос ледње трзаје, да издрже њихове пос ледње погледе,
да их зем љом зат рпају.
Срећн и Средоје, лица као у оскоруше, ено га леж и негде крај свеш тен ик а,
не осећа страх а, ни колебања ни стид а. Он ипак зна где је: зем ља ће га прим ит и
и пок рит и. Он је ипак умро с уверењем да ће га тај који се на зем љи Бог у мол и
за људе и у небо увес ти.
И да ти стрељан и људ и нис у бар тол ико своји, тол ико невин и, домаћ и, људ и
који не мог у бит и криви за све оно за што су љот ићевс ке стареш ине опт уж ива
ле своје прот ивн ике! Да нис у бар одевен и у ту одећу, у те чакш ире, у те копора
не и кош уље од дом аћег платн а, било би им лакше пос ао обав љат и. И да није
наоколо тол ик а тиш ина, и да се тол ико врана не скуп ља по њивама, и да једна
није већ дрс ко ушла међу тел а!
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ао што северац нагло јурне и отк ључа врата, отвори прозоре, продре кроз
пукот ине, јез ив а вест о стрељ ању пред црк вом муњ ев ит о се пробил а до
околн их сел а и градова, наруш ил а пол иц ијс ке часове, пробил а се мимо страж а
и бајонета, мимо свих бау к а туђинс ке силе. Увук ла се кроз плотове, кроз кљу
чаонице и димњаке. Поред свег настојања власти да се ништа не сазна, већ увече
су о стрељању сви шап утал и. Жене су позивале дец у са улице, зат варале кућу
као да су мет еоролози објавил и неко опако нев реме. Људ и су остав љал и по
слове и под овим или оним изговором хитал и кућ и.
– Омча се стеже, – говорио је забрин уто сусед суседу.
– Бога се не боје.
– Как вог Бога! Бог је сад мањи од маковог зрнца. Нема он то наоруж ање.
Чињен ица да су људе извел и са службе у црк ви, да су стрељал и и свештен и
ка, нароч ито је плаш ил а. Пок азивал а је да је неп ријатељ на све спреман, а по
казивал а је и то да му је нек а голема мук а, – што је људ има бил а как ва так ва на
кнад а за оно што су трпел и.
– Они нама стеж у омч у, али, чин и ми се, и њима неко.
– Стеже, стеже, али дај дочек ај да сас вим притегне.
Иван у су сут рад ан по стрељању о смрт и његовог деде рек ли другови, Пре
драг, Бранко и Близанц и, који су то негде на трг у чул и од неког сељак а који је
свакоме, тобож прод ај ућ и пас уљ, узг ред, и страш ну вест пришапн уо. Деч ац и
су се дуго лом ил и да ли Иван у да то саопш те и како да му саопш те. Цртај ућ и
на стази у његовом врт у совјетс ки фронт, упитал и су га:
– Шта би ти дао да парт изан и и Рус и сад стан у побеђиват и Немце?
– Они их већ побеђују!
– Побеђују, али да их онако јуначк и притегн у.
– За то нема цене. Не знам, мож да бих могао живот дат и.
– А да ли би кога другог могао жрт воват и?
– Што ме завитлав ате! Могао бих још вас чет вориц у жрт вов ат и! – наш а
лио се Иван, мис лећ и да се и они шале.
Очигледно, нис у добро почел и. Нас тавил и су ћутке цртат и фронт, док је
Иван био и даље добро расположен. Вук ао је лин ије прутом и сканд ирао:
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– Facio, facere, feci, factum! Шта мис лите шта би ми Немц и учин ил и кад а бих
стао исп ред Команде мес та и викн уо: Мрзим немачк у оруж ан у силу! Бранко,
како би се то рек ло на чис том немачком?
Близанци су приметил и да они никад не би правил и јунаштва само јунаштва
рад и, и да би било паметн ије учин ит и неко јунаштво, за које мож да нико не би
знао ко га је учинио, а које би нах уд ило непријатељу. Онда су сасвим тихо испри
чал и о неком подвиг у двојице ученика осмог који су после тога умак ли у шум у.
– Е, то је право јунаштво. Јунаштво је и кад неко ћутке умире.
Грехота је пуштати Ивана да се и даље смеје, док му је деда тако трагично за
вршио живот и леж и мож да негде у јарузи још незакопан, помислио је Предраг.
Он је два пута у авг ус ту са Бранком и Иваном био у Грош ниц и. Свеш те
ник избеглиц а умео је да прича зан им љиво о томе како су га усташе истерале
из куће и повеле у логор. Њих тројиц у међут им није тол ико зан имало ни како
су усташе разбиле тес тију и наш ле златн ике, ни како су се љут иле што златн и
ка није кол ико су очек ивал и, – мад а је све то што је дед а говорио лич ило на за
ним љив у народн у прич у. Није их много зан имало ни како су заробљене гон и
ли да се умив ај у у заг ађ еној и окрв ав љеној рец и, ни како су леж ал и у шуп и
сабијен и као сток а.
Сећао се Предраг како се старац, причајућ и, свак и час прек ид ао кад а дође
до узбуд љивог мес та:
– Само то немој причат и својој мајц и. Њу је опас није помери т и из равно
теже него онога на трапезу у цирк ус у. Јес и ли глед ао кадгод цирк ус?
Њима тројиц и било је најч удн ије и најс траш није како сусед Степан, који
је дед и до среде увече свак и дан дол азио у кућу, пио рак ију код њега, у чет вртак
ујут ру није назвао ни Бога, ни њем у нит и иком његовом и смејао се кад су ста
рог свештен ик а усташе повеле у логор.
– А зашто ти њем у упркос нис и казао штогод, зашто нис и рек ао довиђења?
– чуд ио се Иван.
– Није било времена за пркос, а ни воље, млад ићу.
– Јес те ли се бар држ ал и храбро? – нас тавио је Предраг исп ит ивање.
Старац се нас меш ио збуњено:
– И нис ам, пред њим а нис ам; али пред Богом сам био храбар, знај ућ и да
немам дел а због којих се иде у пак ао.
Они су снуж дено заћутал и. Ипак је требало пок аз ат и храброс ти, чик ат и
усташе!
– Али нис и их ваљд а мол ио да те пус те? Нис и ваљд а? – упитао је молећ иво
Иван у жељи да спасе дед и углед пред својим друговима.
– Не би ни вредело мол ит и, – одговорио је он окол иш но.
Гимназисти су се по сто пута враћал и на суседа Степана, никако не схвата
јућ и да је увече казао лаку ноћ, а ујутру се није ни осврн уо на заробљенога. И сва
ки пут кад је то старац тврд ио, Иван је говорио да је то немог уће.
– Е, ти си као твоја мајк а. Не шал и се да јој прич аш о Степ ан у! И то би је
поремет ило.
Њих тројица су бил и тад а допешач ил и у село, али је старац хтео свак ако да
их исп рат и свечано и поруч ио је за повратак коњс ка кол а. Било је то пос ледње
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њих ов о ужив ањ е те врс те. Кол а су бил а нов а, оков ан а. И на предњ ем и зад
њем сед иш ту бил и су јас туц и пуњ ен и вун ом, зас трт и шар ен иц ам а. И пел о
се у кол а дивно – помоћу праг а нал ик на стремен. Коњ је око ушиј у имао две
дуг е кић анке.
– А Јелен и обазриво причајте, она је увек као на трапез у, – биле су пос лед
ње његове реч и које су другови чул и.
Већ је бил о пад ал о вече. Прол аз ил и су пут ем пок рај лив ад а. Коч ијаш је
журио да стигне пре пол иц ијс ког час а и да изиђе зат им слободно из град а. За
пахн уо их је мирис траве, зем ље, шуме. Немце нис у сретал и па су трен утно бил и
заборавил и да је ропс тво, да ће их они у граду дочек ат и, да свак и час около по
неко гине. Обман у да су у слобод и повећавал а је и та богата зап рега, по дома
ћинс ки зас трта кол а, ти коњи окићен и и добро негов ан и, док је у народу већ
све почело да оголева: и домови, и житн ице, и хамбари и зап реге.
– Право каже твоје дед а, – сећао се Предраг како је примет ио пос ле дугог
ћутања. – Србија је нешто друго. Овде га ни Немц и неће дират и.
Свега тога су се другови сад сећ ал и разм иш љај ућ и како Иван у да каж у о
дед иној смрт и.
– Наш дед а је храбро пог ин уо у Првом светс ком рат у, – примет ио је јед ан
од Близанаца. – Још као млад, ми га нис мо ни знал и. Него знаш шта се дес ило у
Грош ниц и?
– Упал и су Немц и у црк ву и сав нар од отуд изв ел и и побил и, – поможе
Предраг друг у који у час у није знао шта би даље.
– И мој деда је, каже ујна, сасвим млад погин уо у Првом светском рат у, – рече
и Бранко.
Иван и не чу Бранкову речениц у. По лиц има другова погод и све.
– Је ли и деда пог ин уо? – упита, а прут му којим је цртао фронт паде из рук у.
– Прич а јед ан који је из шум арак а вирио шта се догађа да се дед а најх ра
брије од свих држ ао, – примет и друг и Близанац, као јед ин у утех у која се може
рећ и у том час у.
– Али ипак деде више нема, – тихо, као за себе, изусти Иван, и додаде: – Јад
на мама, сад нема више оца.
Није Иван много знао свога деду. Деда је за њега био као какав светац с ико
нос тас а, више биће зам иш љано него дож ив љено, био је он неко о ком се је по
нек ад прич ало, ко се вол и на нач ин на који се вол и, рец имо, Карађорђе, или
Хајдук Вељко, или Свет и Никол а. Ипак је дечак осет ио неч увен бол, сус ревш и
се први пут тад а са смрћу.
Другови који су прво пат ил и што се Иван смеје док му је дед а стрељан, сад
су пок ушал и, савет ујућ и му да Јелен и не говори још ништа, да му мозак запос ле
неком бригом.
– Знаш како је деда рекао: твоја мама је увек као на трапезу, њен се душевн и
мир да лако поремет ит и.
– Али, ако не знадне, она ће се смејат и, а отац јој је мртав.
– Кад се то твоја мама смеје? – искрено су се побун ил и и Бранко и Близан
ци, али сва чет вориц а пом ис лише како су до мал оч ас и сам и трпел и што је
Иван добро расположен.
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Другови су остал и још дуго с њиме, али свако на крају остане сам са својим
болом и својом тајном. Иван у ток у дана примет и како се баба и отац и Мира
око Јелене осмех уј у извеш тачено као око как вога теш кога болес ник а, како су
пос тал и необично паж љиви према њој. Отац је био вољан да му Јелена до краја
исп рич а пос ледњи сан, баба јој је за дор уч ак жрт вов ал а јаје које је чув ал а за
Ивана, Мира није нап разно обећавал а да ће је пос лушат и ово или оно, и пред
вече је обук ла џемпер. По томе он погод и да и они знају за деду и мож да је сва
ки од другога некога чуо и међу собом то таји. А њега је међут им вук ло да мајц и
каже, мад а дед а за живота није дозвољавао да јој се ишта прича што би је могло
узнем ирит и, а још мањ е би доз вол ио, да се мог ао пит ат и, да јој се о њег ов ој
смрт и говори. И Иван је, као и његови другови за њега, мис лио да је грехота не
рећ и, јер је Јелена може случајно нас мејат и или почет и деду корет и што је био
наи ван и није предвидео шта га чек а, – а ови би јој прекори пос ле пал и теш ко.
– Нешто ми се вас двоје много умиљавате, да нис те нач ин ил и как ву штет у?
Сад је час да јој се каже, пом ис лио је Иван и заус тио:
– Знаш, мама, имам неш то да ти исп ричам, – али је углед ав бабин уплашен
поглед рек ао не глед ај ућ и мајке у очи: – Добио сам дан ас тројк у из историје.
Љут иш ли се?
– Ако је само то! – одахн ул а је она. – А ја се чуд им што ми се умиљ ав аш.
Само не знам из чега су тата и бак а добил и тројке, те ми се и они нешто улаг ују,
– дод ал а је поглед ав нем ирно по свима.
– Знамо кад Иван добије тројк у да смо сви криви, – тобож љут ито је одбру
сил а баба.
Тог а трен утк а Тијан ић је сврат ио у њихов о двориш те и, позвавш и баб у,
рек ао јој:
– Сачек аћемо још неко време.
Иван је погод ио о чем у сусед говори и нем ирно поглед ао за њим видећ и га
пог руженог.

446

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Патње војник а

Т

реба сут ра заћ и по кафанама, радњама, канцел аријама, занатс ким рад ио 
ницама и скуп љат и грађане за одмазду. Мож да ће се почет и управо од куће
на углу где живи понос ита црномањас та девојк а која као немачк и војн ик у оку
пираној зем љи глед а само исп ред себе. Једном се догод ило да се чета у којој је
корач ао Карло Шмаус срел а лице у лице са понос итом девојком. Она је као и
увек ишла право и глед ал а исп ред себе и Карло је ишао исто тако. Али управо
кад се девојк а сус рел а с четом, из неч ијег двориш та је изјурило мало дете пра
во војн иц има пред ноге. Мајк а је трчал а према кап ији дозивајућ и дете по име
ну. Карло је, како је био крајњи у реду, узео дете испод пазух а и пред ао га мајц и.
За то време је чета стал а. Црномањаста девојк а је поглед ал а Шмауса као да није
немачк и војн ик, како би га поглед ал а и девојк а у његовом граду: топ ло, зах вал
но, мож да и мало зач уђено и девојачк и, као што би и девојк а у његовом граду.
Али је брзо отргла поглед и пош ла даље. И Карло је нас тавио пут с четом, по
војн ичк и глед ај ућ и само нап ред, као да около не пос тоје људ и, жене, домови и
баште, као да иде кроз безваздуш ни прос тор. Али је сад бар видео очи црнома
њас те девојке. И онд а пос ле два дана опет су се срел и и како је Карло Шмаус
увек на истом мес ту у чет и, крајн и, девојк а га је наш ла погледом, само њега, и
нас меш ил а се људс ки као да он није неп риј ат ељс ки војн ик. Карл о је одм ах
уочио из које куће девојка излази и за њега је сад постојала у непријатељском
граду та кућа и та девојка. Мож да ће сут ра пас ти њем у у део да упадне у њен у
кућу и изведе јој оца или брата. У Хитлеровој наредби je стојало да људс ки жи
вот и у тој зем љи чес то ништа не вреде и да се греш и о своју домовин у онај који
буде милос тив према неп ријатељу. Мож да ће бит и и она у кућ и кад буде упао
да јој оца вод и, и зацело ће бит и очајна и препознаће га, и он више неће моћ и да
je не поглед а, неће моћ и пресећ и ону нит између свога и њеног поглед а – а на
редба je наредба.
Једном ју je он видео с млад ићем њој сличн им, али да тај млад ић и није ли
чио на њу, Шмаус би био увеpeн да јој je брат, јер Шмаус je први пут у живот у
зап азио нек у девојк у и све у њем у je хтело да верује да je она први пут у њем у
запазил а млад ића, јер она никога на улиц и од својих не глед а, а на њем у je, чи
нило му се, заус тавил а поглед као кад први пут девојк а изд воји млад ића из го
миле друг их.
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Будућ и убеђен да она има оца и да ћe управо он морат и да га изведе из куће,
Шмаус се целе ноћ и муч ио да смис ли како би му помогао, мирећ и у себи ду
жност према отаџбин и и своју нак лоност према девојц и и њеном оцу чињен и
цом да ни тај отац не мрзи Heмцe као Немце кад их већ не мрзи ни његова ћерка.
Карло Шмаус je лежао до постеље Паул а Зигена, а и у чет и су ступал и јед ан
до другога. Ни Паул још није спав ао иако je бил а већ дубок а ноћ. Из наредбе
Хитлерове Паул а je нароч ито муч ил а речен ица у којој се говорило да се може и
према женама и дец и пос тупат и као и према муш кињу, јер и жене и одрас лија
деца помаж у банде у шум и, и јер се не смеју бират и средс тва кад треба сатера
ти страх у кос ти бунт овном становн иш тву. Паул није могао без гол еме муке
кокош да закољ е својом руком и остао je y душ и, и поред свега хитлеровс ког
васп итањ а, онај Паул који се једном као деч ак разболео што није смео своме
дед и у селу рећ и да не може зак лат и неко бело пиле. Паулу и поред свих Хитле
рових школ а чес то дол ази на сан то снеж но бело пиле румене крес те и лупање
његових крила кад je већ било прек лано. Или ако није тај, онда je то био сан како
у зат вореном кам ион у возе тел ад на клан иц у, што je једном као дете видео у за
вич ај у. Скоро ће вече. Зап ад се црвен и. Улицом иде кам ион у коме продорно
муч у тел ад слутећ и скору смрт. Из дворишта и са прозора глед ају ужас нута де
ца, која се увек прв а смилуј у на живот иње. И ноћ ас, чим je зас пао, Паул je то
уснио, тргао се и сад не може поново да заспи. Вид и да и Карл а нешто муч и, али
не сме да га пита шта. He сме да даје суморном расположењу на вољу. Хитлер не
доп уш та да се ни у сновима буде милос тив, а Хитлер je ипак Хитлер, и зна шта
треба чин ит и да би се рат добио.
Буд ан je и Јох ан Кнехт. У њега je душа двојак а. Дед а и баба су му радн иц и, и
то они кој и мрз е Хит лер а, кој и смат рај у да ће он упроп ас тит и Нем ачк у.
Притом још нис у бил и, иако радн иц и, раск рс тил и са вером.
– Куд ћe му душа? – питал и су они Јох ана строго и прекорно као да je он ва
сп итавао Хитлера, а не Хитлер њега. – Да ли je твој Хитлер збиља тол ико луд да
смат ра да су само Немц и људ и? Зна ли он да je Хрис тос, па смат рао га он Богом
или човеком, био Јеврејин? Знаш ли ти да je твој чукундеда по мајци био Јеврејин?
Јох ан то није знао и след ио се кад je чуо. А старц и су нас тав љал и:
– Зна ли твој Хитлер да се један народ не може ист ребит и? He може, млад и
ћу. Остаће бар два човек а и две жене, Јевреји, и опет ће се тај народ нам нож ит и.
– А има ли у вама двома јеврејс ке крви? – упитао је Јох ан бојаж љиво.
– Ми смо ти дедови по оцу, ваљда знаш, – одговорил и су Немци гордо. – Само
ми нисмо, млад ићу, они Немц и који смат рају да је пас свак ко није Немац.
Јох ан се по срц у, чак по раз ум у, потп уно слагао са старима, али по нечем у
другом у себи био је слич ан остал им млад им људ им а које је Хитлер васп итао.
Како би дивно било покорит и Словене, мис лио је он катк ад а. Покорит и их за
њихово добро. Управ љат и свим оним даровим а која они у себи нос е и које не
знају да упот ребе на добро човечанс тва. Како би лепо било да Немачк а у свет у
зав ед е ред и да нау ч и људ е рад ит и. Шта би то тол ико изг убил и људ и у Афри
ци и у Азији и овде на Балк ан у да им Немачк а донесе цивил изац иј у! Не би Јо
хан рек ао да Југос лавиј у и Србиј у мрзи. Не, он их се не гад и. Гад и се тога Кра
гујевц а, његове турс ке калдрме, његових кућерак а, неу гледн их зан атлијс ких
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рад ион иц а, неу ређен а трга, сељ ак а који без бел их мант ил а прод ај у и нам ир
нице које се у Немачкој држе под стак лен им звоном и које прод авац прих вата
само виљуш кам а и лоп ат иц ам а за то одређен им. Гад љиво саж аљење осећ а он
и прем а ненегов аној дец и и прем а учен иц ам а који без униформе иду у школу.
Гад и се мува, крекета жаба у Лепен иц и, пиј ук ања и кук урек ања. И не може Јо
хан чудом да се нач уд и како то Срби, народ ипак са трад иц ијом и историјом,
разгов арај у са Циган им а као са равноп равн им, како пуш тај у свој у дец у да се
играју са њиховом.
Поред свега тога био је унук двоје радн ик а те ноћ и нем иран. Први пут је
пос умњао у исп равност Хитлерових пос тупак а, – није веровао да је неоп ходно
пос трељат и наједном тол ико људ и, све муш карце, такорећ и, једнога град а. Ако
ништа, биће неподносиво видети тол ико мртвих тела. И шта ће рећи деда и баба?
Опт уж иваће зацело прво њега, Јох ана, као да је он а не Хитлери изд ао наредбу
да се цео град ист реби. Зацело ће рећ и као и за Јевреје:
– Не може се цео јед ан народ ист ребит и. Ако се човек и дот уче, не може се
родољубље дот ућ и. Хајде, млад ићу, рец и како ће они моћ и смат рат и да сте им
дош ли као доброт вори и спас иоц и! – И зав рш иће својим уобич ајен им узд а
хом: – Еј, где је старо немачко витештво!
И Виљем Белк се превртао у пос тељи. Белк се теоријс ки потп уно слагао са
немачк им правцем пол ит ике, чак и са нач ином како се она спровод и, са свим и
свач им, али му се, кад а је учес твов ао у масовном стрељ ању у Грош ниц и, тело
побун ило. Оно се код Белк а правичн ије, човечн ије бар, одазвало него његова
душа. Добио је ужас не болове у желуц у са сталн им надраж ајем црева, што ево
ни дос ад није могао ник ак вим лековима заус тавит и. Не што би га било страх.
Белк није био кук авиц а. Бив ао је у тол ико борби и јуриш ао, и убијао људе, и
знао да их убија, али било је то издалека, убијао је оне који су такође могли њега
убит и. Није био ни сент иментал ан ни саж аљив. Није смат рао да Србе треба
штедет и. Слагао се с тим да треба врш ит и мас овне одм аз де. Пош ао је у Гро
шниц у оран и чио као да иде на игранк у или на војн у параду. Али кад а је почео
пуцат и у људе који су се до малочас крс тил и, кад је видео како људс ка тел а у го
мил и, једно за друг им пад ај у у јам у, како гом иле мрт вих леж у преко још недо
тучен их, желуд ац му се умес то срц а поб ун ио, што му као Немц у није бил о
схватљиво, али дубоко закопан и човек у његовом орган изму то је схватао.
И сад је свак и час, чим би пом ис лио шта ће сут ра бит и, морао да изл ази,
презирућ и себе што му желуд ац нема лог ик у прек аљеног немачког војн ик а.
Некол иц ина њих нис у могла зас пат и од бојазни да се и њима та невоља не
догод и кад се могла догод ит и прек аљеном, храбром Белк у. Одбил и су да вече
рају ствари које отварају или уопште нис у хтел и јес ти, мад а су знал и да Белко
ва болест нема ник ак ве везе са храном. Нароч ито је Евген Келер сау чес твовао
са Беком. Мис лио је како има невољ а које би спољ а могле изглед ат и смеш не,
кад не би био тако траг ичан трен утак. И он је увек пред исп ите морао да мит и
свој желуд ац да би му остао на миру, а то је у ствари чин ио узимајућ и кап љице
за умирење срц а. Ни сад не може опрос тит и зајед љивом професору клас ике у
гимназији који је уображавао да је зналац ђачк их подвала и који му није веровао
да од узбуђења добија болове у желуц у.
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Мног и су се суморно заглед ал и нек уд неодређено. Јед ан се сам ртно бојао
да не морадне пуцат и у млад ића кога јуче неко умало није згазио мотоц ик лом
и кога је он у пос ледњем час у спас ао. Млад ић му је зах вал ио најп ре на свом је
зик у, а онд а као да се зас тидео што ни са својим спас иоцем није хтео да прого
вори немачк и, поновио је зах валност и на добром немачком. Војн ик је разм и
шљао: ако нек о доб ро зна нек и јез ик, зац ел о вол и нар од кој и њиме гов ори.
Није му мило да пуц а у људе, није му мило чак ни да их само хапс и, али сви ти
остал и грађан и слив ал и су му се у једн у мас у под опш тим именом Срби или
Краг ујевчан и, а овај јед ан се изд војио. Није био за војн ик а ни Србин, ни Кра
гујевчан ин, него прос то човек коме је спас ао живот, и било би сад безу м ље да
га баш он одузме.
Мал и Георг је мис лио упорно на свога брата. Наравно, за мучк и, из заседе,
убијене Немце, треба да се врш и одмазда, треба да се стреља по стот ин у за јед
нога, зак ључ ив ао је. И он ће стрељ ат и, и биће миран притом. И сад је миран,
уверавао је себе, али би желео да његов брат Леополд, тамо негде на источном
фронт у, не морадне да стреља. Нек а јуриша у боју, нек а и пог ине, ако треба, за
Немачк у, али нек а не морадне пуцат и у људе везан их рук у. Он, Леополд, исти
на је добар Нем ац, али му друг ов и гов оре да има слов енс ко меко срце, како
Словен и воле да се хвале. Може он пуцат и у Јевреје, Цигане па и у Србе, он би
могао, али теш ко би могао да стреља везаног Рус а. И збиља, било би му као да
пуц а у Толс тоја, у Дос тојевс ког, у Тург ењ ев а. Леополд се нак љук ао рус ких
књига, вол и рус ку музик у, рус ке глумце – нек а му судбина не донесе да се нађе
у полож ају као Георг ноћас.
На врат има се појавио деж урн и, пос тојао неко време, а војн иц и су склоп и
ли очи прет варај ућ и се да дубоко диш у. Понек и су, изморен и, стварно ускоро
и зас пал и.
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ед ам хиљад а грађана устало је као и друг их јутара, не слутећ и да ће за два
десет чет ири или двадесет осам часова леж ат и мрт ви. Као и остал их ноћ и
и ове су учин ил и понекоме понеш то наж ао и паш ће им то на ум кад их поведу
на стрељање. Нек и су мис лил и на смрт и, плашећ и се да не остан у без пород а,
зачел и дец у која ће се род ит и кад њих више не буде било. Нек и су потајно слу
шал и рад ио. Нек и су се по стот и пут сећал и стид а из оних дана изненадног по
раз а, како се све страш но и брзо догод ило, како су хтел и да се боре, а како су
бил и руж но побеђен и, прев арен и. Сећ ал и се усам љен их, никоме пот ребн их
подвига којима су се у тој истој зем љи, мож да и том истом граду, нек и смејал и,
којих су се нек и, жељн и да се све час пре смири, плаш ил и. Нек и су забрин уто,
дуго, пуш ил и мис лећ и на синове, на браћу која су негде у план инам а спав ал а
под дрвећем, камен под глав у став љал а, рос у пил а, гладовал а, сањал а о подви
зима што ће их мож да учин ит и. Било их је који су ковал и план како да се изв у
ку из град а. Нек и су хтел и да прон икн у до прапочетк а живота, до онога нечега
што је било пре чувене усијане масе и њеног убрзаног кретања и хлађења, како
су то једном у школ и учил и. Људ и врло чес то мис ле о томе у траг ичн им и суд
бонос ним трен уц има по народ, у ропс тву, пред устанке, кад чек ај у рођење де
тета, кад а сах рањуј у кога блис ког. Сва та зем ља теш ка тол ике мил ијарде тона
чин и се тад а као кућ а од карат а, и рођен и жив от прол азнији и нев аж нији од
промена магле над дол ином.
Ујут ру су као и обично рано поус тајал и и поп ил и ратн у кафу од јечма или
кук уруза и нау та и отиш ли на пос ао. Све је почело тако свакод невно, обично,
провинц ијс ки и ропс ки, да већ пос ле два час а буде траг ично, епс ки, нигде не
виђено, нигде пот ом понов љено, с вел ик им разм ахом как ав бив а у одс удн им
светс ким збивањима.
Зан ат лије су зас тајал е мал о пред својим рад ион иц ам а да поразг ов арај у
пре него што их отворе. Службен иц и су се сачек ив ал и да заједно уђу у своје
надлеш тво. Жене хитале на пијац не слутећ и да тога ни идућега дана нико ни
шта неће окус ит и, да ће пом ис ао на јело пос тат и увред љив а. Учен иц и који су
становал и у суседству улазил и су једн и друг им у дворишта, довик ивал и да ће за
десет мин ута час, да треба журит и, опом ињал и да се понесе домаћ и зад атак, да
се не забораве немачке реч и, прес лишавал и се усп ут, рвал и се, трчал и, скид ал и
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јед ан другом кап у, отим ал и торбе, вик ал и: „Ено Мил ице, глед а те!“ „Поздра
вил а те Јов анк а!“ Нек а мајк а или баба довик ив ал а је неком деч ак у: „Чујеш ли
шта говорим. Не иди данас, глава те бол и!“, а друга је опом ињал а сина да пож у
ри јер је већ прош ао низ улиц у убрз ан им кораком и онај профес ор који увек
пос ледњи прол ази.
Ред ари су трчал и ходн иком по креде, квас ил и крпе за таблу, улазил и у ка
бинете по учил а, мапе и геомет ријс ка тел а. Сед ало се брзо у клупе, вад иле се
свес ке, доч ит ав ал о се оно што је остал о нед оч ит ано, прес лиш ав ал о се. Све
обично, ђачк и, као свугде у свет у.
Радн иц и су облач ил и мант иле, пуштал и стројеве, уређивал и стругове.
– Пази како све сија. Ни у Немач кој нема овак вог ред а ни чис тоће!
– Ко каже да тамо мора бит и све најбоље! – примећује друг и, онај мал и ме
тал ац, пречан ин, који се друж и са Пером.
– Не можеш порећ и да су вредн ији и чис тији од нас, – нас тав љао је пох валу
први, и сам познат и по вредноћ и и по чис тоћ и.
– Зарек ао сам се да их за време рата не хвал им.
– Они то не чују. Ни ја их не би у очи хвал ио, не бој се.
Почело је у рад ионици да зуји, да хучи, да одбројавају чек ићи. Прих ватив се
посла, људ и су потп уно заборавил и да су у ропству и да не раде за своју зем љу.
Некол ико зан ат лија се управ о спрем ало да почне рад, кад узбрдне, рад
ничке, улице нанеше поворк у грађан а праћен у нем ачк им војн иц им а и љот и
ћевц има. Око поворке су се ројиле жене и деца, дозивајућ и, плач ућ и, пруж ају
ћи нек е зам от уљк е гоњ ен им а, мол ећ и неш то љот ић евц е. Сам о што су се
занатлије зап итале: „Куд а ли гоне овај наш јадн и свет? Шта ће ту стари Војин
Том ић, как ве он везе има са пол ит иком? Заш то ли терај у оног Стевановог де
чак а, ваљд а им се учин ио старији него што је?“, исп ред њих су се такође одне
куд створил и оруж ан и људ и. Нек и у униформ и југос ловенс ке војс ке и који је
говорио наш им језиком држ ао је у руц и спис ак који је ваљд а требало грађан и
ма да објас ни како није пог реш но што и њих гоне, јер и њихово је име у спис ку.
– Стан и, човече, да зат ворим радњу, – хтео је опанчар Мил ан да мало успо
ри одл азак у непознато.
– Нап ред, не задрж авај поворк у, – обрецн уо се страж ар.
– Куд се поворц и тол ико жури? – опет се јавио Мил ан.
– Не пуштај језик!
– А како бих знао да сам жив.
Човек који је говорио наш им језиком погледа га као сам ртн ика који се нада
да ће дож ивет и старост.
Жене из горњих улиц а све су више прис тиз але, унезверен а лиц а су ишле
од страж ара до страж ара питајућ и:
– Куд а ћете их, људ и? Што ће вам тако много народ а?
– Да им преглед амо лег ит имац ије, умирите се.
– Јаој, побиће их! – кук але су две старице у оближ њем дворишту.
Војн ик приђе оград и и сурово довикн у:
– Не унос и забун у!
– Побиће их! – и даље су оне запевале.
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Из Срес ког суд а изи ш ла је гом ил а грађана држећ и се мирно. Њихове жене
и мајке још нис у биле чуле за хапшења, па око њих никога није било. Они нис у
удос тојавал и ни погледом ни речју страж аре. „Мис ле ваљд а да их вод имо у го
сте председн ик у опш тине, – злурадо је пом ис лио страж ар у нашој униформ и,
љут што људ и не нас лућују зашто су их пок уп ил и. Није могао издржат и да своју
злобу и глас но не иск аже:
– Добро је што сте се изоблач ил и као за параду. Парад а се и спрема.
– Има људ и који желе да пркосе неп ријатељу бар чис том кош уљом, – доба
цио му је нек и млад ић.
– И не ваља на онај свет ићи у прљавом!
– А ви то нас на онај свет! – тргао се мало заробљен ик, али је ипак пркос но
дод ао: – Да сам знао, и окупао бих се јут рос.
Страж ар се пов ук ао видећ и да је претерао, јер наредба је бил а да се свет
зав арав а до пос ледњег трен утк а, како би се по план у све обавило, а заробље
ник је срећом страж ареве реч и прип исао пот реби човек а који ник ад ништа ва
жно није предс тав љао, да се пок аже силом.
Пов орк а се сталн о пов ећ ав ал а. Изв ед ош е двој иц у из мал е руж ич ас то
окречене пивн ице.
– Сећ аш ли се, – рече неко друг у до себе, – како смо као дец а вирил и ра
дознало кроз прозоре пивн иц а у кригле пив а преко којих се пен а прел ив ал а?
– Рек ао је то намерно, а пом ис лио да мож да ник ад више неће ући у пивн иц у ни
поп ит и пива.
Извод ил и су човек а из дворишта зарас лог сунцок ретом, а крај бунара с ве
лик им раск лим ан им точком остал а је као скамењ ен а глед ај ућ и за њим стара
жен а, веров атно мајк а. Двојиц у хватај у крај пумпе, на раск рш ћу улице где су
мож да обојиц а тол ико пута пил а воду, или зак азал а сас танак девојц и. Из бол
нице изгоне гом илу адм ин ис трат ив ац а и људ и који обав љај у теже, радн ичке
пос лове. Лек ари се пок аз уј у на прозорим а. Међу њим а је и доктор Богд анк а.
Она углед а Стојана, муж а младе учитељице.
– Гос пођо доктор, оној малој пош ло поп речке, – дот рчал а да јави деж урна
сес тра.
– Враћајте! Сад ћу ја.
Она поред све савес нос ти не може да се отргне од необична призора који
не слут и на добро. Страж ари се држе сурово, сурово удаљуј у од поворке свет
који је за њом прис тао: жене, старце и дец у. Богд анк а међу заробљен има вид и
некол ико млад ића неп унолетн их или тек пунолетн их, чијем је рођењу прис у
ствовал а. Јед ан од њих је исто тако пошао на свет полеђуш ке. Два дана се бори
ла с његовом упорнош ћу да или сам нас трад а или да мајк у убије.
– Глед ајте оног ков рџ авог! – пок аз ал а је лек ар у крај себе другог млад ић а
који је корач ао мирно као да је пошао на излет. – Он је као ђуле излетео, није
имал а мајк а времена ни да јау кне.
– Гос пођо доктор, брзо! – опет је позвал а сес тра.
– А руж но је и стајат и на прозору, – примет ио је лек ар. – Њих бог зна куд а
одводе, а ми као у позоришту с балкона пос мат рамо.
– И ви слут ите неко зло?
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– Ја увек слут им зло.
– И мен и је хладно око срца, – признал а је она и отрчал а пород иљи.
Људ и у поворц и корачал и су добро познат им улицама, крај кровова које су
од дет ињс тва глед ал и, пок ривен их позеленелом ћерам идом или црвен им цре
пом, а димњац има нал ик на голубарн ике. Знал и су они свак и тај облутак којим
су ступал и, и онај жућк ас ти глатк и пред прагом своје црк ве, и она два с румен
кас тим жил ама као у мермеру, и оне модре, сјајне, као премазане уљем, и беле
прозрачне као как во исп упчено глатко чело. Сви су они знал и малу хлебарн и
цу на углу, с проз ором нал ик на зас так љен у терас иц у. Скоро свак и је већ од
треће год ине вирио у тај прозор, чезнућ и за перец ам а на којим а су биле сти
снуте беле и као сузе слане кап и и које су их сад опомен уле на школс ко двори
ште, на пост, на причеш ће. Сви су се они у дет ињс тву дивил и зград и Срес ког
суд а, вел икој, пуној ходн ик а који су мирисал и као школс ки ходн иц и. Десет ине
њих су се играле лоптама крпен ицама на пољан иц и крај које ће сад проћ и. По
знавал и су добро тај мирис кам ил ице што се није дал а искорен ит и ни на утаба
ној лед ин и. Познавал и су свак у биљк у која је око плотова рас ла.
– Сећ аш ли се, – опомен уо би тихо јед ан другог, – тамо су увек с пролећ а
коп риве рас ле.
– И жарил е нас ђав олс ки, – дод ао би друг и, – кад смо у њих зал азил и по
лопт у.
– Тамо су у мом дет ињс тву нап ас ал и обично прас це, – нас тав љао је први
да се сећа.
– Мене су тамо дететом слал и да берем штир, – прих ват ио би друг и.
Ено нек их прел азе преко мос та на коме знај у све дас ке: њих пет се оду век
клат ило и кол ико год људ и је рас ло у тој улиц и, у дет ињс тву се забав љало на
њима као на клацк ал иц и, с надом и страхом да ће дас ка испас ти и да ће се они
наћ и у вод и. Сви су они ишли на ону ливаду да глед ај у како војн иц и вежбај у и
враћал и се кућ и као војс ка у корак, а понек и су зат им и сам и ту као војн иц и ве
жбал и. Кол ико год их има из тих околн их улиц а сви су пох ађ ал и ону стар у
основн у школу на коју сад а наи л азе, скак ал и из клупа диж ућ и два прс та и гово
рил и: „Мол им, гос пођо!“
– Сећаш ли се како је страш но било нау ч ит и сед ам пута осам? – упита учи
тељич ин син, правн ик у суду. – И како нас је моја мајк а муштрал а?
– И како смо мирисал и на креду и на мас тило?
– И судбина нам додел и да до краја живота миришемо на мас тило.
Утом је из неке дрвене мале капије која се зат варала на резу излетео дечак са
каменом таблицом под паз ухом и сунђером који је као жут цвет вис ио о врпц и
– као да је прох ујало детињство истрчало пред њих да их последњи пут поздрави.
Корачал и су трудећ и се да не чују око себе бук у, довик ивање и плач, да све
то тобож равнодуш ним разговором забаш уре. Понек и би се трен утно узнем и
рио, али би се тргао и исп равио, сет ивш и се како је имао дед а или стриц а или
ујак а и оца храбро пог ин улог у Првом светс ком рат у. У кућама мног их тих љу
ди и вазе за цвеће биле су нач ињене од жут их мес инган их граната. У њиховом
првом речн ик у поред реч и мед вед, зец или јагње, биле су и реч и пуш ка, топ и
сабља. Вик ал и су сви они у уличн им тучама: „Ура!“ и знал и већ као мал ишан и
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како је постојао код Срба нек и врло храбар човек који је скочио у запаљен барут.
Сви ти у пов орц и које су оруж ан и људ и голор уке гон ил и пред собом, већ од
три год ине су се љут ил и кад им неко каже: плаш љивко, и кад су кас није хтел и
јед ан другога најљуће да увреде, говорил и су ону страш ну реч: кук авице! Не
би се рек ло да су тога час а мис лил и на смрт, али су се држ ал и мног и као да би
рек ли: ако дође да се мре, нек а се мре као човек.
Одједном се поворк а затал асал а, повил а се. Чул и су се повиц и:
– Ђац и! Воде и ђаке!
А онд а је нас тао тајац. Трен утно су прес тале плак ат и жене које су исп ра
ћале одрас ле људе, браћу или мужеве. Одм ицале су се и давале мес та ђачкој по
ворц и која се јед ва вид ел а од мајк и, сес тара, дедов а, уплашено прис тал их за
њим а. Час ом су заб орав ил е бриг у због свој их људ и обраћ ај ућ и се дом аћ им
страж арима с чуђењем и пребац ивањем, с презиром:
– Куд а ћете дец у? Ко је то видео! Је ли и то за спас Срба! Говори!
Не обазирући се на псовке, на ударе стражара, мајке су дечацима довик ивале
поруке и савете, пок ушавајућ и да им дод аду завеж љаје са храном и преобуком,
што је њима било непријатно, стидел и су се чак и стражара, особито немачк их.
– Не бој се, – насмешио се на мајк у један бледол ик и млад ић из поворке ђака,
– wir gehen nach Deutschland8!
И некол ико њих око њега се дет ињс ки весело нас мејало.
То је остале опомен уло да се прес лишају немачк и.
– Знаш ли како се каже глад ан сам на немачком? – упитао је јед ан близанац
другога.
– Што ће ти то? Ја сад знам само пос ледњу пес му: „Ich weiss nicht was soll es
bedeuten dass ich so traurig bin9, и оно: Treue Liebe bis zum Grabe schwör ich dir, mein
Vaterland10.“
– Сиг урно ће нас гон ит и на рад у Немачк у, видећеш. Чуо си шта каже Пе
тровић. Треба се сад прес лишат и.
– Как ав рад! Шта изм иш љаш! Само ће нам лег ит имац ије преглед ат и.
Учен иц и су махом веровал и да ће их вод ит и у заробљен иш тво у Немачк у.
Нек има се чин ило чак зан им љиво учит и немачк и без вађења реч и и учења пе
сама напамет. Све више их је било срамота од узбуне коју су мајке и сес тре ди
зале, од њихова плача и дозивања. Иван је пок ушао да не пок аже држ ањем да се
на њега односе Јелен ине реч и којима је војн ик у страж ару досађивал а:
– Пус ти ми син а. Њега једног имам. Неж ног ми је здрав ља. Иване, сине,
окрен и се на мајк у!
Али би је увек кришом поглед ао кад а је страж ар сурово одг урне.
И Руж а је ишла уз поворк у и стално говорил а ни сама не знајућ и коме:
– Судбина ми га је донел а, и сад ми га узима. Предраже, сине, ко сам ја теби?
У тој гом ил и жена ишле су и Циганке. Оне су на глас лелек але:
– Горке српс ке среће. Дец у нам пок радоше. Хоће дец у да нам побиј у, кр
воп ије.
Огњенов дед а био је прис тао за гом ил ицом учен ик а у којој је био Огњен.
И он је сам за себе говорио, јер је и његов унук избегавао да пок аже како је тај
зап лашен и старч ић, што сам себе храбри, његов дед а.
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– Кол ико ја знам људс ку природу, – говорио је старч ић, – не мог у они, ако
су и Немц и, побит и тол ик и народ. Ту је сил а народ а.
Људ и су га глед ал и, слушал и, али га нис у чул и.
– Кол ико ја знам човек а, нијед ан не може наједном уништит и тол ике људе.
Ни тол ико марве не може наједном да се пот уче. Зашто Немац, – прис тао би уз
кога било из поворке, – па ако је и Немац да потегне пуш ку на Огњена. Ако ни
шта, на његов у би се лепот у и младост смилов ао. Друго би било да му неш то
ухвате оца. Он би и могао бит и крив, јер се јавно иск аз ао као њихов неп рија
тељ, пошао је с устан иц има.
Понекој пос ус талој мајц и доп рле би до свес ти његове реч и и жељно би га
слушал а. Наравно, и њој се чин ило да не мог у људ и, па бил и и Немц и, побит и
тол ик и народ.
– Кол ико ја знам младе људе, а сва та немачк а војс ка овде млад а је, они се
морај у усп рот ивит и па ако је и војна заповест, и бац ит и пуш ке, пре него што
би пуц ал и у људ е вез ан их рук у. Док се стареш ине освес те, док шта, наш и ће
умаћ и у поља па у шуме.
Најзад га је нек и страж ар примет ио и грубо одг урн уо:
– Шта бул азни овде овај старац, – обрат ио се он више људ има око себе него
њем у, – о как вом убијању он овд е прич а. Хајд е, мич и се одавд е док те нис ам
удес ио!
Шмаус је ишао поред учен ичк их редова где је био и Огњен. Њем у је било
пало у део и да иде по учен ике у школу. Није могао спас ти девојч иног оца, али
ће мож да њен брат бит и у школ и куд а су се упут ил и. Он сад а корача уз поворк у
и сећа се: улиц у пред самом школом прет рчао је усп лах ирен млад ић, очиглед
но зак ас нио. Млад ић се зач уђено окрен уо на војн ике и он је препознао у њем у
Огњена. Пожелео му је да се спотакне и слом и ног у, па да му он прит рч и и по
лож и га негде у стран у крај пута, јер Немц и не дирај у рањеног, мис ли он, тру
дећ и се да заборави како је у његовом прис ус тву негде побијено некол ико ра
њен ик а парт из ан а. Али Огњен није слом ио ног у. Улазе у двориш те. Зград а је
свечана, зач удо права школс ка. Так ве су школе и код њих у Немачкој. Широко
степен иш те које се рач ва, пењућ и се првом спрат у. Прозори су проп ис ни. По
дови чис ти. Тиш ина. Сад су у ходн ик у који иде дуж учион ица. Иза врата се чу
је глас профес ора. Војн ик лев о од Шмаус а ступ а прв и у учион иц у, негде на
спрам степен иш та. Отвара нагло врата, без куцања, како ник ад не би учин ио у
мирно доба, веров атно да сам себе мало охрабри за дело које и војн ик у мора
бит и сурово. Из разред а се чује млад глас: „... dass ich so traurig bin.“ Шмаус уздр
хта и улази у суседн и разред. Поглед му прво пад а на школс ку таблу. Крај ње је
млад ић пред неком геомет ријс ком сликом из које очигледно не може да се ис
петља. Учен иц и, да ли по неком школс ком обичају, да ли зато што Немц и улазе,
устај у и глед ај у нет рем ице. Иако све иде муњ ев ит о, њем у не изм иче како је
млад ић крај геомет ријс ке слике одахн уо кад је углед ао туђинце – сад је спа
сен, а пос ле шта буде. Негде у пос ледњој клуп и је Огњен, Шмаус га смес та опа
зи. Он склапа најг реш нији план у свом живот у, којим ће се оглуш ит и о отаџби
ну, о мрт ве друг ов е, о обож ав аног Хит лер а. Кад већ ниј е мог ао оцу, он ће
помоћ и брат у девојке да беж и. Сазнао је већ како треба на српс ком изговорит и
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беж ите, а смис лио кад а му то треба рећ и и како омог ућ ит и да то учин и. Али
Огњен, кад је учен иц има заповеђено да изл азе, не прол ази поред њега. Њем у
се чин и да се млад ић нароч ито труд и да иде под аље.
Професор пол ази уз учен ике и пита на немачком:
– Куд а ћете их?
Шмаус не одг ов ара, држ и се надмено, да би бар мал о иск уп ио грех због
плана и да би му другови видел и како се држ и као и они.
на улици он је наставио да иде поред огњеновог разреда. наједном је из
нејасних му шапата и отргнутих речи на туђинском језику зачуо: „Wir gehen
nach Deutschland. Wir werden dort arbeiten11.“ То су се Близанци преслишавали.
огњен је корачао затворен и суморан. наједном он се тргне и погледа на другу
страну улице. Милица, за Шмауса огњенова сестра, иде тротоаром и плаче.
огњен јој издалека добацује: „Ich weiss nicht was soll es bedeuten dass ich so traurig
bin12.“ она ставља дланове на очи и тако насумце корача, гомила је скороn носи.
она још није била опазила Шмауса. кад је дигла дланове са очију, била је сасвим
близу њега, тискајући се с осталима до ђака. њему се учинило да јој је у очима
опазио наду кад је њега у близини огњена угледала. њен поглед је и сад био као
да гледа некога од својих. али поворка је била тога тренутка као у кавезу
од живих људи: немаца, стражара, љотићеваца, усплахирених мајки. успорио је
ход да бар девојка може брата још гледати, али су позади други викали да иде
брже. И тако су замакли у страшну област куда сестре ни мајке нису више мо
гле допрети, где се измешао немачки и српски, плач и псовка, осуђени на смрт са
џелатима, очајање, пркос, насиље. он је био заборавио да се претвара. Тргао га је
леден и зачуђен поглед неког старешине и он се неприродно испрси као осуђени
на стрељање док очекује по следњи пуцањ који ће у животу чути.

457

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

И сад иди и спасавај српство

С

прозора нат руле кућерине на узвиш иц и, пре него што ће поћ и према ме
сту где су се одвајал и од гом ил е одређене да се стрељ а бар прив ремено
спасен и, глед ао је Главн и некол иц ин у грађана гоњен их страж арима. Вид и се,
грађан и још не слуте заш то су их пок уп ил и. То су они сувише грез ли у терете
живота, који немају времена да се мешају с људ има, који немају рад ија, до којих
не доп иру ник ак ве вес ти, који немају ни воље ни снаге ни за как ве завере про
тив неп ријатеља. То су бил и они који вероватно и нис у бил и скуп љен и по спи
ску, него су их узел и онако с улице: међу њима је и сељак, вероватно крен уо на
трг, зат им нек и који су могли бит и и чис тач и, и нек и убог и периферијс ки тр
говч ић и, неке тихе бубице, како их Главн и назива, глед ајућ и их са прозора.
Главни се осећа као и свак и предс тавн ик судбине на зем љи. Ето, он их гле
да и зна што мало ко у граду зна – да ће за неп ун дан сви бит и мрт ви. Главн и се
у раскош и своје безбеднос ти од смрт и саж ал и на гом илу људ и која је корачал а
низ улиц у, више љута што је отргн ута од пос ла, него узнем ирена.
– И шта су криве, дак лем, те тихе бубице! Еј, јадн и српски народе, кад мора
да те ништи и онај који би желео да те спасе.
Главноме се чинило да збиља спасава не само идеју о српству, него и људе, Србе.
Али он се сад није дуго предавао осећањима самилости. Њега је од јутрос морила
брига так ве врсте која га је гонила на заваду с Богом. Од јуче се у оближ њем селу
опасно разболео дечак, син његовог блиског рођака, а Главн и је сазнао то кад је
већ излаз из града био затворен, кад се лекар није могао детет у одвести.
– Е, што ти Бог може да буде душ ман Србин у: дозвол ио је да се дете разбо
ли баш кад му се не може помоћ и.
Око стол а за којим је кас није седео као око прес тол а Гос подњег пад але су
нич иц е мајк е, клеч ал и неч иј и дед ов и, прек лињ ал и очев и да умес то синов а
узму њих и воде онамо куд треба ићи. Дак лем, да само кажем пус ти, пус тио би
Нем ац смес та. Али Србија је у пит ању: не сме се дозвол ит и да њоме зав лад а
безбож ност и безакоње. Ни мен и није мило пред ат и младог на губил иште, али
тај ће сут ра кад се снаге докопа, све оно што су дедови стек ли од Немање па до
дан ас, све оно што су дом аћ ин и у зној у лиц а створил и, рас ут и, униш тит и.
Главн и је тол ико зас леп љен страхом и мрж њом, тол ико уверен да спас ава срп
ство, бар оно своје, онак во как во он жел и и вид и, да се умало не чуд и што му
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људ и који ће за који час умрет и не каж у бар погледом хвал а за ту његову вел ик у
оданост српс ком нар оду. Свец а му српс ког, глед ај как о прк ос и, как о стој и
усправ ан, мис ли Главн и о људ им а који га са през рењ ем глед ај у и не пок аз уј у
страх а. Рад ије би их он избавио смрт и, него ми дозвол ио да се тако храброш ћу
шеп уре, како је с мрж њом називао њихово гордо држ ање.
– Е, сад иди и спасавај српс тво! – љут ито он говори кад се врат и кућ и и кад
се почне жал ит и како људ и сам и себе својим држ ањем у смрт терају. – Та кад је
мени мука кад га вид им онако испрашеног, како ли је Немц у. И онда се опет сети
оне своје бриге: а и Бог се изглед а на нас оком ио: дозвољава да се дете разбол и
кад му ни с неба не мог у доктора спус тит и.
Главног а није држ ал о мес то: сад би отиш ао кућ и, сад пред шуп е, а сад
свраћ ао у кућерин у где је пре нек и дан правио спис кове. Туд а су се мув ал и и
његови потч ињен и, донос ил и вес ти како се ко држ и, ко за кога дол ази да мол и.
Јав љал и да им се чин и како се нек и људ и досећају шта се спрема.
Главн и углед а кроз прозор жен у једног од ухапшен их адвок ата. Хитал а је
низ улиц у блед а, забрин ута.
– Клад им се да је пош ла овамо да мол и, – пок аза је он потч ињен има. – Муж
се држ и охоло и вређа, а жена пош ла да мол и овамо где је нико не вид и. Како
оно рече жен и кад се тис кал а кроз гом илу до нас?
– Овде немаш кога мол ит и. Ако је да се умире, треба умрет и без пон иж а
вања – одврат и услуж но потч ињен и.
– Па умри, бато! – немарно рече Главн и.
У ствари је волео да буде мољен и да милост дел и или је оду зима. Ако га же
на адвок атова буде мол ил а, пус тиће га, јер знач и да јој је он потајно нам игн уо
да мол и.
– Ја, дак лем, мог у да учин им човек у, а да нико не зна да сам му учин ио. Не
спасавам ја да би се знало да то чин им, већ због овог јадног народ а, да бар нек и
Србин остане, ма не био прави.
Али адвок ат ов а жен а се није јав љал а. Главн и поглед а опет кроз проз ор:
она је већ бил а мимои ш ла кућу.
– Е, па умри, бато! – понови он. – И сад иди и помози Србин у.
Онај човек манг упс ки, зеленаш ког изглед а који је навраћао кад су спис ко
ви прав љен и и сад је наи шао. Био је љут и кроз зубе по канцел арији пљуцк ао,
што му је био обичај кад је узбуђен. Кад се мало смирио, стао је пред Главног и
поверљиво рек ао:
– Не рад и се то, братац мој, тако.
– Како?
– Ето како: жене кид исале, плач у, кук ају, вешају се о врат војн иц има, а они
умес то да умирују, грубо их отис кују...
– Него да их милују! – прек иде га Главн и.
– Не да милују, али да не говоре: дос та је живео. То буд и сумњу. Хтел и смо
да се то у миру, у тајнос ти спроведе, а ето како испад а.
– Који то, и коме то говоре: дос та је живео?
– Наш и војн иц и, није важ но који. И наш ли баш да каж у жен и суд ије Вуко
сав љевића.
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– Дак лем, мазит и их не смеј у, али им не смеј у ни дав ат и на знање шта им
мужеве чек а.
Није згодно, наставио је Главни ову мисао у себи, Србин је ђаволски, бистар,
дос ет иће се, нав ал иће и пров ал ит и шупе и куд ћемо пос ле на очи Немц им а.
Узел и нас за помоћнике, а ми забрљал и. Мора се то проћи улицама и народ опсе
нит и, заварат и.
Чов ек зел ен аш ког изглед а је и сам так о мис лио и отиш ао с намер ом да
прође кроз улице, да умирује, да се шал и с народом, као да се не збив а ниш та
нароч ито. За њим су изи ш ли и потч ињен и. Остао је Главн и сам у канцел арији.
Поглед му се стално отимао према прозорима. Сад су низ улиц у хрл иле жене
на брзу рук у очеш љане, у хаљинама у којима ходе по кућ и и дворишту. Тако јуре
кад се негде укаже пож ар, кад се догод и как ва саобраћајна нес рећа у возилу где
су и њихова деца или мужеви.
– Неу ред ан је наш српс ки свет, – разм иш ља он. – Да сад ово виде Немц и,
шта би рек ли. Рек ли би да не вред и да живи народ као овај. Он је искрено не
срећан при пом ис ли да би немачко око видело призор који он тог часа глед а.
Наједном у канцел арију руп и жена стас ита, црна, оштра.
– Ко ће мен и дец у хран ит и? – још с праг а пит а, над ир ућ и и без доз вол е
унут ра, – кад ми муж а отерате у Нем ачк у? Јес те ли ви онај што бран и српс ки
народ?
– Српс ки народ нико не одбран и, па ни сам Бог, – одвраћа он дос та мирно,
јер му се та жена, и то како је упал а унут ра, свидело. – А ко је твој муж?
– Онај зид ар Пет ровић који вам је оправљао овде темеље, леч ио влаг у. И то
му је сад хвал а! – још је зад их ано говорил а жена. – А није ни он морао онол ик у
дец у народ ит и кад зна да Срби свак их двадесет год ина морају да гин у.
– А ко је мен и, добра жено, икад казао хвал а што се старам о овом залуђе
ном народу?
– Не знам ко је залуђен, – дочек а жена. – Мој човек је као луд само онд а кад
не може да зарад и.
– Он доиста није, – слож и се Главн и. – Јед ино је луд збиља што је мног у дец у
народ ио. Него иди кућ и с миром – спаш ћу га да не иде у Немачк у.
Рек ао је то гласом как вим је мож да Хрис тос рек ао оној жен и из Библије:
„Иди кућ и, твој син ће оздравит и!“
Био је једно пол а час а пос ле тога задовољан. Тако, брате, мис лио је, вол им
кад ми чес тит и створ отвори срце и зат раж и ми помоћ. Нисам ни ја србож дер,
како нек и говоре, и мене је Српк иња род ил а. А тај Пет ровић је скроман човек,
држ и се наш их обич аја, јед ва сас тав ља крај с крајем. Нем а у кућ и ни дол ап, а
камол и рад ио.
Врат ил а су се наједном оба потч ињена. Чин ил а су се уплашена, као да су
спазил а неко страш но привиђење.
– Јес у ли се мрт ви почел и дизат и из зем ље? – упитао је подругљиво Главн и.
– Нис у, него изглед а деца морају у зем љу, – рече јед ан од потч ињен их који
је био тол ико поражен, да је заборавио на страх.
– И ђаке хапсе. И њих гоне у шупе.
То је звон ило као да пита да ли је он, Главн и, знао за то.
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– Ја, дак лем, ђаке не вол им, али ја за ђаке нисам крив. То су Немц и на своју
рук у.
– Цео град се узб ун ио, – нас тави храбри потч ињ ен и. – Људ и јавно грд е.
Криве љот ићевце.
– Нека, дак лем, себе криве. Ђаци нис у због Љотића пох ватани. Шта ту може
Љот ић, „сирак туж ни међу вихорови“!
Али потч ињен и нис у, иако прави Срби, читал и Његоша и смат рал и су да
су ти стихови једна од нових особенос ти његова говора. Под изговором да опет
иду да стишавају свет, отиш ли су у град.
Главн и је остао увређен. Како то да му Немц и не каж у да ће и учен ике хап
сит и, и то учен ике који пох ађају школу. То што ће их хапс ит и мож да је и било у
реду, мож да би их и он хапс ио, али је теш ко поднос ио што му о томе нис у гово
рил и. Мож да су се људ и бојал и да ће се он усп рот ив ит и, теш ио се. Али шта
имају да се боје – ако је за спас народ а, могао би он и тај прис танак дат и.
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Ноћ дуж а од живота

П

рва два часа људ и су ипак веровал и да су доведен и у шупе због некога про
веравања, пребројавања, како би се мож да видело кол ико их је отиш ло у
парт изане, па да се према њиховим пород иц ама, и остал има, предузме неш то
зас траш уј уће; али два час а су прош ла без икак вих промен а. И пош то ником
није дозвољавано да се ни под стражом ни за как ву нуж ду удаљи, стал и су ми
слит и да ће их све тако заједно повес ти нек уд а на рад, мож да негде у Србиј у, а
мож да и Немачк у. Најзрел ији и најс вес нији полож аја у коме су, најгоре што су
пом иш љал и бил о је да ће се врш ит и нек а одм аз да због побијен их војн ик а у
окол ин и Краг ујевца, али да ће се стрељат и највише свак и десет и.
ученици и наставници откако су доведени нису се одвајали, чак су се уче
ници једног разреда држали једни других, онако како су седели по клупама у
школи. Створила се затим гомилица најбољих латинаца, најбољих немаца у
школи. Такозвани немци су били најмање забринути: ако их поведу у немачку,
неће умрети од глади, како се говори за оне који од неког језика знају бар неко
лико основних појмова – а они су већ читали немачке класичне писце. Један од
тих у немачкој гомилици, седмак, читао је пред наставником Гетеове стихове:
„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind...“13, управо кад су немци упали у разред,
и нимало осетљиви што је то час немачког, или што су то Гетеови стихови, истр
гли му књигу из руку и, бацивши је грубо на под, наредили да се излази из учи
онице с осталима које су изводили. ова појединост је ученика бринула. ако их
воде на рад, зашто тако поступају с њима? Зашто су њихови наставници пошли
драговољно уз њих? није ваљда тако страшно ићи на рад у немачку, а ко зна да
ли ће их тамо и слати. Зашто је наставник, човек са четворо деце, и незван по
шао, и зашто су се два немца на ову његову одлуку још више исправила као да
му дају посмртну почаст? Све оно извођење из школе било је као у некој ома
глици, некоме сну, и сад су тек дечаци стали да траже значење стварима које су
у оном часу чули и приметили. Зашто је наставница српскога плакала крај про
зора у ходнику? Зашто су им рекли да књиге не носе? а и што ће им збиља књи
ге! ако ће се вратити у школу, наћи ће их; а ако пођу у немачку, нису им по
требни ни земљописи, ни историје, ни геометрије. али ипак било је нешто
злокобно у гласу онога немца који је изговорио да им књиге нису потребне.
Зашто су немачки војници онако круто изгледали док су их од школе до шупа
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спровод ил и, пос мат рај ућ и их као да их воде на губил иш те? Заш то су двојиц а
сас вим млад их војн ик а крил а очи и бил а блед а као да ће се онес вес тит и? Као
они тан ушни чел ични жигови што пролазе кроз срце срчаних болесника и њима
су прол азиле кроз свест брзе ужас не слутње.
Деч ац и из сус едн их улиц а такође су прав ил и зас ебне гом ил ице. Живко
свирачев, Иван, Предраг, Бранко, Огњен, Близанц и стајал и су такође заједно.
Перу, кога су спазил и на улиц и управо кад је био придружен једној груп и, нис у
у шуп и могли да пронађу.
– Срећа је што сам јут рос ипак дошао у школу, – мис лио је Бранко, али нико
ту крај њега није слут ио његове муке.
Кад а су синоћ нек и сусед и причал и о убијен им Немц има на друм у од Ми
лановца према Краг ујевц у и о одмазди која се спрема и која је, знало се већ по
иск ус тву, стот ин у за једнога, он је мис лио како и Немц и морају на нек и нач ин
да се бране и, што му се сад још горим чин ило, опт уж ивао је оне који су немачке
војн ике побил и кад су знал и как ва је одмазда и да се врш и на првима који буду
ухваћен и. Целе ноћ и се труд ио да реш и мог у ли се зват и родољубима и они који
нис у пош ли у борбу против непријатеља, који чекају да их други ослобод и. И ако
ико јут рос пог ине, право је, бар са глед ишта парт изана, да он пог ине, јер је по
жал ио убијене Немце. И зато се сада смат рао срећн им што се није подао главо
бољи која га је од зоре почел а несносно муч ит и и што је отишао у школу.
– Geben sie mir ein Stück Brot. Ich bin hungrig. Wir sind die Schüler aus Kraguje
vac14, – вежбали су се Близанци да не би умрли од глади у немачкој.
Ови дечац и и млад ић и, и кад би им дош ла пом ис ао да би их могли побит и,
терал и су је од себе, смат рај ућ и да им тако што пад а на памет из кук авичлук а,
да су се уплаш ил и; а уплаш ит и се без разлога било је за муш ко младо биће ве
лик а срамота. Пом ис ао да мог у бит и стрељ ан и, смат рал и су изразом страх а,
јер им је здрава људс ка памет говорил а да би било немог ућно побит и некол ико
хиљад а људ и обезоруж ан их.
Јадна мам а, мис лио је Иван, шта ли ће с њом бит и ако и тат у ухвате и ако
останемо дуго у Немачкој. Јуче ујут ру ју је чуо како је причал а Ани Тијан ић да
је, док је рад ил а у летњој кух ињи, видел а оно око које јој се нек ад дететом поја
вило на врат има шупе где се играл а. Ана која је знал а њен у склоност халуц ина
цијама, рек ла јој је да се не мора због тога плаш ит и, тврдећ и да је и она једном,
кад је склоп ил а очи пос ле плев љења у башти, видел а модру пег у вел ик у као ме
сец коју дуго није могла с очију отерат и.
– Друго је пега, а друго је око, – љутн ул а се Иванова мајк а, – мен и се јавило
право око, само, огромно...
– Немојте то, Јелен а, сваком прич ат и, – пос ав ет ов ал а јој је благо Ана, за
што јој је Иван био зах вал ан, – нема свако ту моћ па ће рђаво разу мет и.
– И опет сам чул а исти глас као оно дететом.
Јадна мама, опет је Иван пом ис лио, мож да, што рек ла моја сес тра, има ан
тен у за више светове и слут и мож да да је дед а пог ин уо. Ако ја одем у Немачк у,
око ће јој се опет јавит и.
Огњен је од свега тога пак ла, угљен-диокс ид а, облак а брига, узд ах а, људ
ских изг убљен их очију, био одвојен заљубљенош ћу. Он је поверавао Предраг у
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шта је синоћ са Мил ицом разговарао. Јед ин и Огњен међу њима имао је већ де
војк у и ник ад до сад није са њима о њој разговарао. А сад је изабрао Предрага,
најбезаз лен ијег у погледу на то, да би причај ућ и му разговор с Мил ицом про
дуж ио синоћно очарање.
Прис ус тво учен ик а у тој шуп и било је одрас лима с почетк а залога да се не
може дес ит и нечовештво, крајње ратн и, и крајње немачк и пос тупак. Зар би мо
гли убит и онога дугачкога, јед ва му је петнаес та, или онога што онако весело
глед а, који није уплашен ни кол ико кад а строг нас тавн ик уђе у разред и који
чуп а друг а за кос у на пот иљк у. Или оног а смеђ ег, лаком ис леног, вер ов атно
склоног некој уметнос ти, коме се зацело још чин и да је добро што су избегли
час математ ике.
Нас тавн иц и су зал азил и међу њих трудећ и се да буду мирн и. Знал и су их
више него свој у дец у. Лане су читал и Бранков зад атак глас но у професорс кој
дворан и о томе шта би желео бит и у живот у. Професор је знао да кол ико је Не
мац а тол ико дечак има мал их богова вредноће и тачнос ти, који увек „као сун
це“ на време стиж у на пос ао, како би за рад иност сваког немачког човек а био
пот ребан чит ав срез, а свет хоће да их сабије на прос тор где се нис у могли
окрен ут и. Писао је како ће кад се са техн ичк их нау к а из Немачке врат и у домо
вин у, завести немачк и ред у својој фабриц и, како ће створит и купат ил а, тушеве,
читаонице, клубове, биоскопе. Људ има ожењеним који имају деце даће двостру
ке плате као у Немачкој, да би мајке могле да се посвете само дец и. О свем у томе
писао је наравно док још Немц и нис у покорил и Југос лавију.
А тамо даље Бранков сусед, сећао се професор, волео је да студ ира биоло
гиј у и то зато да би ђаке учио нек ако друкч ије него што су њега. Био је изм и
слио нек и метод за који је тврд ио да је његов пронал азак, а који је био прас та
ри, само што млад ић није за њега знао, јер се ваљд а његов нас тавн ик биолог ије
њиме није служ ио. Било их је ту који су желел и да иду у Војн у академ иј у. Он
углед а седмак а који је збиља имао дар за војн ик а. Ишао је одсечно, говорио од
сечно, рад ио одсечно. Писао је кратке и јас не речен ице, па ипак био неж на ср
ца, племен ит и пос тупц и га узбуђивал и, лако му се пеле сузе у очи и дрхтал а му
јабуч иц а. Прис тал иц а раног устајања и чис та ваздух а. И сад се, ено, нес рећн и
млад ић осврће око себе: има ли где прозор, има ли игде пукот ина, млаз свеж и
не, па да се тамо примакне, да излеч и ову сумњу, ово нес покојс тво које се поче
ло у њем у рађат и. Он се и сад зацело, мис лио је професор, труд и да одрж и себе у
уверењу да је војс ка невина, да је свак а војс ка невина, да само пол ит ичари носе
на себи грех неп равичн их ратова.
Јед ан од профес ора пос мат рао их је као да их сах рањује. Он је прип ад ао
малом броју њих који су знал и да их све то зло чека. Поглед му је пао на Предра
га и сет ио се једног разговора с њиме, са пос ледњег школс ког излета. Предраг
му се жал ио како сви његови другови верују у ово или оно и не даду се лако по
колебат и, а њем у се, кад у разреду почн у неш то да се гложе, чин и да свако има
помало право. Кад неко каже да и Немачк а треба мало да се раш ири, да има ко
лон ија, ако их већ, рец имо, има Енглес ка, мис ли да је тај у прав у. Кад се потом
друг и усп рот иви и каже да ниједна држ ава, ма како вел ик а бил а и ма како ци
вил из ов ан а, нем а прав о да тлач и друг у мању, ма и заос талу, он је потп уно уз
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њега. Почне ли неко да се раст уж ује како ће пропас ти наша стара пат ријарх ал
на култ ура, како у рел иг ији има поезије, али како њу сад замењује нау к а, њем у
падне на памет наша народна поезија и ухват и га страх и жалост при пом ис ли
да она мож да једном неће никога више узбуђиват и. А мало пос ле буду му бли
ске и мис ли другова који говоре да се и друш тво мора мењат и и развијат и као
биљк а и да нема у томе ничега болног. И професор се проби кроз гус то сабије
не људе до Предрага да му се нађе, ако га буде ухват ил а малодуш ност.
Нед алеко од учен ик а нашао се и стари Војин, и овде је траж ио младо дру
штво. Њем у је као старијем човек у и радн ик у било јас но шта се спрема. Живот
није тол ико жал ио, да би пад ао у очајањ е. Пат ио је и сад због онога због чега
оду век: неће оставит и потомс тва, а споредно је кад ће и како ће умрет и. Као
човек који се ниједној невољи и неп равд и није лако пред авао, смиш љао је како
би свој жив от иск уп ио. Упорно је мис лио: „Једног а од деч ак а морам спас ти.
Нис ам имао среће да имаднем син а и онај ког а ист ргнем из чељус ти смрт и,
биће ми син. Мож да ми неће знат и имен а, али ће ми зау в ек упамт ит и лиц е.
Мож да ће се сет ит и да ме је понек ад срет ао на наш им улиц ам а, или спазио у
каф ан и нагн ут ог над нов ин е, у облак у дув анс ког дим а. Чит ав у прич у ће
исплес ти да би прот ум ач ио мој пос туп ак. Мож да ће млад ићк и мис лит и да
сам му мајк у волео док је бил а девојк а, мож да вероват и да сам парт изан, херој,
који се намерно уврс тио у редове на смрт осуђен их да бар кога спас е, па ма и
сам пос ле пог ин уо. Војин је ишао од лик а до лик а као да бира коме ће жив от
пок лон ит и, а да ће га неком пок лон ит и, није сумњао. Хоће ли ономе који се ту
у близ ин и осмехн у и осмех му пов уче спољне углов е очиј у нав ише, појач а и
онако исп упчене јаг од иц е и изл ож и бел е чврс те зуб е. У гом ил и лиц а умор
них, зач уђен их, усредс ређен их у нек у бриг у, или слеђен их, једно се деч ачко
лиц е нас меш ило. Или ће мож да оног сличног себи из младос ти, заглед аног у
даљин у, са јед ва приметн им гнездаш цима сете у левом углу усана и висока чел а?
Мож да оног зач уђеног и неотес аног млад ића који се чин и као да су га прозва
ли из предмета који јуче није узео у руке. Мож да збиља њега, јер је тако румен,
јер ће му вред ет и да остане жив, јер неће болов ат и, јер неће мног о мис лит и,
јер ће најч удн ији догађај у његовом живот у бит и то спас ење, јер ће моћ и већ
пос ле некол ико сат и иза стрељ ањ а својих другов а и суг рађан а да једе – биће
туж ан, али ће ипак вечерат и.
Нек и, очигледно неп унолетан, млад ић глед ао га је из угла. Вероватно му је
мајс торов мир био залога да се ник ак во зло неће догод ит и. „Да спасем мож да
њега јер се у мене над а?“ пом ис ли стари Војин, бирајућ и свак и час новога сина.
А није сумњ ао да ће се догод ит и како је нау м ио. Потераће их. Са све чет ири
стране биће ограђен и оруж ан им људ има. Он ће стат и поред изабраног дечак а.
Кад а буду прем а Шум ариц ам а, тамо ће их зацело пов ес ти, рећ и ће тихо иза
браном син у: „Ако будеш брз и смео, остаћеш у живот у.“
Војин је имао некол ико планов а да деч аков о бекс тво изв ед е. Или ће на
згодном мес ту, где се има куд замаћ и, напас ти страж ара са леђа ударом пес ни
це и створит и пометњу том неч ув еном дрс кош ћу; или ће страж ар у изнен ад а
набац ит и кап ут на пуш ку, порват и се с њим, нач ин ит и гуж ву; или ће, ако неко
друг и гуж ву нап рави, деч ак а гурн ут и у стран у, ван редов а заробљен ик а, па и
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он за њим пот рчат и да га својим телом штит и од метак а. Тако је мајс тор у гро
зниц и полум ис лио, полуосећ ао. Бран ио се од главне мис ле која га је напад ал а
право с прс иј у. С времена на време би му се подсец але ноге, али се он поново
исп рав љао; с времен а на време га је чуп ало у срц у и бац ало у нек и леден вир,
али је он исп ливавао правећ и нове планове да спасе кога од млад ића.
– Ено ми сина! – радос но је узвикн уо његов сусед као да је нек а срећа угле
дат и дет е међ у људ им а ако не на смрт осуђ ен им, оно на нек у вел ик у нев ољу.
– Познах га по кос и. Так ву исту сам и ја као млад ић имао.
Сусед је веровао да ће ићи у Немачк у на рад, па је смат рао да је добро да за
једно у исто место крен у. Макако била недовољна порција хлеба, отац ће некако
њем у половин у дот урат и. Нек а то пот раје и две год ине, опет ће се у домовин у
врат ит и пре него што син нап ун и деветнаест.
И њега је дечак истога трен утк а спазио. Очи су му од смеђих пос тале зла
тас те. Видело се да се потп уно умирио спазивш и га, као нек ад у првом дет ињ
ству кад би се отац изненад а врат ио у собу где се спуш та мрак изводећ и своје
страш не досетке. Дечак под иже дес ну рук у изнад главе, како би се оцу још ви
ше пок азао.
Дечак је стајао између двојице другова који су у трећем основне хтел и бежа
ти у Немачк у, али су их већ негде у Лапов у ухват ил и. У Немачкој се школовао
њихов дед а. Војин их је добро познавао. Они су јед ан другом као деца стезал и
шаке, да виде ко може више отрпет и.
Сабијена у углу стајал а су непом ично два млад а радн ик а, као од бронзе са
ливена. Стајал а су стално прс а у прс а јер се нис у моглапомерит и да друкч ије
стан у и глед ал и се ћутке. Да бар нис у морал и да се глед ај у у лице и да јед ан
другом читај у мис ли. Док је још било светло, сен ул а би им искриц а наде, али
кад је пал а ноћ, било им је сас вим јас но. Сад кад већ јед ан другом није видео
лица, јед ан је рек ао:
– Да не почн у ноћу?
– Неће. У зору ће.
– У зору ће, – слож ио се први. – Ноћу би се бојал и себе.
– Шта је боље: пас ти с надом да ћеш умаћ и...
Друг и још није ни заврш ио мисао, а први је дочек ао:
– Боље је пок ушат и.
– И онако нам смрт не гине. Мозак ми то зна, али ми тело у то не верује.
С времена на време нас тане мрт ва тиш ина. Сви ослуш куј у ноћ и слутње у
себи. У так вом једном зат ишј у кад се није чуо каш аљ, разгов ор или узд ас и и
плач најм лађих, рекао је један од дечака који су предвече мерил и снаг у, стеж ућ и
јед ан другом дланове:
– Шта да рад им, не мог у више да трп им.
Било му је у глас у так во дет иње очајање као да је то јед ино што га муч и.
Јед ан од радн ик а му је добац ио:
– Сад више нема стид а, немој трпет и.
– Сви смо овде муш карц и и робови, – дод ао је друг и.
Око шупа је почело звецк ање, шкрипа. Чул и се војн ичк и корац и. Кроз пу
кот ине се назирал а зора.
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Сан о детет у

У

” општој нап регн утости, патњи, страх у од сваког идућег трен утка Стојан је
још живео у омаглиц и онога што је у зору дож ивео. Уочи тога дана јед ан од
сведок а стрељања у Грош ниц и и околн им сел има, који је из неког удаљеног шу
марк а, окамењен, био прис иљен да чује и вид и оно што су Немц и у поток у чи
нил и, јер се није смео маћ и с места на коме се затекао, исп ричао му је појед ино
сти. За стрељање по сел има је Стојан чуо и онда кад се догод ило, само није знао
како се оно збивало. Стојана је нароч ито пот рес ло што је међу остал има био
стрељан и нек и млад човек коме се, у час у кад је умирао, рађало код куће дете.
Он је то, тај млад и човек, умирућ и морао и знат и, јер је пао у руке Немц има кад
је био пошао по нек у стару жен у из сел а да се нађе пород иљи. Стојан је целога
дана, кад су му то исп ричал и, мис лио о томе нес рећн ик у: да ли му је било лакше
умрет и што зна да му се дете род ило у час у док он умире, или је то отежавало и
онако теж ак час. Јед ва је чек ао да му жена дође из школе, уз њу се осећао увек
мирн ији. Особито кад је њој било до мажења, до милошта. Али жена му је од по
четка рата, откако јој је брат пог ин уо, постал а по његовом миш љењу, чудновата.
Кад год би се чуло да је непријатељ негде убијао, кад год би осван уле у граду обја
ве о вешању и стрељању, њој није било до љубљења. Увек би рек ла:
– Теби је до тога, а људ и умиру. Грехота је.
– Как ве ту има грехоте?
– Има грехоте, – благо би га одг урн ул а руком и тобож се сет ил а како нек и
врло важ ан пос ао није урад ил а. – Ко је видео да се људ и грле у соби где леж и
покојн ик?
– Босо, лудо моја, где је покојн ик у нашој соби!
– Није у соби, али видео си ваљд а ону објаву о вешању! – и опет би му изма
кла из рук у.
– Ниси ти чул а шта наш главн и мајстор за рађање, наша докторка Богданка,
говори о томе. Нек и дан је рек ла да се рађањем смрт пот ире, да ратови подс ти
чу рађање.
– Нис и ти то њу добро разу мео.
Понек ад би се Стојан шал ио:
– Е, данас, свет ице моја, нико није стрељан, нико није обешен, смемо ли се
мало помазит и?
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– Ви то муш карц и не разу мете...
– Нећеш ми ваљд а рећ и да су све жене у Краг ујевц у као ти!
– Не кажем да су све, али су ми многе причале да им није слатко кад се боје,
кад су негде у близин и мрт ви.
– Причам ти прич у! Отк уд онд а онол ике трудне жене по граду?
– И нема их тако много.
– Мож да због тога што се боје како ће дете у рат у под изат и, а не због тво
јих изм иш љот ина.
Увече после разговора са сведоком стрељања у Грошници, мада се осећао уту
чен и осам љен, Стојан није жени одмах хтео причати о ономе што је чуо. Она би се
опет узнемирила, сетила се брата који јој је погинуо међу онима ретким залуђеним
који су веровал и да шака људ и може спасти бар част ако не слободу зем ље што је
муњевито пропадала, почела би плакати, а њему се самом хтело подршке и утехе.
Она се врло дуго пос ле братов љеве смрт и као највећег ужас а бојал а час а
кад ће је Стојан опет пожелет и. Слутећ и шта се у њој збива, он се тад а цел а два
месеца према њој опход ио као према болесном детет у, као према млађој сестри.
– Да је био бар ожењ ен, па да имамо чиме да се теш имо. Мож да би дет е
имало његове очи или глас. Јаој, већ не мог у дању да му се сет им гласа, а у сну га
чујем као да је ту с нама у соби.
Стојан ју је пом иловао по кос и.
– А јуче ми се учин ило кад си ти проговорио да чујем њега.
– Па јест, – отело се Стојан у, – пол ако ти се прет варам у брата.
Жена је почел а плак ат и. Осет ил а је да се ближ и час кад Стојан неће моћ и
више да поштује њен у црн ин у.
– Зам ис ли да и ја пог инем, да ме Немц и убију кад пођем да беж им...
Плач јој се нагло пресек ао и упитал а је.
– Да беж иш?
– То је збиљ а реч руж на. Хтео сам рећ и кад пођем у шум у, кад се повежем
с наш има.
Жена се окамен ил а. Није јој ни на ум пад ало да би он то могао намерават и.
– И зам ис ли да и ја одем на онај свет не оставивши за собом сина. Пошто си
ваљда нормална жена и жел иш деце, ти би се преудала да не останеш без порода.
– Како имаш срца да тако говориш!
– Зашто? То би било природно. То ће бит и врло природно. Нич ија смрт не
заус тав ља живот, како каже наш а Богд анк а. Она ће те и пород ит и и потп уно
разу мет и.
– И ти се то збиља спремаш?
– А шта би твој мртав брат рек ао да то не учин им? То би био много већ и
грех пред њим, него да његовој сес три помогнем да има дете у коме би тек ао
бар јед ан део његове крви.
Жена је опет почел а тихо, туж но плак ат и, спус тивш и чело на сто за којим
су седел и. Плак ал а је и за мрт вим братом и за још живим мужем. Стојан је то
осет ио и пус тио је, пок атк ад јој само склањајућ и кос у коју је сузама квас ил а.
Те ноћ и је зас пал а у његовом наручј у, али је ујут ру крил а очи од њега као
што их крије сестра од брата кад га први пут пос ле удаје сретне. Да би је одрж ао
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у расположењу претходног вечера, опет јој је ујут ру говорио о свом одл ас ку у
парт изане, о томе како га муч и пом исао с как вим су се очајањем борил и и уми
рал и они који су морал и да умру, и ако су знал и да својом смрћу неће спас ти ни
свој град, а камол и целу зем љу.
Људ и у барац и су бил и готово сви ист реж њен и од заблуде да су их тамо до
вел и због неке наи вне ствари, због преглед ањ а лег ит им ац ија или одл ас ка на
рад. Било је ту лиц а блед их и скамењен их, лиц а низ која су тек ле сузе а човек
их није био свес тан, као код теш ких срчан их болес ник а, лица већ мрт вих; било
их је која су се грч ил а и трз ал а. Било их је дубоко забрин ут их, ожалош ћен их
као над пос тељом болес ног детета. То су бил и они који су живел и за друге па
су и у овом час у више пат ил и због њих него због себе. Ни сад они нис у имал и
времена да мис ле на смрт и њен у суштин у, да се брин у како ће им бит и кад буду
умирал и, како ће им бит и у зем љи, да ли збиља неће осећат и да их црви наг ри
зај у, да ли збиљ а неће осећ ат и да је там а, да зем ља прит ис ка, да нем а ваз дух а.
Њих је морио бол што ће им дец а без њих, како ће им се жен а сам а борит и за
дец у, или как ву ће им без њих род итељи старост дочекати. И та несебична патња,
мад а предубок а, чувал а их је од мис ли о смртном час у.
Стојана је од те мис ли чувало уверење, које га је од јут рос опило, да ће бит и
отац. Отац пос мрчета, али ипак отац. Живеће на зем љи пос ле њега неко у коме
ће тећ и иста крв, ко ће имат и исти глас, ко ће волет и оно што је он волео, ужи
ват и умес то њега у сунц у, небу, вод и, трави.
Стојан је синоћ тек кад су легли исп ричао жен и о грош ничком стрељању.
Она је прво дуго, жалос но ћутал а у свом кут у пос теље, зат им је гласом уздрхта
лим, који му ево још звон и у слух у, шапн ул а:
– Нис у пре некол ико дана ни слут ил и да ће леж ат и у зем љи, и то тако као
зверад побијена.
– Мож да су и слут ил и. Каж у да то чов ек ипак нас лут и, или му се у сну
предс каже.
– Наш Драган је бар пог ин уо и не знај ућ и да гине. Као у народној прич и:
човек ник ад не зна које га зло спасава неког другог још већег зла.
Осет ио је опет прем а њој саж аљење као да јој је брат. Зато је пок уш ао да
разговор скрене на друге ствари.
– Дођи да ти кажем неш то лепо, – рек ао јој је. – Сањ ам пре два дана како
имамо сина, и то наједном одрас лог од пет год ина, и како има Драганове очи и
кос у. Каж у, збиља, да муш ка деца личе на ујаке.
– Па чак и у сну, – нас меш ил а се она врагол ас то и сетно у исти мах, глед ају
ћи га с неповерењем: да сан није увод у нешто.
– Испало је тако и у сну, а мож да ће бит и једном и на јави.
– Нис ам знал а да муш карц и вер уј у у снов е, – нас тав ил а је она мал оч а
шњим тоном.
Како је мил а, дет ињ ас та изглед ал а, мис лио је сад а, током целога тога ра
зговора. Сад се осећао неизмерно срећан што тога трен утка није нарушио њен у
пот ребу да на миру ожал и Грош ничане и уз њих, као и увек, по стот и пут брата,
што је прос то нас тавио разговор о сновима, женама необично драг.
– А зар ти не верујеш? – упитао је.
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– Ја се снова плаш им, право да ти кажем. Ја верујем да ми кроз сан неко не
што јав ља.
– Овај неко је, изглед а, знао да се плаш иш снова, па ти је нешто јавио преко
мене.
Препал а се његове алузије и прекомерно се уозбиљивш и рек ла:
– Шал иш се кад је човек најт уж нији. Хтела сам рећи, бојим се снова о смрти.
Жел им да сањам Драгана, а бојим се кад га усним да ми се не јав ља како би ме
што опомен уо.
Како је лепо што ју је пус тио да на његовој руц и зас пи мирно, сад у пред
смртн и час срећан је због тога. Кад га се буде сећал а, сећаће се најп ре те ноћ и
и те зоре. Рећ и ће и син у кад јој одрасте како је отац умео да поштује њен у туг у,
како је био човек. Неће уз то дод ават и ни добар, ни осетљив, нит и икоји друг и
епитет. Рећ и ће прос то: „Отац ти је био човек.“ То је њен нач ин да ода призна
ње и муш ком и женс ком.
А сина ће имат и. Зна по изобиљу среће и задовољс тва које је осећао док ју
је пред зору држ ао у наручј у. Зна по оданос ти и зах валнос ти с којима се бил а
приљубил а уз њега, по ужас у кад је чул а вик у војс ке на улиц и и код сусед а. Зна
по томе што га је она прва у зору заг рл ил а и дрхтећ и му исп ричал а како је са
њал а брата и како јој је он рек ао да је тамо сам и мол ио је да она дође или му
пошаље некога.
Био је зеленк ас ти час пред зору. Она се пробуд ил а прва у ону осам љеност,
коју човек увек у зору осет и док око њега још спавај у, вероватно је пос ле узбу
дљивог сна још јаче осет ил а. И мож да би га ипак сачекал а да се пробуд и, да није
негде у даљин и чул а пуц ањ, да нис у улицом прош ле војн ичке цок уле одјек уј у
ћи пот муло.
– Осећам се тако сама, – шапн ул а је и спус тил а му главу на раме.
Вероватно ме због нечега жал и и плаш и се за мене, пом ис лио је Стојан, тако
код ње увек поч иње љубав и према род итељима и према браћ и и према мен и.
– Нећеш умрет и, не дам те ником, – шап ут ал а је пош то му је исп рич ал а
сан, све се више приљубљујућ и.
Чин ило јој се да њега штит и, а сама је траж ил а заш тите. У жар њеног заг р
љаја, осећ ао је добро, меш ал а се и пот реба да избрише утис ак сна, меш ал а се
сам илост, а веров атно и кајањ е што је мног о пут а утучен а жалош ћу избегла
његову милошту. Још му је у слух у њен врел и шапат:
– Никоме те не дам, ни живима ни мрт вима. Нећеш ићи у парт изане. Хоћу
да ти род им много, много деце.
Тад а су прозори побелел и. Био је то час кад су се обично дизал и.
– Десет синова, десет девојч ица!
Убеђен је да ће му род ит и дете, и то сина, и то зачетог ове страш не ратне
зоре. Да су се љубил и у ћел ији Дах ау а, да им се у том час у ближ ио џел ат, да их
вод и на пог убљење, не би одус тал и.
Вероватно ће нас све овде побит и, мис лио је, али ја већ имам сина, за људ
ско око невид љивог, али за мене вел иког као сунце.
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Сто за једнога

В

рата се отварају са страховитом звеком. Из њих по трећ и пут пок уља народ
жељан ваздух а, неба, прос тора. Знај у куд а пол азе, али пак ао у коме су ноћ
провел и гори је и од тога што их за који трен утак чек а. Нагло зап ахн ут и све
жином јут ра, која им уморн им подсец а колена, умес то да их ободри, људ и су у
први час равнодуш ни према одабирању страш нијем него оно на Страш ном суду
о коме црк ва говори: ко мора одмах у смрт, а ко је привремено спасен: таоц и не
верују да одл азе у таоце, а изд војен и за стрељање не мог у да верују да их за који
трен неће бит и.
Јед ан тал ас људ и, друг и, трећ и, тридесет и, како који изл ази, све је свес нији
судбине која га чека. Главн и се и сада туда мува, око нечега је запос лен. Одваја и
он оглашене од неоглашен их. Људ и га не удос тојавају поглед а, ни до чес тит их
им у томе час у не би било. У људ и су лица згрчена, пес нице стис нуте, нап реж у
се да иду усп равно. Нек има су главе пале на прса, као да је у њима цел а земаљска
кугла. Нек и доводе у ред кос у, кош уљу, постиђен и што су у так вом трен утк у жи
вота, на так вом мес ту прљави, као недос тојн и онога што их чек а. Сви слушај у
само гласове у себи: све то около њима више не припада, њих се више не тиче.
Међу првима је стари Војин. Брига како ће спас ти млад ића кога је изабрао
за сина спасава га и сад очајања. Успео је да стане уз млад ића. Још пред изл азак
му је рек ао: „Гуж ве мора бит и. Одмах беж и. Ја ћу стат и пред војн ик а да га задр
жим. Док се ја са њиме рвем, ти ћеш замаћ и. Ја се зовем Војин Том ић. Сећај ме
се. То ће бит и доста. Стари Војин. Ја сина немам. Да га имам, њега бих спасавао.
Војин Том ић.“
– Ако ми живот од тебе завис и, боље да не живим, – чује стари Војин нек и
пркос ан глас, али не разабира још ко говори, само зна коме се то може казат и.
И он прол ази дигн уте главе поред Главнога. И кад би знао да би му он изабра
ног сина пус тио, опет се пред њим не би пон изио. Војин примећује како Глав
ни с мрж њом глед а за директ ором Учитељс ке школе који са чет ом учен ик а и
професора одл ази на страт иште.
– Дак лем, док ле српс ки инат иде, вол и да умре, само да би ми напакос тио.
Али увреде им у овом час у праштам. Нек а им је лак а српс ка зем ља.
Главн и вид и како и друг и старији људ и хват ај у деч аке и слабије млад иће
око рамен а и како поч ињу пев ат и. Њем у изл ази пред очи учион иц а чет врт ог
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разред а и учитељ крај стол а који дириг ује. „Дак лем, и ја сам једном као бал а
вац пев ао те ’Хеј Слов ен е’ и доб иј ао жељу да се биј ем прот ив неп риј ат ељ а
слов енс тва.“ Главн и се сећ а стих а „Прок лет био изд ај иц а свој е дом ов ин е“,
управ о у трен утк у кад је одјекн уо нови пуц ањ, умножен, продужен. Мрж ња,
див љење и завист њега обу зим ај у: „Што ти је усијан а српс ка глав а. И сад иди
и спас ав ај Србе!“
Наи л ази још једна чета учен ик а. Ту су и Јох ан и Бранко. Јох ан се сет и сво
јих мног их разговора с Бранком о Немц има. Јед ино пред Јох аном Бранко није
крио своје див љење према народу који се од пре некол ико месец и прометн уо у
опаког, отвореног неп ријат ељ а његов а народ а. Јох ан је увек са зах валнош ћу
слушао Бранково нас тојање да најезду Немачке на свет, нарас тање њиховог са
мопоу здања, њин у необу зданост и провалу апет ита, објас ни као огромн у људ
ску непогоду која не даје себи рач уна да чин и зло.
– Ти као да нис и Нем ац, – говорио је деч ак Србин, – не осећ аш како они
сад живе у некој небулози родољубља, како све што чине као да чине вођен и ту
ђом руком. Та ваша Немачк а бура што сил ази са севера мен и се чин и као музи
ка как вог ратн ичк и над ахн утог Бетовена.
– Али та бура ниш ти невине људе, – пок уш ав ао је деч ак Нем ац да прот и
вуреч и.
– А зар је то нешто изузетно, – прек ин уо га је Бранко. – Зар то не чине и дру
ги народ и када рат ују? Зар се и они у рат у не обарају на непријатеља као лавина?
Онај који је одвајао осуђене на смрт од таоца, проч итао је и Јох аново име у
спис ку бар привремено спасен их. Јох ан је најп ре нач ин ио пок рет да изиђе из
ред а, озар ен муњ ев ит ом над ом да ће се спас ти, али га је одм ах обу з ео стид,
исправио се и нас тавио пут, заг рљен с Иваном и Бранком. Зар да умре млад ић
Србин који је Немце цен ио и волео, а он његов друг, Нем ац, који то зна, да га
пус ти да сам, без најближег друга уза се, умре, и то од немачке руке.
Однек уд се чуо очајан глас:
– Јох ане, сине, пом илован си, чек ам те.
Мож да се Јох ан у тако само чин ило, а мож да је нес рећна Нем иц а, кој у ни
шта није могло зауставити да не над ире према месту несреће, однек уд из гомиле
збиља дозивал а.
Близ анц има се чин и да виде мајк у крај воћњ ак а. У прегач и јој је оком љен
кук уруз. Сад ће ићи да хран и пил иће. Много, много ситн их жут их пил ића леб
ди им пред очим а. Врт е се у ков ит лац. Сад су то само жут и, мод ри и црв ен и
кругови.
– Ich weiss nicht was soll es bedeuten15 – шапућу они, а нису свесни да то шапућу.
– Сад ће, сад ће, још мало, – говоре себи. – Што се не сврши, кад се мора свршити.
Они су мис лил и да стрељ ањ е трај е кратк о, јед ан трен ут ак, да је пут до
првих бреж уљ ак а много краћ и. Хтел и би да пруж ај у вел ике кораке, али се је
два мич у.
Продоран, усам љен јау к. Осећа се да је дуго задрж аван и нагло, прот ив во
ље шикн уо из груд и. Тај језик разу меј у и Немц и. Кроз Шмаус а прођу усијане
па хладне игле. Поглед а са очајањем у Огњена који ћут и као зал ивен – страт и
ште је близу, све мог ућнос ти да га спасе пропале су.
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Међут им, у првим редовима ствара се гуж ва. Неко од заробљен их је наба
цио кап ут на мит раљез немачког стрелца. Људ и су појурил и пут ливаде. Стари
Војин је гурн уо млад ића из све снаге изван редова, али пуш ке које су за бег ун
цима зап раштале, одмах су га погод иле.
– Сина ми убише! – викн уо је очајно Војин, и човек који је ишао поред њега,
познан ик, који је знао да Војин нема деце пом ис ли да је полудео.
Ред је брзо успос тав љен. Огњен није ни пок ушавао да беж и, мис лио је да је
право да умре од немачке руке.
Све су ближе мес ту где нек и већ пад ају покошен и. Малом радн ик у сечин и
да се изненад а пок варио строј на коме је до јуче рад ио и да точкови ужас но лу
пају. Каи ш и се бесом учно окрећу. Неонс ка светлост му зас леп љује очи.
Отк уд то дрво наједном, пита се неко. Зашто је тол ико врабаца на њем у. За
што тол ико цврче као да им се у грлу пок варил а нап равица за цврк утање. Је ли
то дуд у његовом дворишту?
– Кућо моја! – завап и старачк и глас пот муло.
Војн ик би хтео да запт ије уши, али не сме да под игне руке.
Неко осећа на себи поглед немачког страж ара и хоће да се исп рави, да диг
не глав у, да је понос ито збац и, али му она пад а на груд и као да је већ сасечена.
Друг и корачај у сувише круто, сувише уст урено. Њихови зглобови су нес ави
тљиви, као да је свак и завртањ у њима сувише затегн ут. Распаш ће се кос тур на
комад иће као сушена грана.
Нек има лебд и пред погледом иконос тас. Пред иконама су запаљене свеће.
Хрис тос чин и онај чудн и знак прс тим а. Богород иц а је мирн а и леп а као уто
пљен иц а. Зат им лиц а светац а на иконос тас у замењуј у лиц а давно умрлог дед а
и оца. Умес то Богород ице стоји лице мајке, у суз ам а, избез ум љено као кад је
трчал а крај поворке.
Наи л ази нов а стот ин а, прол ази мимо млад воћњ ак. Стабла су прав а као
црте на првачкој таблиц и. Како је давно било дет ињс тво, учитељи и таблице!
Како је давно бил а прек јучераш ња луп а чек ић а, расп ирив ање ват ре. Како су
давно пиле рас ипале око себе стругот ин у.
И овде је у поворц и најл акше онима који не мис ле о себи, или им је бар те
шко на нек и познат, дотле дож ив љаван нач ин. Брига о живима који ће иза њих
остат и чин и да не осећају хладноћу која веје од смрт и. Јед ан брине док ле ће по
трајат и врећа браш на коју је кришом набавио. Друг и пок ушава да се сет и кол и
ко је кромп ира и сувих шљива остало у кућ и, трећ и срач унава кол ико му нових
опан ак а леж и у радњи, мог у ли се дец а исх ран ит и год ин у дан а, јер ко остане
жив мора се обуват и и мора куповат и обућу. Чет врт и се зам ис лио како ће ро
дитељи и жена поднет и жалост. Жал и их што ће због његове смрт и пат ит и.
Пуцањ и све, све се те бриге прек ид ају.
Мног и чују како их виче дет ињи глас „Тата, дођи!“ Неко чује жен ино јеца
ње којим га је исп рат ил а, оно иде за њим у стоп у. Понекоме се тек учин и да не
где у оближ њој шум и праш те пуш ке и да неко зове у јуриш. Некоме се приви
ђај у упаљене сламе, речне мат ице рази г ране под сунцем. Понек има наједном
као пред слеп ило пад а мрак на очи, а зат им опет све пос таје блештаво бело као
да је зем ља под смрзнут им целцем.
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Још сто метара и у њима нас таје зау век мрак и тиш ина.
У једној стот ин и има и сељ ак а, нес рећом залутал их прош лог дана у град.
Нек и међу њим а шап ућу као да тихо говоре мол ит ву „Децо моја! Кућо моја“.
Нек и неп рес тано броји кораке, броји до десет и опет испочетк а. Нек и већ зрео
човек туж и „Убога моја мајко!“
Киша метак а и сви заборав љају и дец у, и кућу и мајк у и отаџбин у.
„Имаћу сина, имаћу сина“, мис ли упорно Стојан до пред само брд аш це где
је метак прек ин уо и ову и све мис ли.
Циг ан и иду зај едно. Јед ан изм ож ден и, у год ин ам а, не мож е да изд рж и
стрепњу, горе му је чек ање смрт и него она сама. Добро би било кад а би пуцал и
изнен ад а. Нек им четам а, вид и нес рећн ик, указ ано је то милос рђе: покошене
су у ходу. Нек а већ једном пуцају, шта чек ају! Заус ти:
– Пуцајте...
Метак му пресече реч.
Пера је с радн иц има које су пок уп ил и у истој улиц и с њим. Њега муч и каја
ње што није остварио бекс тво у шум у како је намеравао. То га муч и више него
страх од смрт и и помаже му да на њу мање мис ли. Стигли су под брдо. Он угле
да очи младог немачког војн ик а под шлемом и како војн ик под иже мит раљез.
То је било пос ледње што је опазио на овоме свет у.
Стрељ ањ а су бив ал а све гуш ћа. Људе је требало побит и пре ноћ и. Чете у
пут у према губил ишту глед але су како чете пред њима бивају кошене. Тијан ић
је спазио чет у у којој је био Пера и како је она покошена. Од тога што је Перу
видео пред собом, што ће он млад иск усити оно што и њега, Тијанића чека, чини
да се лакше сам рас таје од живота. Само кад не би било девојч ице! У мис ли му
налеће слик а како је дељао колевк у, с оном нагонс ком радош ћу с којом птиц а
град и гнездо. Та слик а се нише пред њим, али је метак нагло расп рш и. Он пад а.
Друг и пад ају по њем у и свем у је крај.
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Ноћ после стрељања

Н

оћ пос ле стрељања, војн иц и избегавају да глед ају јед ан другог. Склоп ил и
су очи. Нек има се није вечерало, али су назор гутал и хран у. He сме немачк и
војник показати да пати што je извршио своју дуж ност. Он сада мора имати један
јед ин и, војн и, живот, једно јед ино, војн ичко срце. Како су далеко у овом час у
њихови прави живот и, они који их чек ају по свршетк у рата, прави, скромн и по
слови које сви људ и одобравају. Где су сад прод авн ице обуће и њихове жуте по
лит иране ногаре, где je онај мирис нове коже, женска стопалца којима треба по
моћ и да уђу у уску свечан у обућу? Где су цветњац и уз кућу, блис таве канте за
зал ивање, црвене и плаве, које расипају воду два мет ра у пречн ик у? Где су стру
гови, стројеви, фабрике у којима влад а поред ак већ и него у вел иком Рајх у? Где
су кух иње чувен их хотел а по вел ик им градовима и беле уштирк ане капе кува
ра? Где су апотеке и њихов мирис који опом иње на мирис ратн их операц ион их
одаја? Где су библиотеке и књиге, чији глатк и и разнобојн и омот и личе на бон
бон ијере? Где су дечји вртови, гумене црвене лопте, вел ике и сјајне као пун ме
сец на изл ас ку? Где су домаће живот иње с погледом у коме се чита поверење у
људе, туж не и паметне очи пaca који вам се улаг ују кад а се врат ите кућ и с пута?
Где су птице у кавезу? Како je далеко све то нагом ил ано благо које су оставил и
у Немачкој и које се чин ило неист рош иво да живиш хиљаде год ина.
Пред очима Карла Шмауса, чим их склопи, лебде блед и ликови оних у које je
пуцао, не дају се умирити као да су светлосне пеге. Наједном се претварају у сун
цокрете који расту на некој узбрд ици и који су сви главом окрен ути према њем у.
Кад а устане онај војн ик чији желуд ац се бун и прот иву нељудс ких пос тупа
ка, охрабри се још по који млад ић под изговором да му се повраћа, да не подно
си јело које су имал и за вечеру. Он има и сведок а да je збиља повраћао и у ток у
дана, а лек ар не може тврд ит и да није од јел а. Као лек ар, он мора знат и да једно
исто јело једноме прија, а једноме не.
Један од несрећника који не могу да заспе непрестано чује реченицу: „Wir
gehen nach Deutschland. Ich bin hungrig. Ich möchte Ihnen etwas sagen“16 које cy онa
два осуђеника, можда ђака, једнако говорила док су их гонили према шупама,
верујући да ћe y немачку на рад и преслишавајући се.
Паулу Зиген у je пред очима Јох анова мајка која трчи уз поворк у и виче избе
зум љено да je њен син Немац, да се то види и споља на њеном сину, као што се вид и
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да je она Немица. Паул oсeћa самилост према то двоје својих сународника, према
мајци коју онесвешћен у пола одвуку, пола однес у. Чак му се чини да je божја казна
то што немачко дете мора да пог ине са српс ком децом, и у исто време je зах ва
лан Јохан у што je драговољно пошао у смрт са својим друговима. Дечак je нешто и
изговорио, али на језик у домородаца који Зиген не разу ме, али не зна шта би дао
да je могао знат и шта je мал и Немац рекао мајц и, очигледно не желећ и да га она
спасе. Он се преслишава да ли би он могао тако драговољно поћи да yмрe.
Деж урн и je Јох ан Кнехт. Кнехт je задовољан што управо те ноћ и деж ура.
Како би се могао скрас ит и у пocтeљи кад би, чин и му се, ноћас препешач ио од
тог малог балк анс ког град а до Берл ина и опет не би сав нем ир из себе истерао.
Куд год крене, крај њега иду она тројица крај којих je y трећем наврат у корачао.
Пође у ходн ик, они ступају за њим. Врат и се у собу, и они се врате. Седне мало
на пос тељу, они посед ају око њега и глед ају га као његов брат кад а je био сазнао
да болује од рак а. Врат иће се у Немачк у, они ће зацело поћ и за њим. Кнехт ће
стат и уз деду и бабу, и они уза њ стат и. Лећ и ће у гроб, ни тамо му неће дат и ми
ра. Шта ли су бил и? Веров атно радн иц и, јер су и у тој предс мртној пов орц и
корачал и као да журе на посао, као да им je стало да час пре стигн у онамо куд а
их воде. Кнехт je некол ико пута тобож пос рн уо преко бусења, глед ао je у стра
ну. Зашто нис у беж ал и? Он би, истина, морао прип уцат и за њима, али би гађао
изнад главе. Заш то га бар нис у глед ал и са мрж њом па да осет и да пред собом
гон и неп ријатеља. Млад и су и зацело им живе још бабе и дедови.
Кнехт углед а као живе пред собом своју бабу и свог деду. Стоје једно поред
другог као на старинс ким фотог рафијама, одвећ чедно, одвећ круто, као да би
да сак риј у да су цео век пров ел и заједно. И њих двоје су се сад прид руж ил и
оној тројиц и и прате га у стоп у. Плач у уз то и прекорно маш у главама.
У сус едној соби сви спав ај у. Кнехт ослуш кује будно, нe миче се од врат а,
а притајио дах! Да ли збиља спавају? Он зна по себи: војн ик може да се притаји,
да би сак рио неко душевно стање недоп уш тено војн ик у, као што je сам илост
према неп ријатељу, или негодов ање. Кнехт сад зна да жив може да се притаји
као да je мртав, да може трпет и надљудс ке болове од задобивене ране, а да му
се ни мус кул на лиц у не пок рене. Кад су стрељ ан и пад ал и, учин ило му се јед
ном да je јед ан пао као да je мртав, мад а га je Кнехт ран ио само у ног у, намерно
га тако ран ио. Био je Кнехт добар Немац, исп раван војн ик, али je имао деду и
бабу радн ике и био je нормал ан човек. Једног трен утка није могао више да пуца
људ има у срце и у главу. Стрел ац крај њега зашао je између стрељан их да дот уче
оне који би пок азивал и знаке живота. Али онај кога Кнехт није гађао у срце ни
у глав у, зато што се човек у Кнехт у побун ио прот ив војн ик а Кнехта, неком не
смот ренош ћу je пок азао да није дот учен, и обазриви стрел ац je гађао рањенога
у срце. И Кнехт je морао да зађе међу побијене, али je због оне изненадне побуне
човек а у себи, гађао тако да смртонос ни метак погод и већ мрт вога, а мимои ђе
оне за које му се чин ило да су остал и у живот у.
– Сви су овде готови, – рек ао je друг у до себе, правећ и исти тол ик и напор
да буде немаран, кол ико рањен ик да се пок аже мртав.
Однек уд се чуло приг ушено јецање. Из кревета крај врата скочио je војник и
појурио према Кнехт у. Лице му je било избезум љеније него код осуђенога на смрт.
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– Међу људ им а које сам стрељ ао, – рек ао je добрим књижевн им јез иком,
– био ми je брат. Тек кад сам пуцао познао сам га.
– Али то je немог уће, – примет ио je шап ат ом и сам илос но Кнехт. – Ваш
брат je на Источном фронт у.
– Moгyћe je, – све глас није je говорио војн ик, – у нама има јеврејс ке крви.
Шпијуни свe прок љуве. Вратил и су га с Источног фронта и удесил и тако да буде
овде стрељан, да га ja својом руком убијем, па ће сут ра и мене убит и.
– Преморен и сте и узбуђен и, – опет je шапатом одврат ио Кнехт, и дод ао je
тврдо: – Лезите. Сад ћу вам донет и нешто за умирење.
Неж ни Фојербах који се дотле прет варао да спава, глед ајућ и кроз спуш те
не трепавице, сад а се дигао у пос тељи и рек ао:
– Морамо га спас ти. Морамо пријавит и да je полудео.
– Па и јест полудео, – дод ао je још тише Кнехт. – Само се лудоме може при
каз ат и да je убио брата Немц а стрељ ај ућ и Србе, и луд само признаје да има у
жил ама јеврејс ке крви.
Пок азало се да je још јед ан био буд ан. Он je, не диж ућ и се, мук ло изјавио:
– Леополду Шнајдеру су прец и чис ти Немц и бар пет стот ина год ина уна
зад. Он je из мога мес та. To je трен утан поремећај. Врат иће се свес ти. Мен и се,
на пример, чин и да они које сам пос трељао ycтajy и јуришају на мене. To je тре
нутн и поремећај.
Чул и су се корац и другога деж урног и одједном су заћутал и и Кнехт и она
двојица која су се прет варал а да спавају. Чак се није чуо ни војн ик до врата.
Кад je сван уло, и кад се већ смело говорит и, два сусед а Паул а Зигена, онога
који у мирно доба није могао пиле зак лат и, разгов арал а су као да поз ајмљуј у
мис ли и језик из Хитлерових заповес ти, да би мож да себе убед ил а да није ни
шта необично и нељудс ко у ономе што су јуче чин ил и:
– Само бесп римерном строг ош ћу у овој се зем љи може осиг урат и мир.
Стрељање тол ик их људ и je, наравно, сурово, али je неоп ходно.
И друг и je скоро дос ловце понав љао мис ли и реч и заповес ти које су војн и
цим а стиз але из главнога штаба и које су оправд ав але злоч ине што их војн ик
треба да поч ин и:
– Греш и се о своју отаџбин у онај који опрос ти банд ит у што из заседе убија
нашега војн ик а. Шта би нам наш мрт ви друг рек ао кад би знао да не свет имо
његову смрт!
И опет je рек ао први војн ик:
– Овде се људс ки живот не цен и. Он овде ниш та не предс тав ља. Да би ова
зем ља осет ил а да je збиља каж њена, мора се за јед ан немачк и живот узет и сто
српс ких живота.
Ферд инанд Келер, онај који je имао малог сина и који се бојао да чије про
клетс тво не падне на дет ињу невин у глав у, хтео je рећ и: да мож да Срби и не
мис ле тако, да с њих ов а глед иш та мож да јед ан нем ачк и жив от не вред и сто
српс ких живота, али се није усуд ио као војн ик да прот ив уреч и миш љењу које
je потек ло из немачког главног штаба.
Сећао се Фојербах како су младе жене и девојке јуриле за поворком и пре
клињале стражаре и клечале пред војницима, како су изгледале јадне, изм учене,
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како нис у вод иле рач уна о томе како су одевене и очеш љане и питао се док ле
ли ћe те очајне жене жал ит и своје драге, док ле ћe им остат и верне. Док ле ли би
његова девојк а њега жал ил а ако би пог ин уо.
Карло Шмаус je ћутао у свом кут у. Није могао спас ти брата црномањас те
девојке. Био je Огњен у суседној стот ин и и као да га je негде у претпос ледњем
час у окрзнуо погледом и препознао, Карло je уобразио да je нес рећн и млад ић
по њем у пос лао пос ледњи поздрав девојц и коју je Карло смат рао за Огњенов у
сестру. Али како сада прок лет и, омрзнут и немачк и војн ик да приђе девојц и чи
јег брата су Немц и стрељал и и да јој испоруч ује поздрав кад je он, Карло, био
међу стрелц има. Девојк а зацело неће више ићи истом улицом, како га не би мо
рал а срести и како не би морал а окрен ут и главу од њега. А његова ће чета мож да
морат и да ступ а и даље истом улицом. Пев аће исте пес ме. Сретаће на улиц и
исту дец у. Али не, трже се војн ик, мајке више неће дец у пуш тат и на улиц у: иза
прозорских завеса, иза плотова гледаће војску с мрж њом и прок лињућ и.
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Заповедник

К

оманд ант мес та јед ва je дочек ао зору. Дуго je седео са тројицом пријатеља
који су прис ус твовал и стрељању.
– Све je то сурово, али je неоп ходно.
– У ствари ово je боље и за Србе. Ваљд а ће увидет и да пуцајућ и у наше вој
нике, пуцају у своје. Одмазда je неоп ходна.
– Убоге мајке, њих јед ино жал им, – примет ио je команд ант мис лећ и на по
следње пис мо своје мајке, пуно бојазни и савета.
– Заборав љате да мајке морају имат и особина своје деце. Зар ми нис мо оно
што су наше мајке?
– Ипак, – примет ио je команд ант, благо се опирућ и, јер му je пал а управо
тог а трен утк а на ум реч ен иц а из мајч иног пис ма: „Сујев ерн а сам, сине. He
вред и ми што имам фак улт ет. Има већ некол ико дан а како сањ ам неш то што
сам будн а бил а потп уно заборавил а. Оне ноћ и кад сам тебе род ил а порађал а
се и нек а млад а жен а негде отуд из Србије, мис лим да je управо из твога Кра
гујевц а. Мис лим да je на студ ијама бил а код нас. To je цео свет у пород ил иш ту
чин ило прем а њој благ он ак лон им. Изабрал а je Берл ин умес то, рец имо, тог а
Париз а за којим су, како се већ зна, Срби луд и. (И не само они!) Знач и, цен и а
мож да и вол и наш народ. Људ и су хтел и да јој љубазнош ћу узв рате. Добил а je
најб ољу лек арс ку помоћн иц у. Зас ебн у, мож да најб ољу соб у. Али није имал а
среће. Подлегла je. Било je прво дете. He знам тачно појед инос ти, и сам а сам
бил а млад а и нис ам упамт ил а објаш њењ а. Мис лим да je био у пит ању главн и
крвн и суд који вод и у материц у (опрос ти што ти о овоме говорим, та и сам си
већ зрео, ожењен човек). Дете je било муш ко. Дивно. Сес тре су га пок азивале.
He знам како се дес ил о да сам вид ел а кад су je однос ил и на обдукц иј у. И њу
мрт ву и њеног пог руженог муж а. Обоје су бил и студент и мед иц ине. Сви су у
пород ил иш ту бил и нес рећн и што се то код нас догод ило, више мож да што се
дог од ил о код нас, а не што се уопш те дог од ил о. А мен и je бил о жао ње. Жао
ми je било што није могла упознат и ону радост кој у сам упознал а ja кад су ми
те принел и први пут да те подојим. И ето сад стално вид им њен лик иако сам
га бил а само назрел а, протањен, напаћен, а ипак с неч им блажен им. И мис лим
стално мож да je сад тамо њен син, зацело и он војн ик. И неподнош љив а ми je
мис ао да би ти управо могао у њега пуц ат и, или, што je још горе, суд ит и му по
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ратн им закон им а. Род ил и сте се у истом пород ил иш ту, исте ноћ и. Мож да ми
она дол ази на сан да ме мол и да њеног сина заш тит им бар од зла које би могло
од Немац а доћ и.
He треба овоме да се смејеш. Ако рат пот раје, пос таћу још и луд а, мало je
сујеверна. Чин и ми се ако нанесеш зла којој мајц и тамо, и мене ће пос тић и јад.“
Да je мож да то писмо било дош ло бар сат пре доласка директоровог, друкчи
је би ипак с њиме разговарао. Наравно, наредба би морал а бит и извршена, спи
сак се морао имат и, али би бар то мирн ије, човечанс ки објас нио.
– Шта мис лит е, шта морај у осећ ат и те убог е жене ноћ ас? – примет ио je
трећ и сабеседн ик. – Срећа њихова што нис у виделе оне прос уте мозгове, про
сута црев а, оне предс мртне трз аје. Мол им вас, још једн у чаш у. Чин и ми се да
ми крв тече кроз грло.
– Шта мис лите, кол ико je литара зем ља ноћас упил а? – јавио се команд ант
сав као у грозниц и.
– Бизарна питања! To нек а се питају њихове банде, ja нећу.
– Ипак и то су људ и и то ђаволс ки храбри. И понос ит и. Да сте видел и оне
млад иће као у неком сулуд ом занос у су умирал и и избац ив ал и неке пар ол е.
Жао ми их je. Али било je неоп ходно.
– Ja бих дозвол ио, – дод ао je опет трећ и неп ријатељ – да родбина изиђе на
стратиште и да своје пот раж и и сах рани где жел и. Прво, то би било човекољуби
во, друго, и онај стравични призор треба да се искористи, да caтepa страх у кости
овом лудом свет у. Мол им још једн у чаш у, стално као да ми крв иде кроз грло.
Није им се раз ил аз ил о, бојал и су се пов ућ и се у самоћу. Пос ле онол ике
пуцњаве, чин ило се сад у граду језиво тихо.
– И требало би им дозвол ит и, – нас тавио je, – да даду себи одуш ке. Нек а по
свом балк анс ком нач ин у кук ају. Прво, дозвол ит и им то било би човекољубиво,
друго, онима који то чују, оду зело би свак у жељу да пyцаjy y нашег војн ик а.
– Дело би било зав ршено и сав ршено да смо пос ле оног прис тојног света
пос трељал и и своје љот ићевце, – примет ио je друг и.
– Незах вални сте, господ ине, – подругљиво je промрм љао командант. – Oни
су нам пријатељи, или бар мис ле као и ми.
Кад су гости отиш ли, устао je, ca зебњом под игао завес у и тргао се: са свих
кућа и чат рља су се виле црне зас таве. Чин иле се као крил а огромн их грабљи
виц а, как вих древн их, дилувијалн их рођак а гаврана. Зак лањ але су вид ик, по
следње румене гране по двориш тим а. Je ли то протест? Он није тако црн, ни
тако суморан. Je ли мож да потајн и договор? Мож да je обичај у ових прим ит и
вац а да црн им барјац им а испољ ав ај у жалост. Позвао je телефоном пријатељ а
од кога се тек пре јед ан час рас тао:
– Шта треба да знач и ово, ови црн и барјац и? Je ли то само у нашем крају?
– He, у целом je граду исто тако. Тако ови људ и зацело жале за мрт вима.
– Али немог уће je изи ћ и на улиц у. Шта они мис ле! To je гope него да пуцају
у нас. To je као да нам пљују у лице.
– Ипак je дос тојанс твен ије...
– Треба одмах изд ат и наредбу да се све те крпе пос кид ају.
– Наравно.
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Команд ант je ујут ру сео у кол а и пошао градом. Црна крил а су му домах и
вал а из мал их прозорак а на забат у, из чет вртас тих нез ас так љен их отвора под
стрех ам а, са лук ов а на вратн иц ам а, са раск лим ан их пос ив ел их кап иј иц а и
плотова. Што се више ближ ио предг рађу, барјац и су бил и све гуш ћи. На мно
гим прозорима завесе су стојале спуш тене, па не само да се све чин ило глухо,
него и безоко.
У неком двориш ту дечак од десетак год ина стојао je непом ично и држ ао у
руц и барјак као на как вој страж и. Неп ријатељ се осврте још једном и би му лак
ше: две жене су намештале лес твице уза зид, вероватно да би барјак попеле под
кров, а дечак je дотле одавао пошту или мртвом оцу или брат у, или обојици. А мо
жда му се просто по муш кој нарави прохтело да неко време стоји као војн ик.
Био je то радн ичк и крај, једноспратан и скроман: куће највише с два прозо
ра на улиц у, ограде дрвене од необојен их даш чица укиван их с проредом – мо
гао си у та двориш та слободно глед ат и. И неп ријатељ je глед ао: понек а воћк а,
виш ња или дуња, понек а дрвена клупа и дрвен у зем љу пободен сто. Понек и бу
нар с огромн им точком, понек а кућ иц а за пса, или шуп а за дрв а. Понегде на
слаган хват букових цепан ица. И свугде по једно и двоје деце, прерано уписане
у теш ку школу живота. Понегде старица повезана црном марамом која га je гле
дал а али као да га није видел а. И одас вуд топал мирис куване пшен ице.
Улица се пел а узбрдо и ауто je ишао спорије и због тога и због калдрме. Бил а
je лепа чак и за неп ријатељеве очи та улица под облутком жућк ас тим, румен им,
бел им и сивим, кишом изап ран им. Као да се створил а ту из неке бајке о нера
тоборн им, скромн им људ има. Зат им je улица завијал а улево, у блатњав сок ак у
коме су исто тако леп ршале црне зас таве, само мање.
У једном дворишту почео je завијати пac. Ha праг у се појавила жена у црном.
– Умукн и, забран ил и су да се кук а, – викн ул а je она и изазивачк и поглед ал а
за кол има.
Са узвиш ице се видел и кровови кућа у цент ру и опет црн и барјац и. Нек а је
и обичај, мис лио je неп ријатељ, да се ист иче црна зас тава на дом у умрлога, али
ово ипак више лич и на заверу и на претњу. Он отвори окно на кол има и потера
даље. Сад се улиц а ивич ил а пољем. Њега запахн у мирис зем ље, повен улог ли
шћа, и опет тал ас вет ра донесе некол ико праменова пape из судова у којима се
кувало жито. И онд а, наједном, нек и сил ан необичан зад ах, као усирене крви и
материја у распад ању. Мож да je то бил а и његова узнем ирена уобразиља а мо
жда je збиља, као пас див љач, војн ик ипак нас лут ио у близин и прос ут у крв, још
нез ат рп ан у. Мож да само на пет стот ин а, на хиљ аду мет ара од њега, леж и са
храњено некол ико хиљад а људ и. У свакоме од њих ројиле су се дос кора мис ли,
куцало je срце, и топ ла се крв претак ал а од артерија до вена. Све истоветно као
у орган изму немачког војн ик а и немачког грађан ина. Аорте, коморе и претко
море, дијафрагма, плућа, бубрези и мех ури, мож дина, све се то измешало с бла
том. Тај мирис га je све више муч ио. Он зат вори окно и окрете опет у сред иште
град а. Сад je сил азио улицом упоредном оној којом се пео. Бил а je пуна поза
тваран их радњи. Две хлебарн ице, и поред наредбе да буду све отворене, стоја
ле су као нап уш тене воден ице, неме, бесц иљне. Нит и има кога да хлеб мес и,
нити кога да га једе. Мало даље затворена опанчарница и у излог у некол ико пари
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опанак а как ви се носе у Шумад ији. Заповедн ик je управо у ту прод авн иц у јед
ном био сврат ио и куп ио пар те oбућe да му једном буде као трофеј. Услуж ио га
je сам мајс тор, који се чин ио задовољ ан што je до обичног људс ког спораз ума
дош ло између њих. За трен утак je било прим ирје: улазећ и, заповедн ик се на
смеш ио, нас меш ио се и мајс тор. Заповедн ик je пок азао пар опанак а из излога
рек авш и српс ки:
– Мол им.
Мајс тор није хтео остат и дуж ник и пон уд ио je на немачком:
– Ist gefellig17.
Имао je радн ичке огрубел е прс те, нокт е прил агођене пос лу којим се ба
вио. Рукава зас уканих. Избријан и кратко подшишан. Могао je мирне душе бити
и немачк и занатлија. Заповедн ик у je од тога сус рета било дуго топ ло око срца
и са задовољством je исп равио предубеђење о неуљудности и неу редности људ и
на Балк ан у.
И сад та радњ а стоји зат ворена. На мес ту одак ле су бил и узет и они њем у
прод ат и опанц и, дош ли су исти так ви друг и, изразито пoвиjeнa носа, глатк их и
танк их каи ша, ситно преп летен их. А мајс тора нема. Заповедн ик je убеђен био
да тај човек није мрзео Немце зато што су Немц и. Мож да се, пол азећ и у смрт,
сет ио како je немачком офиц иру прод ао угледн и пар опанак а, и мож да je знао
да je тај офиц ир био заповедн ик град а, и мож да je мис лио да je управо он, запо
ведн ик, крив за стрељање грађана.
Нед алеко од опанчарс ке бил а je радња за влачање вуне, такође зат ворена,
док je y излог у стојал а богзна кад обешен а црно обојен а кан ура. Заповедн ик
утом с олакшањем примет и да je бријачн ица ка углу отворена, али му je ова чо
вечна радост бил а кратк а век а: у бријачн иц и није било ни живе душе, сем неког
ситног преп лашеног мајс торс ког помоћн ик а, скоро дечак а. У трафиц и вел икој
јед ва три квадратна мет ра где je једном био куп ио цигарете, не што му их не би
могао куп ит и војн ик, или што није имао своје немачке, већ што je хтео да вид и
како изглед а та балк анс ка трафик а утис нута у међуп рос тор двеју кућа, седел а
je измож дена девојч ица дванаес тих год ина.
Оца смо јој зацело убил и, пом ис ли он. Преко воље, по дуж нос ти, али смо
га убил и. Она јед ино то зна. И уопш те овај свет овде ник ако да схват и да нема
права пос ле изг убљеног рата да и даље пуца у наше војн ике. To му се чин и при
родно, а није му природно кад Немачк и Рајх врш и одмазду. Онд а смо ми суро
ви, а они нис у кад нас из заседе убијају. Нек а криве своје банде, а не нас.
Било je још горе поглед ат и у те радње по заповес ти отворене, да се не би
примет ил а пус тош у граду. Оне су још више говориле о тој пус тош и него оне
зат ворене. Извршен и помор реч ит ије су опт уж ивал а та деца која су сел а на ме
ста својих очева и дедова, те жене убрађене црн им марамама. Мог у се пос кид а
ти барјац и, али ће остат и пор ушене жене којим а нико не сме запов ед ат и да
обук у шарено кад им муж и брат и син леже у гробу. А оне су ишле улицом као
саблас ти, чин ило се да не знају одак ле су изи ш ле ни куд а су се упут иле.
У канцел арији je потом Заповедн ик поглед ао новине. Рат тек поч иње, за
кључ ио je горко. Његова ће мајк а морат и дуго чек ат и унук а. Проћ и ће најбоље
год ин е, оне кад треб а рађ ат и. А бил о би так о људс ки, чим отвор иш очи да
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углед аш сина, белог, као нал ивеног млеком, како у свом кревец у неш то за себе
прич а, испав ан, вес ео. Бил о би добро нас лон ит и чел о уз њег ов у мек у над ла
ниц у и осет ит и као да си привио мелем на ран у, осет ит и како од тога дод ира
прол азе бриге, руше се зле намере. Да ли ћe то једном дочек ат и! Чеж ња за де
тет ом му се нек ак о пов ез а са кај ањ ем што je дир ект ор а гимн аз иј е доч ек ао
онако грубо. Себи je тај исп ад објаш њав ао нагом ил анош ћу злих вес ти с боји
шта, особито бојиш та по Југос лавији. Как вом ли нас мрж њом морај у прат ит и
мајке чиј у смо дец у побил и и жене остале без мужев а које због тога неће има
ти пород а или ћe род ит и пос мрч иће!
Заповедн ик устаде те зат вори прозор као да се боји да с улице не долет и
метак как вог очајн ик а.
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Сутрад ан

Б

огд анк а je преседел а поподне и ноћ на праг у врата што су вод ил а у врт не
усуђујућ и се срес ти кога од уцвељен их. Скоро све мајке стрељан их дечак а
знал а je и управо она им сад а није смел а на очи, јер су се скоро све у њеној бол
ниц и порађале. Двориш та око њен а врт а, у њеној улиц и, у свим улиц ам а око
њене, врвел а су још до пре дана том децом. Нас прам њен их кух ињс ких прозора
живео je Јох ан, кочоперн и, румен и Јох ан, живих и плавих очиј у, чврс тих ми
шић а; Јох ан који се свако јут ро, ту на њене очи, било лет о или зим а, хлад ио
крај бунара као Немц и у Немачкој; Јох ан чије су ципеле увек биле очиш ћене,
глед ал а га je јут ром како их чис ти под стрехом; Јох ан који je свако јут ро тачно
у чет врт до осам изл азио на кап ију с књигама у руц и; који je и прек јуче прошао
исто тако одмерен им кораком пут школ е. Немц и су се као и обично мув ал и
главном улицом, али те плаве млад иће који су лич ил и на њега, те људе који нис у
бац ал и поглед ни на ког а око себе, и он се труд ио да ник ад не поглед а. И тај
плав и полунем ац ког а je она прим ил а на руке и прв а пов ил а, да би пок аз ал а
Берт и, његовој мајц и, како се и у Србији дец а умеј у да гаје, сад а леж и повијен
шумад ијс ком њивом коју мож да Берта, Бечл ик а, ноћас прок лиње.
Десно од њега су становал а два брата близанца, увек слично одевена, исто
ветно подшишана, неп рес ушна и шумна као два водопада, и пре него што су по
стал и мирне реке или језера, изг убил и су се у зем љи као понорница. Њихова мати
сад лом и руке, удара главом о камен, по народс ком, копа зем љу нокт има, као да
би да нађе под мртвим градом мрачан ходних да доп узи до својих близанаца.
У двориш ту лево сед и нек а тамна прил ик а, то je Иванова баба. He зна куд
би се склон ил а исп ред очију сина и снахе, да не глед ају њу стару и не подсете се
да je унук а надж ивел а. Стариц а не сме ни да кук а, стегла je срце и сед и ту као
да чек а да се зем ља отвори и прог ута je. Наједном je, не својом кривицом, по
стал а греш на што je сунце још греје. Богд анк а не сме ни њој да се јави, волел а
би да je ни она не примет и. Да je не примет и ни та муш ка висок а прил ик а која
сву ноћ ход а у двориш ту до старич иног и хуче између разг ранат их воћак а, као
да бира гран у о коју би се обес ил а. Да ли да сед и ту и да глед а како ће човек мо
жда сад умрет и, а да немадне снаге да га задрж и. И она, као и он, мис ли да не
вред и живет и оцу који je сина кол ико још прек јуче увече неш то корео, вик ао
на њега, а јуче га изг убио. Мож да дете није више хтело да иде у школу, мож да je
већ било повезано са друговима који су бил и у околн им план инама, а отац му
484

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Не заборавити ________

САДРЖАЈ

мож да рек ао да je прем ладо за рат ов ањ е – a eто није било прем ладо да умре
смрћу страш нијом него што ће отац икад умрет и, ма се ноћас и обес ио.
He сме ни да поглед а у кров пок ривен бел ич ас тим новим црепом, што га
вид и тамо иза грањ а так уша, одак ле доп ире нек и глас ни људс ки ни зверињи,
ни цвиљење ии скич ање, мож да обоје помешано. Тамо je кућ а Бранкове ујне.
Прек јуче ујут ру ишла je за њим и звал а га:
– Чујеш шта ти говорим! He иди, грло те бол и!
– Морам, данас Лат инац пред аје.
– Прече ти je здрав ље.
– Ништа ме јут рос не бол и.
И даље низ улиц у je довик ивао друговима:
– Иване, пож ури! Лазаре, чмавал ице!
He сме да поглед а ни у прозоре собе где je становао млек аџ ијин Јова. Дуго
у ноћ су они обично светлел и, а ноћ ас зеленоц рно одблес куј у. Све млеко што
су га његови род итељи прод авал и у том граду прет ворило се сад а у крв и разл и
ло по њивама иза град а.
He сме да се сећ а ни јучераш њег сус рет а са својом прв ом сус едом преко
пута улице. Било je то управо кад се сус ед а врат ил а с гробља и на свом праг у
зат ек ла дев ојч иц у, с којом се њен син, Огњ ен, забав љао. Дев ојч иц а je бил а у
црн ин и, на брз у рук у створеној, нед ев ојачкој, чак пов ез ан а црном марамом.
Скоч ил а je с прага и, не брин ућ и се више да ли томе још ко прис ус твује, пал а
полуи збез ум љеној жен и у наручје:
– Тетка Дан ице! Мама! – додал а je зат им реч коју je жена већ чезнул а да чује
из њен их уста, а девојч ица je први пут сад изрек ла. – За слободу...
И ту je ударил а у плач.
– Овај мој јад ропс ки су ланц и које ћу вућ и до гроба.
– Мама! Мама!
– Што се не пробуд и, што не устане да те чује како ме зовеш мамом, моја
понос ита, моја стид љива сирот ице, заједно са мном.
Богданка je брзо отиш ла да не слуша те речи последњега очајања од Данице за
коју су причал и да je чикала пол ицију кад су je због старијег сина партизана звал и
на саслушање; да их не слуша не зато што се с њима не би слагала, већ што би Дани
ци било тешко да их ико други чује сем девојчице коју je њен Огњен волео и наго
варао да његову мајку почне звати мамом и пре него што се њих двоје узму.
Могла би проћи кроз капијиц у у дну врта па кроз двориште Предрагове по
мајке, ни она ноћас не спава, већ преврће стварчице које су од њега остале. Тол ико
пута je Богданки показивала кошуљицу од грубог кудељног платна, у обл ику крста,
у којој га je права мајка једног дана њој донела. И сад би je одмах извадила из санду
ка у коме je чува. Отиш ла би и по коританце у коме га je као бебу купала. Причала
би, као и увек, без реда и неке вид љиве везе, како га je усинила и заволела дубље него
рођенога сина: „Питам ja њега док je био још мал и: Кога ти имаш рођенога? А он
ређа: Имам мам у и тат у. И још кога? – питам га ja. Имам тетка Мару и тетка Ми
лицу и ујаке Мићу и Срет у. А шта си ти мени? Ja сам твој рођени, најрођенији син.“
He може ни њој на очи, да je поз леђује и подсећа, да буд и поново у њој сву
ону осећајн у збрк у тако вел ик у и док je бил а срећна, док му je свак и дан давал а
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друг у, чис ту кош уљу, док je штедел а да га пошаље на летовање са наји м ућн ијом
децом из град а.
Ноћ je нема и још више je так вом чине кораци ноћног стражара који лупају ја
че него икад дотле. Зат им се из дворишта Цигана који су живел и на крају улице
проломила исконски гласна кукњава. Јес у ли тек сада постал и свесни да Живка и
Чеде нема, да ли се неко однек уд, и мимо свих пол иц ијских часова, провукао до
њих и исп ричао им нешто што им je позлед ило ране, донео им млад ићеву ђачк у
књиж иц у умрљан у крв љу, на којој je мож да нап ис ао комад ићем тупе оловке:
„Браћо Срби, осветите нас!“ Богданка се сети како јој je Живков отац Чедо, град
ски свирач, говорио откако су Немци ушли у Краг ујевац; „Сунца ми, госпођо, и ми
смо Срби. Ето, крстимо се као и ви, славу славимо, бож ићк ујемо, онако се само
зовемо Циган и, као што се мога имењак а, Чеде опанчара, сви зову Ужичан и.“
Однек уд још неко придруж и свој јау к кукњ ави која je дол азил а из циган
ског дворишта. Баба на камен у гласно зајеца. Утом из Живковог дворишта изби
огроман пламен и осветли вртове и куће дотле потон уле у там у. To je горело сено
што га je Живко летос садео, пошто je сам својом руком покосио ливад иц у коју
су имал и ван град а. Да ли се пожар случајно догод ио, јер су ват ру напољу лож и
ли, или су га сам и упал ил и у болу: кад нема Живк а и Чеде, нек а нема ни сена.
Ускоро су се и стражари стал и довик ивати, трчати улицом, пројурила су пожарна
кол а и пламена je нес тало заједно са кукњавом. Богд анк а утон у у суман ут у ми
сао како би природан завршетак ужаса што га je Краг ујевац дож ивео био општи
пожар у коме би и оно мало људ и што je преж ивело, нестало са џел ат има.
Бил а je тако на праг у све док није почело свитање, док куће нис у под првом
модром светлош ћу зоре добиле боју мрт вих, док се нис у почел и отварат и про
зори и врата на кућама њен их сусед а, а тад а се, као кривац, зат ворил а у собу.
Пред њом je пролебдел а цел а поворк а тих дечак а. Плава девојч иц а која се
род ил а с црном грг уравом косом нема више брата и прол ази сад улицом у црној
марам и. Нема више момч ића који je изл азио из мале приземне куће као да изл а
зи из двора, момч ића који je био жгољаво кривоного дете и коме je она, Богд ан
ка, помогла да се отргне. Ни Руж ич ина браћа нис у cвa на броју. Нема ни дечак а
који није волео кад се прича о његовом рођењу. Нема Пере, мада га je мајка бил а
пос лал а у Србију да га спace. Heмa Јох ана који није морао пог ин ут и, али je хтео
да дел и судбин у зем ље у којој je одрас тао. Нема Бранк а одгајеног у пош товању
према немачком народу. Нема више млад ић а стак лорес ца који je у пород ил и
шту оправ љао прозоре, ни веселога димн ич ара који се свакога месец а јав љао
нa кап ији дворишта у коме je Богд анк а становал а, упозорујућ и да се ствари за
стру, јер ће за који часак почети чистити димњаке. Нема Живка који јој je цепкао
дрва за потпалу. Сиромах, пом ис ли она, имао je два разлога да буде стрељан: и
Циган ин je и волео je да се зове Србином. Нема ни млад ића кога je отац гајио и
сањао да га рано ожен и па да имадне од њега пуно унуч ића. Нема ни његовога
оца Иље. Пог ин ул а су и два црномањас та истомесеч ића: судбина им неће бит и
као што je она зам иш љал а: нис у остарил и, није јед ан стао пред зелен у кап иј у
свога давног друга, врат ивш и се из туђине.
Тол ико их je било изгин уло, да, када je затим кога преж ивелог срела, чинило
јој се као да je из мрт вих устао.
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Посвојче

У

летњој кух ињи код Ане, Руж а je причал а без ред а, занесена, не водећ и ра
чуна да ли je Aнa слуша. Глас но се сећал а свакога трен утк а отк ако je Пре
драга усвојил а.
– Било му je само јед анаест месец и кад га je мајк а унел а у мој у кућу. Стал а
je на врата, извад ил а га из кецеље и рек ла тихо, јед ва сам je чул а: „Ето, Мишо,
то ће ти одсад бит и мат и, ja ти више нећу бит и.“ Ja сам већ имал а прип равне пе
лен ице, од јут ра су још стојале прос трте на кревет у, онако наеро, прво једн а
пуна, па танка иста тол ика од меког испраног платна, па једна узана уздуж, изме
ђу нож иц а. А са стране ми стоји повој дуг, везен црвен им мерк-фулом. Чек ал а
сам тако од ране зоре, и чим заш крип и кап ијиц а, пом ис лим она je с дететом.
Зам иш љал а сам како ли ћe бит и, пуначко или мршаво, и кад га je разавил а и по
казал а ми га, држећ и га шак ама испод паз ух а, и кад сам углед ал а оне јадне ко
кош ије груд и и криве нож ице, обрадовал а сам се више него да je било здраво.
Пом ис лил а сам: излеч ићу га, исп равићу га, и то ће бит и као да сам га, поново,
ja род ил а. Прих ват им дете, привијем га уза се, а оно окреће главу од мене и гле
да туж но за њом. Имао je исте тамне oчи и треп авице и као мал и, то je и било
јед ино лепо на њем у. Док je тако узд ис ао и окретао се туж но на врата куд а je
она отиш ла, нис ам га хтел а пољубит и: мис лим нек а на миру oтyгyje за мајком,
ник ад je више неће видет и.
А туговао je као как ав маторац, узд ахне као да му je десет год ина, а не јед а
наест месец и. Глед ам га па мис лим: тако ће једнога дана узд ис ат и и за мном и
траж ит и мене очима и хватат и се о мене руч ицама.
„Купал а сам га тога првога дана, купал а, дуже него икад пос ле. Чин ило ми
се да му се нож ице у вод и већ исп рављају, да пол ако нестаје оне гурице на прси
ма. Купам га тако па мис лим, ето то je сад мој син, мајком ће ме зват и кад про
говори. Куп ам га, а Стев а стоји и дол ив а у корито воду и прос ип а ону што се
исх лад ил а. Од збуњенос ти и среће не зна где му je глава.
– Хоћу сина, дошао једно вече па каже.
– Хоћу и ja, – вел им и криво ми на њега јер ме дотле ник ад није корео...
Цело вече сам рад ил а по кућ и, од муке ушла нек а снага у мене па рибам,
тресем, звецкам по кућ и, а на њега се не окрећем. А он ме гледа и као да га радује
тај мој бес, смеш ка се и тек у зло доба исп рича ми како je y кафан и нек и сељак
487

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

говорио да je y селу Ливад и девојк а род ил а близанце, дечк а и девојч иц у, с оже
њен им човеком. Мајка je истерал а из куће па се сабил а на таван од штале и тамо
их, као кучк а куч иће, у сен у гаји и крије од света. А њем у, каже, као да неш то
шапн у: „Ето мен и сина, усвојићу га, одгајићу га, ожен ит и, па ћу и унуч иће има
ти, и поруч и тој девојц и по сељак у који je причао да ће јој муш ко дете он узет и и
да одмах дође на договор. Ако си икад видел а невољн иц у, то je она бил а. Дош ла
одмах сут рад ан, сама, зап лашена, увређена, глед а нек ако испод ока, меко, као
Предраг. Хоће да ме пољуби у рук у, пита je ли истина. Истина je, усвојићемо га,
али на њeгa више нећеш имат и право, не смеш му дол азит и. И ево je ујут ру са
дететом, у кош уљиц и из које му вире леђанц а. Чувам je, хтел а сам да je пок ло
ним његовој млад и. Ево да вид иш шта ми je само од мога Предрага остало.“
Ушла je у собу и отворил а старинс ки, намал ан крупн им црвен им шарама
сличн им цвећу, сандук у как вом се даје сеос ким девојк ама спрема, и извад ил а
отуд кош уљиц у од грубог кудељног платна пa je полож ила на крила. Кош уљица je
имал а обл ик крс та, са рук авић има само усечен им и саш ивен им крупн им бодо
вима. Видело се да je шивена у помрчини, на таван у, кришом од људ и и од сунца.
– Ето из чега сам га под игла и отх ран ил а, ето како je био мал и кад ми je до
шао. И једног јут ра вид им не осврће се више на врата, не узд ише, мене траж и
очима и пружа ми руке. Стегла сам га на срце, мис лил а сам угуш иће се, мој син,
сад си само мој, нико ми те не може отет и. Јаој мене, а отеше ми га, ист ргоше из
рук у кад je момачке кош уље почео нос ит и, са штирк ан им оковратн иком.
Извад ил а je и њих из ормана и, гушећ и јау к, заг њурил а лице у њихову бел и
ну, зат им их узим ал а у руке једн у по једн у, милов ал а, поново слагал а у opмaн
као да их je тог трен утк а изглачал а и боји се да се не изг уж вају.
– Шта ко ради, ja ето па цео дан преврћем његова оделца, кошуље; отварам ње
гове књиге, нећу ли му отуд чути глас, љушкам колевчицу као да je још у њој, сипам
у коританце воду и брчкам по њој руком као оног првог дана кад ми га je донела.
Коританце je било мало, не веће од сирот ињс ких наћава, влаж но као да je
збиљ а до малочас вод а у њем у стојал а. У дрвеној колевч иц и je стојао мај уш ни
јас тук од уштирк аног белог веза испод кога се видел а црвена навлак а.
– Ето, ту ми je заспао после првог купања код мене, мислила сам неће се про
буд ит и, и погледао у врата куда je она отиш ла. А сад где ми спава, јеси ли видел а
где ми сад спава! Каж у да je она јуче долазила и кукала од јаме до јаме и распити
вал а где леж и Предраг Мат ић; и кад je чул а, пал а по гробу и зак укал а, зовућ и га
по имен у које му je она бил а надел а. Каж у да je запевал а: „Милош у сине, опро
сти што те мајка другом даде и у смрт oтeра. Да си уза ме остао, био би ми и данас
жив. Што ће теби школа, ти си сирота, школа није била за тебе. Душ манин те уза
ме не би нашао. Ишао би ти са мном у аргатлук, али би ми жив био.“ – Бог нека ми
опрости, теш ко ми je било кад сам то чул а, као и онд а кад се бил а појавил а да га
траж и, пос ле чет ири год ине. А он, срце моје, кад je отиш ла пита: „Зашто, мама,
она сељанка виче: мој je, а ти јој говориш није него мој?“ Није се више ње сећао,
већ се у страх у ухват ио за моју сукњу и гуж вао je руч ицом. Сад хоћеш да ми га
узмеш кад сам га одгајила и излечила. Хоћеш cpцe да ми ишч упаш, сад кад сам га
усин ил а и заволел а, говорил а сам јој. Скин и ми се са очију, кажем јој, а све ме
страх да њој Предраг не пруж и рук у, јер јој га тада не бих смела узети. Дуго ме je
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пос ле он питао зашто je хтел а да га узме. Да je био само год ин у, две, старији, по
знао би да му je она права мајк а, има исте те његове очи и глед а као да je нешто
крива, и има исту ону Предрагову доњу усниц у. Ако ништа, наслутио би по глас у,
њега би препознао. Сећаш се, говорио je некако женски мазно.
„Стева јој je пос ле забран ио да дол ази, рек ао je да ћемо je судом гон ит и, мо
жда нам je и грехота било. Мож да нам га je Бог зато оду зео.
„Кук ал а je, каж у, и јуче на гробљу, све до у ноћ, а мене je било страх да je он
и под зем љом не доч ује и не одазове се. Целе ноћ и сам и ja мис лил а да сам јој га
онд а дал а, био би ми мож да жив, а пос ле се сет им да би и тако за мене био изг у
бљен. Стева ми каже: „Жено, и мен и je теш ко, али опет, она му je мајк а, она га je
род ил а, нек а je, нек а кук а, то нам je сад а, и њој и нама остало.“
„Да гa нисмо тол ико волел и, не би се то догод ило. He само Стева и ja, већ су
и моји девери и сестре и браћа, сви лудовал и за њим. Био нам je јед ино мушко де
те у пород ици. Шта све нисмо чинил и само да не дозна да нисмо рођени. Имање
смо у Лозниц и нап ус тил и, оставил и кућу и кућ иш те, само да га склон имо од
злих језик а. Сви су знал и како стреп имо да не дозна да му ми нис мо род итељи,
али се увек нађе понека рђа. Те шта му je са мајком, je ли дол азил а скоро, те je ли
му се отац икад јавио, те где му je сес тра, je ли још код оних богаташа. Ja чим ко
заусти, дајем знак прстом да ћути и пос ле га насамо корим и мол им да пред дете
том њу више не пом ињу, да je оразум ио – али не вред и. E, нећете мис лим, не дам
да му зат рујете душ у, да се осет и сироче. Једно вече тако кажем Стеви да треба
ићи куд а где не знају да нам није рођен и син. И он, као да je o томе већ разм и
шљао, одмах прис таде. Био нам je Предраг, као што знаш, мил ији од сваке имо
вине и дедовине и кућ ишта. A куда ћемо? Што даље одовуд, каже Стева. Мис лио
сам нешто о Шапц у, али и тамо има људ и који знају. Проч уло се то још онд а кад
смо га усин ил и. A y Ваљев у je опет живел а она што je усвојил а Предрагов у се
стру. И тако смо доспел и овамо. Мирно сам ишла улицом и понекад сасвим забо
рављал а да није моје дете. Што дивног сина имате! – говорил и би сусед и. – На
кога je то тако бео? На своју бак у, кажем. А он ме, срце моје, пос ле пита што сам
казал а да je бак а бел а кад je и она црна. Ваља се тако, да те не урекн у, вел им му.
Пет год ина овде ни жива душа није знал а да није наш. Јед ино смо морал и рећ и
учитељу, али je он био светац а не човек, никад никоме ни речи није рекао. И кад
смо ишли да их, туж не, траж имо по стрел ишту, био je и он. Ишао je од мајке до
мајке и говорио: „Моји ђаци, моји ђаци. Сви су учил и код мене, ко први, ко трећи
и чет врти разред. Вашег Предрага не мог у прежал ити, а како je тек вама као мај
ци. Сећам се, каже, кад су се упис ивал и. Није било чис тијег детета од њега, ни
умиљат ијег. Знате ли да ник ад нисам могао викн ут и на њега, одмах се стуж и и
гледа ме испод ока. Да сам знао да ће овако сврш ит и, не бих никада ни на једног
подвикн уо. Кад се сет им њихових до коже за упис ошишаних главица како су се
белеле према преп лан улој кож и лица! Кад се сет им како су се по клупама гура
ли, по тројица je морала седети у једној, а биле су тесне и за двојиц у.“ Он тако го
вори а ja кук ам: јао, учитељу, опет им je тес но. Ни гроба засебнога нeмajy, да на
миру одспавају вечни сан, a пос ле опет помис лим, мож да им je и боље тако зајед
но. Заједно су умрл и па нека их и у гробу тако. Предраг се није растајао од Бран
ка и Ивана и каж у да су их видел и у истом реду кад су их Немци повел и.
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Миран грађанин

К

ад се поворка била изг убила иза простора куда нису више дал и никоме, Јелена
се врат ил а кућ и слом љена и избезум љена. Одмах су je полож ил и у постељу,
и док би баба морал а да оде до кух иње по чај или воду, остајал а je с њом девојч и
ца, јер je Јелена наједном пос тал а нет рпељива према Ивановом оцу, готово га
кривећ и што je дечак одведен, а он поштеђен као неоп ходан службеник на желе
зничкој стан иц и. У ствари, ни он не би умак ао судбин и остал их грађана, да се
нашао под руком људ и који су куп ил и грађане по кућама и улицама, по надле
штвима. Сад оно што би je чин ило срећном да Иван није одведен, убог у жен у je
пунило огорчењем. Веровала je да би он, да се десио на улици кад су свет одводил и,
могао Ивана отргн ут и. Кривил а га je и што није знао да ће и ђаке куп ит и. Зат им
што га није од школе задржао кад се већ слутило да се неко зло спрема.
Јелена се сваки час заносила у сан у току целога тога дана, и он je био, као и
увек кад je узбуђена, налик на бунило и врло упечатљив. Час je видела како ле
кар улази у кућу и забрањује Ивану да иде у школу и даје му лекарско уверење
на листу хартије великом као пак папир. Час види преко целога плота свога
дворишта Beckantmachung18 о стрељању с Иваном на челу и буди се јецајући. Час
јој, тако у сну, полази за руком оно што јој јутрос на улици није пошло: проди
ре до некаквог важног немца, клекне пред њега и моли за сина и непријатељ јој
услиши молбу, прилази поворци и вади из ње дечака.
Пос ле тога поново вид и улиц у как ва je ујут ру бил а, узвитлан у олујом оча
јања. Јау к, претње, фијакери, чизме, бичеви, пуш ке, кунд ац и, поо т варан и про
зори, широм отворене кап ије. Чује на српс ком изговорене реч и које би само
Немац могао изговорит и. И усред свега тога пак ла иде нек и сас вим миран гра
ђан ин. У ствари так вог je једног јут рос и видел а и пом ис лил а како зацело њего
вог сина не одводе, како га je зацело спас ао. Пом ис лил а je тад а и то, да се мора
спремат и вел ик а нес рећа кад ето тај отац смат ра да сина треба спасават и. Она
га и сад у сну прат и погледом, чуд и му се што je тако миран, кад сви око њега
плач у, вич у, моле, чупају се за косе.
– Он je своме син у нап ис ао проп ус ниц у да изиђе слободно из град а, да га
страже не смеју дират и, – шапће јој неко крај ње, а не вид и ко.
Она одл ази у кућу мирном грађан ин у, за кој у je јут рос претпос тав љал а да
њем у мора припад ат и, јер јој кап ија није отворена, прозори јој нис у отворен и,
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исто je тако мирн а као и он, као и он ограђен а гвоз деном оградом. Иде кроз
двориш те. Пси одас вуд лај у. За њом иде још цел а поворк а. Сви траже проп у
сниц у за своје синове. Сви му носе дарове и спуш тају крај стол а, или ако je но
вац, остав љају на сто, и сви то чине тако да миран грађан ин добро уочи шта му
je ко дао. Дарови су мршави, ратн и: дуг уљас та леп иња по сред и расечена, пече
на у дом аћој пећ и, голуб вез ан их ног у, пил е, петлић, вел ик а дуњ а, две јаб уке
кол ачаре, клип боцк ас тог кук уруза за кок ање, срча рак ије, вина, здел а кисел а
млек а, кес а сувих шљив а, сувих так уш а, замот уљ ак у марам и. Она став ља на
сред стол а рак иј у виш њев ач у и напом ињ е да су виш ње са дрвета које имај у у
своме дворишту, не би ли обрат ио паж њу на њу.
Јут рос je, идућ и за својом претпос тавком, пом ис лил а да би требал а отић и
томе човек у и однет и му виш њев аче с молбом да и њеног син а спасе ропс тва.
Чак je, дошавш и кућ и, и Ивановој баби казал а како има нек и човек који je заце
ло свога сина спас ао, јер иде тако миран улицом и како би требало да иде да га
мол и за Ивана. Али баба je одмах оцен ил а да штошта од тога што Јелена говори
пос тоји само у њеном уображењу, да вероватно и има нек их људ и који су свој у
дец у спас ли, али да Јелена не може до њих доп рет и.
У Јелен ином сну који се нас тав ља свак и од људ и који су с њом дош ли, гово
ри име свога сина, мирн и грађан ин пише цедуљице, став ља их у плави коверат
који има да се пок аже на изл азу из град а. Мирн и грађан ин каже сваком пред а
јућ и им коверат:
– Исту так ву изл азниц у дао сам и своме син у и синовима својих једном и
шљен ик а.
Она се опрезно наг иње да вид и шта мирн и грађан ин пише на цедуљиц и за
Ивана и углед а: „Ивана Опач ића, симпат изера ком ун ис тичк их банд и, лиш ит и
слободе и стрељат и.“ Она шчепа харт ијиц у и врис не:
– Дец у нам шаље у смрт, умес то да je спасава! Поглед ајте.
Сви отварају писма која им je предао и навале на њега ударајући чим стигн у.
Она се буд и, стрес е од ужас а и, кад опет зас пи, сан се нас тав ља у другом
смер у. У то њено ново привиђењ е или нови сан меш а се оно што je једном из
разговора Ивановог са друговима чул а о врбовању омлад ине у љот ићевце.
Она сад усред поноћ и дол ази мирном грађан ин у са сином.
– Пре него што му изд ам проп ус ниц у, морам га прес лишат и, – каже мирн и
грађан ин. Зат им се окреће Иван у и пита: – Умеш ли да се прек рс тиш? Прек р
сти се!
Иван се крс ти.
– Знаш ли ко je краљ Југос лавије? Иван одговори.
– Понављај за мном „Вјерују“! – И мирн и грађан ин говори: – Вјерују у Бога
оца и његова сина Љот ића.
Иван уплашено пита:
– Зар je так во „Вјерују“?
– Сад а je так во. Понав љај за мном, иначе нећеш добит и изл азнице!
Иван уплашено понав ља.
Мирни грађанин пише проп усниц у и зат вара je y коверат. Утом улази у собу
још јед ан дечак. Мирн и грађан ин каже:
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– И њем у ћу сад нап исат и изл азниц у. Ово je мој син. Вас двојица ћете сут ра
у зору крен ут и из Краг ујевца.
И он пише још једн у проп ус ниц у коју Јелена углом ока чита: „Имаоца овог
пис ма треба све страже да проп ус те. Он je припадн ик Љот ићеве странке и иде
поверљивим пос лом у оближ ње село.“ Јелена вид и како он у забун и пис мо пи
сано за свог сина пруж а њезином, а оно прво своме син у, али она ћут и.
Дечаци у зору крећу. Она их прати. Син мирног грађанина предлаже Иван у
да иду оба према истом стражару. Пред излазом из града она грчевито грл и Ива
на, онако како жал и што га није заг рл ил а кад je ујут ру кретао у школу. И како
према њеном убеђењу, и на јави, сви догађаји бивajy судбински, унап ред писан и,
тако су се оди г равал и и у овом њеном полус ну. Док га она још прат и мис лима,
он стиже кућ и блед и унезверен и прича:
– Зам ис ли, мама, онај човек je изд ао свога сина. Кад смо наи ш ли на стра
жаре, заус тавил и су нас. Онај деч ак je био миран као и његов отац, ниш та се
није плаш ио, а мен и су дрхт ал е ноге па су ваљд а зат о прв о од мене траж ил и
проп ус ниц у. Проч итал и су je глас но: „Имаоца овога пис ма све страже треба да
проп ус те. Он je прип адн ик Љот ићев е странк е и као пов ерљ ив о лиц е иде у
оближ ње село.“ Војн ик ми je пос ле овога врат ио пис мо и још ме je проп ис но
поздравио и показао руком да мог у ићи. Само што сам одмакао мало, чујем како
онај дечак поч иње, као да je Немац, да се изд ире на страж ара:
– He смете ме таћ и. Ja сам припадн ик... Дато ми je пог реш но пис мо. Пос ле
тога чујем пуцањ, сиг урно су га убил и. Како му je то отац могао да пог реш и!
Она му ништа не објаш њава него га брзо вод и на таван.
– He сме те видет и онај човек. Онај што je дао објаву.
– Зашто не сме кад je желео да ме спасе?
Али она му не говори истин у:
– Било би му жао да те вид и живог, јер je његов син пог ин уо. Разу меш. Брзо
на таван.
Тамо се пело кроз соб у за остав у, прет рп ан у теглам а, флаш ам а, пов рћем
које je трулело, здел ама узвришталог киселог млек а. Само, наједном, умес то да
крије Иван а, она га сад тамо траж и. Стреп и шта ће бит и ако га и тамо нем а.
Дрв ен и теж ак зак лоп ац који je служ ио као врата за тав ан врло се теш ко отва
рао и теш ко се пело са пос ледњег степен ик а на таванс ко тле.
И у сну je то тешко ишло. Одмах до капка којим се улаз у таван затварао, сто
јале су и у сну и на јави Иванове стол арс ке алатке, гвозден и клинц и разас ут и.
Малочас га je бил а оставил а ено онамо у онај кут, нач ин ил а му даш чан и креве
тац, али тога сада није било ни од корова. Све je около пусто, пуно пау чине, пуно
старих ствари, дасака, сандука, врећа, све како je и у ствари. Прозорак на забат у
био je окрен ут пут неба. Приш ла му je. Под њом се указал и кровови, пос ледње
зеленило, црне заставе. Оне су на крововима Иванових другова, али она je Ивана
спасла, скрила га je ту на таван, само je чудно што не може сад да га нађе.
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Чек ам Ивановог анђел а

Б

ил а je уобразил а зат им да су облац и, којих je сут рад ан по стрељ ању небо
било пуно, анђел и. Мож да и зато што се чинило да имају крила, што су бил и
анђелс ки паперјас ти и прел ивал и се сребрно и плаветно, а понајп ре зато што
je желел а да анђел и пос тоје као што су пос тојал и једном у њеном дет ињс тву.
Чин ил о јој се да су се упут ил и прем а Шум ариц ам а и да се гом ил ај у, меш ај у
крил а, зато што се отимају који ће пре узет и којега дечак а. Изд војил а би се кат
кад њих три, чет ири, полетел а у једном правц у заг рљена, али би им друг и пре
сек ли пут. Нек и су мах ал и крил има као да се ударај у у груд и, слично вел ик им
птицама кад полећу или се спуштају. Зат им би се сви згус ли у округлу белу гру
дву као да се сви наг ињу над једн им дечаком.
Наједном облак а нес тане, небо се исп разни и она се уплаш и да неће бит и
довољно анђел а за све стрељане. Међут им из јас не плавет и над Шумариц ама
опет их je изрон ил а десет ина срeбpнo бел их које je нес рећна жена назвал а ар
ханђел им а. Видел а je њихове модре очи јед ва тамн ије од неба. Видел а je како
су облац и арх анђел и зас тал и тачно над бреж уљц има где je стрељање вршено.
– Баба, глед ај како арх анђел и скуп љају снове пог ин ул их дечак а.
– Убога!
Јелена je јасно видела те снове како и сами бел и као облачци, лебде над разбо
јиштем поп ут воденог цвећа над Лепеницом, како падају па њивама и ливадама,
остају у лишћу и жбуњу као вил ина коса. Видела je како их облаци арханђел и не
жно скуп љају да се не позледе, стављају под крила и односе некуд у дубин у неба.
Наједном и тих облак а нес тане, и Иванова баба је чује како мрм ља:
– Још нема Ивановог анђел а.
Тад а се поново, као на њен позив, појаве с југа још бељи, још анђелс кији.
Међу њима она углед а облачак сличан ономе за киме je Иван једном као беба
пружао руке: у сребрној белој одори, с тек поник лим криоцима, прич врш ћеним
управо у рамен има. Да ли je мог уће да je то онај исти!
– Баба, ено Иванов анђео оде по њега!
– Убога!
Али само што je трен утно спус тил а трепавице, облак а анђел а je нес тало.
Зацело се спус тио према зем љи, траж и Ивана, мис ли она, мож да не може
да га препозна. Њој у том привиђењу није јас но хоће ли га целог, так вог как вог
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га je пос ледњи пут на улиц и у пов орц и видел а, анђео узд ић и на небо, или ће
узет и само оно што се зове душом, ону његов у туг у кад ју je пос ледњи пут по
глед ао и мож да как ве млад ићке чеж ње, наде.
Ено већ се нек и враћају са својим дечац има. Лете спорије, јер и душе су ве
ров атно теш ке, особито онако пуне предс мртног страх а, жалос ти за род ите
љима, пуне суза и Бог зна још как вих земаљс ких терета.
Ено једнога, пос тао je сив као бау к, а како je малоч ас био бео! Који ли je
млад ић њем у у наручју? A како се само онај друг и враћа радос но, као да je душа
кој у нос и срећн а што су се упут ил и тамо куд а су се упут ил и. А она два тамо
мало даље су се заг рл ил а. Мож да се нек и дечац и нис у хтел и ни у сам ртн и час
рас тат и, па су се сад и анђел и који их носе заг рл ил и.
– Пођи са прозора, одмори се. Склоп и мало те јадне очи, – звал а ју je баба.
– He мог у док се анђео с Иваном не врат и. He знам што се тол ико задрж ао.
Ево сви се већ враћају.
Утом je доп ловио са Шумарица диван облачак, анђео у кош уљи која се изн у
тра сјал а. Нек и скривен и извори светлос ти труд ил и су се да се пробију, али су
се прет варал и само у млечно сијање.
– Баба, глед ај, онај нос и Немца, малог Немца који није хтео пуцат и, кога су
због тога заједно с Иваном убил и.
Устал а je као да наи л ази спровод и прат ил а анђел а док се није изг убио иза
кровова.
Поч ел о се смрк ав ат и. Наи ш ао je низ неж них облач ак а пор еђ ан их као
ждралови кад одл азе на југ. Померал и су се нек уд нап ред, а зач удо се нис у један
од другог одм иц ал и. Бил и су сви једнол ик и, као тек излегли голубови. Могли
би да прођу и за вел ике свилене бубе, да их она није бил а проглас ил а за анђеле.
– Однеше цео јед ан разред! Глед ај их, баба! Као кад су у основној школ и
ишли у реду.
Да ли да се прави да се не чуд и њен им реч има, да их одобрава; или да пок у
ша дозват и je к себи, – питал а се стара жен а. – Али сад ће већ и ноћ, ваљд а ће
прес тат и глед ат и у небо.
Небо je зелено и празно као покошена ливад а. Никога на њем у, никога на
улиц и. Као да Немц и влад ају и небом, као да je и тамо отк уцао пол иц ијс ки час.
А Ивановог анђел а нема те нема. Где ли се могао тако дуго задрж ат и!
Мож да га je друг и нек и пронео мимо њен их очију па није примет ил а.
Прил ази Мира и тихо, неж но јој говори:
– Мама, хајде лези.
– Чек ам Ивановог анђел а.
Умес то анђел а указао се месец изнад неког безруког дрвета као да се при
врзао да дошапне да те ноћ и никог више неће бит и на небу.
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Визије о подзем љу

И

ли зат о што je бил а мало заборавил а на анђел а или јој он ниje више био
утех а, Јелена се удубил а пос ле некол ико дана у судбин у која чек а Иваново
тело под зем љом, схватај ућ и с час а на час да je то још јед ино од њега остало и
стално je сад о томе мис лил а и говорил а као првог дана о анђелу.
– Баба, – почел а je како се проб уд ил а, – ноћ ас сам видел а Иван а у зем љи.
С леве стране му Бранко, с дес не Предраг, а Близанц и су преко њих. Сви онако
како су их закоп ал и, без икак ве заш тите, без ковчега, без пок ров а. Ни првих
недељу дана, док се на зем љу не привикне, нема шта да га чува. Вод а ће му прво
ући под кошуљу и сав подземни свет жељан човека, све те жиле дрвећа, сви ровци,
глисте, црви, кртице, већ прве ноћи бан ул и су пред њега и захтевал и да се преда.
Бил и су још неу мољивији него Немц и.
Говорил а je то мирно као да саопштава шта je пpoчитала у новинама.
Стара жена je поглед ал а у њу ужас нуто као у оне који тврде, не трепн увш и,
да су Гос под Бог или Мојс ије, или нек и краљ, и брзо je прит ворил а собу где je
седел а Мира.
– И ко то каже, баба, да се не осећ а ниш та кад се умре? Kо каже да ниш та
не бол и, да зем ља није теш ка, да није под зем љом горе нег о на њој? Ко се то
врат ио и причао како je?
– Убога моја Јелена.
– Иван теш ко поднос и бол, ти знаш како он не може да трп и ни да га oca
ујед е. И гад љив je, не може да вид и глис ту или црв а. Страш но се боји зем ље.
Сећ аш се кад je оно у нашој улиц и глед ао коп ањ е кан ал а? Из зем ље je вири
ло безброј рањ ен их жил иц а, безброј створењ а изв ирив ал о између зем љин их
миш ић а.
– Убога!
– Сва срећа што их je одједном легло у зем љу тако много. Ни црви, ма како
бил и прож дрљиви, не мог у расточ ит и брзо осам хиљад а људ и. Рек ли сте да их
je побијено осам хиљада. Док до Ивана дође ред, мож да ћe ce уморит и и засит и
ти. Знаш, ноћас сам јасно чул а како зем ља стење: „He мог у, не мог у више!“ И још
неч ији гласови у њој се чул и: „Дос та нам je. Сит и смо!“
Бран ил а се на све мог уће нач ине од пом ис ли да се с њим већ почело дога
ђат и оно што je мајц и крај синов љева гроба нес хватљиво, недоп ус тиво. Имал а
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je пoтребу да верује, ако већ није уз њу, да je бар негде онак ав как вог га je одга
јил а, как вог га je пре нек и дан глед ал а, да што дуже остане так ав.
– Осам хиљад а обично умре за осам год ина, je ли, баба? Они доле мог у бар
сед ам год ина да га оставе нетакн утог.
– Убога? Убога!
– Ноћас су могли само њих десеториц у напас ти, јер под зем љом нема више
гладн их.
Заћутал а je глед ај ућ и далеко пред собом. Чиме ли се сад муч и, питал а се
стариц а, желећ и да јој приђе, да јој стави неш то преко ног у, али je знал а да Је
лен и у том час у може сметат и свак а паж ња. He сме јој се пон уд ит и чаша воде,
рећ и јој да легне, да се пок рије. Јелен и се чин ило да би све то вређало деч ак а
доле, да би се чуд ио како мајка може да се покрива, а он je непокривен, како може
да пије, а он je жед ан. Најволел а je да буде сама, али ако већ неко мора бит и уз
њу, лакше je поднос ил а бабу, него муж а или ћерк у.
– Зем ља није ник ад тол ико крви поп ил а као пре чет ири дан а. Бар двад е
сет хиљад а литара у ток у једнога дана и ноћ и. Подземне реке, баба, нис у дос ад
ни знале шта je људс ка крв. А сад се Иванова крв помешал а мож да са водом ка
квога поток а.
Опет je говорил а као да je реч о как вим обичн им стварима, о томе, рец имо,
кол ико кише упије јед ан квадратн и метар.
– Мислим да Иван има из зоологије петиц у. Знао je кол ико очију има гундељ,
кол ико зглавак а има свак а његова нога. Знао je како ровац прекопава зем љу и
как ве подземне одаје има крт ица. Све су то, баба, сад његови сусед и.
Пос ле овога ћутал а je дуго непом ична.
Старица je такође седела непомично, или je ишла на прстима, свак и час испи
тујућ и да ли су врата од девојч иц ине собе добро зат ворена. Кад би Јелена заћу
тал а, она се труд ил а да ник ак вим неоп резним шумом не сруш и тај трен утн и
мир који се као кул а од карата лако руш ио.
– А мрави ће се, знам, држат и по стран и. Они нас нападају само док можемо
да се бран имо, док смо још на зем љи.
Стара жена je неп рес тано мис лил а да ли би болес ниц и как ва трав а могла
помоћ и, как во биље коje успав љује. Да јој даје помешан у кам ил иц у и мет виц у,
да јој кува наранџ у заједно са кором? А где да нађе наранџе?
– Сећаш ли се, баба, како нам je Иван нед авно читао о пећ инама? Како нам
je причао да je на десетин у метара под зем љом заним љиво и лепо. Подземне воде
гргоре, иду једна другој у походе, извируј у на зем љу и опет се враћај у; како су
неке пећ ине као дворц и из бајке, како њих изв ајај у подз емне вод е, како има
подземн их језера – али он то сад не може да вид и, иако je близ у тих пећ ина, он
сад а ништа не вид и...
– Убога!
Предрагова помајка je тихо одшкринула врата. Носила je y руци завеж љајчић,
зацело Предрагове пелене и кош уљу. Стара жена јој се обрадовал а у над и да ће
Јелена мало заборавит и свој у мук у у разговору са исто тако ојађеном женом и
оставил а их je некол ико часак а саме. А кад се опет врат ил а у собу, затек ла je пе
лене раш ирене по столу и чул а што je тол ико пута од Руже слушал а: „Ja сам већ
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имал а прип равне пел ен иц е, од јут ра су стојал е прос трт е по крев ет у, онако
наеро, прв о једн а пун а, па танк а иста тол ик а од меког исп раног платн а, ево
ова, па једна уздуж на између нож ица. А са стране ми стоји повој дуг, везен црве
ним мерк-фулом.“
Али Јелен у није ниш та могло одв ућ и од њен их снова по ноћ и нит и од ње
них визија. Kaко je c Предраговом пом ајком и пре прич ал а о сновим а и пред
сказањима, и сад je почел а о томе говорит и. Трагед ија која je задесил а град бил а
je тол ико нес тварна, да су и сталожен ија лица бил а подлож на у те дане празно
вериц ам а, да су прон аш ла у себ и спој ев е с нев иђ ен им и неч ув ен им свет ом.
И говорил а су о томе као о природноме и радо и жудно слушал а кад а су и дру
ги причал и о тим необичн им везама стварног и нес тварног.
Руж а je, и не примећујућ и да то чин и, пол ако савил а Предрагов у кош уљи
цу и пелене, прет воривш и се сва у паж њу чим je Јелена почел а причат и о неком
своме старом сну који јој je тек сад пос тао јас ан. Она га je у ствари као и друге
снов е уснил а под утиц ајем страш них вес ти как о вод е у родном крај у њеног
муж а, нос е мрт ва тел а млад ић а и старац а, мајк и распорен их утроба, како je
мног и путн ик и мног и борац дуго чуо из безд ана дозивање људ и које су живе у
њега бацал и. Јелен и je мож да било и свеједно да ли ће јој сан ко слушат и, она je
прос то имал а пот ребу да га се сећа и да га дог рађује.
– Сањам пре једно месец дана како je рек а нанел а у морс ки зал ив тело мр
твог млад ића. А крај обале у вод и играју се делфин и, сад се заг њуре под воду, сад
исп лове, јед ан другог гњурају. Кад су опазил и млад ића у вод и, пом ис лил и су да
je дављен ик и, прек ин увш и игру, пош ли да га спасавају. Било je као у прич и. Кад
су доп ливал и до њега, два њих су ставил а леђа уз леђа и пот урил а их под млад и
ћа журећ и према обал и. Мен и je Иван једном причао како делфин и спас авај у
утоп љен ике па се зато нисам нимало зач уд ил а. А тек сад вид им да je то слут ило
на Иванову смрт: само, уместо да га однесе море, сах рањен je y зем љу.
Предрагова помајк а волел а je оду век да je слуша. И сама je бил а осећајна и
са маштом, а и слабих живаца. Кожа јој се јеж ил а кад јој се Иванова баба жал ил а
јуче како се Јелена изг убил а и како јој се од облак а чине анђел и. Тад а се сет ил а
како јој je Јелена у јек у гоњења Срба једног јут ра рек ла:
– Знаш, видел а сам ноћас рек у пун у мрт вих девојак а у виру између стена.
А риб е узав рел е и пој урил е прем а њин им лешев им а. Под ав љене дев ојк е су
имале очи као у риба и кож а им се седефас то прел ивал а, као крљуш ти. И уста
су им бил а као у риба блед а и биле су неме као оне. А низ рек у јуре буљуц и сит
них врет ен ац а на којим а се јед ва распознаје да су рибе. Бил е су још слуз ас те,
а нем ирне као прос ута жива и још вероватно нис у знале шта се са мрт вим људ и
ма рад и. За тим ситн им јуриле су пас трмке, штуке, шаран и, нек и рибљи разбој
ниц и, али нис у дирал и ни они у девојачк а тел а. Она су бил а ледена и лепа као у
воден их вил а. Рибе су око њих лебделе као око светлос ти, изводећ и ваљд а неке
прас таре рибље игре.
А онда je опет сут радан причал а како je y сну видел а да су над тај вир у зору
дош ле убице и нагле се да виде јес у ли лешеви још на истом мес ту.
– Али су девојачк а тел а бил а нетакн ута и, као да су жива, глед ал а их. А оне
мале слузас те рибе плеле су им се око главе као венац, чет иле им се око груд и,
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око прс тију, као да врше неко рибље опело. Знаш, реке су вероватно тол ико ле
шева нос иле, да су се рибе биле нас ит иле.
Јелена се и сад сет ил а тих снова доводећ и их у везу с Ивановом смрћу, а осо
бито ону појед иност како рибе нис у хтеле да се такн у утоп љен их девојака – која
би имал а да знач и да je и зем ља тол ико људс ких тел а прог утал а, да су их се за
сит ил а подземна бића која од њих живе.
Пос ле овога су опет заједно ћутале и плакале, свесне трен утно обе да je све
caмo заваравање, да им ништа не помаже што се рибе нис у хтеле таћи подављених
девојак а, што су делфин и хтел и да спас у онога млад ића, што су облац и анђел и
однел и Иванове и Предрагове снове или душе у дубин у неба. Њих двојиц а се
ник ад неће врат ит и испод зем ље, ни са неба, ако су их анђел и тамо и однел и.
Ту сад стоји празан Иванов кревет, сучељен са сес трин им под правим углом и
стоји мајуш на дечја кош уљица коју je Руж а чувал а да je пок аже једном Предра
говој жен и, а сад више нема ни њега нит и ће икад бит и те сањане снахе, сања
них унуч ића.
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Анино писмо

В

ед ар као труба дет ињи плач диже Ану од стол а на ком je леж ало разбацано
десетак почетака писма сестри. Како да јој јави да Пере више нема, кад јој га
je Пола послала у Краг ујевац да га спасе, кад га je њој, Ани, поверила. Глас о стре
љању je зацело стигао до Мит ровице, мада Немц и нис у о њем у писал и, нит и ра
диом свет у јављал и. Так ве вести преносе просјаци и намерници, преносе они на
које неп ријатељ не сумња да би их могли преносит и. Так ве вести се преносе ми
слима ycpeдсpeђеним и траг ичн им, одаш иљу се у даљин у снагом бол а. Доносе
их на окрвављеним раменима безрук и. Оне се преносе ужаснутим немим погле
дом. Људ и их проч итају са чел а бором зак ључаног онога ко je гледао помор сво
јим очима. Њих доносе вет рови који мириш у на крв. Донос и их мук ла тиш ина
која се шири око разбојишта у концент ричним круговима као дубока вада.
Девојч иц а продорно плаче. Ана пок ушава да je подоји, али из још тамн их
брад авиц а ни кап љице да кане – млеко јој се прес ек ло већ онога јут ра кад су
Тијан ић а одвел и, грубо га отк ин ув од колевке. Кад су јој зат им рек ли да су и
Перу видел и у поворц и, њој су се пресек ле и сузе и мис ли и сећање. Памт ил а je
сад само трен утак кад je од сес тре добил а оно загонетно пис мо. Пос ле тога јој
je y памћењу настајал а празнина да искрсне само пол азак у пород ил иште и како
joj je Тијан ић, опраштајућ и се тамо на врат има чек аон ице, рек ао као у шал и:
– Само пази, немој да ми долазиш кући са трећим сином! Колевка je правље
на за девојч ице.
И затим како je Пера, кад je из пород ил ишта дош ла кући, дот рчао из хлебар
нице и како je рек ао:
– Благо њој, има чет ири брата. Ja ћу je вод ит и на први бал, ja сам најстарији.
И како je она тад а пом ис лил а да Тијан ић неће дат и ником другом да девој
чиц у вод и на балове, буде ли још икад мира и играња, јер je тол ико пута, сањају
ћи о будућој кћери, мешао у те снове и сан да je вод и по игранкама и да млад ић и
најп ре од њега па онда од ње, девојч ице, морадн у траж ит и дозволу за игру.
А сад девојч иц а неће знат и ни шта je очинс ка строгост, ни очинс ка мило
шта, и љубав одређен у природом да буде пот рошен а на оца, дел иће на даљне
ујаке и стричеве и суседе. О њеном оцу, о томе како je отишао са овога света,
људ и неће радо пред њом гов орит и, увек ће заћут ат и кад она наи ђе. И ко би
499

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

имао срца да јој прича о томе како се, кад су га војн иц и из куће повел и, повра
тио да њу још једном пољуби и како су му то први пут дозвол ил и, али кад je с
прага још једном поу м ио да се врат и колевц и, како су га нес трп љиво гурн ул и у
двориш те и како je неко ко je с Немц има куп ио људе, а говорио његовим, срп
ским језиком, рек ао кроз зубе:
– Што слин иш као жена? Где ти je српс ка храброст!
И како га je мајс тор мрко упитао:
– Отк уд а ти на овоме пос лу са Немц има?
Све друго je тих дана било у крлетк ама заборава, јед ва се из њих пробијао
понек и звук, понек а боја и мирис. Заборавил а je бил а свој у свадбу, рађање си
нова. Иск рс авал а je отуд још само смрт прве девојч ице и Тијан ићев плач тад а,
први плач који je од њега чул а.
Мож да млад ић не би ни настрадао да je остао у хлебарници, да није пот рчао
према рад ион иц и, куд а je Тијан ић обично рано одл азио, да јави шта се збива у
горњим улицама, те су га наш ли на улиц и и узел и. Сад њена сес тра чек а вес ти и
мис ли да je y Тијан ића добро, јер се за трагед ије обично одмах јави. Мож да се
потп уно умирила и Ану je страх да je буд и из тог мира. Ани се чини ако страшну
чињениц у не потврд и, не запечати речима, да та чињеница и не постоји.
Поч ињ ал а je десетак пута да нап ише речен иц у: „Пера je стрељ ан“, и није
могла. Чин ило јој се да га том речен ицом она поново убија. Пом иш љал а je да
пош ље нек и заобил азни телег рам, али о тако вел икој нес рећ и као што je смрт
чин ило јој се немог уће, дет ињас то, говорит и на тај нач ин. Пос ле тога je наме
рав ал а да по некој прил иц и нап ише, да нађе некога ко пут ује за Мит ровиц у,
али на столу су се гом ил ал и само започец и. Није бил а задовољна оним где je ја
вљал а како je Краг ујевац у црно завијен, како нема куће где није једно или двоје
убијено. Најмање се усуђивал а пос лат и оно где je признал а да не зна где су ни
Пера ни Тијан ић сах рањен и. Како да јој пише о заједн ичк им рак ама где леже
набацани један преко другога, о томе да ниcy сви могли бити на време закопан и,
а за нес рећн у Полу би бил а свак а ситн ица важ на.
У једном, понајдужем, није ниш та заборавил а, није се бран ил а, прос то je
дал а срц у на вољу, нап лак ал а се и над мужем и сес трићем. „Жао ми je његове
златне младос ти“, писал а je, „његове доброте и лепоте. Отк ле год je ишао, сме
шио се, грл ио ме, пом агао у кућ и и мен и и Тијан ићу. И тебе, и Кићу, и бак у и
оца, свак и дан je пом ињао. Што ти не нап исах да je Србија црна зем ља, да у њој
нико не може наћ и спаса, као што и не може. Прича се, изг ибоше у Краљеву то
лик и Слов енц и који су бил и дош ли да се спас у. Бољ е би било да сам ти онд а
одговорил а да не мог у да га прим им, него што смо га изг убиле. Моја деца, иако
сес тру воле, немају воље да се играју с њом, стално жалећ и брата.“
О девојч иц и није више пис ал а. Ко ће говорит и о тек рођеном детет у и ра
доват и му се пред мајком која je изг убил а тако изненад а и на так ав нач ин сина.
Може ли Полу сад зан имат и да ли Ана има или нема чиме дете да доји или како
оно изглед а. Што се Пол е сад тиче и то како се Тијан ић од дет ет а рас тајао?
Што je се тиче и како je Ани самој? О свем у томе јој зато није ни говорил а.
Није јој причал а ни о друг им нес рећн им мајк ама: о Ивановој која се изг у
бил а и само говори о анђелу како га je пронео небом, а она није примет ил а, ни
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о Предраговој помајц и која по ваздан преврће кош уљиц у у крст скројен у у којој
гa је права мајк а њој донел а, ни о Огњеновом дед и како пo ваздан прича да су
немачк и војн иц и одбил и да стрељају и да je Огњен зацело искорис тио прв у за
бун у и утек ао. Шта Пол и вред и што има тако много нес рећн их људ и!
Кад je најзад наш ла обл ик како да саопшти нес рећу, одлуч и да писмо изнесе
на воз и да замол и кога од путн ик а да га однек уд пош ље. Свак ће јој исп ун ит и
молбу, знал а je зацело. Заједн ичк а патња и ропс тво људе су учин ил и заверен и
цима за све подух вате где се могло узет и мало ваздух а, где се кроз жице могло
нешто дот урит и и прим ит и однек уд. Пис мо јој je већ лежало у џеп у и спремал а
се на стан иц у, кад изненад а наи ђе Огњенов дед а и обрадова je што ће ипак на
нек и трен утак одлож ит и одаш иљање страш не вес ти. Он je од часа како су људе
одвел и и пос трељал и стално говорио како није истина да je тол ико људ и поби
јено, како ни Немци нис у звери, како он познаје људски род и зна да су се војници
побун ил и и нис у хтел и пуцат и и да je том прил иком много људ и побегло.
Споља се чин ио сас вим присебан, иако je говорио неп рисебно. Ни очи му
нис у одс утне као у Иванове мајке, ни у оделу није било немарности људ и обу зе
тих једном јед ином миш љу. И Ана се питала да ли старац верује у оно што говори
или хоће да теш и свет у над и да ће му се вероват и – што je такође бил а лудост.
– Ja сам вам говорио и док смо ишли уз поворк у, сећате ли се, да они не мог у,
ако су и Немц и, побит и онол ик и народ. Еј, знате ли ви кол ико je онде народ а
било! Цео град! Било je, вид ите ли, све онако како сам предвидео. Познајем ja
људс ку природу.
Ана се поново питал а може ли се на изглед говорит и тол ико паметно, а твр
дит и немог ућа ствар. У коју врс ту луд ил а то спад а? Труд ил а се да јој у очима не
проч ита невериц у и чуђење.
– Прво je бац ио пуш ку онај плави мал и што je био упао у наш у кућу. И оног
јут ра ja сам примет ио да се млад ић снебив а. Друг и су захтев ал и да се отворе
све одаје, пел и се на таван, сил азил и у подрум – a он уђе, поглед а пo предсобљу,
поглед а у мене, у ову моју седу кос у, у руке, рече нешто своме друг у на своме је
зик у и одоше.
Слушај ућ и га, Ана je заборавил а и на свој у жалост и на пис мо у џеп у и да
мора на стан иц у. Ма кол ико било нес тварно то што je говорио, било га je и те
како пријатно и утеш но слушат и.
– Још сви људ и и не знају како се то оди г рало, – нас тав љао je он. – Прво je,
кажем, бац ио пуш ку онај плави мал и. Ich kann nicht!18 – викн уо je из свег глас а.
А онд а су му се придруж ил а још десеторица. Стареш ине су тад стрељале своје
непокорне. He можемо бит и луд и па вероват и да су их оставиле нек аж њен им!
Нап равил а се гуж ва. Тако су мног и и мног и наш и умак ли. И Огњен je умак ао и
нашао се већ с оцем у шум и. Зацело су се спас ли и Тијан ић и ваш мал и рођак из
прек а. А, наравно, не можемо бит и луд и па вероват и да баш нико није пог ин уо.
– Сед ите мало, одморите се.
– Нек а. Хвал а. Морамо јавит и људ им а, јер људ и мис ле да су сви до једног
побијен и. Еј, људ и, ко ће побит и цео јед ан град! Није човек баш так ва звер.
Имао je он и трен утак а потп уне свес ти, кад се није заваравао, кад je као и
остал и истак ао црн и барјак знај ућ и заш то га ист иче, знај ућ и да Огњена више
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неће видет и, али није дуго могао опс тат и у так вом стању и готово свес но je бе
жао у заваравање. И сад се наједном стуж ио и занемео.
– Нигде живе душе на улиц и. Чак ни нас стараца нема свих, – изговорио je
глед ајућ и Ану изг убљен у и удаљио се, не напомен ув као обично како ћe сe Ти
јан ић појавит и, како се зацело крије негде у брд има.
Управо се Огњенов дед а удаљио, a y двориште je бан уо непознат јој млад ић
обу чен како се обично радн иц и облаче. Спус тио се на дрвен у клуп иц у у дво
риш ту, као да ће оно што има да каже прe онес вес тит и њега него Ану којој je
дошао с поруком. Кao да се дигао из мрт вих, пом ис лил а je Ана и упитал а:
– Хоћеш ли чаш у воде, уморан си?
– Како не бих био уморан, враћам се чак са оног света, – пок ушао je млад ић
да се нашал и.
Aнa се ухват ил а руком за плот и упитал а јед ва чујно:
– Спасао се стрељања?
– Спасао, али се не зна нећу ли већ сут ра пог ин ут и.
Дол азио je Тијан ић Ани у снове и говорио јој необичне ствари, али и то je
више лич ило на стварност него што je овај млад ић у њеном двориш ту и то што
јој говори.
– Нас тројиц а смо из моје групе преж ив ел и и, лежећ и још испод мрт вих
тел а, договорил и смо се ако се извучемо да се не враћамо сви кућама, него само
јед ан да дође и јави родбин и па да потом и он беж и. Њих двојиц а су већ онде
где треба, где су их чек ал и по договору, само мало кас није.
Ана се спус ти крај млад ића на клуп у.
– Сед ите, сед ите, – рекао je он и помакао се да јој учин и места. – Изненадна
срећа може да убије као и нес рећа. – Пера вам je преж ивео и сад je већ, преко
људ и с којима je био ран ије у вези, дос пео куд je и ран ије био нау м ио.
Ана викн у пои менце дец у, Полу и онес вес ти се. Кад су дечац и и сусед и до
трчал и, млад ић који je био устао из мртвих поновио je да je Пера остао у живот у,
и још јед ан, за кога он зна, из гом иле где су леж ал и заједно, да су се ноћу изв у
кли испод лешева, и да ћe Пера вероватно остат и хром. Као да je хтео уверит и
да говори истин у, млад ић пок аза две ране: једн у око кључњаче од метк а и једн у
од бајонета на бут ин и, где je неп ријатељ правио пробу да ли су сви који су пал и
и пог ин ул и, и коју je он без јау к а издрж ао.
Причек ао je да се Ана поврат и и отишао поновивш и:
– Срећа као и нес рећа може да убије. Моју мајк у умало није убил а.
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Устао из мртвих

М

лад ић устао из мрт вих био је радн ик Војно-техн ичког завод а. У град је
био ушао прош лог дан а, обаз риво као лопов, пребац уј ућ и се из двори
шта у двориш те. Иако увијен у црн ин и, град се васк рс лом чин ио див ан, али
страх да га ко од љот ићеваца не препозна, и стид што припад а малом броју спа
сен их, гон ил и су га да се олако не пок аз ује пред лиц им а која су му се чин ил а
сумњива. Како му се кућа нал азил а на суп ротном крају од онога у који је могао
слободно ући, морао је до ње проћ и више дворишта и улица.
У првом дворишту у које је упао деца су кришом од старијих, у мекој зем љи
повртњака, правил а гробове за стрељане. Нис у их правил а вел ике, скупне, него
онак ве как ве су виђал и на градском гробљу, сличне крововима дуг их кућа. Јаме
су копал и рук ама и лопат ицама и у њих став љал и покојн ике – сад дрвце, сад ка
мен, сад стар у играчк у, или ма как ав друг и предм ет. Свак и од сах рањ ен их
предмета нос ио је по име стрељаног сусед а или сродн ик а.
Углед авш и га деца су прек ин ул а игру и почел а заравњиват и хумке. И он се,
мад а је одмах био схват ио игру, град ио невешт и упитао:
– Може ли ми које од вас казат и како ћу одавде до куће Жике ковача?
Сва, кол ико их је било, деца су пош ла да му пок аж у пут, и тек кад су га до
вел а где треба, врат ил а се својој игри.
Како ковачеву мајк у и жен у није зас тао у кућ и и није им пред ао добру вест,
разочаран је пошао даље. С времена на време му се чин ило да је у непознатом
граду и застајк ивао је пред свак им знаком жалости, свак им црн им барјаком, за
борав љајућ и и страх од как ва нежељеног сус рета и жељу да се час пре пробије
до своје куће. Управо се био загледао у нешто, кад осет и неч ију рук у на рамен у.
– Још јед ан устао из мрт вих, – рече радос но човек с којим се јед ва позна
вао. – И јуче ми је упао у двориш те онај пис ар Јован, из Срес ког суд а, сав уне
зверен, боји се да га не препознаду и не ухват е понов о. – И као да је погађао
млад ићев у бојаз ан дод аде: – Иди слободно и улиц ам а. Немц и и да те сретн у,
не знају те и не тич у их се спасен и, а и љот ићевц и их не гоне: срећа ти је помо
гла, и ту они немају више шта. А нис у ни они ваљда звери. Е, па са срећом! Пази,
мајц и не изл ази наједном пред очи!
Млад ићу је мало одл акн уло. Пошао је сада слободн ије, улицом, али је ипак
изабрао мање проходн у. У сус рет му је дол азио очигледно неч ији деда. Ишао је
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пог урен, брада му је подрхтавала, а низ образе се сливале сузе. Дед и је из побочне
улице притрчала млада усп лах ирена жена и, видећи га так вог, упитала ужаснуто:
– Ко? Сви?
– Сви, – пот врд ио је старац.
Негде у сус едној баш ти плак ао је неко глас но, тан уш но, као дев ојч иц а.
Мож да беспомоћна старица којој нико више није остао, пом ис ли млад ић. Ето,
да сам и ја пог ин уо, не бих знао како нас жале!
– У кућу! – довикн уо је из неког двориш та дрхтав глас двема девојч иц ама
које су изи ш ле пред кап ију. – Мог у вас убит и.
– Сврш ило се ваљд а убијање, бар у нашем граду, – умеш ао се пот иш тено
опет неко невид љив.
Људ и су око њега ступал и као месечари. Једна неоп резна реч и могли су се
сруш ит и у безд ан у себи. Утис ак жалос ти и крајњег очајањ а појач ав ао је и то
што су сва та бића бил а или стара, или нејак а, или жене. Питал а су се кратко и
кратко одговарал а.
Он се сећ ао како се пре рат а ожалош ћеном гов орило да није јед ан, да је
много очева изг убило сина, много сес тара брата; а сад је то што се веровало да
може теш ит и, повећавало бол и осећање усам љенос ти, повећавало утисак да је
нас тао смак света, који и иначе има свак и кад некога блиског изг уби. Оне прво
битне радос ти коју је преж ивео пос тепено је нес тајало, те је и он мимо те људе
ишао сад као месечар, слушајућ и као кроза сан њихова питања и одговоре.
– Воја?
– Воја и Стојан.
– А Рајко?
– И он и син.
На кап ијама су стајале женс ке прил ике и глед але у даљин у, као приморке
које се заглед ају у пуч ин у кад а чују за бродолом. Неке су довик ивале како се не
сме неш то некоме јавит и, друге су тврд иле да неш то не може бит и истина, да
људ и нис у добро видел и.
Немц и су бил и наред ил и одмах иза стрељања да тргови и хлебарн ице, пив
нице морају рад ити. Међутим пијачни столови и клупе крај којих је наи шао бил и
су скоро празни. Сељака с робом није било, само је погдегде који градски пиљар
стајао крај корп и кромп ира и врећ а с пас уљем и разгов арао с прол азниц им а,
уплакан. Нестварно су изгледале сузе тих људ и који су неретко волел и да преваре
на мери, који су бил и огрезли у борби за новац, онај мал и, неоп ходн и.
Поред конак а је наи ш ла гом ил иц а Циганк и, али које нис у пуш тале глас а
од себе, што је деловало страш није него да су по своме обичају нарицале. Међу
тим, чим би некога углед але, зак ук але би из свега гласа:
– Чедо, перјан ице наша, што нас у црно зави!
За њим а су два стара Циган ин а нос ил а блатњ аве ашове и бил а до колен а
блатњава. Учин ило му се да га коре што још ход а по свет у, док су њихови сино
ви и унуц и под зем љом. Веров атно није јед ин и он осећ ао тај стид што живи,
док је тол ик и свет изг ин уо, јер су људ и улицом махом ишли оборене главе.
Нашао се ускоро у некој занатлијс кој пус тој улиц и. У нис ким обућарс ким
радњама где се обућа само поправљала, седео је понеко или престар или прем лад
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и сурово забијао клинце као да је хтео судбин у убит и у глав у. Ту он наи ђе и на
радњу где је понек ад оправ љао обућу. И та рад ион ица је бил а отворена, али је у
њој сад седел а нек а непозната му жена. Шаком је бил а пок рил а очи па и она не
чујно плак ал а. Кад је ступ ио унут ра, зајецал а је као да га одавно зна:
– Остадох беспос лена, немам свога сина, свога мајс тора, немам више свога
унук а, немам коме да кувам ручак, да перем кош уље, обојиц а одоше као да их
ник ад није било.
Као у сну је изи шао не рек авш и ни збогом ни довиђења, али ни ожалош ће
на жена није тога примет ил а. За све њих трајао је још онај трен утак кад су чул и
мит раљезе и кад су потом углед ал и разбојиш те. Он се труд ио да зам ис ли како
би било кад би нек и путн ик из далек а наи шао тог час а у Краг ујев ац, а незнао
да је рат, да пос тоје Немц и и Срби, и да наједном затекне све људе како плач у.
Морао би повероват и да су луд и. Ево иду у сус рет јед ан другом два човек а као
побегла из гроба и окамењено ћуте, али чим су се јед ан другом приближ ил и,
обојиц и су грун уле сузе на очи.
– Брат и стриц, – рек ао је јед ан.
– Мен и синови.
Па су и они без збогом нас тавил и пут не примећујућ и да тако чине.
Наједном је однек уд испао немачк и војн ик. Млад, нал ик на дете. Скоро је
трчао низ улиц у, што војн ик под оружјем не сме, бар не би смео немачк и. Ода
кле дол ази, од чега беж и? Мож да је нек и ниж и час ник који стан ује крај куће
где су људ и побијен и. Мож да је затек ао жене како кук ај у, мож да су му неш то
казал и од чега би хтео побећ и. Мож да ће побећ и из војске. Чак у Немачк у, у сво
је село. Мож да ће га тамо убит и као бег унца. Мож да ће побећ и наш има у шум у.
Све му се то одједном стало врзмат и у главу.
Жене у црн ин и изл азиле су до плота и прат иле немачког војн ик а погледом
и жељом да побегне, јер пат и заједно са њима, а мож да и због њих. Њих некол и
ко из сус едн их двориш та, која су се дод ирив ал а, окуп иле су се да одгонетај у
понашање неп ријатеља. Лица као да су им пос тал а ведрија. Кад је васк рс ли био
нас прам њих, једна га упита:
– Видес те ли војн ик а како трч и?
Све су имале жељу да верују да је војник извршио нек и подвиг, бар душевни.
– Мож да је одбио да нам учин и неко зло, као онај што је одбио да пуц а у
ђаке! – рек ла је друга.
Преж ивел и радн ик идућ и кроз град већ је био чуо легенду која је нас тал а
одм ах иза стрељ ањ а: како је млад нем ачк и војн ик одбио да стрељ а учен ике и
како су њег а одм ах са њим а стрељ ал и, по једној верз ији, а по друг ој како се
сам убио.
– Вероватно је нешто одбио да учин и, – слож и се он са женама које су има
ле пот ребу да одаду правду и неп ријатељу, како не би морале прок лет и све људе
на свет у.
– Одбио је, одбио је! – јавил а се и трећ а живн увш и. – А онај се, за време
стрељања, сиромах, сам убио, није каж у могао да стреља.
– Он се убио сам, – још је једн а дод ал а. – А на пут у између Мил ановц а и
Краг ујевца, стрељал и су они онога који је одбио да пуца у таоце.
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Онд а су се све наједном тргле и пош ле у кућу, пребац ујућ и себи што су и за
трен проговориле и пом ис лиле о нечем другом, па ма и уско везан им за бол који
их тишти.
С времена на време наи шао би војн ик у нашој, распареној униформ и, гра
дећ и се да нек уд жури и да зато ни у шта не глед а и ниш та не вид и. Наи шао би
блед прес трав љен основац. Што се радн ик више ближ ио једној од зград а про
глашеној за школу, они су све чеш ће наи л азил и. Вук ло их је ваљд а да прођу бар
поред једне школс ке зграде, а свак а им се чин ил а она одак ле су ђац и изведен и.
Он удари онуд а где је веров ао да неће наи ћ и ни на једн у школу: школс ко
двориште без ђак а је као шума без зверк и и птица, мис лио је. Лутају вероватно
по тим двориш тима само тетк ице, уплак ане и збуњене и поветарац нос и лист
ист ргн ут из неч ије ђачке свес ке, однек уд заос тао. Иза угла куд а је заок рен уо
бил а је мал а пивн иц а. Како је био већ сас вим сус тао, одлуч и, охрабрен што га
дос ад није више нико препознао, да сврат и у њу. У пивн иц и, неу гледној и док
су јој столови бил и зас трт и коцк ас то црвен им столњац има, сад је било још су
морн ије. Дочек ал и су га гол и, тамнос ив о обојен и стол ов и и негде у дубин и
одаје, тамо где се точ и пиће, два као окамењена човек а. Свак и држ и обема ша
кама по једн у висок у чаш у као да жел и да пиће у њој заг реје, али ниједан не пије.
Дош ли су ту само да би склон ил и негде своје очајање, пом ис ли радн ик. Само
што је он сео, дош ла су још двојиц а неу редна, зам ршене косе, очиј у црвен их.
Они први из дубине одаје примет ил и су шапатом:
– Не смеју ни они право кућ и, треба се прип рем ит и.
Друга двојица су се збиља припремала шта да кажу кад се врате са разбојишта.
– Рећи ћу само да сам га пронашао, не смем казати да сам га јед ва препознао.
– А ја дан ас нећу још ниш та гов орит и, нек а се прв о нав икн у да га нем а.
Имао сам прек јуче сина, а сад не мог у ни међу мрт вима да га нађем.
Тај чов ек је гов орио врло тихо, као да се бојао да ће га непознат и чут и и
одат и коме његов у жалос ну тајн у, те радн ик пол ако изиђе не поп ивш и ниш та.
Уосталом, нит и је ко дошао да га пита шта жел и, нит и је он кога звао.
Иза једне кап ије близу пивн ице стајао је човек и давао му знаке да приђе.
– Има ли, – питао је шапатом а руке су му се трес ле, – икоје муш ко старије
на улиц и? Остао сам у живот у, али ме је сад а стид што сам жив. Не смем на ули
цу, не смем на очи жена и мајк и.
– Има још понеко, има доле у кафан и „Уранак“ њих чет ворица.
Човек одахн у. Први пут су се видел и, а ослов љавал и су се без увод а као да
су сусед и или укућан и: нед авна трагед ија их је учин ил а члановима једне јед и
не вел ике унес рећене пород ице.
Ускоро се млад ић нашао пред црк вом. Црк вена порта бил а је пуна жена у
црн ин и, стариц а нал ик на калуђерице как вог осиром ашеног ман ас тира. Све
бледе у рук ама држе зделе, тацн ице, кафене шоље с куван им житом. Све су те
пос уд е увијене снеж но бел им салв ет ам а, убрус им а или обичн им ком ад им а
упраног платн а које оне скид ај у чим ступе на црк вен и праг. Врат а црк ве су
отворена и зак рчена овим црн им прил ик ама које се тис кају унут ра како би им
жито час пре било очитано; али кад наи ђе жена са три пос уде, друге се разм ич у
и пуштају је – знач и тројиц у је изг убил а, мож да мужа и два сина, мож да тројиц у
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синов а. Старц и су прис ед ал и на црк вен и праг или на камен и исп уст ограде.
Њихова жита су махом мал а у шољиц ама одбијен их држ ак а, нис у нич им зач и
њена нит и су увијена. Како су их сам и кувал и нис у бил а ни набубрел а. Млад ић
са зебњом пом ис ли да је ту може бит и и његова мат и и да сад свештен ик чита за
покој његове душе.
Из обојих црк вен их врата је куљао дим свећа, мирис тамњана. Кроз главна
се улазило, а и побочн а су бил а отворен а да се кроз њих изл ази. Жене су пу
штале дец у да прва уђу, објаш њавајућ и где да спус те тањириће са житом. Око
ло су клечале старице, плак але, пад але у нес вест, јер су се задрж авале у црк ви и
пос ле очитаног свога жита, у над и да ће ту наћ и нек у утех у, да ће моћ и схват и
ти заш то се све то догод ило и кад је почело. Свеш тен иц и су неп рек идно пева
ли, кад ил и, једном су тек ле сузе, али он, као да су му тако од памт ивек а тек ле,
није дизао руке да их избрише.
Стара жен а у јед ва скрп љеној црн ин и, прес ам ићен а крај црк вене кап ије,
учин ил а се нек им девојч ицама прос јак иња па су јој спус тиле у крило по динар.
Жена није прво разу мел а, а онд а се зап лак ал а и враћајућ и им новац рек ла:
– Још не просим, али ми је теже него да сам по сто пута прос јак иња. – И као
да су оне одрасла бића наставила је: – Све ћемо ми које смо остале без своје деце
под старост просити мало синовљеве љубави. Ко ће се нас сећати кад немаднемо
своје деце!
– Ми ћемо вас се сећ ат и, – брзо је рек ла једна девојч иц а. – Моја мама и ја
ћемо вам увек дол азит и.
Деца очигледно нис у знал а како се с ожалош ћен има разговара, јер се убо
га жена још горче расп лак ал а поновив им некол ико пута да дец и није мес то ме
ђу ојађен има, и да час пре треба одатле да иду.
Радн ик се већ био приближ ио кућ и и то пред сам пол иц ијс ки час. Заус тави
се у двориш ту до свога и оста као скамењен. Жена забрађена црном марамом
стојал а је крај бунара зам иш љена. Је ли мог уће да је та црна укочена прил ик а
његова мајк а? Тако би она мож да ишла цел а живота, да се он није спасао. Сад а,
ето, зна како изглед а мајк а кад изг уби сина, што не знају његови изг ин ул и дру
гови. Жена очигледно није имал а снаге да извуче ведро из бунара и он је цел им
бићем хтео да јој пох рл и, да јој викне:
– Ја сам овде! Ја ћу извућ и ведро! – али се није усуђивао ни кроч ит и.
Пос тало је тамно, а жен а је једн ако стајал а непом ично. Млад ић устао из
мрт вих уђе у суседову кућу.
– Не бојте се! – рече он пре него што је пожелео добро вече.
Укућан и, како који, скоч ил и су на ноге, дигли руке у вис, ставил и шак у на
уста да не би глас но викн ул и, глед ал и у њега као у привиђење.
– Па сад рец и да се чуд а не збив ај у! – прек ин уо је први тиш ин у остарији
човек, пријатељ његовог покојног оца.
– Не смем пред мајк у, – рек ао је васк рс ли.
– И не смеш! – пот врд и домаћ ин.
Срећом његов а кућ а није бил а ожалош ћен а, није имао синов а и млад ићу
преж ивелом стрељање није било зазорно остат и мало код сусед а док му мајк у
не прип реме за срећн у вест. Свак и је имао свој предлог како да се то учин и.
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Дец а су предл агал а да млад ић изиђе у двориш те и да викне једном мајк у. Кад
она изиђе на врата, да се притаји па да онд а опет по друг и пут викне и да тако
све чин и док му се мајк а пос тепено не привикне на мис ао да је мож да избегао
злу срећу и да је виче јер не сме одједном да се појави. Њихова мајк а је мис ли
ла да је боље исп ричат и јој најп ре како су се нек и живи врат ил и и казат и да их
има још нек ол иц ин а кој и су се спас ли и да су канд а пом ен ул и и име њен ог
син а. Сусед је мис лио да би најбоље било рећ и јој како га је неко видео негде у
окол ин и град а, али да се не сме зак лет и и да ће он, сусед, још једном отић и да
потанко расп ита.
Сусед је дуго остао и, кад се врат ио, рек ао је млад ићу да не треба до ујут ру
да се јав ља и пос лао своју жен у да буде ноћу с узбуђеном суседом.
– Све ће добро бит и, – рек ао је смешећ и се. – Чим сам јој исп ричао како су
мен и јавил и да су те негде срел и, скин ул а је црн у марам у да те, каже, не би ко
бил а и, каже, како јој је срце говорило да си жив, али ипак ти преноћ и код нас.
Млад ић је пос лушао и савет деце па је ујут ру викн уо некол ико пута мајк у
чак из трећег двориш та, као да је тог трен утк а тек стигао. Кад је стао пред њу,
мајк а му је већ бил а скин ул а и црн у хаљин у, али кад ју је заг рл ио, није дуго мо
гла реч и изус тит и као да јој се говор занавек оду зео.
Млад ић је мис лио да већ пос ле два дана пође даље, али се пок азало да тре
ба бар месец дана пус тит и мајк у да га се наглед а и нау ж ива па јој онд а тек своју
намеру пок азат и.
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Дец а у ожалошћеном граду

Љ

уд и су тих дана бил и заборавил и дец у, оставил и је самој себи, без осмех а,
без успав анк и, на питањ а јој нис у одгов арал и, глед ал и је, али нис у при
мећ ивал и. Ако би је и опазил и и у мимоходу заг рл ил и, бил и су ти заг рљаји тако
очајн и, тако недов ршен и, да су их се дец а бојал а више него пренебрегав ањ а.
Могла се видет и јед ино на праг у и под дрветом старица, исто тако заборављена,
с изгледом кривца, где држ и двогод иш ње дете у крилу.
У ствари, и деца су, као и одрас ли, више боравил а са мрт вима него са живи
ма. Стрељан и очеви, старија браћа дол азил а су им у снове. И дечац има мајстора
Тијан ића дол азио је отац на сан и мол ио:
– Сах ран ите ме. Немц и ме нис у сах ран ил и.
И они су се сут радан придруж ивал и оној дец и са периферије, по забачен им
двориштима, и кришом од старијих правил и гробове за стрељане.
Прич ал и су старији пред децом и да су учен иц и на ђачк им књиж иц ам а
остављал и поруке да их другови или род итељи освете, па су деци у сан долазил и
познат и им стрељан и дечац и и траж ил и:
– Освет ите нас!
Двојица Тијан ићевих дечак а с Миром, са Живковом сес тром, одл азил и су
на пољан иц у близ у једне основне школе где је стрчао чет вртаст стари стуб сав
огуљен и изу бијан, проглашен пос ле стрељања Хитлером. Које год би дете про
шло туд а, бац ило би се на њега каменом или га ран ило стрелом. Павле га је два
пут погод ио каменом, а Мира једном из стреле. Само о томе ни Тијан ић и нит и
икоје дете није причало старијима, јер би племен ита и убојна игра бил а изг у
бил а драж. Дечац и осветн иц и су се међу собом хвал ил и:
– Погод ио сам Хитлера усред срца!
– А ја правце у око!
– Пребио сам му каменом цеван иц у! – хвал исао се трећ и.
Чес то би се видео муш карч ић како одл ази кућ и уплак ан, јер није нијед
ном погод ио омрзнутог човек а и, што је још страш није, друг и су то запазил и и
ругал и му се.
Нек и деч ак је од старих људ и у сус едс тву чуо как о Немц и у свој им спи
сков им а ист акн ут им пос ле стрељ ањ а пред улаз ом у Ком анду мес та тврд е да
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је побијено упол а мање становн ик а него што је у ствари, и да жене у тим спи
сковим а не мог у да нађу имен а својих стрељ ан их синов а и мужев а.
– Ако смо и робови, нис мо слеп и, – говориле су. – Само из моје улице одве
дено их је двес та.
– И ја их знам стот ин у чијих имена не мог у овде да нађем.
– Мич ите се, мич ите се, – правио је око спис кова ред неко за кога су већ и
деца знал а коме реду људ и припад а.
Жене које су се ту окуп љале биле су неус траш иве. Од бол а су биле потп у
но изг убиле осећање за опас ност, пренебрегавале су је и изд ирале се на те који
су канд а остал и хладнок рвн и прем а неи змерној нес рећ и око себе. Док су их
разгон ил и, дизале су пес нице и вик але:
– Проч итале смо ми све већ кад сте их отерал и.
Сумњивим људ има који су прис тајал и за њима и говорил и како народ пре
терује, како су у страх у вел ике очи, како се свет у само чин и да је стрељано више
него што у спис ковим а стоји, слутећ и ко су, преко рамена је одговорил а нек а
плава уплак ана девојк а:
– Зађите по граду па бројте црне барјаке! Дођите у црк ву кад буде седм ина
па избројте кољива!
– Свет се надл аг ује, – говорио је и дечаков дед а. – Ко може тол ик и свет по
бит и у једном дан у, из чис та мира. Немц и то због друг их држ ава, због Европе,
не би смел и.
– Али Перин газда каже да су Перу стрељал и.
– Отк уд то газда може знат и кад није прис ус твовао стрељању? Хлебари су
уопште бил и поштеђен и.
Враћајућ и се с трга, дечак није признавао да је тамо био: шта вред и ако деда
збиља верује у оно што му говори, зашто да га сиротог плаш и; а ако га лаже, за
што би и он њем у говорио истин у коју сад зна боље и од самог деде. Дечак у се
огромно свидел а мисао оне уплак ане девојке која је рек ла да треба пребројат и
црне барјаке по кућама, како би се знало кол ико је људ и пос трељано и одлуч ио
је да он први крене у то пребројавање, бар у својој улиц и и у суседн има. Позваће
још Павла и Чеду усп ут, а они ће позвати неке које опет они познају, а ови ће рећи
трећ има, и тако ће у ток у мож да само једног дана бит и све пребројано.
И ево га сад иде низ једн у од радн ичк их улица. Нос и у левој руц и прут, а у
дес ној брит ву как ву сељ ац и имај у увек уза се. Иде пол ако и крај сваке куће и
плота с барјаком заус тав ља се и прави онол ико рецк и на прут у кол ико је барја
ка избројао. Тај прут је био његов а деч ачк а предос трож ност ако би нат рап ао
на љот ићевце или Немце. Мис лио је, учин иће им се безопас нији него да је са
харт ијом и оловком. И гот ов о би било згодн ије да сретне нем ачког војн ик а,
они иду прав о, никог ниш та не пит ај у, глед ај у своја пос ла, како каже дед ин
друг, него да сретне љот ићевс ког. Више пута је чуо како су љот ићевц и гори од
Немац а, јер Немц и морај у да се понашај у неп ријатељс ки, иако мож да сам и не
би хтел и, а љот ићевц и су по својој вољи упис ан и у неп ријатеље. Ако би га љо
тићевс ки војн ик срео и упитао шта рад и, как ве рецке прави, одговорио би му
да се игра. У ствари, дечак се помало играо. Само у почетк у бил а је то родољу
бива побуд а, жеља да сам сазна оно што му старији нис у хтел и казат и. А пос ле
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се тако занео тиме, да је ускоро постао ведар као да деље свиралу. На крају улице
наи шао је на млађега Тијан ића кога није видео од стрељања. Он је био с црном
марамом око врата.
– Ја бројим барјаке, хајде заједно да бројимо, – позвао га је деч ак са стра
хом поглед авш и у црн у марам у око врата свога друга.
– Зашто? – упитао је Павле без много жеље и да разговара и да броји.
– Да пребројимо кол ико су Немц и људ и стрељал и.
Јед ина ствар која је дечак а Тијан ића могла сад занет и било је збиља то бро
јањ е барјак а. То је лич ило на родољубив у дуж ност, али је пом ало било као и
дозвољено играње; учин ило му се то зан им љивије него и сах рањивање и гађење
камењем у Хитлера.
– Мама, мог у ли мало, до половине улице, са Зораном?
Ана се показа на праг у и учин и се сасвим нека друга жена, скоро непозната,
онако забрађена и блед а. Она рече:
– Иди, иди. Само брзо дођите.
– Морамо да бројимо барјаке, да вид имо кол ико је људ и стрељано, – на ду
шак изговори Павлов друг.
Ана се трже.
– Коме је то пало на ум? Боље уђите и пои г рајте се у двориш ту. Дођите да
вид ите сес триц у.
Оба дечак а су ћутал а, нит и им се одус тајало од бројањ а, нит и су хтел и да
жалос те Ану. Зоран сак ри прут, као да би она могла на њем у опазит и пос ледњу
рецк у, Тијан ићеву.
– А можемо ли онд а кроз плот вирит и и бројат и?
Она не одговори. Под навалом сећања на мужа напречац заборави све живо
и врат и се у кућу. Дечац и прво дођоше до кап ије, погледаше лево и десно и онда
пол ако пођоше ка суседној кућ и.
– Тамо има два, – рече тихо Тијан ић, – забележ и.
Зоран засече две рецке. Зат им се спус тише још двадесетак метара, одак ле
се видело, које дес но које лево, окодесетак барјак а. Дечац и су бил и раздраган и
као да су у рец и наш ли дуго тражено лепо камење.
Утом су примет ил и да нем ај у више мес та на прут у и Пав ле се сет и да их
има у двориш ту два па отрча по њих. Утом се управо пред Зораном указа срп
ски војн ик, како су мањи дечац и звал и љот ићевце. Срећом је био ненаоруж ан,
што дечак брзо опази и што учин и да остане у мес ту, мад а су пос ле стрељ ањ а
старији опом ињ ал и да се беж и у кућу чим наи ђу војн иц и. Дед ин пријатељ је
чес то гов орио ону деч ак у необичн у пос лов иц у како пос ле кише јап унџе не
треба и како је бољ е бит и обаз рив, сав ет уј ућ и га да не врљ а улиц ам а, али по
правдољубивос ти нашег човек а и дед а и његов друг су дод авал и:
– Не кажемо да ће се сад заћ и да убијају и нејаке, али може да се деси звер у
сваком народу, мог у бит и што љут и, а тада човек и рођеном детет у нажао учин и.
Али како да се зна ко се дес ио звером, – питао се дечак. Јес у ли они који су
побил и Циганч иће, иако су им ови пре тога очис тил и обућу, бил и зверови, или
су се мож да десил и љут и? Ево и овај војн ик, ако је и без пуш ке, може га шчепат и
за рук у и одвућ и, као и они који имају пуш ке – мож да се управо он десио звер.
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– Шта ти ту рад иш на улиц и? – упита војн ик зас тавш и.
– Играм се. Сад ће доћ и и Павле.
– Који Павле? – сам илос но се нас меш и војн ик.
И Павле је тог трен утк а дот рчао и као укопан стао.
– Играмо се, – рек ао је и он, неп итан. Притом је боље заглед ао човек а: вој
ник без оружја, а нема ни крагн у као код Љот ићевих. Мож да је то нек и прави,
побеђен и војн ик, који се крије и сад је само мало, кад нема Немац а на улиц и,
изашао. – Играмо се бројања, – додао је одлуч ив да је војн ик прави који се крије.
– Как вог бројања?
– Бројимо барјаке и стављамо рецку за свак и да вид имо кол ико је стрељаних.
– Не бројимо! – порек ао је уплашено Зоран.
– Зар ти нис и наш, прави војн ик? – изус ти јед ва чујно Пав ле видећ и да му
се друг уплаш ио.
– Мис лим да сам прави, – одговори човек очигледно узбуђен. – Него хајде
те моме Миш и. Он је болес тан и нема с киме да се игра. Играћете се тамо нечег
весел ијег.
Притом пок уша да их узме за руке, али се дечац и отргоше: јер шта ако није
прави.
Да би се склон ил и Ани исп ред очију, упуте се према дворишту Огњеновог
деде. Изд алек а су видел и како му је нек и оруж ан и човек говорио неш то врло
глас но, одсечно, а дед а се јед ва чуо. До деце само доп ре речен иц а: „Кол ико ја
познајем људе...“ И видеше како деда скида црн барјак изнад капије. Гомила деце
поче да рас те, дот рчало је и некол ико основаца, основц и већ знају немачко на
ређење да се барјац и пос кид ају, али не удос тојавају млађе објаш њењем. Њима
се чин и да чет ворогод иш ња дец а не мог у знат и шта је народна жалост, шта је
пркос неп ријатељу, и чуде се кад најс итн ији међу свима изјав љује:
– Е, али војн иц и не мог у мојој мам и скин ут и црн у марам у.
И кад друг и, јед ва мало већ и, саопштава тих им гласом, поверљиво:
– Ми смо барјак наше војс ке сак рил и на таван.
Чим је оруж ан и човек отишао, сва дец а кол ико их је, пров ук ла су се кроз
плотове старчевог двориш та и стигла управо у час кад је он умотавао барјак у
нов ине, бриж љив о га прив ез уј ућ и као да је важ ан док умен ат. Осим мног их
друг их одрас лих, дед а их примећује. Чин и се и да му је мило што су наи ш ли.
Вероватно су и њега људ и заборавил и и нема с киме да поразговара.
– Нема ник ак ве вајде од барјак а, а и не треба га мож да ист иц ат и док нис и
убеђен да се догод ил а нес рећ а. Може се још и зло нав ућ и, – дел и он с децом
своје недоу м ице, мож да и задовољан што га је власт натерал а да знак жалос ти
скине са куће, јер се још над ао да ће Огњен однек уд бан ут и. – Нек а га онде.–
И сас вим благ им гласом каже дец и: – Добро је што се играте по двориш тима.
Опас но је још изл азит и.
Мад а се прави миран, дец а примећуј у да му глас и руке дрхте, да се давно
није бријао ни шишао, и знај у да је так ав због Огњена. Она га пос мат рај у с не
скривеном радозналош ћу, ћутке, као да је необична, туж на слик а.
– Хајдете да вам покажем Огњенове књиге, – прек ида старац ћутање и вод и
дец у до плаво обојеног сандуч ића у својој соби, сличног војн ичком.
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Паж љиво, као да се боји да ће скин ут и са њих пухор успомена, деда их вад и
и ређа по клуп и.
– Ту су му све, од бук вара до овогод иш њих. Манг уп један, гледајте, ову није
ни разрезао.
Ни најс тарија међу децом не разу меју ову дед ин у милошту, љута што стре
љаног унука назива манг упом. Она са страхом посмат рају књиге, неке већ раску
пус ане, неке потп уно нове, неу вијене. Понек а мис ле како ће мож да и њихове
књиге неко овако чуват и, ако у как вом новом рат у буду опет стрељал и ђаке.
И Мира је у кућ и заборав љен а отк ако је Иван стрељ ан и потп уно сам а.
Она тако мал а већ познаје најс траш није осећање које се може трпет и пос ле не
чије смрт и: да је неш то проп ус тил а да учин и и да то више ник ад не може по
правит и, ма живел а мил ијарду год ин а. Иван више ник ад а неће ући у њихов у
дечј у собу и замол ит и је да спава на пос тељи чије узглав ље стоји уз пол иц у са
књигама. И она се ник ад неће моћ и пок ајат и глас но да он то чује и зна, што му
није уступ ил а ту пос тељу. Залуд сад плаче ноћу и каје се, он то не зна, он ништа
више не вид и и не чује. Ма живел а до краја света, не може му рећ и да га је воле
ла мад а се с њим преп ирал а, не може му рећ и, не може. Ник ад се неће понови
ти дан кад ју је мол ио да ником не каже ко је разбио ону старинс ку чаш у у коју
се став љал а пшен иц а о Бож ићу и кад је она ипак рек ла да ју је он разбио. Шта
би вредело ако би сад признала да је она била кривац, када то Иван више не може
чут и. Сад а би му давал а кајмак са млек а, давал а му бојице, ишла умес то њега да
куп ује хлеб, али је он више не може замол ит и да то она учин и. Свим а је сад
лакше него њој, мис лил а је, и мајц и, и баби, и оцу, јер су га они мазил и и немају
зашто сад да се кају.
И кад а би знал а где је сах рањен, и кад би отиш ла на гроб и рек ла му како
јој је теш ко због њега, како је празно и како она целе ноћ и плаче и како ће пла
кат и све док се не разбол и и не умре, он је ипак не би чуо. И кад буде од жало
сти умрл а, он то неће знат и. Она већ одавно не верује да се људ и кад умру са
стан у негде с онима који су пре њих умрл и. Она није као њена мама која мис ли
да се Иван сад сећ а њих, а тако би волел а кад а би могла и сам а у то веров ат и.
Једном је сањал а како је Иван мол и да она нос и жито у црк ву. И он сад не може
знат и да га је заис та она нос ил а, и ако није ник ад волел а тамо да иде и да се кр
стил а кад год су се жене око ње крс тиле, у над и да то Иван у ипак може нек ако
помоћ и. Ник ад не може знат и како је страш но било у црк ви, како се све по гра
ду црн и, како је ишла са Виш њом и Јел ицом да гађа камен иц ам а у Хитлера и
како је чул а да је јед ан дечак тамо казао да ће се кришом увућ и у немачк и воз и
ићи у Нем ачк у да правог Хитлера убије, и како је она тад а мис лил а да то сад
ниш та неће вредет и ни њеној мам и, ни баби, ни оцу, ни њој, Мири, ако би га,
Хитлера, нек и човек и убио.
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Град у црном

Г

рад је освитао све црњи. Не само да су се црнел и барјаци на кућама него су се
и људ и којима нико није био стрељан одевал и у црнин у. Свет који је није мо
гао набавити, снебивао се да изиђе у ономе у чем у се затекао пре стрељања. Жене
су улазиле у радње са чудноватом одлучношћу као да су пош ле да свете изгин уле.
– Мол им три мет ра црна платна! Мол им метар црног сатена!
– Мајке, жене добре, нем а више! – бран ио се стари изнемогли прод ав ац,
сам с црном марамом око врата, ширећ и руке као да је хтео пок аз ат и како су
збиља празне.
– Мора да има, – наваљивале су нес рећн ице, – дајте црн у свилу, црн сомот.
Дајте што имате црно.
– Имате ли как ва црна лица? Имате ли што било црно? – питала је и Мирина
баба, уплашена шта ће јој се одговорит и, јер се није смел а враћат и пред Јелен у
и унук а без икак ве црне ткан ине.
– Све је продато, све до сант имет ра. – А шта ће вама, госпођо доктор, црно?
– упитао је прод ав ац Богд анк у углед авш и је међу жен ам а које су се тис кале у
радњи.
– Стрељан ми је један рођак, – слага она, да не би морал а објаш њават и како
се стид и што припад а ретк има који нис у никога изг убил и.
Мирин а баба, њен а прв а сус ед а, поглед а је као да је хтел а рећ и: траж ите
само, нећу вас одат и.
И сес тре у пород ил иш ту имале се на рук ав у мант ил а црн у трак у, а неке су
под мант илом имале и црне хаљине. Мног и службен иц и, лек ари и болн ичари
завез ал и су црне крав ате, и због народне жалос ти, а и зато што је свет који је
био ту запос лен махом био изг убио брата, или сина или оца и муж а.
Чет вртог дана пос ле стрељања био је дошао да обиђе пород иљу нек и дед а
с унуком која је те ноћи добила брата. И старац и девојчица су бил и у црнини. Он
је био потиштен, готово посрам љен, што му се баш у ово време наш ло ново унуче.
– Коме је пало на ум да сад рађа! – вајк ао се он пред рац ионалном, отворе
ном Богд анком.
– Немојте тако, дед а. Сет ите се своје младос ти. Који оно рат тад а беше?
– Беше Први светс ки!
– Е, па и онд а су се деца рађал а.
Он се скуњи:
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– Јест, жена ми је онд а мог нес рећног сина, овог стрељ аног, бил а род ил а.
Тако је. Ни Немац живот не заус тави.
– Него што сте малу обук ли у црно? Брат јој се ноћас род ио, а ви тако.
Осмогод иш ња девојч ица прек рс ти руке преко груд и и ухват и се за миш и
це као да се бојал а да ће јој та говорљива жена скин ут и црн у нову хаљин у. Дед а
се бран ио да је саветовао, да је прет ио и мол ио, али да не вред и. Као да је завла
дал а нек а грозница и међу децом.
– И моја лутк а има црн у маш ну, – пркос но изјави девојч ица.
Богд анк а је бил а узб уђ ен а. Дев ојч иц а је лич ил а на малу Мир у Опач ић,
Иванову сес тру, и она рече:
– Али кад ти бата дође кућ и, мораш по соби нос ит и друг у хаљин у – бебе не
воле црно. Вид иш како смо се сви ми овде оден ул и у бело?
– Али сте ставил и црне траке! И обук ли сте црне хаљине испод мант ил а!
И Циганке, које обично нис у волеле да носе црн ин у, виђале су се бар с цр
ном марамом. Тијан ић и су, кад се Ружа, жена стрељаног Чеде свирача, повезал а
так вом марамом дот рчал и да јаве Ани:
– Руж а има црн у марам у, иста твоја.
Друг и пут су јавил и:
– Баба Живк а има јут рос црн у блузу, само су јој дугмета зелена.
– Не мари, жал и она сина и унук а и без тога.
И иначе су циганске куће привлач иле дечју паж њу због гласне кукњаве која
се сваког дана отуд разлегала, због тога што су сви укућани из њих бучно одлази
ли сваког јут ра на страт иш те, и опет се отуд сви заједно, уз кукњав у, враћал и;
због тога што су све пос мртне обичаје извод ил и јавно, у дворишту, на очиглед
цела света. Ружа је уз то свакога дана износила пред кућу нова одела свога сина и
мужа, свирачев коцкасти кап ут и бриџ панталоне које су сва деца тога краја добро
знал а. Док је она крај одел а гласно нарицал а, деци се чинило да ће однек уд изне
нада угледат и познатог градског свирача Чеду, јер је за њихова млада иск уства о
смрти било нес хватљиво да одело стоји живо, како је казала једна девојчица, а да
нема лепог црног Циганина, да нема његовог гимназисте, да су у гробу.
И Руж ина ћерк а је измол ил а бабу да јој саш ије црн у хаљин иц у. Руже тре
нутно нема код куће, али је у свом дворишту, под дудом, стара Живк а опкољена
гом илом домаће деце. Пош то је меру узел а канапом, нек ак вим вел ик им мак а
зама нал ик на воћарс ке, поч иње кројит и, на вел ико чуђење и див љење девојч и
ца које вире у њено двориште, црн у хаљин у за школу црнп урас тој малој унуц и,
којој су пог ин ул и брат и отац. Све је ту увел ичано. И зато дец и зан им љиво: и
те мак азе, и конац који је изв ук ла из гуж ве канапа и узица, и игла слична игла
ма за прош ивање душек а, и бодови којима је потом стал а сас тав љат и поле сук
њице, и набрек ле жиле на њен им рук ама што су као на анатомс ком школс ком
училу пок азивале у ком све правц у иду и укрштају се и кол ико их има.
Циганчица држ и у руци већ приправљена четири дугмета, скин ута са старог
мушког одела. И то сва четири једнака, и сва четири црна, што се не види често на
оделу деце, особито циганске. Већ су и рукави састављени и при врх у убрани. Нема
сумње девојчица ће пред учитељицу изаћи у црној хаљини. Седмогодишња Вишња,
која такође стоји ту иза плота и посматра, мисли како никада дотле није видела да
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Цигани носе црнин у. Али ово је сад друго, зак ључ ује она, ова црнина није само
због личне жалости, него због целог ожалошћеног града, због свих који су стреља
ни, због тога да се покаже Немцима да нис у смел и убијати ђаке. Она осећа у том
тренутку непријатељство према мајци која неће да јој сашије ништа црно.
– Мал а си ти за то, благо мен и, – одговара јој мат и, збуњено је одг уруј ућ и
чим јој то Виш ња помене.
– И друга деца су мал а.
– Али она морају...
– Ја још више морам. Ономе чијег брата су стрељал и и онако верују да жал и,
а за мене нико неће знат и... А и мен и је жао.
Дању Виш ња и заборави на страш ни догађај, али ноћу пред њом све оживи,
вид и поворк у ђак а како је спазил а онога дан а кад су их одвод ил и. Петориц у
њих је знал а и лично, а међу њима нароч ито Живк иног унук а, названог по сво
јој баби, који је сваке недеље цепк ао дрва за потпалу, и Јел ич иног брата од тет
ке и Мириног рођеног, Иван а. Сад их је ноћу сањ ал а како леже сви у једном
гробу, јед ан преко другог, како их има много, много. Плаш ил а се да Немц и јед
ном не одлуче убијат и и девојч ице. Тад а би она волел а да буду крај ње Јел иц а,
Циганч иц а, Мира, и плаче за свима заједно и за онима који су већ стрељан и и
за својим другарицама и собом.
И Јел ица је још у хаљини коју је носила пре стрељања. Обе су, завидећи Жив
киној унуци, изиш ле из њеног дворишта. Имале су потребу да се усаме, да нешто
смисле. Знале су да није истина како у кући не постоји ништа црно, од чега би се за
њих могле сашити хаљинице и вероватно није истина да је у граду све црно распро
дато, како кажу њихове мајке. Сад су се без договарања упутиле Вишњином подру
му. По подрумима и одрасли, откако је настао рат, говоре о опасним стварима. По
подрумима се мери брашно које сељаци потајно доносе, по подрумима се прича
где су се чуле пушке, ко је отишао у партизане, ко погин уо, ко успео да побегне од
стрељања. У подрум у бака њихове другарице Мире кука за Иваном. И јуче увече
су слушале њену кукњаву, као ужасом омађијане. Желеле су да докуче нешто више
о смрти тога дечака, и уопште о смрти. Како то да наједном нестане тол ико хиљада
људ и? Како да се дугогод ишњи поштар, њихов сусед, више не миче, а вечно је био
на ногама разносећ и писма од куће до куће? Како да обућар из њихове улице не
куцка више по ђоновима, а као часовник се непрек идно чуо? У његовој радионици
су јој остале ципеле које му је пред стрељање била однела на оправку; али и кад је
неко поново отвори, она неће ићи да их узме, јер их никад не би више могла назути.
Дуго неће моћи проћи улицом куда су ђаке провел и на стрељање.
Сел е су у под рум у на нек у прев рн ут у кач иц у. Бил е су убеђене да то што
имају да говоре и одлуче, припад а оној врс ти ствари о којима се кришом разго
вара. Почело им се одмах стуж иват и од ваздух а пуног мириса кромп ира, влаге
и сирћета, али су храбро остале унут ра.
– Овако је мрачно било и њим а кад су их одвел и у шупе, – прошаптал а је
Виш ња.
Зат им су се обе нагло притајиле, јер је пок алдрм љеном стазом према буна
ру прош ла Виш њина мајк а лупајућ и дрвен им санд ал ама. Пос ле мало почео је и
договор због кога су се скриле. Био је кратак. Све што се подразумевало, о чем у
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су се погледом и наговеш тајем спораз умеле још ран ије, нис у пом ињале него је
само Виш ња казал а са жаљењем:
– Баба Живк а не шије баш лепо. Има много вел ик у иглу.
– И мак азе су јој страш не.
– Само шије брзо. Могле би обе хаљине бит и за дан готове.
И онд а су опет заћутале. Још јед ан део разговора као да се обавио без реч и.
Најзад је Јел ица с неверицом упитал а:
– А мож да је сандук зак ључан?
– Није, зато што ту стоји и мам ин џемпер који чес то облач и.
Јел иц а је упут ил а још јед ан упит ан поглед саг ов орн иц и. Виш ња је на то
одговорил а кратко:
– Биће довољно и за тебе.
Протек ло је још мало заверен ичког ћутања. Вероватно је оно садрж авало
пос ледње колебање и једне и друге девојч ице да ли да се црна старинска убрана
сукња Виш њине бабе – коју је ова пок лон ил а, кад је код њих пос ледњи пут бил а,
да Виш њина мајк а саш ије себи нешто – даје кришом на шивење њихових хаљи
ница. С Вишњиног кух ињског прозора гледа се право на дуд у циганском двори
шту, а Живка, данас су виделе, вол и да шије под дудом, на очиглед целога света.
– Јед ино њу смемо мол ит и да не каже мам и док не буде све готово, – дод ал а
је Виш ња.
– Мож да ће сут ра пад ат и киш а па мора шит и у кућ и, – изразил а је слаб у
наду друга девојч ица, – и мама неће видет и.
Пос тајал е су све разгов орн ије сад кад су се одлуч ил е на подвиг. Није их
више било страх у подрум у. Није им било ни тол ико теш ко што ће неко време
морат и у школу одевене као и пре стрељ ањ а, вер уј ућ и да ће за дан, два, и оне
имат и црне хаљине.
Сут рад ан је ипак у разред који се црнео од црне одеће Виш ња ушла пос ра
мљено. Ко може знат и да и она жел и и да ће ускоро имат и одећу као и друга де
ца? Шта ће мис лит и о њој и учитељиц а која такође има црн у хаљин у, и ако јој
нико није нас трад ао, и која је своје жуте нове ципеле, целом разреду познате,
премазал а црн им имал ином?
Мад а мал а, Виш ња слут и да учитељиц а мора сад у разреду рећ и неш то од
судно, неш то што објаш њава црн ин у, смрт, рат, страд ање ђак а; а мож да неш то
утеш но, необично, као оно лане кад је објас нил а да зем ља иде око сунц а а не
сунце око зем ље, неш то суп ротно од оног а што јест: да су, на пример, ђац и
Немц има отел и оружје и побил и они њих а онд а побегли нек уд. Она се труд и
да јој иза клупе вири само глава, како се не би примет ило да није у црном. Има
неодољив у пот реб у да одм ах саопш ти целом разреду да ће прекос ут ра и она
бит и одевена као и остал а деца.
Међут им учитељица стаје уза свој сто и каже дрхтавим гласом:
– Ник ад, док ле год буде ђак а и школе, нећемо заборавит и...
Мож да је рек ла ваш у браћу, мож да што друго, али су осмогод иш ња дец а
знал а шта се то неће заборавит и и у њиховим се срц има збило нешто као зак ле
тва, нешто друкч ије од жалос ти и страх а које су до тога трен утк а осећал а. Ето,
има још неш то сем ношења црн ине, што и она мог у учин ит и у страш ним дога
ђајима који се око њих збивал и. Мог у: ник ад не заборавит и...
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лудило срца

Ј

ош ни сад а не знам зашто је ова, мен и скоро непозната жена осет ил а пот ребу
да глас но пред а мном прође суморно кроз свој у рођен у душ у. Мож да је и у
мојим очим а бил о истог болно рад оз нал ог сјаја, који она доб ро разу ме. Јер,
признајем, чим сам је видел а, осет ил а сам нек у чудноват у жеђ за њеном душом,
и још чудноват ију срећу кад је она отпочел а своју ниједном неп рек ин ут у при
чу. Жао ми је само што је, чин и ми се, пре него што је нагло отиш ла, осет ил а
мож да мало гађења због овог изненадног и жалос ног заг рљаја наш их душа. Се
ћам се добро свих њен их реч и. Прек ривш и своје врло светле очи тамн им кап
цима, говорил а је са извес ним нем ирн им миром:
– А свем у је узрок то што сам се ја изненадно пробуд ил а. Дотле ми је било
све сас вим обично, и што људ и живе, и што умиру. Бил а сам као очарана нави
ком. Умес то срц а и мозга, као да ми је био нек и сан у мен и. Нек ако сам нес ве
сно живел а. Али све сам слут ил а да ће нешто важ но у мен и нас тат и. Управо, то
је у мен и већ и било, само је било нем ирно, зањих ано, као слик а нечега у зата
лас аној вод и, и ник ако нис ам могла да умирем и ухват им то ш то се у мен и њи
хало. А онд а изненадно једном на неком вашару у селу, баш кад се нек и пот уко
ше (чудно је и смеш но како у том час у), мен и дође све најед анп ут јас но, то јест,
нејас но и необично. Брад а неког сељ ак а учин и ми се тако бес мис лен а, јед ан
нос као нак азно израс тао. Лиц а свиј у око мене дођоше ми нам ах тако стран а
као да сам дотле бил а неко дрво онде у порт и, па изненадно добил а свест и за
чуд ил а се. Па ноге, па руке, па груд и у жена, па нек а вод а што је клизил а по ли
цима тога угрејаног света, па моји рођен и прс ти, све ми је пос тало у исти мах и
смеш но и туђе и гадно. Глед ал а сам зач уђено како се они што се малочас пот у
коше ухват ише за руке и почеше журно скак ат и и подв рис кив ат и. Исто тако
први пут ми дође мучно да глед ам неш то што сам тол ико пута мирно опазил а:
крај неке шат ре сељ ак је зав лач ио дубоко у полутк у црв ене лубен ице лице и
трен утно га само под изао, док уста не исп разни. Мен и се чин ило да вид им пут
тих залог аја кроз стом ак. Па сам се мож да због тог а сет ил а са гађењ ем неке
болн ице за време рата и дебелог слоја мас ти на отворен им трбуш ним дуп љама
нек их Мађара. И потом су ми кроз свест врло дуго лутале неке две суве жене
које сам једном вид ел а как о бос оног е, једућ и врл о крупне круш ке, трч е на
друм да виде пратњу сеос ког кмета.
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А одозго, преко свега, необична нек а плава боја што је називају небом; и у
даљин и, где сам хтел а погледом побећ и, облац и се одм арај у на златн им и цр
ним квадрат има њива и ливад а. Тад а ме обу зе нек и ужасан страх од тога што је
сав тај свет који глед ам, и који је исто што и ја, ипак тако далеко од мене. И нај
ближ и моји пос тал и су ми тако туђи. Осет ил а сам да нико никоме не може по
моћ и пред овим тако тајанс твен им у њима и око нас.
после дватри дана навика ми се поново превукла преко свести, као неки
вео који умирује и све изједначава.1 али ми је ипак остао страх од тајанстве
ног, и чуђење: како то и други људи нису бар једном јасно гледали око себе и у
себе. па онда, мисао на смрт увукла се ваљда још тада у мене, и тако и остала.
То није била нека мисао. Шта би ту имало да се мисли? приступачно је у њој
само оно спољашње, што видимо. За оно што је смрт уистини може човек да
има само извесно расположење. Могла бих рећи да је мене тако обузело неко
предсмртно или смртно расположење. Сваког часа осећала сам сасвим јасно
неизбежност такозваног умирања. а упоредо ми је било и чудно: како то да је
неизбежно да нестане мене, а како да сви људи сваког тренутка не мисле само
на то. учинило ми се да се сав свет наместио у неке љуљашке, па се њише и
успављује и грчевито држи рукама за ужад љуљашки; а не зна да је све обешено
о ништа и да ће се страховито стропоштати. па ми дође и жалосно и смешно и
чудновато како да људи увек не мисле о том часу најважнијем.
Дотле сам по чит ав е мес еце остајал а са собом самом, и са неком миш љу,
разговарал а; али све оне мис ли су биле као оне биљке паразит и: ницале на не
кој другој мис ли и без дубоког корен а; ник ад нис у снаж но и неоп ходно саме
због себе ник ле, и нис у имал е свој рођен и болно дубок и корен у мојој душ и.
А тако остајањ е мене са самом собом ипак није бил а осам љеност. То је било
пре друговање са как вом далеком лин ијом на вид ик у, са как вом ливадом, обла
ком што небом прол ази, са шумовим а вет ра, са жељ ам а вез ан им за живот, са
нек им сећ ањим а осврн ут им на прош лост и над ам а нагн ут им прем а будућно
сти (али само оној што је још у оквиру живота). Волел а сам своју рођен у душ у,
јер је са њом било тад спокојно и удобно.
Али кад а сам се пробуд ил а за неи збеж ну прол азност себе и свега осталог,
кад сам тако дубоко пом ис лил а о смрт и да ми живот није био више радост, та
да сам тек осет ил а праву осам љеност. А друговање моје са мном самом није ми
било више онако удобно. И зато сам тад пок ушавал а да ту своју јед ин у мисао о
прол азнос ти прет рпам разговорима, дружењем са светом. Али онд а ме је пол а
ко дох ват ил а скоро луд ачк а радозналост: како је у душама тих друг их, шта је у
њиховим срц има. Шта мис ле они кад понек а смрт нач ин и ужас ну ран у на овом
животном ткању, кад га расцеп и? Шта осећају они кад се надвире над ту поде
рот ин у и не опазе ништа? А знају да је неизбеж но. И онд а сам почел а да трујем
нес покојс твом све око себе. Траж ил а сам да свак и разг ов ор дов ед ем над ту
пров ал иј у. Вид им некога први пут, учин и ми се да има такозване душе, и ја га
питам: зар му није чудно мож да што се, ето, ми знамо, а једном ћемо се сас вим
заборавит и; зар му не изглед а немог уће што ће поред свега осталог заборавит и
и мене једном; зар му није жао што ник ад више неће ићи под овим небом, на
овој зем љи; што ће заборавит и ону тамо план ин у плаву и ову улиц у, ову ливаду,
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ову шум у кроз коју идемо? И једнога дана најзад људ и су ми само тол ико вреде
ли, само су ме тол ико зан имал и, кол ико су могли у себи да прич ине увек буд
ном ту моју вечн у мисао, кол ико сам их могла опомен ут и: како је све бесц иљно
и празно, и сас вим свеједно, ма шта се збило, пош то је свем у исти крај. И заво
лел а сам чудно оне који су се знал и увек чуд ит и; заш то људ и око нас и раде и
осећају и рађају, кад а се све завршава умирањем?
Жељно сам се надвирив ал а у све очи које сам сретал а, вребал а све редом
реч и, боре, погледе. А кад проговори ко о как вом пож ар у, бродолом у, смрт и,
рат у, ја пок ушам да се лоповс ки привучем његовом срц у, да увребам онај чудн и
бол који се у сваком пробуд и кад се о томе говори. И тако ми је слатко кад а ви
дим како се људ и сажаљевају над самим собом, правећи се како друге жале. Тада
је нечег суровог бивало у мени.
Али ме је чес то обу зимало и неи змерно саж аљење. Нис ам могла да одоле
вам молбен им поглед има. О, оне молбене очи и жеђ за неч им чега „мож да има“.
Говорил а сам лудос ти, и све што није и што „мож да и јес те“. Причал а сам некој
због не знам чега уцвељеној жен и како: не би лагао човек, једне ноћ и лепо чуо
глас како ће му отац умрет и (а отац тад био здрав), и отац умре. Па онд а прича
жена: јавио јој се дух и погод ио име њеног сина, његово крштено име, које је је
дино она знал а. А у рат у је било већ безброј док аза. Има, има нешто зацело.
Највише ми је бивало жао сељак а. Копају по цело јут ро на как вој њиви под
гробљем. Онд а уморн и под игн у глав у, исп раве се, нас лоне на мот ик у и глед ају
у небо. Оно се у даљин и нас лон ило на бел ег е, на дрв ене и крив е крс тов е, на
треш ње уцветале по гробовима. Тол ико пута тад а сам их чул а: „Ето, рад иш као
марвинче, па ник аке вајде, опет те закопају.“ „Изеду те црви, па кô да нис и био.“
„Човек ти је као и свак а сток а, липше, и пос ле ниш та“, и поглед ају се чес то сти
дљиво што говоре о томе, и као да тим истинама просе лаж, ма как ву било малу,
утеш ну, прол азну лаж.
И баш у дане кад а сам се чуд ил а сваком животном расположењу код дру
гих људ и, ја завол им. Али љубав ова није бил а оно топ ло јед ињење свега што
имамо у душ и, него нек а теш ка смеша саж аљењ а над сам им собом и друг им а,
па онд а пот реба да увучем свој поглед до дна чије душе, па је она бил а и наш
страх од усам љенос ти, и тамн а бојаз ан пред оним тајанс твен им у такозваној
смрт и. Било је у њој и пот ребе за миром, јер и моја сва по изгледу хладна пита
ња и подс тиц ања на сумњу уистин у су бил а грозничава чек ања умируј уће ре
чи, мог ућнос ти да се верује. А оно што је у овој љубави било унекол ико изван
мене, што је учин ило да зав ол им баш овог а чов ек а, бил а је сиг урно нед авн а
смрт његове жене и неизлеч ива болест његовог малог сина.
Али он, изглед а, није мене сас вим разу мео. Њем у се чин ило да мене ипак
не бол и тол ико кол ико ме је уистин у болело оно чиме је увек бил а зау зета моја
мисао и о чем у сам увек скоро говорил а. Њем у се чин ило да ипак има више жи
вотне радос ти у мен и, и да ја то кокет ирам са својом нак лонош ћу за разм иш ља
њем, својом „душом“.
И тако мож да због моје љубави према њем у, а мож да због равнодуш нос ти
за све спољно, за све што није баш у мен и самој, ја зак ључ им једне ноћ и: шта ли
сам ја то тако важ но да се не бих могла пок лон ит и коме? И зар није свеједно да
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ли ћемо живет и сам и или ћемо живет и заједно с киме – једном ћемо свакојако
бит и сас вим сам и. И најзад, зар можемо себи зау век сач уват и своје дане: отко
трљавају се они муњевито нек уд као јабуке низ брдо. У сваком случају, мис лил а
сам, сас вим је свеједно мен и; да бар пок ушам дат и коме мало радос ти.
Тад а смо пок ушал и да заборавимо све што је било пре и што ће бит и пос ле
нас. Са лудом жељом смо траж ил и редом све што би нам очи врат ило живот у.
Мој пријатељ се увек труд ио да као цвеће са лив аде узбере за мене што више
леп их час ов а са времен а које је пок рај нас тек ло. Вод ио ме на дал еке пољс ке
шетње, али тек тамо се широко буд ил а моја урођена туга. У час у кад је њега ми
рис какав позивао да живи, да вол и, ја сам увек тада осећал а неог ран ичен у жељу
да му, ко зна кој и пут, понов им: как о је у љубав и лоповс ки под ло сак рив ен
страх од смрт и, од недок учног што нам у њој прет и. Како је и његов чеж њив
глас, и његов поглед сyзно разнежен, и плах и тал ас његове крви, само жеља да
од себе прол азног, бар у једном срц у прол азном, остави мало туге.
Пос ле овога учин ило му се да не треба да ме одвод и од света; да је, нап ро
тив, пот ребно да ме окруж и гом илом људ и и ствари, да би ме себи дозвао, при
љубио. Ишли смо тада на шетал ишта, ноћне седељке, позоришта, али у час у када
ме он због как ве лепе реч и или пес ме узме неж но за рук у, ја нисам могла да осе
ћам ништа друго него болно чуђење: како то да све те људе што се слатко смеју,
певају, говоре чек а негде неизбеж на тиш ина.
И једнога дана са тугом примет им да мога пријатељ а обу зим а неко зам и
шљено разочарење: нис ам, дак ле, само кокет ирал а својом суморнош ћу. Гово
рио ми је скоро са очајањем: „Драга, ти имаш неко тамно луд ило срца.“
Ипак је пок уш ао још једном да зат рп амо ту ужас ну, нем иром исп уњ ен у,
празнин у у мен и. Отиш ао је нагло, једне зоре, готово уплашен једн им мојим
изм ученим изразом, да доведе са приморја своју мајк у и свога малог сина. Надао
се да ће ми моја брига и моје неж нос ти око њих дат и бар мало мира или забора
ва. А ја ник ад слађега ишчек ив ањ а нис ам имал а. Мис лил а сам: шта ли је, шта
ли је у душ и тог малог? Како ли он мис ли о смрт и своје мајке? Да ли ту стар у
жен у обу зима кадгод туга кад пом ис ли како јој још само мало дана остаје?
Скоро сам грозниц у имал а кад а су дош ли. Још истога вечера старица ми је
прич ал а како је она што је умрл а бил а добра и млад а, и, као да је слут ил а не
што, грабил а је живот. Па ипак је умрл а, и то у кишовит дан. „Најтеже ми је то
било што је падала киша. Замис лите, она прва ноћ у гробу! Једнако мис лим како
ли јој је било ту ноћ; пос ле се ваљд а и навикне.“
Обу зело ме је беск рајно саж аљење. Учин ило ми се као да ме пита како ли
ће она провес ти ту прв у ноћ у гробу; и као да ми се правд а, због нечег, што је
још на зем љи. Хтел а сам је милов ат и по борам а; спус тит и јој радос ти на очи
које туж но питају, а у исто време сам због неке џел атс ке радос ти у себи мис ли
ла раздрагано: „Ево, ево, поч иње исповест. Дак ле, све муч и иста мисао“; и упу
тил а сам је нек ако врело: боји ли се она тога првог дана у там и? Она се стидел а
да призна прав у свој у душ у и слагал а ме је тол ико тихо као да се боји да је не
чује Бог како тамо и нема ничега, она мис ли. Смејал а сам се тад а нечем у и у њој
и у мен и; али најзад нисам знал а одолет и тим старачк им очима код којих се бео
њач а већ упут ил а зен иц и, тим устим а која су већ пош ла у свој у рођен у дуп љу,
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и причал а сам и њој поново како има Бога, како сви који умиру углед ај у пред
смрт своје покојн ике и зову их имен има и пруж ају им руке. Сиг урно има Бога.
Ето, тол ико пута јавил и су се у сан живима они који су поу м ирал и, па каж у како
је тамо лепо. Не треба да се бринемо.
И ком ично сам уж ивал а у својим реч има, које су биле празне чау ре, и у ду
бин и мене изазивале ми нек у досаду и ситост. Намерно сам бирал а тако бес ми
слене и немог уће док азе, не тол ико да бих се спус тил а њеној моћ и схватањ а,
већ да себе нам уч им.
А дечак ме од првог дана стао радознало глед ат и; па ипак, баш тад а је, чин и
ми се, био претерано у себе увучен. Увек кад бих га у прол азу опазил а кроз про
зор где се њише у белој кош уљи и загледа у своју бледу рук у под игн ут у на зелен и
ћил им на зиду сет ил а бих се једног давног јут ра кад сам као мал а вирил а у нек у
ливаду где је леп ршао јед ан бео цвет и у мен и неодређен у чеж њу изазивао. Мо
жда је дечак лич ио на цвет, а мож да ми је то јут ро падало на ум и због исте неод
ређене чеж ње коју сам осећала гледајући дечака. А кад није посматрао своју руку,
или небо у даљин и, он је читао. И, ако би неко ушао у собу, он би књиг у брзо
склапао и скоро је љубоморно остављао под узглавље. Као да се стидео да чита.
Једном, кад смо се очима већ бил и спријатељил и, упитал а сам га, наг ињућ и
се благо к њем у: о чем у увек чита.
– О Хрис товим чуд има; веронау к у.
Тако су чудно задрхтале тад а његове очи као вечерњи цветови. Глед ао ме је
тако уплашено и блед.
– Па, хоћеш, причај ми о томе.
Учин ило ми се да се скоро обрадовао мојој молби.
– О чем у ћу прво? А, знам сад...
Па је почео говорит и, и због нечега у занос у под из ао шибљик ас те руке и
певуш ио: Марта, Марија, Хрис тос, излеч ио...
– Сад ћу како је Хрис тос оживео Лазара.
Па одмах иза те приче:
– Ако хоћете: о чуду на језеру?
Па онд а:
– Сад ћу како је исцел ио...
– Сад ћу како је оживео...
Напољу је био нек и жут дан. Једно дрво лич ило ми неп рес тано на Март у.
А на небу, на самом крају, као да се јед ан облак гломазан нас лон ио на некол ико
влак ана ко зна чијег дима који се под теретом повијао.
Још тог а ме дан а бол ел о што ме деч ак не упит а да ли је то бил о, и онд а,
знам, рек ла бих му: како није било. И не зато што мож да није било, већ да ви
дим да ли ће га и како ће га заболет и. Желел а сам да га узнем ирим. Знал а сам да
ће ме разу мет и.
А после скоро свакога дана приче се понављале: Марта, Марија, кукољ, здрава
зрна, језеро; нека се бац и каменом, воду у вино, бура; исцел ио, оживео, излеч ио.
А с врем ен а на врем е стариц а дол аз и и у нек ом усх ићењу слуш а деч ак а,
љуби га:
– Мил и, рођен и мој... Све зна, све лепо зна.
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А ја вид им то нек ако стос труко, и бол и ме пом ало; а сто пут а више ужи
вам, и све ми се чин и да је то негде далеко од мене, на некој позорн иц и. А једна
ко напољу дан и жут и, дрво лич и на Март у, а у даљин и увек облак.
И једном нисам могла више себе савлад ат и и у сутон упитам малог:
– Шта мис лиш, да ли је то било тако? – и дрхт им од узбуђења, иако ми је и
смеш но и гадно то је моје питање.
– Пише да је било. Било је...
И глед а ме широк им зен иц ама, и мало се смеш и; да би изазвао и код мене
смех као признање: да ми је питање било само шал а.
– Би ли волео ти када би Христос опет дошао на зем љу и оживео твоју мам у?
– Њу? Мам у?
Било је нечег тако болног у наг ибу његовог танког врата, у дубок им набо
рима одел а, његовом погледу, који ми нешто није веровао.
Али тога дана ја као да сам прес тал а бит и човек. Бил а сам скоро луд а.
– Јес те, – поновил а сам – твоју мам у кад би оживео?
– То је само онд а било.
Трен утно сам само пожелел а да га љубим, да га узмем на руке, али мис лил а
сам: још само мало, мало. Пос ле ћу га већ утеш ит и, њих аћу га на рукама, тепаћу
му најлепше, најтоп лије реч и. Сел а сам ближе, на његову будн у белу постељу.
– Слушај, твоје маме сад нема нигде. Кад људ и умру, њих закопај у и нес та
не их зау век. Нико више не може да их оживи: из њих никне дрвеће. Зам ис ли,
из људ и никне дрвеће. Тако ће исто из твоје маме.
– Мама је у рају.
– Нема раја, мил и. Само на зем љи има цвећа. Кад се умре и оде тамо негде,
тамо нема ничега, ни неба ни сунца. Све остане на зем љи. Ништа не пође за чо
веком; ни јед ан јед ин и зрак сунца, ни јед ан јед ин и цвет.
Так ва ме луд ачк а жеља обу зел а да му говорим о томе читав век. Било ми је
тако слатко да осећам како дрхт и његова танк а рук а у мојој, да слут им како ме
у том час у и муч и и плаш и ме се и вол и ме ипак више него пре. Сиг урно сам
знал а да ме је тад а и волео.
– Ето, кад ја умрем, ја ћу заборавит и тебе, заборавићу сасвим твоје приче. Је
ли, како је то страш но и чудновато? И ти ћеш заборавит и све што си глед ао, и
небо и дан. Све ово наједном прес тане. И ник ад више не буде друкч ије. Пом и
сли, ник ад више. Друга се дец а рађај у и уче школу, и причај у Хрис тове приче.
Вид иш како је то страш но. И никога се неће тицат и што тебе нема. Све ће бит и
исто на зем љи. Биће опет на зиду зелен и ћил им, и неко ће отворит и прозор на
твојој соби. Остаће твоје књиге, па ће неко друго дете из њих читат и; а сунце ће
се рађат и свакога дана, неће му бит и жао што га ти више нећеш моћ и видет и.
То више нисам бил а ја. И моје реч и, и огромне сузне очи дечакове, и њего
ве дрхтаве руке – све као да није имало ник ак ве везе са мном.
Дечак се измаче на друг и крај пос теље и пок ри рук ама очи.
– Ја не-ћу да у-мрем, нећу. Она каже да ћу... умрет и... ја нећу...
Старица је као избезум љена дот рчал а.
– Сине мој мил и, леп и, најрођен ији мој, шта је теби? Шта ли му је, боже
мој? Ево мене, не плач и, не бој се, мил и...
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А ја сам наједном постал а савршено мирна. Сет ил а сам се неке старе јабуке
и крупног руменог цвета на њој. Опазил а сам како неке муве укочено стоје на
таван иц и. Само ме нимало није тога часа дирао бол дечаков.
Али у ноћ сам осећ ал а нек и дет ињ ас ти страх. Бојал а сам се да ми прос то
не каж у: „Како си могла?“ и туж но ме не поглед ају. Осећал а сам мож да и гриж у
савес ти. А ујут ру нико ме није ниш та питао. Сви смо ћутал и. Дечак ме је гле
дао блед и са страхом.
И пош то тог а дан а нис ам могла ни о чем у свакод невном прог ов орит и, а
нис у могли ни они, мен и је било сто пута горе него да су ме упитал и: „Како си
могла?“ и туж но сам пред вече, богзна коме се обраћ ај ућ и, шапн ул а: „Шта ћу
кад сам тако луд а.“
Тек пос ле некол ико дана поглед и су нам пос тал и слободн ији. Ја сам боја
жљив о седел а опет крај деч аков е пос тељ е, и једно вече мој пријат ељ је каз ао
малом: „Пољуби је, она је добра, шал ил а се само.“
Онд а сам полуд ел а од радос ти, и по чит ав е дане чит ал а наглас најл епше
бајке, а кад је њих нес тало, прич ал а, смиш љал а приче. Деч ак ме је опет лепо
гледао. А у мени се све, изгледа, било умирило. Веровала сам да никад више нећу
бит и онако болес но, скоро зликовачк и расположена.
Ипак, једног вечера дош ли су нам нек и познан иц и и пријатељи. Ја сам све
врло мрт во глед ал а и слуш ал а. Одједном је нек а дот ле ћут љив а, у исти мах и
нервозна и суморна девојк а почел а скоро без икак вог повод а причат и како мр
зи тунеле.
Сви су се морал и зач уд ит и кол ико сам се ја смеш но и страс но обрадовал а
томе признању. А девојк а је онд а нас тавил а причат и, мож да највише због мене,
о тој својој мрж њи. Најд ирљивије било је у њеној прич и, бар мен и се највише
допало, како ју је у неком тунелу три пута плаш љиво дотак ла дрхтава рук а неке
девојч ице која је сиг урно хтел а да се увери свак и час да ли пос тоји штогод и ко
год у оној там и.
Ја сам се онд а сет ил а свих мог ућ их тунел а кроз које сам прош ла, и исп ри
чал а сам о једном страш ном час у кад а ми се тол ико живо предс тавило да се ту
нел уопш те неће ник ад и не може сврш ит и, и да сам нек ад негде умрл а, па да је
та вож ња нач ин на који ћу вечност пров од ит и, и да ће увек пев ат и нек и глас
близ у мене: „Алах нек’ ти друг у даде...“, и да ћу своје зем аљс ке грехов е исп а
штат и пок ушавај ућ и да у там и саглед ам своје рођене прс те. Тол ико сам живо
бил а то уобразил а да сам стал а теш ит и себе: како то није ипак нају ж ас нији на
чин провођења вечнос ти. Чак сам и „са оне стране живота“ бил а задрж ал а нек у
своју земаљс ку филозофију: да је најзад савршено свеједно чиме сам окружена,
тамом или светлош ћу најјаснијом, кад неће више бит и оне земаљске смене дана
и ноћ и. Чак сам бил а задовољна и блажена што је тај прел азак из једног живота
у друг и био тако лак да, ето, и не знам како се збио.
Вож ња кроз пом рч ин у бил а је дуж а мож да од пет мин ута, али се чин ило да
траје пет год ина. Чул а сам како се смеје поред мене сувише глас но, и без ика
квог разлога, нек ак ва жен а која се мож да ник ад у живот у није смејал а. А кад
смо опазил и бледу месеч инасту светлост на зидовима тунел а, било је тако лепо.
Сви смо радос но поглед ал и, и чин и ми се да смо се сви волел и у том час у.
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Мног и из друштва осет ил и су скоро нек у хладноћу према мен и и неко сне
бивање због мога причања. Готово сви они су бил и људ и који ник ад нис у могли
уобразит и да су умрл и, па ма у как вој се пом рч ин и наш ли. А мога пријатељ а
као да је мало било стид што сам о томе говорил а. Њем у је исто тол ико било
неп ријатно да ти људ и нас луте ову мој у нак лоност болес ним уображењим а и
моју суморност, кол ико би другом човек у било неп ријатно да туђи људ и дозна
ду како га жена не вол и или вара. Хтео је зато све моје причање да прик аже са
шаљиве стране; али сам ја тол ико бил а унел а у то туж не и озбиљне себе да му
је, изглед а, било немог уће.
Нек и млад ић ме је за све време глед ао са извес ном радозналош ћу и љуба
вљу, и рече му: „Ваш а жен а има чуднов ат е, у исти мах и мутне и свет ле очи.“
Сви су се мало нас меш ил и. А мене те реч и нис у обрадовале на нач ин на који би
ме као жен у морале да обрадуј у. Ја сам знал а да се оне и не односе баш на моје
очи, већ више на оно што сам говорил а. Изглед ало ми је као да је рек ао: „Ваша
жена се муч и неч им у себи.“ Чин и ми се да сам унап ред знал а да ће ме баш он
разу мет и, и да ће ми морат и нешто рећ и, па ма којим реч има, и ма коме се обра
ћајућ и. Знал а сам сиг урно да га је исто вечно питање муч ило, јер тако је блед и
суморан изглед ао, са нек им погледом који, изглед а, није ништа опаж ао.
Одмах смо нас двоје стал и разговарат и са оном огладнелом страш ћу људ и
који су о нечем у прво само много мис лил и и ћутал и. Он је знао све стихове који
су се на смрт, на прол азност, на равнодуш ност природе однос ил и; а ја сам му
објаш њав ал а свој неж ивотн и, безборбен и поглед на живот и свет: како је све
сас вим свеједно ма шта се догађало, пошто се све једн им истим завршава; како
сећ ањ а и свес ти о овоме што је на зем љи било нећемо сиг урно собом понет и,
па чак и ако би било душе, и било неког светлог њеног живота и с оне стране
смрт и. Јер, зар мог у наше прол азне страс ти и занос и, ма како висок и и чис ти
бил и, имат и везе са неч им беск рајн им од чега завис и сунце? Све што нас на зе
мљу опом иње мора се заборавит и и оставит и; и онд а зар није свеједно шта се
на зем љи дешава, и још више свеједно шта ћемо бит и кад са ње одемо?
При рас танк у разговор је пос тао сас вим пријатељс ки, кад смо се сет ил и
неког заједн ичког поз нан ик а ког а је ужас но морил а пом ис ао да ће доћ и по
следњи понедељак, па сред а, па субота. А, боже, кол ико је субота човек имао у
живот у!
Пос ле ове вечери моја нервоза и мел анхол ија биле су тол ике да ни са ким
више нисам могла говорит и, тако је тај разговор учин ио поново у мен и стално
будном мисао о прол азнос ти и бес мис ленос ти живота. С времена на време чи
нило ми се да луд им, све ми се ствари јављале у нек им ненавикн ут им односима,
и стално ми зујал а, летел а тамо-амо по глави мис ао: да ако баш и полуд им, то
јест привидно полуд им за друге људе, тек онда ће мен и бит и све савршено јасно.
У кућ и се нисам ни са ким више виђал а, иако сам у доба ручк а морал а изл а
зит и и трпет и да катк ад дође лек ар „на разговор“. Чул а сам једном где му рече
мој пријатељ: „Она сас вим јас но и лог ично мис ли са нек ак вом страш ћу и са не
как вим болом. Мен и се чин и, ако тога може бит и, да она има неко луд ило срца.
Њена осећајност као да је увек у врућ иц и, и то, чин и ми се, све због онога с чим
она вел и да се давно изм ирил а и да јој је свеједно.“
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Мен и се, међут им, из дана у дан чин ило све теже моје срце, као да је цел а
наша планета у њем у. А пробуд им се једне ноћ и. Месец као у гнезду леж ао је у
нашем дрвет у пос ред двориш та. И небо, и оно иза неба, све је ужас но блис ко
било и опас ало мој у соб у. Чин ило ми се као да ми кроз душ ник прот ич у на
измен ично час огромне лопте час месеч инас та нек а влакна. И смртно ме узне
мирав ало. Мис лил а сам: „Ова влакн а, ова мес еч ин ас та влакн а, ако се прек и
ну, биће крај. Како ли се осећа пред крај? Шта ли ћу осећат и ја, а мој пријатељ?
А мал и?“ И слатко неш то, што није било ник ак ва мис ао, обу зе ме дрхтавицом:
„Пок ушаћу, пок ушаћу, само мало, да вид им како ће му бит и“, и као сен сам до
шла до дечакове пос теље.
Претанак и туж ан био је његов врат ић, сав ми је у једн у рук у стао. „Само
мало, само мало, мис лил а сам, да вид им хоће ли се уплаш ит и, хоће ли му бит и
жао; па пос ле брзо ћу прес тат и. Волећу га док год будем с њим...“ Ипак, стегла
сам га тако неж но као кад буд имо нек ад неког, а плаш имо се да га не пробуд и
мо. И онд а брз о сам пом ис лил а: треба дић и зас тор на проз ор у, нек уђе све
тлост. Хтел а сам све јас но да вид им. Све сам управо и рад ил а због тога да ви
дим како ће изглед ат и. Скоро је невероватно кол ико ме је обрадовал а издужена
сенк а мојих рук у и скоро страш на због те вел ич ине и необичнос ти. И пол ако,
полако, сенка се спустила са зида на дечаково узглавље, и опет сам неж но, скоро
грлећ и, узел а дечаков мал и ознојен врат међу шаке.
И, је л’ те, ви знате, ја сам вам казал а већ да сам хтел а само мало да се наша
лим, то јест не да се нашал им, већ да вид им како ће изгледат и, шта ће рећ и мал и.
Хтел а сам да га питам: би ли му жао било да умре тога час а; хтел а сам прос то
све да урад им да му се учин и, само да му се учин и, да ће тога часа умрет и, па да
вид им шта ће рећ и, како ће глед ат и. Ја сам га тад а тако много волел а, иако то не
може ни вама мож да изглед ат и вероватно.
Али догод ило се тако жалос но све. Сећ ам се још огромне кап ље зноја на
деч аковом челу, једне ужас нуте зен ице, само једне, и уплашеног, болног ври
ска. Али ја ник ако нисам умел а ништа разу мет и. Грубо су ми отис нул и руке од
дечак а, и обоје су га обас ул и неж нос тима как ве му ја ник ад више нис ам могла
рећ и.
Кад се одмак ао од дечакове пос теље, његов отац ме је поглед ао тол ико ту
ђе, презриво и туж но у исти мах, и ја сам одмах осет ил а да би му моја близина
бил а теш ка и скоро одв ратн а. Отиш ла сам одм ах сут рад ан, зау век. Нис мо се
ни поздравил и. А ми смо се ипак волел и.
Пос ле тога сам добил а само једно пис мо од њега. Мал и је умро био „сиг ур
но независ но од свега што се дес ило, јер је био иначе врло слаб оду век.“
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невидљиви трун

К

ао над как вим срцем, чес то сам се наг ињ ал а над својим мал им сребрн им
сатом. Он је куцао мирно, одмерено, нек им бис трим гласом как ав се само
на ливад и у вече изненадно зач ује у сплет у висок их трава. Отк уд ли му овај фи
ни живи глас, мис лил а сам. Да неш то скривено не живи у њем у? И паж љиво га
отворим. Унут ра безброј точк ић а, завртњ а, полуга. И све тако ситно, јед ва се
оком да опазити. Клати се мал и сребрни точак, па својим зупцима покреће један
мањи, а он опет пок реће нек и трећ и жут, са зупц има као у мале стоноге! Нек а
два, као сиве мрт ве звезде, стоје непом ично; а потом углед ам их још три, чије је
кретање невид љиво као ток времена. Чин и ми се као да нек у маш инерију васио
не, умањен у бескрајно, држ им на своме длан у. Као да све виси о неком невид љи
вом конц у уплетеном вешто између танк их металн их точкова. Као да цео јед ан
спутан и живот куца зак лоп љен у тој сребрној кут ијиц и.
Увек тачан као сунце, уплаши ме ипак једног јут ра, јер је пож урио некол ико
мин ута. И ја га одмах однесем часовн ичару.
Ни они што траже камен мудрос ти нис у бил и окружен и са тол ико тајан
ствен их справа као плави часовн ичар у своме стак леном купеу. Он ме поглед а
једн им обичн им и једн им лупом увел ичан им оком, огромн им као зелен и бар
ски цвет. Зат им, и не питајућ и ништа, узе пружен и сат са неком неп рикривеном
жудњом. То је бил а нека страст как ву имају они од којих зависи неч ији живот.
– Шта му је? – упита као да је реч о људс ком бићу.
– Иде нап ред, – одговорих скоро богобојаж љиво том ђаволс ком бићу.
Он упери зелен и барс ки цвет свога ока на уздрхтало сазвеж ђе мал их кот у
рова, па забрин уто рече:
– Морате га оставити некол ико дана, да га детаљно прегледам. Засад још ни
шта не вид им. Мож да је упао нек и трун, а мож да ће требати да га спирал изујем.
Реч „спирал изује“ ме је забрин ул а као кад лек ари говоре неке неразум љиве
реч и над болес ником: апенд иц ит ис, лок ална анес тезија, плеу рит ис и слично.
Пос ле одређеног рок а са стрепњом дођем по сат. Ту је сад био мал и ђаво
лов шег рт. Неко дете дос та чис то и болес но. И оно је држ ало стак ло на оку и
било нагн уто над столом прет рпан им непознат им справама.
У час у кад ме скоро нех атно упита шта жел им углед ах како ме са зид а по
смат ра мој сат.
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– Где вам је газ да? Да ли сте ми доб ро час овн ик оправ ил и? – пит ал а сам
дечак а.
– Можете бит и спокојн и – одговори он мирно.
Опет је на руци уза само моје б╡ ло струјао невид љиви крвоток мога часовни
ка. Из страх а да мож да није добро оправљен, нисам га до вечери ни погледал а у
лице. Јавни часовници у граду показивал и су тога вечера разно време: пет до осам,
осам, осам и два. На моме осам и десет. А до ујутру је узнапредовао пола сата.
Као без душе отрчах мајс тору и прекорно, а ипак са страхом да га не увре
дим, рекох:
– Умес то да ми га оправите, ви сте још и пок варил и. Сад брза пол а часа.
– Сиг урно смо мало више подмазал и, али то је сад већ лако удес ит и – одго
вори он са непот ребн им осмехом.
„Как о је перфид ан“, миш љах: „вер ује да ће ме тим осмех ом прев арит и.
Упропас тио, и још се смеје.“
Пос ле друге оправке сат је изос тајао три чет врт и.
– Сиг урно сте сад све уље из њега исц рп ли – рекох огорчено часовн ичару.
Он збуњено скиде луп у са ока. Пред а мном је стајао обичан пос тиђен чо
век. Увел ичано око се беше смањило до свог природног обл ик а, а око њега ста
јаше вел ик и црвен круг. И мен и се одједном саж ал и на тај црвен и круг, на то
око, на ту збуњеност. И рекох човек у скоро молећ и:
– Опрос тите што опет дол азим, али овај сат ић је успомена.
– Вер ујт е ми, овак ав неус пех ми се прв и пут деш ав а – правд ао се чов ек.
– Свраћајте тако сваког дана, па ћу вам га на руц и дотериват и, док се не удес и.
Има врло фин у маш инерију, па је теш ко...
И онд а, без икак вог ореол а тајне, он га ту, на моје очи, отвори и нек им но
жићем пом аче у дес но малу сребрн у рук ун иц у. Видел а сам јас но да је нас тао
час опас нос ти, пош то је и мене узимао за сведок а. – Пос ле смо и одговорност
сиг урно имал и да дел имо.
Али часовн иц и као и људ и сиг урно имај у свој у судбин у. Мој часовн ик је и
даље ћуд љиво, као ват ра плућн их болес ник а, час се диз ао час се спуш тао над
правим временом. И једног вечера безброј његових кот урас тих срд ац а зау век
стадоше. Душа мале сребрне ствари одлетел а је богзна куд.
Ви знате, мис ао и без наше воље вез ује и најуд аљен ије предс таве. Мирис и
подсете на реч и, зрак сунца на зиду суседном на нек и нес таш лук из дет ињс тва,
вране на њиви на как ву теш ку давно прележ ан у болест. А ја сам тог вечера ми
слил а на весел и румен и сат ић што је куцао нек ад у грудном кош у мале Бланш.
Бланш је становал а у дес ној половин и моје манс арде и седел а ми чес то на
крилу. Осећајућ и тад а кол ико је случајно што сам то мајуш но створење срел а у
живот у, мис лил а сам с тугом како једном ништа више нећу о њој знат и. Она ће
бит и девојк а, волет и, удат и се, имат и дец у. Исту плаву умиљат у дец у као што је
и она. Цео јед ан људс ки живот са својим радос тима и боловима збиваће се не
где, а ја га нећу знат и. Мал а Бланш ће ме сиг урно заборавит и, и, мож да, само
једном случајно, у својој старос ти, кад чује коју реч мога језик а, под ић и ће се у
њеној душ и неко нејас но топ ло сећање на једно људс ко биће.
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Бланш није хтел а да иде на доручак кад би је мат и позивал а. Више је волел а
да сед и у мом крилу. Бил а сам јој загонетна, јер сам јој сас вим друкч ије говори
ла него њен и род итељи. У њеној кос и сваког дана био је јед ан огроман свилен
лепт ир и неж но треперио при ходу.
И онд а, једном је њена мат и дош ла блед а и казал а ми: „Бланш је болес на.“
У целом свет у болес ничк а соба сиромаш них људ и је иста. Украј дет иње по
стеље стајао је сточ ић, прекривен бел им столњаком. Чаше са водом и чајем биле
су пок ривене исп ис ан им доп ис ниц ама. Начет лим ун стајао је стрмоглавце на
једној боц и. Каш ич ица, изл изана од рибања, беспомоћно као болес ник леж ал а
је на бел ин и платна. У прозору се виделе боч ице са компотом и мал ином. Иза
гвоз деног парав ан а вирил е су ципел е мал е Бланш. И дах врућ ице и лим ун а
испуњавао је ваздух. Мат и је глед ал а утучено у зајап урено деч ије лице.
„Шта ли је то што би требало учин ит и па да јој ват ра спадне? Да ли збиља
пос тоји неш то, неш то што је само нуж но погод ит и, па да се девој чиц а спасе?
Или се све догађа независ но од нашег труд а, бол а и мол ит ве?“ Потом сам ми
слил а да ли још где у вас ион и, изв ан нас, пос тоји свест о малом том одломк у
природе, о девојч иц и Бланш. И тако ми се чин ило све зам ршено и беспомоћно.
Бланш се нас меш ил а н а мене проз рачно, а мен и се учин ило да сам за неш то
крива и отиш ла сам прозору.
Потом је дошао лек ар. Он је исп уњ ав ао све клас ичне захтеве о лек арима.
Чин ио се спокојан. Његова чис та, мириш љава и мирна појава уливал а је пове
рењ е. У очим а му је блис тао онај мел анхол ичн и сјај зен иц а које су много не
срећа виделе. И осмех, који је изн ут ра био сав брига и саж аљење, споља се чи
нио вед ар и заштитн ичк и.
– Шта јој је? – упита он наг ињућ и се над жарк и дах дет ињи.
Мат и исп рек ид ано исп рича да Бланш синоћ није могла вечерат и, да је већ
тад а имал а јак у ват ру, да је преконоћ бунцал а.
– Да је преглед ам, – рече лек ар – то је вероватно нек и назеб.
Тад а сâм спретно скиде дете и нас лон и слуш ал иц у на врел и грудн и кош,
дуго слушајућ и неће ли чут и где се скрива тајна обољења. Али то неш то што је
траж ио као да је изм ицало његовом слух у, као да се скривало дубоко у дет ињем
бићу. Потом лек ар бел им вел ик им прс тима пок уша да у цревима нађе нек а за
дебљања, да прит ис ком изазове бол око желуца. Најзад Бланш мораде да пок а
же уски, белом навлаком пок ривен језик.
Лек ар, јед ва мало озбиљн ије него у почетк у, али ипак миран, рече благо:
– Засад се у плућ има још ништа не чује. А и црева су у реду. Немојте се пла
шит и, даћу јој једн у мед иц ин у.
Пос ле лек ареве посете нама је било лакше. Дошао је неко на чију смо душ у
мал о свог а тер ет а став ил и. Чин ил о нам се да Бланш мирн ије дише, вед рије
глед а, рад ије пије пружен у лим ун аду. Нас лон ил а сам лако врхове прс тиј у на
њено б╡ ло, још танко као свил а. Оно је као мал а засебна бубица играло под мо
јим прс тима. Чин ило ми се као да и у моју крв улази нек а патња, као да ми у пр
стима гори нек и грозничави огањ.
Лек ар је сут рад ан дао нов у мед иц ин у, рек ао да се став љај у влаж не облоге
и обећао да ће бити све боље, да ће од тога ват ра спасти. Смешио се још спокојно,
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и мат и је веровал а. Веровал а сам и ја. Како бих могла сумњат и у искреност ње
говог спокојс тва, кад сам имал а неодољиву пот ребу да се над ам?
Мат и је тачно на мин ут пун ил а каш ич иц у леком, са побож нош ћу как вом
нал ивамо уље у канд ило. Али ват ра ни од нове мед иц ине није спал а. Ко зна лек
прот ив непокол ебљив е намере природе да мат ерији од које смо створен и да
друг у улог у?
Ни трећег дан а у плућ им а није ниш та шуш тало, на прит ис ак по стом ак у
није се одзивао бол, грло је било чис то. И лек ар с очигледном тугом рече:
– Теш ко је са децом. Пате, а не знају да каж у на што се туже.
Потом виде да је и то било сувиш но и глупо рећ и, и поц рвене.
Мат и је стајал а беспомоћно, а ја миш љах: „Треба му сведок а; не сме све да
узме на своју душ у“, па уплашено рекох да позове још кога лек ара.
И њих чет ири, нагн ута над прозрачном биљком, над малом Бланш, реш ил и
су да је пренес у у болн иц у. Тамо има више справ а, више леков а, више лек ара.
Мат и је признал а да је тамо боље, и дете су пред вече однел и.
А та ноћ је бил а јесења, црна. Све ми се чин ило да се око моје собе нагом и
лал а тама целе вас ионе, испод свак им тал асом вет ра срце ми је друкч ије куца
ло. Ужас но нес покојс тво лебдело је у мен и.
„Зар збиља“, мис лил а сам, „не може да се нађе шта се поремет ило у том си
ћуш ном орган изму? Има ли негде лек ар који би то погод ио? И би ли вредело?
Шта то управ ља загонетном маш инеријом нашег бића? Упадне ли унут ра нек и
нама непознат и трун, па све заус тави? Исц рпе ли се неш то из нас, као уље што
подмазује точкове фабрик а, и срце мора да стане?“
И у бун илу сам вид ел а крв ав у маш инериј у нашег орг ан из ма. Срце мал е
Бланш, главн и црвен и точак, грчевито се саж има и шаље живот кроз безбројне
исп реп летане канале по целом телу. И од тог саж имања руменк ас та крил а плу
ћа дрхт е; пут ује неш то што није мат ерија кроз сивк ас те виј уг е моз га; дише
уклупчан желуд ац јед ва чујно као неко полубиће; леже црева у својој дуп љи као
изгладнеле змије. Као по теорији поделе рад а, свуд а се неш то засебно збива, а
све служ и истом циљу. И наједном, упадне нек и невид љиви трун, и сав поред ак
се сруш и.
И пос ле кратког сна бил а је мутна зора. Сећам се како је са очајањем дет и
ња мајк а под игла руке небу и зајецал а спазивш и ме.
Зар није свеједно како се на људс ком језик у зов е узрок због кога је душ а
мале Бланш побегла нек уд?
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Директорове гуске

И

з директ оров е канцел арије вид ело се двориш те ограђено плот ом пос и
вел им од сунц а. Пруће је врх ом прош ћа ишло као вен ац, мес тим ично
проређен и расплетен.1 при дну плота било је неколико рупа, кроз које су се
директорове гуске провлачиле у оближњу пољану, па на Тамнаву. пошле би
лагано једна за другом и у профилу личиле на стару једнооку слику.2 напред
је ишао матори гусак, па гуска, за њима бела лањска деца и безбројни жути
овогодишњи унучићи. провлачили су се прво кроз високу ћурију,3 траву љу
бичаста цвета, губећи се у њој као у прашуми, по својој сопственој ћуди или
пред прутом анушкиним. И анушка се, кћерка наставнице за јестаственицу,
провлачила кроз плот и ишла на Тамнаву. То је чудно4 питома и широка река.
5лети, међутим, побегне од обала, сузи се, сакрије у трску и ноћу се песмом
жаба јавља да још живи. на њеним шљунковитим и после кише пуним муља
обалама по цео дан бораве гуске с анушком. Гуске пливају а анушка скупља
љуске пужева и шарене камичке. њена мама се хвалила да ју је кћерка насле
дила у склоностима, пуштајући је да се још од детињства на обалама Тамнаве учи
волети природу.5
Директор је ретко кад остављао рад; био је неуморан.6 кад је држави по
клонио тридесет година рада и кад му је снаге преостало, радио је за своје за
довољство.7 он је био средишна и најчуднија8 личност те околине, града, шко
ле. Све што је могло љутити, чудити, изазивати жаљење било је у њему
скупљено. одевао се као радник – широке чакшире, рукави закрпљени. Брига
њега! „ко јој се не свиди, не мора се за њега удати“,9 како је имао обичај да каже.10
у ствари, њему се мало ко свиђао. Дружио се највише са својим гускама. С њима
је одлазио у шетњу, ишао лети с њима на купање.11 Са њима је најволео разгова
рати једним неразумљивим, тепајућим језиком. Мазио је њихова имена на сто
разних начина, а свака је имала своје засебно име. оне су ишле по школском
дворишту слободно као ђаци, улазиле у ходнике, учионице, канцеларију. њихо
ва гнезда су била у школском подруму. кад су ђаци радили гимнастику, оне су
пролазиле радосно кроз њихове редове и гакале.12 Ђаци су на њих били свикли као
на креду, на школску таблу. кад директор изађе са часа, окупи их око себе
ако су у дворишту.13 Ђаци направе велик круг око њега и утркују се ко ће боље
подржавати немушти језик којим директор разговара са гускама.13
538

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Лудило срца ________

САДРЖАЈ

Ђаци, гуске, анушка, директор, наставници, служитељка и њена деца били
су као нека велика породица. поред анушке и гушчића, Јадвига Цукеровна
била је најљупкији члан породице. Иако сасвим млада, она је све с неком тугом
разумевала. особито директора. њена љубав према њему преносила се на све
Србе, који су јој личили на њен пољски народ14 Тврдила је да им је и језик ско
ро исти: сви изрази блиски човеку, све речи везане за његов најличнији живот
исте су. Далеко од своје земље и без иког свога, она се у гимназији осећала као
код своје куће.14 њој је директор, опкољен гускама, значио словенску просто
душност, сећао је на детињство, будио поверење. она је брзо разумела жало
сну основицу свих његових наклоности: гусака, домаће апотеке, поља крај
Тамнаве засађеног памуком, небрижљивог одевања,15 усамљености. Сећала се
увек дана кад ју је са својим пријатељем доктором и анушком дочекао на ста
ници у коњским колима, и како јој је још истог дана замерио што се примала
икаквог посла док не заврши16 школу.
– Боже мој, гос под ине професоре, кад већ ја морам да рад им, бољи је мен и
овај посао за који се већ спремам.
Говорила је као да пијуче, као да певуши, и нагињала главу као птица на
опрезу.17 Имала је дуго, меко, зелено око. Чело јој је било бело и провидно.18
кад су већ били близу града, угледали су Тамнаву, мирну, зелену, оивиче
ну жутим шипражјем и трскама.19 Безброј гусака пловило је по води као бели
клобуци.20
– Како се гус ка зове на пољс ком?
– Генс – одговорил а је хит ро Јад вига, с једн им мутн им е и с које је шуштало.
21
Директор је покушао изговорити као она, али му није полазило за руком;
ипак је као добродошлица био његов труд да целог дана своје гуске ословљава
на пољском, мада погрешно.21
У школ и су је потом дочек ал и школс ки одбор, нас тавн иц а за јес тас твен и
цу и Зорк а из Јас ен иц е, школс ка пос луж ит ељк а. Јад виг и се учин ил о да је у
Пољс кој, особито због Зорке из Јасен ице, која је не пом илов а само погледом,
већ и руком и реч има:
– Бого мил и, ја како си бел а, права учитељк а.
Пос ле тога се, у пратњи школс ког одбора, упознал а са гус кама, са домаћом
апотеком, јес тас твен ичком збирком, пам уком прои зведен им на пољим а крај
Тамнаве.
– Гос под ине директоре, окреч ил и сте рук ав.
– Ништа, Генс, којој се не свид им, не мора се за мене удат и.
апотека је заузимала читав зид директорове канцеларије и није стајала
узалудно22. Директор је једва чекао да некога бесплатно лечи. Сељанке из Там
наве доносиле су му свакога петка по целе корпе лековитих трава.23 неки пут
га и преваре, јер је био кратковид. после се од тих непотребних трава граде
гнезда гускама и анушка их сади покрај реке.
Скоро се обрадовао кад се Јадвига једном разболела. прегледао ју је његов
пријатељ доктор, једини лекар или полулекар у варошици, коме је богатство
сметало да заврши студије,24 али коме богатство није сметало да помаже коли
ко год зна својим суграђанима. Директор је зготовио капљице и радосно их
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предао Јадвиги; али25 она, ма колико ценила апотекарску вештину директоро
ву, није их смела пити; једино их је, ваљда26 да умиру савест, трипут дневног
капала на шећер и бацала. Срећом је и од самог овога оздравила. у свему оста
лом њено поверење у директора било је неограничено, за све је од њега тражи
ла објашњење: 27одакле киша у варошицу долази, које су животиње најпамет
није, како се гаји памук код нас, какво мерило да узме за оцене, зашто су добре
сумпорне бање, какву храну да узима увече.27
када је већ настала јесен, она се почела спремати за испите. пре подне је
радила у школи, после подне учила у директоровој канцеларији. Тако су дани
текли врло једнолико.28 Свако поподне је имало боју жутих уџбеника за фран
цуску књижевност, свако пре подне имало је четири прозора29 на учионицама,
било препуно дечијих глава, очију. Вечери су се зелениле и низале уз Тамнаву
или уз друм оивичен кукурузом и коровом. недеље се љуљале на чамцима, ми
рисале на пољско добро докторово. Тамо су сваке недеље ишле гуске, анушка,
доктор, Јадвига и директор. Гуске напред, па за њима остали. пролазило се
кроз крај30 варошице. на праговима су седеле31 жене у плавим кецељама, брља
ва деца пузала су им око сукања. кад наиђу гуске и директор, још по три жене
изађу на праг, и људи се пред каванама престану свађати. Сви посматрају чуд
новати поход пут Тамнаве.
За последњим кућама32 наилазе ливаде увек непокошене, јер су општин
ске. у последњој ливади стара поломљена крушка. потом 33 стане да се слути
Тамнава, скривена у врбаке. Гуске, једна за другом, сиђу34 у воду. Доктор скло
пи шаке око уста па трипут викне:35 „оо, Миловане“ меким, дубоким гласом.
Милован, као да је скривен иза врба, појави се одмах и стане одвезивати чамац.
понекад се чамцем вози и најстарија гуска, у крилу директоровом.
36
Сутрадан после оваквих излета Јадвиги се не учи, тужна је и мисли на
пољску. ниједан лист не прочита до тренутка кад јој Зорка донесе кисело мле
ко справљено нарочито за њу, Јадвигу, и расејано слуша њене вечите приче о
директору:36
– Они су врло задов ољн и како ја учиш ћав ам. Нигд е праш љике. То им је
плата што ми уче дете, јер ја не могу плаћати као школски одборници. утрите
се, ето вам кану млеко. они су врло задовољни. Дали су ми и да им перем кошу
ље; ја их37 и окрпим, па ако хоће платити, ако неће. То им је плата што ми уче
дете. Ја како су вам мале ручице, бого мили!
обично директор наврати38 и прекине Зоркино брбљање. ако је упрљан39
кредом, Зорка га чисти бојажљиво. Јадвига не зна је ли то из поштовања према
„њима“, или из сажаљења што немају никог свога, или из простоте.40
пред крај јесени гушчићи су били побелели и напунили су двориште. кад
би отишли на Тамнаву, као да би снег на њу41 пао, толико су им редови били гу
сти. И као свако многобројно друштво,42 они су наметали своје ћуди. Стално је
по једна велика гуска са по једним гушчетом присуствовала часу математике и
пролазила између клупа њишући се водоравно.
– Је ли, тако, гускаћ? – питао би директор кад ђак не зна.43
И јас но је да неко ко има тол ико привилег ија стекне прот ивн ике. Већ су
род итељи чија деца имају слабу оцен у из математ ике говорил и:
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– ето, људи, он се само гускама занима. ни је он за школу.44 не знам само ко
га позва на то мес то. Буд ал ама није мес то у прос вет и.
понеки, задовољнији успехом свога детета,45 одговарао би:
– он је, истина, оригиналан човек, али ради савесно као професор и ди
ректор. 46
– 47Зар је савесно доводити гуске на час и збијати шалу с децом? – прихва
тао би трећ и. – Ово је приватна гимназија; ми њега плаћамо.
Због незадовољс тва род итеља најс тарији одборн ик се осмел ио примет ит и
на једној од седн ица:
– Како би било, гос под ине директоре, да ове наше гус ке разд амо по селу
на чување? Тесно им је овде, тамо ће им бити слободније.47
Директор се усиљено смејао:48
– Ја сам се већ поб рин уо за њих ов а ужив ањ а. Куп ај у се оне свак и дан у
Тамнави, раде гимнас тик у са ђац има, имају сваке недеље нова гнезда.
– И примају часове из математ ике – примет ио је полушаљиво, полузајед љи
во најмлађи и најбогатији одборник.49
50Директор је брисао марамицом лупу и, изгледа, без разлога изговорио
своју омиљену реченицу да се не мора удати за њега она којој се не буде свидео,
па су се тога пута ипак разишли у пријатељству.
Преп ричавало се и о томе како се директор на крају школс ке год ине слик а
заједно са ђац има и гус кама. Ни Зорк а није могла то схват ит и:
– Могли су и мене слик ат и кад сте се слик ал и заједно и ви, и гус ка, и ђац и.
Гус ка је живинче, па су се пре сет ил и ње него мене. Могли су бар шале рад и и
мене позват и. И ја сам жив створ.
– Али, Зорк а, само се ђац и и професори слик ају заједно кад је то у школ и!
– А зар им је гус ка професор!
у месним шаљивим новинама сликали су маловарошки сликари гуска како
предаје математику, како се упоредо с директором фотографише. најзад се по
јавио увредљив чланак о дивљем директору, пун неистина, алузија, узвика, тач
кица. И ђаци су стали стицати неки збуњен израз кад би гуске ушле у учиони
цу, јер су добро знали шта им родитељи мисле и говоре и томе.50
51Јадвига је због свега тога кришом плакала. Било јој је нејасно зашто се
цео град окомио на ту невину белу војску гусака и на једног чудака човека који
никоме не смета. упркос грађанима, трипут дневно је, заједно са Зорком, која
се већ била смекшала, гонила гуске на реку. а на директору се није могло у пр
во време познати да ли је увређен или љут. И даље је своје љубимце мазио и
много чешће него иначе изговарао своју уобичајену реченицу: „којој се не сви
дим, не мора се удати за мене.“51
И кад је снег већ пао по ритовима и широкој тамнавској равници, кад су
чланци по новинама престали52 излазити, кад је Јадвига постала спокојна, ди
ректор једне недеље оде у53 своје село и врати се отуд са читавом групом се ља
ка и сељанки тек у понедељак. Сељаке остави на клупама у54 ходницима, уђе
нагло у канцеларију и скоро без поздрава стаде да изрезује мале четвртасте
хартије. 55 И као намерно и нечим запослен, објасни Јадвиги како је већ настала
зима, гуске се немају где држати, те хоће да их испоклања за запат сиромашним
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сељ ац им а из свог сел а ако се обавеж у да их неће клат и. Дод аде да њем у нико
ниш та не би могао ако би он хтео да их задрж и и да их нипош то не би прод ао
угојен им грађан има, јер би их они зацело пок лал и.
Зат им позва сељаке у канцел арију и зат раж и да му свак и потп ише обавез у
да гус ке неће клат и.
– Што ћемо ти потп ис ив ат и, гос под ине? Кад ти вел имо, нећемо клат и.
Треба на реч да верујеш.
– Не знам ништа. Или потп иш ите, или не дам гусак а.
пошто је то био услов да се гуске добију, сви потписаше. И настаде ра
здавање.55
прво изађе, бео као лабуд, стари гусак, онај што се сликао са ђацима,56 и
сањиво отвори крила, а за њим његова другарица. обоје су били у57 свом оду
дочекали дубоку старост. кљунови им више нису имали оног руменог сјаја.58 За
њима изађе једна двогодишња гуска, која се одликовала бистрином, па један
млади љубоморни гусак и за њима редом сви остали.59 Директор их је распо
знавао по гакању иако их није добро видео. Свакога је редом поздравио.60 по
ред обичних тепања која припадају гушчијој61 врсти било је и имена која су
значила извесне карактерне особине или ознаке за лепоту, као: кицош, обло
мов, препредењак, Љубоморни, Жутоноси, Трапави, патка, професор.
– ево га, Генс, нашег62 професора, њега не дамо. Је ли да личи на ону шаљи
ву слик у у новинама? Њега себи остав љам, живеће код доктора. Наћ и ћемо му
и једн у другариц у. Чин и ми се, он чес то ашик ује са Шаренком, је ли, Генс?
Јадвиги се неодољиво плакало,63 заједно са Зорком из Јасенице, јер, збиља,
шта ће школа без гусака? Све ће поћи уназад, слутила је.64 али се правила весела,
скакутала међу живином, говорила преко обичаја много65 да директор не би
говорио, јер био је тако невешто равнодушан66 да јој се срце цепало.
– Сад ти, Генс, бирај које хоћеш, не дамо све њима. Ти не једеш месо.67 па
ћемо и твоје гуске дати на чување доктору.68 Ићи ћемо им недељом у походе.
ево, узми кицоша и Белку. она је врло интелигентна, а нема ни једне пеге и
кљун69 јој је танак. а он је господин. прави мали пољски племић. а сад је на
Зорку ред. еј, Зорка, не плачи! Ходи, бирај!
а Зорка се сва облила сузама,70 не може ни да гледа, ни да говори, нити да
се макне с места.
– Брига ме.71 узећеш оно што преостане. којој се не свиди, не мора поћи за
мене.
Тако редом све разделише72 и школа остаде пуста.73 И све одједном пође
уназад. пеге се појавише по прозорима, прашина по клупама, двојке се умно
жише.74
– куд дедосте75 онолике гуске, господине директоре?
– Пос лао сам их на опорав ак. Доктор им препоруч ио, преу ч иле су се ове
год ине.
а сваке недеље иде се на пољско добро докторово. Једно за другим, уском
стазом кроз целац,76 доктор, директор, Јадвига, по благом времену и анушка.
кад се вода замрзне, прелази се преко новог гвозденог моста. над његовим висо
ким луковима је сиво77 неодређено небо, које се у даљини чини тамније од земље.
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Гуске су дочекивале госте весело гачући78 и скоро су падале79 у наручја ди
ректору. Биле су умиљате и мирне. увече би се, за задовољство Јадвиги, по пољ
ском обичају јели кувани кромпири преливени киселим млеком или свежим
маслом, и касно80 увече враћало. Милован би често носио81 на једној руци ану
шку, а на82 другој гуску.
у радне дане Јадвига је обично учила за испите и бринула се какво ће бити
пролеће да би се могла шетати околином. питала је већ у јануару какав ће бити
април.83
а април је био зелен, бујан: Тамнава широка, небо над њом мирисало.84 Ја
двиги се чинило да би век могла ту провести,85 и то је директору поверавала:
– Господине директоре,86 ја бих хтела и догодине бити у вашој гимназији,
само ако ме одбор прим и.
– примио би те он, те још како, али ти треба испите87 да полажеш и да
идеш у нек у држ авн у гимназију. Ни ја нећу догод ине овде бит и. Не мог у више у
школ и да рад им, идем опет у своје село. А којој се не свид и, не мора поћ и са
мном.
Јадвига више ни часа није друкчије мислила. Зацело, треба отићи.88 поста
ло је бесмислено радити више у школи пошто су гуске отишле на опоравак, са
кога се, било је јасно, нису више могле89 враћати. а90 ипак је таква неодољива
туга обузимала при помисли да ће морати оставити Тамнаву, шуме, меке врбо
ве шуме око ње, вечери широке као равнице засејане житом, директора, школу,
Зорку из Јасенице. Хоће ли јој опет некад моћи бити тако добро?
Зато је91 пред крај године бивала све тужнија. последњи месец, последња
недеља, последњи дан. она је прва отишла. Испратили су је до пристаништа
сви наставници, Зорка, анушка, директор, доктор.
– Па пиш и, Генс, кад будеш наш ла неког гус ка да ти дођем на свадбу.
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Сиромахова шетња

С

иромахова жена убрис а детет у нос. Ипак остадоше под носом две црвене
болес не браз де којим а је дуго тек ао назеб. Потом му опра врат, нем ило
срдно га рибај ућ и. Нес иг урно исече црне полук руж иће на врх у прс тиј у. Отац
утури картон у пробушене ципеле и залуд пок уша да ишчетк а неизглад иве тра
гове беде по кап ут ићу.
Зат им жена отвори вел ик и дрвен и сандук и извад и човек у кош уљу. Зна ли
ко како је бедна кош уља сиромахова, како на њој нема дугмета и црн и се конац
пров лач и кроз две руп ице? Споља је његово одело нек ад слично оделу богата
шеву, али његове чарапе и његове кош уље нис у ник ад а исте.
Пошто муж у нађе кош уљу, жена узе излупан и емаљиран и суд да донесе во
де себи за умивање. И нешто јој паде на ум адвок ат ица код које је прал а рубље,
па узг ред причаше:
„Их, да знаш как о адвок ат иц а вол и оно свој е куч е. Више га паз и, бож е
опрос ти, него ја ово своје дет е. Свак и дан га мије мириш љавим сап уном као
онај што си ми га о свадби донео. Пос ле га премаз ује нек им мирисом, па га по
цео дан држ и у крилу. Да ти је само видет и како му је креветац уред ил а, сав је
од перја.“
„Шта ће беспос лен а“, одг ов ори муж мирно и муд ро, тражећ и неш то под
изл изаном сламњачом своје пос теље.
Пос теља сиромахова не служ и само за спавање. Она је у исти мах мес то где
се чувај у драгоценос ти: огрл иц а од стак ла што је жена недељом нос и, сребрн
прс тен са црвен им каменом, новац што претекне од јучераш њице. Она је клу
па на којој се сед и за време јел а. Она је јед ина играчк а за дете сиромахово; по
њој оно скаче у час у раздраганос ти. Она је и јед ин и украс и намеш тај у соби.
Она је увек будна и пуна узд ах а и брига.
Пошто човек извуче испод сламњаче угуж ван у десет иц у, говорећ и: „Мора
ћемо негде сврат ит и да поп ијемо“, жена рук ама изглача јед ин у, ујут ро опран у
марам у, стави је у џеп, па се окрете муж у позивајућ и га да пођу. Али на постељи,
на дас кам а које су као ребра бол ес ников а пробијал е кроз трош ну сламњ ач у,
леж аше сиромах блед и држ аше се за груд и.
„Опет твоје срце, теш ко мен и“, рече жена и појури по воду.
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Потом, квасећ и му чело и раскопчавајућ и му прс ник, говораше: „Мак ар не
јел и, морамо једанп ут зовн ут и доктора. Адвокат ица има неког што јој прегледа
куче, мож да би он јевт ин ије.“
„Он је за живот иње, сиг урно“, прозбори тихо човек, дол азећ и себи.
„И тај Бог је душ ман ин“, хтеде жена да хул и, „неком да све, а неком ништа.“
„Ћут и“, рече човек скоро плаш љиво.
Њем у се увек чин ило да ће пос ле сваке реч и жалбе доћ и нек а нова бед а као
каз на. Бог му се прик аз ив ао као врх овн и пос лод ав ац, и неко ко мног о више
брине о раздеоби хлеба на зем љи него о кретању звезда.
Сиром ас и не знај у да болуј у, и чов ек се већ пос ле некол ико час ак а леж а
ња прид иж е с крев ет а. Залуд га је жен а мол ил а да још пол еж и, он се бран ио
убед љиво:
„Жељан сам сунца и дана. Проћ и ће, чин и ми се, живот, а ја нећу стић и да
се над ишем ваздух а. По цео дан сам у тој фабриц и кô у пак лу. Нек и Пајо Рак ин
каже: да ће нам у пак лу бит и још сто пута врућ ије, али ја не верујем. Горе жеге
не може нигде бит и.“
„Па нек а је и горе, нећеш ти тамо. Тамо иду греш ниц и“, пок уша жена нес и
гурн им гласом да га теш и.
Али ни она у ствари није ник ако могла да уобрази како би најед анп ут, па
ма то било и пос ле саме смрт и, могао да нас туп и нек и вечн и одмор и одс ус тво
патње. Потајно се и она плаш ил а да и горе не буде как вих огромн их пак лен их
фабрик а, да се међу пак лен им мук ама не нађе и прање рубља. И као најс мел ија
над а у заж ивотн у правду јав љал а се катк ад мис ао: да ће мож да они који су на
зем љи пат ил и на небу уживат и, и они који су уживал и да ће тамо пат ит и. Мисао
о ма как вој врс ти једнакос ти није могла ник ако да појм и.
„Хоћемо ли мало на гробље?“ упита она бојаж љиво.
„Прв о ћемо на пив о, нис мо га пил и одавно“, одг ов ори чов ек, прел аз ећ и
клецавим кораком преко дворишта.
Жен а радос но пође, вук ућ и дет е за танк у плавич ас ту рук у. Одавно није
поп ил а чаше пив а са својим мужем, јер сир ом ас и обично више пиј у рак иј у.
Пиво је гос подс ко пиће, оно човек а отром и, не да му да хита при раду; а рак ија,
нап рот ив, бодри.
Пород иц а прође својом улицом без реч и. Међу слик ама жен иног миш ље
ња најјас нија беше баш та сусетке хлебарке, зас ађена луком и кромп иром, по
том нек и црвен и кафанс ки сто и на њем у неи змерна чаша пива. Она и не при
мет и нек и чудн и, као веш тачк и, сјај по околн им кућ ама, нит и недељн и жагор
којим је шумел а улиц а. Не примет и ни гвоз ден у бак ал инов у кап иј у, којој се
обично дивил а и која је бил а понос целе сиромаш не улице у предг рађу. А човек
је осећ ао нек и неоп ис ан и умор и дрхт авиц а је пот рес ал а с времен а на време
његово тело. Њем у се чин ило као да свак а ствар има нек у ивиц у од дуге. Дуга
је уоквирав ал а прочељ а кућ а, ишла као венац врхом плотов а, лебдел а око би
љак а као њихово друго ваз душ ас то тело. За дет ињом главом она је као ореол
путовал а. Понек ад му се и сви предмет и помешају, нап ус те своје право мес то,
и лак а опн ица шарене светлос ти прек рије их. Он је пом иш љао да ће то бит и од
неке слабос ти, али, пошто је био жељан сунца и ваздух а, ишао је даље.
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У идућој улиц и сврат ил и су у једн у омању кафан у на чијим прозорима бех у
нас лик ане прасеће главе и чаше пива. Пород ица седе за јед ан сто пок рај врата.
Како су друг и јел и уз пиће, жена се намес ти тако не би ли зак лон ил а свој сто.
Њу је било стид да друг и виде како они не једу ниш та. И док су пил и, она наје
данп ут, као да је јед ино то на свет у зан има, живо упита муж а:
„Да ли, као што нек и каж у, у рају има јел а и пића?“
„Нема тога на ономе свет у“, одговори он. „Што овде уграбимо, то нам је.“
И он иск ап и свој у чаш у до дна, и опет му се учин и као да нек а дуга трч и
ивицом ник леног служ авн ик а на сус едном столу. Жен а је, међут им, бил а не
стрп љив а. Хтел а је час пре на гробље. Сиром ас и се радо шет ај у по гробљан
ским квартовима где су сах рањен и богаташ и.
Кад а су тамо стигли, већ се смрк авало. Камен и анђел и на богаташ ким гро
бовима смеш ил и су се благо под вечерњом светлош ћу. И чин ило се ту све као у
крилу бел их вечерњих облак а.
„Овде је лепо као у рају“, прошап ута усх ићено жена; „волел а бих знат и само
да ли је и под зем љом богаташ има друкч ије него нама.“
„Тамо је свим а исто“, пок уш а човек да каже убед љиво, али нек а нес иг ур
ност прелом и његов глас.
Његов се поглед отис кив ао у даљин у, где се иза бел их мраморн их споме
ник а ширило једно друго гробље, црно и прос трано, са безброј једнол ик их кр
стова, који су као војс ка јед ан другог глед ал и у зат иљак.
„Ја ћу мало тамо“, рече он, пок аз уј ућ и та широк а гробљанс ка предг рађа,
„нешто ме тамо вуче. Ти разглед ај туд а, па ћемо се опет овде наћ и.“
Жена сиромах а настави да чита златне натп исе на плочама, да разгледа вен
це од разнобојн их стак лен их суза. С времена на време она дизаше очи, и увек
би углед ал а човек а где се црн и мало пог урен на плавој позад ин и неба. Потом,
кад још једном диже главу, није га могла више видет и. Већ јој је нек ако теш ко и
страш но било самој са дететом у тој потп уној самоћ и и бел ин и. Она позва дете:
„Хајде да траж имо тат у, он је сиг урно далеко отишао.“
У том час у она спази где неко маше руком и виче од нек уд с краја гробља.
„Хеј, снахо, пож ури, пож ури...“, и кад се приближ и, она разабра још и ово:
„Пож ури, он обам ире.“
„Опет његово срце, теш ко мен и!“ врис ну жена и пох ита.
Ноге су јој упад але у хумке, хаљина зап ирал а за крс тове, и кад би сас вим
близу, она чу:
„Ја га видех само где се ухват и за груд и и паде... Коп ао сам ту јед ан гроб.
Вик ао вас је...“
И прва утех а што је сиромахова жена чу још нејас но беше гробарева реч:
„Ћут и, сви ћемо једном у зем љу. Вид иш кол ико их је. Бар нећеш морат и да
плаћаш кол а.“
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Љубавно бунило

К

ата је сед ил а у својој малој соби, по изгледу незнатној, али драгоценој за
њу. Она је није хтел а мењат и, иако су јој сваког месеца дизал и кирију, иако
су се обе стол ице клат иле, иако се до два по поноћ и чуо жагор из каване на до
њем спрат у. Никол а јој је једног дана рек ао да је изглед диван из те собе, да се
ниод ак ле лугови око Сав е не виде тако лепо. Он је седео на тим разв аљ ен им
стол ицама, љут ио се заједно са њом због досадног жагора каванс ког.
И тако је Ката чудновата бил а да се не изненад и кад, пос ле два месеца дана
отк ако је Никол а због нек их пос лова био отп утовао у Заг реб, доби умес то не
жног љубавног пис ма сас вим друкч ије.
Кад собариц а изађ е из собе, она сед е прем а мутном проз ор у и проч ит а
скоро без пред ах а:
„Драг а Кат а, ја ник ад а нећу заборав ит и како си својом сес тринс ком
рук ом пок уш ал а ублаж ит и бол за оном кој а ми је жив от отров ал а.
Ми ћем о, је ли, увек остат и приј ат ељ и, јер ми ник о лепш е од теб е
нећ е знат и опрос тит и, нит и ме бољ е разу м ет и. Ти знаш узрок свих
мојих лут ањ а. Ја се нигд е више нећу заус тав ит и, кад1 се крај тебе ни
сам заус тавио.
Ја нис ам ни пут ов ао. Пос ледњ ег дан а кад сам био са тобом срео
сам једн у чудн у девојк у. Мил а се зове. Ката, опрос ти ми што сам баш
тебе изабрао да говорим о њој, ја немам кога другог. Она је тако дивна,
она је прави тип жена за мене кобн их. Она је сас вим друкч ија него сви
остал и. Морам ти зато свак у ситн иц у о њој помен ут и, да би је могла и
ти заволет и.
Она је тако осетљива за лепот у имена, за лепот у обл ик а, реч и уоп
ште. Она ме је прозвал а Никол ајем. То име је њен пронал азак. Ја сам га
усвојио сада. Треба чути са как вом га милоштом она изговара. Као нек и
скупоцен и прс тен, ја ћу га увек чуват и.
Она највише од свега вол и своју собу. Њој је дал а изглед неког свог
сна о лепот и. Тамо је највише вол им. Она ме дочек ује нам ирис ан а и
одевена у неке чудесне хаљине. Сед имо по широк им свилен им јастуц и
ма по поду. Усред собе стоји дивно израђена пол ица за књиге пуна Руса,
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Оскара Вајлд а, Едгара Поа, Кип линга, франц ус ких пес ник а романт и
чара. Пуна је прот ивуречности и изненађења та мал а обртна пол ица.
Кад сам код Миле, мен и је као да сам у харем у, мад а у њем у нем а
књига, мад а је Мил а увек сам а у соби, мад а јој чес то само рук у пољу
бим, и са див љењем поглед ам њен у бис ту. Она ми увек погледом зах ва
љује што вид им на њој те лепоте, јер и она се сам а, ја осећ ам, понос и
својом белом узаном шаком, својим румен им нокт има, својом бис том
ситном и гипком.
На улици ти је не би познала; ни ја је често не познам. Она тада ски
не своје златне, троструке кругове са ушију, обу че платнене хаљине пре
ко свилен их кош уља. И нико мож да ни на улиц и ни у соби не би пом и
слио кол ико чудно, упорно срце Мила скрива својим спољним изгледом.
Она хоће упорно да верује у племен итост другога, и кад се разу ве
ри, она и даље тврд и суп ротно, јер је њу стид да сумњ а. Хоће да вол и
оне које друг и мрзе, да иде са онима које презиру. Увек би неш то и не
ког хтел а да спас ава. За љубав њој, за љубав нашег пријатељс тва, ја сам
морао тол ико пута да сед им са једном женом са којом се пред светом
нис у пок азивал и ни они који су бил и прис ни пријатељи те жене. Мил а
је пронаш ла да се та жена лепо смеје, да има диван лист на нози, да има
златно срце. Она је увек хтел а да јој нас двоје нак над имо ону паж њу
кој у су јој дуговал и људ и што су нас у њеном друш тву зач уђено глед а
ли. Мен и се учин ило једном да се Мил а збун ил а и поц рвенел а кад је
неко, у нашој близин и, тој жен и нешто добац ивао. Али кад а сам јој по
сле о томе говорио, она ме понос ито замол ил а да, ако ми се то не чин и
сас вим природно, не морам и не треба да сед им са њеном познан ицом
(коју је, разу ме се, она називал а пријатељицом).
Мил а има најз ад једн у од врл ин а којим а се чов ек ник ад не може
довољно над ивит и. Њој ник ад, као теби и мног има, није пало на ум да
ме рад и неког разговора или рад и неке неж нос ти вод и далеко негде у
шум у или у поље. Ник ад се због ње не пењем уз стрме брегове, не про
влач им кроз куп ине, не глед ам најп ре пол а сата како сунце зал ази, па
онд а тек да стекнем право да је пољубим и неж но поглед ам.
Она је и паметна кол ико је чудна. Треба је само чут и кад говори.
Кол ико сам прича ја чуо, проч итао, које нис у ни принет и оном што би
она могла нап ис ат и, да нема неко урођено гађење према пис ању, нек и
дивн и стид који је спречава да срце своје отвори целом свет у. Ја сам се
чес то шал ио да ћу је прок лет и ако не хтедне писат и. Она ми је тад а од
говорил а да осећа бесц иљност тога саопш тавања, и да треба да будем
понос ит што ћу јед ин и ја чут и њене, како сам вел им, драгоцене реч и.
Јер мен и се збиља чин ило, увек кад сам код ње бивао, као да читам фи
не хуморис тичке романе рус ке, као да су скривен и иза завесе бис три
филозофи франц ус ки, као да веју пес ме из њен их танк их рук ава. Ја сам
сиг уран да су само под њен им утицајем почел и пис ат и стихове двоји
ца млад ића који је обож авају. Пос ле сваког сас танк а са њом они су од
нос ил и пуна наручја идеја.
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Опрос ти ми, драга моја Ката, што сам овако дуго о Мил и говорио,
али ја сам пун осећања за њу, која јед ино теби смем признат и.
Твој Никол ај.“
Ката је већ плак ал а, али пом ис ли: „Само, да ли ће га Мил а моћ и разу мет и и
умет и ублаж ит и његов бол.“
Целу вечер Мил а је прек ид ал а читање и мис лил а о Никол ај у са извес ном
заш титн ичком разнеженош ћу. Негде на столу било је залутало мало прах а од
цигарета које је Никол ај цело поподне једн у за другом скоро исп ијао. Мил а је
још видел а његово бледо лице истинс ким болом обас јано, његове скоро жен
ски неж не и жедне очи. Али, овако из даљине, њој су се његове траг ичне реч и о
љубав и прем а њој чин ил е пос теп ено као проч ит ане у нек ој хум орис тичк ој
прич и. Мис лил а је: „Сиг урно се занео неч им новим, па га је страх да пом ис ли
да ће тиме мене изг убит и.“ И она се пол а туж но пол а саж аљиво нас меш и.
Цел а два дана потом Никол ај није дошао, пос лао је само једно пис мо. Он
је уопш те волео да пише, тад а је још много више осећао, и његов му се рођен и
живот чин ио као нек а жалос на прича, али истин ита. Прет варало му се у ствар
ност оно што је у занос у жалос ти и рад и лепоте реч и казао. Он и овог пута, по
што је проч итао пис мо за Милу, понови истинс ки узбуђено пос ледње реч и пи
сма: „О, да ли ћу икад заборавит и ту кобн у жен у“, понови их истим дубок им
тамн им гласом као што је пре два дана рек ао Мил и: „Мил а, заш то сам ја тол и
ко нес рећан: ја осећам да ме ти ник ад не можеш волет и кол ико мен и треба.“
Мил и се чинило да исти тај глас слуша читајући већ прве његове речи писма.
„Мил а, пријатељице моја, данас сам тако туж ан. Цело ми јут ро слик а
моје жене лебд и пред очима. Хтео бих доћ и да ти о томе говорим, али
сам мало назебао и целу ноћ био у грозниц и. Зато су ми и снови ваљд а
имал и ону оштрин у јаве. Ник ад љубав ниједне жене неће и замен ит и
ни ону лаж кој у сам ја називао љубав љу. Залуд сам се јуче по подне за
нимао са једном девојч ицом, и пок ушавао да убед им себе да је дивна,
да има зубе као веверица и очи као мачк а. Целу ноћ сам сањао онај дан
кад сам свој у жен у први пут углед ао. Ишла је пред а мном, и по крета
њу њен их рамена познао сам да осећа ко је за њом. Али на улаз у у кућу
хит ро се окрен ул а. Њене очи су сијале збуњено и срећно. И сад, кад их
се сет им, сет им их се как ве су биле тога првог трен утк а. А у сну ми се
увек тако јав љају.
И од јут рос буд ан сам нас тавио свој сан. Чин ило ми се да је вид им
како сед и за столом са једн им човеком мен и непознат им, и шири то
пло зен ице. И најед анп ут прол азим крај тог прозора ја, и поблед им и
паднем у нес вест, и кад се пробуд им, сâм сам са њом негде на крају све
та. Друг и пут дођем њеној кућ и кад никога нем а и кажем дев ојц и да
сам брат њене гос под арице. И чек ам је у полум рачној соби. Тад она
уђе радос на тражећ и некога очима, истим оним очима којима је мене
заљубљено глед ал а. И ја прис коч им и забодем јој нож у груд и. Потом
она оживи, и љубимо се као првих дана кад смо се желел и.
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Мил а, драга, тако сам уморан од ових снова. Тако бих желео да их
заборавим. Желео бих да сретнем жен у која ће ме обас ут и новим не
ким мук ама, да се не сет им ник ад више оне која ми је живот отровал а.
Дођи, Мила, што брже к мени. Мени се чини да имаш исте руке као у
ње, исто забац ујеш помало чело када се смејеш. Ја сам тако сам, тако не
срећан, тако жељан љубави. О, да ли ћу икад заборавити ту кобн у жен у!“
А одмах за пис мом стигао је он нес покојан, ћутљив.
– Не мог у да је заборавим, моја Мил а. То је страш но. Нико не зна кол ико је
бил а сурова према мен и та жена.
То је звонило тако жалосно да Мила са кајањем помисли: да је мож да ипак та
жена трагед ија за Никол аја, да није она само, како се Мил а знал а чес то са њим
шал ит и, златн и кључ којим је отварао срце жена; и кад би их прес тајао волет и,
дивни, племенити узрок свих неверстава, штит иза кога се романтично зак лањао.
Мил а му сам илос но спус ти рук у на раме и мораде се слатко нас мејат и кад
он рече:
– Моја Мил а, ти си збиљ а јед ина жена кој у вол им, која ми је прави прија
тељ. Да, моја Мил а, она ме је тако грубо, тако изненадно оставил а. Мол им те,
пиш и јој, ја не мог у.
– Ја? Шта да јој пишем?
– Пиш и јој. Ја ћу говорит и.
– Али она ће познат и да не пишеш ти – рече Мил а, милуј ућ и га сес трин
ским гласом.
– Не смета, ја ћу јој већ нек ад рећ и да си то ти бил а. Ја сам јој већ о теби пи
сао. Мол им те, пиш и јој, јер ја је мрзим и не мог у сам да јој пишем. Рец и јој, ти
знаш лепо да говориш, да је вол им, да не мог у да је заборавим, без ње да живим.
Он се већ занос ио, заборавио је да понав ља скоро исте реч и које је Мил и
пре два дана говорио:
– Где ћу наћ и утехе, ако њено срце зау век изг убим? Где ћу оглед ат и лице у
часовима вечерње туге, кад а се њене очи буду зау век од мене окрен уле? Где ћу
нас лон ит и чело кад се у њем у пробуд и теш ка мис ао о смрт и? Ја сам се навик ао
да пос ле теш ког сна сретнем њу и да удахнем, као свеж и јутарњи мирис, неко
лико њен их реч и.
И сам је потом узео од Миле харт ију и доп исао:
„Како је то страш но, моја Сташа: друг у жен у слушам сваког дана, друг у
глед ам. Како је то свирепо што све прес таје! Да ми је да мог у да убијем
као зликовца ову мисао!
Ти си отиш ла, и моје нен ас ит о срце нигд е не може да се смири.
Сташа, немој ме заборавит и. Немој ником говорит и реч и које си мен и
говорил а. Немој ником бит и што си мен и бил а.
Али не, опет то није оно што сам желео да ти кажем. Збогом.“
Мил а је туж но глед ал а за њим кад је пошао, и мало себичног задовољс тва
мешало се у њено мел анхол ично расположење. Мис лил а је како је срећна што
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је своје срце сач ув ал а од љубави прем а томе чов ек у. Она је слут ил а уосталом
да ће богз на кад у Никол ајев ој душ и сент имент ално сећ ањ е на њу пом ут ит и
неко ново расположење, да ће нек а нес лућена жена читат и пис ма о њој и мож да
бит и нес рећна.
Пот ом пом ис ли са изв ес ном живош ћу: да ко зна прем а коме је вејал а љу
бав из пис ма Никол ајевој Сташ и. Мож да се он више осећао нес рећн им што ју
је сам прес тајао вол ет и нег о што она њег а не вол и. Мож да ју је он сад а тако
бесц иљно уверавао у свој у љубав да би сам себе уверио. И Мил а зак ључ и: „Си
гурно ће му сад бит и лакше, сад је може мирне душе некол ико недељ а потп у
но заборавит и.“
Пос ле некол ико дана, кад га срете, он поц рвене, јед ва је поглед а и ужурба
но се поздрави:
– Опрос ти, Мил а, хитам. Нешто се важ но оди г рава. Довече ћу ти писат и.
Сут рад ан Мил а је чит ал а у полут ам и своје собе, на јас тук у где Никол ај
обично сед и:
„Мила, јед ини пријатељу мој, ти ћеш ме само разу мети. Опет сам се срео
са једном опас ном женом. Прави тип жена за мене кобн их. Она и није
жена, већ час дете час човек. Када се смеје, изгледа да никад њене очи нису
гледале ништа до небо и звезде. И када је так ва, ја се не усуђујем да јој го
ворим, бојим се да реч и које ће чут и не падн у као сенка на бел ин у њене
душе. Тако се она у том час у осмеха чини да је ван свега чиме други живе.
Мила, опрости ми, ја јој у себи шапћем исте оне речи које си ти тол и
ко пута од мене слушал а; говорим јој у себи: тицо моја, жабице драга.
(Никако у тепању не мог у да се одвојим од тог света, па да се пренесем на
небо, у цвеће). И наједанп ут, неком сенком што јој падне из очију, њен се
смех избрише, и она постане човек. Тада јој је лице десет год ина старије,
а исто тако примам љиво. Онда гледа као змија хладно и паметно. И мени
се учин и да све зна: да зна како ја више свега вол им твоје руке, сум рак
твоје собе, да зна како не вол им да рад им, како не умем да будем веран,
како сам за прекос ут ра позвао Олг у у позориште, како сам већ безброј
пута изговорио ону речениц у због које си ти плакала на нашем првом са
станку. Ти се тога сећаш, је ли: ’Ах, никад се ја ипак не мог у отрести своје
жене. Она ми је живот отровала.’ – Када сам то исто пред њом рекао, она
је повук ла један крај усана навише. Било је то у исти мах и сажаљевајуће
и презируће, да сам се зацрвенео, и некако пробуд ио.
Дак ле, Мил а, ја сам готов. Заљубио сам се у њу, јед ина моја неж на
пријатељица. Али ја нис ам крив. Ја верујем, предодређено је да ја због
ње страд ам, јер је она тип жена створен их да ме муче. Она је свак ако
најп аметн ија жен а кој у сам срео. Ник ад ни с једн им чов еком нис ам
разговарао тако као с њом. Нико не зна тако као она вод ит и разговор.
Она је уметн ик у томе. Јер ја тек почнем своју мисао, а она је очима до
врш и. И увек више слуша, а чин и се да увек говори целом собом. Она
вол и кад ја о себи говорим; одмах је као и ти увидел а да сам у себе за
љубљен, да себи све праш там, и смеш и се не прек ид ај ућ и ме. Ја јој се
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дивим што уме тако да ме слуша, јер, признаћеш, ипак је човек у најдра
же о себи говорит и. Зар нис и тол ико пута осет ил а бол кад сам те у то
ме себичном прек ин уо?
Мил а, дођи прекос ут ра у ’Мос кву’, па ћемо о њој прич ат и. Ти ме
разу меш. Ја збиљ а осећ ам да не мог у без тебе живет и. Мен и треба да
се некоме исповед ам. Твој Никол ај.“
И баш кад је Мил а скид ал а своје златне кругове из ушију спремајућ и се за
сас тан ак пош тар је донео нов о пис мо. Она га са очигледном рад оз нал ош ћу
отвори и проч ита:
„Опрос ти, драга Мил а, што нећу доћ и на сас танак. Сас вим сам забо
рав ио, па сам те поз вао баш у време кад треба да се нађ ем са Над е
ждом. Чуј, она је тако лепа. Мис лио сам, ти си најлепша жена кој у сам
досада видео; али, признајем, она је лепа кол ико и ти. Има тело као нека
див ља мачк а, и све је понек ад изразито грабљиво на њој: и очи, и руке,
и зуби, и ход. Богам и сам се заљубио. Нек ако ме је целог обу зел а: кад а
сам ја дете, и она је дете веће од мене; кад а сам човек и осећам пот ребу
да мис лим и говорим, она ме изненађује својом лог иком; кад је глед ам
као жен у, она уме да се пруж и глед ању, да опије очи, слух. Она тако
љупко говори, све ми се чин и да слушам тебе.
Али морам ти признат и, што никоме не бих: да је се пом ало пла
шим. Све ми се чин и да осим ове три има у њој још једна, коју не знам,
која спава или је будна иза њих, а која је за мене баш најваж нија. Је ли
то још једно дете, или човек, или жена, ко ће знат и. Кад је глед ам, и кад
ме глед а, чин и се да ће ме до пијанс тва љубит и; кад је пољубим, у њој се
пробуде или човек или дете и стан у се бран ит и. И искрено. Па ме то,
чин и ми се, нек ако нароч ито привлач и. Ник ад ми се тол ико није хтело
да ме неко пољуби, као она. Сад је, чин и ми се, то највећ а веза између
нас што слут им да никада нећемо бит и ближ и, да ће ме њено биће дота
ћи само као мирис ни поветарац уморног излетн ик а.
Она вол и бесконачно да лута по пољима. Моја Мила, како понекад у
нек им часовима пожел им твоју полум рачн у мирн у собу. Већ два пута
сам био њен прат ил ац у нек им лудачк им шетњама. И што је најваж није,
не идемо у шетњу рад и љубави, већ баш рад и природе. Мене мож да вод и
да би могла док ле год хоће остајати под небом, усред густе шуме. Тад ми
се чин и да сам она лутк а коју са децом остав љају, да се не би плаш ил а.
Или, ако већ не сања у тим часовима само за себе, онда ми чита стихове,
одломке из нек их романа. Зато ја презирем те беск рајне књижет ине.
Већ их је преп уна зем ља, више их је него жена. Она ће је пок варит и на
крају, претвориће је у мушко, изг убиће се њен дивни детињи смех.
Сад пис мо морам прек ин ут и, идем да јој куп им (Мил а, стид ме је
и признат и) нек у књиг у на дар, кад их већ вол и. Куп ићу јој Појас неви
ности, она има дух а, свидеће јој се.
Сад идем. Мис ли о нама. Никол ај.“
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Мил а поново узе да чита оба писма, хтеде да погод и шта је уистин у та девој
ка, а шта сан о њој, кол ико има улепшаног, намештеног; хтеде да пос кид а са ње
Никол ајеве реч и, да одузме оно што јој је он од своје жеље, од ње, саме Миле, не
свесно пок лон ио. Али вео дет ињске заљубљенос ти чувао је њен у слик у, и Мил а
је не могаде осиромаш ит и. Уосталом, Мил а осећаше и помало задовољство што
нек и одсјај себе назире у њој, и пријатељски се насмеши на помисао да ће је Нико
лај мож да сут ра већ довести са собом, као нек у драг у реткост да покаже.
Пос ле лета проведеног на Приморју, Мил а се опет одмарал а у својој соби.
Бил а је тамо скоро заборавил а Никол аја. Он ју је само једном незнатном кар
том из нек ог план инс ког крај а поз драв ио. Ниш та осим поз драв а, ниједног
женс ког потп ис а. Али њена соба је опет намах опомен у на све љубавне изјаве,
на кобне жене из његових исповес ти. И како је већ био крај септембра, Мил а се
над ал а да ће или добит и пис мо или њега углед ат и да збуњен отвара врата и већ
поч иње неко див љење, неко јад ање, љубав према как вој пас тириц и.
Међут им, сретоше се на улиц и, тек пос ле месец дана, и Никол ај је стид љи
во ћутао. Чин ило се да се нек а нит која их је везив ал а прек ин ул а. Мил а хтеде
шалом да почне разговор, да га позове да говори, да се исповед и.
– Добила сам твоју карт у, која је права драгоценост: ни помена о некој жени.
Зар си тако веран био, сад све једно коме?
– Моја Мил а, ћут и, стид ме је о нечем у да ти говорим. Заус тавио сам се.
– Заус тавио? Сањао о Надеж ди шетајућ и по паш њац има рудн ичк им?
– Жен им се. Већ сам сит лутањ а, уморан, а има и пуно друг их разлога. Ја
сам тако сам у живот у, а тол ико неж нос ти жељан. Тако ћу мож да најп ре забо
равит и онај мал и, инт имн и живот који сам био отпочео са Сташом.
Мил и беше чудно, па туж но, па осет и нек у благ у радост.
– Надеж да, је ли?
– Ах, моја Мил а, страш но једно зло. Неч ув ено сам се запет љао. Њој сам
пис ао да је вол им бескон ачно онд а кад сам већ друг у волео. Нек ако ми било
жао не због ње, већ због себе. Ја, чији је живот само рас тајање, најмање од свих
људ и жел им да се рас тајем. И тако сам јој ваљд а очајно, или лепо, или богзна
како пис ао, да се у њој пробуд ил а нек а врс та љубави врло чудне: њој се чин ило
да треба њом да се ожен им. И једног дана, кад ми је то из њеног пис ма било ја
сно, пос тао сам очајан. Хтео сам да побегнем и од Олге и од ње, и да тебе нате
рам да ми будеш жена, јер нисам знао како друкч ије да се избавим.
– А та кобна жена, твоја будућа жена? Је ли твој тип?
Мил а се смеш ил а.
И Никол ај се нас меја:
– Нек и нови тип. Ничег нема што се мени увек чинило кобно код жене. Дете
је. Мен и треба младос ти прве, праве, да бих се од свега прош лог излеч ио.
– Па да, Никол ају, – рече Мил а, храбрећ и га, – али где се сретос те, на пла
нин и?
– И она је тамо бил а, а ран ије смо се још знал и, само сам се ја увек нек ако
плаш ио тог детета, јер ме је од првог часа привлач ило.
– Лепа је сиг урно?
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– Донед авно нисам ни знао как ва је, тек кад сам је заволео, опазио сам да је
лепа. Очи косе, као Јапанк а; уопште нечег источњачког у изгледу, јер не мог у ти
је тачно опис ат и. Ни сам не знам чис то как ва је. Тако је усред пољубаца зап и
там: „Богат и, рец и ми, јеси ли ти лепа?“ и готово полуд им од неког глупог одуше
вљења кад она дет ињасто и поносито одговори да је мама зове лепот ицом.
– Дак ле, има мајк у, родбин у?
– Да, моја Мил а, све чега сам се плаш ио: мајк а, родбина, орман и, кревет и,
прос идба, прс тење.
– То је само споредно. Вол и ли те много, јес те ли пријатељи?
– Диви ми се. Ужива у мојим љубавн им зап лет има, као у нечем у што се први
пут из књига чита, вол и моје пријатеље, тебе обож ава. Пођимо к њој.
– Сад не мог у. А Надеж да?
– Не знам шта ћу. Не смем јој рећ и да се жен им, морам неш то друго изм и
слит и. Па Ката, страш но ми је кад се ње сет им. Она је тако тих а, ниш та не тра
жи; али ја знам да се она у својој доброт и над а да ћу се опет њој врат ит и. Она је
прос тодуш на као ја понек ад. Помози ми, Мил а, да нешто изм ис лимо.
– То не би вредело, оне ће опет једном све знат и.
– Пос ле ће ипак бит и друкч ије. Биће им теш ко, али беспомоћно као да сам
умро.
Мис лио је некол ико часак а и зак ључ и:
– Нећу ни ићи данас Олг и. Морам свима пис ат и, неш то ћу пронаћ и ваљд а
да им објасним. Ја на крају нисам ни за шта крив. Збиља, Мил а, да не заборавим,
мол им те да ми даш ону наш у заједн ичк у слик у, хоћу да је дар ујем верен иц и.
Немам ниједн у где сам сâм.
Мил а пом ис ли како би то ипак био необичан дар и рече му озбиљно:
– Не дам ти, то ми је успомена. Ваљд а ти је теш ко сврат ит и код фотог рафа?
– Сам? То ми је немог уће. Пођи и ти.
Кад су се растал и, у Никол ају се пробуд иле успомене и повеле га улицама,
да се тек пред ноћ врат ио кућ и. Сет ио се шетње са Надеж дом, дана кад а се са
женом рас тао, Мил ин их рук у; сет ио се кад је сам и нес рећан наи шао на Кат у,
кад му се чин ило да ју је Бог баш због њега створио тако несебичном и анђел
ском. Учин и му се да су сви криви за зло које јој је поч ин ио. И на пис мо које је
још ујут ру хтео пис ат и Надеж ди и прек ин уо већ иза првих реч и, он нас тави
своја сећања на Кат у.
„Све би било лако да се не сећам неког слова ћ. Бог би ми се чин ио од
гов ор ан за све. На крај у, он ме је створио. Он ми је дао срц е как во
имам. Али увек ћу се сећат и једног дана кад а је Ката пис ал а неком пи
смо које је требало ја да понесем. Ја сам је већ тад а расејано глед ао, али
сам опазио ипак како чет ири пута цепа омотач са пис ма, и нови узима.
Узрок је бил а хоризонтална црта преко пос ледњег слова на њеном пре
зимен у, која је увек случајно преш ла преко оног мес та где се пис мо на
полеђин и леп и. Она се плаш ил а да ја не пом ис лим да је ту црт у намер
но дуго пов ук ла пиш ућ и своје име по полеђин и, како ја не бих могао
отворити писмо. То ми је признала, страшно збуњена, као неку кривиц у,
554

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Лудило срца ________

САДРЖАЈ

и сак рил а је очи негде у моју рук у. Било ми је нек ако чудно теш ко тога
час а. Мис лио сам: ’Боже, како је страш ан грех што сам приш ао икад
овак вој девојц и. Како ћу моћ и ово неж но, дивно срце слом ит и.’
Она је увек треперел а сва од страх а да кога не увред и. Ишла је на
прстима улицом да не би мож да пробуд ила оне што у соби спавају. Чини
ми се, плаш ил а се да њена сенк а не падне ни на цвет.
У почетк у је увек задоцњавал а на састанке. Мен и се чин ило да хоће
намерно тако да чин и, да би ме муч ил а. И што је жал ос но, жал ос но
как ав сам ја, тад а сам је најв ише вол ео. Мен и се чин ил е вирт уо з но
измиш љене лаж и кад она кроз сузе на душ ак изговори: ’Опрос ти ми,
драг и, срел а сам нек у гос пођу, па ми се стал а жал ит и да је боле ноге,
питал а ме шта да рад и. Било ми је тако жао да је прек ид ам.’ Или да јој
опрос тим што није смел а прек ин ут и нек у гос пођиц у којој се између
речен ица није могао нијед ан слог уметн ут и. И трећ и пут, неко, богзна
који Енглез који јед ва зна српс ки и пита за Дурм иторс ку улиц у, и она
га вод и тако све до улице, јер је он не разу ме. Да, она је оличење мило
срђа и доброте.
И пом ис ли сад, ја сам због тебе био према њој неверан. И сад ми се
чин и као да сам згазио неког мрав а, а нис ам га са стаз е под игао, као
што ме је она учил а. Узалуд говорим себи да сам и ја нес рећан, да ја мо
рам друг има да врат им оно зло које је мен и жена учин ил а: не мог у да
се умирим. Свак у ноћ сањ ам њене крупне, сиве очи како рас ту. Прво
пос тај у као звезде, па све веће, веће, и нет рем ице у мене глед ај у. Кад а
идем улицом, оне провире иза сваког проз ора и огромне суз е падн у
ми на руке. Тако су теш ки ти снови.
А кад се пробуд им, љут им се на њу. Осећам неко див љачко, себич
но расположење. Како сме у сну да ме узнем ирује, питам. И чин и ми се
да бих је грубо одг урн уо кад би у том час у наи ш ла. Као да ми она своје
очи на сан шаље.
А потом, Надеж да, ја сам ти досад нешто прећутао, нешто најс тра
шније. Кат а ми је увек у сут он гов орил а да би хтел а бит и моја жен а.
Њој је бивало нејас но како то исто и ја не жел им; зашто је не бих могао
волет и као жен у, кад је већ вол им као драган у. А ја сам тад а ћутао; ни
сам јој ник ад а рек ао да то неће бит и, а она је веровал а. Па чак и у часо
вима сумње она се није хтел а бран ит и од мојих милош та, не што не би
имал а снаге и доброте, већ јој се чин ило да се тиме Бог вређа. Шта су
закон и које су људ и изм ис лил и, прем а ономе што Бог заповед а? Она
их је хтел а удруж ит и, али кад а ја нис ам већ хтео да је узмем за жен у,
шта је она могла? Жена је на зем љи да буде цвет који ће човек узбрат и,
мис лил а је Ката.
Надеж да, склон и свој поглед, чин и ми се да он све зна унап ред. Је
сте, хтео сам ти слагат и, хтео сам ти рећ и да је Ката крива што сам те
заборавио, да је успомена на њу угуш ил а моја осећања према теби, али
није тако. Ката ће остат и увек сама и нес рећна, јер ја се жен им.
Ништа ме не питај и немој ме заборавит и. Никол ај.“
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И још пун овог суморног расположења, блиског кајању и гриж и савести, ње
му се учин и да је дужан да Кат у слаже, да ће њој бит и много лакше ако узверује
да га је од ње зау век раставило нешто што је у његовом срц у било пре ње. И тако
ова лаж, на коју се спремао, доби у његовом чистом срц у изглед милосрђа. „Боже
мој, Ката се и тако навик ла на мисао да ћу ја увек само своју жен у волети. Њој ће
бити најлакше поднети да са њом зау век прек идам због те кобне успомене.“
И мад а Кат а већ давно није ниш та више од њег а чек ал а, мад а је и сам то
знао, он осети пот ребу да јој последњи пут каже оно чиме је прво пробуд ио њен у
нак лоност за себе.
Он јој рече да мора зау век да пробуд и њено срце из сна којим су га обоје уљу
шкал и. Али да он зна да у том срц у има бескрајне милос ти за њега. Зар би смео
жени која нема анђелска крила говорити увек искрено, ма и сурово. Он рече да је
Мил а отиш ла нек уд у неповрат као тал ас. Да се поново у његово срце врат ил а
кобна успомена на Сташ у. Да он зна кол ико је Сташа зла, али да је вол и што му је
живот разрушила; да је вол и што га је слагала онда кад јој је највише веровао.
И пош то су ове реч и у њег ов ом срц у проб уд ил е прав и, свеж и бол, он је
скоро глас но понав љао реч и што их је за утех у слао Кат и: „О, да знаш како бих
је слатко убио својом руком, како бих слатко пао мртав пред њезин им ногама.“
И потом ју је на крај у звао да дође катк ад к њем у као милос рдна сес тра, и
да понесе свој у благ у анђелс ку рук у и сузе сам илос ти у очима. „Ја ћу их сак у
пит и у своје греш не длане, који су те чес то миловал и.“
Није се ни потп ис ао, брзо је зат ворио пис мо, да не би дах бол а који је из
њега вејао одбегао. Он је хтео Кат у својим болом да обас пе, да не би могла на
свој рођен и мис лит и. И пот ом, да је ипак за себе прив еже, јер он није могао
поднет и да се изг уби ма и једна кап љубави коју би могао имат и.
Пошто по друг и пут преглед а ствари које му за сут раш њи пут требају, Ни
кол ај узе боч иц у мирис а и скоро се уми њим. Чин ило му се да лакше осећ ањ а
поднос и кад соба мирише. Зат им извад и из ручне торбе свеж ањ харт ије за пи
сма. Стезало га у срц у. Никад више не видет и Сташ у. Рођеном руком зат ворит и
пут којим би му се мож да врат ил а. Чин ило му се да у соби мириш у чет инари,
исто као кад се једном са њом шетао. Али је мис лио саж аљев ај ућ и се над сво
јим срцем: „Пос ледњи пут пишем оној без које ипак не мог у живет и.“
„Драга Сташа, ја сам нес рећан. Пок ушавао сам да те заборавим, пок у
шавао сам да зло о теби мис лим, да бих те зау век презрео; али узалуд.
Увек сам ти нап исао пис мо пос ле дана кад а сам те хтео заборавит и. Ти
ниједном речју нис и хтел а одговорит и. Па ипак, ја не верујем да си мо
гла заборавит и мене, не верујем да твоје бледе мирис не руке не клон у
као мрт ве, усред милов ањ а, да твоје очи, чије су се зен ице ширил е у
беск рај кад су на мене глед але, не зас узе под пољупц им а човек а теби
туђег. Је ли да ти је туђ?
Ти нис и могла заборавит и како су тице једном певале кроз свита
ње, и ја чек ао док те мутн а свет лост зор е не проб уд и. Теби сиг урно
врт у твојој сад ањој кућ и зам ирише горко и топ ло као стаза уз морс ку
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обалу. Ти се сиг урно често сет иш наше собе, где смо чај пил и гледајућ и
се неж но.
Сташа, ја сам нес рећан, и чин и ми се да би ме јед ан јед ин и дан тво
је близине излеч ио. Дођи, јед ан само дан. Ниш та нећемо говорит и. Ја
те ниш та нећу питат и. Ћутаћу узбуђено као у црк ви, кад сам и од Бога
хтео да узмем обећ ање да ћеш бит и моја. Моја соба стоји намеш тен а
онако како си ти наш у собу намештал а. Пићемо чај. Ја ћу само чај пит и
и глед ат и те. Ниш та те нећу питат и. Ту ноћ нећу спуш тат и завес е на
прозорима, нек а те мутна светлост зоре пробуд и. Ја ћу је буд ан и сре
ћан, глед ајућ и твој сан, чек ат и.
Дођи, Сташа, само на јед ан мал и дан. То је тако мало према онол и
кој срећ и коју си ми обећавал а. Ја ћу само побож но ћутат и и гледат и те.
Јер биће ти једном жао ако не дођеш. А биће све узалуд. Изг уби
ћеш зау век срце које је твоју младост сном опило. Збогом.“
Био је већ заборавио своју сут раш њу жен идбу док је писао пос ледње реч и.
Она му се тога дана уопш те чин ил а пре као крај нечега што је било него поче
так чега новог.
Потом, као и увек, као да је тим пис мом збац ио камен што му је леж ао на
душ и, мис лио је на своју верениц у смешећ и се кроз полусан: „Шта ли рад и Олга,
гад мал и, да ли је зас пал а?“
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Бакино гостовање

С

ви су унуц и бил и у пос лу. Петогод иш њи Паја увлач ио је везице у бак ине
нове ципеле. На црној лак ираној кож и пок уш ав ао је да оглед а буцм ас то
лице. Гладио је руком нови сјајни ђон.1 То су прве нове бакине ципеле које је
он памтио. познато је да старе жене не цепају ципеле, јер никад не трче, не ска
чу, нити се по пољу дуго шетају. Десетогодишња Милица је са великом пажњом
савијала црне сатинске кецеље. Бака обично код своје куће носи плаве са ра
зним белим цветићима; али кад пође у госте, она понесе само мрко и црно оде
ло, јер се то у Београду сматра господственијим.2 она се, као и сваке године у
зиму, спрема у госте своме сину и снаји који живе у Београду. И док се деца ма
јају3 око ситница, она пажљиво слаже у велику кожну торбу прво своје рубље,
а одозго, да се не би погужвале, хаљине с великим уборима. кад је све било
сложено и деца отела из њених руку бунду да је олупају о снег, снаја јој је помо
гла да се обуче: закопчавала јој сукњу, намештала свилену мараму око врата,
додавла златну иглу.
како је бака била у том часу лепа! Деца нису могла да је се нагледају. Сва се
сијала у лицу. кроз магличасти вео, који је старост већ била спустила на њене
очи, блистало се узбуђење раздробљено у безброј звездица. Јагодице су јој се
јасно руменеле, иако је већ око њих било бора у свима правцима.4 она је, као и
обично, и сад држала главу мало нагнуту удесно, а руке скрштене испод груди,
сва празнична, миришући на ново одело.5
6Већ је требало да се крене, а њој се чинило да још нешто има да спреми,
још не што да каже, још које унуче да помилује. Иако их је целе јесени плашила
да ће отићи у Београд, па се неће вратити, да тамо нема деце да је јêде и не слу
шају, ове претње су растуживале само најмлађег, пају; остала деца су знала из
искуства да ће се бака вратити, да не може без њих. Знала су и то како је весело
кад се она опет врати, како прича чудне и смешне ствари. како, на пример, у
Београду има кола која иду сама, како београдска деца зову баку старамајком и
како се тамо родитељима говори: ви и како по кућама станује по десетак поро
дица. И сваке године тако прича по нешто ново. али није њен повратак прија
тан само због тога.6
Чим се бака врати из гостију, сваком унучету отпадне по нека дужност.7
Милица више не уме да постави сто, Миланове руке су слабе за бокал воде, није
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здраво за Вањиц у да брише праш ин у. А увече, кад дец а уче, она сед и опет по
крај њих док и пос ледње не легне. Слуша неп равилне глаголе, народне пес ме,
рач ун. Чин и јој се: лакше ће им бит и ако је и она пок рај њих.
– Би ли ти, бако, могла за једно вече да нау ч иш тридесет реч и, да израд иш
три рач уна, да нац рташ кости главе и да преп ричаш „У цара Тројана козје уши“?
Она и не одговара на питање, тако јој се све то чини тешко, нејасно, већ само
узд ахне и остане крај њих глед ај ућ и са зебњом у њине главе, пог нуте над књи
гом и обас јане кругом светлос ти.
8али су најлепша радост у бакином повратку нове играчке. Деци се чини,
кад се сећају њених повратака из гостију, да прво играчке улазе на врата па тек
онда она. И збиља, бака увек некако прво протури кути ју с поклонима па онда
она уђе. колико су год деца нестрпљива да виде шта им је донела, толико исто
и она жели да им то што пре покаже, али реда ради сачека се ипак да она прво
седне, да се мало одмори, па да стане вадити и показивати шта је донела. Деци
се неколико првих тренутака чини да бака сасвим друкчије говори кад се врати
из гостију. просто не може да јој се позна глас. постане некако даљи и дубљи.
после дватри дана он, наравно, опет добије своју стару домаћу боју.8
И овога пута бака је, пре него што ће сести у кола, упитала пају да би му
предухитрила плач:9
– Шта хоћеш да ти куп им у Беог раду?
10
– Хоћу великог, великог пајаца, и још железницу што сама иде, и још...10
али су остала деца већ постала љубоморна бојећи се да на београдској го
мили играчака неће остати ниједна за њих и прекинула су малишана.11 Тако се
бака, с лицем пажљивим као да се труди да попамти све на руџбине, попела у
кола и отишла на станицу.
А оне ноћ и кад је она отиш ла, да је неко могао пох ватат и дечје снове неком
чудо т ворном мрежом, наглед ао би се најч удн ијих ствари и догађаја. Видео би
како бак а као мал а лутк а леж и у златном кревец у пуном јас туч ића. Опазио би
како око Пајине пос теље као бумбари лете војн иц и и пајац и, преврћу се у ва
здух у, окрећу се укруг као чег ртаљке. Опазио би како су куће у граду пос тале
железнице, како свак и путн ик има вел ик у лопт у у руц и, како се Беог рад пре
творио у пирам иду сазид ан у од коцак а и шћућурио се под јед ан дечји кревет.
Те год ине зима је бил а бел а, и дец а су свако вече глед ал а у тамне прил ике
прол азник а неће ли се међу њим а појавит и и бак а. Она су почел а да се над ај у
њеном повратк у већ истог вечера кад је отиш ла. У мис ли о њој мешале су се и
наде у дадове, а ипак се није могло рећи да је њихова љубав бил а себична. Она
је прос то бил а природна, иста као код одрас лих: волел а су личнос ти које су мо
гле да пруже задовољс тво.
Као да је гатала, бака се вратила управо онда кад се деци учинило да не мог у
више издрж ат и чек ање. Појавил а се на врат им а тихо, пуна мирис а снега и ру
мен а од хладноће. То вече је бил о пуно смех а, разг ов ора започет их и нагло
прек ин ут их, узвик а усх ићења, радознал их питања. По поду, столовима, стол и
цам а леж ал е су врпце и нес трп љив о поцеп ане харт ије најраз лич ит ијих боја.
Деца су у устима имал а бомбоне, у рук ама нове играчке, и нис у се смирил а док
и пос ледње парче није било извађено из бак ине торбе. И тек сут рад ан, кад су
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прош ла прва узбуђења, нас тал и су прави разговори између баке и деце. Она је
увек разгов арал а с њим а као с вел ик им а. Своје бриге и наде, и најс кривен ије
мис ли, дел ил а је с њима. И деца су је потп уно разу мевал а. Нико не слут и кол и
ко деца осећају и шта мог у да мис ле док су им образи још млад и као роса.
Бак а је говорил а опет новим, далек им гласом:
– Ето, јед ва сам чек ал а да их вид им; али чим тамо одем, зажел им се вас; све
се бојим да ли сте здрави.
– Ја сам здрав – јавио се радос но Паја, плашећ и се да га бак а између оста
лих, при томе озбиљном разговору, неће довољно примет ит и.
– Забадава, не мог у никако да се навикнем на уживање – настављал а је бака
као да разгов ара са себи равн има. – Дос адно ми је тамо. Ниш та по цео дан не
рад им. Живине немај у, цвећа у двориш ту ни у сакс ијама немај у; све је нек ако
уско, од камена.
– Код нас је онд а много лакше – рек ла су деца као чудећ и се.
– Јес у моји, и све су ми чин ил и, али ник ако нис ам тамо слободна као овде.
Кад се споречк ају, мен и се чин и да сам ја крива.
– Што их нис и тук ла? – пит ао је Паја, већ нес трп љив што се на њег а не
обраћа паж ња.
Али бак а се неш то зам ис лил а и почел а да говори шап атом, као да се пла
шил а да је не чује још ко сем деце:
– Увече ми буде нароч ито теш ко. Они пос пе, а ја се само окрећем у креве
ту. Све ме нешто страх да не умрем тамо, па да вас још једном не вид им.
Бак ине очи су се замаглиле и, као да су криве због нечег, обориле се зем љи.
У вечерњој полутам и чуо се дечји јецај, приг ушен и дубок. Деца су се чврсто и са
страхом ухват ил а за руке. Она су добро разу мел а њене реч и, њен у жалбу и не
избеж ност нечега страш ног и тамног што вреба бак у као бау к из шуме.
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Разговори

П

ријатно је, признајемо, говорит и о себи. Ја, и кад а се не вид и, скривено је
иза сваке речен ице. Оно је пос тало и лук аво. Увиђајућ и да је крајње стид
но увек бит и у прв ом реду, оно се привидно пов уче. Пес ниц и се сак риј у иза
жбунова, иза мал их буба, иза звезда са својим огромн им ја, или, много чеш ће, и
не сак рив ај у се. Приповед ач и исцепк ај у себе као суво дрво и ставе се свугде
помало: јед ан део у как вог попа, друг и у неког заводн ик а, трећ и у страс ну љу
бавн иц у, чет врт и у разбојн ик а. Нек и се сак рију иза деце, нек и иза светаца. Кад
прес тан у говорит и отворено, у првом лиц у, нас таве потајно, у трећем. Зато у
књиг ам а разг ов ори исп ад ај у прав илн и. Прв о каже своје миш љењ е јед ан, па
друг и, јер увек у ствари једно исто лице говори.
У живот у је, што се тиче разговора, много теже и зам ршен ије. Ретко кад се
људ и разговарају: обично, док јед ан говори, друг и јед ва чек ају кад ће на њих до
ћи ред, и гори од нес трп љења. И скоро се човек у чин и право милос рђе кад пре
гори нешто што је хтео о себи рећ и слушајућ и другога. Потом, никак ве разл ике
нема у свечанос ти говора о шљивама, на пример, и о закон има. Сви говоре са
узвишенош ћу, као да веле: „А ја вам кажем, љубите ближ ње своје као себе саме.“
Чак се и дец а осећ ај у као неко острвце за себе. Пре некол ико дана два су
дечак а крај мене разговарал а: „Ја сам свога коња одсек ао у порт и, ход и...“ Али
је другог мал ишан а више зан им ало где је он свога коњ а набавио, и прич ао је:
„А ја сам моје ждребе нашао у рец и.“ Онд а је први дечак, пош то је био старији,
нас илно провал ио у речен иц у млађега друга и победонос но исп ричао све што
је хтео: и да је коња одсек ао у порт и, и да тамо има још много коња, и да ће сви
бит и његови, да су узде од сес трине маш не. Мал и дечак, увређен, кроз плач је
рек ао: „Ја ћу мога коња напојит и у рец и, рек а је моја.“
На једној удаљеној клуп и разговарал а су два гос под ина. Само су усам љене
речен ице и реч и до мене дос певале. У ствари, само је јед ан гос под ин говорио:
друг и је само с времена на време отварао уста, под изао обрве и једн у рук у, дру
гом руком је пок ушавао дотаћ и раме говорн ик а и заус тавит и га као што се зау
став ља мрт ви зах укт ал и предмет; али му очигледно није пол азило за руком.
Поново је спуштао рук у и обрве, и зат варао уста.
Два млад ић а, обил азећ и око круж не леје, пронос ил и су поред мене само
одломке свога разговора. Плави млад ић први пут рече: „Дозвол ите, дозвол ите,
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мол им вас“, али саговорн ик није дозвољавао, јер сам пет пута од плавог млад и
ћа чул а исту речен иц у. Јед ва је шести пут успео да каже: „Лако је сад плебисцит,
а шта би рек ли ако...“
Омил и ми се прис луш кив ат и. Отворено говорећ и, човек ужив а у манама
друг их. Приближ их се стол ицама двеју жена: „Чек ајте, пус тите, мол им вас, ако
јој је то верен ик, што се не венча; лане верен ик, ове год ине верен ик, то су сум
њива пос ла...“ Друга жена сед ам пута узаманце рече: „И ја то кажем“, али изме
ђу речен ица своје саговорн ице не нађе мес та да своје пок уде утис не.
С друге стране две старице су вик але: „Нико није тол ико пат ио од реу ме
кол ико ја“, и она вероватно хтеде да изређа како, где, кад је пат ил а; али је и друга
хтел а о својим патњама да говори: „Варате се, ја сам ваљда имал а најтеж и случај
реу ме.“ Пос ле прва рече: да нико није тако дуго слух очувао као она. Али је дру
га, све јаче вич ућ и, тврд ил а: „Варате се, нико ваљда нема бољи слух од мене.“
У ходник у летњиковца жене су разговарале о зимници. Равно њих пет. И јед
на другој бездуш но прек ид аше реч: „Ја шљиве најп ре ставим у кречн у воду, да
се...“; друга упаде: „Ја их прво танко ољуштим, па онд а...“ И тако помешаше гла
сове и руке да је теш ко било разазнат и која их прво љуш ти, која прво став ља у
кречн у воду, која их прво кува.
На другој стран и ходн ик а, међут им, као неко неједнако ткање, чул и су се
наизменце два ја; једно танко, нервозно, као зоља је налетало; и друго, снаж није,
упорно, није се пом ицало с мес та.
И онда, као кад човек случајно нађе леп у шкољк у на обал и, па почне са стра
шћу скуп љач а траж ит и друге сличне шкољке, мене управо обу зе страст да у
разговорима шетача и гостију летњиковца вребам нет рпељивост, егоизам, наме
тљивост. И, боже драги, како све људ и не разговарају! Један се занесе у свој бол и
исповед а, и узг редно као одјек иде му мисао: „Како ли је добар овај човек, како
сау чествује у мојим патњама.“ А други, тај добри, мисли редом: „Да ли је жена ку
вала пуњене тик вице; господе, да ли ће пот рајати ово лепо време; морам за зим ус
правит и ново црно одело, већ га сви имају; вид и, мол им те, како та птица лако
стаје на гран у; до врага, упаде ми камичак у ципелу.“ И усред среде грубо прек и
не исповедника: „Мол им вас, да станемо, упаде ми кам ичак.“ Онда застан у да га
изваде. Човек што се исповед а зах вално и радо чек а, па нас тави: „И тако ме ти
болови у ногама спопадн у, па мислим: бог у душ у.“ Други олакшано преврће у ру
ци ситан белутак и вел и: „Треба да кувате пелена, то је врло добро за стомак...“
„Али“, преп лаш и се болес ник, „вид ите, ја пат им од ишијаса, нисам знао...“ „Ах,
да, да“, зацрвени се први, „мислио сам нешто на свој желудац.“ Болесник, враћају
ћи се кући сам, мисли: „Чудноват је ипак некако, каже: да кувате пелена...“
Између дрворед а иду двојиц а здравих. Њихове се реч и не сус рећу, као ни
њихов е очи. Они су прос то зах валн и јед ан другом што мог у глас но своје ми
сли прес лиш ав ат и. „И ја пос ле, кажем вам, куп им тај кук ур уз, те нав ал и, на
вал и хран у...“ У исто, тачно у исто време говори друг и: „И тако, ето, како сам
вам прич ао, једн а ми опрас и седморо, друг а дев ет оро...“ Прв и, међут им, иде
само прав о за својом миш љу, враћ ај ућ и се по реч-две уназ ад: „те нав ал и хра
ну, па се они, богам и, погојише за неп ун а два мес ец а...“ И сагов орн ик се вра
ти две-три реч и, па нас тав и: „Кажем вам, друг а дев ет ор о, те их пред Бож ић
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исп род ав ах.“ Само је, дак ле, појам прас ац а био заједн ичко у том разг ов ор у.
Али они су се узајамно пош тов ал и и бил и зах валн и јед ан друг ом због сау че
сниш тва у тој прит воренос ти.
И потом, има саговорн ика неједнак их по старости, по образовању, по само
свес ти. Јуче, без греш не намере да прис луш кујем, седох поред гос пође у зеле
ној хаљин и и њене саговорн ице студентк иње. Гос пођа отворено, не примећу
јућ и то, став љаше себе у сред иште лепоте, добра, образованос ти. Студентк ињи
се, међут им, више свиђало да своје врл ине не ист иче, уживајућ и због тога дво
струко више у себи.
„Ја имам здраво малу ног у“, рече гос пођа глед ајућ и испод ока санд але сту
дентк ињине. „Ове ципеле су ми превел ике, нигде не мог у да нађем нумеру 34,
мад а све дућане обиђем. Каж у ми: па то је деч ија нумера, гос пођо. А коју ви ну
меру нос ите?“
Студентк ињ а се реш и да вел икодуш но жрт вује свој у сујет у, и очигледно
дод аде две нумере на своју одвећ малу ног у.
„Вид ите како неке ципеле умањују ног у“, рече гос пођа у зелено са завиш ћу,
и милос рдно дело девојке пропаде.
Около, по клуп ам а, свет је чит ао. Гос пођа упит а студентк ињу: „Да ли ви
вол ите да читате? Ја много вол им. Нико ваљд а није тол ико књига проч итао као
ја. Ако читате лат ин ицом, ја ћу вам дат и јед ан леп роман.“
Студентк иња је уживал а у самоп регоревању и рече: „Не читам лат ин иц у.“
Гос пођа радос но нас тави: „Ја сам бил а најбољи ђак у школ и: и у основној и
у грађанс кој. Јес те ли ви учил и даље?“
Веров атно студентк ињ а трен утно пожеле да наброји год ине што их је са
професорима и словима свих врс та провел а; али брзо, душ манс ки, уби у себи
ту жељу и рече са лаж ном скромнош ћу: „Учил а сам и ја даље.“
Нек а девојк а тад прође са својим удварачем, држећ и две маргарите у руц и.
Гос пођа у зелено поглед а за њом и рече: „Ја сам се врло рано удал а. Бил а сам по
штена девојк а. Ник ад тако сама нис ам ишла по бањ ама“, и дод аде поверљиво:
„Ник ад нисам, верујте, вод ил а љубав.“
Студентк ињ а се зац рвене, пом аче удес но дот ич ућ и ме крајем свог свиле
ног рук ава. Очигледно је пожелел а да бран и љубав; ипак рече само хладно: „Ја
сам вод ил а љубав.“ Неш то се у разговор у прек иде. И гос пођа поц рвене: сме
лост и хладноћа одговора је сиг урно увред ише.
Ја немарно прошетах стазом. Враћајућ и се клуп и, поново наи ђох на разго
вор. Гос пођа се сиг урно није могла одрећ и причања, а студентк иња је уживал а
у својим преи м ућс твима и својој прон ицљивос ти.
„Ја много вол им да идем у кино, особито кад сед имо у лож и: пријатн ије је
глед ат и кад вас свет не гура. Ако хоћете, можемо вечерас заједно ићи.“
Девојк а одби, рече да више вол и позориш те. Није, дак ле, више бил а вољна
да се повлач и. Она лис таше лењо књиг у, из које није читал а.
Госпођа пријатељски нас тави: „Ето, још мало па ћемо се рас тат и. Али ја во
лим да пут ујем. Нико није сиг урно тол ико путовао кол ико мој муж и ја. Бил и
смо у Пешти три пута, на Бледу два пута, а у Беог раду већ ни броја се не зна. А је
сте ли ви нек уд путовал и?“ додаде, унап ред правећ и сажаљевајуће, меко лице.
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Студентк иња заобил азно и ирон ично одговори: „И ја вол им да пут ујем.“
Али је гос пођа на зло навод ил а: „А јес те ли гдегод даље бил и?“
Ко у срц у није осет ио жељу да се ма пред ким, па ма га и презирао, важ ан
нач ин и; и дев ојк а рече: „Па бил а сам свугде пом ало: у Франц ус кој, Белг ији,
Немачкој, Америц и.“
Гос пођа у зел ено зач уд и се неп ријатно. На мах јој друш тво сагов орн ице
пос та неу годно. Није прос то могла да поднос и нич ије преи м ућс тво ни у чем у.
И она траж ише разлог да оде.
Већ је пад ало вече. Лепе кате, које су се на сунц у црвенеле, бивах у све љу
бичас тије. Међу мирис цвећа залута дах нек их топ лих кол ача.
Гос пођ а у зел ено се диже, и сас вим промењ ен им, пог ос пођен им глас ом,
рече: „Са вама може човек лепо да се поразговара. Не вол им са свак им да сту
пам у разговор. Има тог простог света, па ти не да до речи да дођеш. Ја то никако
не вол им.“
„Ни ја то не вол им“, рече студентк иња, смешећ и се подругљиво.
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кућа на продају

Ј

едне недеље у свима прес тон ичк им лис товима изађе оглас: Кућа на прод ају.
Удовиц а Марковић га је сас тав љал а чит ав а два сат а, са свом својом децом:
требало је да не кош та више од двадесет динара, па су се реч и морале штедет и
као у брзојав у. Међут им, морале се ипак ставит и све врл ине куће: да је од твр
дог материјал а, да има шест одељењ а, да је увучен а у двориш те, плац вел ик и,
лице тринаест метара. Притом се хтело наглас ит и да је крај здрав, услови по
вољн и. Мат и је хтел а још истаћ и да има подрум и прос тран таван, деца да цвета
пред кућом врт. Безброј, дак ле, теш коћ а, али је највећ а теш коћ а бил а кол ик а
цена кућ и да се стави. Пош то је пород иц а имал а дуга осамдесет хиљад а, кућ а
се, очигледно, морал а прод ат и бар за сто педесет.
Преко ноћ и нико не може спават и. Мат и је већ расподел ил а новце који тре
ба да преос тан у. На свако дете по десет хиљад а, па нек а, мис ли жена, раде шта
хоће, или за школовање, или девојкама за мираз, или да се опет један плац ближе
цент ру купи. Мат урантк иња сањала пут у Париз, гимназистк иња вилу на острву
Св. Стефана, студент мед иц ине разне справе лекарске, удобн у собу за примање.
Да се могло преко ноћ и све остварит и, ујут ру би кућа бил а закрчена орман има
књига, лек арским инс трумент има, салон има за пушење, кабинет има за рад, ре
дакцијама нових листова. Било би право зло. Срећом, прош ло је на миру.
Улазећ и кроз прос тране прозоре без завеса, сунце је осветлило само неко
лико пејзаж а по зидовима. Требало је да они нак наде остало сиромаш тво на
мештаја и задовоље бар мало пот ребу за леп им.
Већ у десет сат и дођоше први купц и: поп и попад ија из Крушевца. Али како
је кућ а бил а на иск рај у, а они се заморил и не знај ућ и пут а, само зат раж ише
стол ице и воде. Ред а рад и прођоше кроз све собе, хладећ и се марам иц ам а, и
нестрп љивој госпођи Марковић рекоше прве разочаравајуће речи: „Штета, лепа
кућ а, а тако далеко. Што је бар мало ближе не саг рад ис те.“ Она, збуњена, кад
већ не може да прод а, пок уша бар да им се оправд а што је тако далеко кућу са
град ил а, прич ај ућ и целу необично зам ршен у историј у о купов ин и плац а и
градњи. Мис лил а је да многе ствари, за њу јас не, сви знај у, а друге свима јас не
широко је тумач ил а.
Из тога избише и расправе између мајке и деце. „Не мораш, мама, све испри
чат и. Ако хоће да купе, ако неће. То лич и на пон иж ав ање, јер као да хоћеш да
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их наговориш на куповин у.“ „Све вама лич и на пон иж авање“, бран ил а се мат и.
„Причам са људ има из поштовања што су чак довде дош ли узалуд. А пос ле, и ваш
дед а је поп.“ Али дец а су тврд ил а да то нем а вез е, и замол ише је да дос тојан
ствено ћут и кад нови купц и дођу.
По подне дођоше два трговц а из прек а, али како су све мерил и по својој
сопственој вел ич ин и и пространству завичаја, њима се кућа учин и мал а; и при
том врло близу цент ра, а они су хтел и да гаје живин у, да држе краву.
Преко ноћ и, кад се иза сна трже, мис лил а је госпођа Марковић: „Чак кад би
се кућа дал а превозит и као кол ица, не бих знал а на коју стран у да је одвучем.“
У уторак дођоше две младе офиц ирке. Дец а пот рчаше да јаве мајц и: „Иду
купц и. Само немој ништа да им објаш њаваш. Видећеш, драга мама, биће боље.“
Тог пута прође све у дубоком, свечаном ћутању. Купц и су ишли кроз одаје,
под изал и очи таваници, завиривал и иза кревета, сиш ли у подрум, и само кратко
питал и: „Кол ик а је ова соба?“ „Чет ири са пет“, јед ва дочек а гос пођа Марковић
да тек штогод рекне. Њој није био угод ан овај уздрж ан и, отмен и тон; више је
волел а да сведе на срд ачност, па ма ниш та не било од куповине. Зато смешећ и
се љубазно рече старијој плавој гос пођи: „Вид ите, гос пођо, сад се куће граде
само за рент у, па се човек не може у њима ни окрен ут и. Ми смо као за себе зи
дал и, собе су прос тране, видне“, па, сет ивш и се молбе своје деце, дод аде чис то
увређен им гласом: „Ја вас ниш та не наговарам, и сам и вид ите да је кућа дивна.
Таван је прос тран као как во двориште.“
Али офиц ирк ама распоред није био ник ако згод ан: немај у где да се ставе
шифоњери, широк а оглед ал а, диван и. Нема прол аза између трпезарије и спа
ваће собе. Оне већ свакој соби над ен уше име. Соба гос пође Марковић доби
име салона. Осврн увш и се још једном, неод лучно обећаше да ће пос лат и своје
мужеве.
Пош то је гос пођ а Марков ић нар оч ит о пош тов ал а ред офиц ира, нат ера
свој е кћер и да кућ у уред е као за слав у; чак очис тише и димњ ак у кух ињ и.
„Истина је, неће се завлачити у њега, али мог у људ и затраж ити да виде како гори.“
Најзад јој се учин и збиља да је нек и празник и цело је поподне читал а новине
са оним нароч ит им осећањем дос аде код вредн их људ и на Бож ић, Уск рс и Ве
лик и петак, кад се не усуђуј у ник ак вог пос ла таћ и. Кад а ни пос ле недељу дана
офиц ири не дођоше, она се ипак над аше говорећ и: „Сиг урно људ и имају пос ла,
није то лако бит и војн ик.“
Напос летк у сусед и забрин уто рекоше да треба кућу прод ават и преко по
средн ик а и пос редн ичк их канцел арија. Како је гос пођа Марковић имал а неко
урођено неповерење према прек упц има, сензал има, пос редн иц има ма које вр
сте, теш ка срц а се реш и на то. Чин ило јој се да јој се кућ а прод аје на добош, и
беше невесел а и пос тиђена. Срећа те су по свом занат у пос редн иц и људ и љуба
зни и знају да опч ине, те се тако пос тепено умири.
Сташе опет људ и дол аз ит и као у муз еј, нар оч ит о нед ељ ом и чет вртком.
Отварал и и зат варал и прозоре, одвртал и чес му, пел и се на таван, куцк ал и шта
пом по зиду, расп ит ивал и за суседе и одл азил и. Вечером би се у пород иц и др
жал а већ а, траж ил и узроц и неус пех а. Од страх а да кућ а не остане неп род ата,
хтел а се свак а замерк а поп рав ит и, свак а жељ а исп ун ит и. Кад нек е гос пођ е
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през риво поглед аше на голе прозоре, на усам љене две стол ице у соби, кћери
донеше одлук у да се собе морају измал ат и, да се морају куп ит и широке марк и
зетс ке завесе на свих пет прозора, да треба набавит и јед ан диван, некол ико но
вих стол ица, да би се кућа учин ил а примам љивијом изн ут ра. Зато се задуж ише
још пет хиљ ад а, али за тол ико цен у кућ и дигоше, јер се није смело крњит и од
онога што је требало да остане. На неч иј у примедбу да оград а не ваља, сруш и
се стара и под иже нова, гвоздена, украшена поз лаћен им стрел ицама.
Али замерке куп ац а бех у неисц рпне. Они су, у страх у да се не прев ар е,
измиш љал и мане којих нема. Једн и су тврд ил и да је кућ а зид ана блатом, те се
зид украј шупе беше скоро сав огул ио, да би безб ројн и купц и могли малт ер
опипат и и пом ирисат и. Пред јесен иск рс ну питање о влази: отворен и прозори
нис у смел и никог дочек ат и, јер се одм ах јав љал а сумњ а да кућ а није влаж на.
Узалуд је гос пођа Марковић вад ил а испод кревета ципеле и кож не торбе, да по
каже како ни трун и влаге нема. Узалуд је уверавал а да прозоре увек рад и сунца
и ваздух а држ и отворене.
Гос пођа Марковић је вечером говорил а: „Као да је неко прок летс тво пало
на ову кућу. Кров сам прет рес ла, собе намал ал а, зидове и олуке окрп ил а, нов у
ограду дигла, зав ес е и стол ице куп ил а, цвеће одг ајил а. Не знам шта се више
може траж ит и од једне куће.“ Нико јој није одговарао, и она је нас тав љал а себи
самој: „Изр еђ ао се и прост и фин и свет, и чиновн иц и и трг овц и и зан ат лије.
И чудо ми да ти такозван и пос редн иц и ништа не помогоше.“
Цел а пород иц а је већ бил а клон ул а духом, и зато, кад а дође пос ледњи, ко
ме беше суђено да куп и, нико га чес тито и не поглед а. Гос пођа Марковић рече:
„Ево опет неког шуњал а, изађи, Пав ле, пред њега.“ И доис та, ко би се над ао да
пос ле тол ик их нес уђен их може доћ и прави купац, јед ан тако племен ит човек и
отмен. Нит и питаше заш то су прозори уски, ни заш то широк и, ни одак ле до
лази сунце, ни пење ли се влага уза зидове. Ниједном није штапом по зиду куц
нуо, ни у подрум чак није сил азио, ни на таван се пео. Рече: „Верујем, гос пођо,
да имате таван.“ Он уопште ништа није питао, већ је само исп ричао о себи да је
проп ал и тргов ац и богод ан и пес ник, да је управо због тога и проп ао. Он чак
проч ита и једн у свој у пес му и објас ни њене лепоте: „Вид ите ли, гос пођо, како
овде добро стоји ово ’округло сунце’, то нико још није рекао код нас.“ А госпођи
Марковић се збиља учин и да је дивно рећ и баш у тој пес ми: округло сунце.
Јед ина неп ријатна ствар беше што пос ледњи, прави купац није имао нова
ца кол ико је требало. Гос пођа Марковић рече му искрено: „Мен и мора остат и
на свако дете по десет хиљад а. Поред тога, морам тим пос редн иц има дат и по
хиљ аду, труд ил и су се људ и; то је већ десет хиљ ад а мање.“ Кад је прави куп ац
увери да не мора ниш та дават и, пош то нис у успел и са прод ајом, већ беше лак
ше. Али још се нис у слагал и у двадесет хиљад а. Час беше теж ак: обе стране су
страховале да не изг убе тако добру и јед ин у прил ик у.
Најзад гос пођа Марковић, као да се изненадно сет и нечег, рече преговара
јућ и: „Па нек а буде. Не морам синовима ниш та дават и. Главно је да девојк ама
осиг урам мираз.“
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И деда је човек

Н

апољу је жега, али се не осећ а у прос траној приземној трпез арији уских
прозора као на црк вама. На њима и на врат има завесе су од винове лозе, па
је у трпезарији зелен полум рак. По зидовима висе слике свештен ика са бројан и
цама око врата и према исток у некол ико икона. Испод њих сточ ић и на њем у
крст. Трпезарија мирише на тамњан и босиљак, јер деда у њој често крштава.
Већ некол ико дана деда је од јутра до мрака у мантији. Најм лађи унук Заре ми
сли: „Деда није човек. Сасвим је друкчији него други људи.“ То му потврђују и нера
зум љиве дедине речи кад крштава и његова вел ика дуга брада. „Кол ико ли је треба
ло времена да му порасте тол ика брада?“ пита се често. Чини му се да деда постоји
од памтивека, можда још од Нојевог потопа, и да је сигурно познавао Светог Саву.
Сад а седе за ручком. Напољу је жега, али се дед а огрн уо кап утом, а унуц и
шаловима. Около зидова иду клупе од храс товине, потамнеле временом. Сто је
разв учен, да би сва деца стал а. Доба је школс ког одмора и сва су се иск уп ил а у
село. Ево, отварају се врата и споља топ ла јара и млаз светлос ти нагло јурн у са
женом која унос и јело. Деца се отимају које ће више нас ут и, боје се да за пос ле
неће остат и. Дед а, нап рот ив, узима све на дну тањира, али свак и час сипа. Заре
броји кол ико би то испало кад би се наједном нас уло. Дед а левом руком придр
жава браду док једе. „Ала би било смеш но кад би му се сад прос ул а чорба“, ми
сли дете. Гле, дед а је већ ручао и пије воду, а с часа на час, кад више повуче, чује
се срк ање. И дечак би хтео да пије тако, али не уме.
Пос ле ручк а отпоч ињ е разг ов ор. Дед а се обраћ а ред ом свим а унуц им а,
али меша имена: Мару зове Зором, Наду Загом, Мила Заром, Павла Божом. И не
само то, меша и од којег му је детета које унуче. Обрат и се Милу с питањем:
– Шта ти рад и отац? По старом?
То се међут им однос и на Заретовог оца, дед иног сина.
Пос ле тога пита Наду:
–А Нат и се, вел иш, не свиђа у Беог раду?
Ружа и Новак су несрећни како деда може да заборави да је Ната њихова мати.
Пос ле се дед а расп ит ује за школу. Пуш и, глед а кроз дим негде далеко, очи
му се мало смеше, и пита Мил а:
– Ти, дак ле, ове год ине све пет ице? То је лепо.
Миле је сав збуњен, не сме да призна да то није он што има све пет ице, већ
Зора. Деца се смеше кришом, мило им је што је деда тако забораван. Заре мис ли:
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„Како ли не пог реш и кад крштава, па умес то мол ит ве која треба за крштење не
очит а нек у друг у.“ Ипак се на крај у умири: „Сиг урно је добро крш тав ао, јер
сви у селу имају имена и не изглед а да су нек рштен и.“
Најзад дед а устаје, крс ти се и каже:
– Пос ле подне ћемо у забран да оправ љамо плот. Спрем ите ви муш карц и
алатке, а ја одох мало да тренем.
Он увек тако говори кад пол ази на спавање. Заре не верује да уопш те дед а
спава, јер кад год се пробуд и, чује га у другој соби где нешто рад и. Или му свећа
гори, што значи да још чита; или се осећа дуван, мирис кафе, што значи да је зора
и да се већ пробуд ио. Сад пол ази на прс тима за њим, да вид и да ли ће бар дању
заспат и, и вири кроз танк у пукот ин у на врат има. Ништа не може да опази, јер је
кревет у углу, али чује шуште лис тови, зат им прас не шум упаљеног пал идрвца,
куцка нешто у зид, пом иче се стол ица, зам ирише дуван. Дете се враћа мис лећ и:
„Знач и, он не уме да спава.“
у радионици старији унуци спремају алатке, не даду му да се ничега до
такне. ко би се одрекао задовољства да за деду спрема тестеру, чекиће, сврдла,1
рендета. И још тој својој себичности дају изглед бриге за њега:
– Не дирај то, можеш се посећ и – каже Павле.
– Не мотај ми се око ног у, мог у те погазит и, – дод аје Новак.
Он онд а сед а на праг рад ион ице и пос мат ра завид љиво шта они раде. Уну
тра је пуно тајанс твен их справ а којих би се рад о дот ак ао. Најз ад се Алекс а
смилује и пруж и торбиц у од кос трет и пун у ексера:
– Ево, ти ћеш ово нос ит и. Пази да не изг убиш!
Да изг уби! Као да је он мал и, па да треба то да му напом ињу.
Утом се чују корац и низ дрвене степен ице, које шкрипе. Њем у дрхт и срце:
то је деда, тако он иде. Јесте, то се он јавља, али шта је то? Деда је човек, нема ман
тије. Обукао је кап ут и радн ичке панталоне до колена. На глави му нека кап ица
као шајкача, само мало нижа. И тако је некако дошао танак и издуж ио се, сличан
лепт иру коме су скин ул и крил а. Унуц има је скоро смешан. Ено га корача, као и
сви остал и, помиче једн у ног у, па друг у. Заре дотле није ни мислио како се то деда
помиче: да ли клизи или лебд и, или иде као и други свет. Смешан је, али је и диван
нови деда-човек. За њим долази тетка, носи торбиц у и даје Неранџи.
– Овде вам је ужина. Муш карц и ће помагат и дед и, а ви ћете девојке, кад се
сврш и посао, спрем ит и ужин у.
Неранџа је тако изненада постала важ на личност. „Зашто ли је њу баш тетка
изабрал а да то рад и?“ пита се Заре. Разм иш ља како би било да се размени с њом:
да узме он ужин у, а њој да торбу са ексерима. Али не, овако ће бити ближе дед и.
До забрана нема много, али је и то за њега читав пут. И сви тако брзо иду,
ник ако да их стигне, а срамота га је да призна да не може брзо да иде. Прол ази
се прво крај кош ница. Пчеле около зује, ни бриге их што он туд а иде. Ево једне
једнако облеће око њега: сад око ува, сад око чел а, нос а, рук у. „Реш ил а се си
гурно да ме уједе“, мис ли он и не сме ник ако да окрене главу. Али пос ле десет и
ну метара пчел а зас таје код плота. Међут им, сад прис таје неко прас е за њим,
стално му се врт и око ног у. Он зна врло добро да прасад не ујед а, али му је ипак
незгодно што има так вог прат иоц а. Не може да разу ме што је оно баш њег а
изабрало. „Хоће ваљд а да ме плаш и, као да сам ја мал и.“
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Срећом, ево изл азе из опас не облас ти. Сад су на пут у између два воћњак а.
Марија се окреће и зове га.
– Дај мало мен и торбу, вид иш, ја ниш та не нос им – каже она обазриво, не
сме отворено да му пон уд и своју помоћ.
И дед а је зас тао. Заре би га радо узео за рук у, тако је необично и пријатно
дотаћ и се дед ин их рук у: оне се сас тоје само из кос тију, жил а и коже. Међут им,
он опет изм иче и стално нешто узг ред рад и, зат вара отворене вратн ице, утерује
овц у у паш њак, учврш ћује кол ац у плот у, диже са пута стари ексер. На рамен у
му је сек ира, јер је она најопас нија међу алатк ама и никоме не сме да је повери.
Бел а коса и брад а му се леп ршају.
Најзад су код забрана. Новак трч и да отвори кап ију, дед а му довик ује:
– Павле, пол ако. Преко прел аза ћемо. Кап ија се теш ко отвара.
Сва деца то јед ва дочек ују: нема за њих ничег пријатнијег него се негде пети,
па ма и преко прел аза само. Шума сва блис та у сунц у. Птице зад ив љено глед ају
деду и његов у пратњу. Бубе сулудо играј у у млаз у светлос ти. Пау к се љуљ а на
влакн у пау ч ине. „Шта ли би рад ио да му се пау ч ина прек ине“, мис ли Заре. „Ја
ник ад не бих смео да се љуљам на тако танкој пау ч ин и.“
– Стигли смо, – каже дед а, спушта сек иру на зем љу и сед а на пањ.
Али већ пос ле некол ико трен утак а опет је на ногама. Кроз стаз у осенчен у
гран ам а бук ав а која вод и опет у свет лост иде нап ред и чин и се сав у ореолу.
Узг ред диже суве гранч ице, чупа боц у, потк рес ује стабла младог дрвећа. Ука
зује се иза плота широк бео пут и далеко на вид ик у низ плавих план ина.
– Неко је прел азио преко плота, разваљен је на некол ико мес та – вел и он и
одмах се лаћа пос ла.
Прво скид а са Пав лом вратн ице и поч иње клеш тима да вад и старе ексере,
па да зак ива друге нове, мало удес но или мало улево од мес та где су стари сто
јал и. Заре му дод аје јед ан по јед ан. Сад дед а, хвал а Бог у, зна да је то он, Заре, па
га ослов љава правим именом. Ипак свак и пут кад пруж и рук у с новим ексером
задрхт и од бојазни да дед а не пог реш и.
Око вратн ица се ствара за час цел а рад ион ица и дрв љан ик: Павле ренд ише
дас ку за нов прел аз, Бож а и Новак дељу коље, Алекса исп рав ља на камен у старе
ексере, девојч ице купе иверје да се не гази. Свак има нек и пос ао. Зару се чин и
да дед а не обраћ а дов ољно паж ње на њег а и смиш ља чиме би му се удворио.
Најзад поверљиво каже, да би га само он чуо:
– Дед а, тетк а је рек ла да ти само вол иш нешто да зак иваш и да се плот није
пок варио.
Дед а и не слуша. Замах ује чек ићем да цел а шума одјек ује. Пос тао је румен
у лиц у, и преображен као да се мол и. Дрво мирише горко, из поток а се диже
хладовина; невид љива бића, мож да ветар, мож да птице, праве шум у лиш ћу.
Наједном се чује ауто. Иза завијутк а друма трч и сељак мал и као печ урк а и
довик ује дед и:
– Склон и се, сад ће проћ и влад ик а. Склон и се да те так вог не вид и.
И беж и даље да јави и остал има за дол азак влад ич ин.
Сви прес тај у да раде. Чин и се да у шум и нема више ник ак вог звук а кад је
одјек чек ића и сек ире прес тао.
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Заре дрхти. Мисли: „Владика ће видети да је деда човек. Шта ћемо сад! Мож да
ће га ухапсити.“ Чини му се да владика има пушку и да ће њоме нанишанити на де
ду, увући га у аутомобил и одвести далеко. Хвата га за руку и покушава да га спасе:
– Беж и, дед а, да те не ухват и!
– Настави само да куцаш – упаде Павле, сијајући се од среће што се изненада
тако необичан догађај десио. – Влад ика те неће ни познати, никад те није видео.
Опет сви настављају да раде. Праве се равнодушни. Деда је мало блед, нагао се
над плот и десет пута удара по већ закуцаном ексеру. Иза завијутка већ излази вла
дичин аутомобил. Зару иду сузе: „Јадни деда, сад ће га ухватити“, и меће му главу у
кап ут. Новак лупа сек иром по већ забијеном коц у. Влад ичин ауто стаје. Међутим,
нико од унука не престаје да се креће, да лупа, да се претвара како је утон уо у по
сао. Деда полако говори Зару, мешајући га сиг урно с којим од старијих унука:
– Отк уд ме Новак наврат и да останем! Шта да му кажем сад?
Влад ик а изл ази из аутомобил а. Лупа чек ића и сек ире мало слаби. Само де
да стално удара по истом ексеру, окрен ут леђима друм у. Жиле на слепоочн и
цама и рук ама му набрек ле. Чује се на друм у глас:
– Црк ва је, ваше преос вештенс тво, у дол ин и, а тамо преко шуме је свеште
никова кућа.
Заре се ипак усуд и да поглед а на пут. Влад ик а нема пуш ке, у црној је ман
тији, а око врата му вел ик и златан крст о златном ланц у. Човек што му пок азује
окол ин у прил ази Павлу и нешто пита. Заре се боји: „Сиг урно пита је ли ово де
да.“ Сви чек ић и сем дед иног умукн у, чује се Павлов глас:
– Да, иза шуме је свеш тен иков а кућ а... само, он је у парох ији... Јест... још
пол а сата па сте у Ваљеву.
опет писак аутомобила и мирис дима и бензина. ауто се пење на последњу
узвишицу друма и нестаје га. Деца машу за њим рукама, смеју се. Деда се спушта
на пањ:2
– Отк уд данас ветар да га нанесе?
Деца га гледају као да је васкрсао из мртвих. он тражи очима павла3 и сме
шећи се вели:
– Е, добро му ти, Алекс а, рече да сам у парох ији, иначе би било зло, мож да
би му пало на ум да сврат и. Хајде, брзо куп ите алатке, па да се иде кућ и – ужур
ба се зат им као да је још био нес покојан.
Већ је вече. Гори шума на зап аду. Од узбуђењ а дец а су заборавил а ужин у,
јед ва чек ају да исп ричају тетк и догађај.
Дед а опет иде нап ред. Уз пут пос лује: зат вара кап иј у на виног раду, узима
овце из пашњака и пред собом их гони кући, зак ива отковане плотове, поправља
коље на прел азима, куп и старо гвож ђе на пут у. И узг ред шап уће:
– Е, отк уд га данас ветар нанесе!
Заре трчк ара уз њега. Све му се чин и да га стари ован нек ако поп реко глед а
и да само вреба прил ик у да га удари, па вол и да се нађе у дед иној близин и.
Пред трпезаријом жена отек лог образа чек а да јој дед а чита мол ит ву. Он се
пење у своју собу и за некол ико трен утак а се враћа у мант ији. Није више човек.
Став ља епит рах иљ и чита нераз ум љиве мол ит ве, глед ај ућ и далеко негде кроз
дим тамњана преко болес нич ине главе.
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К

ако је небо порас ло чим је дечак сео у кол а на стан иц и. Ишао је у село и ра
није, али тад а је одвећ мал и био да то примет и. Брзо су се испел и на висо
раван. Коњи су јурил и и ваздух га је умивао неч им свеж им и радос ним.
„колико земље, колико њива има у свету!“ чудио се дечак, не слутећи да
постоји такво пространство. „а то је тек једна општина, а после, колики ли је
тек цео свет. Једна њива, две, три, шума, ливада, опет шума. птице певају – мо
ра бити да милиони птица живе само у овим шумама а камо ли у целом свету.“1
Тол ико је лепо брзо се возит и. Особито кад дол ази мрак. О, кол ико тога
мрака има по јаругама. Добро је што се коњи не плаше, јер ако би се поп лаш ил и,
могли бис мо правце у јаруг у.
Ту дечак а обу зе страх и ухват и се за коч ијаша. И већ беше слободн ији.
– Мало смо одоцн ил и – рече коч ијаш и ошин у коње.
И збиља, дечак поглед а око себе; шуме су сас вим црне. Ник ад није веровао
да се шуме у ноћ и тол ико згусну. И поче мис лит и шта ли раде зечеви. Да ли су се
зав ук ли од страх а у своје куће, или мож да баш скач у по шум и? А далеко негде
вид и се светлост.
– Шта то светли? – пита он шапатом.
– Мех ана, тамо ћемо се мало заус тавит и.
Опет се чује само топот коња и жабе са свих страна крекећу нек ако тајан
ствено, округло. Однек уд из дубине мрака. Никако не може да се одред и са које
стране. А туж но је од те пес ме, дечак би скоро и плак ао.
– Хоће ли скоро дед ина кућа? – пита нес трп љиво.
– Још мало па ћемо је углед ат и.
Али то није тако мало. Деч ак придрем а. Тек изнен ад а шкрип ањ е кап ије,
зас ветле се фењери, чуј у драг и познат и гласови. Он вечера. Тетк а зна да скува
тако слатк у вечеру. И тањири, и каш ике, и чаше, све је много лепше код деде не
го у варош и. Тако јас но звон и кад случ ајно удариш чашом о боц у. Врата кроз
ноћ чудно шкрипе. Попц и певај у са свих страна. Месец се помаља иза бук ве и
глед а право у дечаков тањир.
Већ првих дан а се од свих прив лачн их кут ов а у селу изд војио тав ан. Си
гурн им дет ињим инс тинктом дечак је осет ио да ће тамо наћ и многа изненађе
ња и новине. На таван се пење из дрвене кућ ице, нес иг урн им лес твицама, чије
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се преч аге клате. Тав ан је ретко бив ао зат ворен. Одозго су вириле разне чуд
новате справе, старо одело, огромн и црк вен и протокол и. Још одмах ујут ру де
чак у су казал и:
– На таван немој да се пењеш, можеш пас ти.
Тог часа он је одлучио да се кришом попне. ушао је неопажено у вајат и
стао се пети уским, шкрипавим пречагама лествица. ево, већ замириса стари
ном и сунцем. Глава дечакова је већ горе, треба још само да прекорачи онај
страшни простор између последњег степеника и таванице. Једино деца знају
колико је тешко кришом се попети на таван.2
најзад, тамо је. Ћути неколико часака, ослушкује не зову ли га, да нису на
слутили где се налази. не. Све је мирно. Теткин глас се у даљини чује. под бо
ром крај вајата пијучу пилићи. Све је у реду, и дечак поче разгледати. пред њим
стоји стари расточен точак, зарђала мотика, кутија пуна искривљених ексера,
стара3 кошница, неколико откованих рамова – све о чему је тако дуго сањао. За
гредама разне траве снажно миришу на припеци. у куту дедина огромна бун
да, преврнута, налик на згуреног курјака. по полицама поређани протоколи
давно рођених и умрлих и неке друге, пожутеле од сунца, књиге.
Неш то шуш ну. Деч ак се уплашено трже. Међут им, све је и даљ е мирно.
Под бором још пил ић и пиј уч у, тетк ин глас се чује у даљин и. Кроз црепове се
пробио сунчев зрак и игра се у вел икој звезди пау ч ине. Дечак поче да разглед а.
Нап ун и џепове кривим ексерима, проваља се мало по бунд и, скиде притом пау
чин у са гред е, пок уш а може ли ући у кош ниц у, онд а стад е оштрит и мот ик у,
увезиват и ликом старе рамове. Најзад би му дос та игре и стаде да преврће про
токоле. Ређал а су се разна непозната имена, дат ум и венчања. Већ се и тим зас и
ти и хтеде да склоп и књиг у, али наједном опази име своје мајке и оца.
„И они су записани!“4 помисли збуњено дечко. „Значи, и они су се венчали.
Мама онда сигурно није имала седу косу, била је девојка. није имала ни деце.“
Даље стаде мис лит и како је то чудновато што је једном било време кад он
није пос тојао. А тад а сиг урно није било ни његових другов а, ни целе њихове
школе. И дође му смеш но како је то могло бит и у свет у кад њих није било. Про
сто није могао вероват и. Најзад, уморан свим тим мис лима, зас па.
Пробуд ивши се, сети се свега и пожеле да с нек им говори о томе. Онда се ре
ши да пише друг у Павлу, с којим је седео у истој клуп и. То пис мо је писао кри
шом, као да је богзна как ве тајне јављао у њем у. Деца још ни на шта нис у огуглала
и буде их стид од најобичнијих поступака. У писму су се мешала најоштроу мнија
запажања са најнаивнијим. Јавио је друг у најпре о догађају са протоколом, о томе
како су му се једном мама и отац венчал и и шта је све због тога он мислио.
После му је саопштио да роса заиста постоји, да ју је видео већ два пута на ли
вад и. А онда му је јавио победоносно да је добио опк ладу: јер дан почиње заиста и
пре сунца, и светло је све још пре него што се сунце род и. Пос ле му је исп ричао
како се уверио у нек и физичк и закон о сунчевим зрацима, како је свак и час ишао
под крушку да вид и како баца сенку, и да је у подне збиља била најкраћа.
Онд а му је јавио да је у селу много више неба и звезда него у варош и. Али
да нарочито много има крушака, да их је само у њиховом селу десет врсти и да су
576

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Како они живе ________

САДРЖАЈ

најс лађе, по његовом искреном миш љењу, ангираче. Испричао му је и о опк лад и
са једн им момком и како је морао да дâ банк у јер није могао да поједе тридесет
крушак а, као тај момак. О круш кама је углавном било понајвише у томе пис му.
И, у дну самог пис ма, да је пронашао на таван у нек и стари ексер, три пута
већ и него онај у школс ком зиду о коме вис и табла.
после неколико дана опет оде на таван, провири кроз пукотину да се уве
ри нема ли у дворишту збиља никог. Све је опет било мирно. Само дветри ко
коши лутају кроз осунчано двориште. пред наслоном стоје испрегнута кола,
јабука отпаде и откотрља се некуд. Дечак онда опет поче да чита протокол. Са
свим са дна узе један укоричен у зеленкасто пругасто платно. на уводној стра
ни је стајало: „Симеун петровић, парох бранковински.“ „ко ли је то?“ помисли
дечак. „Сигурно неки рођак што се презива као деда. а сад га нема, нико га више
и не помиње, мора да је већ одавно умро. Сасвим је чудновато како то човек
умре. Волео бих баш да знам да ли се и он пео кадгод на таван.“ И радознало је
и даље превртао листове. Ређала су се имена умрлих. на свакој страни по де
сет, а колико је тек било страна! Дечак стаде срачунавати. „ужасно много.
преко хиљаду умрлих само у једној књизи! а сви су ти раније живели, и сигур
но се нису надали да ће умрети. Значи, онда, и ми ћемо сви помрети једном и
све ће бити записано. Морају, значи, умрети и деда и мама и тетка, сигурно мо
рам и ја. ништа не вреди, значи, бити дете5!“
њега тад обузе страх. пожеле да није на тавану, већ негде у кухињи крај
тетке. а никако не сме да се макне са места. Чини му се: ако се помакне и пође
низ лествице, догодиће се штогод страшно. кад негде у доњем дворишту заму
ка теле, дечаку већ би лакше: била је близу обала живота. Већ смеде да се креће
и брзо, увек идући натрашке, склизну низ лествице и оде да тражи тетку. Хвала
богу, она је још била жива и пржила колаче за вечеру. И тај мирис колача и њено
насмејано лице однеше му страх. после вечере је опет писао павлу, уживајући
што има о нечему озбиљном да му пише.6
Тако је свак и дан био пун догађаја, и остављао по траг у дечаковој душ и. Од
скоро небулозног, сас вим неог ран иченог бића пос тепено се стварал а личност.
И дечак у се чин ило како се помало одваја од оних са којима је ран ије био једно.
А школс ки одмор је врло брз о дол азио крај у. Требало је врат ит и се у ва
рош. Дечак је прик уп љао шта ће све понет и. У кол иц има, која је сам нап равио,
леж ало је некол ико ексера, удица, клупче лике, две-три шарене камен ице, пар
че вос ка, кут ија жиж иц а пуна на чиоду набоден их буба. И још нек их ситн иц а
којима се име не би могло дат и, нит и се погод ит и којом су својом особином за
служ иле да пођу на тако далек пут.
Свак и тај предмет сиг урно је знач ио по успомен у, јер било је теш ко рас та
ти се од тавана, од ливаде, од шуме, од мес та где су прим љена прва иск ус тва о
живот у. Вечера под хладњаком бивал а је све слађа, деца су причал а све чудно
ват ије приче, тав ан је све лепше мирис ао. Сад а се деч ак тамо смео већ и по
мрак у да пење. Његова стопал а су већ познавал а све неравн ине на пречагама,
без бројања је знао да ће наи ћ и која нес иг урна, раск лимана. Знао је у мрак у на
памет где који предмет стоји.
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Кад а се пос ледњи пут, уочи пол ас ка, попео на таван, већ је било вече. Лица
ствари јед ва се назирал а и туж но га глед ал а. Он прође, пипајућ и, кроз пом рч и
ну, хтео је да узме онај вел ик и ексер о коме је писао Павлу, али га је међу хрпом
старог гвож ђа било теш ко наћ и. Јед ва га нап ипа негде на сандук у. Узг ред узе и
нек у бург иј у без рук ун ице, и њу стави у џеп. Онд а оде до угла где су леж ал и
Циц ин и мач ић и и узе једно. Да га нис у викн ул и, ко зна шта би се још сет ио да
понесе.
Сутрадан рано ујутру кренули су на пут. пред зору је ваљда била пала киша,
те је траг точкова само био сув, док се остали пут влажан руменео. птице су
певале, пролетале су шуме, поток се чуо у јарузи. али дечак то није скоро ни
опажао. Мислио је само на оно што је оставио у селу.7
Пред градом поглед а још једном у џеп да ли стоји у њем у вел ик и ексер што
га је понео са тавана.
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Догађај у учионици

Т

о се догодило у пространој одаји са шест великих прозора, жалосних као
очи стараца.1 на источном зиду2 висила је слика Фрање Јосифа, доброћуд
на и плава као пролетње небо. Испод слике огромна школска табла чинила се3
као окно које гледа у бесконачну црну неизвесност. у првим клупама седеле су
девојчице у хаљинама од зеленог платна добијеног од енглеске мисије.4 Иза
њих младићи у оделу избледелом, шивеном код куће.
5у тој школи, отвореној за време окупације, још од почетка су се и профе
сори и ђаци осећали несигурним. Чинило им се да су на неком прекоморском
броду. Бурни таласи њихали су брод.5 Сваки час је могла настати страшна не
погода. 6С времена на време бивало је смешно учење ма чега: језика, историје,
бројева и њихових односа, јер је садашњост била важнија од прошлости, јер се
ничим нису могли израчунати тамни односи неке опште судбине према малим
животима појединаца.6
првога дана срца ђака су се била скупила попут малих јадних оскоруша.7
професори су били8 са разних страна; од предратних су остале9 само жене.
Дошао је нови предмет, мађарски;10 Ирма Ђуркица, бела, са шишком на челу,
смешила се готово стидљиво ђацима,11 који дотле нису чули ни једне речи ма
ђарске и који су мешали ваљевски акценат са пештанским. прошла је срећно и
математика, предавао је неки чичица инжењер и чинило се да неће бити строг,
какви су обично професори математике.
последњи12 тога дана ушао је он, пламен. управо је личио на танак црн13
пламен. Стаоје као свећњак уз14 катедру, и дуго стојао ћутке.15 Из првих редова
гледале су га ученице, тихе као бубице,16 иза њих дечаци, озбиљни и пуни оче
кивања. Гледали су га нетремице, јер су слутили17 да је он најважнији. И тада се
почело то одигравати, тихо, минут по минут, у зраку учионице, плавичастом,
још незагушеном мирисима школе.18
пламен је19 предавао историју. Рекао је да ће прво одржати кратко уводно
предавање како би га ђаци касније могли боље разумети, како би се могао с њи
ма спријатељити.20 онда је стао говорити да је страшно лице живота добило у
тај час још оштрије црте,21 да су се срца неких људи повећала, постала велика
као сунце, а да су се срца других смањила, постала као излизани аустријски хеле
ри. он је то нацртао и на таблу, ту своју шифру о нечему, да се не би заборавила.22
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Тада се из последње клупе зачуо звиждук, отегнут и подругљив. Девојчице23 су
плашљиво полегле по клупама. Главе дечака се хитро окренуше.24 у разреду је
стојала нова личност. (Била је ту, истина, и од јутрос, али у некој полутами.)25
Стојао је у задњој клупи дечак изгледа смелог, а можда и дрског. уста су му била
мала, управо као на26 табли нацртани новчић. И нешто је горело у његовим очи
ма, под челом пространим и бледим. његове груди су се, очигледно,27 биле сте
гле и као железни штит се истуриле да приме ударце. Међутим, пламен је про
шао између редова зелених расклиманих клупа до у дно28 учионице. Једном
једином шаком коју је имао просецао је хитро ваздух. Зауставио се, погледао
дечака у последњој29 клупи и опет поново ту, у његовој близини,30 како су срца
неких људи31 по расла као сунца и других се бескрајно смањила.
32онда се јавила још једна личност у разреду: младић у тамном оделу што
је кројем подсећало на шумадијску ношњу. Тај младић није био леп, чинило се
да је и прилично тих, али само у првом трену. касније се опажало да је плах и
одлучан и да му под првим бледим и храпавим ликом лежи један други, светао
и леп.32 И он је устао и рекао узбуђено професору, срећан што се решио да му
то каже: „Ви говорите истину; ми вас потпуно разумемо.“ И нико се томе није
зачудио, само су сви били узбуђени. Једна девојка је почела33 плакати, а пла
мен је наставио свој говор као да се ништа око њега не догађа. Само ђаци га нису
могли пратити као у почетку. Сви су се одједном сетили мале куће на обали реке,
тамо где су градске куће мање, где око њих расту траве, тополе и дудови, где је
дечак из задње клупе живео са својом мајком и браћом.
Другог дана34 пламен је одржао предавање о открићу35 америке и опет
при крају говорио о нечему што је можда била његова филозофија о животу и
што је можда требало да буде нека морална поука36 ђацима. Говорио им је да се
опште добро не мери по добру појединаца, то јест да треба трпети за опште37
добро. онда је на табли нацртао38 правоугли троугао и говорио да неки људи у
животу иду хипотенузом, страном благог успона, док други увек иду катетом.
Ђаци нису можда39 тачно знали о чему им говори, али осећали су да их на не
што опомиње, да их позива да остану родољуби, да не буду себични. Тада се
опет зачуо40 онај звиждук, отегнут, дрзак, подругљив, и нико се није41 усудио
окренути. пламен је само мирно погледао42 у задњу клупу и наставио да гово
ри, али ђаци га ни сад нису могли пратити: сви су опет мислили на малу кућицу
поред реке где је живео дечак с мајком и малом браћом.
43И тако се то настављало скоро свакога часа: пламен је и даље алегорич
но говорио о нечем и остајао миран на сваки протест што се дизао из последње
клупе. Зашто је ћутао: из презрења, равнодушности, праштања? То ђаци нису
знали, али су знали да и они треба да ћуте. Само им је личност њиховог друга
постајала све загонетнија. Стали су мислити да можда није шпијун. увек ћути, по
другљиво се смеје, замисли се безразложно, све сме, штогод га питаш зна,
иде с аустријанцима, путује некуд по неколико дана, па изненадно дође. пред
њим нико више није ништа говорио, ни где су у кући сакрили брашно, ни ко у
граду чува оружје, ни кад се сматра да ће рат проћи, ни докле су Руси стигли.43
Једном кад је пламен тек44 почео говорити и рекао како се неки људи по
степено одричу онога што им је дотле било најсветије (видело се да се спремио
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да говори целога часа),45 изненада је у разред ушао директор.46 Гледао је збуње
но као да је нешто крив, онда је пришао пламену и тихо му се обратио.47 И оти
шли су обојица.48 ученицима нису ништа казали, ни49 „Будите мирни!“ ни „Сад
ћемо ми доћи“. просто су их оставили. у таквим случајевима ђаци обично по
луде,50 обузме их безразложна радост.51 овога пута сви су ћутали. Било их је
страх нечега, нешто су слутили. Један дечак је изишао из клупе, пошао вратима
и рекао као да се правда: „Идем да пијем воде.“ И потом се вратио нешто блеђи
него што је био кад је изишао.52 ништа ником није казао, али је цео разред знао
тог тренутка да ће пламен бити интерниран. Сви су то сигурно знали. као да
је та вест ушла с бледим дечаковим лицем, с ваздухом,53 са светлошћу, с узнеми
реним жагором што је из ходника појурио кроз врата.
Тада се младић у тамном оделу дигао,54 пришао другу из задње клупе и изва
дио из џепа револвер, црн и згрчен као тајанствена морска животиња.
– Можеш им слободно казати да имам оружје – рекао му је и мирно вратио ре
волвер у џеп. Нелепа површина његова лица истањила се, готово је нестало, и испод
ње се јавио његов прави лик, ведар и миран, осветљен неким вел иким осмехом.
нека55 девојчица, подржавајући га,56 рече:
– Наше браш но стоји у пећ и.
Две57 најмлађе у разреду почеше плакати. неки дечак у очајању узвикну:
– Шта ћемо сад?
И сви изиђоше из клупа и збише се у гом илу као преп лашене овце. Само је
он остао у клуп и стојећ и, с погледом укочен им, управ љен им на пус те прозоре.
Тад је ушао послужитељ58 и рекао:
– Можете изаћи мало у двориште, па полако радите59 гимнастику.
ништа више не питајући, ђаци су излазили60 један за другим. С врата се сваки
окренуо према последњој клупи: тамо је он још стојао и гледао у прозоре.61
у ходницима више62 није било никога. кроз полуотворена врата видела се
у професорској соби63 једна глава загњурена64 у руке, дватри колута дуван
ског дима.
постојавши неколико часака у дворишту, две девојчице, што су такође
становале крај реке, и један дечак, слутећи можда зло,65 вратили су се66 до учио
нице позивајући друга: „па хајде сад с нама, шта си се ту скаменио!“67 али их
он и не погледа. Стојао је још увек непомично. учинило им се да му је лице по
стало још дуже, а уста се још више смањила.
али тек су се они вратили у двориште и рекли осталима, као правдајући своју
пажњу68 према њему: „ено га, још стоји као укочен, гледа напоље69... Мо
жда и није крив“,70 чула су се два пуцња из дубине ходника, уплашени повици,71
лупа врата. послужитељ72 је истрчао у двориште вичући: „уби се онај несрећ
ник! Шта му би! откуд ли му оружје? Све несреће у један сат!“
Бурни таласи су њихали брод. настала је непогода.73 И како се онда учи
нило смешно учење ма чега: језика, историје, бројева и њихових односа, кад је
у учионици лежао мртав друг, кад је професор већ седао у воз што јури у ма
ђарске пусте,74 кад је на обали реке, тамо где градске куће бивају мање, где око
њих расту траве, тополе и дудови, залуд једна убога жена очекивала сина да се
врати из школе.
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украдени колач

М

илица је седела у клупи до зида и дрхтала од узбуђења. Читао се домаћи
задатак: „Живот у нашој породици“, и требало је да још1 само три учени
це прочитају па би на њу дошао ред.2 али је наједном угледала како се наталија
сагиње испод клупе и једе велик колач с вишњама који је Јованка донела за
ужину и показивала целом разреду пре него што ће наставница3 ући. наталија
је седела иза велике Раде, те је4 могла неопажено да се сагне и поједе колач, ко
ји је стајао баш између њених и Јованкиних књига. полако га је одвила и у три
залогаја прогутала, иако је био врло велик. Милица никад није видела да се могу
гутати тако велики залогаји. Друга деца су за то време била заузета слушањем,
а наставница је гледала у нешто неодређено изнад њиних глава. Милица је, сва
узнемирена, стала да размишља да ли да одмах наставници5 каже шта је видела
или да причека6 док не прочита задатак. Иако ју је вукло да она прва саопшти
страшан догађај, плашила се да после тога не настане одвећ велика забуна и не
прекине се читање задатака, а она је желела да свој прочита што пре. Са зеб
њом7 је очекивала кад ће на њу доћи ред, бојећи се да Јованка прва не примети8
да јој нема колача и сама не јави9 наставници10 за крађу.
Срећом, задаци нису били дуги, деца су их читала брзо. Зора, која је седела
с леве Јованкине стране,11 надушак, као стидећи се своје исповести, прочита
неколико редова крупно исписаних на још неушивеној свесци:
„наш живот је обичан. Имам12 два брата и две сестре млађе од мене, и још
оца и мајку. Тата ра ди на же лезнич кој ста ни ци, а ма ма код госпође Ста не. у на
шој породи ци је жи вот понекад леп, кад увече дођу тата и ма ма. он да ма ма не
што ку ва и при ча тати шта је разговара ла са госпођаСта ном. а понекад ма ма,
кад је много уморна и љу та, ис ту че мога ма лог брата или се посва ђа с татом, па
ни је весе ло и лепо код нас. али ја волим жи вот у на шој породи ци.“
Деца су слушала окренута главом према њој. Ипак се видело да их њена
прича много не занима. Зацело су многа живела слично.13 И чим је изговорила
последњу реченицу, разред је заборавио њену исповест и стао14 дизати руке у
нади да ће наставница прекинути ред и почети да прозива из друге клупе.
Али она рече строго:
– Доле руке, на Јованку15 је дошао ред.
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Сав се разред окрете округлас тој руменој Јов анк и, из чијег је свега бић а
зрач ило задовољс тво. Глед ао ју је радознало као да не припад а њиховој школ и,
као да су богаташ и нек а засебна врс та света.
16Јованка се испрсила, дебељушним шакама дигла високо своју свеску и
с уживањем почела читати:16
„Ми живимо дивно. Мој тата је најбогатији у нашој улици. он има аутомо
бил. Моји родитељи имају само мене, па ме мазе, зато је мени мило што немам
којега17 брата или сестру. Тада би тата и мама18 волели и њих, а не само мене.
онда ја не бих могла имати тако пуно играчака и хаљина, морала бих све да де
лим са својом сестром и братом.
У нашим собама је веома лепо. Најлепши је паркет, јер у њем у може да се огле
да. И фотеље у тат иној соби су лепе: кад се у њих седне, одс коч и се увис. У ви
трини у трпезарији имамо пуно сребра зато што су наши послужавници, и тацне
и каш ич ице од сребра.
Ми се сви лепо облачимо. Мама носи свилене хаљине, а тата има пуно сви
лених кошуља. Мама каже да не треба никад куповати јевтине ствари, јер се
брзо покваре. Зато она купу је најскупље19 и најлепше. И увек кад показује тати
шта је купила, он је хвали да има укуса. а кад је код нас жур, госпође се диве
мами како уме све лепо да намести на сто и тацне.
Ми сваки дан имамо колача. Мама каже – зашто бадава да плаћамо кува
рицу, нека сваки дан меси колаче.20 по неки пут, кад се ноћу21 пробудим, ја тра
жим колач или бомбону. Звоним нашој девојци, а она ми донесе.
Ми смо сви лепо васпитани и паметни и добри. Тата је нарочито много до
бар. он увек да штогод просјаку који нема руке или ноге, али се много љути
кад дођу да просе неки потпуно здрави. Тата им онда увек каже: ’Зашто проси
те тако здрави и млади, треба да радите. Свако треба да ради. ето ја радим, па
зато и имам’. а неки пут се просјак почне22 да буни и да изговара како не може
да нађе посла. али тата каже да просјак не говори истину, јер, ако неко жели да
ради, онда може да нађе посла. Зато се и сви ми у кући занимамо по нечим.23
Мама измишља која ћемо јела кувати и надгледа кад девојка спрема собе, за
тим води мене у шетњу. Тата иде у радњу, гледа да ли тамо сви лепо раде, срачу
нава колико смо зарадили и смишља одакле ће коју робу да поручи. а ја морам
да учим школу, да учим музику и француски језик. Тата каже да сам ја сигурно
највредније дете у школи.“
Јованка је задовољно села не чекајући да јој наставница24 то каже. лице јој
је сијало од среће. у разреду се, као каква галопирајућа зараза, раширише рђа
ва осећања: завист због колача и татиних фотеља, са којих може да се одскаче,
стид због сопствене немаштине и жеља да се Јованки удвори и угоди.
наставница25 испод ока погледа по разреду, намршти се и, да би скренула
дечје мисли на другу страну, упита да ли у Јованкином задатку има грешака.26
Нико није одг ов арао некол ико трен ут ак а. Дец а на то нис у ни мис лил а.
Дигла се само Јованк ина супарн ица, црвенокоса Јелена, и казал а:
27
– употребљавала је стране речи: фотеља, тацна...27
Ред је тако дошао на Натал ију. Она је бил а претерано блед а и бел а девојч и
ца, беле косе, бел их обрва, и саме очи су јој биле тол ико јас но плаве да су се са
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стране чиниле безбојним.28 као да је била пожурила на овај свет пре него што
су је негде тамо, на другом свету, стигли да обоје. Милица опази у превоју изнад
средњег дугмета њене кецеље29 мрву од колача и дође јој детињаста жеља30 да се
насмеје због тога. али је наталија већ почела читати свој задатак. Милици се
учини да је наталијин глас31 још слабији него иначе. у разреду су деца још шу
шкала, била су стално под утиском претходног32 задатка. Међутим, већ после
првих наталијиних реченица, почела су се утишавати. наталијин глас је тако
чудно звонио тога дана:
„Ми смо пре живели доста лепо док је тата33 радио и био жив. али тата није
читаву годину пре своје смрти радио. Сваки дан је некуд ишао да тражи какав
случајни посао, и кад нађе,34 био је врло расположен. али је једном код нас било
страшно.Тата је увече, кад је мислио да брат и ја спавамо, причао мами да не може
више тако да живи и плакао је. онда је нама толико било жао тате, јер га никад до
тле нисмо видели да плаче, па смо и ми почели у јастук да плачемо да нас он не би
чуо, јер мене би било срамота да ме је чуо и било би ми га још више жао. а месец
дана после тога тате је негде нестало и нашли су га мртвог на обали Саве.
Сад имам само баку, маму, три сестре и два брата. наш најстарији брат је
умро годину дана после тате. Имао је прво грип, па је после много кашљао и
умро. учио је седми разред гимназије и био веома35 добар ђак. поучавао је дру
ге ђаке и зарађивао за кућу новаца па помагао мами кад је тата умро. Мој брат
је лепо36 цртао. Сад мама и ја гледамо његове цртеже и врло37 нам је жао што
смо га изгубили. Мама каже често: ’Хвала богу што је тата умро, па то није до
чекао’.38 неки пут се мама плаши да није бата много радио, па се због то га разбо
лео. Зато сад нама39 не дâ да много радимо. али опет ја морам да распремам собу,
да перем суђе40 и да кувам ручак кад немам школе, а мама оде на рад. Морам и баку
да слушам, јер она не може да се креће. а, осим тога, недељом помажем једној
госпођи да донесе ствари са пијаце, па ми она за то плати. ово ми је веома41 мило,
јер тиме могу мало да помогнем мами.
Мама увек каже да јој није тешко радити, само јој је тешко кад мора да изми
сли од чега да нам скува ручак, а нема пара. неки пут је молимо да нам умеси
колача и да нам скува ручак с месом, али њој никад не претекне пара за то“...42
Читала је тако наталија слабачким гласом, а деца слушала широм отворе
них сузних очију. на једном се у разреду чуло гласно крупно јецање. Јованка је,
кад је наталија споменула колаче, потражила руком свој колач, и видећи да га
нема, ударила у врисак. Било је чудно видети њено округло румено лице обли
вено сузама. као да се каква огромна лутка расплакала, као да су сузе текле из
неких вештачких резервоара, биле су необично43 велике и капале јој с носа, с бра
де, с прстију, којима је трљала очи.
– украли су ми колач из клупе – прекинула је наталијино читање.44 – Био
ми је у почетку часа45 а сад га нема.
Дец а су обично вол ел а так ве дог ађ аје, али су се сад са свих стран а чул и
гласови:
– Па нек а ти га нема! Шта вриштиш! Не прек ид ај Натал ију!
Била су већ, под утиском наталијине приче,46 заборавила Јованкине фоте
ље и паркете и сребрне тацне, и свилене кошуље њеног тате.
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али је Јованка47 и даље гласно плакала, чинило се никад се неће утешити,48
те наставница,49 једва се савлађујући, упита:
– Ко јој је узео кол ач? Одмах нек а се јави!
Милици је срце лупало толико да јој се чинило да га чује. Био је дошао час
да каже шта је видела, али сад за то није имала жеље. Хтела је прећуткивањем
да се на неки начин освети Јованки што је прекинула наталијину дирљиву
исповест, а затим што је и њу спречила да прочита свој задатак50 баш кад је ред
дошао до ње. И, осим тога, иако је још била дете, осећала је како нека тешка не
воља притискује наталијин живот и да неко ко никад нема у кући колача51 мора
да поже ли туђе.
– ко је узео Јованкин колач?52 – понови наставница53 строго, али се деци
учини да се та строгост54 односи на Јованку, а не на ону која јој је узела колач.
Девојчице су се окретале, слегале раменима, подвиривале под клупе, Ми
лица са страхом55 погледа у наталију; њени бледи и провидни образи били су
сад пуни румених пега. Стојала је прво непомично са свеском у рукама и као
несвесна свега што се око ње догађа, а онда паде на клупу и зајеца ситно, као
пребијено, изгладнело куче. наставница56 је уплашено погледа и пође према
њој. Јованка престаде да плаче, цео разред осети нејасну бојазан и бол, али се у
том часу диже Милица и рече:
– Гос пођо, ја сам јој узел а кол ач. Хтел а сам само да се нашал им. Мол им вас,
опрос тите ми.
57Рекавши то, покри лице рукама и седе, осетивши како јој се на косу спу
сти благо рука наставнице.
Разредом прође жамор и брзо се стиша: деца су одмах и свом душом ушла у
заверу са наставницом и с Милицом.57
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М

атематичар Зарић, стари професор у пензији, цело послеподне је у својој
хотелској соби прегледао матурске задатке.1 Могао је, истина, и шетати,
напољу је сијало сунце, свет у свечаном оделу ишао улицом, али је он био стари
савестан професор и хтео сваки задатак, после остале комисије, и сам да пре
гледа. С десне стране су му биле хрпе хартије, с леве је стојао тањир пун треша
ња. после сваког прегледаног задатка старац би појео по трешњу да се освежи.
И узгредно је размишљао. особито се лако могло размишљати уз задатке из
математике. њему је доста било да баци око па да види како је урађено, није се
морао усредсређивати.2
пошто је прегледао математику, стао је мало уз прозор, јер је у соби било
загушљиво и суморно. пред њим се отворио живописан видик, по околним
брежуљцима се црвенели кровови нових кућа; као дивови, над осталим зграда
ма дизали су се3 срескисуд, гимназија и црква. а главни лук гвозденог моста
градио је оквир некој кући обраслој у винову лозу. Старац сад узе задатке из ма
терњег језика и поче их прегледати крај прозора.4 прегледа једандва, па посма
тра видик, па опет прегледа. осећао је потребу5 да сам себе награди за труд.
наједном се страховито узбуди. Скочи са столице, баци задатак који је чи
тао, опет га узе и загледа се у њега приближујући очи хартији као да је рукопис
био бескрајно ситан, или је можда ученик изненада усред српскохрватског6
текста почео писати грчки. Тада преврте листове да види чији је задатак, и још
се више наљути.
– И то се зове омладина! – готово викну7 и опет поче жудно читати као да
се докопао как вог рукоп иса од пре хиљаду год ина.
– И то ми се зове омлад ин а! – понови. – Проповед а ком ун из ам. И још де
војк а.
Бела, шиљата брадица му је дрхтала, рамена се дигла високо и нервозно се
тресла. Ходао је неколико часака по соби, па је онда сео, наслонио главу на дла
нове и прочитао на слогове тему: „Шта дугујемо друштву у коме живимо.“
прелетевши потом погледом први стубац и забележивши нешто на парченце
ту хартије, дође ваљда опет до места где се први пут наљутио и гласно га прочи
та,8 љутито лупкајући оловком: „али сви чланови друштва не осећају ову одго
ворност. некима се чини да могу чинити што им је воља, па ма то ишло на
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штету других.9 неки мисле да им је једина дужност да се брину о свом добру,
не мислећи да ни њима не може дуго бити добро10 ако није добро људима око
њих. неки чак верују да је тако право, да су ваљда од неке више силе предодре
ђени само за уживање, а други само за патњу. али друштво у коме влада такав
морал, таква неједнакост, мора пропасти.“ професор11 напречац прекиде чита
ње, као плашећи се да не заборави примедбу која му је пала на ум, и љутито
исписа са стране: „кандидат са сувише страсти говори о друштвеној неједна
кости“, и, прочитавши још пола ступца, додаде: „ученица незрело мисли да ци
вилизацију граде само гладни, а да је уживају само сити. Види се да је читала
комунистичке књиге.“ И на крају математички одлучно записа: „кандидат се
као незрео одбија с усмених испита.“
после овога, можда још љутит, а можда и неспокојан због ове напречац до
нете одлуке, математичар12 изађе на улицу, где се већ спуштао сутон. С десне
стране, крај гимназије, шетали су у гомили матуранти, млатарајући рукама, у
претерано живом разговору, али кад га угледаше, наједном им се руке, као
аутоматски,13 умирише и говор постаде тиши.
– Нешто је љут – шапн у Смиља Поповић друг у крај себе. – Да ли су нам до
бри зад ац и?
– ако си математику14 рђаво урадила, тебе ће спасти српскохрватски,15
шта имаш да се бринеш! – одговори дечак, правећ и се спокојан, али и он кри
шом поглед а за старцем, који је, као как ва чудно хит ра маш ина увек истих по
крета, пром ицао другом страном улице.
Сут рад ан је пре почетк а усмен их исп ита бил а вел ик а граја у директоровој
канцел арији. Нас тавн ик матерњег језик а је говорио:
– Смиља Поповић је, мол им вас, моја врло добра учен ица. Истина, с мате
мат иком натеже, али у свем у осталом је врло добра. И сиг уран сам да не испо
вед а ник ак ве недозвољене идеје, него је прос то дете убијено немаш тином, па
са мал о више страс ти гов ори о свем у том е. Пол ов ин а њеног зад атк а је под
упливом Боже Кнежевића, а тај писац се у школ и препоруч ује.
Старац је жмирк ао преко наочара, спремајућ и се да одговори, али га је ди
ректор преду х ит рио:
– она не би заслужила16 такву казну ако би се чак и видео у њеном задатку
утиц ај идеја које су сад а узеле мах а међу омлад ином. Уосталом, ја у њеном за
датк у не вид им ниш та так во. Све то што ви зовете недозвољен им и нен ац ио 
налн им идејама није ниш та друго него искрено казано иск ус тво једног бедом
убијеног детета, како је већ добро запазио гос под ин Пет ровић.
– а с оним тамо местом17 где говори да цивилизацију граде само гладни, а
уживају је само сит и, зар се ви са тим слажете? – љут ито упаде старац.
Гос под ин Пет ровић се нас меја:
– Па и то је наш ла код Кнежевића. И није то она казал а као, ваљд а, револу
ционарну мисао, него, просто, знате, омладина воли да нешто18 категорички
тврди. она не може само до пола у нешто да верује.
– То вам је пук а сирот ица, гос под ине – рече нек им поверљивим, женс ким
нач ином гос пођа Мил ић, наг ињућ и се љубазно према старц у. – Мат и јој је пра
ља. Јед ва чек а да је вид и изведен у на пут.
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Бог би знао који је од ових разлога највише утицао, тек старац махну руком
у знак помирења, погледа нервозно на велики зидни часовник, који је покази
вао19 већ скоро осам, и рече:
– Па нек а иде. Ви је нос ите на душ и.
И, одредивши ко ће полагати пре подне, комисија пође да саопшти резул
тате. пролазећи поред гомиле ученика и ученица, старац примети танку, пре
терано високу девојку дечачког стаса и сасвим белих образа. Била је виша од
осталих20 за читаву главу. у њеној појави било је нечег и тужног и смешног због
те претеране дечачке висине.
– Сиг урно је добра учен ица ова оморик а – примет и он гос пођи Мил ић по
казујућ и на висок у девојк у.
– па то је наша Смиља поповић, видите21 како има интелигентно лице
– обрадовано прих ват и Мил ићк а.
– Зар је то она? – зач уд и се старац, љут на себе што му се свидел а. – Вид и се
да је муш кобања – дод аде зат им скоро набус ито.
после неколико часака испит је већ почео. прво је говорила нека плава де
војка коврчаве22 косе. на њој је била школска униформа: црна кецеља с белим
оковратником, али је кецеља била од атласа23 и у кроју се видела ипак нека
издвојеност.24 она је села за сто пред комисију као што се седа у фотељу на
концерту: спокојно и с осмехом.25 Вероватно јој је, поред тога што је била све
сна да је спремна, било унеколико свеједно да ли ће одговорити на питања. на
њеним прстима, спуштеним на књигу, није се видео траг никаквог посла, ни
какав жуљ ни пега...
одмах после ње дошла је Смиља и утолико су се тужнији учинили26 њени
прсти и руке. Иако брижљиво опране, њене дуге кошчате шаке чиниле се недо
вољно чисте. Зглобови њених прстију били су тамни, задебљани, као код људи
који дижу терете и раде напорне послове. на прстима се видели трагови опе
котина и убода. Читава суморна историја њеног живота ван школе биле су њене27
руке. И сунце, које је падало на њену кецељу, откривало је под црном бојом дру
гу зелену, каква се виђа на сукњама жена које дуго носе црнину. она је седела
неспокојно; покушавала је да се насмеши, али јој је тај осмех био неприродан
као у болесника.
Старцу би непријатно од мисли које га обузеше због различитог изгледа
ових двеју девојака. И да би се одбранио,28 насилно је хтео да у себи изазове ра
нију љутњу присећајући се неких места из Смиљиног задатка29 која су му се чи
нила нарочито бунтовничка. али то није помагало. Смиљине руке су биле тако
близу; њено бело узано лице, њено чело, кроз које као да се провидело неспо
којство, лебдело је испред самог старчевог погледа, и он пожеле да јој каже
штогод што храбри и теши. Дошла су на ред и два дечака, али их он није скоро
ни слушао, обузет мислима о Смиљи.
пренуо се тек кад је ред дошао на математику. плава девојка у атласној30
кецељи била је опет спокојна. Држала је креду самим врховима прстију, као да
се бојала да их не испрља. Стари математичар31 случајно погледа њене32 ципеле.
Биле су потпуно нове, од белог антилопа.33 он помисли како би било да својој
најмлађој кћерци купи такве исте. Замишљао је њену радост кад их буде видела.
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Зам иш љао је како ће га пољубит и и одм ах у њим а отрч ат и у шетњу. Зат им је
разм иш љао отп рил ике о том како се човек јед ино док је сас вим млад радује да
се лепо обу че, особито девојке.
И трже се. крај табле није више стајала плава девојка. уместо њених ципе
ла од антилопа,34 он угледа неке старе подеране сандале. То је Смиља поповић
била крај табле и мучила се да реши задатак. али њега више није занимала ма
тематика, посматрао је Смиљину дугачку искривљену обућу. на њој потпети
ца скоро није било, каиши су били искидани и, видело се, код куће ушивани на
неколико места. Иако беспрекорно очишћене црном машћу,35 назирало се да
су некад биле жуте. оне су, тако разваљене, чиниле Смиљину и иначе дугу ногу
још дужом. То су могле бити ноге и обућа каквог обешењака дечака, каквог слуге,
какве сељанке, какве праље. И њему36 опет дође тешко због мисли које га обузеше.
Видећ и га смркн утог, исп ит ивач је свак и час опом ињао Смиљу:
– Пази, пази! Како то да не знаш, то смо целе год ине рад ил и.
Старац виде како Смиљине руке грчевито стежу креду и дрхте. И дође му
жао што то37 плава девојка зна, а Смиља да не зна, и што је она спокојна, а Смиља
преплашена. То му поче личити на неку неправду, али му није било јасно ко је
крив. И изненада он се диже и приђе табли. Смиља је постављала трећи задатак
после узалудног напора да реши прва два.
„Сирота Смиља“, помисли у себи Милићка.38
– Човек је просто уобразио да је нека бунтовница и сад ће гледати39 да је
сруш и – шапн у директору Пет ровић.
А старац спус ти Смиљи рук у на раме и рече:
– Зар је то тако теш ко? Чек ај да вид имо. Нап иш и опет први зад атак. Тако.
Види се да имаш смисла за математику, пишеш лепо цифре. е, сад посматрај.
Зар не би ту могла само да измењаш знаке? Разуме се да би могла. а како би се
сад ослободила квадрата да ти остане непозната само на првом степену? Тако,40
видиш.
на велико чудо комисије, он само што јој није водио руку.41 први задатак је
био за минут готов.
– Сад иди на место – рекао јој је потом, а лице му је блистало. И сагињао42
се редом до сваког члана ком ис ије, шапн у:
– Потп уно је заслуж ила тројк у: само јој покаж и пут, одмах се снађе. Мол им,
ставите слободно три.
Смиља се вратила у клупу. Села је до плаве девојке и, узбуђена,43 спустила
лице у дланове. како је била врло висока,44 седела је неспретно, искривљена,45
а десно стопало јој је стојало изван клупе. плава девојка је мирно чекала да је
прозову за питање из страног језика. Задовољно се смешила, гледајући некуд
кроз прозор.46
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Ружица неће дар

Ц

ел о пос леподне је најс тарија тетк иц а уређив ал а вел ик у учион иц у. Обе
пећ и је налож ил а још у подне. Унутарња окна прозора још једном пребри
сала, под премазала неком врстом уља. Школске клупе и столице је поређала
око зида као што се чини за забаве1 у унутрашњости. неколико саксија са зеле
нилом разместила је у прозоре. упалила је, најзад, све сијалице. И тако је од
обичне учионице, загушљиве и закрчене клупама,2 постала прилично про
страна и светла дворана.
3око шест часова, пред последње звоно, унела је око педесет омота у белој
хартији и ставила на сто крај зида. То су били дарови за сиромашну децу шко
ле. Споља је била потпуно нова чиста хартија, али су у неким замотуљцима
биле половне ствари, које су имућнија деца поклонила. у некима су биле про
читане књиге, над којима су већ други плакали и радовали се. оне су вечерас
имале да постану нова радост какве сиромашне девојчице. у великим окру
гластим завежљајима били су зимски капути, понеки с излизаним рукавима.
они су имали да обрадују децу која још никад нису понела капут постављен
вателином, с оковратником од плиша и са златним матроским дугметима. Било
је и неких завијутака врло неправилног облика. они су крили ципеле у који
ма је једном неко већ безбрижно скакао. нове су биле обично у кутијама, из
којих су још мирисале на обућарску радњу. Било је и мајушних кути ја с цир
клима и луткама којих су се нечија деца заситила. И понеких ученику сасвим
непотребних ствари које је каква радња поклонила немајући нешто што би
боље одговарало.3
Већ стоји педесетак девојчица крај стола и чека. Дворана је тако топла, све
су сијалице упаљене, кроз прозор се назире цвеће.4 Разредне старешине ужур
бано излазе и улазе, издвајају поклоне за свој разред и стављају на засебне сто
лове.5 кржљаво, плаво дете стоји у првом реду гомилице. Да не носи хаљини
цу,6 могло би се помислити и да је дечак. оно је збиља још средњег рода.
нетремице гледа у повећу кутију с леве стране. образи су му претерано руме
ни и сваки час приноси кажипрст десне руке носу. До њега стоји девојчица по
луотворених уста. И она је назебла, шмрче, ваздух јој никако не може да прође
кроз ноздрве. њене дужице су упола покривене горњим капцима и у беоњача
ма има неког бисерног сјаја, те се чини да су јој очи пуне суза. она се загледала
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у завежљај неправилна облика, мотри хоће ли га њена разредна7 издвојити. нека
деца се труде8 да не гледају у ту гомилу тајанствених ствари, и зато гледају у та
ваницу, у пећ, у сво је прсте, у под. Међу њима је и Ружица. она је толико про
видна да би могла бити јунакиња какве бајке. Главу држи мало дигнуту, и како
јој и нос иде мало навише, личи на љупку зверчицу9 која по зраку њуши. Рамена
је повила, прсте држи испреплетене. око ногу јој се начинила барица од воде
исцеђене из ципела. негде улево10 од ње стоји повелик бео завежљај,11 али она
не зна тачно како он изгледа.12 Срамота је да окрене главу на ту страну.
За то време су се дарови почели делити.13 Сваки час би кроз врата прома
кло дете с белом тајном у рукама. нека деца14 су остала да до краја присуствују
свечаности. она су стојала поред пећи и кришом загледала у оно што су добила.
нека су, да заварају траг, тобож радознало гледала око себе, а прстима опипа
вала садржину свога замотуљка: је ли унутра кутија, или су књиге, или капут,
или ципеле. понека су начинила мали прозор на хартији да би се видело шта
има испод ње.
– Ружица поповић! – прозвала је танка плава наставница15 и, загрливши
девојч иц у, пред ал а јој вел ик округласт завеж љај, сав мек.
– Ружица је сигурно добила капут – шапутало16 је неколико девојчица око
пећ и, зак ључ уј ућ и то према вел ич ин и њеног завеж љаја и знај ућ и да нема зим
ског кап ута.
а она је истрчала брзо напоље. Већ у дворишту ју је срео пљусак и хладно
ћа. она је дигла оковратник свог памучног капутића и, испруживши главу на
пред као да се спрема за гњурање, појурила кроз кишу. али јој је трчати било
врло незгодно, јер је ступала само петом десне ципеле и прстима леве. Тако јој
је вода мање улазила у обућу. Међутим, хтела је да што пре17 стигне кући и од
важно је и десним стопалом загазила у воду.18
на њено нестрпљиво куцање мати је хитро19 отворила врата. уз скут јој се
тискало и троје мале деце у жељи20 да искочи на кишу, као што појуре мачићи
кад се врата од собе изненада отворе.
– Да вид имо, да вид имо шта си добила – весело је дочекала мати и, ставивши
завежљај21 на сто, расекла канап.22
унутра је био23 плав матроски капут са златним дугметима и жуте спорт
ске ципеле. Сви матроски капути личе један на други, и Ружица није одмах по
годила којој је девојчици раније припадао; и како је доста очуван био, није чак
одмах приметила ни да није нов.24
– Хајде, брзо обуц и да вид имо како ти стоји – рек ла је мат и и придрж ал а
јој га.25
Дете је у њега упало цело26, једва су врхови прстију вирили из рукава, уска
рамена нису могла да досегну до места докле су она прва, шира допирала, ску
тови су висили скоро до чланака.
Али је мат и зад ив љено кликн ул а:
– Дивно! Вид и, вид и како је дугачак. Неће ти колена запет и. Како је само
дебео! како су рукави дуги, чуваће ти прсте, ионако немаш рукавица. Де,
окрени се с леђа. пођи мало напред. поширок је, може27 ти трајати четири го
дине. капути се, дабогме и не мењају сваке године, то ни имућни28 не чине.
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Руж иц а је, сва срећна, ход ал а по соби. Попел а се на стол иц у да се оглед а
мало. И, разу ме се, свидел а се самој себи: као златна пчел а вирил а је из огром
ног кап ута. Мат и ју је опомен ул а:
– А ципеле! Хајде да пробамо ципеле да ли су таман. Мало су повеће, али
ћу ја унутра натрпати хартије. а већ догодине биће ти као по мери.29 Видиш само
како је ђонјак. Трајаће он и дветри године још. Де, проходај по соби. Је ли ти
лепо у њима? Је ли топло? Да нису мало тешке? али ништа то не мари, – тешила
је себе30 – боље је и да су тешке него да вода улази унутра.
Мат и је ужурбано говорил а и обил азил а око детета. Наједном се радос но
сет ил а:
– Хајде, изиђи мало напоље да вид имо хоће ли ти бит и топ ло. Пол ако само,
немој пас ти, праг је клизав!
Ружица је изишла у двориште на кишу. проходала је горедоле неспрет
но газећи због превеликих31 ципела. Сем тога, било јој је необично да ступа
целом ногом, јер је већ од јесени ишла на прстима или на петама кад је време
влажно.32
– Како ти је? – питал а је мат и. – Улази ли вод а? Не улази, разу ме се. Хајде,
стан и у ту бару да добро исп робаш. Е, то је дивно! Вол им ципеле у које не улази
вод а. А како је кап ут ић? Чува ли добро?
– Улази ветар, мож да ми је преш ирок – рек ла је уплашено Руж ица, мис лећ и
да томе нема лек а.
– Ниш та то није. Притегн и га мало, а ја ћу ти пос ле премес тит и дугмета.
Видећеш, одмах ће постати тешњи. е, ходи сад унутра, доста смо пробали. Ски
ни се. Дај да видим да збиља вода није ушла.33
И мати неспокојно увлачи шаку, пипа око шавова где се ђон и горња кожа
састају и не може34 да верује себи. никад у животу није носила ципеле које не
пропуштају воду, чак ни кад су старе.35 Сва задивљена, куцка савијеним кажи
прстом у ђон као кад се куца на врата.
Наједном Руж ица пад а на пос тељу и плаче горко. Кап ут је одг урн ул а дале
ко од себе. На црној сат инс кој пос тави, на унут раш њем џеп у, виде се жут им
концем извезена почетна слова имена ран ијег сопс твен ик а, два крупна Р. Ч.
Мати уплашено36 баци ципелу на под и, милујући дете по коси, бојажљиво
запиткује:
– Шта ти је, забога? Зар ми баш ниједан37 дан не може бити без бриге! Шта
ти је, Руж ице, наједном? Бил и смо тако весел и...
На застирач у постеље, саш ивеном од разнобојн их крп ица, дете је, не диж у
ћи главе, само јецало.
– Бил и смо тако весел и, – бриж но понови мајк а – па шта је сад?
– Не мог у тај кап ут да нос им, ни ципеле. То је дал а Радм ил а, она што није
хтела да седи са мном у клупи и што је све бежала од мене кад идемо у реду.38
каже да ја нисам чиста само зато што ми је39 кецеља стара – рече дете, не дижући
главе и још жалосније заплака.40
– Немој плак ат и, она ће се пок ајат и. А мож да ово и није њено – рече мат и
несигурним гласом, уцвељена због увреде којом су јој такли дете и уплашена
да се дар збиља не морадне вратити.41
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– Њено је све, – примет и горко дете – познајем по овим златн им словима,
вид иш. И по дугмет у познајем, има једно дугме без ленгера. И сет ил а сам се да
су и ципеле њене. Познајем по кож ном шниру и рецк ама. Не мог у то да узмем...
Мати клонуло седе на троножац42 крај пећи. у руци је још држала ципелу,
једва приметно излизану на прстима и потпетици. С времена на време би по
ново куцнула у ђон43 савијеним кажипрстом. покушавала је да смисли штогод
чиме би наговорила дете да прими дар, али јој није полазило за руком.44 Мали
шани, скупљени крај постеље, зачуђено45 су посматрали сестру.
озаривши се у лицу,46 мати још једном покуша да наговори девојчицу:
– кажем ти, Ружице, она ће се покајати, још47 ће те после више волети.
Знаш, као чича петар, који је тату мрзео док га случајно48 није спасао од ватре,
а сад га воли више него рођеног брата.
Руж иц а је сад бил а прес тал а плак ат и, само је свак и час дубоко узд ис ал а.
На мајч ин у примедбу, вртећ и главом бриш ућ и сузе, које опет појурише, рече:
– Ти не знаш, мам а, њу. Она каже да сва сиром аш на дец а имај у ваш и и да
зато неће да сед и до мене. Не мог у да нос им ни њен кап ут ни њене ципеле.
Жена се тада нагло диже са столице, узе дароване ствари и опет их ћутке49
уви у белу хартију, па завеза канапом неколико пута, као да се боји да се не пре
домисли. Радила је то одлучно и строго, па50 се Ружица побоја да се мајка није
на њу наљутила. али је њен51 глас одмах разувери. Звонио је тако чудновато
мирно кад рече:
– Врати то све сутра. кажи да ти је много велико, да не увредиш наставни
52
цу. И дај сад тањире да вечерате ви, деца. Тата ће касно доћи, не треба да га
чекате.
Ноћ је Руж иц и прош ла у врелом полус ну. По стот ин у пута јој се оди г рава
ла пред очима слик а како је све нас тавн ице натеруј у да прим и дар. Међут им,
све је прош ло лакше него што је очек ивал а.
– Зашто нећеш да примиш? – упитала ју је разредна,53 пажљиво гледајући
њене од плача још отечене очи. – Синоћ си бил а весел а, је ли?
– Много јој је вел ико – јавил а су друга деца. – Она је много мања од Радм и
ле. Знате, њој су припале Радмилине и ципеле54 и капут.
Ружица је сагла главу дрхтећи.55 Испод клупе је опет стајала бара56 од воде
исцеђене57 из њене обуће. Испод окраћалих рукава кецеље вирили су рукави
мрке испаране хаљине. коса је на челу била придржана гвозденом укосницом,
али је ипак летела на све стране. Видело се да је недавно била58 измивена. Тра
гови вреле воде и силног трљања при умивању видели се још на црвенилом
прошараним образима.
– Јесу ли59 то твоје ствари? – упита наставница60 Радмилу. – Ти си, мислим,
недељу дана седел а с Руж ицом у клуп и, па си пос ле због кратковидос ти преш ла
у прву. Је ли тако?
Сва зајап урена, Радм ил а је ћутал а. Друга деца су прво бојаж љиво, па онд а
све глас није, са разних страна учион ице, стал а довик иват и:
– Она, гос пођице, није кратковид а, казал а је то само...
наставница61 ово нагло прекиде бојећи се да до краја не кажу своју оптужбу:
– не питам вас.62 Доста.
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Зат им приђе повећој девојч иц и у пос ледњој клуп и и рече:
– Хајде, устани. Ти си, чини ми се, мало већа63 од Ружице. Могла би, ако хо
ћеш, да са њом замен иш ствари које си синоћ добил а. И ти си добил а кап ут и
ципеле, је ли?
Девојчица, као да се уплашила од тога предлога, молећиво је у њу погледала.
– Не бој се – дод аде нас тавн иц а смешећ и се. – Теби ће Радм ил ин кап ут и
ципеле још боље стајат и, јер си скоро истог рас та као она, а Руж иц и ће много
боље одговарат и оно што смо теби бил и дал и.
Тек пос ле овог објаш њења девојч ица се охрабри и одмах стаде да развезује
ципеле.
– То ћемо на одмору удес ит и – прек иде је нас тавн ица. – Поћ и ћете лепо са
мном у амбул ант у и тамо замен ит и.
Руж ица је сад мало дигла главу и бојаж љиво поглед ал а у нас тавн иц у. Одах
нул а је тек кад је спазил а да се она пријатељс ки на њу осмех ује. Остал а су се
дец а, задовољн а решењем, нас лон ил а удобно на сед иш та као што чине пос ле
теш ког одговора. А Радм ил а је зач уђено глед ал а Руж иц у. Она јој се сад чин ил а
ново биће. Осећање стид а и бол а је обу зимало. Схват ил а је да Руж ица неће дар
зато што је од ње и схват ил а је зашто је имал а снаге да га прегори.
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Гром

В

ећ неколико дана време у селу није могло да се уједначи:1 плахи пљускови и
грмљавине смењивали се са жегом. на узвишицама сеоског друма већ сат
после кише дизала се прашина, док је у рупама још стајало блато и вода. пото
ци су час излазили из корита час сахнули. Јутра су бивала обично запарна, пу
на потмуле тишине, па је око подне излазио иза планине облак, један, опрезан,
као да иде у извидницу. И тек што је осмотрио огромну висораван окружену
брдима, јавили су се и други тамни, округли, потом разбарушени, и прекрили
цело небо за неколико тренутака. а онда је на још сасвим неисушену2 земљу
пала киша, шумна и нестрпљива, и жути потоци се сјурили у реку готово недо
дирнувши ледину, као да су били од уља. па је опет пред вече сунце надвлада
ло облаке и зашло за3 планину, бацајући надалеко чудновату, месечинасту све
тлост. Тако се понављало већ недељу дана и сељаци су већ постали нестрпљиви.
по таквом времену ни је им се жело, а већ је било време жетвама. Зато су, чим
устану, прво помаљали главу напоље да виде да ли је запарно или хладњикаво.
И кад осете млак поветарац, забринуто стану размишљати кад ли ће се време
уједначити. понеки је, истина, био и задовољан овим временом, јер су од кише
кукурузи у долини расли као да их ко вуче из земље и једрали.
Oни су, плашећи се да већина села не измоли небо за лепо време, набусито
говорил и:
– Е, брате, сељак у не можеш угод ит и: ако је жега, не ваља, изгоре све; ако је
киша, опет не ваља. пусти, брате, нека Бог о томе брине. он најбоље зна шта4
треба.
у трећу суботу тога јула сељак Јордан устаде пре зоре. небо је било сасвим
чисто и ваздух хладнији него последњих дана. Жена му је већ била устала и
враћала се уз брдашце с ведрицама пуним воде.5
– Могло би се жет и данас у Врбовач и, – рече јој он – канд а неће бит и кише.
– Па да жањемо, не вред и више чек ат и, може клас је полећ и – одговори же
на зад их ана од замора и спус ти ведрице, преко којих се прел ивал а вод а. – Одох
ја да пробуд им дец у.
Јордан оде да још једном прегледа српове, да спреми брус и врч за воду. од
свих пољских радова највише је волео жети. увек га је у те дане обузимало пра
знично6 расположење. у дане орања, поред свег доброг расположења7 и наде,
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мучило га неразумљиво неспокојство. а у час жетве није више било сумње ни8
неспокојства. Видео је како је свака кап зноја родила стотине зрна жита. Зато
је и овог пута већ при помисли да ће ићи на њиву да жање осетио свечано распо
ложење као у празнична јутра.
Деца су на позив мајке одмах устала. Знала су да ће се на њиву, јер их иначе
не би будили. Мада Јордан није био имућан сељак,9 волео је да своју децу штеди
од терета. он и жена су још били снажни и заклањали су их10 где год се могло.
– Обуц и се, на жет ву ћемо – рече он син у, који је пошао на поток да се уми
је. – А и мен и дај ону кумову кош уљу – дод аде обраћајућ и се жен и.
Уто је изи ш ла из куће и девојч ица. Убран у, сву у пруге сукњу носил а је опа
сан у више струка, готово под груд има, као што се носи у јуж ним крајевима. Пре
ко млад их, још неж них груд и имал а је кош уљу од грубог платна, из чијих су ши
рок их рукава вириле сунцем опаљене руке. У крупн им очима те девојч ице било
је питомости, али је линија њених обрва и профила имала горштачн у оштрин у.
– Ти ћеш, Јано, спрем ит и ручак, па ћеш онд а на њиву – рече јој отац и нач и
ни се да11 нешто послује, јер му је дошло некако необично жао што и она није
могла поћи одмах с њима.
– Могла би мак а остат и да спрем и ручак – примет и молећ иво девојч ица, и
у забуни што се усудила да приговори очевој заповести готово заплака.12
– Рекао сам, и сад доста – повиси Јордан глас, јер није волео а поп ушта дец и,
али му би криво што збиља није рекао жени да остане и спреми ручак, а девој
чицу повео са собом.13
Зато хит ро забац и срп на раме и пође ниш та не говорећ и, а жена и син се
упут ише за њим. Жена се само код вратн иц а у двориш ту окрете и рече благо
девојч иц и:
– Ти знаш све како треба. Прво само баби узвари млеко. А пос ле, кад пођеш,
обуц и нову сукњу, среш ће те когод.
Хтела јој је рећи што утешно, помиловати је, остати уместо ње код куће,
али се није усуђивала. Јордан није волео да се она меша14 у његове одлуке. И тако,
убрзавши корак, зађе са сином за15 шуму, једва сустижући Јордана.
ускоро су се и остали у селу стали16 будити; на моткама у дворишту су се поја
виле шарене застирке; голишава деца су поседала на прагове. Јана наложи ватру у
хлебарници. Хтела је за ручак да умеси питу од зеља. То је сигурно мислила17 кад
је казала: „Ти знаш све како треба.“ Тада се пробуди и баба, Јорданова мајка, и седе
на троножац крај огњишта. Била је сва смежурана и обема се рукама ослањала на
штаку. Видећи Јану где сама послује, промуклим гласом јој се јави:
– А где ти је мајк а?
– Све троје су отиш ли да жању, а ја ћу пос ле, кад спрем им ручак – одговори
Јана што је глас није могла, јер је старица бил а глува.
– а ја сама, – прогунђа она – могу тако једном и умрети.18
Било јој увек жао кад су без ње одлазили на њиву, али19 је већ била сасвим
стара и није се могла мицати од куће. Мотрила је сада пажљиво са свога троношца
како унука приставља кромпире уз ватру, како се сагиње и дува у иверје набаца
но преко жара, како потом одлази у хлебарницу. наједном се млаз дима врати
кроз широк, црн димњак и испуни целу кућу. Старици пођоше сузе и позва:
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– Ој, Јано. Поглед ај-де напоље. Дим се враћа. Зар је данас било за жет ву?
Девојч ица, сва пос ута браш ном које је сејал а, ист рча пред хлебарн иц у. Ду
вао је мек ветар и облац и се помаљал и иза брегова.
– Рази ћ и ће се ово – рече стариц и и врат и се мирно унут ра.
Хитала је са ручком и после пола часа осетио се у дворишту пријатан ми
рис печеног хлеба и куваног20 кромпира. Два детета из суседног дворишта до
ђоше пред хлебарницу молећиво посматрајући Јану као гладни кучићи. кошу
ље су им се дизале на пупчастим трбушчићима, а она су нестрпљиво тапкала21
по блату, које се још од ноћашње кише није било осушило. Јана им ужурбано
пружи по комад пите, затим одвоји ручак за старицу и оде да се спреми. Спре
мала се дуже него обично, јер се за жетву девојке облаче као за празник.22 узе
нову сукњу, кошуљу проткану свилом, задену за појас неко мирисно лишће,23
па, ставивши на главу тепсију с питом, у једну руку узе суд куваних кромпира и
хлеб, а у другу лонац вреле чорбе, и тако се спусти низ двориште. Старица дође
до врата, стави шаку над очи, разгледа небо па довикну:
– Јано, пож ури ти. Киша само што није пал а.
И онд а седе на праг и поведе разговор са суседом што је радознало вирил а
иза плота:
– Ко је вид ио да се по овак вом дан у жање!
– И ја се зач уд их кад одоше – одазва се сусед а и, пров лачећ и се кроз плот,
дође те седе на праг до старице.
Међут им, небо се све више колебало, биље стало снаж но мирис ат и и низ
увале пок уљал и беск рајн и облац и као караван и. План ине се у час у прет вориле
у чудновате дивовс ке саблас ти и, због них ања облак а и магли око њих, чин ило
се да нек уд пут ују.
а Јана је спокојно ишла24 стазом. Зар је мало пута по олуји и грмљавини
била у пољу? ни на ум јој није падало да се где склони, само је мало убрзала
кораке, осећајући пријатност од кретања на ваздуху после умора у хлебарни
ци и крај огњишта. насмешила се покаткад детињасто на мисао да ће мајка,
кад угледа питу од зеља, казати: „Боље си умесила него ја“, и с времена на вре
ме је са задовољством гледала низ своју нову сукњу, прошарану угасито црве
ним и зеленим нитима, јер је још била у годинама25 када човека усрећавају та
ко невине ствари. И што је више ишла, газила је све гипкије, горштачки, једва
додирујући земљу, иако је носила терет на глави и у рукама. нешто ју је нео
дољиво вукло да што пре стигне на њиву. Ветар је сваки час доносио мирис
зреле пшенице26 с околних њива, и мада је тог немирног часа у пољу било
безброј гласова и шумова, најјасније је чула шапат заталасаног класја. „прво
ћу се, кад стигнем, одморити мало под крушком“, помисли она, „па ћу онда же
ти.“ Тако занесена, није ни опазила да је већ дошла наспрам винограда који је
био на по пута до њиве, ни да се отежало небо сваки час могло отвори ти и за
лити је пљуском.
Чобан и склоњен и у чард ак у познадоше је:
– Јана чича-Јорд анова. Што ли се не склон и! Ој, Јано!
Тада се изненадно гнев27 грмљавине проломи над долином и бесомучно
лину киша. а потом још неколико усамљених удара грома, па мртва тишина и
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шум пљус ка свуд по целој огромној висоравн и, па опет гром као да цепа зем љу
и зарива јој се у само срце.
– Морао је ударит и негде у близин и – бојаж љиво се јави нек и људс ки глас,
и учин и се тако мал и и слабачак пос ле моћног гласа грм љавине.
Затим се и пљусак нагло утиша, чобани са стрепњом28 протурише главе
кроз прозор на чардаку и опазише девојку где лежи на путањи. Тепсија с гла
ве јој се далеко откотрљала, а из судова се просуо ручак који је ујутру спрема
ла. они се у часу скупише око ње. лежала је мирно као да спава. није се видело
којим је путем смрт дошла до њеног срца.
А пос ле нагло изг реја сунце иза облак а, киша сас вим прес таде, громови се
погас ише у свој окол ин и. Чин ило се да су се јед ино зато спус тил и на зем љу да
прес ретн у Јан у на путањи и да је заус таве.
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на киши

У

читељиц а из Лок ав а пус ти ђаке ран ије кућ и, јер су се изн ад околн их пла
нин а почел и гом ил ат и муњ ом наор уж ан и облац и. Стојећ и на школс ком
праг у, занесено је глед ал а за децом низ пут који је, јед ин а бел а трак а у целом
зеленом прос тору, везивао њиве са кућама, село са оближ њим градом. Две ка
пи крупне као треш ње падоше јој на рук у. Путем никоше црн и клобуц и кишо
брана, који скак утах у и повијах у се под вет ром. Прој ури неко у двокол ицама;
лице му се румен ило као летњи плод, под зел ен им, пером зак ићен им шеш и
ром. У врт у пред школом чин ило се да свак а кап кише отвара по јед ан цвет; ли
вад а крај реке као да на очиглед још набуја. Између неба и зем ље већ је тек ао
океа н; пут се прет ворио у поток и јурио лудо у правц у град а.
Потом наједном, кроз некол ико часова, опет је све било светло. Безбројне
зас тав е свеж ине, мирис а, звук ов а ков ит лал е се и поз драв љал е вес ел о једн а
друг у. Довик ивал и се врхови брегова са црвен им крововима у граду.
У так ве дане обично је дол азил а к њој болес ниц а што је становал а код си
ромаш ног сусед а железничара. Обично је отварал а прозор маш ућ и руком.
– Кад умине киша, да прошетамо?
Иако удаљен, киша је донос ил а њен глас нетакн ут и нек ако освежен.
Одл азиле су потом до сеос ког гробља. Прво стазом кроз сабљичас ту бујн у
траву, па путањом преко излокан их жил а дрвећа, најзад кроз ливаду на висорав
ни. Учитељиц а је обично на овим шетњама имал а оне страш не мис ли нејас не,
које се ником не признај у, од којих се човек плаш и и стид и. Пом иш љал а је да
болесница жел и увек да иде до сеоског гробља, јер мож да слут и да ће тамо оста
ти зау век, и хоће да глед а шта има у суседс тву, и как ва је тамо боја неба, обл ик
траве: как ав ваздух тамо веје. И да би сак рил а своје душевно стање, учитељица
је тад говорил а претерано веселе ствари, град ил а се да не вид и куд а иду, очек у
јућ и са зебњом реч и болес нич ине.
Сад а јој у сећање дођоше нароч ито два дана. Једном су дош ле до гробља и
ћутећ и пос мат рале окол ин у.
– Гле, да ли овај сељак увек овуд пред вече прол ази? – рече изненадно боле
сница. – Добро би било кад би свако вече овуд а прол азио.
Учитељиц а се учин и да није чул а те реч и, пок ушавај ућ и да разговор скре
не на што друго. Она пок аза тобож раздрагано, где у близин и пасе стадо оваца.
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А пос ле мало ћутања дод аде:
– Изглед а да је овде пред вече одвећ тихо. Боље би мож да било да је гробље
негде ближе пута. Како ви мис лите?
– Али заш то? – рече смело учит ељиц а, прик уп љај ућ и пос ледњу снаг у за
равнодуш ност, и као да је разговор узг ред ан и случајан. – Добро је мало мира;
у живот у је иначе много буке...
Опет су заћутале. Болес ница је заглед ал а свак и кут, шап ућућ и:
– Лево је, дак ле, њива са овсом, на исток у је село, у дол ин и је шљива, дес но
шума! Биће пес ме птица!
Из шуме наи ђ е пов ет арац пун мирис а бор ов ине и заг аз и у дуб ок у гро
бљанс ку траву.
– Као да зем ља пос таје лакша од овог поветарца – прошапта болес на жена
као себи говорећ и.
Па ипак из свих ових сетн их реч и било је непојамно задовољс тво и изве
стан свет итељс ки мир.
Тога дана ћутећ и су се врат иле кућ и. Учитељиц и се чин ило да је нешто себи
обећала, али тада није знала какво је то обећање, или није могла себи да га и призна.
Још чеш ће јој се враћал а у сећање једна шетња дуж пута.
– Поглед ајте како природ а раскош но враћ а људ им а све што од њих узме.
Кад глед ам ову бујн у априлс ку траву, разу мем нуж ност умирања.
Мож да су ове реч и биле баналне, мож да су могле бит и неп ријатне, да их је
казао здрав. Али учитељица углед а како под сјајем окупан их план ина болес ни
чин образ има нек и зелен и одс јај и укоченост коју стварају претерана узбуђења.
– Поглед ајте кол ико зелен их сабљиц а траве вечерас радос но дише; – на
став љал а је болес ница, – вид ите ли тамо крај шуме збегове јагорчевине...
Она се нагло прек ид е, мож да од узб уђ ењ а, мож да због изнемоглос ти, и
учитељица је пон уд и да се врате под изговором да се плаш и новог пљус ка.
– Само још некол ико корак а, до оног бреж уљк а – одговори она са неком
чудном страш ћу, као да је иза завијутк а чек ао спас.
Крај бреж уљк а је леж ал а ливад а пуна зам ршеног зелен ил а, зук ве и сочног
воденог лиш ћа. Киша задрж ана на широк им лис товима рос ил а је по трави при
најмањем поветарц у. Она беше пробуд ил а све мирисе што леже обично у бар
ској трави. Тамо окол ина мирис аше на забачена гробља, трав у око старих ма
нас тира и јаруге дубок их шума.
Као да гов ори мол ит ву кој у је безброј пут а рек ла бол ес ниц а пон ав љаше
своју мисао:
– Неће бит и теш ко прет ворит и се у трав у. Вид ите како је ливад ама добро,
увек су под кишом и вет ром и сунцем.
Притом жудно поче брат и прег рш ти траве, зал азећ и дубоко у лив аду мо
кру од кише.
– Али можете назепс ти! – јед ва се учитељица усуд и да примет и, глед ајућ и
је како гази све дубље и дубље у ливаду.
Наједном облац и се почеше опет скуп љат и. Њихова огромна тамна гал ија
указ а се у дал ек ом зал ив у неб а. Пој урише муњ е од врх а врх у план инс ком.
Околне ливаде пос тадоше тамне, само се светлело брдо изнад варош и.
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Учитељица се уплаш и новог пљус ка и стаде зват и:
– Пож урите, сад ће киша као из кабла.
Болесница се лено окрете. У тајанственом предк ишном сјају чинила се као са
бласт. И пре него што су се облаци ист резнил и од првих муња, пљусак се спусти.
На врат има сеос ке куће нед алеко од пута јави се неко и позва руком. Учи
тељиц а збуњ ен а пос тоја још јед ан час ак под пљус ком, зат им скоро нес вес но
пот рча да се склон и под кров. Сељ анк а пој ури са кишобраном према лив ад и,
где је стојал а болес ниц а, јед ино људс ко биће које се није труд ило да побегне
исп ред кише. Чин ил а се као свеш тен ик занес ен вршењем неког тајанс твеног
обред а, остајућ и на сва дозивања непом ична.
Док су се враћале кућ и путем по којем су вијугал и жут и поточ ић и, она као
да је намерно стајал а у воду зането говорећ и:
– Осећам како се у дан кише мрт ви веселе, како нич у кроз траву опет у дан
и сунце...
И на дан кад а је умрл а опет је пад ал а киш а. Трав а је као наоч иглед пора
сла. Септембар се зеленео као да је мај. На ливад ама се сретале звезде прс тен
ка, и шибље крај реке још је чувало руменк ас те прел иве на својој кори. Спро
вод није мог ао ићи прек им пут ем, нег о је дуг о зао б ил аз ио. Прош ао је крај
лив ад е пуне барс ког биљ а и отиш ао дал еко иза завиј утк а, до кога су обично
ишле шетње. Иза кол а је ишла учитељиц а са гом ил ицом друг их људ и, а небом
изнад спровод а пловил а су два тамна облак а свечано, неш то пои зд аље, заус та
вљај ућ и се увек кад би се спров од заус тавио. Над гробљем они наб ујаше као
жалост, порас тоше преко целог неба и све опет зас уше кишом. Ниче некол ико
тет уравих кишобрана, само учитељица због нечег свој не отвори.
Свега се овог она живо сет и сад: био је први дан кише пос ле болес нич ине
смрт и. Би јој јас но да, ма громови пад ал и, мора поћ и на гробље. Неко нејас но
обећање, немо зад ато, на то ју је нагон ило. Сутон се ближ ио, али она се крете
кроз перјан ице бујне, сабљич ас те траве, па преко излок ан их жил а дрвећ а, па
на висораван. Зелен ило је тамо било гус то и дубоко. Гране дрвећа су се сас таја
ле изн ад хумк и. Ограду су чув ал и облац и зел еног жбуњ а. Само је најнов ија
хумк а бил а руменк ас тож ута.
Учитељица се осврте, поглед а у небо и седе на клуп у.
– Добро је, – пом ис ли – од овог поветарц а на висоравн и зем ља збиљ а по
стаје лакша.
Пред сам у ноћ прође исти сељак стазом крај ограде. Ишао је спокојно као
и поред шуме и поред њиве са житом.
Она га, већ збуњена тамом што је около бујал а ослови:
– Да ли свако вече овуд а прол азите?
– Свако, овуд ми је пут.
– Добро је, – пом ис ли учитељица – самоћа неће бит и тол ик а. А поред пута
би било одвећ буке.
Страш но је први пут изи ћ и из гробља у коме се неко близак остав ља. Учи
тељица скуп и сву снаг у да изиђе на стаз у што вод и школ и. Још једном се освр
те: лево је стојал а њива, на исток у село, дес но шума пуна пес ме, и доле школ а и
вијугави жут и пут.
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Љубав постоји

Б

ос анк а обазриво под иже глав у кад је деж урн и лек ар изи шао. Њена сусед а,
блед а жен ица што је говорил а ниш ким акцентом, леж ал а је непом ично. Го
спођиц а из Сенте је дубоко дис ал а. Чин ило се да је и мал а Вера већ утон ул а у
сан; капц и њен их зат вор ен их очиј у под рхт ав ал и су као дечје уснице. И сви
остал и су спавал и или се претварал и да спавају, лежећи мирно као огромне беле
ларве. Из повоја су им вириле само главе или само носеви. Понегде је и дес на
рук а бил а изван пок ривача, као да се ларва почел а тек да отвара.
Бос анк и се није спав ало. Пред њом су се отварал а небес а пун а пок рет а.
Никад она у свом ран ијем живот у није знал а да има тол ико неба. Управо мож да
је нек ако и знал а, али га ник ад није наједном тол ико видел а. Знал а је да облац и
живе збиља на небу, али ник ад их није глед ал а како то живе, како пут уј у, како
се мењају из змајева у мед веде, из кул а у вулк ане, како се све промен и, само док
човек поглед окрене. Ето, и птице пос тоје. Управо она је и ран ије знал а да по
стоје, али их није тако из дана у дан глед ал а како живе, лете, биј у се кљунови
ма. Чуд ил а се како јој је слатко да их глед а, као да су јој те птице деца. Потом је
поглед ал а још даље у шум у, што се повијал а и мењал а бој у као море. Ето, и ве
тар пос тоји. Она га глед а како повија врхове боров а прет варај ућ и их у тал асе
што се сус тиж у. Ран ије је она вет ар опаж ал а само кад залелуја чарш ав е про
стрте у њеном двориш ту или јој однесе крп у са прозора; и слушал а га само зи
ми како се као курш ум пробија кроз таван. Чин ило јој се да и дан и ноћ тек сад
примећује. Ран ије је дању бил а увек нагн ута над нек им пос лом, а ноћу мирно
спавала. Није тада знала ни да љубав постоји. Управо знала је, читала је из књиге,
и муж јој је чес то говорио да је вол и, али ипак ран ије није знал а шта је она стра
шна, траг ична љубав, којој сваког час а прет и бол и рас танак. Није тад а могла
знат и како се воле бродоломн иц и, нес рећн иц и и изг нан и из живота, како се
вол и оно што се може сваког часа изг убит и.
Оштра зимс ка светлост провејана кроз маглу паде јој теш ко на капке и она
склоп и очи. Пок уша да мис ли на своју кућу и муж а. Али су већ негде беск рајно
далеко стојал и гос тинс ка њена соба са црвен им завесама, пород ичне фотог ра
фије по зидовима, компот у патент теглама, муж који се у малој босанс кој варо
шиц и ценк а са сељ анк ам а око свиле и мириш љавих сап ун а. Све се то отис ло
далеко од ње, као лађа низ пуч ин у. Катк ад је само могла срцем, као двогледом,
602

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Како они живе ________

САДРЖАЈ

да прив уче опет у близин у све то што јој је ран ије сач ињавало цео живот. Она
пок уш а опет да разнеж и себе прем а муж у. Хтеде нас илно да се сет и свог ра
станк а с њим кад је пош ла у сан аториј ум. Сет и се како ју је љубио дуго и чак
плак ао и би јој, разу ме се, жао њега, само тако нек ако као кад се читају жалос не
књиге. Али и то је било трен утно. Гос тинс ка соба са црвен им завесама потон у
опет негде, а муж се удаљи као да су се пре пет векова растал и.
Пос ле мало зазвон и за устајање. Гос пођиц а из Сенте је тако брзо изв ук ла
руке испод пок ривача и принел а свом танком лиц у оглед алце које је дотле сто
јало под узглав љем. Мал а Вера је цел а искоч ил а из бунде. Учитељиц а се брзо
почел а пудерис ат и и зачеш љав ат и. Неко је у журби оборио дас ку, неко навио
грамофон. Живот је нагло план уо; из ларви су излетеле девојке и жене, коме
шајућ и се по терас и. На муш кој веранд и се исто тако под игла бук а.
Са женс ке веранде сви су пош ли, остал а је само блед а жен иц а. Она је мо
жда сањал а о свом малом син у, пос ле чијег рођења се разболел а. Он је био мост
који ју је спајао са прош лим животом. Бос анк и би трен утно жао да је остави,
али су мин ут и прол азил и, требало је журит и у лов за мрвицама живота.
– Већ је прош ло пет мин ута отк ако је звон ило – рече јој Далмат инац, блед,
висок млад ић, тако прекорн им гласом као да је зак ас нил а пет дана.– Тако мало
времена имамо за шетњу, зашто нис и брже сиш ла?
Парком је већ шетал а гос пођица из Сенте са академцем, мал а Вера са док
тором, учитељица са новим пац ијентом. Низ друм су ишли друг и парови.
– О чем у си мис лил а? Јес и ли спавал а? – опет поче млад ић. – Ја сам већ ко
начно полудео мис лећ и само о теби.
Босанк а је ишла крај њега оборене главе, ништа не одговарајућ и. Могла би
тако целу вечност ићи да не проговори, само да га слуша.
– У јун у ћемо заједно на летовање, нек уд где можемо бит и сас вим сам и, то
сам данас одлуч ио – опет рече он и онд а уплашено упита: – Шта ти је? Заш то
ћут иш? Зар ме не вол иш? Вид иш, данас имам тако много да ти кажем. Шеф ми
је рек ао да ће ми сут ра дат и блок аду. Мораш ми обећат и да нећеш ни с ким ше
тат и док будем леж ао. Обећај.
– Па то се разу ме, како бих могла шетат и с друг им! – искрено се зач уд и она
так вој бојазни.
– Зак ун и ми се. Страх ме је. Све ми се чин и, ако дуже будем леж ао у соби,
да ће ми те ко преотет и. Јес и ли писал а муж у да хоћеш да се рас тавиш?
Звоно је опет позвало на леж ање.
– Ах, то прок лет о звоно. Ник ад нем ам времен а да ти кажем, да те пит ам
све што бих желео. Увек имам осећање да сам гоњен.
– И мен и је теш ко – опет прос то рече Босанк а.
Она се није умел а израж ават и тако књижевно ни узбуд љиво као он. Уздр
жано је одговарал а на његове реч и и зато што није умел а сак рит и да не може да
верује у срећу, којој се он тол ико над ао. Свак и час је осећ ал а страх: „А ако не
оздрави! Шта би било ако он морадне још дуго леж ат и, а мене врате кућ и?“
– Мораш ми обећ ат и да ћеш ме целог живота волет и. И само ћу тако при
стат и на блок аду, ако обећ аш да ћеш ме свак и дан обил азит и – уграби он још
да каже.
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– Немој се плаш ит и тол ико, само тебе вол им – рече она и скоро уст рча уз
степен ице, да би сак рил а сузе.
Тако јој се увек пос ле разговора с њим плак ало. Пац ијент и су причал и да
је кас но дошао на лечење, и да га шеф само заварава преду зимај ућ и разна спе
цијалн а лечењ а; а он је, међут им, говорио тако као да ће сут ра бит и потп уно
здрав. Због тога је она баш мож да тако упорно и са страхом мис лил а о његовој
болес ти. И сад а се нек ако сва уплашена уви и склоп и очи, да би на миру разм и
шљал а. Као да су одм ах ту иза њен их склоп љен их очиј у бил е његов е зен ице,
видел а им је грознич ави болн и сјај, и чин ило јој се да још у својој руц и држ и
његов у рук у. Свак у његов у реч је поново у себи преж ив љав ал а, као да се пла
шил а да их не заборав и. „Нис ам знал а да се може овол ико вол ет и“, пом ис ли
она. „Чин и ми се, не бих могла живет и ако би се он још више разболео. Не бих
се ничем у више могла радов ат и.“ И дође јој чудно како се још малоч ас могла
онол ико радоват и живот у око себе.
Сут рад ан Далмат инац није изл азио у шетњу због назеба. Шеф је одлож ио
блок аду за некол ико дана, а лек ари и сес тре су стално трчал и око његове собе,
није се ни трен утак могло тамо привирит и. Пац ијент и су нешто уплашено ша
путал и. Они нис у волел и кад се лек ари и сес тре ужурбају. Онд а се увек догод и
штогод страш но. Нес тане понеког ко је до јуче изл азио на заједн ичке ручкове,
ко је шетао, ко се смејао и волео. Тако се, разу ме се, догађа и тамо, у живот у,
али се то тол ико не опаж а. Не живе сви тамо као једна вел ик а задруга; не носе
сви тамо исту ратн ичк у кок арду, исти жиг, исти црвен и печат грудобоље. Они
тамо не пом ис ле на смрт сваког вечера, не обрадују се сваком новом јут ру, као
беск рајно вел иком пок лон у.
Чет вртог дана се Далмат инц у отворил а крв. На врат има се појавил а запо
вест: Забрањен улаз. Али је Бос анк а ипак у подне крадом успел а да уђе. Поп,
који је заједно с болес ником био у соби, углед авш и је окрен уо се прозору. Дал
мат ин ац је леж ао непом ично, склоп љен их очиј у. Отворио их је тек кад је на
свом челу осет ио хлад ан длан. Кроз дубоко блед ило и укочен у жалост његовог
лица ипак се проби нешто румен и и радос ти.
– Мил а, – учин ило јој се да је рек ао – обећај да ћеш ме увек волет и...
– Волећу, не бој се.
– И пиши већ једном мужу да жел иш развод... Ићи ћемо заједно на летовање...
– Писаћу, не брин и. Ћут и сад, ћут и.
Неко је ходн иком прошао. Бос анк а је почек ал а час ак, док се корац и нис у
изг убил и, па пош ла врат им а не успев ај ућ и да заус тави јец ање, које је све гла
сније бивало. Болес ник се, срећом, већ опет био занео и мас ка му се опет наву
кла на лице.
Увече су га одв ел и у нек у друг у соб у, зас ебн у, где је увек са њим бил а се
стра и где нико више није могао улазит и. А Бос анк а је морал а и даље да иде на
ручак, да леж и на веранд и, да одговара на разна питања, да крије од друг их сво
је мис ли. И онд а је нас тајал а ноћ. Ноћ и су збиља пос тојале, то је тек тад а опа
зил а, и биле су ужас но дуге, и пуне несан ице и страш них исп рек ид ан их снова.
Бос анк а ник ад ни слут ил а није да се живот управо и сас тоји само од дуг их бе
сан их ноћ и. Наједном је из њеног живота нес тало свега другог, нес тало дана,
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нес тало неба, облак а, вет ра, птица, пос тал а је слепа опет за све то, остале су са
мо ноћ и и нем ирне мис ли. И бол. Она ран ије није знал а шта је бол. Ни слут ил а
није како је то неш то хладно, како има ужас не канџе и стеже срце сваког тре
нутк а, како је то неш то мутно и теш ко, што задрж ава дисање; како је то неш то
због чег а се суз е наг ом ил ав ај у у грлу и пек у; неш то што нап рав и пров ал ије
између човек а и целог осталог света.
Видећ и је дуго будн у, блед а жен иц а, Ниш лик а, која је с њом бил а у истој
соби, пок ушавал а је да започне разговор. Мож да случајно, а мож да да је нек а
ко, на свој нач ин, утеш и, она јој је говорил а како јој се чин и да се мал а Вера за
љубил а у доктора, али да је то само уображење, и да ће пос ле брзо проћ и. По
сле је тврд ил а да љубав и не пос тоји, да то само дев ојке себе зал аг уј у, али да
једна жена ник ад не би бил а луд а да се пред аје томе осећању.
Босанк а је обично ћутал а, иако јој се хтело да призна како она врло добро
осећа да љубав није залагивање, да је, напротив, нешто врло страшно, што никад
не пролази, да је нешто чем у мора да се предаје, да се од тога не вред и бранити.
Пос ле некол ико дан а, на дор учк у, пац ијент и су преп лашен их лиц а јед ан
другом преп ричав ал и одломке страш ног догађаја. И наједном су сви све зна
ли, ма како да се од њих крило. Неко је знао да је деж урн и лек ар три пута трчао
преко ноћ и у Далм ат инчев у соб у. Друг и је знао да је сес тра јурил а са нек им
инс трумент има. Трећ и је спазио самог шефа кад се пос ле поноћ и отуд враћао.
Чет врт и је видео кад су стигли рођац и. И наједном све је било јас но.
– Гос пођ о, драг а гос пођ о, – поз вал а је ноћу Бос анк а свој у сус еду у соби
– тако ме је страх, пробуд ите се.
Жена је некол ико трен утак а отворил а очи и потом опет зас пал а. А Бос ан
ка је остал а сам а. Бел о лак ов ан и орм ан и су свет лел и пот мул о као мет алн а
оглед ал а под светлош ћу неке сијал ице из парк а. На изглачаном се линолеу м у
играо одблес ак плам ен а из пећ и. И све је нај едном изглед ал о тај анс твено,
друкч ије него јуче. Све су те ствари, чин ило се Босанк и, знале нешто о смрт и и
живот у што ми не можемо да док уч имо. Она опет пок уша да пробуд и болес ни
цу. Хтел а је да јој каже да није знал а да може да се умре тако брзо, и да може тако
страш но да се вол и, и да може да се осећа тол ико усам љено; али је жена и даље
спавал а. Она тад а зап лак а, заг њуривш и лице у јас тук. „Зар се може бит и ово
лико нес рећан“, као да су говорил а њена јецањем пот ресена рамена.
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Слатко је бити сиромашан

С

ес тре су седеле на балкон у што је глед ао у прозоре једне нис ке куће у њи
хов ој улиц и. Бил о је там о нек ол ик о пал ат а, нек ол ик о двок атн иц а, два
празна плаца и та једнокатна кућа обојена сиво, са два старинска прозора и
кровом који се дизао као шубара и на коме се видело да је безброј пута опра
вљан. Сопственике и становнике палата љутило је присуство те мале куће, по
неки су се чак и стидели што се налази у њиховој улици, као што се стиде бо
гаташи присуства својих сиромашних рођака. Говорили су са негодовањем да
човек скоро нигде1 у Београду не може наћи улице у којој није остала2 тако по
нека страћарица која квари господство осталих зграда. Једино су сестре ужи
вале због присуства те сиротице заостале3 из прошлости. Сваког дана су се
забављале нагађајући шта се ради под шареним кровом од црепова: да ли сту
денткиња чита нагнута над књигама или крпи једине чарапе које је малочас
опрала и у дворишту осушила на последњем сунцу.4 Тога дана се, по њеној
сенци што се погурена оцртавала на завеси иза које је горела светлост, то није
могло лако погодити.
– Сед и непом ично, – рек ла је старија сес тра – сиг урно учи.
– Не учи, – усп рот ивил а се млађа – крп и чарапе, али је окрен ута леђим а,
па се не вид и како јој се руке мич у.
После тога су сестре заћутале уживајући у пријатном сутон у и заборавивши
час ком на малу кућу и њене становн ике. Зат им је изненад а примет ил а млађа,
поглед авш и опет на прозор сиве куће:
– Слатко је бит и сиромашан. Нема човек ник ак вих брига. Опрал а је своје
чарап ице, осуш ил а их и, видећеш, сад ће, док их само окрп и, отперјат и у шетњу
весел а као да их има стот ин у на гом ил и.
Наједном се нов а сенк а појав ил а на зав ес и: држ ал а је исп ружене руке и
спустила нек и предмет на сто. А за њом је ушла у собу и трећа сенка, сенка висо
ког млад ића. И обе су се нагло смањиле и измешале са непок ретном прил иком
студентк иње.
– Сел и су да вечерају – објави старија сес тра, која је тол ико пута пос мат ра
ла тај час у малој кући. – Сигурно имају само какву чорбу од кромпира или
спанаћа. Слатко је тако имати само једно јело, па бар да5 човек поједе до по
следње мрвице, а не као ми, морамо свако јутро да га просипамо.
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Тако су разговарале сестре, па ушле и саме да вечерају. Док су вечерале,
врата што воде на балкон била су им широм отворена и небо пуно звезда, као
скупоцени застор, било је6 између њих и осталог света. понеки ауто би објавио
да скреће на десно, чуло би се покаткад звоно удаљеног трамваја и потом је од
јекнула песма.
– Студент – углас рекоше обе сес тре и пођоше на балкон да виде јес у ли
погод иле.
И било им је прос то ужас но кад су виделе да су се превариле и да улицом
пев а неко друг и. Њим а се прос то чин ило да живот у малој кућ и мора да тече
онако како оне предс казују. Зато су, љут ите, већ хтеле да се склоне кад се једна
завеса на малој кућ и диже, студентк иња помол и главу, разглед а улиц у, разглед а
околне куће и рече:
– Нема никога. Мог у дић и завес у и мало отворит и прозор.
– Хоће сигурно наглас да учи, па јој је непријатно да је ко чује7 – шапатом
примет и сес тра која је стајал а у врат има балкона.
– Чудно што отварају8 прозоре с улице, – као за себе рече друга – они су им
обично по цео дан зат ворен и.
И обе пол ако, на прс тима, изиђоше на балкон да боље виде, старајућ и се да
седн у у сенк у како их становн иц и мале куће не би опазил и. Кроз вретен ас те
мале стубове балкона су виделе како се и друга завеса диже и прозор отвори.
Жен а пог нут их леђа прал а је судове и слагал а на необојен чамов сто. Уза
јед ан зид је стајао гвозден војн ичк и кревет, а уз друг и раск лиматан кух ињс ки
орман.
– Знач и, и у кух ињи спавају – отрже се једној сес три. – Та је сирот иња зби
ља довитљива.
Али је њихов у паж њу убрзо прив ук ла друга соба. Студент је скин уо кап ут
и разглед ао пос тав у. Студентк ињ а је пеглал а марам ице и раз ас тирал а их свуд
по соби, онако нес авијене, да се још суше. Тај призор је разв ес ел ио сес тре и
млађа је понав љал а скоро глас но свој у уобичајен у примедбу, заборавивш и да
не жел и да је доле чују.
– Е, слатко је бит и сиромашан. Малочас их је опрал а, осуш ил а, а сут ра ће
их задовољно вад ит и из џепа као да их има стот ин у.
– Ћут и – опомен ул а је строг о старија, љут а што јој смет а у пос мат рању
предс таве која се оди г рава у малој кућ и.
– Сестрице, молим те, окрпи ми поставу, већ су ми џепови испали.9
Студентк иња је оставил а марам ице и знал ачк и преглед ал а пос таву на бра
товом кап ут у.
– немамо толику парчад – рече потом. – Чиме да окрпимо?10 ах, има нека
стара мам ин а кецељ а. Кад она зас пи, украш ћу јој и окрп ит и. Она би је иначе
нос ил а још сто год ина.
– Како се дивно све чује – прошапта сес тра на балкон у, занесена као да је у
позоришту. – Чујем их прос то као да сам доле.
У другој соби мајк а је за то време опрал а судове, поч ис тил а под, прош ил а
стару раск уп усан у метлу да не би парч ић и са ње отпад ал и и, хукн увш и глас но,
сел а на кревет. Убрзо је, уморна, задремал а, нас лон ил а главу на шак у, пос тајал а
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тако неко време и, опазивши да ће заспати11 тако седећи, пришла прозору да га
затвори, јер се при отвореном не би могло спавати пошто је био врло низак.
– Слатко је тако од умора задремати седећи,12 а не као што се ми по два сата
преврћемо у пос тељи – примет ил а је, узд ахн увш и, старија сес тра и обе су сад
обрат иле сву паж њу на друг у собу.
Студент је у том час у читао нек ак ву дебелу књиг у, а студентк иња савијал а
марам ице.
– Мама је легла – примет и он. – Траж и сад ту кецељу. И чуј, мол им те, нађи
и нек у крп иц у за кош уљу, поцепал а ми се на лакт у.
Девојк а се изг уби иза врата која су вод ил а у предсобље, млад ић нас тави да
чита, и сес тре су могле спокојно да разглед ају собу, за коју су тол ико пута само
нагађале како изглед а.
– Имај у, вид иш, само пос теље и сто – рече једна. – А и боље је. Што мање
ствари, мање бриге. Живе као птице на гран и, а ми смо робови којек ак вих ор
мана и чуд а.
– Пст! Ево је, наш ла је кецељу.
А девојк а за трен ока исцеп а на парч иће нек у црн у крп у и стаде да крп и.
Седел а је сас вим близ у сијал ице, јер је светло шкиљило као у свеће. Изд алек а
се улицом чул и корац и.
– Спус ти часом завес у – замол и она брата. – Нећу да ми свако ту глед а.
Сес тре су на балкон у биле нес рећне што се завеса на сцен и спушта, али се
ускоро, кад се прол азникови корац и изг убише на другом крај у улице, завес а
опет дигла. Девојк а је и даље крп ил а нагн ута над кап утом.
– Слатко је имати само једно одело, и кад га износиш, тек онда13 друго; а не
као код нас, па морам да засипам14 нафталином. Веруј ми, завидим том млади
ћу – тихо је опет приметила сестра у вратима балкона.
– Ћут и! – зап рет и друга, наг ињућ и се да боље чује.
Кап ут је уто био окрп љен и девојк а га пруж ил а брат у.
– Слушај, – почел а се умиљават и око њега – имаш ли још оних десет дина
ра што ти је остало од подучавања?15 Треба ми динар и по за марку.16
Млад ић прос то разрогач и очи од чуд а.
– Десет динара! – скоро викну. – ниси ваљда толико луда17 да мислиш како18
ће ми десет динара трајати петнаест дана. Треба мож да и ја некоме да пишем!
Девојк а се снуж дил а. Поново је сел а крај стол а и ућутал а. Брат је разм и
шљао седећ и на кревет у. Најзад рече:
– Преос тало ми је свега два, ево ти их.
И из страховит е дубине неког џеп а на прс ник у изв ад и два дин ара и пру
жи јој.
– Али, – дод аде – иди сад у кујн у, нађи штогод за јело, страш но сам глад ан.
– Глад ан! – прекорно узвикн у девојк а. – Два си тањира чорбе појео. Баш
сте ви муш карц и прож дрљиви. И трип ут више хлеба си од мене слис тио, про
сто не верујем да још нис и сит.
– Шта се прет вараш – дочек а брат нес трп љиво. – Признај да би и ти могла
појес ти још једн у вечеру. Разу ме се.
Девојк а се зас меја глас но, забац ујућ и главу и претећ и му прс том.
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– Разу ме се – понови млад ић победонос но што је био тако добар психолог.
– И немој се тако глас но кикотат и, него иди, пронађи нешто за јело.
– Ничега нема – рече девојк а, опет се уозбиљивш и.
– Видео сам једно јаје у орман у. Донес и њега – рече млад ић.
– Ставил а га мама у чорбу – рече сес тра.
– Па има ваљд а как вог пекмез а! Зар смо појел и сав пекмез из плавог лон
ца? – зач уђено упита брат.
– Још пре три дана – одговори снуж ден сес трин глас. – И сад више не пи
тај. Ноћас ти ништа не мог у изм ис лит и.
И она поче спремат и пос теље за спавање.
– Ништа, онд а нећу вечерас више учит и – објави увређено млад ић, желећ и
да извуче бар как ву корист из те незгоде. – Ко је још гладан могао што да упамти?
– Право кажеш – пот врд и девојк а. – Хајде да се спава.
И зат им приђе прозору и спус ти завес у. Тако се заврш ил а те вечери пред
става у малој сивој кућ и, и сес тре се из своје ложе на балкон у повук ле у собу.
– Увек сам говорил а да је слатко бит и сиромашан – рече млађа, скид ај ућ и
огрл иц у с врата и прог утавш и бомбон у од чокол аде. – Лећ и ће сад и мирно за
спат и, а не као ми, нех иг ијенски до врш ка нап ун имо желуце па идемо у постељу.
– Кад је човек глад ан, најс лађе спава – дочек а старија, зевн у, протегли се и,
сед ај ућ и у фотељу крај лус тера, дод аде: – Штета што су спус тил и завес у, било
је тако зан им љиво.
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Хоћу да се радујем

П

етнаест дана воз за Беог рад није ишао. Понек ад би, истина, грађан и чул и
пис ак који је знач ио да он нек уд креће, под игли би главе и ослуш нул и, па
опет утон ул и у сан. Знал и су: то Немц и иду у извидн иц у и биће поново у Ваље
ву пре него што се разд ан и. Негде у Словц у или Лајковц у наи ћ и ће на разорен у
пруг у или пор ушен мост. Дераће се пос ле на стан иц и, телефон ират и, дав ат и
наредбе које нис и могао разу мет и, али си слут ио да је на неко зло.
Чим би се чуло да на прузи није све у реду, и они којим а се није путов ало
дол азил и су на стан иц у да питају кад а ће воз.
– Не зна се.
– Хитна пос ла имам у Беог раду.
– Иди пеш ке.
Право у лице су глед ал и страж ара Немца што је укочено стајао под липом
на перон у, хтел и да му улове поглед; али то је било немог уће – глед ао је право
као да поглед иде по затегн утој жиц и.
И онд а се разд ан и. Укаже се дуг и низ широм отворен их фургона. Негде на
трећем колосек у стоји локомот ива. Шине заблистају на сунц у, које како се род и
право падне на прос тор око стан ице. Кондуктери ход ај у с пиш таљк ама. Јас но
се указ ују немачк а лица охол а и празна. Ник ак вих на њима бора, ник ак вих та
лога живота. Они су гос под ари. Убијају стот ин у за једнога. У залеђин и њихова
страш на Немачк а. И упркос свем у овоме воз не може да прог ура.
– И куд а то, мол им те, њима да се дес и! Вел икој сил и немачкој! Прош иша
ли кроз тол ике зем ље, а не мог у од Ваљева до Беог рад а! – подс мевал и се људ и
оним изразит о ваљ евс ким нач ином, у коме се губит ак горш тачке сиров ос ти
нак нађивао зајед љивош ћу.
Изи шао би шеф стан ице и упитао не зна се кога:
– Заш то се овај свет не раз ил аз и? Шта чек а цел о јут ро? Нек а се смес та
разиђе!
Носач и тад а пођу у малу кафан у на углу и саопштавају кафеџ ији:
– Опет не иде. Што дању поп раве, ноћу се пок вари. У то име три љуте!
Једнога дана се чуло да је воз најзад скроз до Беог рад а прорад ио, али да ће
њиме извес но време ићи само Немц и и они којима је прек а нуж да, који подне
су как ва док умента да морају за Беог рад. Сут радан је, збиља, још од пол а четири
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сва стан ица бил а на ногама. Телефон и су зврјал и. Немц и улетал и у канцел ари
ју, изл ет ал и. Држ ал и се свеч ано као пред битк у. Поред њих је пут ов ал о још
двадес ет ак грађан а који су морал и на службу, некол ико тргов ац а, радн ик а и
међу њима баш тованк а Цвета са болес ним сином још дечаком, кога је болн ица
упућ ив ал а на клин ик у. Она је са страхом опазил а, чим је дош ла на стан иц у, у
отвореном фургон у иза локомот иве тенк, и труд ил а се да стане тако да га дечак
не опази; зато је међу првима ушла у кол а и пос ле стално стрепел а да разговоре
о овоме и он не чује. Крај њих се смес тил а и нек а жена необично пуна са чове
ком пос таријим, обоје у оделу војвођанс ких Шваба. Како је сел а, почел а је го
ворит и обраћајућ и се Цвет и.
– Не треба да се бојит е. Овај воз мора проћ и. И синоћ је дош ао јед ан из
Беог рад а.
Човек је дод ао:
– Све је оправ љено. Грађан и ће моћ и сад мирно да пут ују.
Грађ ан и који су улаз ил и јед ан за друг им, без уобич ајеног гурањ а, пун и
снебивања су се освртал и око себе и седел и ћутке. Немц и су свак и час прол а
зил и, бацал и исп ит ивачк и поглед на путн ике, као на предмете које исп ит ују да
неће у ток у пута експ лод ират и. Бил и су узнем ирен и и зато су имал и мало чо
вечн ији израз него обично.
Неко је са улице довикн уо:
– Да бих пузио, не бих у то сео! Иду људ и на службу. Кога служ ите?
Цвета је деч ак а зап итк ив ал а сад ово сад оно, само да не би чуо примедбе
споља и разговоре путн ик а који су се вајк ал и. Он је упорно ћутао на сва њена
зап итк ивања или понав љао једно те једно:
– Хајде да се скинемо. Нећу овим возом.
Пос ле дугог пис кања и маневрисања воз је крен уо у још замрачен у дол ин у
Колубаре. А Швабиц а је стално говорил а. Хватао ју је страх и тако га је разго
нил а. Обавештавал а је путн ике да истим возом иду и стручн и радн иц и и инже
њери који пруг у и мос тове оправ љају. Ако се негде и нађе как ва преп рек а, они
ће сић и, изв ад ит и алатке, оправит и и опет даљ е. Не мора се стић и у подне у
Беог рад. А банд ите је војс ка ућутк ал а. Отиш ли су нек уд бест рага. Не смеју да
се сукобе са војс ком. Стално је умес то Немц и говорил а војс ка и војн иц и и го
ворећ и о грађан има стално и себе мешал а међу њих и наглашавал а:
– Шта смо забога криви ми, мирн и грађан и, што банд ит и из шуме кваре
пруг у? Зашто да нас не повезу? Ми смо невин и.
Она је смат рал а за вел икодуш ност што тако гов ори. Она није морал а да
каже ми, јер је бил а рођак а тих војн ик а и она је, разу ме се, невина; али је хтел а
милос тиво и друге грађане да том својом невинош ћу обас ја. Човек, њен сап ут
ник, дод ао је:
– Срби су вред ан чес тит народ. То не раде они. То су се иск уп ил и из белог
света, из Бугарс ке и Рум ун ије.
Дечак је за све то време неиск азано трпео. Те пох вале му се чин иле пог рде.
Хтео је да се продере: „Нис у то Бугари и Рум ун и! То Срби раде. Видећете сад
кад мало поизмакнемо од Ваљева па када се труцнемо!“ Замиш љао је како ће воз
неочек ивано наи ћи на пок варен у пруг у и изврн ути се. И дебела сап утница ће се
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скот рљат и с клупе, а војн иц и ће почет и да вич у. Видећете, петоколонаш и, ко је
невин, јес у ли Срби невини. Зна он добро шта значи то невин. Срби нис у так ви.
Жена је дип лом у о чес титос ти Срба потп исал а и рек ла:
– Војн иц и то добро знају; они немају ништа прот ив Срба. Заповедн ик воза
ни реч и није рек ао кад је чуо да и ми пут ујемо. Војн иц и штите мирне грађане.
Утом је стало свитат и. Венац план ина на југ у од Колубаре указао се оштар
и непок ретан. Мир октобарс ког јут ра имао је у себи нечег заверен ичког. Као
да је то јут ро знало неш то што ће тек нас тат и, радовало му се и ћутало о томе.
Није то бил а тајанс твеност кој у магла даје пределу. Ово јут ро било је мирно
као одлук а и тако озбиљно и радос но. Ено сељ ак иде путем и глед а као да не
што зна што ће они у возу тек сазнат и.
Швабица се од нел агоднос ти које је уливао овај мир бран ил а глас но:
– Што сад не кваре? Што сад не прип уц ај у? Него виде, иду војн иц и, па не
смеју.
Дечак је у себи пркос ио. „Видећеш ти што не смеј у! Да вид иш само кад те
невин и Срби потк аче.“ И неп рес тано је тихо мол ио:
– Мам а, да сиђемо на првој стан иц и. Хоћу да се радујем кад воз нап адн у,
а овако, кад сам унут ра, не мог у.
Воз је пројурио мимо прве стан ице не зас тајућ и. Чин ило се као да беж и, а
не као да хоће негде часпре да стигне. Предмети крај њега су се ковитлал и. Људ и
што су стајал и на својим праг ов им а, чобан и на лив ад и као да су скак ут ал и.
Равн ичарс ка, на сунц у исп ружена рек а њих ал а се заједно са коритом. Дечак је
прем иш љао како би лепо било да је здрав, па кад му се мајк а с киме заговори да
искоч и кроз прозор. Он не жел и да га чувају немачк и војн иц и. Неће он да буде
тај невин о коме дебел а жена говори. Он је Србин и није невин. И ако не квари
пруг у, радује се што је друг и кваре.
Наједном је лупа точков а пос тал а туп ља, стал а се смирив ат и. У суседном
вагон у, где су бил и војн иц и, нас тало је комешање и вик а.
– Сад ће воз стат и! – кликн уо је дечак и дод ао тише, преп лашен мајч ин им
строг им погледом: – Ух, што бих волео да стане!
Воз је заис та, као да му је дечаково срце заповед ило, стао. Људ и се нач ич
кал и на прозоре, нек а девојк а се глас но зас мејал а: бил а је већ ран ије одлуч ил а
да из воза изиђе, прек ин ул а с њим свак у унутарњу везу, и сад се радовал а што је
наи шао на преп реке.
Дебел а жена се глас но теш ил а:
– Овде воз обично пије воду.
– Мост, мост! Разрушен онај мал и камен и мост – пронео се жагор.
Наи шао кондуктер:
– Ко хоће нек а извол и из кол а. Дуго ћемо чек ат и, мора мост да се поп рави.
Држао се ђаволски затворено: ниси могао видети да ли му је мило или криво
што се то дес ило.
– А што се не врат имо? – упитао је дечак.
– Нема враћања. Овај воз мора прог урат и.
Сад је дечак уловио у његовим очима брз подс меш љив поглед и задовољно
се опет зав ал ио на узглав ље. Он није могао изи ћ и. Прид игао се на лакт ов е и
615

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

пос мат рао гом илу путн ик а што је већ бил а изи ш ла и пос ед ал а на лив ад и по
свом пртљаг у. Нек и су бил и пот рчал и до мос та да виде кол ик и је квар, али им
Немц и нис у дал и ни да се прик уче. Изд алек а се само могло видет и да је каме
ње пои зв аљив ано и шине са обе стране дигн уте. Војн иц и с пуш кама одмах су
отиш ли у село да потерај у сељаке на кулук. Инжењер с радн иц има се узм увао
око мос та.
Дечак је тако сам лежећ и зам иш љао како се негде даље, неком другом мо
сту, прив лач и млад чов ек. Мад а су кук ур узи бил и давно обран и, њем у се чи
нило како тај млад ић иде кроз кук ур уз е, разм иче њихов о лиш ће, пузи по зе
мљи. Сад је дошао до мос та, поч иње да рашчеп рк ава пукот ин у између камења,
став ља дин ам ит; наједном се чуј у глас ови нем ачк их страж ара, али је млад ић
већ дал еко. За њим се чује прас ак, мост одл еће у ваз дух. Све се догађа као на
убрзаном филм у.
Мост се споро оправ љао. Ни тенк, ни пуш ка, ни вел ик а нем ачк а сил а на
северу нис у могли да га оправе у трен утк у. Немц и су вик ал и, кол ал и око рад
ник а, свак и час звал и тумача и нешто му говорил и, говорил и, и он зат им то по
нав љао инжењеру.
– Како то! Немц и су заповед ил и: „Нек а буде“, па опет не може, – подс мева
ли се путн иц и.
– Они би хтел и да и воћк а на њин у заповест сазре пре времена. Рад је као
воћк а, није то испал ит и пуш ку.
Рок за оправк у се пом ицао од сата до сата и тако се стало и смрк ават и. Сад
су и они што су се радовал и што пос ао споро одм иче пос тал и нес трп љиви. Је
дино је још дечак био задовољан, али је његова мат и бил а сва ван себе од бриге.
Ноћ и су већ биле хладне, а она није имал а довољно топ лих ствари за болес но
дете, нит и је више имал а млек а. Морал а је поћ и у село да пот раж и преноћ и
ште. Упут ил а се у кућу што се видел а одмах преко брвна, и зас тал а бојаж љиво
крај вратн ица. У дворишту су стајал и млад човек и жена и на праг у куће стари
ца и пос мат рал и је мрко; зато се није ни усуд ил а да помене преноћ иш те, већ је
замол ил а само мало млек а.
– Јес и ли и ти од оних? – упитао је човек.
– Нек а ти даду Немц и. Шта си дош ла на мој праг? – одбрус ил а је жен а и
севн ул а погледом.
– Немам ја, људ и, везе с њима...
– Па што си се пела у њин воз? – опет је љутито дочекала жена. – Немаш везе
с њима, а у њином возу идеш. Како се то слаже?
Цвета је и незвана ушла у двориште.
– Дете вод им на клин ик у доктор у. Морал а сам тим прок лет им возом, из
болн ице су ме упут ил и.
– Боље би ти било да дете нис и муч ил а, неће тај воз ник ад стић и у Беог рад
– пресек ао је човек и одврат ио од ње лице.
Цвета је сел а на клуп у и зап лак ал а, али је оно двоје млад их остало тврдо.
– Знамо ми вас петоколонаше. Не вреде код нас сузе. Не пал и.
Старице је нестало у кућ и. Кад се поново појавил а на праг у, имал а је у руц и
боц у млека и ћутке је махн ул а главом Цвет и да приђе. Млада жена је викал а:
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– Па се скин и с тога воза, ако нис и њина. А дете, ако ће живет и, живеће и
без доктора.
Пош ла је пос рам љена из дворишта.
– Ја јој не бих дал а ни воде с Колубаре лазнут и – чул а је иза себе љут ито се
љанк ино псовање, и нехот ице ставил а млеко под марам у којом је бил а огрн ута.
Сутон се увел ико био спустио, почело је мешање тла и неба на вид ик у. Мада
се ниш та није чуло, чин ило јој се, пуно нек их гласова сетно и јед ва чујно попе
ва и ти се тан уш ни гласови прет варају у пау ч ин у сутона, плет у у огромна лак а
клупк а, чау ре предмете у дрхтав у тамн у пређу. Зелена вод а Колубаре ступал а
је неч ујно као вел ик болес тан гмизавац. Одједном је ту тиш ин у пресек ао радо
сно глас сек ире. Учин ило се чак да је пос тало светлије од овог глас а. Цвета је
на педесетак метара углед ал а сирот ињс ког изглед а кућу. У дворишту је омален
човек замах ивао сек иром претерано широко као да на позорн иц и предс тав ља
ову радњу. Кад је наи ш ла прем а двориш ту, поглед ао је радознало. У његовом
погледу није било неп ријатељс тва, те се осмел ил а да упита:
– Пријатељу, да ли би могао да ме прим иш на преноћ иште.
Сељак је био живах ан, накос трешен их обрва и мал их очију.
– Да ноћ иш? А, нап рил ик у, отк уд ти у ово доба у селу?
Једн им замахом руке сек иру је забио у пањ, подбоч ио се.
– С дететом болес ним пут ујем за Беог рад, а воз не може даље.
Његово лице се стуж ило. Завртео је главом, опет се прих ват ио сек ире као
да би нас тавио посао и тај разговор прек ин уо.
Жена је журно нас тавил а:
– Вод им га на клин ик у. Управн ик ваљевс ке болн ице ми је каз ао да морам
хитно поћ и, па како знам. А чиме друг им нег о воз ом, па ма и ђав ољ им! Ако
имаш деце...
Он се раздрагано нас мејао.
– Деце! Имам, брате, кол ико хоћеш, и то как ве деце. – А онд а као глас ом
суд ије: – И, кажеш, дет иња болест те натерал а да кренеш с њима? Могла би да
ноћ иш, није да не би могла. Мајк а си и пог реш ил а си. И онд а женс ко си – крат
ке памет и. Е, хајде да вид имо то твоје дете.
Спус тио је скутове кош уљ е заден уте за појас и крен уо за Цветом. Целог
пута је глас но мис лио, поглéдао је испод ока, као да исп ит ује.
Дечак је леж ао сам у возу, вероватно су и друг и бил и отиш ли да траже пре
ноћ иште, и кад је углед ао мајк у, нес трп љиво се под игао.
– Где си ти, мама? Већ је мрак.
Сељак је извирио преко њеног рамена и рек ао као за себе:
– Е, нема шта, болес тан. Вид и се, нап рил ик у, без вел иког разговора – и до
дао је глас није: – Де, дечко, спрем и се да идемо мен и. Биће ти у соби топ лије.
Пол ако, пол ако, под једн у рук у ја, под једн у мајк а.
– Изнемогао је он, морам га понет и – рек ла је бојаж љиво жена. – Де, сине,
ухват и ме око врата, а ти, пријатељу, узми, мол им те, ово сандуче.
– Ево ти сад! Вел иш, ја сандуче, а ти њега? Ти си се то преварил а. Ја ћу њега
упрт ит и, мало ли сам пута теглио! Шта ја говорим: упрт ит и, лаган је као перу
шчица, мог у ја и њега и сандуче.
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Узео је дечак а и неко време ишао ћутке. Исп ред себе је спазио инжењера и
два радн ик а и завртео прекорно главом.
– Де, мало да се одморимо.
Њем у се стално гов орило. Био је радос тан што некоме може саопш тит и
мис ли, и то некоме, како је он рач унао, коме ће оне бит и корис не. Очигледно
се више заус тавио да би могао лакше говорит и, а не због умора.
– А има ти међу нама свачега. Када настаде ово крварење пруге, почел и су у
селу вик ат и: „Имам кокош да прод ам, морам у Беог рад, морам у Ваљево, морам
у сотон у, немам на чем у. Док ле ће ово наш луд и свет кварит и? Не вид и да себи
квари. Ако смо мирн и, биће и он миран с нама. Покорен и смо, шта сад хоћемо!
Где нам је пре храбрости било? Отис ли се људ и низ пог реш не мис ли као низ луд
ветар, па то ти је. Само они су сељац и, а он инжењер – и опет се залуд ио.“
Кад му је мало одл акн уло, узео је опет на руке дечак а и пошао, у дворишту
их је дочек ал а његова жена зач уђено глед ај ућ и. Он се збун ио, нас меш ио на њу
и спус тивш и деч ак а раш ирио рук е као да би рек ао: „Шта ћеш, нис ам мог ао
друкч ије.“ Зат им је поглед ао и руком пок азао на Цвет у:
– Пош ла нем ачк им возом. Дете јој ово болес но, па пош ла доктор у у Бео 
град. Нек а ноћ и. Тебе не беше овде кад је наи ш ла, а и шта ћеш ми ти!
Сељанк а је још стајал а као укочена и пуна прекора, ниједном реч и не пок а
зујућ и шта мис ли. Утом су се иск уп ил а деца, радознало опкол ил а дечак а-гос та.
Ово је помогло њиховој мајц и да се осећање гос тољубља код ње брже пок рене.
Нас меш ил а се и она збуњено, пом иловал а дечак а, па пром уцал а:
– Сед ите ви док ја спрем им пос тељу. – И изг убил а се у кућ и.
– Не знаш како ми је лепо било ово дана – нас тавио је домаћ ин свој у оми
љен у мис ао Цвет и. – Глед ам их, мув ај у се, те тамо, те овамо. Беог рад му под
носом, а не може да продре.
Ујут ру су Немц и пре зоре бил и на ногама, пок азивал и опет негде низ пру
гу, звал и инж ењ ер а, улаз ил и у стан ичн у зграду и враћ ал и се отуд црв ен и и
узбуђен и. Кад је Цвета устал а, затек ла је домаћ ина на праг у где пос мат ра њи
хову забун у.
– Вид и их, мол им те, како су сви исти – јед ва је дочекао да заподене разговор.
– Можеш ли ти да разл ик ујеш које је који? Сви, да простиш на изразу, личе један
на другога као бундева на бундеву. Сви су ти румени, имају све зубе у глави, кос у
као слам у, сви без браде, без бркова. А Србин ти је свак и на своју рук у. Један има
пуна уста зуба, други крезуб; има нас ћосавих, има с брковима и брадом; понеког
вид иш, увек се смеје, понек и опет као да ће му киша из чел а; а има и овако као ја,
с овим накострешеним обрвама, или као моја домаћица – потп уно без обрва. Гле
дај, мол им те, како су се зат урил и! Чиме ли се поносе, да ми је знат и! Све је при
лика да неће моћи даље. Него, хајде да изнесемо дечака, нека и он ужива.
Његова жена је нач ин ил а дечак у пос тељу од дасак а и изнел и су га напоље.
Деца су се опет начетила. Сви су гледал и Немце, који су се, незадовољни, вртел и
око пруге. Мада се по њима видело да је искрс ла нека нова невоља, Цвет и се чи
нило да ће воз свак и час крен ути, па је хтела да одмах иде на станиц у и тамо чека.
– Зар не вид иш како се мувају као безглави! Напослетку, ја ћу отићи да вид им
шта је. Или, отрч и ти, Мит ре, расп итај хоће ли скоро.
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– Јадно му скоро – одговорио је десетогод иш њи Митар, не одм ич ућ и се од
дечакових ногара. – Опет су ноћас кварил и. Био је и Петар.
– Зап ис му дет ињи, а ја нис ам ни опазио кад се изв ук ао. Дању оправ ља, а
ноћу квари. Знаш, Петар ми је најс тарији син.
– Теш ко мен и, онд а ни данас не можемо даље – узвикн ул а је Цвета идућ и
за својим мис лима и бриж но поглед ал а у сина.
– Може то и не бит и тако како Митар каже. А ти опрос ти, знаш, што се ја
радујем ономе од чега ти стреп иш – рече човек као пос тиђен и дод аде: – Може
то и до подне прорад ит и.
Целога јут ра пос ловао је по двориш ту и узг ред поглéдао на пруг у, обраћа
јућ и и дец и паж њу сад на ово сад на оно. Петар је опет морао да иде да опра
вља, и мат и му је спремајућ и хран у у торбу гунђал а:
– Па опет иди те квари, а ја ћу те хран ит и.
По подне тога дан а оправк а је бил а готов а. Сељ ак је опет нос ио деч ак а и
говорио:
– Узалуд идеш, жено, кажем ти. Опет ће то зас тат и. Али кад си запел а, нек а
буде. И, ако би се што дес ило ублиз у овде, ти опет хајде мојој кућ и. Немој, на
прил ик у, да би се нећк ал а. А криво ми што тако чин иш, па сад и ја због овога
детета жел им да данас прог ура, а због тебе ми не би жао било ни да прип уцају.
Деч ак је дуго глед ао кроз прозор воз а како му сељ ак вес ело маше као ро
ђеном.
Швабица се већ чул а:
– Војн иц и су племен ит и. Сад би, како су љут и, могли да нас не приме на
воз, али они знају да смо невин и...
Кроз вагон су пролазил и Немци и с подозрењем гледал и. Двојица су заподе
ла разговор са Швабицом, чије лице је наједном добило израз презривог само
поу здањ а. С времена на време је превод ил а њихове реч и, објаш њав ал а заш то
су се у говор у нас мејал и, пос мат рај ућ и сап утн ике као да се од њих наједном
удаљил а на километ ре.
– Сад су казал и да ћемо се у Борк у заус тавит и да преноћ имо, да се путн и
ци не би изл агал и опас нос ти.
Војн иц и су мах ал и одобравајућ и главама и пос мат рал и как ав утисак чин и
та њихова вел икодуш ност.
– Сад је овај мал и казао да војн иц и знају да ми који се возимо с њима нисмо
ништа криви. Ако нас нападн у, они ће нас бран ит и.
Мал и војн ик је опет вел икодуш но поглед ао путн ике.
Дечак је пок рио шак ама очи.
– Нећу да их глед ам. Зашто улазе у наш вагон? Зашто та жена превод и?
Као упркос, разговорна Швабица у том час у обрат ил а се Цвет и:
– Пита овај мањи шта је вашем дечк у. Каже, има и он тол иког сина. Војн и
ци уопште воле дец у.
Наједном се с дес не стране од брд а чуле пуш ке. Стак ла су на прозорима за
звон ил а. Неко је јау кн уо. Дебел а жена је легла на под и зав ук ла глав у и рамена
под клуп у. Неко је запевуш ио:
– Ој, девојко, јаран ице...
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Заметн ул а се борба између воз а који је пој урио муњ евит о и невид љив ог
неп ријатеља. Кад а је пуцао мит раљез са тенк а, воз је грмео – знало се да гађају
Немц и; али кад а би зап раш тале само пуш ке, Цвета није могла да одред и ко у
кога гађа.
– Ко то сад пуца? – упитал а је уздрхтал а, трудећ и се да својим телом зак ло
ни сина.
Дебел а жена се помол и мало испод клупе.
– Не бојте се, наш и.
– Који наш и? – добац ио је неко из угла. – Ови или они иза брд а?
Тај глас је звоно дрс ко и био пун горч ине.
– Па наш и, војн иц и, зар не чујете?
Немц и у суседном вагон у звал и су некога: „Хер лерер, хер лерер!“ Чин ило
се даод тог лерера зависи све. Крај свакога прозора је стао по војн ик с оружјем.
Однек уд, невид љив, кук ао је јед ан од стараца:
– Шта смо дочек ал и под седе косе!
Из нуж ник а, који је такође био пуш карн ица, изнел и су рањеног војн ик а и
однел и у војн ичк и купе. Нек ак ав дугоња сав се тресао и свак и час узвик ивао:
– Без страх а! Сад ће се све сврш ит и.
За све то време воз је страховито јурио, желећ и час пре да се извуче из тога
предел а. Спољ а се сад а више није чуло пуц ањ е, али су Немц и нем ил ице тро
шил и мун иц иј у. Требал о је сат ерат и страх у кос ти тим људ им а што стоје по
праговима и прис уствују бекству воза, тим говед има и дец и, пробит и срце томе
дан у мирном и ведром као как ва вел ик а одлук а. Пало је теле на паш њак у. Сру
шил а се кућ иц а под брегом. Ухват ил а се за срце нек а жена на њиви. И опет ти
људ и стоје по проз орим а и праг ов им а и глед ај у заг онетно, с неком тајном у
очим а. Тел ад не беж и с њив а. Дим се диже прав о у небо. И срце тог а вед рог
дана куц а и даље.
Кад је нас тало зат ишје, путн иц и су се изв ук ли испод клупа, чис тећ и своја
одел а и од стид а јед ан другог не глед ај ућ и. Старац се усход ао кроз зан их ан и
вагон и хук ао:
– У гадно смо се коло ухват ил и. Дође ми да не идем на ту прок лет у службу.
И то ће испас ти као ова срамота у возу.
На овај његов узд ах јавио се нек и човек из угла:
– Е, да ми је неко казао да ћу се морат и с Немц има куват и у једном лонц у,
главу бих му расцопао.
Нек а млад а бојаж љива девојк а још ник ако није дизал а очиј у. Седел а је на
усам љеној клуп иц и између врата и прозора и као да је пос мат рал а своје прс те
што су се кид ал и и преп литал и као засебна жива бић а. Њој су најзад потек ле
сузе, изобиље суз а, као да ник ад дотле није плак ал а, да их је све чув ал а за тај
трен утак. И док су сузе друг има зак лапале очи, њој су се оне пол ако отварале
– чин ило се да је срамота кој у је осећ ал а отиц ал а са суз ам а. Девојк а је најз ад
устал а и рек ла као да неког чик а:
– Ја ћу на првој стан иц и сић и.
– Ми се возимо скроз до Беог рад а – узд ахн ул а је Швабиц а, градећ и се да
није чул а њене пос ледње реч и.
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С гађењем је чис тил а свој у сукњу пун у праш ине и прем а мај уш ном огле
далцет у оглед ал а округло крупно лице, вадећ и труње из косе. Кад се мало сна
шла, љут ито је стал а грд ит и:
– Зар су то људ и! Пуцају у свој народ, у миран свет. Пих!
Чуло се како је пљун ул а негде под клуп у.
– Па они у војн ике пуцају, не пуцају у народ! – одједном је викн уо дечак.
Споља су опет оштро зазвиж дал и мец и. Сви су опет чучн ул и у углове, под
вук ли се под клупе, пот рчал и у слеп и ходн ич ић пред нуж ником. Жена се сагла
преко сина да га зак лони. Пос ле некол ико трен утака, рањена у раме, јау кн ула је.
Разбијено стак ло умало што није докачило дечака по челу. Понек и су се из чуче
ћег става и из зак лона дигли и прит рчал и жени, која је малаксала и села на под.
– Није, није ништа. Окрзнуло само миш ић.
– Има ли ко как ве чис те крпе?
– Дигн ите је на клуп у, прес тало је. Дигн ите је.
Дечак је продорно плак ао. Мал и војн ик је вич ућ и, ван себе, улетео у вагон.
Швабица, још испод клупе, увређен им гласом преведе:
– Он каже, не сме се кварит и ред. Не сме се дерат и. Војн иц и ће избац ит и
напоље оне који праве неред. Они штите само мирне грађане.
На прв ој стан иц и пос ле тога сиш ло је с воз а некол ико људ и и дев ојак а и
скин ул и су деч ак а са мајком, у намери да нађу заједн ичк а кол а за Ваљево или
Беог рад. Некол ико војн ик а их је, док је воз поново кретао, глед ало са подозре
њем. Деч ак у се чин ил о да ће им војн иц и запов ед ит и да се опет попн у, па се
шћућурио иза мајке. На проз ор је изи ш ла Швабиц а и надмено их одмерил а
празним, блед им очима.
Како се чин ило да се кол а не мог у наћ и, нек и су још исто вече крен ул и за
Ваљево пеш ке, а девојк а и старац су остал и да преноће на стан иц и са рањеном
женом и дечаком, па да ујут ру нас таве да траже кол а.
Сут рад ан рано, дечак се још није био пробуд ио, упао је у чек аон иц у, где су
ноћ ил и, сељак што их је прош ле ноћ и био прим ио.
– Стојим ја синоћ на прузи, глед ам како они раде, и вид им двојиц у грађа
на, оних што су с вама сиш ли, те ми они рекоше шта је и како се, а ми смо већ
бил и чул и пуцњаву. Веле: „Скин ус мо је рањен у, и њу и сина, остал и су да сут ра
траже кола.“ А мени као да нек и терет спаде с душе. Дечак још спава, спава. Нека
га. Лепо теби дете вел и, а ти не слушаш, али рана те натера...
– Натера рана, али шта ћу сад, не знам, оно двоје што су још остал и са нама
пре сат су отиш ли у село по кол а, па их још нема.
– Ја сам теби, нап рил ик у, довезао кол а. Кол а право за Беог рад и нап ис мено
да нас наш и не задрж авају.
Рек ао је то победонос но, јед ва чек ај ућ и да изговори оно главно, што му је
груд и над имало радош ћу.
– Мој ти је Петар та кол а набавио. Исп ричао ја њем у како си рањена, па ни
си прис пел а ни тамо ни овамо, а он ноћ ас, кад се врат ио из Чав уковц а, од на
ших – гон и кол а. „Ево ти да идеш за Беог рад, вел и, да сврш иш ону наш у ствар,
па уз пут повези ту рањен иц у с дететом.“ И пор уч ил и су твоме мал иш и да ће
он пре стићи кол има него они возом. Е, тако. Ја сад одох да мало испрегнем коње
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и да им полож им, а ти буд и дечка, па да што пре крећемо, жури ми се, имам важан
посао. Можемо повес ти и то двоје, јер сумњам да ће наћ и у селу кол а.
Сат кас није су се збиља све петоро возил и у кол има, која је сељак луд ачк и
терао, као да је хтео да стигне где воз у невољи. Кроз тандрк ање точкова и луп у
коп ита чуо се његов весел и глас:
– Е испало је како се само у сну може снит и. Стић и ћемо пре њиног воза у
Беог рад.
Дечак је око подне, још изд алек а, пре сељак а, углед ао путн ике на ливад и, и
низ пруг у људс ки мравињак који је оправ љао, углав љивао шлипере и пренос ио
из јаруге шине.
– Ено их! – кликн уо је. – Опет стоје.
Желео је да га дебел а жена вид и и под игао је увис белу марам иц у. Неко је
са ливаде пот рчао за кол има, али она су се победонос но изг убил а у белој пра
шин и, остав љајућ и за собом, крај колубарс ке обале, оклопн у немачк у силу.
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Збуњени сељак

С

ељак Кос та из Јошеве, ташт и силеџ ија, осећао се моћн им: уза се је нос ио
пуш ку, а гон ио пред собом заробљен ик а војвод и Обраду, да га он исп ита
как ва се то права војс ка скуп ља по Србији у коју ће се заробљен и млад ић, како
се он то хвал и, уписат и. Било је то у оне прве дане пометенос ти кад људ и са се
ла, неп ријатељс ки расположен и према четн иц има и нед ићевц има, а још непо
верљив и прем а парт из ан им а, нис у знал и куд а би се окрен ул и. И зар обљен и
млад ић се нал азио у том превирућем стању, било му је јас но додуше да с четн и
цим а неће, али је и од парт из ан а заз ирао, прижељк уј ућ и нек у нов у, чет врт у
војс ку која нит и би бил а у дос лух у с Немц има нит и би одрицал а црк ву и краља.
Четн иц има су овак ви сељац и бил и мрс кији и од парт изана, јер су их смат рал и
као нек у своју јерес, и осионост су најпре на њима искаљивал и. Упутивши Косту
са непокорен им јерет иком Обраду, наговарал и су га да уз пут обави још јед ан
посао, за којим су давно прижељк ивал и, да мало препадн у попа испод Јау т ине,
на ког а су бил и кивн и што је ишао на парт из анс ки збор. „Заус тав и се, вел и,
пред поповом кућом и каж и да гон иш заробљеног парт из ан а и да си намеран
да га стрељ аш ту пред његовим очим а, па пос ле то стрељ ање нек ако изв рд ај.“
Кости се свиђало и оно на што су га наговарал и у Јошеви, али много би му више
леж ало на срц у да тобож ње стрељање изведе пред учитељицом, која му се оно
мад замерил а што га је питал а как во му је то ратов ање кад живи у истом селу
куд Немц и зал азе, а пушта их на миру, и забран ил а му да прол ази кроз школс ко
двориште. „Обрад ваљд а боље зна кад ћемо на њих ударит и него она. Она мен и
сол и памет! Ваљало би је мало поп рип лаш ит и“, мис лио је кивно.
Док су путањом ишли сам и, Кос та је корач ао мирно поред свог заробље
ник а, занос ећ и се у освет ољубив е снов е; а чим би ког а сус рео, страш ним би
гласом позвао будућег припадн ик а тобож ње праве војс ке, држећ и уперен у пу
шку, да прође нап ред. Мало је требало па да почне прив од ит и у дело нас ил
ничке слике што су му изл азиле пред очи. „Треба то лик вид ират и. То ти је пе
токолон аш ки изд ајиц а, а овамо се хвал и да ће се упис ат и у неш то бољ е него
што су четн иц и!“ грд ио је у себи, али га није удос тојавао разговора.
Пос ле два часа пешачења, пред подне, сел и су под круш ку у некој стрњиц и
више црк ве. Бил и су први дан и пос ле вршаја. Прамење нове сламе као огромно
увел ичана и отврд ла зрачна свил а лежало је по плотовима и врљикама, по грању
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и роговима говед а. Врапц и од јел а отром ил и, па и друге птице слетале су поред
самог Кос тиног опанк а. Он је са уживањем мис лио, разбаш карен у хладовин и,
како га се свет што га је јут рос сретао, наоруж аног и снабдевеног влаш ћу, пла
шио. Осећ ао је пот ребу да учин и как во нас илн ичко дело, да се проч ује. Сет и
се да је слушао како су парт изан и казнили неке жене што су се у време вршаја
упуш тал е у забав љањ е са људ им а који су се прид руж ил и окуп ат ор у. Њег ов а
осветољубив а маш та се ту разбукта. Видео је и себе како суд и жен ам а у свом
селу под изговором да су рђавог влад ањ а, а у ствари једној што се пус тил а из
кол а кад се он био ухват ио, другој што је од њега окретал а главу видећ и га међу
четн иц им а, трећој што му је рек ла да би боље било да се и он мало понес е са
Немц има него што грд и парт изане. Нак уп ио их је тако у машти десет ин у, међу
њима и ону што му је свиње пуш тал а у кук урузе, и потерао их пред собом као
херцеговачко робље што га је видео нас ликано на старинском плех аном кревет у
у јошевачког свештен ик а. Гон ио их је и сећао се свих приговора народ а, подру
гљивих осмех а, гласова да су парт изан и јед ин и наоруж ан и немачк и неп ријате
љи, па их од јад а поведе право у школс ко двориште да тамо шиба.
Корачао је у мис лима ног у пред ног у и погледао испод ока жене, али чим би
се срео са погледом које од њих, она би га наруж ил а, као једном нека Јошевка:
– Јун ач ин а! Са жен ам а рат ује! Кад си так ва сил а, што Немце не истераш
бар из нашег сел а?
– Моје је кад ћу их истерат и – одвраћа он важ но, зат урајућ и се у ходу.
Ови приговори савес ти још више га распаљују. Вид и себе у школс ком дво
ришту. Ноћ је. На равн и, где се за време одмора ђац и играју и гал аме, сад је пу
сто, чује се само тих о жуборењ е реч ице иза плот а. На учит ељич ином стан у
прозори су зам рачен и. Он најзад поч иње да бије своје зам иш љене жрт ве, учи
тељица се појав љује на прозору запомаж ућ и и позива га да прес тане. Звезда са
неба пад а и осионом Кос ти се чин и да он, лично, звезде с неба бичем отис кује,
па чик а учитељиц у.
– Глед ај како звезде обарам, како им суд им, а како нећу...
Заос тане на пол а речен ице, отп љуне, па, поп равивш и чакш ире око пас а,
крутим шестарским кораком иде по дворишту. Посмат ра како учитељица водом
из бок ал а пол ива исп ребијане жрт ве.
Док се Кос та тако опијао својом још неос твареном силом, заробљен ик је у
чуду глед ао његов о лице које је израж ав ало час гнев час се разл ив ало у ташт
осмех, и прем иш љао како би умак ао. Пос ле мало времена њем у се учин и да се
Кос та нек уд далеко заглед ао и трудећ и се да не шуш не наже се да му још боље
вид и лице. Нас лоњен на стабло круш ке, четн ик се пол ако занос ио у сан. На пе
десетак метара, крај пута, јед ва је жаморио поток исп ијен жегом, пчел а је зук
нул а, зам рс ило се некол ико реч и изговорен их дубок им муш ким гласом доле на
пут у. Заробљен и млад ић је заус тавио дах. Још који трен утак ће почек ат и и за
маћ и за жбуње што је ивич ило стрњик у са западне стране. Није се још усуђивао
да мис ли о своме спроводник у са пуним презирањем, али так во се расположење
већ буд ило у њем у. Једро лиш ће круш ке је заж уборило и одблес нуло као кита
тамн их оглед ал ац а, па бац ило на спров одн иков о лице нем ирн у сенк у. Заро
бљен ик у се учин и да тај лик гледа у брзој вод и, тако се них ао, ширио и сужавао.
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Пчела се опет вратила под крушку и стала оби г равати око Костиног лица, зујећи
оштро као металн и зврк, али Кос та као да је није чуо. Она му седе на уво, опет
се не пом аче, не пок уш а да се бран и. Његов а осионост нас тавил а је да дел а у
правом сну премес тивш и се пред попову кућу.
Кос та са својим заробљен иком улази већ у горње двориш те да тамо изведе
пробу стрељања, како су му они другови Јошевц и на пол ас ку, на јави, бил и са
вет ов ал и. Он необично јас но прат и своје пос тупк е. Вид и себе где запов ед а
млад ићу да стане уза зид качаре нас прам сам их прозора попове куће. Даје му
на знање да ће га ту управо убит и, наперивш и у њега цев; али страш ни пос ао
још не изврш ује, нема довољно глед ал аца. Сунце упрло у белу глатк у калдрм у,
између које ниче пркос. Уз камен и висок и темељ куће пење се виј угаво зелена
пат ина времена и лич и на дечји цртеж план ина на геог рафс кој карт и. Свуд око
зидов а иде винов а лоз а, у приз ем љу дебел а и усук ан а као приморс ка ужад, а
пос ле се преп лиће мреж ас то, да би се најз ад прет ворил а у широке зелене ли
ске пуне осушен их ситн их кап љиц а плав ог камен а. Уза саме проз оре, испод
лиш ћа, вис и рана дињк а, чија су зрна већ пос тал а бел ич ас та и светла. Стак ла
напрозорима одблес куј у, а под стрехом опш ивеном дрветом нач ичк ал а се пе
пељаста осиња гнезда. У дебелом зиду доњег спрата трпезаријски прозори мал и
као на пуш карн иц ама глед ај у га подругљиво. Под хладњ аком обрас лим вино
вом лозом никога нема. На столу стоје само некол ико јабук а и празан сатлик.
На лес и иза куће стоје поређан и недозрел и патлиџан и лицем окрен ут и према
сунц у, нас мејан и, с јам ицама на образ у. Из даљине мириш у кош нице и упаље
ни труд. Њем у све то лич и на слик у скривал иц у, как ву му је једном син ђак по
казивао, у којој мора бит и садрж ан и поп, али он ник ако не може да га отк рије.
Мож да је иза тих мал их трпезаријс ких прозора; мож да је негде око кош ниц а;
мож да је иза виновог лиш ћа на хладњак у. Он му је неоп ход ан, без њега не може
почет и предс тав а стрељ ањ а. Кос та је кас тилце овамо дош ао да поп у пок аже
како се каж њавају они који иду на парт изанс ке зборове и причају у црк ви да ће
Рус ија побед ит и, или замерај у неш то војној такт иц и четн ик а, или намеравај у
да се упиш у у нек ак ву изм иш љен у војс ку, а називај у себе правима. Док Кос та
тако у скривал иц и траж и попа, иза завесе на горњем спрат у појављују се попове
кћери беле као креч и моле га да не убија човека пред њиховим прозором. И што
су оне блеђе, што више моле, осионост Кос тина све више рас те. Осећа да му је
дуж ност да пок аже ко су у тој јадној Србији прави бран иоц и српс ког имена и
зато право у срце гађа заробљеног млад ића.
Кос та се у дубоком сну задовољно смеје. „Сад или ник ад“, пом ис ли заро
бљен ик и ослањајућ и се на шаке помаче се у чучећем ставу уназад не скид ајућ и
ока са свог зас палог спров одн ик а. Ако се он прене, истог трен утк а ће сес ти
као да ниш та није ни било; а ако и даље нас тави у сну зујат и пуш тај ућ и кроз
усне тан ак млаз ваз дух а, онд а збогом, Кос та! Млад ић га још једном опрезно
поглед а, па се у трен ока нађе иза живице. Јурећ и према шумарк у више се није
освртао. Волео је да не зна је ли камен који је низ вододерин у отис нуо прес ка
чућ и пробуд и његовог чувара.
Коста се пробуд ио тек кад је бег унац био подобро одмакао. У први мах му се
трен учин и да је више своје куће: у дол ин и поток жубори слабачко као чес ма,
625

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

над њим хлад круш ке, око стрњике нис ка грабова живица и понек и млад клен.
Наједном се оду зе, у срц у му се отвори провал ија:
– Умакô! – викн у поглед ав широко око себе, као да би хтео одред ит и којом
страном је бег унац ударио. Добро је осећао да потера сад а не помаже, па ипак,
чим се освести, појури према поток у, сасвим суп ротно од стране куда је млад ић
крен уо. Све је било истоветно као и малочас кад је туд а са заробљен иком про
шао: сивк ас те глатке плоче шкриљца, модре само на мес тима где их вод а плаче;
окрец и око обалс ког шљунк а где је вод а бил а плитк а; около у блат у трагови ко
ња и говед и; уз румен у излокан у стазу опет граб и китњасти млад и клен, чије се
шибље жут ило понегде као пачје ноге; али се њем у све чин ило сасвим друкч ије,
као нек и непознат и крај. Коста издалека угледа исте две жене пред којима се ју
трос сил ио водећ и заробљен ик а и склон и се брзо иза оскудне глогове чес те.
Мож да су среле млад ића како беж и, па ће му се у брк насмејат и. Пом ис ли да по
ђе путем према Ваљев у, али се сам себи подс мехн у: који је бег унац луд да иде
широк им друмом! Да кроз село пита није ли га ко видео, није могао од срамоте:
спровод ит и једног јед иног човек а и исп ус тит и га! Кос та се још једном попе на
стрњик у, да као са осмат рачн ице разглед а поново заверен ичк и крај, који му је
сак рио бег унца. Отуд глед ајућ и не само да није било знакова који би одбеглога
прок азал и, него му је све ишло нарук у. Низбрд ица иза живице и она према по
ток у биле су, истина, голе, али косе с друге стране, куд је бег унац морао заћ и,
нис у имале ни стопе непош ум љене; ко у њих зађе, не да се лако открити. И сунце
је са те стране дол азило, па је све треперило и сметало очима да мот ре.
Како се без заробљен ик а није смео пок азат и ни онде одак ле је био крен уо
ни онамо куд а се упут ио, Кос та се и сам осет и као бег унац. Заус тавивш и се у
шум и више црк ве, под старом бук вом добро познатом пешац им а, више увре
ђен млад ићевим бекс твом него љут, на вихору уобразиље даде се за њим у поте
ру. Прел азио је као у чаробн им чизмама једн им кораком преко цел их миља, га
зио слободно преко брана и понора. Ушао му је у траг тек у касарнс ком круг у у
Ваљев у, између војн их ошишан их сена, оних што су му у сећ ању остал а кад је
служ ио војс ку, и оком ио се кунд аком на њега.
Задовољс тво таштог маштања прек рат ио је мрак, који се стао дизат и из ја
руга. Учин ило му се да се из суседне брес тове чес те, чије се пруће на најч уде
снији нач ин рач вало, диж у прс ти који прете, да га је стот ина так вих претећ их
шак а и каж ип рс та опкол ил а. Све то шибље као да му је давало неке необичне
знаке, показивало нек уд у дубин у шуме. Малочаш ња осионост је поп уштал а, ја
вљал а се питања пуна сумње, изазвана његовим смеш но невољн им полож ајем:
„Шта ће бит и ако се пок аже да нис мо ми прави? Они пис мењаковић и, парт иза
ни, хвале се да су се они за зелен у гран у ухват ил и, а овај прок лет и момак тврд и
да ће његова војс ка бит и права. Ех, што тај Обрад не распал и већ једном! Који
су то Немц и прот ив којих ћемо се борит и, ако нис у ови што су упал и чак у наша
сел а? Да није нек а подвал а, зап ис му Обрадов! Како би било да и ја стругнем у
војс ку оног шашавог момк а?“ Понајљућа је бил а мисао што му је дошаптавал а:
„Боме се парт изан и већ дох ват ише с Немц има. Петорица их из Докм ира и по
гибе.“ Од ње брзо побеже у приговоре четн ичк их стареш ина: „А може ли се ве
роват и ономе ко краља и вере не признаје? И ту се крије нека подвал а!“
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Пом рч ин а и мук а од напорног разм иш љањ а нат ераше га да крене, и чим
поче корач ат и, доведе мис ли бар прив ремено у стари ред. Како није имао ни
смео ник уд на друг у стран у, одлуч и се да пође у тазбин у. Таст му је четн ичк и
човек, па ће га заштит ит и од јошевачк их стареш ина. Пос ле ове одлуке поврат и
му се пол ако самопоу здање и осионост. Са презрењем је опет мис лио о бег ун
цу и његовој војс ци, о парт изан има, па и о нед ићевц има, чија се војс ка окуп ља
ла по градовима, јавно, а Кос та је волео тајн у, волео је да пок аже свет у шта мо
же. Забац ивш и зелен у шајк ач у на зат иљак, крупн им корац има је сил азио према
порт и и сва му је појава осорно говорил а: „Пок азаћу ја вама ко је Кос та!“
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Расулићева смрт

П

екм ез је снаж но мир ис ао цел е ноћ и. Бил а је пун а тог а мир ис а пећ ин а
под брег ом, вод ен иц а дрв ењ ар а, шум е још необ ран их кук ур уз а; олт ар
сео с ке црк ве те ноћ и је више мирис ао на пекмез нег о на тамњ ан. Проф ес ор
Рас ул ић је сед ео на пању у пом рч ин и и пос мат рао синов иц у, што је, склањ а
јућ и лиц е од огњ а и дим а, меш ал а уск ључ алу мирис ну каш у. Понек ад би де
војч ин а огромн а сенк а, зал елуј ан а плам еном, зат ит рал а прек о двориш та, а
сенк а глав е би пал а чак на зид вај ат а, и кад би вет ар пов ио плам ен на друг у
стран у, побегла би уплашено. На двад ес ет ак мет ара свет луц ал а је пуш ниц а.
Тамо се вид ео Рас ул ићев брат, сељ ак, нагн ут над лес ом. Рад ио је прем а пла
мен у мал е вош тан иц е прил еп љене на поч ађ алу греду. Обем а кош чат им ши
рок им шак ам а преб ир ао је сув е шљив е, брз о, свак их нек ол ик о час ак а имао
их је пуне прег рш ти. Најм лађи Рас ул ићев синов ац је седео на клад и пред пу
шницом, луп ао орах е, па језгрим а пун ио још врел е, тек с лес е скин ут е, паре
нице и приљ еж но јео. Меш авин а орах а и шљив а, рек ло би се, не би му прија
ла да је није прим ао у том обл ик у. Са брд а обрас лог гус том чес том струјал а је
хладноћ а, и Рас ул ићу је пријатно бил о у близ ин и огромног огњ а, на коме се
кув ао пекм ез. Пон ек ад би се окрен уо и заглед ао у шум у и тад а би му сам о
образ и слепоочн иц а окрен ута ват ри бил и врел и и сух и, док би друга полови
на лиц а бил а влаж на и хладн а као белут ак. Рас ул ић се сећ ао ноћ и из дет ињ
ства кад се кув ао пекмез, а он вребао час да неоп ажен гурне прст у недок ув а
ну каш у и лизне, кад се је, тол ико приближ ав ао котлу, да су га врел и клоб уц и
и пара свак и час шибал и по лиц у. У тим ноћ им а, пун им мирис а врелог пекме
за, сув их шљив а пуњ ен их млад им орас им а, прох лад а што струј и из шум а и
јар уг а, бил а је за Рас ул ић а сад рж ан а пое з иј а дет ињс тва и зав ич ај а, где је
шљив а бил а сас тавн и део жив от а као ваз дух и где је увек из шум а бил а јез а.
Пож ел ео је да му се тог а час а створ е ту крај њег а њег ов и синов и, да окрен у
длане пламен у и зас пе так о напољу, опијен и ноћн им ваз дух ом и разг реј ан и
огњем, да и њим а буду те ноћ и што су и њем у.
Вет ар је пок рет ао већ осушен а стабла кук ур уз а, те се чин ило да се неко
кроз њих прик рад а. Те чес те кук ур уз а што се спуш тале низ пад ине око куће
биле су у исти час и опас ност и заш тита. Свак и час су из њих могли иск рс нут и
четн иц и, који су га имал и на оку, и мог ао је исто тако у те чес те шмугн ут и и
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изг убит и се пред потером. Чес то је мис лио да би добро било да у кук урузима
ноћ ив а док не успе да се пребац и даље, па је дању исп ит ив ао које би бразде и
кутови за то најбоље одговарал и: да ли дубодол ине испод црк ве или њива по
крај Бање. Међут им, понос га је увек спречавао да се крије. Било му је готово
пријатн ије и пас ти им шак а него да те чизме, како је назив ао драж иновце, не
нашав га у пос тељи зак ључе да их се боји. А знао је да га мрзе. То што је отп у
штен из службе, што му је и живот био угрожен, што је морао побећ и у родно
место, а што се не упис ује у њихове редове, било им је довољно да га смат рају за
неп ријатеља. И његов нач ин говора пун горч ине и двос мис ленос ти, којој нис у
могли увек да уђу у траг, чин ил и су га сумњивим.
Рас ул ић се и сад, куп ај ућ и се у мирис у пекмез а, под кишом звез да, сећ ао
с гађењем, мож да и с потајн им страхом, како су га први пут сас лушавал и. Доду
ше, то није било зван ично сас луш ав ањ е. Омркн уо је једно вече у Жабарим а,
селу више Петн ице, и враћао се ног у пред ног у путем, или, боље рећ и вододе
рином пуном облутак а. Мис лио је управо да би час пре требало да се уклон и из
сел а. „Фос илс ка професорс ка природ а“, подс мехн уо се себи, „или старост.“
– Професоре, стан и мало –викн уо је наредн ик Перић. – Стан и да поразго
варамо.
По дворишту одак ле га је викн уо лежал и су, како се то у том крају говорило,
шумс ки под оружјем. На шубарама су имал и динас тичке круне, а на гуњевима
неко ордење слично парицама. Нек и су зевал и са дос адом, нек и нас лоњен и на
пуш чане цеви подозриво пос мат рал и.
– Отк уд ти тако кас но у другом селу? – упитао је четн ик, не кријућ и да по
дозрева.
– Зар нис мо у слободној реп ублиц и? – подс меш љиво је дочек ао његово пи
тање Рас ул ић.
– Как вој реп ублиц и! – обрецн уо се наредн ик.
– Зар није наш крај мал а слободна реп ублик а? – упорно је остао Рас ул ић
при своме.
– Слобод ан је зах ваљуј ућ и храбрим српс ким прс има, – рек ао је на то Пе
рић, куцн ув се по ордењу – али није реп ублик а и немој-де да ми се шал иш!
Наредн ик је био црног бог ињавог лица, зелен их крупн их очију и ћосав. Са
отвореном мрж њом је глед ао професора, заус тав љао се на сваком дел ићу њего
вог одел а с неповерењем, као да у свем у има нек а потајна опас ност. Пришао им
је утом друг и наредн ик.
– Био си у Клинц има код суд ије? Мораш бит и гадно уморан. Де, уђи, одмо
ри се. Та, уђи, човече, не бојиш се ваљд а – дод ао је и дрс ко се нас мејао.
Рас ул ић је ступ ио у двориш те још пуно гус те трав е, али по којој су овд е-онде леж ал е утабане чис тине, као врелом водом да су опрљ ене. И стаз а што
је од вратн иц а ишла до кућн ог праг а бил а је оштро као нож ем одвој ен а од
трав е око себе и тврд а као камен. На мотк ам а пребачен им кроз рач ве шљив а
још су се вет рил и губери и ћил им и. Све је то опазио врло добро иако се мрак
већ био спус тио.
Сел и су сва тројиц а на стар у клуп у, чије је дрв о од воде и сунц а пос тало
било сјајно и меко.
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– Па шта каже суд ија, хоће ли бољшевиц и побед ит и? – нас тавио је друг и
наредн ик, отп љун ув у високом лук у чак до плота. – Док ле су дог урал и?
– Шта вел и Вас иљевић, док ле ће чуч ат и жен и уза сукњу? – дочек ао је на
редн ик Перић.
Суд иј а Вас иљ ев ић се пос ле отп уш тањ а из службе такођ е био склон ио у
сел о код род ит ељ а. Чес то су се он, Рас ул ић, учит ељ, свеш тен ик изб еглиц а,
Рас ул ићев брат од стриц а, зан атлија, који је и сам из Беог рад а побегао, и још
двојиц а грађ ан а што су се наш ли у бекс тву у селу сас тајал и код Вас иљ ев иће
ве или Рас ул ићев е куће, што су четн иц и и пор ед свег њих ов ог скрив ањ а до
бро знал и.
Док су га тако наредн иц и салетал и, Рас ул ић је мис лио: „Биће гадно ако ме
изазову. А добро би било да их обојиц у распал им пос ред њуш ке.“
– Нис ам био код суд ије – рек ао је глас но и мирно. – Вид ит е ваљд а да не
идем отуд...
– Као да ти не знаш заобић и! – прес ек ао га је Перић. – Него, чега ти оно
беше професор? Чин и ми се, рекоше да си професор ком ун изма, па није ни чудо
што вол иш да шурујеш са бољшевичк им навијач има.
– Професор ком ун изма! – нас мејао се Рас ул ић. – То не пос тоји. Ја сам про
фесор природњак.
– Шта то знач и природњак? – упитао је са неповерењем Перић.
– Како да ти то објас ним – подс меш љиво и мрзовољно је дочек ао Рас ул ић.
– исп ит ујем бубе и биљке и пећ ине...
– Море, да ти што друго не исп ит ујеш! – преп редено се нас мејао Перић, а
за њим и сви што су се у међувремен у бил и очет ил и око њихове клупе.
Држ ао се само озбиљно и готово суморно млад ић у сукненом новом оделу,
још ненаоруж ан и без ордењ а. „Нек и сиром ашак пог реш но доп ао из народне
пое зије међу ове чизме“, мрзовољно је пом ис лио Рас ул ић опазив га. Жене су
свак и час извиривале на врата, свак ипут понек а друга. Чин ило се да их се пол а
сел а било скуп ило око спрем ањ а вечере четн иц им а. Нек а бос а старија жен а
прет рчал а је с котлом вреле воде из куће до качњак а. Два дечак а су пронел а на
рамен у корпе са шљивама. Гологлави домаћ ин се врзмао по дворишту, бацајућ и
уплашене погледе према Рас ул ићу.
Тек пошто су наредн иц и задовољил и своју радозналост, одвел и су Рас ул и
ћа поручн ик у и мајору. Они су седел и у соби са домаћ иновим сином. Бил и су
без оружја, раскопчан их кош уља.
– А, ти си, Мишо – саосећајно га је предус рео домаћ инов син и пов ук ао се
из собе, рек ав да мора на пуш ниц у.
По његовом глас у Рас ул ићу се учин ило да су и укућан и знал и да су четн и
ци намеравал и управо тога дана да га сачек ају и прес лишају.
– Ти си без службе – дочек ао га је мајор без окол ишењ а. – Избачен си као
ком ун ис та?
– Ви знате како то бива – одговорио је Расул ић са првом слутњом да је осу
ђен на смрт. – Ако не дел ите зван ично миш љење, одмах сте ком ун ис та.
– То је лако побит и – упао је брзо мајор глед ајућ и га у очи. – Уђите у наше
редове!
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– За њих је то свеједно – узврат ио је подсмеш љиво Рас ул ић. – Зар се и једн и
и друг и не смат рате одметн иц има?
Мајор се зац рвен ио и бац ио на њега осветољубив поглед.
– За њих мож да јес те, – рек ао је – али не и за нас. Шта ти смета да дођеш у
шум у? Ионако, чујем, ништа не рад иш.
Глед ао је прит ом упорно и са ант ип ат ијом профес оров е бел е пант алоне
при дну сужене, његов пох абан кап ут, књиг у што је вирил а из џепа. Чин ило му
се вероватно да је намерно ишао тако неу гледно одевен, да је то вољн и нач ин
одевања, да у њем у леж и нек и потајн и пркос њима.
– Рад им – одговорио је професор, уз нес трп љив осмех. – Читам...
– Није време читању – прек ин уо је мајор, упрев поглед сад а право у књиг у.
– Није право да једн и гин у, а друг и читају.
Рас ул ић се и сад живо опомен у стид а и гађења што су га тад а обу зел и. Му
чило га је што му је мајор управо пребац ивао исто оно што и он сам себи. „До
живео сам да ми они читају бук виц у о родољубљу!“
Да би се одбран ио тога осећања, одговорио је:
– Не гин у само они који су у шум и.
Мајор се надмоћно нас мејао:
– Истина је, али гин у бес мис лено. Јевт ино дају живот.
„Ако му кажем шта сад мис лим, збиља ћу јевт ино дат и живот“, пом ис лио је
Рас ул ић и рек ао двос мис лено:
– Смат раћу ово као опомен у.
Мајор се узнем ирио. Шта би могле да значе те реч и?
У собу је ушао неко и рек ао:
– Све професоре треба пок лат и!
Ово је требало да звон и као шал а. Рас ул ић је с досадом поглед ао у млад ића
што је то каз ао. Имао је дуг у кос у и зубе рецк ав е као крун ице ђурђевк а. На
раскопчан им груд има видео му се крс тић на врвц и. Поручн ик за све то време
као да се стидео. Глед ао је час у своје руке, час се тобож труд ио да разабере не
што кроз проз ор у сут он у. Кад је млад ић с крс тићем изр ек ао свој у шаљ ив у
прес уду, устао је и рек ао:
– Пус тимо човек а да иде кућ и, и тако је кас но. Имаћемо се још кад разго
варат и.
– Чарни-де, чича, мало ту ват ру, у што си се загледао! – прек ин ул а га је изне
над а синовица у мис лима.
Пекмез је све слађе мирисао, кук урузи шумел и. Дес но се још само бел аса
ла црк ва на бреж уљк у, док је шума бивал а све црња и пос тал а огромна. Гласови
у црк веној порт и бил и су јас нији. Тамо су свештен ик и учитељ причал и о суш и
глас није него што би било нуж да. Рас ул ић се осмехн у саосећајно: знао је да су
пре тога шап утал и о Рус ији, утрк ујућ и се ко ће боље изговорит и рус ки називе
полож аја, знао је да на двориш ном столу, ногам а вез аном за зем љу, стоји још
мапа, да је учитељица скрс тил а руке испод груд и због мале дрхтавице која ју је
увек увече хватал а, да ће кроз који трен утак отић и на бунар да спрем и воду за
ноћ. Доис та се ускоро чул а шкрип а точк а и звек ланц а. По томе су скрив ене
шумс ке страже имале да знај у да код школе тече миран пород ичн и живот, да
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нема тамо никак вих завера, да се прича само о летини пострадалој од суше. Рас у
лић и сам и нехот ице рече глас но синовиц и:
– Запн и мало, девојко! Загореће ти то ако се само будеш брин ул а о лиц у и
чувал а га.
Било је прош ло две недеље од његовог разговора са шумским. И како су га за
то време оставил и на миру, нис у му кућ и свраћал и нит и га у прол азу зауставља
ли, почео је веровати да га се чак прибојавају због његове отворености у говору и
слободног кретања. Био је као и обично претерано самоу верен и час тољубив.
Ипак га је тога вечера обу зимао нем ир. Дигао се са пања и отишао до пуш нице.
Брат га је погледао нељубазно: целог дана му није помогао око леса, вртео се са
мо од своје собе до кук уруза и котла. Он се онд а спус ти низ стаз у до пећ ине.
Ишао је паж љиво ослуш кујућ и. Од пећ инске воде је б╡ ла влаж на, језива хладо
вина и ветар са шуме доносио мирис лиш ћа, које је већ боловало. И тада су се ја
вил и ћукови. Прво један изнад саме пећине, па други, трећи, негде на врх у шуме.
Њихови суморни гласови као да су на све стране отварал и поноре, као да су опо
мињ ал и и прет ил и, там у чин ил и још тамн ијом. Рас ул ић с див љом нас ладом
ослушну њихове гласове, сви остал и звуци и шумови као да изу мреше. Већ је то
нуо у разм иш љање тип ично за Рас ул ића као професора природњака, како је во
лео себе да назива; оно се развијало готово на исти начин, о истим стварима, као
да се нек а вел ик а нев ид љив а књиг а у њег ов ом мозгу отварал а увек на ист ој
стран и, и што чеш ће, тим непог реш није управо на тој стран и. Ово се разм и
шљање развијало увек уз дозивање ћукова, који се професору увек чин ил и цр
ни, с јас но жут им кот уром око очиј у, главе уздуж спљош тене као у асирс ких
профил а. Зем љу би тад а углед ао као планет у како лебд и у лаком ваздух у. У ток у
једног допоноћног дозивања ћукова сва историја планете Зем ље би се оди г рал а,
од прве покорице на њеној усијаној маси, па све до људских заједница. Сед имент
не стене се на његове очи слагале, пуц але, кривиле, прев ртале; вод а у карс ту
стварал а је пећ ине, потек ле су подземне реке; језгро је гневно, неодољиво изби
јало у вулк ане, они се хлад ил и ту на његове очи, стварале се теш ке купас те гро
маде. Гледао је са нес размерном страш ћу – за његову иначе скепт ичн у нарав – у
врелу унут раш њост Зем ље и био срећан што се посао у тој врелој језгри по људ
ском, професорском предрач ун у неће још дуго и дуго заврш ит и. „Није то как ва
људс ка еволуц ија. То ће нас на мил ионе год ина над живет и, као што је и почело
пре нас“, нешто би шапн уло у њем у с подсмехомна рач ун људ и и самог њега.
Своје родно мес то Петн иц у није тад видео споља, на бреж уљк у где прес та
је колубарс ка равн ица, пок ривен у буковим и храс товим чес тама, пресечен у би
стром реком што из пећ ине изл ази, с људс ким гнез дим а, бел им омален им ку
ћам а у рач вам а шљив ов их воћњ ак а, већ је то за њег а био крај на том и том
степен у геог рафс ке дуж ине и ширине, који је вод а у подзем љу дубоко обрад и
ла, с подземном реком, с вртачама што прод иру чак до те подземне воде ходн и
цима тан уш ним мож да као врвца; а доле још дубље то је бил а усијана мас а која
ће се стис нут и у неком времен у што пом исао не може да обу х ват и. Чин ило му
се да сам прис ус твује оном гигантс ком врењу у дубин и.
Понек ад би њег ов а жен а, која је бил а историч ар, наз вал а које разд обље
историје епохом.
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– Епох а! – план уо би професор природњак. – Зар се то може зват и епохом!
Епохе су: јура, кред а, палеозои к, мезозои к. Стот ина год ина – чудне ми епохе!
– Али как ве епох алне промене у људс ком друштву... – заус тил а би жена.
– Промене у људс ком друштву! – зас мејао би се Рас ул ић, не дајућ и јој да до
краја каже своју мисао, да се упус ти у разл агање значења те саме реч и што га је
тол ико узрујавал а и којој је он давао јед ан јед ин и смис ао. – Станк а, кратке су
ти стазе као и код свих историчара.
Трен утно одвајање од сад аш њос ти као да га је донек ле смирило, учин ило
да хладн ије поглед а управо у ту сад аш њиц у. Почео је мис лит и раз лож но, иза
шао из оне своје мутне гроз нице, меш ав ине страх а и сећ ањ а, јас но саглед ао
опас ност и како се из ње јед ино изл ази. „Требало би још ноћ ас дог рабит и се
Бранковине, видет и дец у“, па даље, зак ључ ио је скоро пос ловно. „Везу треба да
траж им, а не да чекам. Али не“, тргао се, „ноћас је немог уће, треба рећ и Васиље
вићу и остал им, а већ с попом и учитељем бих лако, они су преко плота.“ Зат им
се нас мејао на рач ун свој и свештен иков. „Сиромах поп! Сав је чау ра. Теш ко ће
му бит и излетет и на светлост. Унут ра је, у срц у, и код њега све у реду, али кроз
мант ију ће теш ко излетет и. То је још горе него моја фос илност!“
Најз ад пом ис ли да би се учин ило и изд ајн ичк и да оде, а не рекне ниш та
друговима с којима је истог тог вечера још био заједно, и да би најзгодн ије било
да крене ујут ру са својим рођаком који је, како је професор говорио, био „нај
мање оптерећен“ и само је чек ао на њега, професора, па да крене.
„Нећу ваљд а дозвол ит и да ме синови претекн у“, осмехн уо се весело, сет ив
ши се свога пос ледњег сас танк а са њима. Бил и су у шетњи. Владета је ишао на
пред стазом, док се Раде приближ ио оцу, ухват ио га за рук у и поверљиво рекао:
– Забрин ут сам због Владете...
Заус тавил и су се.
– Забрин ут? А зашто? Неће да учи?
– Ко о томе сад брине! – рек ао је дечак. – Него навија отворено за шумс ке,
– дод ао је плаш љиво се осврћућ и да га ко не чује.
Било је тамно и Рас ул ић се могао мирно цел им лицем нас мејат и, али је ду
бок им приг ушен им гласом упитао:
– За шумс ке? А за које?
– За ове у нашем селу, – тихо је одврат ио деветогод иш њи дечак. – Па ме је
страх да председн ик не чује...
Отац се јед ва уздрж ао да га не дигне у руке и упита опет:
– А зар би председн ик и дец у хапс ио?
Дечак се прекорно зач уд ио:
– Зар нис и прич ао како су оног деч ак а стрељ ал и? То је само осам год ина
разл ике!
Владета је чек ао код поток а, није могао сам прећ и и Рас ул ић је навијача за
шумс ке узео испод паз ух а и пренео на друг у стран у, уграбив трен утак да ста
ријем син у шапне:
– Не брини. Тако мал им дечацима не може се ипак неко зло због тога десити.
– Видећеш да ли не може! – Незадовољно је прог унђао Раде, увређен у име
брата.
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Пос ле вечере Владета му је сео на колено и излож ио свој план:
– Смис лио сам како ћемо нас тројица побећ и. Ти ћеш рећ и да хоћеш да нас
вод иш у своје село, па ћемо ући у шум у над чес мом а она има вез е са другом
шумом још већом, само се прет рч и једна ливад а. Тако ћемо ноћу прет рчават и
преко поља, а дању ићи кроз шуме...
Од ових мис ли пос тао је скоро вед ар. „Догод иће се још да ме Владета пре
текне“, пом ис лио је, дигао се с камена и одједном опрезно стао: учин ило му се
да је неко прош уш тао кроз кук ур уз е и зам ак ао негде за вод ен ицом. „Мож да
уход е“, пом ис ли профес ор. „Како би било да ноћ им негде напољу? Шибљац и
око Бање су гус ти.“ Али га на ту пом ис ао обл и стид. Од кога он, „професор ко
мун из ма“, да се плаш и. „Од чиз ам а! Нек а убиј у, ако имај у три чис те.“ Уст рч а
опет кућ и...
– Шта си се ти, браца, уст умарао? – дочек а га снах а.
– Нешто вечерас немам мира.
– А кад ти имаш мир! То је онако, твоја нарав.
– Разу ме се да је онако – скоро је осорно дочек а Рас ул ић, пок ајав се што јој
је дао да му нас лут и расположење.
– Хоћеш ли вечерат и?
– А ви?
– Ми смо давно и давно. Ти се негде изг уби, па ја дец и дадох, а и ми онд а уз
њих... Него, хајде да се не хлад и!
– Не једе ми се. Одох ја да легнем...
Кад се Рас ул ић изг уби у кућ и, довикн у му синовица:
– Ој, чича, дођи и ти мало да мешаш. Ко хоће да једе, мора и мешат и.
Рас ул ић је међут им ушао у оџак лију, кроз коју се ишло у његов у собу и за
стао наједном под навалом осећ ања и успомена. Одлуч ив да сут ра иде, већ се
рас тајао од драг их кутова у род итељс кој кућ и. Увек му се нек ако чин ило кад би
пол азио из ње да се више неће врат ит и, да је пос ледњи пут вид и, а овог вечера
нарочито дубоко дож иве ово осећање. Ват ра споља је мутно осветљавала ту ода
ју, намењен у пород ичн им и празничн им свечаностима. Загасито црвене као ви
шња, ишле су около клупе, с висок им нас лон има. Онде у челу седео је о Бож ићу
отац, гологлав, опаљеног лица и густе, црне као смол а косе, и пос ле ручка вином
посипао воштан иц у. На огњишту је горел а огромна цепан ица. „А мат и где је та
да бил а?“ упита се Рас ул ић. Као и увек у дну софре, мал а, преп лашена, рук у на
којима се, иако нис у биле мршаве, назирао сав кос тур шаке. У тој оџак лији се
провел а свадба његовог брата, оног што још стоји над лес ам а. Ту је чуо прве
свадбене шале, онд а још сас вим нејас не али управо зато привлачне. Изнад вра
та је вис ио венац од влатова пшен ице, као онај што га је мат и једне год ине обе
сил а ту изнад собе, која се звал а стајаћом, а сад је његова, изг убивш и давно тај
старински назив. Да ли је икад и на шта друго мирисал а та одаја до на топао пек
мез, зем љу, пшен иц у и вино? Рас ул ић отвори врата собе својих синоваца. У тој
соби је и он с братом спавао, и леж ао на сламариц и пок ривеној крпама, под не
пош ивен им губером. „Споро ми сељац и еволуи рамо“, нас меш и се сетно, „као
наша планета.“ Назре изнад кревета и своју пол иц у за књиге. Учин и му се да ће
сад угледат и мајк у где улази с млад им кајмаком на тањиру и каже:
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– Јес и ли изу ч ио тај лат инс ки? Де, мало се прих ват и док друга дец а нис у
стигла, немам за све.
Расул ић најзад уђе у своју собу и жедним погледом обу х вати сто, мапу на зиду,
звездано небо уоквирено у отворене прозоре. Ко зна кад ће се опет у њу вратити
кад сут ра оде. Сад му се тај одл азак, тол ико прем иш љан и одл аган, чин ио врло
извод љив. Сви знају да му жена и деца живе у другом селу и да је природно да оде
да их обиђе. Проћи ће намерно поред општине да не изгледа да се крије.
– Куд а ћеш ти, Мишо? – викн уће писар кроз прозор.
– Да обиђем дец у. Право је, већ их дуго нисам видео.
Биће у општинс ком дворишту мож да који прерушен и уход а, али се профе
сору чинило да ће га одмах познат и. Он ће држ ат и зацело у руц и прут и тобож
се нем арно лупк ат и по врх у цок ул е или ће шарат и њиме неш то по зем љи, а
испод ока га гладно мерит и. Стајаће так ав јед ан веров атно и пред Ваљ ев ом,
скривен у шумарк у, па ће тобож случајно испас ти пред њега и упитат и га куд а
ће. Тако они увек чине. Да, али је „профес ор ком ун из ма“ мало паметн ији од
њих, па ће се град ит и да их не препознаје и наи вно им причат и како ће да оби
ђе синове и како га ето нат раг за три дана.
Подуго пос ле тога, око јед анаест часов а, пекмез се већ док ув ао и девојк у
су дош ли да смене два млађа брата, док је њихова мат и разг ртал а и утишавал а
ват ру. Под пуш ницом је на сламњач и дремао сељак Рас ул ић. Није се више чуо
ни бунар, ни разговор у порт и, само је шуморење кук уруза и грања бивало све
јас није. Утом се из порте отргн уо женс ки јау к, али нагло и умукн уо, а у истом
час у пред Рас ул ића пуш ниц у бан ул а тројиц а оруж ан их брад ат их људ и. Снах а
професорова их спази и шапн у дец и:
– У кук урузе! – па отрча према пуш ниц и.
– Где је Мирос лав Рас ул ић, профес ор – прод ерао се јед ан, ударивш и за
спалог сељак а у плеће.
– Придремао сам мало – пром рм љао је пуш ничар, не дол азећ и још потп у
но свес ти.
– Казуј што си питан! – опет је викн уо онај и опет га гурн уо кунд аком.
Тад а је сељакова жена прит рчал а прек лињућ и:
– Немојте га, браћо, он је глув. Оглувео је у прош лом рат у. Он је стари рат
ник, Србин, са десет рана. Немојте га!
Четн ик, као да се зас тидео своје малочаш ње дрс кос ти, обрат и се сад блаже
жен и:
– Казуј, стрина, где је професор Рас ул ић!
– Где ће бит и! Ено га човек спава – одврат и жена, старајућ и се да не пок аже
страх а.
– Хајде, пок аж и где је и отк ључај!
– Ено вам куће, па сам и идите, браца се не зак ључава.
Познав ал а је добро свога девера: било би му теже кад би и некога од сво
јих уз четн ик е углед ао, а кад су се они одм ак ли упут ивш и се у кућ у, зак ук а
приг ушено:
– Јаој, мен и ојађен иц и! Јаој, браца, дође ти судњи час!
Дечац и су још стајал и као укопан и крај ват ре.
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– У кук урузе! Шта сте се укип ил и, не било вас, и вас ће одвес ти! – добац и
им она, пошав за четн иц има према кућ и.
– Нек а вод и ако сме – пакос но се јави старији дечак.
– Ако сме! А ода шта неће смет и? Од твога поцепаног тура или тога рас у
лићевс ког пркоса?
– Куд ли ће чич у? – упита млађи преп лашено. – Да ли ће далеко?
– Мајк а, брзо дај воде! – чу се из куће глас девојке што је домалочас мешал а
пекмез:
– Чича иште воде!
Професора су утом извел и из куће. Био је блед, крвавих беоњача, у својим
бел им, старинс ким, при дну уским пант алон ам а. Старао се да иде усп равно.
Пок ушао је чак и да звиж дуће, али није могао.
– Нек а до недеље све буде готово, кад деца дођу – обрат и се снах и као да је
пошао на пут до град а по својој вољи.
Мис лио је: „Како се праве важ ни. А знам да ме се прибојавај у. Не смем се
пок аз ат и пред њим а нем иран. То ће их најед ит и.“ Цел им бићем је, међут им,
осећ ао куд а га воде. Зат о је ишао онако неп риродно усп равно, зат о се снахи
обрат ио, зато су му биле мутне очи; али се још ник ако то непог реш иво осећа
ње није уобл ичавало у мисао.
Кад је кап ија на дворишту шкрипн ул а, чуо је глас снахе, која као да је пот р
чал а за њима:
– Браћо, куд а ћете га ноћас – пок ушавал а је она да умилос тиви благ им гла
сом срца ноћн их посет ил аца, тек сад доис та свес на куд а су га повел и.
– То нис у женс ка пос ла куд а ћемо га – обрецн уо се јед ан.
„Зак ас нио сам само за једн у ноћ“, мис лио је необично јас но Рас ул ић, „али
за мене је то као да сам зак ас нио за целу геолош ку епох у. Да сам крен уо вече
рас, сад не бих морао слушат и снаш ино пон иж авање и њихов у дрс кост.“ Људ и
су, међут им, брзо корачал и и убрзо су заш ли у шум у, која је у ноћ и мирисал а на
сам и корен биља, на лањс ко лиш ће и пуш ниц у. То је био пос ледњи поздрав де
тињс тва, очинс ког дома, имућне сеос ке јесен и. У шум и су их сус тигли свеште
ник и учитељ са својим одредом. „Ускоро ће наи ћ и и суд ија“, пом ис лио је Рас у
лић. „Њег ов а дев ојч иц а се вер ов атно проб уд ил а и ударил а у врис ак. Таст и
таш та се као и моја снах а пон иж авал и пред њима молећ и да га не воде. Огром
не њихове јабуке илињаче стајале су спокојно по пол ицама, орман има и прозо
рима.“ Утом се збиља појавио и одред са суд ијом. Под круш ком на заравн и су се
заус тавил и сви. Рас ул ић је почео пркос но звиж дук ат и.
– Не звиж ди, нис и слобод ан! – дрекн уо је јед ан од његових прат ил аца и за
вал ио кап у на пот иљак.
– Вид им, нисам ћорав!
– Језик за зубе! – прас нул а је друга команд а.
Рас ул ић је кроз пом рч ин у пот раж ио учитељ ев е и суд ијине очи, али га је
као мач пресек ао хлад ан укочен поглед четн ик а за кога се говорило да изврш у
је смртне казне. Глед ао га је упорно као грабљивиц а. И сви су пуш ил и и ћута
ли. „Чек амо осталу тројиц у“, пом ис лио је Рас ул ић, и да би се пок азао без стра
ха, поглед ао у небо зевај ућ и. И би му готово смеш но кол ико је на небу звезда,
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као да су се све, кол ико их је, иск уп иле над шум у где је он стајао. Управо преко
круш ке ишао је млечн и пут. Сет ио се ту неке девојке из своје прве младос ти
која је у шетњ и једном поглед ав у неб о рек ла: – Звез дан а тајн а! – И дуб око
уздахн ул а као што чине врло срећн и и врло млад и.
– Нем а ник ак ве звез дане тајне. Та тајн а је као и наша Зем ља неко слично
блато – млад ићк и охоло је он тад а поу ч ио.
И сад је опет звез дан а тајн а или звез дано блат о раскош но блис тал о над
круш ком, и он је исто онол ико уверено и подругљиво мис лио: „За који час ће
професор ком ун изма одгонетн ут и романт ичарс ку звездан у тајн у.“ Кад је спу
стио поглед, очи главног џел ат а су га чек але. Профес ор осет и пот реб у да му
што учин и или каже чиме би џел ат у поп ркос ио и мис ао о смрт и одаг нао опет
од сред ишта свес ти.
– Шта си се заблен уо у звезде! – рече џел ат са мрж њом и сам га наводећ и да
каже што увред љиво и пркос но.
Негде с дес не стране чу се, међут им, у савршеном рус ком изговору учите
љев шапат:
– Не одговарај му!
– Не шап ућ ите, звезду вам кап уташ ку! – дрекн у јед ан из суд ијине тројке.
– А ви се не дерите!
– Крећ и! – продерао се сад још жеш ће главн и џел ат, мун ув га. – Не пруж ај
језик!
Крен ул и су према штабу, оној кућ и где су га први пут прес лишавал и. Ноћ
је бивал а све хладн ија, и његове мис ли као да су од тога пос тајале све грозни
чавије, све се више ближ иле осећајном и лог ичном цент ру. Слике су се ређале
пред његовим погледом као да су стварност. Час му се чин ило да грл и синове
на рас танк у, час га је глед ал а жена погледом замагљен им од суза испод крило
лик их трепавица, зат им ју је видео како плаче крај његовог ковчега. „Убиће ме
ножем. Драж ин и кољу. Клад им се да сам намењен главном џел ат у. Биће сах ра
на зацело у недељу. Дец у неће довод ит и. Они ће догод ине летоват и у Петн иц и
и дол азиће под круш ку. Она ће догод ине зацело род ит и. А биће гадно кад се
снаја уст умара од чега ће пок ров, нема у кућ и платна. Ни новог одел а немам у
селу, мораћу међу звездане тајне у бел им панталонама. Зап лак аће ђац и у Кру
шевц у: јадн и професор Рас ул ић, убијен је ножем. И нико неће смет и кук ат и.
Драж ин и су забран ил и да се кук а, а у селу има уход а. Давно сам заборавио оца
и мајк у. Влатко и Раде ће ме заборавит и. Неће, неће. Они су ме волел и. Влатко,
Раде, Влатко, Раде, Влатко, Влатко.“
Наједном је Рас ул ић као избез ум љен, не мог ућ и више влад ат и живц им а,
очајно повик ао:
– Владета, Раде, Раде...
Било је то вик ање тако продорно да се чин ило да ће се чут и не само у Бран
ковин и него негде беск рајно даље, негде у сред иш ту вас ионе, где се џел ат у чи
нило да има нек и од њега много опас нији џел ат који би га могао опт уж ит и због
овога вик ања, због бол а у томе вик ању.
Вас иљевић се ухват ио за главу, учитељ се спотаче.
– Зап уш ите му уста.
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Пред зору професоров брат рече жен и:
– Пођи у шум у да га џукеле не изједу, као жена ћеш се лакше провућ и.
Пош ла је пос рћућ и. Пеге пањева и жбунова црн иле се као људс ке прил ике.
Село под шумом ћутало је као огроман гроб. Шумс ке вртаче су лич иле на гро
зне тајне, и она их је заобил азил а бојећ и се да у њима не наи ђе на зло. Кад је под
круш ку стигла, шума је бил а сребрнас то бел а као окупана у Млечном Пут у. Ту
на проп ланк у где се шума бил а проред ил а могла је много боље видет и око се
бе, али она се више уплаш ил а од те светлос ти него од малочаш ње таме, чин ило
јој се свак и час да ће углед ат и мрт во тело свог девера. Од Жабара у сус рет јој је
сиш ла учитељица.
– Сељ ац и вел е, одв ед ен и су негде више шуме – рече она мрт вим глас ом.
– Њих седморица.
Њих две су ипак почеле траж ит и кроз шум у, приг ушено јечећ и као рање
ниц и. Удвоје су биле слободн ије и заглед але су у јаруге, јаме, разг ртале шибље
и павит над вртачом, зал азиле у чес те. Избиле су тако на чис тин у одак ле се ви
део Мед ведн ик и њег ов и огранц и. Јут арњ и вет ар је разг рт ао врх ов е брег ов а
и маглу одв лач ио у јар уг е и речне дол ине. Та тако теш ка зем ља, са срцем од
растоп љеног метал а, лич ил а је на огромн и расперјан и мас лачак.
– Брац а је много волео да изл ази овамо, – рече она учитељиц а гласом као
да говори о врло далекој прош лос ти.
Не нашавш и тел а својих, изу бијане су се врат иле кућ и. Нас ред двориш та
се црнело мес то где је јуче горел а ват ра. Рас ул ићев брат је седео пред загаше
ном пуш ницом. Поглед ао ју је са зебњом.
– Целу шум у сам оби ш ла. Нема.
Око подне су сељац и донел и вест коју су чул и од нек их путн ик а што су си
лазил и са Букова према Ваљеву да на том ужичком пут у има сед ам лешева људ и
ножем пок лан их. Рас ул ићев брат је устао и упрегн уо волове. Ускоро су се сед
моро кол а пел а према ужичком пут у. Могла су тел а поу бијан их стат и и на дво
ја-троја, али су за свакога пош ла по једна, да би било кол ико-тол ико човечн ије
бар то преношење, кад је смрт бил а тол ико ужас на.
Предвече су тела довезена у село. Највише рана је било на Рас ул ићу, чинило
се да се дуго бран ио од џел ата. Углед авш и га, синовц и су на сав глас зарид ал и,
синовица је пал а крај одра врис нувш и:
– Јаој, да ли га прво у срце ударише!
Старији свет је кук ао по подрум има, да четн иц и не би чул и, јер су прет ил и
да ново зло може снаћ и оне што глас но туже. Учитељиц а, отк ако их је углед а
ла, па до сах ране, проседел а је у олтару кук ај ућ и на сав глас. Неко неу к веро
ватно, јер је црк вењ ак те ноћ и побегао у Тамнав у, звон ио је неу морно, не као
да јав ља за смрт, већ нес трп љиво, као да зове на узбун у.
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очетком прве јесен и окупац ије сељац и су се све чеш ће враћал и са пута за
Ваљево са неп род ат им дрвима и воћем. Из шеварица око Рабаса и Рађевог
Сел а изл азил е су изнен ад а пред њих парт из анс ке страже и враћ ал е их. Због
овога су се њихов нем ир и брига за рођаке у граду повећавал и, јер мног има су
та дрв а и воће бил и само изг ов ор да прод ру у град, а главно је бил а жељ а да
провере приче о немачком насиљу тамо, о хапшењима, вешању и казненој експе
диц ији што се, према казивању оних што би из град а нек ако прод ирал и, увел и
ко спремал а. И Сташ ина се мајк а бил а затек ла у Ваљеву кад су путеви пресече
ни и ник ак вих вес ти сад о њој није било. Сташ ина тетк а, којој су почетком рата
бил и побегли, пис ал а јој је двап ут да се склон и бар у ујчевин у, у Рађево Село,
док се главн и пут не отвори, јер се донде могло лакше неопажено проћ и преч и
цом кроз ливаде и њиве.
Деч ак је стално нав аљ ив ао на тетк у да га врат и у град, тврд ећ и да ће га
страж а пус тит и кад чује да му је тамо мајк а. У разним обл иц има јој је прет ио
да може и сам побећ и: једном причајућ и јој како је сањао да је преч ицама кроз
шум у више црк ве, па преко Грабовице дос пео у Ваљево, друг и пут хвалећ и се
како су га нек и сељац и на друм у нуд ил и да седне на кол а што су возил и дрва у
град, трећ и пут је глас но сањао како би као чобан ин могао од ливаде до ливаде
продрет и до оног пољ а иза болн ице, а отуд би лако преко Љубос тиње упао у
баште, па у своје двориште.
Кад је пос ле бомбардовања Бабине Луке доктор Стефановић, који је тамо
превио рањен ике, сврат ио кућ и Сташ ин их рођак а с молбом да га кол има врате
у Ваљево, дечак салет и да га пус те с њиме.
– Па пус ти га – умеш а се сељ ак који је прис тао да воз и Стефанов ић а до
град а. – Са овим га доктором можеш пос лат и куд а ти је воља.
– А да се у пут у догод и как ва невоља, ко ће бит и крив? – оклевал а је тетк а.
– Кад ти ја кажем, слободно пус ти – навал и сељак, и дод аде тише, значајно:
– Пом ис ли и сама, како би могао доћ и овамо да превије рањен ике да није у вези
са парт изан има!
– Повед и га напос летк у, – слож и се она – не мог у више да га савлађујем.
Сташа је пун грозничаве језе сео у кол а. Јед ва је чекао да пројуре пут што је
просецао висораван, опкољен гол им њивама и ливадама, па да зађу у шумарак око
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Рабаса и Грабовице. Опијао га је брзи ваздух, мирис лекова што се дизао с докто
ровог огртача и ваљда још од колевке знани мирис путовања на коњским кол има,
који је опом ињао на сено, на коњске штале, на ћебад под сед лима. Доктор је био
утон уо у своје мисли и само једном је упитао кочијаша мог у ли стићи до два сата,
јер око то доба га чекају у болници да оперише нек у рук у, па се опет загледао у ја
сне цртеже нед алек их модрих план ина. Дечак је почео да бива разочаран: про
шли су бил и Рабас, шумарке око Камен ице, а од парт изанских стража ни трага.
Тек кад су се испел и на врх Грабовице, на саму њену међу са Рађевим Селом, из гу
сте честе покрај пута изишао је врло млад наоружан човек и зауставио кола. Лекар
је рекао да иде од рањеника у Бабиној Луци и да дечака вод и из Бранковине мајци
у Ваљево, притом је показао и нек у хартију, уверење да је лекар, како је помислио
Сташа. И баш у час у кад је стражар дозвол ио да прођу Сташине очи су се сукоби
ле са два пара необично познат их очију које су мило зас јале иза жбуна одак ле је
изишао и човек који их је пресрео. Нис у кола затим одмак ла ни сто метара, дечак
се сети да су то очи как ве је виђао у Рађеву Селу, или како су мати и тетка говори
ле – у ујчевин и. Осврте се да махне руком, али на пут у никога више није било,
а жбун одак ле се стражар појавио ишчезао је иза окуке.
Дечак се у час у сет и ових одл азак а дед и у селу о празниц има, где се готово
увек сретао са понек им од млад ића из Рађева Сел а. Њем у се чин ило да се све
три пород ице ујак а његове мајке и сас тоје јед ино из муш ке чељад и. Свак и тај
њен ујак имао је по три, чет ири сина, и пос ле је канд а свак и од тих синова ра
ђао само муш ку дец у. Једн и сас вим плаву, доброћудн у, нал ик на старе Словене,
како је Сташа зак ључ ивао, судећ и по уџбен иц има; друг и црн у, живих очиј у и
тамне увојите косе. Како су се људ и у ујчевин и, у Драгојловић има, рано жен и
ли, разл ике између оца и сина нис у бивале веће од по осамнаест, двадесет го
дина, а између дедова и одрас лих унук а од по тридесет и осам. Сташа није зато
ник ад а могао одред ит и ко је коме дечак у отац, а ко дед а, њем у се понек ад чи
нило да су очеви тих рођак а његових врш њак а њихова најс тарија браћ а, а нај
старији брат оних плавокос их чин ио му се у почетк у њихов отац. Од жен а из
Драгојловића Сташа је знао само ујн у Сок у, висок у црн у жен у, чији племен ит
лик није дао да се одред и које је старос ти. Њем у се чин ило да је она вечна, да
их је све у ујчевин и она пород ил а.
О пород ичн им и сеос ким свечанос тима у село Сташ иног деде дол азил и су
као изас лан иц и пород ице увек по двојица тих милол ик их млад ића одмереног
понашања и позвал а га увек на младе орахе или на грож ђе. Држ ал и су се увек
усп равно; за ручком су чин ил и нек ак ве споре, свеч ане пок рете као да није у
пит ању јел о, већ нек и прад авн и обич ај који се пренос и са кол ен а на кол ено.
Мало су говорил и, на питања одговарал и управо онол ико кол ико треба; а кад
би упитал и тетк у или мајк у Сташ ин у: „Како си, рођако? Јес и ли се уморил а?“
није давало утисак обичне учт ивос ти, већ као да су збиља хтел и знат и како им
је и помоћ и им ако мог у.
– Свак а им је реч на свом мес ту – говориле су мат и и тетк а, понос ите што
је так ва најближ а родбина њине мајке.
Тетк а је по два-три дана чувал а погач у што су млад ић и донос ил и на дар из
ујчевине и говорил а да само жене из Драгојловић а знај у да умесе тако меке и
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гипке погаче. Кад би се как ва жалост догод ил а у пород иц и, тетк а и мат и су се
увек осећале лакше кад се појави који од људ и из Рађева. Прво би, истина, про
дорно вриснуле, а пос ле, као да је са тим вриском одл азио вел ик и део њине туге,
благо се осмех ивале.
Мајк а се деч ак у није ним ало обрадов ал а. У Ваљ ев у је било стигло много
немачке војс ке, а сваке ноћ и су топови тук ли у правц у понеког сел а куд а је ују
тру одл азил а казнена експед иц ија. Улицама се виђал и немачк и војн иц и у пот
пуној опрем и и Сташ у опом ињ ал и на оне средњовековне оклопе как ве је ви
део једн ом у муз еј у у Бео г раду. Већ друг е ноћ и пос ле дол ас ка у Ваљ ев о
пробуд ило га је грување топова. Чинило се да гранате пролећу право изнад собе
где је он спавао. Пол ако је устао да исп ита да ли се то што се чује може и виде
ти. Чин ило му се да су гранате усијане и да их мора опазит и. Ноћ је била пот
пуно тамна, назирал а се само круна дуд а пред кућом, рук ун ица пумпе, на коју
је пад ал а свет лост уличне сијал иц е, и даљ е, у дну двориш та, бел ас ал о се на
плот у ћебе, које је заборавио да унесе. Јед ино што је могао да утврд и било је да
пуцање дол ази са Круш ик а.
– Гађају у правц у Рађева Сел а – јави се сас вим тихо мајк а.
Дечак се живо сет и очију с којима се срео на пут у и свих светлокосих и цр
них мушкараца из ујчевине, својих игара са њима, приче о оној двојици из одел и
тих кућа што су учил и гимназију у Ваљеву, па док се увече враћал и кућ и поред
Љубос тиње јед ан већ читао лекц ију, а друг и га опом ињао кад наи ђе камен или
прел аз да се не спотакне. Сети се камених и хладних подрума с тешким вратима
од храс товине. Није му било ни осам год ина кад су га вод ил и на свадбу једнога
од светлокос их млад ића. Тад а га је ујак Мал иша увео у подрум пун огромн их
каца и бурад и у коме је и сам мирис алкохола опијао. Тада је први пут прис уство
вао чинодејству точења пића, видео вел ике натеге за црпење, гумене дуге цеви за
преручивање течности из бурета у буре по закон у спојних судова, газио по вин у,
које се при точењу било прел ило преко боца и балона и потек ло по зем љаном поду.
Мис лио је тад а како су ти подрум и дивн и за игре жмуре. Мож да би тридесет
дечака његове вел ич ине могло стат и само у једн у кац у. И све је ту било дотле не
виђен их размера: и оне натеге, и левц и, и балон и, и огромн и подрумс ки кључ
као из бајк и. Так ва три вел ик а подрума бил а су у ујчевин и. Сташа је био и сад
убеђен да се не може боље склон иште наћ и од тих подрума, у зем љу укопан их и
подзид ан их каменом, тим пре што су бил а два улазом окрен ута према северо
западу, тако да их је цело брд аш це зем ље штит ило са стране одак ле су грувал и
топови. А могло се побећ и и у јаруг у. И тамо су бил а два дивна мес та: у сплет у
мил их старих бук ава, које је вод а поткопал а нач ин ивш и дубоке јаме, чију над
стреш ниц у су предс тав љал а стабла и зем ља, свуд а опет исп реп летане жил ама.
Тако скоро потп уно умирен, дечак је зас пао и пробуд ио се кад је увел ико
било сван уло. Дан је них ао у наручју мир прве јесен и, био благо осунчан, и се
ћање на ноћаш ње топове и угрожене рођаке у селу отиш ло је у подс вест, јав ља
јућ и се само као нејас ни бол или страх. У ток у дана је чуо на улиц и да су топови
пребац ивал и далеко преко Рађева Сел а, па се потп уно умирио. Вероватно се и
мајк а целе ноћ и сећал а, јер је ујут ру почел а прва разговор са Сташом о ујчеви
ни; први пут му је тад а исп ричал а како му се дед а, њен отац, ожен ио сеос ком
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девојком из Драгојловића, иако је био чет врт и свеш тен ик по реду у својој по
род иц и; како ју је видео у колу и одмах зап рос ио; како су јој све девојке у селу
завиделе, а тамо куд је бил а доведена као млад а како је зад ивил а све држ ањем и
снал ажењ ем у кућ и сас вим друкч ијих обич аја. Прич ал а му је и о баби, мајц и
своје мајке, која је род ил а сем те кћери још и пет синова и бил а позната у селу
са својих погача и справ љања белог мрс а. Мајк а је тако баш рек ла, њој су увек
кад је говорил а о ујчевин и на ум пад ал и изрази које је њена мат и отуд донел а у
кућу свога муж а. Дечак је био срећан због ове материне топ ле исповес ти, што
га је она бар у узбуђењу почел а смат рат и за одрас лог и сталн им зап итк ивањем
је подс тицао да своју прич у нас тави целог дана.
Сут радан око десет часова паж њу света на улици привук ла су воловска кола
натоварена са шест необојен их мрт вачк их ковчега. Нек а сусед а довик а прене
ражено жен и с друге стране улице:
– Шест ковчега!
Целом улицом су и дец а и одрас ли понав љал и само тај број. Зат им је опет
неко довикн уо:
– И све у једној пород иц и!
На улиц и се тад а створил а и Сташ ина мат и и пот рчал а према човек у који
је ишао за кол има. Сташа се трен утно препаде да нис у побијен и рођац и у Ра
ђев у Селу, али брзо одбац и ту мис ао, јер човек за кол има није лич ио на људе из
Драгојловића: био је омален, зарас тао у браду и није корачао онако слободно и
усп равно. Ипак је мајк а пос ле некол ико реч и са човеком ударил а у плач и вра
тил а се у кућу, одак ле је опет изи ш ла одевена у нек у тамн у хаљин у.
– Морам са овим човеком до Рађева Сел а да вид им шта је код њих било, па
ме ето довече, а ти добро чув ај кућу, ник уд се не мич и! – рек ла је Сташ и при
лично мирно, али чим је од њега одмак ла, опет је ударил а у плач.
– А одак ле је тај човек? – добац ио је дечак за њом, уверен да се ту крије неко
бес мис лено лук авс тво одрас лих према дец и.
– Из Грабовице – одговорил а је не осврћућ и се. – Овуд а му је ближе него
џадом и нема страж а.
– А зашто плачеш? – довикн у опет дечак нас тав љајућ и своје ислеђење.
Међут им, око човек а крај кол а, док је мајк а отиш ла да се обу че, начет ило
се било пуно деце из улице и после испричало Сташи како је сељак рекао да гони
ковчеге у Драгојловиће код којих је казнена експед иц ија јуче, у ток у једног сата,
побил а шес ториц у млад ић а, мад а је претп рош ле ноћ и тук ла друго село, како
је знал а већ да заварава траг да се народ не би разбегао. Деца су глед ал а у Ста
шу као у неког траг ичног јун ак а и чин ил о му се да очек ује да неш то нароч и
то учин и.
– Шта су они теби? – упит ало га је једно дет е, глед ај ућ и га гот ов о са по
штовањем.
–Браћ а од ујак а – одг ов орио је жел ећ и и нех от ице да се предс тав и пред
друговима што ближ и млад ић има који су од неп ријатеља изг ин ул и.
Одлуч ио се да и он пође одмах издалека за мајком, али, да га другови некако
не омет у у томе, није им казао ту своју одлук у, већ је неопажено, преко баш те,
заобил азећ и своју улиц у, избио на Љубостињу, поред које је вод ио пут у село.
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Избив на рек у био је само на двадесетак метара далеко од кол а, али како је
пут вијугао, могао је и не кријућ и се нароч ито да их неопажен прат и. Сељак је
готово вич ућ и причао његовој мајц и појед инос ти нес реће која се у селу дого
дил а, као да је виком хтео да одаг на од себе ужас који га је од јуче држ ао:
– Моје дет е их је вид ело... од џад е па уз пот ок ево овуд а... рази ш ли се по
њив ам а... И керови као да су пош ли у лов... све звекеће... и мрнџ а неш то, дере
се... сам и бог је сач увао... тамо на прел азу... на њиви код Грабовца... ни десет ме
тара од рођене куће. Виче: „Ком ун ист! Ком ун ист!“... Све три сламе... Гига није
могао познат и...
Сташа је причање чуо само у одломц има, али су они у њем у изазивал и још
страш није слике него да је ово доч уо. Час је зам иш љао да су Немц и дал и мла
диће псима да их раст ргн у, час су их повешал и па онд а спал ил и. Глас сељаков
се свак и час губио, чим би кол а заш ла за бреж уљ ак или пош ла неш то брж е.
Једно време није могао ниш та више разабрат и, па онд а чу мајк у где са сузама у
глас у упита:
– Зар оба Мал ишана?
– Оба његова и најм лађи Гиг ин, онд а Цвејин средњи и оба Спас ина.
Па су кол а опет пош ла брже, а није се смео сад ни много ближ ит и, јер се
шума крај реке проред ил а, па су се гласови све више губил и. Пос ле чет врт часа
ход а пут се одвојио од реке и крен уо кроз голе ливаде и њиве, те му се било врло
теш ко крит и. Ишао је сад сенком плотова, зас тајао иза зден ут их слама и сена, а
чим би се кол а изг убил а иза ког бреж уљк а, убрзавао је корачај ућ и у свој вис и
ни, па се опет шћућури поред врљик а или живица дуж њива. Идућ и тако часом
би му се учин ило да се оно што се догод ило није догод ило, да су ти побијен и
дечац и умак ли и криј у се од Немац а ту негде у окол ин и. Пронал азио је уз пут
разна мес та где их је могао зам ис лит и у потп уној сиг урнос ти: кутове између
сена, таване на кол ибицама за говед а, јаруге, мрт ве и живе бунаре, рач ве висо
ког дрвећ а; а ипак је кроз те мис ли, као да су порозне, навирал а свест да је то
игра мис ли и да њих више нема.
Дош ли су под брд аш це по коме се рас уле Драгојловића куће с безброј дим
њак а као кул иц а, опкољ ене воћњ ац им а и понек им стог од иш њим храс тов им
стаблом. Колс ки пут је чин ио благом косом окуком, да би избио на вратн ице
Гиг ине куће, а стрм а преч иц а се пел а воћњ ак ом Мал иш иној кућ и. Однек уд
с дес не стране вет ар донес е мирис паљ евине. Поглед авш и паж љивије, деч ак
опази на стрњиц и до Гиг ине куће црно гумно, одак ле је долетао пухор и кома
дић и опаљене сламе. Крај врљик а је стајал а девојч иц а од десетак год ина. Ста
ша се зад иви као да је било немог уће да се женс ко дете нађе у кућ и где се, по
њег ов ом миш љењу, само муш карц и рађ ал и. Чим се кол а изг убише, он пођ е
преч ицом уз воћњак, у намери да се прво сас тане са девојч ицом. Она ће му за
цело исп рич ат и све што одрас ли не би хтел и. Кад је био код прел аз а, она му
прит рча и пре него што би он њу упитао чија је рече му:
– Ти си син тетке Јованке из Ваљева. Бака је знала да ће она доћи за сах ран у...
У том трен утк у су кол а вероватно бил а стигла пред вратн ице, јер се разле
гла запевк а пред кућом. Сташ ина мајк а је стајал а пред Гиг ин им вајатом с неко
лико жен а у црн им убрад ач ам а. Оне као да су живеле невид љиве за деч акове
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очи и сад се само у час у нес реће утел ов ил е да дец у ожал е. У сећ ању му је то
двориште било остало пуно само млад их људ и, као да је зборно мес то рег рута.
Са дец и својс твеном жеђи да пос мат рају ствари од којих би старији беж ал и на
крај света, Сташа и девојч иц а приљубљен и уз плот не изг убише ниједн у поје
диност онога што се у дворишту догађало: ни то како мајке и сес тре изг ин ул их
млад ића падоше по гол им ковчезима што су стигли из град а, ни то како је под
старим орахом већ стајало спремно некол ико воловс ких кол а пок ривен их но
вим ћил им има чије су се шаре разговетно виделе, ни како оно преос талог, ста
ријег, муш киња изиђе пред кућу и стаде као укопано некол ико трен утак а, гле
дај ућ и ковч ег е пот ов ар ен е на кол а, једн е прек о друг их, као да су обичн и
сандуц и, па се онд а опет пол ако врат ише у кућу. Сташа се сет и како му је јед ан
од врш њак а из Драгојловић а прош лог лета пок азив ао под нас лоном Цвејине
куће нас лагане храс тове дас ке и поверио му како је спрем љено за дед ин ковчег,
да је дед а сам ишао у шум у да изабере храст који ће се оборит и... Као да се ода
зива на те мис ли, девојч ица примет и:
– Сви су имал и јап ије за ковчеге, али нис у могли од туге да их дељу у кућ и.
Шес торица је то, и то најм лађих момак а!
– Јес и ли их ти видел а?
– Бак а ми не да да идем тамо, али сам синоћ мало завирил а кроз прозор Ги
гине трпезарије, тамо су сви поређан и јед ан до другог ко на слиц и.
– Виде ли се ране?
– Виде се сад само опекот ине – узд ахн у девојч иц а па га пов уче за рук ав и
пок азавш и згариште нас ред стрњике дод аде: – Све су их онамо довук ли пошто
су их побил и па потпал ил и слам у.
– Јес у ли твога брата убил и? – бојаж љиво је упита дечак, трудећ и се да по
год и чија би сес тра могла бит и од оних које је виђао.
– Ја сам од Перин их. Моја два рођена брата су у шум и. И још чет ворица из
њин их кућ а. А ови побијен и се нис у бил и још чес тито ни замомч ил и. Вид им
тамо на оној њиви су убил и Цвејиног унука. Изненада су избил и из јаруге, каже
бак а, и једнако вик ал и: „Ком ун ист! Ком ун ист!“
Кроз шеварице се видел а упол а узорна њива. На њој је још стајао плуг крај
кога су млад ића убил и.
– И једнако су тако вик ал и – нас тави девојч ица. – Шта год им старији људ и
каж у, а они само то па то. Кад су упал и код Гиге, шчепал и су његовога Јову. Деда
Гига, каже бак а, раздрљио кош уљу па виче: „Мене убијте, дете ми пош тед ите,
нема још петнаест год ина“, а они га само гурн уше и на очи његове убише Јову.
– Шта је рекао Јова кад су на њега уперил и пуш ку? – упита Сташа, сећајућ и
се приче о млад ићу обешеном на ваљевс ком трг у који је пред вешање говорио
народу храбрећ и га.
Девојч ица је у чуду поглед ал а:
– Шта ће рећ и! Само што је трен уо, убил и су га. Једнако су журил и. Они
Мал иш ин и спремал и се у дрва, па кад су чул и пуцањ код Гиге, поу м ил и преко
плота, и тако нат рчал и на друге Немце. Нис у се ни освестил и, пал и су. И тако је,
каже бак а, било и код Спасе. Његови унуц и нис у бил и још ни по вашарима по
шли; тек на свет настал и, што се каже. А кад су их довук ли пос ле све на стрњик у
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и запал ил и слам у, сел и су на врљике те чекал и и све кундац има одбијал и жене и
старе људе што су јуришал и да поваде веселн ике из ват ре. Мал иша је Перу по
знао јед ино по одсеченом прсту – кад је био мал и, знаш, сек иром је прст одрубио.
Сташа је био први с киме је о овоме повел а реч, па није могла да се заус тави
док не изговори све што јој је на душ и. Док је она причал а, у дворишту око хле
барн ице, чији је зас вођен и кров лич ио на свод визант ијс ке црк ве, пром иц але
су жене у пос лу. Једна је под нас лоном чис тил а од браш на белом перуш ком тек
повађене хлебове и леп иње.
– Зашто данас морају да месе хлеб? – увређено је питао дечак.
– Живи морају јес ти хлеба, каже бак а. И она тамо помаже.
У двориш те су ускоро ушли нек и Сташ и непознат и људ и и увел и пет пари
волова па стал и пос ловат и око кол а. Међу уведен им воловима Сташа познаде и
Цвејиног старог вол а колубарс ких дуг их рогова и дође му чудно што ће и он ву
ћи изг ин уле млад иће до гробља. Мож да га је Цвејин унук још оно јут ро пред
пог ибију нах ран ио и вод ио да поји. И та појед иност као да га раст уж и више од
саме дечакове смрт и. Негде у Мал иш иној кух ињи одјекн у звук авана, па дво
риштем зам ириса пржена кафа. Непознат старац се упут и Гог ином подрум у са
огромн им под румс ким кључем у руц и. На Цвеј ином дрв љан ик у одјекн уше
два-три удара сек ире. „Раде као да они нис у изг ин ул и“, мис лио је дечак. Кад је
малочас девојч иц а рек ла да треба јес ти иако њих нема, он се зарек ао у себи да
бар три дана неће ниш та окус ит и. Мог у клечат и пред њим, неће. Готово мрс ке
биле су му жене што су перуш кале хлеб. Смат рао је да су одрас ли сурови кад
мог у у так ав дан да мис ле на јело и пиће.
Једно време се у двориш ту било утишало све, и деца, како нис у имал а шта
да пос мат рај у, упуте се гробљу. Оно се видело већ од вратн иц а, у проп ланк у,
окрен уто западу. По њем у су шврљале козе и сеос ка деца, између сивих, каме
них белега и грабових жбунова.
– Ено, онамо ћемо их сах ран ит и – пок аза девојч ица некол ико старих јабла
на крај ограде. – Прво смо хтел и на Гиг иној стрњиц и, где су их пал ил и, па по
сле на њиви где је пог ин уо Цвејин унук, па смо мис лил и и крај пута; али је бак а
Сок а казал а да се сах ране под јаблан има. Шест јаблана и њих шес торица!
Кад су приш ли ближе, угледаше крај ископаних јама гом иле црвене растре
сит е зем ље као вел ик е мрав ињ ак е. Њих двоје је сел о на клуп у укоп ан у у ле
дин у крај неког старог гроба. Дев ојч иц а као да се стид ел а што је дотле тол и
ко гов орил а, сад је избегав ал а и да поглед а свог рођак а. Обоје су дуго ћутке
пос мат рал и ископане гробове, зем љу крај њих, која им је, чин ило се, зад авал а
више страх а него саме јаме, зат им су нес трп љиво поглед ал и према пут у кад ће
се указат и пратња.
Пред само вече она је избил а из шумарк а. Шес тора воловс ка кол а са ковче
зим а ишла су још спорије него обично. Очеви, дедови, па и браћ а пог ин ул их
учин ише се Сташ и виш и и дос тојанс твен ији него икад. Он се зач уд и њиховој
кос и и сад уредно зачеш љаној, рубљу и оделу. Очек ив ао је да вид и Гиг у да се
буса у груд и, како га је зам ис лио кад је девојч ица причал а о његовом сус рет у са
Немц има, али је он ишао миран и свечано одевен као да је дол азио као изас ла
ник из ујчевине у дед ино село. Одмах крај њега Сташа опази своју мајк у и осет и
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стид због њеног пог рбљеног, прес ам ићеног држ ањ а које је тол ико одуд арало
од камен ит их усп равн их прил ик а њен их рођак а. Био је потп уно заборавио да
треба да се крије од ње, и кад је наи ш ла нас прам њега, придруж ио јој се, што
она дочек а као да га је давно очек ив ал а, ставивш и му шак у на теме као да би
хтел а да га заштит и од нечега. Пред сам дол азак до гробова он уграби прил ик у
да јој тихо каже:
– Три дана нећу ниш та јес ти. Због њих – дод аде, ваљд а бојећ и се да га није
добро разу мел а.
Пред трен утак пол агања у гробове, кад је он хтео да се промакне у прве ре
дове, јед ан дечак мож да само две год ине старији од њега приђе му и упита за
штитн ичк и:
– Како си ти сам стигао рођаче? Јес и ли се уморио?
Сав лађуј ућ и рођен и бол и жељу да буде уз гроб своје браће, пол ако га од
веде даље одатле у самом трен утк у кад врисак једне мајке прек иде уздрж авање
које је дотле влад ало у спроводу и поведе собом у вис ин у још некол ико јау к а
што се слише у запевк у, од које као да се све остало уплаш и и заћута тиш ином
как ва само далеко од људ и, у шумама, може да се нађе.

646

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Страшна игра

Д

евојч иц а Јох ана Меш ул ам са своја два брата изаш ла је врло рано на улиц у
да пот раж и друг у дец у са којом су се бил и увече договорил и да се играј у.
Зборно мес то бил а је пус та улиц а кој у је од Дунава одвајало некол ико рук ава
ца железничке мреже, два-три фургон а, баре, ђубриш та, мал и парк и дрв аре.
Том улицом су ретко прол азил а кол а, још ређе пеш ац и. Са стране намењ ене
кућ ам а диз ал а се само једн а фабрик а и некол ико страћ ара и кафан а. Јох ан а је
с браћом прош ла кроз крив уд ави прљави прол аз крај старе џам ије и избил а на
почетак улице у којој се играло. Ту су их већ чек ал и Папо, Мориц, Јаков, Сабе
тај, зат им чет ири основц а Габаја, па Мик а, Роз а, Жак, браћ а Конфино са сво
јом сес трицом и два дечак а Србина, Иван и Марко. Деца су се договорил а да се
тога јут ра играју страш не игре „Немаца и Јевреја“, то јест да јед ан или двојица
тобож убију једнога на кога ће пас ти коцк а да буде Немац, па да пос ле због тога
остал и буду стрељан и. Како нис у имал и дечак а у довољном број у, и девојч ице
су имале да суделују у страш ној игри.
Дец а су бил а необично узбуђен а, готово уплашен а. Некол ико трен утак а
су пос тојал а нема као да су стал а на слик ање. Јох ана је бил а жгољава, паметн их
очију. И она и браћа имал и су на глави много више косе него лица. Они су се и
сас тојал и углавном из очију и косе. Крај њих су бил и озбиљно стал и Габаји, де
чац и мишје физионом ије. Није се могло одред ит и отк уд овај утисак дол ази, јер
им очи нис у биле мале и лица се нис у сувише нагло суж авал а према брад и. Мо
жда је ова сличност дол азил а од нач ина на који су држ ал и рамена и од полож аја
ушију прил ично одвојен их од лица, а мож да што их је било чет ворица и што су
бил и ситн и. Према њима се Мик а, дечак добро однегован, као нал ивен козјим
млеком, чин ио прави џин. При погледу на њега морало се мис лит и на недељне
попод неве Малог Калемегд ана пуне дад иља, мајк и и деце, на лакована дечја ко
лиц а, нове дечје каи ше, на кот урове и гумене лопте с којих лак још није изл и
зан, на мат роске беле блузе и ципеле што већ на десет метара зам ириш у на нову
кож у. Дечак у Пап у, његовом суседу, као да је горео на глави црвенк аст пламен
тако му је коса бил а риђа. Његова бел а светла кож а јуначк и се бран ил а од жућ
кас тих пега што су јуриш ал е на нос, јагод ице, вратне жил е, па чак и на кож у
његових уских, неж них шак а. Међу њима се румена Роза, јак их обрва и ведрих
ситн их очиј у, чин ил а као как ва наш а сеос ка девојч иц а, тако је њено здрав ље
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било изворно. Права дунд ица, како су говорил и њен и сусед и Срби. Као да су је
чит ави конт инент и и векови разд вајал и од браће Конфино и њихов е сес тре,
чија лица су бил а жућк ас та и увел а, а очи као у как вих куч ића паметне и благе.
Чин ило се да тим очима и нешто моле и нешто исп ит ују. И док су сви друг и би
ли зам иш љен и, Жак се смеш ио доброћудно, или се чин ило да се смеш и, јер су
се још изд алек а видел и његови широк и, бел и зуби. Марко и Иван су бил и пре
ма њима сувише ногат и, као да су прип ад ал и как вом изу зетном раду, одређе
ном само да трч и.
Деца су бил а необично узбуђена, готово уплашена, и сва су желел а да игра
час пре почне, јер су се бојал а да род итељи не пош љу за њима потеру не желећ и
да их саме дуго пуштају на улиц и.
– Хајде, већ једном, поч ињите! Игра је дугачк а, кад ћемо сврш ит и – рек ла
је Роза нестрп љиво, мада је пре тога са језом мислила: „Шта ћу ако на мене падне
коцк а да будем Немац!“
– Чек ај! Ви женс ке увек неш то џанг ризате. Ако сте се бојале кеве, што сте
и дол азиле! – обрецн у се Иван, који је волео да стареш и и говори шат ровачк и.
Пос ле мало саветовања са старијим муш карц има Иван је објавио:
– Вуче се коцк а! Ја сам код куће већ исп исао цедуљиц у. Ко добије цедуљиц у
на којој пише „Немац“ изи г раваће Немца и биће убијен...
Дец у је обу зел а језа.
– Чиме? – упитал а је Роза дрхтавим гласом.
– Жак је донео некол ико дечјих пушак а. Здип ио је од оних што му је ћале
из радње однео и сак рио у подрум – опет се шат ров ачк и и гос под арс ки јавио
Иван. – Цедуље су у мојој кап и. Извлач ите!
Жак је развезао изл изан у мрк у мушем у и извад ио из ње десетак нових деч
јих пуш ак а. Лич ил е су на прав е пуш ке, имал е гвоз дене сјајне цев и, обараче,
кунд аке црвено лаковане.
Дец а су поглед ал а на њих са радош ћу и страхом и приш ла дрхтавих рук у
Ивановој кап и с цедуљама као да ће им стварн у судбин у та коцк а одлуч ит и. На
своје вел ико разочарење нис у имал а прил ике сва ни да спус те рук у у кап у, јер
Жак који је трећ и вад ио викн у:
– Немац! Ја сам Немац!
Девојч иц ама је ипак лакн уло што нис у биле његове среће. Сад су се мало
храбрије држ але.
Иван је даље објав љивао план игре:
– Жак ће сада ходати горе-доле поред фабрике, чуваће тобож страж у. Жаче,
узми једн у пуш ку и иди тамо крај фабрике и почн и страж арит и. Кад чујеш пу
цањ из пуш чице, падн и као да си мртав. Марко ће изи г рав ат и твог убиц у. Он
ће пуц ат и на тебе и побећ и доле испод мос та, па на Дунав. Меш ул ам и ће бит и
пол иц ија. Они нек а иду иза фабрике па кад чуј у пуц ањ нек а пој уре. Остал и се
пос ак ривајте овде у прол аз у, па кога пронађу, тај ће бит и стрељан. А ја морам
бит и немачк и суд ија, кад већ немамо как во немачко дете за то.
– Кол ико треба да пох ватамо? – упита млађи Меш ул ам.
Ћутал и су у недоу м иц и. Тад се јавио најс тарији Габај:
– За једног Немца треба сто Јевреја и ком ун ис та, а нас нема тол ико.
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Иван се зам ис ли некол ико часак а па одлуч и:
– Ми смо дец а. Довољно нас је и десеторо за једног Немц а. Кад нак уп ите
десеторо, заус тавите се. Можете хватат и и девојч ице, кад су се већ и оне утрпа
ле у игру. Али пазите: јед ино је убијање од шале, а свега осталога се озбиљно
играјте. Ви који се кријете добро се кријте и пос ле пазите ако можете да побег
нете; а ви што ћете стрељат и мот рите да вам не побегн у.
– А где ће бит и стрељање? – питао је необично озбиљно Мик а.
– Биће крај Дун ав а. Стрељ ан и се пон ек ад бац ај у у воду – одг ов орио је
Иван, али не са много уверенос ти; био је, изглед а, изненађен овим питањем.
– А у игри не мора ваљд а да се бац а у воду? – упит ал а је Роз а за свак у си
гурност.
– Вредело би због тебе да то буде и у игри, – јавио се средњи Габај – кад си
так ва кук авица. Рас ла си крај Дунава, а бојиш се воде.
Меш ул ам и су, међут им, тврд ил и да се стрељање најчеш ће врш и уза зид ка
кве зграде, и деца одлуче да и она буду стрељана тако.
Понеко би прошао улицом и радознало их поглед ао, а она су тад а скретал а
разговор на друго, у страх у да им ко ову страш ну игру не осујет и и не одлож и.
Роз а се прет варал а да црта по праш ин и оквир за игру школ иц у, а Жак гађао
пиљц има дирек пред собом.
Жак је сад већ ход ао поред фабрике, идућ и у раскорак као страж ар Немац
поред погорелог трамвајског депоа и Цент рале. Марко је везао око грла нек у ма
рам у, узео од Мике качкет и набио га на очи, па се нек уд изг убио. Меш ул ам и су
отрчал и иза угла фабрике. Остал и су се раст рчал и свес рдно тражећ и мес то где
да се сакрију. Нарочито је девојчицама било стало да нађу што бољи зак лон. Беба
Конфино пом ис лил а је једног часа да би добро било да оде кућ и и сакрије се, Јо
хан и је пало на ум да се сак рије на Дунаву, јер тамо неће траж ит и, пошто ће се
Марко тамо сакрити. Ипак обе су наш ле склониште крај уџерица у пролазу.
Кад а Марко није видео никога више од другова на улиц и, одлуч ио је да је
час да убије Немц а Жак а. Жак у су подрхтав ал а колена иако је знао вредност
пушака и кап ис ли које је донео друговима. Муч ило га је што је свак и час очек и
вао пуцањ. „Правом Немц у“, мис лио је, „ипак је лакше јер не очек ује насиг урно
да ће на њега пуцат и и не мора да смиш ља како ће се сруш ит и.“ А Жак у је било
стало да се сруш и као да је збиља убијен. Поред свих тих узнем ирења успевао је
да стално иде у раскорак као страж ар код Цент рале. Био је управо обрат ио па
жњу на то да колена ист ури што више напоље кад се чу пуцањ, слаб као из штр
цаљке. Жак се на то сруш и крај јарка, истина, не у једном потезу, како је желео.
Пос ле изв ршеног дел а Марко је наг ао у бекс тво, глед ај ућ и да то изв ед е
онако како је зам иш љао да чине прави атентатори, мало пог урен, главом уна
пред, јурио је поред зида дугачк им корац има, не пуштајућ и се у трк. Пол ицајц и
Меш ул ам и испал и су иза угла и отиш ли у потеру, а Иван остао крај убијенога.
Кад су се сви разбегли, Жак је дигао мало главу и упитао:
– Јесам ли добро пао?
– Ако си се угрувао, добро је – одговорио је Иван шапатом.
– Док ле ћу ја морат и леж ат и? – јавио се Жак опет. – Хтео бих и ја да идем
на стрељање.
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– Не мич и се. До краја игре мораш тако остат и.
И Иван се удуби у себе. Мис лио је како би сут ра могли игру нас тав ит и.
Отац му је причао како је нек и човек, његов познан ик, још пре Првог светс ког
рата, служ ио као пол ицајац и морао да прат и на стрељање свог зем љак а за кога
је веровао да је невин и онд а сут рад ан сам себе убио. И отац је тад а, ухват ив се
за главу, рек ао:
– А наш и људ и сад а свакод невно прис ус твуј у стрељ ању нашег свет а, ако
сам и и не изврш ују, и опет нијед ан да се убије. Нијед ан, за лек а. Знам да су про
дане душе, али бар јед ан да се згрози...
Отац је изглед ао тако нес рећан. Ход ао је по соби, хук ао и опет рек ао:
– Мораће се нешто учин ит и. Неће се ово моћ и дуго овако.
И Иван је одлуч ио да се бар Меш ул ам и пок ај у, онако у игри, и да изв рше
самоу бис тво. То би било језгро игре, а онд а би даље још изм ис лио. И наједном
Ивана пот ресе неко ужас но осећање: сам је себе одред ио да игра Немца суд и
ју, а није се згрозио. Зато ће Меш ул ам и њега прво сут ра убит и, па онд а себе.
Или, још боље: побећ и ће у шум у, то јест у врбаке крај Дунава, и тако отуд мог у
свак и дан чин ит и неко зло Немц има.
Утом су се појавил и иза куће Меш ул ам и са заробљен иц им а и Ивана опет
обу зе грозница започете игре.
– Ево их! – рече он и стаде мирно.
Меш ул ам и су с пуш чиц ама о рамен у терал и десетак дечак а и Роз у. Јох ан у
и Бебу нис у могли ухват ит и.
– Веж ите их! – командовао је Иван.
Меш ул ам и су везал и друговима руке танком врвцом.
– У вашем крај у нађен је убијен јед ан Нем ац. Могао га је убит и Јев рејин
или ком ун ис та из вашег краја, зато вас стот ин у, то јест десет, мора бит и сад од
мах стрељано.
Сада је настала епизода непредвиђена планом, али врло узбуд љиво изведена.
– Али ми га нис мо убил и – са необичном искренош ћу викн у средњи Габај.
– Ништа не мари. Ви сте вероватно знал и за убис тво или сте га бар желел и,
а то је једно исто – одврат ио је Иван.
– Смилујте се бар на жене! – узбуд љиво је врис нул а Роза.
– Кол ико вас је? Само једна! – искрено се зач уд ио Иван. – Нека буде. Јевреј
ку Розу овог пута ослобађамо.
Али Роза богзна из којих разлога остаде ипак у груп и за стрељање. Мож да
је смат рал а за нечас но да се извлач и, кад већ њен и суг рађан и морају да гин у.
– Нап ред! – командовао је Иван.
Меш ул ам и су заробљен ике провел и поред кривоногог страж ара скоро се
очешав о њега. Дец а су подрхтав ал а од страх а. Све је то, истина, игра, али де
шав ај у се необичне ствари. Мајке су им прич ал е како је тол ико пут а понеко
био убиј ен из праз не пуш ке, то јест из пуш ке за кој у се мис лил о сам о да је
празна. И та прич а, у кој у су онд а сумњ ал и, по познат ој дечјој лук авос ти кад
старији тако што говоре, сад им се чин ил а сас вим веров атн а. Два старија Га
бај а су уостал ом свој им очим а вид ел а у опери „Тос ки“ как о је од тоб ож њег
стрељања испало право. Мик а је стално у себи понав љао да је све то игра. Чим
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се сврш и, брзо ће отрч ат и кућ и и исп рич ат и мајц и како је све страш но било.
Не, не сме јој прич ат и. Она би се одм ах сет ил а како је „прог утал а пом рч ин а“
њеног брата и рек ла би му да може својом игром неко зло нас лут ит и. Што год
је у пос ледњ е време рад ио, мат и је осуђ ив ал а и гов орил а да тиме може неко
ново зло нав ућ и. Најзад је одлуч ио да јој каже како су се друга дец а тога игра
ла; тако ће она сазнат и за ову дивн у страш ну игру, а не може га корет и. Јаков
се сећ ао јун ак а из прв ог српс ког устанк а. „Како бих жив у ват ру скоч ио као
Хајдук Вељко. Ово није ниш та.“ Роз а се сет ил а како је Јуд ита на прев ар у опи
ла Холоферна и убил а га.
Црв енокос и бал ав ац је јед ва узд рж ав ао суз е и слуз што је тек ла из нос а.
Баба му је синоћ, њем у и малој сес три, причал а како су Немц и њихов у рођак у
Белу са Вож довца извел и нек уд из куће.
– Где је то нек уд? – упитал а је уплашено девојч ица.
– Не зна се. Она је зак ључал а врата, пољубил а праг и врис нул а само: „Лепа
моја кућ ице!“
– Коме је дал а кључ? – упитао је дечак.
– Сусед и Српк ињи. Рек ла је да га да Бат и ако се он кадгод врат и.
Дечак је био зрел ији од бабе и рек ао:
– Немц и ће и кључ узет и, не бој се.
Сад је он мис лио на рођак у Белу. Било му је сас вим јас но куд је то: нек уд.
Рек ао јој је Немац да стане уза зид и она се храбро исп рс ил а. Рођак а Бел а ће за
цело бит и проглашена за херои н у јеврејс ког народ а. Баба је исп ричал а како је
Бел а храбро прош ла Звечанс ком улицом док су сусед и уздрж авал и сузе и дови
кивал и јој: „До виђења, Бел а!“ да би је охрабрил и, а у себи тихо псовал и: „Пси
немачк и, доћ и ће и вама црн и петак!“ Старији Конфино, Оскар, стајао је ведро.
Нек и Ваљевац који је пре рата био код њих у радњи дол азио је понек ад из свог
сел а и причао како је храбро умро млад ић ком ун ис та из Ваљева. Пре него што
ће му намаћ и омч у викн уо је неш то неус траш иво, тачно сад не зна шта; Ваље
вац је, кол ико је пута причао тај догађај, увек нове смеле реч и прид авао обеше
ном ком ун ис ти и увек је тврд ио да их је он чуо. Али свеједно, главно је да је ју
нак изг ов орио неш то од чег а су се Немц и најеж ил и. Оскар се, изглед а, био
одлуч ио на нешто вел ико, па му је мирна радост блис тал а у погледу.
Кад су се уклон ил и с вид а страж ару, који се, уосталом, не слутећ и чега се
играју, није ни обазирао на њих, заус тавил и су се крај првог зид а. Дошао је час
кад је игра требало да буде најс траш нија. Иван је осећао страхот у и вел ич ин у
тога трен утк а, али ник ако није знао шта управо треба у том час у рећ и, како ко
мандовати стрељање. У кући се вечно говорило о так вим страхотама, о томе како
су људе пох ватал и, где су их побил и, али нико није говорио о појед иностима.
– Уза зид! – најзад је викн уо трудећ и се да страш ним гласом дочара гроз у
тих реч и. – Веж ите им очи. Ево марам ица.
Изв ад ио је из џеп а цело туце разних марам иц а, којих се зацело с теш ком
муком докопао. Меш ул ам има су руке дрхтале, али су рад ил и са свечанош ћу.
– Пуцај!
Зап раскале су пуш чице некол ико пута као суво грање, јед ан по јед ан дечак
је пад ао.
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– Пси немачк и, доћ и ће и вама црн и петак! – викн уо је пискаво црвенокоси
дечак пад ајућ и.
Његов слабачк и глас је заглуш ио Оскарев узвик:
– Живел а слобод а!
Хтео је да викне неш то друго много неус траш ивије, али се у час у команде
сет ио само тога.
Мик а је на први прас ак пуш чиц а заж дио иза угла, а Јаков зајау к ао повре
див се у паду.
Кривоноги стражар на дечаков јау к пох ита са свог места и збуњен стаде пред
призором дечак а који су леж ал и на зем љи везан их очију. Али му није требало
много да схвати у чем у је дечја игра, па примив то као увреду против своје зем ље и
њених обичаја, вич ући нешто где су се чул и само грленици, појури према зиду.
Иван и Меш ул ам и су бил и обу зет и страхотом свога дел а и глед ал и ћутећ и
у стрељ ане другове који су још укочено леж ал и, али се Жак био прив рз ао до
суседног плота и довикн уо углед ав страж ара:
– Беж ите!
Деца су у час у пос кид ал а марам ице и нес тал а на све стране. Страж ар је од
махн уо руком и врат ио се на своје мес то.
Иван се најп ре дог рабио куће. Било је већ јед ан час прош ло.
Отац није примет ио зак аш њење, говорио је мајц и:
– Мораће се нешто учин ит и. Неће се моћ и дуго овако.
– Па учин и – рек ла је она повишен им гласом, нес трп љиво.
– Да није било тебе и овог жгепчета, не би мене Беог рад ни досад глед ао.
– Пус ти ти њега и мене, па иди ако ти се иде.
Гов орил а је то и љут ит о спуш тал а тањ ир е, те су луп ал и као да пад ај у из
вис ине.
– Ако би се то и овде догод ило, не бих могао више од стида и јада овде остати.
Иван се удубио у разм иш љања шта то отац намерава да учин и. Куд то мис ли
да иде те се мајк а љут и. Мож да хоће да убије Немц а. Мож да баш оног правог
страж ара крај цент рале.
Тад а је унезверено ушао сусед, Марков отац, и рек ао без поздрава:
– У Ваљев у су ноћас пох ватал и Јевреје и исте их ноћ и стрељал и. Свих три
десет, кол ико их је било.
Иванов отац није одговарао. Управо се и сам тога трен утк а муч ио мис ле
ћи на то.
– И дец у – дод ао је Марков отац и изи шао опет без поздрава као изг убљен.
На цео дунавс ки крај био је пао страх као мора. Род итељи су дец у са игре
очек ивал и с дотле још неп роосећаном љубављу и нес трп љењем. Оскарева мат и
је сваки час отварала прозор и поглéдала на улицу. Њој је ову вест био донео њихов
бивши помоћник у радњи, Ваљевац, који је као и обично дошао да их обиђе.
– Није ми се ни ишло овамо кад сам ово чуо, али опет мис лим да дођем да
вас позовем у село. Моћ и ћете то ваљд а нек ако удес ит и.
И још је нешто у том смис лу говорио, али је она ћутал а као скамењена.
– Знач и, и Руж а Сабатеј са обоје унук а? – упитал а је приг ушен им гласом.
– И они из Беог радс ке улице са свом децом?
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– Тако каж у – одв рат ио је гост као да се и сам осећ а крив за то нед ело и
опет јој почео објаш њават и како би бар дец у могла пос лат и с њим.
Она се наједном сет ил а улице где је становал а та њена даљна рођак а Руж а.
Видел а је јас но њен у кућу, радњу, излог пун свакојак их бес мис лен их ситн иц а,
крај којих су лежале пау ч ином подављене муве, и њу како лица уоквирена ковр
џавом косом провирује на улиц у. Ноћу су зацело лупн ул и на плава двок рилна
врата, нас илно их отворил и и извел и је с унуч ић има у ноћ. Она је узел а дец у на
руке; увек их је отк ако им је мат и умрл а носал а на рук ама. Или су их све мож да
стрпал и у она кол а без прозора. И она се на ову пом исао најеж ил а.
Наједном се дигла иза стол а и пош ла према врат има.
– Ти сед и. Морам да идем по дец у. А њима ово нећемо рећ и.
Утом су дечац и са сес тром уст утњал и уз степен ице и ујурил и кроз според
ни улаз. Очек ивал и су да буду каж њен и због зак аш њења, али мат и их је све тро
је узел а у јед ан заг рљај и стис ла див ље, љубећ и их у кос у, очи, чело, како је које
стигла. И тад а је тек почел а плак ат и.
И мат и црвенокосог дечк а је замол ил а свој у свек рв у да дец и ниш та не го
вори. Али деч ак, чим је дош ао, баби је исп рич ао како је био стрељ ан и шта је
викн уо, и тако је навео да кол ико-тол ико своју зебњу повери дец и.
Старица је поћутал а као да прем иш ља како би оно што је тиш ти подел ил а
с њима, па је рек ла:
– Не треба да се бојите ако једном дођу да нас истерај у из куће. Они мало
подрже у зат вору па пус те.
Али је деч ак имао јут рош ње изм аш тано иск ус тво и сећ ао се шта је пре о
Бел и причал а, па је знао да им баба тако говори да их не би плаш ил а. Зато је по
стао њен савезник, те и он пот врд ио малој сес триц и:
– Не бој се, неће они ни доћ и, а ако дођу, то је само да нас зап лаше.
– Бако, – замол ил а је девојч ица – ти добро зак ључај кућу свако вече.
Тад а је ушла дечја мат и, и старица је брзо скрен ул а разговор на нешто дру
го, док је мат и деч ак а тако уза се прик уп ил а као да би га ставил а у сам у свој у
душ у. На сто је бил а спус тил а теглу с пекмезом, у који се иначе није смело ди
рат и, и рек ла:
– Данас ћемо пробати овај пекмез зато што сте бил и добри и нисте га дирал и.
Да је дечак могао дуго живет и, целога би се живота сећао тога необичног
попод нева и вечера кад је мат и све опраштал а и свак и час га узимал а у наручје.
Сас вим друкч ија, међут им, тога дана бил а је мат и мал их Габаја. Она се ни
једном није маш ил а усном своје деце, нит и их руком поглад ил а. Чин ило јој се
да би тим разнеж авањем могла збиља неко зло на њих нав ућ и. Глед ал а је да по
слом забаш ури бриге, па их је узел а да купа.
– Сут ра ћемо на мост – саопштавао је најс тарији дечак браћ и, док му је она
прет варал а кос у у сап уњаву пен у.
– Да га мин ирамо? – упитао је млађи.
– Не, сут ра ћемо га опет бомбардоват и оним камен ицама што имамо тамо
у руп и.
– А да ли ћу вас пус тит и, то не питате – примет ил а је она строго.
Јед ино их је кад су легал и у постељу погледала дугим замиш љеним погледом.
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И све је, сем овог а страх а и зебњ е у род ит ељс ким срц им а, бил о као и у
остале дане. Светлел а су и тога вечера људс ка гнезда, на осветљен им се завеса
ма вид ело како пром ич у упос лене сенке. Назирало се како жене размеш тај у
пос теље, преносе до њих дец у у наручј у, љуш кај у колевке. Чуо се као и обично
плач и смех деце. Кроз отворен кух ињс ки прозор доп ирао мирис јел а.
И наједном, преко ноћ и, свега тога је нес тало, као у как вој језивој прич и.
И те јеврејс ке куће су осван уле пус те. И мад а се свакога дана дешавал а неч уве
на безакоња у поробљеној зем љи, људ и опет нис у могли доћ и себи од ужаса.
– Још јуче увече сам видел а дечаке ту на прозору, ето на том што га глед ате
– говорил а је кроз јецање стара сусед а Габајевих.
– А ја сам јуче ујут ру бил а са гос пођом Конфино на пијац и. Жал ил а ми се
сирота да јој деца не воле спанаћ – дод ал а је сабеседн ица.
Из Дубровачке улице дол азил а је жена избезум љеног изглед а и кук ал а:
– Из једне само куће петоро деце.
Нек и старац је као скамењен стајао на углу, заус тав љао ретке прол азнике с
увек истим питањем:
– Видес те ли шта би од наш их Јевреја! Прог ута их пом рч ина.
Кад се мало одјут рило, на улиц и су се почел а јав љат и деца, сва уплашен их
очију пун их неизречен их питања. Наи ш ли су и Иван, Марко и још јед ан дечак,
и стал и пред Оскареву кућу. Као да су ипак чек ал и да он отвори прозор. Ист р
чао је мал и обућарс ки учен ик из рад ион ице и рек ао им зап лашен им гласом:
– И њих су отерал и. Деца су много плак ал а.
Дечац и су тад а као изг убљен и пош ли редом да обил азе куће другова. У не
кима су још гореле сијал ице, чуло се понегде како вод а јури из незаврн уте сла
вине, негде је вет ар клоп арао нез ат ворен им врат им а. Наш ли су се тако пред
Мик ином кућом. Прозор из дворишта био је разбијен и Иван се усп узао да по
глед а унут ра. Тамо се чуло само беспомоћно мау к ање у суседној соби.
Отуд а су дечац и отрчал и на подвож њак, где су се чес то играл и. Све је било
као и пре. Кам ењ е у руп и спремно за бомбард ов ањ е, страж ари су нед ал ек о
корач ал и, видел и се шлепови и чамц и на Дун ав у, али је њим а све то друкч ије
изглед ало.
– Ево оне рупе што је Оскар нап рав ио бомб ом – викн уо је обрад ов ано
Марко и сва тројица су приш ли руп и на зид аној оград и подвож њак а и глед ал и
у њу жељно као да ће отуд Оскар искоч ит и.
Сад а су грозничаво стал и трчат и с мес та на мес то, где год су нек ад с друго
вима из страш не игре бивал и. Избил и су брзо и на обалу Дунава и заус тавил и
се на очврс лом обалс ком муљу.
– Јох ан ине стопе! – кликн уо је Иван, заус тавивш и се крај некол ико изг у
бљен их дечјих стопа. – Клад им се да су њене, познајем их по клинц има на пет и.
– Јес те – пот врд ио је узбуђено и трећ и дечак. – Ево и куће што је онд а пру
том нац ртал а.
И опет су сви жељно посмат рал и те отргн уте Јох ан ине стопе и цртеж изву
чен у нед авно меком муљу њеном руком.
И како су се где заус тав љал и, бивало им је све празније у срц у. Прош ли су
кроз обалс ко врбово шибље свак и час избијајућ и на ивиц у Дунава па се испел и
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до нап уш тене зид ане страж аре што је стајал а на узвиш иц и. Нек ад су се у њој
крил и од кише. Трећ и, најм лађи дечак је рек ао:
– Овде би неко ко побегне могао да се крије бар који дан.
– Из немачк их рук у се теш ко беж и – одврат ио је Марко старачк и.
Стално је мис лио на Жак а. Пек ло га је што је у њега ма и у игри пуцао. Чи
нило му се сад да га је он уистин у стрељ ао. Кад су малоч ас прол азил и поред
Жакове куће, и провирил и унут ра, Марко је углед ао његов у кап у преко отво
рене књиг е. Да је та књиг а бил а склоп љен а, бил о би сас вим друкч ије, мањ е
болно, а овако она као да је вик ал а о томе како се неш то прек ин уло онде где
није право.
Увел ико је превал ило подне кад су се зам иш љен и изненада наш ли крај зида
где се јуче оди г рал а страш на игра. Ту је иза камена стајал а још једна пуш чица,
мало под аље марам ица у неком сувом корову и у зем љи утабана руж ичас та Ро
зина трак а.
И ту најед анп ут, не стидећ и се суза, сва тројица су глас но зап лак ал а, свак и
се прибив уз нек и кут. Кривоног и им се страж ар у ход ању приближ ио, пос то
јао трен утак и поц рвен ив нагло се врат ио на своје мес то.
– Ник ад се више ни с ким нећу играт и – рек ао је Иван, мад а му је још дос та
год ина игре преос тајало.
И пол ако су се рази ш ли кућ ам а. Иван је зат ек ао мајк у уплак ан у: њег ов
отац је био отишао од куће нек уд а на дуго времена, како му је мајк а тајанс тве
но рек ла. Те ноћ и дечак је сањао како отац прес рета по мрак у Немце, убија их
и отима његове другове, па их крије у оној страж ари крај Дунава. А пос ле опет
вид и како Немц и негде на савс ком мос ту убијају оца, а црвенокосог дечк а хва
тају за ноге и главачке бацају у воду.
– Пси нем ачк и, доћ и ће и вам а црн и петак! – виче деч ак пад ај ућ и стрмо
главце.
– Живел а слобод а! – чује се, и Иван у сну зна да то виче Оскар, кога такође
бацају у Саву.
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научићу те да волиш

Т

ри дана је пад ал а киша. По так вом времен у није се очек ивало бомбардова
ње и грађан и су се врат ил и из околн их сел а у Беог рад да обиђу кућу. И На
деж да је дош ла трећег дана увече. Пос ле једнос тавног намеш таја сеос ке собе
где је живел а откако је бомбардовање учестало рођена соба јој се учин и страна,
неке ствари као да су се смањиле, неке порас ле за време њеног одс уства. Младо,
дет ињас то, стал а се смејат и својој пос тељи, у коју је пред пол азак бил а пот рпа
ла, као у как ав огроман сандук, јас туч иће са нас лоњаче, старе џемпере, унут ра
шње, сомотс ке завесе, и пок рил а руж ичас тим сат инс ким пок ривачем. То јој је
сад лич ило на старинска кол а са арњевима. У другој соби било је као да се спре
ма за кречење; пои звртане стол ице и спарене по две, ног у у ваздух у, нароч ито
су појачавале тај утисак привремености. Сточ ић и за цвеће такође су стајал и на
главачке и лич ил и на огромне угин уле бубе дугачк их ног у. У оглед алу се видел а
гом ил ица пос уђа које је бил а спус тил а на под да га пот рес и при бомбардовању
не стисну и полупају. Ствари крај којих је ран ије прол азил а готово их и не запа
жајућ и сад је уочавал а са необичном оштрином. Први пут сад примет и како је
вел ик а она изгорет ина на паркет у покрај пећ и и сет и се живо дана кад је ту под
упропас тил а. Бил а је само месец дана удата. Очек ивал а је да је муж, који је се
део крај те исте пећ и, пох вал и због вредноће, па се у ужурбанос ти сап лел а и
прос ул а ват ру, а он јој рек ао: „Пази, нис и ваљд а ћорава!“ Тад а, пре пет год ина,
било је готово дете. Реч ћорав није дотле изговорил а ни говорећ и о људ има без
очиј у, ни о онима које није волел а или на које је бил а љута. Муж јој је, да би је
утеш ио, морао дуго објаш њават и да је та реч исто тако равнодуш на, обична, као
и слеп, обневидео, без очију. Учин и јој се да и сад чује свој увређен и приговор:
– Да, али глас којим си рек ао то није исти као да си казао слепа!
Окрен ула је поглед од те прогоретине и ућутала се. Мислила је како би добро
било да је и мужа могла наћи у тој сред ини, која је тол ико била везана за њега, да
га је могла наћ и баш ту, поред те огореле мрље. Зацело би јој се учин ио, као и те
ствари, необичан. Била би ненавикн ута на њега као првих дана после удаје. Поно
во би приметила како су му очи увек под неком измаглицом, како им се боја мења
према светлости: у ноћ се чине црне, а ујут ру имају боју зрелог, авг устовског ли
ста. Запазила би опет са новом свеж ином модри прел ив његове угљеноцрне косе.
Па би јој вероватно опет био смешан младеж на челу, који је у пос ледње време
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гледала не видећи га. Он би јој и сад вероватно рекао штогод што би сматрала као
грубо, па би је пос ле уверавао да је размаженост изис киват и ове или оне реч и,
прет варао би се да не примећује шта њу управо у тим реч им а жалос ти. Зам и
шљала је какав ће им бити састанак кад се буде вратио из заробљеништва. Рећи ће
мож да још с прага: „Што ти је тај кревет као кобила?“ „Што те ствари стоје тако у
нереду?“ А онд а ће иза так вих реч и хтет и да је пољуби. Наједном се зац рвен и.
Ухват ил а је себе већ трећ и пут како поново виђење с њим зам иш ља грубим, као
да жел и да так во буде, као да хоће том грубош ћу да оправда нешто у себи.
Да би побил а ове нелепе и нес покојне мис ли, пронаш ла је његова пис ма и
почел а читат и. Прес как ал а у њима пос ловна, празна мес та, како их је звал а, и
траж ил а само оне осећајне речен ице. Већ је напамет знал а где оне стоје, позна
вал а је већ по омот у које их пис мо више садрж и. Сад је једно са радош ћу дог ра
бил а. У дну тога пис ма биле су реч и помоћу којих је брис ал а сећ ањ а што су је
болел а. „Ако овако пот раје, не мог у издрж ат и, не мог у. Не мог у без тебе живе
ти.“ Сад је наи ш ла на једно пос лато по некоме кога су због болес ти пус тил а из
логора. Оно је било отворен ије. „Ма како било у својој зем љи, боље је него у
туђин и, него овде. Себична си кад кажеш да се ви тамо муч ите. Ја не бих могао
то ник ад рећ и да си ти у овак вим околнос тим а. Чим се ово сврш и, пох рл ићу
ти, па ма из неба пад але куж не клице.“
Даљ е је прет урал а по кут ији, али међу пис мим а из заробљен иш тва није
било много овак вих изјава, па је сад узел а верен ичк а. Истина, кас нији догађаји
су пот рл и многа тврђења у њима, али бил а је жељна топ лих реч и, њима је хтел а
да се бори прот ив живота, прот ив навале жалос них успомена. „Ако не би при
стал а да увек будеш уз мене“, пис ао јој је пре шест год ина, у доба верен иш тва,
„не бих могао преж ивет и. Не би било пот ребно да се споља уништавам, сам из
себе бих се униш тио: бол би ме убио. Не да ти нећу дозвол ит и да живиш где на
другом крају наше зем ље, већ ти нећу дозвол ит и да будеш у другој кућ и, у дру
гој соби без мене.“ Она се узбуд и готово као онд а кад је то пис мо први пут про
читал а и стаде корет и себе што сумња понек ад у његов у љубав; али мат ица се
ћања је упорно, између сваког овог пис ма, нанос ил а слике које су је сад, пос ле
тол ико времена, нагон иле на плач. Тај исти човек који је у прве дане брак а го
ворио у ноћ да не само што неће пус тит и да буде без њега у другој соби, већ је
неће ник ако из заг рљ аја пуш тат и, ујут ру се љут ио што није устал а прв а да му
спрем и дор уч ак, правд ај ућ и так во пон аш ањ е тим е што је пат риј арх алн о
васпитан, што у његовој пород иц и муш карц и не устају пре жена и не спремају
сам и себи јело. Тај исти човек који јој је у Чеш кој, где су бил и пос ле венч ањ а,
увече говорио да би волео да јој пок лон и све чега је сопс твен ик, да би је, кад би
могао, хран ио само слатк иш има, сут рад ан је бележ ио у свес ку расход а: „Беби
крун у за кол аче. Беби пет круна за цвеће“, да би му то пос ле она нак над ил а од
новца који су њен и род итељи слал и, према договору, за њен део издрж авања.
Као да су ова сећ ањ а бил а жив а бић а прот ив којих се треба и физ ичком
снагом борит и, она устаде, жус тро се лат ивш и прик уп љања ствари пот ребн их
за спремање пакета који је још у селу бил а нау м ил а тих дана да пош ље. Чим се
прих ват и пос ла, заборави и на пис ма и нес углас ице које су избијале између ње
и муж а и стаде рад ит и са свечанош ћу, удубена у то зан имање као да у апотец и
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одмерава лекове. „Шећера мора бит и двес та грама, слан ине пет стот ина. Само
да не заб орав им лим ун и дув ан!“ Пређ е зат им зад ов ољн им поглед ом преко
искуп љен их ствари, изу вијан их у светлу харт иј у као по предратн им богат им
излозима; ту је бил а прег ршт очиш ћен их орах а у крупн им бел им језграма, по
ла кил ог рам а пројиног браш на у бел ој платненој кес иц и и у њем у некол ико
живих јаја, чет ири главице белог лук а, и оне увијене у светлу харт иј у као да су
скупоцена бомбона, у лименој залем љеној кут ији пржен црн и лук, мало пече
ног меса потоп љеног у конзерв у пун у мас ти, препечен и бел и хлеб, чије су кри
шке стајале једна другој у пот иљак. Ту примет и да није спрем ил а алеве пап ри
ке и брзо зави у фишеч ић двадесетак грама, тек да га опомене на домовин у, на
завичај, „где муш карц и не рач унају да су ручал и док јело не заљуте.“ Кад а је све
иск уп ил а, преов лад а у њој осећање потп уног пријатељс тва према заробљен и
ку и поверењ а у живот. Мис лил а је како ће бит и дивно кад а опет буде дош ао
кућ и, како ће му све опрос тит и и како ће почет и живот изнова.
Сут рад ан се пробуд ил а кас но. Време је и даље било облачно, па је одлуч и
ла да остане и ист рес е кућу пре нег о што пође са пакет ом на пош ту. И само
што је донел а ову одлук у, сирене су, иако је дан био тмуран, објавиле дол азак
бомбардера. „За некол ико мин ута мож да нећу бит и жива“, пом ис лил а је и као
да ово није било довољно лог ично, стал а је себе уверават и да неко свакако мора
бит и мрт ав за дес ет ак-двад ес ет мин ут а, и онд а заш то то не би могла бит и и
она. Све је ово разм иш љал а док се бомбардери још нис у бил и чул и, а тад а је по
јурил а у подрум, где се сва кућа бил а сруч ил а.
Тамо је свет још говорио глас но, кретао се тражећ и кут у коме би био нај
боље склоњен.
– Беж ит е, беж ит е од тога отвора! Зар не вид ит е да вас ваз дух може отуд
погод ит и? – довикн уо је неко некоме.
– Људ и мис ле да бомба не може дој урит и из двориш та – одобрио је друг и
глас, вероватно да каже тек нешто, како би забаш урио нес покојне мис ли.
Очи су јој се стал е пол ако нав ик ав ат и на пом рч ин у. Из једног под рум а
одвојеног од друг их лет вама глед але су је две старице узнем ирен им, упитн им
погледом, не мич ућ и се. Оне као да су се бојале да пок ретом и гласом не оборе
на себе смрт што је небом јездил а. Како нис у беж але ник уд из Беог рад а, биле
су у подрум у нач ин иле читав у собу: намес тиле пос теље, снеле стол ице, пос у
ђе, домаће апотеке и лампе. У друг им кутовима бил а је потп уна пом рч ина, са
мо би се овде-онде забелел а нек а рук а, јавио се одс јај нек их беоњача и угас нуо.
Једна проз рачна тан уш на врвц а, прав а као стрел а, ишла је од светларн ик а до
лет ав а трећег под рум а и дел ил а пом рч ин у на два дел а. У делу с друге стране
светле врвце неко је безочно траж ио за себе боље мес то, чуо се неч ији страх,
неко је пром ум лао псовк у. Најс кривен ија људс ка осећања бил а су огољена.
Кад су сирене поново страхотно завиле, спустио се станар из суседне куће,
који се и за време прош лог нед авног бомбардов ањ а склон ио у њихов подрум,
брзо низ степен ице.
– А ви опет не стојите где треба – рек ао јој је и ухват ивш и је за рамена сате
рао је под свод. – Заборавил и сте моју прош лу лекц ију. Најбоље је стат и на ова
кво мес то, оно највише издрж и.
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– Да, али онд а ви стојит е на опас ном – примет ил а је брз о, осет ивш и ра
дост што се тај скоро непознат и човек још сећа где је прош ли пут стајал а.
– На врло опас ном – нас меш ио се он, и стао јој опет разглед ат и лице као
оно први пут: део по део, као да га због неке нароч ите, одређене ствари исп и
тује. Притом су му се очи светлуцале и као да су говориле: „Добро је, тако сам
неш то и очек ивао. Свиђаш ми се. Ти, истина, имаш смешан, дет ињаст нос, али
так ав ти ипак најбоље одговара. Очи држ иш полуо т ворене. Нек а, добро је. За
бога, како си смеш но ту кос у зачеш љал а! Кад се неш то рад и, треба исп равно
рад ит и. Немој се узбуђиват и, рано је још за то.“
Поруменел а је.
– Прев арил и сте се – рек ао је гласом који је одуд арао од израз а очиј у, по
словн им, скоро хладн им. – Треба једном нау ч ит и кад Енглези бомбардују. Уоп
ште још много ствари треба да учите.
У том трен утк у су са улице дот рчал а два дечак а и изг убљено стал а међу не
познат свет. Он је и њих намес тио под свод, одм ах до ње. Надеж ди као да би
жао што се и за ту дец у брине као малочас за њу, што, пошто смес ти дечаке, по
куша да ослобод и старице, које су стално ћутале и непом ично седеле у својој
подрумс кој собиц и, заборав љајућ и разговор који је био с њом почео. О њем у је
знал а само кол ико и прош ли пут чул а из шап ат а двеј у жен а које су наг ађ ал е
шта га је могло натерат и да буде у Беог раду, дивиле се смелос ти да сил ази међу
људе где је могло бит и и так вих који би га издал и. Надеж да нехот ице погледа по
лиц им а која су се около назирал а, да ли међу њим а има некога ко би то могао
учин ит и. Оне две старе жене имај у синове у борби, бледој жен и што је стано
вал а изнад ње кћи је нас трад ал а за време првог, немачког, бомбардовања; гим
назистк иња са трећег спрата има сес тру у логору; старц у што је држ ао унук у у
наручј у син је у заробљен иш тву – нико од њих не би, пом ис ли она умиривш и
се, и да зна за как ву његову потајн у дуж ност, могао то дос тавит и.
Бомбардери су бил и над градом. Бетонс ка зград а се као кол ибица них ал а.
Људ и су се прибил и једн и уз друге, легли по зем љи, и у стрепњи за живот нек а
ко се сузил и, свел и на сопс твено тело. Јед ино је њен заш титн ик глед ао као да
се тој грм љавин и подс мева, чин ило се да говори: „Тако ви, дак ле, гађате! Овде
је тол ико људ и на леглу, а ви не знате да их нађете!“ Кад је у близин и бомба пал а,
пришао јој је и спус тио рук у на плећа.
– Не умете ни да се плаш ите. Човек се, вид ите, у страх у скуп и, сведе на нај
мању меру. И, онд а, ако већ останете у Беог раду, друг и пут на овак ве скупове
дођите с киме својим, блис ким. Тако је лакше.
– Мој муж је у заробљен иштву.
– Па имате ваљд а и как ве нас леђене родбине, и тако даље.
Пом ис лил а је на муж а, али на нач ин који јој је уливао стид. Питал а се да ли
би он, да је ту с њоме, њој уступ ио мес то које би му се учин ило склон ит ије. Да
ли би му пало на ум да је пита боји ли се, и да пруж и рук у да је заштит и. „Как ве
руж не мис ли ме спопадају“, пресек ла је себе у овом издајству. „Зар ме није онда
кад смо бил и на излет у питао јесам ли се уморил а и због мене пол ако ишао!“
Кад је диг ао рук у с рамен а, осет ил а је неподнош љив у хладноћу и стал а
цвокотат и.
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– У подрум увек треба носит и шал – рекао је строго и пруж ио јој свој кап ут.
С времена на време је под изао рук у и глед ао на часовн ик. Она нес покојно
пом ис ли да ће чим се узбуна сврш и нек уд отић и. Тако је и прош ли пут свак и
час поглед ао које је време, и кад је сирена свирал а прес танак, отишао је у нек и
њој непознат и живот који се одвијао по том часовн ик у. Забав љена тим мис ли
ма као да је мало заборавил а на страх, и тек кад се негде напоље, у правц у Ава
ле, како се њим а из подрум а учин и, почело оди г рав ат и оно чега су се бојал и,
уплашено се трже. У полутам и опет срете поглед који је канд а говорио: „Нас је
опас ност мин ул а, али нек и друг и људ и зацело умиру.“ Два дечак а крај ње јед ва
су се уздрж авал а да чиме не пок аж у страх који им се гом ил ао у широм отворе
ним очима. Он им приђе смешећ и се:
– Лепше се мора умират и на бојном пољу, зар не? Ако се неко на тебе устре
ми, и ти на њега можеш да јуришаш, да се бран иш.
Њих обојица му живо изразом лица одобрише и један чак кочоперно изјави:
– Ух, да сам ја војн ик...
Чим се узбуна заврш ил а, станар из суседне куће је узео свој кап ут и, погле
давш и је само пријатељс ки, отишао. Надеж да је пом ис лил а да се тако одл ази
од блис ких са којима ће се зацело ускоро видет и, или од сас вим стран их.
Она се одлуч и да опет преноћ и у Беог раду, како би сут рад ан могла ипак
предат и пакет. Вести о бомбардовању Паш иног брда, о ужасној пустош и коју је
оно тамо нач ин ило, пронеле су се брзином бујице и оду зеле јој, међут им, снаг у
да и сут рад ан иде на пошту и да се враћа у село. Људ и који су из онога краја до
лазил и причал и су ствари што су лич иле на страхотне приче: како се нек и чо
век у бомбардованом крају држао цел их пол а часа рук ама о бетонској плоч и ра
зорене петокатн ице, негде при врх у што је остао непорушен, и не могавш и наћ и
нигде ослонца пао као у безд ан; како је испод рушевина страћарице поред које
је запомагал а нек а старица изи шао жив живцат човек, пос ут малтером, а она на
мес ту умрл а углед авш и живог сина; како су мрт ве и рањене на бел им постељ
ним чаршавима носил и улицама људ и који су наглас запомагал и или клел и; како
су градс ка пол иц ија и Немц и јурил и између зград а с пиш тољима и нагон ил и
уплашене и радоз нал е прол аз нике да зат рп ане спас ав ај у; а из под рум а неке
зграде зас утог тонама опеке и бетона чул и се јау ц и док су људ и мимо њих ужа
снуто прол азил и као да их чују из гроба већ обрас лог травом. Њена уобразиља
доби грозниц у. Зам иш љал а је како се и сама може ускоро наћ и под рушевина
ма стан ичне пош те, оне гломазне зградурине пред којом сваког месеца стоји у
бескрајном реду с пакетом у руц и и где је већ једном дочекал а узбун у. Мож да ће
довик иват и коме кроз мајушну пукот ин у, али је нико неће чут и. Учин и јој се за
тим да је и та залутал а, страхом дог нана мисао бил а у нечем у незгодна: зашто да
је баш та зград а зат рпа, зашто баш прил иком ношења пакета? Не жел и ваљд а да
се отресе те дуж нос ти, коју је обав љал а рад ије него икоју дос ад, срцем пун им
неж ности, одрицања, па и с неком радош ћу пуном наде.
У само вече неко је на споредн и улаз тихо зак уцао. Мис лећ и да је ко од ста
нара који је такође остао да преноћ и у Беог раду, мирно је отворил а.
– Ви се не зак ључ ав ате! Смат рате да су бомбе јед ин а опас ност – рек ао је
изненадни посетилац, њен заштитник из подрума и ушавши окрен уо кључ, а очи
660

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Страшна игра ________

САДРЖАЈ

су му се смејале као да су говориле: „Па ти си сасвим као девојчица, али паметна
девојч ица. Теби се може све казат и, па и вел ике тајне.“
Она као да се није зач уд ил а овом дол ас ку, мож да што су и станари који се
нис у дотле пос ећ ив ал и ишли тога дан а једн и друг им а, зас тајал и на степен и
шту или нас ред дворишта да поразговарају, па се и он могао сврат ит и да о узбу
дљивом догађају каже коме реч, две.
„Ти си врло храбра“, као да је говорио даље његов одобрав ај ућ и, озбиљ ан
поглед, „прави си човек. Само си споља плаш љивица. Нисам се преварио.“
– Ви у људе, чин и ми се, ник ад не сумњате? – рек ао је глас но. – А у понеке
би се и могло.
– А ви још мање – нас мејал а се она дет ињас то. – Шта бис те рад ил и да вас је
овде дочек ао Нем ац? Па да, код мног их пород иц а су на стан у Немц и; морале
су да их приме – дод ал а је тихо, да подвуче мог ућност своје претпос тавке.
Бојал а се да јој кроз чело не проч ита шта је о њем у мис лил а откад су се први
пут жене крај ње сашаптале чудећ и се што га виде, што је још жив, што сме да
сил ази у подрум, да не прозре како га смат ра за заверен ик а који је дошао у Бео
град да убије как вог опасног Немца, или да остави негде пак лен у маш ин у; како
зам иш ља да ноћу, кад сви спавају, он изл ази снабдевен лаж ним док умент има и
изврш ује њој недок уч ива, храбра дел а. Бојал а се да јој из очију не погод и како
смат ра да му је глава уцењена, да Немц и за њега знају и да га свуд а траже, упра
во њега лично, да би га обес ил и као оне млад иће на Теразијама; како понек ад
мис ли да је мож да имао свет лок ес тењ ас ту кос у, па је морао да је обој и у ту
угљеноц рн у, која му тол ико одуд ара од зрачнос ти очију.
– Гот ов о сте погод ил и чега се бојим, – прек иде он њене мис ли... – сут ра
одл азим одавде и нећу се врат ит и док не побед имо; али првог дан а кад наш а
војс ка уђе у Беог рад доћ и ћу к вама. За то време ћете се држ ат и мојих савета из
подрума.
Заглед ао јој је паж љиво у лице: „Ето сад! Хоћеш да се обрук аш у најваж ни
јем трен утк у“, говориле су му разнежене очи. „Управо сам мис лио да ти пове
рим озбиљн у тајн у, а теби дрхт и брад а као малој дец и кад се спремају на плач.“
Зат им јој је пруж ио нек и омот у обл ик у књиге, као да му је давн и друг, као да је
више пута сличн у дуж ност врш ил а.
– Ово ћете сут ра у девет часова однет и на адрес у коју сам ту означ ио, пре
дат и жен и која вам отвори врата и рећ и да шаље Петар. За вас ова испорук а не
може бит и нимало опас на.
– Волел а бих да је опас на.
И збиља је желел а да је дуж ност коју има да изврш и как ав теж ак, озбиљан
подух ват. Разу мел а је да је морао да рад и хитно и било јој мило што је њу иза
брао за сау чесника у том њој тајанственом делу. Ту пом ис ли да је мож да још пр
вог сус рета њу одред ио да ово учин и, па јој због тога паж њу указивао. Мож да је
то некак ва заверен ичка такт ика. Ова пом исао је неочек ивано заболе и пот раж и
његове очи као да би хтел а проверит и топ лин у и див љење којим су је увек сре
тале. „Требало те је ран ије срести“, одврат иле су његове радосне зен ице.
– Знач и, чим уђемо у ослобођен и Беог рад, чек ајте ме, – дод ао је чис то по
словно, – и изврш ите разумно порук у!
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Улицом још зак рченом рушевин ам а, мрт вим људ им а, поп аљ ен им војн им
возил има, где си свак ичас нагазио на излом љено стак ло, жиц у или опек у, ишли
су Надеж да и Петар. Још су се чуле бомбе око Калемегд ана, још је на крају ње
не улице војн ик бран ио прол аз. Она му је радознало пос мат рал а лице, које ни
мало није одговарало војној униформ и што је сад имао на себи, и тако се спо
тицал а у ходу.
– Морам вас нау ч ит и како се корача – примет ио је и нас мејао се. – Треба
ступат и чврс то. Не смете дат и да вас поколеба обичан камен на пут у. А порук у
сте добро изврш ил и.
И очим а које су јој топ ло обу х ватале лице као да дод аде: „Много си смр
шал а, као да си сву слан ин у која ти је дол азил а до руке трп ал а само у пакете
своме заробљен ик у. До поноћ и си седел а и завијал а у светле пап ириће.“
Чин ило се да му је непог реш иво тачно читал а из очиј у, јер најед анп ут се
узнем ири и поче глед ат и далеко пред а се као да жел и да заглед а шта се збив а
тамо иза грм љавине која се чул а од Калемегд ана. Лице јој је пос тало зат ворено
и пркос но.
– Да ли ће сад брзо моћ и да дођу наш и заробљен иц и? – упита са изразом
као да му зарива нож у срце.
„Како се само она прави важ на!“ говориле су му очи пуне светлих варн и
ца, а миран дубок глас рече:
– Чим слом имо Немачк у. Мож да још само која недеља. Него, ево нас пред
вашом кап ијом, идит е сад па се добро испав ајт е, прош ле ноћ и нис те зацело
ока склоп ил и од пуцњаве. Морам вас нау ч ит и да чувате здрав ље.
Сут рад ан ујут ру она прион у да мес и кол аче, са оправд ањем да може међу
војс ком бит и и који рођак, па сврат ит и. Ник ако није хтел а себи признат и да би
у овак вом грозничавом стању, под грувањем топова, јед ино због Пет ра мес ил а.
У кух ињи, међут им, није имал а ничег а од чег а се мес и: ни јаја, ни белог бра
шна, ни чокол аде, ни грумен а мас ла. Само, њој то није бил а ник ак ва сметњ а:
важ но је чин ит и тај свечан и посао којим жене обележавају празник или дол азак
у кућу драгог бића. Убрзо је у кух ињи зам ирисало као у дане спремања пакета.
У исти мах примет и да то сећање у ње не изазива ник ак ву туг у, ник ак ву гриж у
савес ти; мање се узбуд и него да се сет ил а прис ног мес та у књизи. Оживе у њој
јед ино сећање како је дан има, у време рата, храбро јуришал а на прош лост, же
лећ и да отме од заборав а неке топ ле трен утке са мужем; а како јој се, нап ро
тив, наметал а сећања на часове кад је због њега пат ил а и који су их удаљавал и.
Не појави се овога пута чак ни саж аљење према томе далеком заробљеном чо
век у, најж ив ље њено осећање отк ако је рат почео.
Знал а је добро да он отуд, из заробљен иш тва, није могао ослобађат и отаџ
бин у, а ипак му је замерал а што су људ и другог миш љења него његово ту отаџ
бин у ослобод ил и, ушли као победн иц и у Беог рад. Замерал а је њем у што су се
оне свет иње у које је веров ао пок аз але немоћне, као давн и богови од камена.
Био јој је крив што није могла да му се диви, што му рат није дао прил ике да по
каже храброст, љубав прем а зем љи. Целог жив от а се спрем ао да једног дан а
кад рат плане, кад ко нападне зем љу, могне да је бран и и пог ине бар као незнан
јунак на как вој њиви прет вореној у разбојиш те; а ето сад није нашао прил ике
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за то, није за њу ни рањен, ни пог ин уо, већ су је бран ил и они за које јој је гово
рио да хоће да је разоре. Они су, ето, ушли као ослобод иоц и у Беог рад.
Био јој је сад туђ и нач ин на који је волео. Као да је одједном омрзла све оне
изјаве по његовим писмима које је недавно жељно читала. Боље би било, мислила
је, да је мање говорио, а понашао се више као човек који заиста вол и. Некол ико го
дина се борила свим силама да не донесе овај зак ључак, а сад га још стаде богати
ти. Пронађе да су јој ближ и људ и који ћутке воле, који тек у наговештајима пока
жу своја осећања, да и љубав према жен и треба да буде као према друг у, према
човек у. Желела је ипак да часпре дође, да њена осећања према Пет ру не порасту.
А кад се муж буде вратио, знала је да ће се Петар исто тол ико вешто крити од ње
као некад од Немаца: он ће њу мож да некад издалека видети, али неће дозвол ити
да и она њега спази, да је не би узнемиравао. Петар има разних храбрости у себи,
па ће имат и и ову. За год ин у-две све ће проћ и, међут им. Мало ли је жена и људ и
осетило у невреме да је једно за друго, а о томе никад речју не рек ло. Смат рала је
да поглед и, осмес и, па и пос тупц и много мање обавезују него реч и. Чин ило јој
се, ако Петар не стигне ништа реч има да изговори, лакше ће га прегорет и. Због
свега овога муж у је писал а већ првих дана пос ле ослобођења и звал а да дође чим
могадне, сликајући му нови живот како је мислила да ће га најпре моћи примити.
Са много више стрепње је отворил а његово прво пис мо пос ле ослобођења
него оно кад их је рат био рас тавио. „Опрос ти ми“, пис ао је заробљен ик пос ле
речен иц а неж нос ти, „одлуч ио сам да не дол азим док су ком ун ис ти на влас ти.
Кад су прош ле чет ири год ине, проћ и ће и некол ико месец и. Не мог у да живим
у пак лу как ав тамо мора бит и. Ми овд е све знамо. Није лепо што ми кријеш
истин у. Себична си, зовеш ме, а не пад а ти на ум кол ико бих ја тамо морао тр
пет и. Све друго бих рад и тебе поднео, али то не мог у. Немој бит и жалос на због
овог одл агања, сас таћемо се ми пре него што се над аш.“ Она најед анп ут као да
осет и олакш ање, као да неко скиде звоно под којим је бил а и гуш ил а се. Оно
што је требало да је убије као да је обрадова. Учин и јој се да све може: мис лит и
шта хоће, говорит и, осећат и, ићи куд јој је воља. Нек ако ван ње, без напора ње
не воље, одлуч ил а се ствар коју је требало онд а да одлуч и. Отвори прозор, па га
опет зат вори. Седе на под као дете. Ужас нута се брзо диже. Чем у се то радује?
Тако страш ној трагед ији човек а кога је волел а. Мило јој је што ће тамо остат и
и оставит и је слободн у! Стот ин у је знач и пута гора од њега.
Са храброш ћу већом него што је пот ребн а на бојиш ту она отера од себе
ову нес вес ну радост и пред аде се ковању планова како да разбије заблуде чове
ка у заробљен иш тву. Обећ ал а је себи да ће ову победу глед ат и да изв ој ује не
тражећ и помоћ и ни од кога. Некол ико дана пос ле тога пис ма осећал а је изве
сно неп ријатељс тво према Пет ру. Да је и он, тај исти Петар, мис лил а је, васп и
таван негде у војној академ ији, мож да не би био овак ав как ав је сад. Шта би и
он могао учин ит и да се нашао у заробљен иш тву кад је устанак почео. Одлуч и
да му ни реч и не говори о заробљен ичкој одлуц и да се не враћа. Она му нијед
ном још није бил а ни реч и спомен ул а о ономе што ју је болело, вређало у карак
теру њеног муж а. Чак му је изм иш љал а добре особине којих није имао, тврд и
ла да ће доћ и међу првима који се буду враћал и, да иако је офиц ир, ник ад није
мрзео ком ун ис те. Она је и мис лил а да ће се врат ит и збиља међу првима, само
663

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

што је бил а убеђена да ће то учин ит и због чеж ње за њом, а не зато што се мири
са стањем које су ослобођење и револуц ија донел и.
Петар је тих дана чес то свраћао. Увек је то било због неког пос ла, звао је на
радне акц ије, на пред авања. Вод ио је да вид и улице и тргове где су борбе биле
најжеш ће. Једном је одвео чак на Звездару, да јој пок аже отуд у целок упнос ти
кретање ослобод ил ачке војс ке и како се неп ријатељ пов лач ио. Примећ ивао је
њен нем ир, зам иш љеност, одмах при сус рет у, али је као немарно само питао:
– Шта сте данас чин ил и? Опет сањал и? Морам вас од тога оду ч ит и.
Она би час рек ла како је чул а да су под неком зградом, при рашч иш ћавању,
наш ли некол ико мрт вих људ и; час да је на улиц и срел а заос талог немачког вој
ник а, прерушеног у грађанс ко одело, свег унезвереног, изгладнелог, како про
си, и да јој то сад не излази из главе; час се изговарала главобољом. Најзад се није
могла више прет варат и. Петар је био дошао пун радос них вес ти: да се поред
главног дневног листа покрећу још једне новине, да су још две зграде у којима је
бил а војска оспособљене за школу, да је некол ико трамвајских прикол ица опра
вљено и пуштено у промет, а град скоро сав рашч иш ћен од рушевина. Као дете
се радовао што ће се зем ља брзо опоравит и, и пок азао понос ито жуљеве на де
сном длан у што их је добио при раскрч ивању порушен их кућа око Калемегдана.
Њене злобе од пре некол ико дан а пол ако је нес тајал о. Чак јој га је бил о
жао: рад и нешто што у ствари не би он морао, на што није навикн ут, само да би
се Беог рад час пре поп равио, а отуд из туђине неко презире све те напоре, зове
све то одушев љење пак лом. И наједном, прот ивно ран ијој тврдој одлуц и, кроз
сузе рече:
– А мој муж неће да се врат и. Њихови генерал и им тамо свашта причају.
Пет рово лице је пос тало зат ворено.
– Морамо га спасават и – рек ао је дубок им, одлучн им гласом. – И то хитно.
Јавите му да сте теш ко болес ни. Немојте објаш њават и да је овде овако или она
ко. То неће ништа вредет и. Дајте, ја ћу нап исат и телег рам.
– Зар мог у да се шаљу телег рам и?
– Ја ћу наћ и нач ина да га пошаљем. Мол им вас мало харт ије!
Прош ла су после тога два месеца пуна немира. У том напрегн утом стању све
што би пом ис лил а видел а је живо пред собом. Сад поштар звони и пружа јој пи
смо од мужа што се у том час у већ налази на пут у за Југославију, и са прозора бр
зог воза глед а према Беог раду. Сад је крај њен их ног у, став ља јој главу у крило,
говори брзо, грозничаво, да без ње није могао живет и, понав ља пос ледњи пут
све оне неж не реченице из писма. Изгледа напаћено, уморно. Она осећа поново
према њем у љубав из првих дана. Пос ле пол а часа дол ази Петар, пол ако отвара
врата, али она га не примећује и он опет изл ази из собе. Очи му говоре: „Сад си
срећна. Нисам ти више пот ребна. Само пази, буд и борбена. Ти имаш иста права
као и твој муж. Не дај да на тебе виче што ниси прва устал а да му спремиш дору
чак.“ И он очима распе све оне неж ности којима је знао да је пресретне. Чим Пе
тар оде, заробљен ик, поново нађен и муж, дрекне на њу: „Па ти си слом ил а ста
кло на моме порт рет у! Трап ушо! Одмах да си нос ил а да се поп рави!“ Увече јој
објашњава да трап уша није никак ва увред љива реч, да то свак и човек бар сто пута
у живот у каже жени. Она добро вид и како он одустаје од увреде у тој реч и, само
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да би је могао имат и у заг рљају, јер се из заробљен иштва врат ио жељан живота.
Све се то догод и такорећи у трен у, па се почне затим збивати сасвим друго. Човек
из заробљеништва јавља да не може доћи, да је тамо заволео друг у жен у. Она пла
че, али нек ако чудно, као да се сет ил а некога драгог ко је пре двадесет год ина
умро, а сад не плаче за њиме, већ је дирају само уздрхтале успомене на њега.
Петар је у то време ретко дол азио. Увек је говорио да ће јој заробљен ик за
цело доћ и, али као офиц ир старе Југос лавије вероватно не може преко ноћ и да
се преобрази. Под утицајем својих стареш ина вероватно и даље зам иш ља да га
у Југос лавији чек ају неке опас нос ти; али кад се једном увери да није тако, поја
виће се. Док је говорио, његове очи су је дуго, озбиљно исп ит ивале, а час опет
жал иле и као милов але, теш иле због нечег другог, а не због човек а у заробље
ништву. „Мора тако бит и. Мораш свић и на осећање да се ускоро нећемо мож да
ник ако ни виђат и. Не смем те став љат и на муке. Морам ти помоћ и да се побе
диш.“ Иако скор о њен врш њак, прет варао се тад а у старијег, па као рођ ак и
друг из дет ињс тва јој на рас танк у говорио:
– Смирите се и вечерајте данас као човек. Нећете ваљд а свога заробљен ик а
дочек ат и тако мршави. Он вас отуд зам иш ља здраву, свеж у, као на оној девојач
кој слиц и.
Некол ико недеља пос ле пос латог телег рама дошао је из Немачке нек и друг
њеног муж а и донео јој пис мо којим је најзад прек ин уо њено нес покојс тво. Ја
вљао је свечано да се дуго борио између љубави и убеђења, и да су она преваг
нул а, да не може да живи у зем љи как ва је пос тал а Југос лавија, па ма знао да њу,
Надеж ду, неће ник ад више видет и. Она нек а свој у љубав док аже вернош ћу и
даље, па кад се „стање у зем љи промен и“, пох рл иће јој и биће опет срећн и.
Надеж да је целог дана плак ал а правим женс ким плачем пун им саж аљења.
Плак ал а је више због њега што ће бит и лишен отаџбине, завичаја, него што је
њу при том судбонос ном избору ставио на друго мес то. Плак ал а је мож да по
следњи пут и због увреде које јој је и пре нанос ио, због те реч и убеђење која је
много мутн их осећања у ње буд ил а, због слутње да је и оно, то убеђење, код њега
нек а самообмана, да мора бит и пог реш но, јер је друкч ије него Пет рово и дру
гих који су као ослобод иоци дош ли кроз улице пуне мртвих људ и и цврк ута узне
мирен их пос ледњих птица.
– Стање се у нашој зем љи неће промен ит и – казао је Петар тврдо кад му је
пок азал а пис мо. – Он је за вас зау век изг убљен.
Сутон се брзо спус тио. Бел а, танк а завеса је дисал а дет ињим сном. Бил а је
као неко треће биће у соби. Надеж да је седел а беспомоћна, збуњена. Требало
јој је рећ и кој у благ у, добру реч у том озбиљном, за њу још нејас ном, час у ра
станка са прош лошћу, пољубити је, узети на руке; али се Пет ру чинило да у соби
леж и мртав њен муж, и да би било сурово кад а би је он сад и пријатељс ки так ао
руком. Његове очи су је само бодриле: „Не плач и. Нау ч ићу те да живиш онако
како би се живот у највише радовал а. Нау ч ићу те да се бориш, да град иш крупне
брзе кораке као ја. Нау ч ићу те да вол иш.“
Диж ућ и се, пос ловн им је гласом прошаптао:
– Ви сте болес ни. Лезите одмах у пос тељу. Пос лаћу вам до вечери лек ара.
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Сусрет другова

Н

а први заједн ичк и збор што су га држ ал и ликовн и уметн иц и пос ле осло
бођењ а слик ар Борић је удеш ав ао да дође пред сам почет ак, да би избе
гао нек е разг ов ор е од којих је стрепео. Одм ах с врат а је пот раж ио поглед ом
Том ић а, за ког а је чуо да је тек уочи тог а дан а стиг ао из Заг реба; али њег а и
још некол иц ине није још бил о, те су људ и у гом ил иц ам а увел ико разг ов ара
ли, ишли из једне одаје у друг у, бучно се поз драв љал и. Мад а је и тога јут ра по
ко зна кој и пут јас но вид ео да је сил ом раз них неот к лонљ ив их околн ос ти
остао у Беог раду, ван борбе, имао је веом а жив о осећ ањ е крив ице. То осећ а
ње се јав љал о у нек ол ик о вид ов а: час као сур евњ ив ост прем а оним а што су
сад, пос ле свих теш коћ а парт из анс ког рат а, стај ал и ту жив и и рад ос ни; час
као пот реб а сталн ог унут раш њег обр ач ун ав ањ а; час као сећ ањ е на проп у
штен и трен ут ак за бекс тво из Беог рад а које му је Том ић био омог ућ ио; час
као оштар бол што га је живот за пос ледње чет ири год ине рата одвојио од њега,
најближег од другов а што их је имао. Осећ ао се нек ако крив и пред другови
ма који су се врат ил и из заробљен иш тва, изм рш ав ел им и пре времен а осед е
лим, али који стоје тамо у дворан и мирн и и вед ри, као да су изв рш ил и и они
нек е зад атк е од кој их зав ис и судб ин а чов еч анс тва. Они су се бил и унел и у
прич ањ е о неком проф ес ор у из лог ора кој и је пркос ио Немц им а град ећ и се
луд. Чак у логор у се наш ли људ и који пркос е, који се на прозивк у не одазив а
ју, омет ај у на разне нач ине прец из ни мех ан из ам нем ачке лог орс ке установ е;
а Борић се ни директору своје школе, цивилу, није усп рот ивио кад му је захте
вао да у јавно пред ав ањ е на крај у школс ке год ине уметне и нап ад на ком ун и
зам, што је он био проп ус тио. Трп ео је тад а због тог а страх ов ит о, али ниј е
рек ао да неће, бојећ и се да ће га или отп ус тит и из службе или дос тав ит и по
лиц ији. Напад ат и Маркс а чин ило му се напад ат и рођеног Том ићевог стриц а,
нанет и најближ ем друг у теш ку увреду, јер Маркс и њег ов а нау к а за Борић а
нис у предс тав љал и нек у светс ку вредност, већ само ствар драг оц ен у за То
мић а. Мад а је цео свет знао, и професори, и род итељи, и ђац и, да се так ви на
пад и врше под морањ е, то му је изглед ао најт еж и од грех ов а које је морао за
време окуп ац ије учин ит и. „Том ић ник ад не би свога Маркс а нап ао, па ма га и
на стрељ ање повел и“, мис лио је с горч ином док је траж ио на који би нач ин то
извео, а да сувише не пов ред и вел иког учитељ а.
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– Сећате ли се како је оно под капом изи шао пред команданта логора? – на
став љал и су бивш и заробљен иц и своје сећање о професору.
Борић их је суревњиво пос мат рао. И њих је као и борце обавијал а нек а за
себна омаглица, и они као да су предс тав љал и тел а неког јед инс твеног сунча
ног сис тема, па се теш ко јед ан од другог луч ил и. И они су имал и свога логор
ског потајног команданта кога су називал и маестро. Ево, маестро, вајар однек уд
из Херцеговине, сећа се неког штрајка глађу, као да сав тај боравак у логору није
био неп рес тано гладовање. Сва лица ожив љују, добијају исти израз. Међу њих
се умешао нек и млад ић још неп унолетан и слуша их гутајућ и свак у реч. Борићу
се чин и да ту већ поч иње повес ница, и он би им радо пришао, али га задрж ава
добро му већ познато осећање кривице које узима на себе разне видове. Овог
час а се јав ља као сећање на огромне беле плак ате што су једно јут ро осван уле
по плотовима око старе аутокоманде. Њих су парт изан и бил и упут ил и грађа
нима, позивајућ и их да се придруже народноос лобод ил ачкој борби бар у њене
пос ледње дане, како би спас ли своју част, ако не стварно помогли борби. Свет
се заус тављао и читао их са помешан им осећањем радос ти и бол а. Жене су ста
јале ту са сузама у очима и осмехом на уснама. Њихови благос лови, наде ишли
су тамо, према тој младој војс ци што је донос ил а слободу; али оне су се, јадн и
це, осећале приковане за тле, за тај плочн ик, за под својих кух иња; руке су им
биле привезане за маш ине на којима су шиле, за корита, за протоколе. И он, Бо
рић, осећао се везан за свакод невн и живот, пород иц у. Био је према томе терет у
слабачак као сеос ко мршаво псето према вел иком пању што га о ланц у вуче. Са
так вим пањем се није могло ни провућ и кроз плот ни прескоч ит и га.
Иако је знао врло добро да и због своје неборбенос ти није отишао ник уд
из Беог рад а, увек је пред женом пок азивао како га само она и син везују, и како
би његови пос тупц и бил и друкч ији да није њих.
– Парт из ан и позив ај у народ да им се прид руж и, – изазив ачк и је рек ао и
тад а дошавш и кућ и – али ја ни овог пос ледњег трен утк а због вас двоје не мог у
ник уд.
Мал и син му је прит рчао са цртежом зеца који лич и на мачк у, жена је јед ва
под игла лице с пос ла; већ је бил а уочил а да он пребац ујућ и њој своје бав љење у
Беог раду у ствари пребац ује самом себи.
– Да се сав народ пресел и у шум у? Кога би онд а они ослобађал и ако сав на
род изг ине?
Хтел а је овом грубош ћу да њем у помогне у том новом налет у нес покојс тва
и гриже савес ти.
– Отаџбин у не предс тав љај у само људ и, она је и зем ља из које смо ник ли
– дочек ао је нет рпељиво њен у примедбу.
– Шта ће зем ља без људ и!
– Говориш тек да се говори. Знаш и сама да сви не мог у изг ин ут и.
Овај разговор, и стот ин у овак вих разговора, син, мајк а, брат, бил и су пањ
који му је сметао да се слободно одлуч и; али се њем у овога јут ра пред збор чи
нило да су ово бил и само изговори за његов у неод лучност, нес вес ност, или не
изг рађеност, како је говорио Томић. И други су имал и жене, дец у, болесне мајке,
нејак у браћу, па су се опет борил и.
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Изненад а је у суседн у дворан у ушао Том ић опкољен некол иц ином друго
ва у униформ и, очигледно везан сад а за њих кол ико и за њега са којим је провео
младост, ишао у Франц ус ку, лут ао по јес ењим пред ел им а око Беог рад а. Сви
трен уц и друговања са њим пођоше му зах уктано у сус рет, нароч ито они дан и
н Авал и пос ледње јесен и пред рат. Заједно су рад ил и једном проп ланак који је
већ био обу зет октобарс ким огњем: жуто и румено лиш ће, а доле модрозелено,
жутозелено, мркозелено зелен ило маховине, траве и најм лађег грања. Као деца
су се по стот и пут изненађив ал и како рујево у зеленом пос таје црвен ије него
чисто црвен ило, како ти широк и потези кич ице одговарају шумовитом, лисном
пределу пред који су сел и. Играл и су се на изглед бес мис лен им речен иц ама и
узвиц има, заглед ајућ и се час у шум у час у платно:
– Цинобере, слик арс ке ми вере, род ио те је окт обар! Клад им се, луд си.
Сад сам га увребао: је ли ово маховина или није? Боље се слаже него сода и бело
вино, него „Цвијета Зузорић“ и Степановић. Клад им се да још не знаш ни слов
ца из Маркса!
Том ић је на пол ит ичк у равнодуш ност свога нешто млађег друга глед ао као
на как ав физичк и недос татак. Нема човек руке и шта ћемо сад! Понек ад се по
нашао према њем у као према некој егзот ичној биљц и која се наш ла под туђим
поднебљем и којој треба указив ат и изу зетн у паж њу. Њихово пријатељс тво је
одрж ав ало то што су Борићеве спонтане реа кц ије на догађаје биле увек пра
вилне и чов ечне. Без пол ит ичке прип аднос ти ком ун из му, однос ио се прем а
мног им стварима и у пол ит иц и као Том ић.
– У чем у се сас тоји тај твој ком ун изам? – питао је понек ад суревњиво Бо
рић. – Мрзиш неп равду као и ја, нис и шовин ис та као ни ја, прот ив нас иљ а си
као и ја, слик аш пејзаже као и ја, вол иш боје као и ја...
– Пог реш но, пог реш но, пог реш но – упао би ком ун ис та. – Не да ја мрзим
неп равду као и ти, нег о ти као ја. Ти си изу з ет ак међ у свој им а, ако уопш те
имаш својих, а не ја међу својима. А што ја слик ам понајрад ије пејзаже као и ти,
то сведоч и да нисам још довољно изг рађен, још нисам слик арс тво ставио у слу
жбу друш тву, то ми је омаш ка, а не врл ина; нис ам, дак ле, ни ја још изг рађен, а
зам ис ли кол ико тек теби још треба да пос танеш потп ун човек! Доћ и ће час кад
ти сам нагон, код тебе дос ад прил ично осет љив, неће бит и дов ољ ан да одре
диш шта треба чин ит и, нећеш имат и довољно ширине. Срце иде, иде правом
стазом, па се наједном заус тави код неке мале незнатне невоље, да би је олак
шало, и не може од ње дасе отргне, иако негде тамо даље много веће ствари че
кај у на његов у помоћ. Ти си као ловац који не познаје гласове и стопе у шум и,
не познаје живот њен, а хоће да се упус ти у борбу са зверињем.
Поред свега наваљивања Том ић није успео да га наговори да се упозна са
маркс ис тичком литерат уром, проч итао би само по некол ико стран ица и онд а
као дете лагао да је до краја ишао. Кад би био ухваћен, пок ушавао је да се бран и:
– Ја живот читам са слик а, ја тај језик најбоље разу мем, а ти ми излож и оно
најваж није из свога Маркс а. Веруј ми да ће ми то бит и довољно: ја тако много
лакше улазим у ствари него кад ми се опш ирно разл аже.
– Па ти си ген ијал ан – дочек ао би ком ун ис та благонак лоно и с неш то под
смех а. – А како ћеш се према слик ама снаћ и у данаш њој светс кој гуж ви?
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– Ићи ћу за тобом – рек ао би Борић, верујућ и да ће збиља тако пос туп ит и
ако дође до рата.
Сад га је глед ао у капетанс кој униформ и, опаљеног вет ром. Смеђа коса му
је од сталног боравк а на свет лос ти пос тал а свет лија, жив ља. Пок рет и су му
имал и још више ширине него пре. Судећ и по одломц им а речен иц а које су из
суседне собе доп ирале, говорио је о слик арс ком талент у некога курира из Бо
сне. „Затек ао сам га где комад ићем шкриљца на плоч и крај поток а црта коман
дира своје чете. У једном потезу га је ухват ио, онај став у раскорак, она оком ито
затесана рамена. А што се збунио, сиромах, кад ме је угледао више себе! У слобод
ном времен у сам га пос ле увек упућ ивао; нек ад смо цртал и на плочама, нек ад
на залуталом комад ићу харт ије. Упис аћу га овде у Слик арс ку академ иј у, само
кад сврш и са гимназијом.“
„Остао је исти“, мис лио је Борић. „Увек се о некоме брине, прон ал ази та
ленте, извод и на прави пут!“ Хтео му је свакога трен утк а пој урит и и заг рл ит и
га, али га је осећ ање кривице и непоп рав љивос ти, које је порас ло до врх унц а,
држ ало прикованог у другој одаји, скоро иза врата, пуног стрепње да га он не
открије, и жеље да се то сместа догод и. Осећао је, кад би још једном једна борба
бил а, и он у њој од првог дана учес твовао, опет би остал а чињен ица да у народ
ноос лобод ил ачком рат у није био, иако му је свега тридесет и пет год ина, иако
му је Том ић пруж ио прил ик у да се с нек им карик ат урис том пребац и у Херце
гов ин у. Може у неком идућем рат у и као јун ак пог ин ут и, али ће Том ић увек
с болом мис лит и како једном пон уђен у прил ик у није искорис тио, како је пре
ов лад ао у њем у личн и моменат: син, мајк а, жена. Мис лећ и како није био дора
стао за вел ике ствари, како је умро, а није познавао Маркс а. А то је за Том ића
било као да се род ио на свет, а није имао прил ике да га сунце огреје.
Жагор је около бив ао све већ и. Нек и графич ари поред њега дис кутов ал и
су о мот ивим а Љубе Ивановић а, крит иков ал и што у њем у нем а људс ке фиг у
ре, нем а чов ек ов ог жив от а. На све стран е на збор у ист иц ао се захт ев да се
слик арс тво стави у службу човек у. Нек и млад ић, почетн ик у слик арс тву, гово
рио је са подс мех ом о мрт вој прир од и и пејз аж у, и Борић се осет и ту, у дру
штву својих другов а, осам љен ији још него за време окуп ац ије, кад скоро ни
ког а ниј е виђ ао. Кад се гом ил иц а нек их слик ар а пом ач е са врат а, он опаз и
как о Том ић, борац у кап ет анс кој униф орм и, преп лан уо од жив от а на бој и
шту, вад и рубац лим унов е боје, как ав не би ни жен а војн ик нос ил а, и брише
чело. Овој појед инос ти се обрадовао као коцк ар кад наи ђе на некога са ким ће
се коцк ат и. Зеленк ас тож ут и рубац! Како ли Том ић мис ли сад а о слик арс тву?
Да ли живи његова огромна страст за боје као так ве, за цинобер? Нек ад а није
мог ао проћ и мирно пор ед црв ен ил а лиш ћа, пор ед жут ил а уцвет ал ог глог а,
поред јас них рубац а на главама сеос ких жена. Иако ком ун ис та од ране младо
сти, ужив ао је у слик арс тву рад и слик арс тва, у пејз аж у, у мрт вој природ и. Да
ли се сад одриче тога доба свога стварањ а? Да ли је, кад се врат ио из рата, по
бац ао све оне необичне ситн ице што их је због боје скуп љао: речн и шљун ак,
бојено стак ло, ђинђ ув е, свилу, свет ле харт ије са чокол ад е, конц е? Или му и
сад у џеп у мож е наћ и кој и шар ен и кам ич ак скуп љен пос ле борб е на как вој
план инс кој вододерин и?
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У том трен утк у Томић га је опазио пок уњеног, скоро иза врата, и појурио му.
– Слаже ти се лице са овим збором као љубичас то и жуто!
Грл ио га је притом и вод ио под аље од гом ил ице крај које су стајал и.
– Као зеленож ут и рубац са твојом капетанс ком униформом.
Обојица су се смејал и као некад кад би настал а овак ва добац ивања; али То
мић се опет брзо уозбиљио. Гледао је његово одело опрано у сап уњавом корен у,
да би изг убио усијаност и освеж ило боју која је већ из црног прел азил а у зелен
касто, и чинило се да му је због нечега мило што то одело изгледа тако јадно, што
су ципеле искрп љене, што му се и на лиц у виде трагови преж ивљених патњи.
Како је збор већ поч ињао, морал и су разговор прек ин ут и. Том ић је био за
узет у радном председн иштву, а он је отишао да седне негде у пос ледње редове,
мис лећ и узбуђен како је много пута овај први сус рет зам иш љао, и ник ад овако.
Нек ад се бојао да ће му Том ић отп рв е рећ и прекорно: „А где си ти? Овај рат
нис у вод ил и само ком ун ис ти, могао си баш и ти доћ и. Нис у га вод ил и ни само
здрави, ни само неожењен и, без деце, ни само они без мајк и. И моја је мат и ста
ра и слаба, и нис ам је имао на коме оставит и, па сам опет отишао у борбу. Шта
би било са светом кад би се људ и руковод ил и твојим мот ивима! Ко би човечан
ство вод ио нап ред?“ Друг и пут би почео са Марксом: „Клад им се да си се овде
обрукао што си био неизг рађен марксиста, а то ти је као неизг рађен човек. Ниси
разу мео друш тво ни дог ађ аје око себе, нис и без ове нау ке самог себе мог ао
схват ит и, па, према томе, ни борит и се прот ив сопс твене учау ренос ти, непо
кретнос ти.“ Или га је чуо где прас ка гневно: „Док сам жив, нећу ти дозвол ит и
да будеш члан нашег Удружења. Они који нис у бил и у борби, који су обрук ал и
име уметн ик а, не мог у бит и са нама.“ Ту је Борић пркос но одвраћао да може и
сам слик ат и и живет и, без икак вога удружења. „То ми је право, само са мном не
можеш“, понав љао је Том ић. Гадно је било и кад је код Том ића, увек брзог да се
разнеж и и свакога разу ме, преов лад ало саж аљење, кад га је глед ао у недоу м и
ци и гов орио: „И шта сад да рад им с тобом! Нит и си учин ио как ав озбиљ ан
грех, да те човек презре и потп уно одбац и; нит и си умео да останеш потп уно
чист. Добро, нис и могао због пород ице из Беог рад а, али зашто си морао бит и у
држ авној служби под окуп атором? Зар нис и могао бит и баш тов ан? Дед а ти је
био баштован, али је, ипак, како си причао, ишао у турс ки рат.“
По Беог раду се причало, у школс ким колег иј ум има, да се нек и стари сли
кар у Ваљев у за све време рата бавио коч ијашењем, под изговором да више до
бро не вид и; да је нас тавн ик цртања Марковић, из неке беог радс ке гимназије,
кад су га пензион исал и, отишао у молере; а сликарка Васићка, пошто је као уда
та бил а изг убил а службу, да је рад ил а на пијац и. Неке старије жене из Борићеве
улице правиле су лутке и мењале их за нам ирн ице по сел има, или их прод авале
међу својим познан иц има. И он је чес то за време рата зам иш љао себе носачем.
Имао је чак и број. Да је тај свој сан и остварио, како би му сад било лепо ту са
другом! А кол ико је пута, идућ и у разред са каталогом, зам иш љао као се пење уз
Балканску улиц у и вуче у кол иц има путн ичке торбе. Са завиш ћу је често гледао
оне који су имал и смелос ти да се на то одлуче, по чијем се држ ању видело да су
интелект уа лц и који се тим зан имањем штите. Једном је на железничкој стан и
ци прис ус твовао и свађи између два нумерисана носача и интелект уа лца уљеза
670

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Страшна игра ________

САДРЖАЈ

који им је стао на пут. Једно време је у машти био изабрао и посао стругара, при
жељк ујућ и да се удруж и са нек им познан иком из своје улице, чиновн иком пре
рата, који је себи био куп ио маш ин у за стругање и пос тао тим пос лом поп ул а
ран у улицама око аутокоманде. Друге год ине рата мног и су зграбил и одморн у,
нађубрен у зем љу око Дунава и почел и се бавит и баштованлуком, па је и он поју
рио тамо; али је дошао само до малог комад ића обас утог камењем и стак лом, на
чије крчење му је отиш ло пол а пролећа и који није дао кромп ира довољно ни за
једн у пород иц у. Често је, додуше, дошавши уморан чак испод Топчидерског брда
до Дунава, умес то да копа, цртао врбаке преко воде или димњаке на Карабур
ми. Али и да му за овај подух ват исп рич а, Том ић би рек ао да је то било више
уживање, пот реба за лутањем, него прави посао. Исто ће мож да рећ и и за довла
чење дрва са Авале, а како је то напоран посао био! Сваке суботе се дизао у цик
зоре са својим кол иц има склепан им од некол ико неотес ан их дас ак а и чет ири
куглагера, как ва се за време окупац ије виђал а на сваком корак у. У даљин и су
болно пиш тал и воз ов и, а он је мис лио како нек уд одв оз е нем ачк у војс ку за
офанзиве у Бос ни, прот ив његовог друга, или преносе мун иц ију, или иду у не
ку потер у, или у њим а стиже бедн и свет који је ишао у сел а по хран у, или је у
једноме од њих бег унац снабдевен лаж ном лег ит имац ијом. Путем су тандрк а
ли само пат уљас ти точкови његових кол иц а и млек аџ ијс ка кол а. Чул и се само
дом аћ и глас ов и, пов иц и, кук ур ек ањ е. Још ниј едно страно воз ил о, ниј едн а
страна реч нис у обес већ ивал и јут ро. Црвен ило кровова је вик ало и кроз маглу,
женс ке мараме се већ могле овде-онде углед ат и као крупне булке или сунцо
крет и, а он је обичн и мис лио на Том ића, на своје одл ас ке с њиме у пределе око
Беог рад а. И, што је најс траш није тих јутара било, свак и пут су га сретале на
друм у две страже, како их је он звао, и питале ко је, куд а иде, зашто живи у Бео
граду, шта осећа према Немц има, шта мис ли о поробљен им у логору, о стреља
нима, о устанц има негде у светлој даљин и. Прво би га заус тавио кроз маглу ло
гор на Бањ иц и. Он би пог ружен у себи одг ов арао, шта би прев ед ено у реч и
могло гласит и: „Идем по иверје на Авалу. Опет нам је нес тало дрва. Нисам оти
шао са карик ат урис том, али само зато што имам мајк у болес ну и малога сина,
који би без мене пропал и. Мрзим завојеваче, из дубине срца. Свега сам се јед
ном на једнога саж ал ио и спас ао га да не пог ине од трамв аја. Мож да и нис ам
добро учин ио. То је јед ин и коме сам реч упут ио.“ Зат им наи ђу Јајинц и, и он за
стане и одговара: „Не бих имао срчаности да умрем као херој, али нисам никога
потк азао, нисам се са неп ријатељем изм ирио, не жел им да остане овако како је
сад. Мислим увек у ноћ на оне што умиру овде.“ И онда се опет одмота дуга трака
пута без икак ве страже. Осећао се понос ито пред млек аџ ијама, који су зач уђе
но глед ал и човек а у цивилу где вуче неу гледна кол ица и пред сељац има који су
с прагова пос мат рал и пут. „Ти опет по дрва“, познао би га нек и старац. „То сад а
није никак ва срамота. Служ и још и на част. Знач и, ниси се слизао са Немц има.“
Кад би се приближ ио крч ев ин и, на двад ес ет ом кил ом ет ру, сунц е би се
већ род ил о и обас јал о дес ну стран у јар уг е, док је лев а још зебла у рос и. На
осунч аној стран и жене би већ куп ил е у вреће отп атк е дрв а, а он би осет ио
такм ич арс ку страст, као нек ад кад је с друг ов им а ишао у јаг од е, па би пож у
рио низ пос ледњу низбрд иц у да се бац и на пос ао. Под сунцем, у мирис у биљ а
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и зем ље, пред ат скуп љању иверја, заб орав љао би да та осунч ан а зем ља није
слободна и да он није ниш та учин ио да је ослобод и. Био је срод ан как вом чо
век у скитн ичк их плем ен а, јур ио је од пањ а до пањ а, разг рт ао млад е нис ке
изданке и сметове у којим а се ивер сак рив ао, вад ио буд аком корење из зем ље
и одв аљив ао нат руле делове од шуп љих пањев а. Понек ад би пом ис лио с неве
рицом како у тај исти час људ и негде пуц ај у и гин у, како тамо крчевине служе
за заседе и пуш карн ице.
Једном је око три час а по подне, кад се већ спрем ао кућ и, наи ш ло од Ко
смаја јато бомбардера. Њихова хука се ту чин ил а много страш нија него у граду.
Сенк а крил а им је плавил а сус едн у пад ин у. „Ти бомбардери су у ствари моји
савезниц и“, мис лио је, „савезниц и моје зем ље; а ја од њих морам да се бојим.
Том ић ће се радоват и кад а чује да су бил и данас над Беог радом.“ Црвенећ и од
стид а леж ао је у смет у храс товог лиш ћа, украј пањ а, глед ај ућ и страш ну игру
авионс ких сенк и.
„Само кад бих све ово исп ричао Том ићу“, пом ис ли глед ај ућ и у друга који
је у том трен утк у неш то гов орио узб уђен, „и кад би ме он разу мео као себе,
опет би остал а чињен иц а да је личн и моменат за мене био важ нији од опш тег,
да ме је срце заус тавило, како он то каже, крај оних мал их невоља на пут у, и та
ко спреч ило да учес твујем у збивању где се одлуч ивал а судбина мога народ а.“
Сећао се опет живо парт изанс ких плак ата око аутокоманде и чин ило му се да
тек сад разу ме шта су знач иле у њима оне реч и да треба светао изи ћ и из осло
бод ил ачке борбе пред суд историје и суд своје деце. Према његовом осећ ању,
тај суд је већ поч ињ ао прво овде на скуп у другов а, у близин и Том ић а, који је
био пок ушао да га спасе стид а и кривице што их сад а тако оштро осећа.
Пос ле свршетк а Том ић а су опет опк ол ил и са свих стран а и друг ов и из
борбе и заробљен иц и, али он се брзо од њих рас тао и пож ури за њим.
– Клад им се да хоћеш да ми умакнеш – зауставио га је на степеништу. – Ниси
ниједном завирио у Маркс а, па се бојиш, али сад ћемо све то уред ит и: упис а
ћеш се одмах на маркс ис тичк и курс који ћемо за слик аре основат и. То ће бит и
зас ад онако баш како си ти нек ад желео, укратко и упрош ћено. Та, сељац и су,
обичн и сеос ки млад ић и, улаз ил и у ствар. – И, као да је хтео пош то-пот о да
избегне оно о чем у је знао да би Борић желео одмах да говори, осуо је питања
којима је нек ако пок азивао шта мис ли о томе његовом недол ас ку и да му га већ
прашта: – Морао си се све ово време опас но муч ит и? Је ли ти жива мајк а? Како
је са твојим хилус има? Мора бит и страш но старом и болес ном уз хран у как ву
сте имал и. Прича ми Перић да су целе прош ле год ине јел и из дана у дан само
чорбу од пас уља. Причао ми је и о беог радс кој проји; каже да нема опеке тако
тврде као та мешавина кукурузног и пшеничног брашна. А чуо сам и за твоја дрва,
вук ао си чак са Авале на нек им бедн им кол иц има. Мож да и за другога? Па да,
пет душа је требало нек ако одрж ат и. Сад ће свем у томе бит и крај. Уметн иц и у
нашој зем љи живеће први пут као људ и. Држ ава ће се о њима брин ут и. Нећеш
више рад ит и нас прам оног прозорчета из двориш та, где нема неба ни кол ико
как ва сирот ињска поњава. До краја год ине ће сви слик ари добит и своја атељеа.
Наш ли смо једн у кућу што гледа право у небо, преко воде. Клад им се да ћеш бити
задовољ ан тим небес има: не мич ућ и се нигде имаћеш и зору, и подне, и вече.
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Имаћеш модрине, црвен ил а, кол ико ти срце жуд и, дуга преко равн ице, олуја на
вод и, муња. Узећемо собу до собе, а можемо рад ит и и у једној.
Загледао се опет у његово одело не кријући да га до ситнице испит ује и обја
снио куд а треба сут рад ан да иде да добије налог за куповин у одеће. Бојећ и се
да ће Борић одбит и, да ће се снебиват и, дод ао је ужурбано:
– Још смо неке позад инце и заробљен ике звал и. Уметн иц и морају бит и до
бро одевен и као и војс ка. Ми смо образ држ аве. – Зат им је дод ао гласом сас вим
друг им, сетн им: – Знаш, тамо у борби, кад бис мо чул и за понекога да се обру
као, могли смо га зубима иск идати. Данас на то већ друкчије гледам. Вид им како
сте сви овде мрш ави, олињ ал и. Многе ствари ми отуд нис мо могли схват ит и.
У првом трен утк у, тамо, нис ам разу мео ни твој недол азак; лично сам, као твој
пријатељ, трпео због тога. Вид им, и ти би стално о томе хтео, али пус ти данас,
ја све разу мем. Не враћам се више у Заг реб, па ћемо имат и времена да се нара
зговарамо прис но као под ратн им шатором.
Борић је осећао сузе у грлу. Пао му је на ум далек и мит из дет ињс тва што у
проз ор е оков ане мраз ом остав ља мал иш ан им а ствари за којим а су чез нул и.
Чин ило му се да се његов друг, ком ун ис та, прет вара у мит о слобод и, у слободу
сам у, и дарује га свим оним о чем у је давно сневао: атељеом у стак лу, небес има
над водом пун им дуга и сунц а, поверењем у човек а, вером у важ ност уметно
сти, прис ним другарс ким разговором, опроштајем који не вређа, благ им осме
хом, стис ком руке готове да пруж и помоћ.
Кад су се растал и, пошао је кућ и одс утан за спољн и свет, као под инс пира
цијом. У себи је већ почео прис ни разговор са другом који му је чет ири год ине
недос тајао. Све што се зарицао да му неће казат и, о чем у се бојао да му говори,
сад му је већ почео причат и. Улице што су сил азиле према Дунав у, од Вас ине,
којом је ишао, свак ичас су отварале вид ик на воду и зелен ило око ње и буд иле у
њем у жељу да час пре пође нек уд у пределе са Том ићем и да слик ај ућ и отвори
срце, да се глас но сет и свега, и да се то догод и пре него што први снег падне по
бак арн им сметовима и љубичас тим њивама.
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како је полудео обућар

у пролеће ходаше покрај реке. Она је бил а широка, путовал а нек уд,
ц и у њој, путовао дечак и глед ао себе у рец и. Стигоше у шум у.
ЈЛепуеждантиоливдеашлчиакћеобла
под бук вама и мирише; у једном округлом хладу још мало снега;

нич у висибабе. И све помешано мирише. Дечак у се учин и као да мирише небо,
тако су ти мириси бил и далеко, уливал и у исти мах и радост и туг у. И тако је опи
јен дечак стао мислити без краја и почетка. Много се, као, света око њега скуп ља,
и диви му се; учин ио је нешто што нико друг и не би могао. Убио је најп ре нек у
огромн у змију; потом ту исту змију није убио, него ју је живу у недра ухватио да је
сут ра покаже другарима у рад ионици. Пос ле му се причини: спасао је некога из
реке; скочио је из места на плавичасти брег чак на рубу видика; начинио је огромну
ципелу, највећу на свет у, а цар однекуд наишао, помиловао га и дао му сабљу.
Далеко, кад већ рек а изађе из те шуме, бел ас а се луг млад их врба. Неке се
изд војиле и пош ле на ливаду, неке загазиле до колена у воду, остало иду поред
обале и мешају своје гране као заљубљен и снове. Кад стигоше у тај луг, дечак се
заг њури у њих, у врбе, и одреза јед ан прут за свиралу. Његови су прс ти успева
ли све: да одвоје младу сочн у кору од белог тек зачетог стабла, да уреж у између
коре и стабла руп у куд а ће прол азит и звук, да задељају свиралу косо, како би се
меко могла полож ит и на уснице.
Тек у ноћ се врат ио, и његови снови, пошавш и од срц а, дрхтаво су се про
влач ил и кроз врбову свирал иц у, разлегал и се по шум и, и, чин ило се, као мед љи
ка попад ал и по лиш ћу, по стаблима, по трави.
Тако је бив ало недељ ом. Понедељн иком деч ак је већ седео у рад ион иц и.
Најч ис тије од свега у њој било је дечаково сањарење и нови дрвен и клинц и по
куп љен и у излупан зак лопац неке кут ије. Остало је све било прев учено црном
скрамом, па и дечаков нос и поз лаћен и оквир оглед ал а спуш теног на под и на
слоњеног уза зид, и у коме се неке овеће ноге нис у могле оглед ат и. Кад би слу
чајно жена руж ичас тих рук у, и ног у обувен их у ципеле отворене боје, ушла у
рад ион иц у, да јој ушиј у отпало дугме, дечак би одједном јас но осет ио шта све
недос таје тој поц рнелој соби за рад и зац рвенео се, а жена би изл азећ и пом и
слил а: „Боже, како онај јед ан мал и има лепе очи.“
Вечером се шетао кроз широке булеваре, где су га засењивал и излози пун и
обуће са златн им потпет иц ам а, лаков ан им врх ов им а, скупоцен им копч ам а.
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По чит ав е сате је остајао крај њих зад ив љен, пок уш ав ај ућ и у маш ти свак у од
тих фин их ципел иц а да сам нач ин и. И успевао је. Понек ад изађе из прод авн и
це газ да са поб ел ел им рук ам а и изглед ом гос под ин а и поглед а га упитно и
строго. А дечак, да би му преду х ит рио свак у мис ао која би га муч ил а, понос и
то и стид љиво у исти мах, призна му да и он град и обућу, и да зат о дуже него
остал и глед а у његов излог. Човек га онд а обично пом илује и каже му како се
радује. Вид и се лепо да мис ли како деч ак неће ник ад пос тат и оно што је он,
тол ико је деч аков изглед убог, руке му брљ аве, а очи зад ив љене; и још боље се
вид и да га радује више што дечак с див љењем глед а његове рукот ворине, него
што се истим пос лом бави. Али мал и обућар није глед ао у свет очима, већ сво
јим срцем у себе, и чин ило му се да човек јед ва чек а да га углед а равног себи, и
да пог ађ а как о су њег ов и прс ти умеш н и. И био је срећ ан што је знао да ће
оправд ат и наде.
Са кол ико уст рептал им срцем дизао је он први пут зас тор са прозора своје
прод авн ице. Врата је зак ључао да би боље скривен у там и пос мат рао лица про
лазник а. Хтео је да ужив а у знал ачком задовољном погледу обућ ара, у очара
ном погледу друг их прол азник а. Чек ао је. Прође некол ико људ и и са задовољ
ством пог лед а у деб љин у потп лат а муш ке обућ е. Зад ив љен о заг лед а х у
девојч ице у нем ирн и врх ципеле за плес. Жене молбено глед ах у у своје људе.
Прол азил а су и лица равнодуш на, која су намештал а пред излогом кос у, осмех,
шеш ир. Кол ико пут а за то једно вече једн и се исти људ и на себ е зад ов ољно
осмехн уше прол азећ и крај излога. Цео живот је пред његовим скривен им по
гледом тек ао као рек а. Он виде како жене са самоп регорев ањ ем себе вол е, и
како се људ и широког рудо жрт вују својој сујет и. И још много ствари које дру
ги из светлос ти нис у могли опазит и.
На крају сутона, кад се друге радње зат ворише, прођоше јед ан по јед ан тр
говц и и занатлије. Међу њима беше и његових пријатеља. Они радос ним погле
дом поздрав љах у његов успех. Наи ђе први обућар и доби забрин ут и ирон ичан
изглед, и нес покојно заглед аше свак у ситн иц у. Наи ђе друг и, и исто тако. Било
је међу њима и оних који су га познавал и, који су се нек ад радовал и дознавш и
да се и он истим пос лом бави.
Младом обућару би тако теш ко, и спус ти зас торе на своме излог у, и мисао
која му се нем иновно хтеде јавит и сурово пот ис ну у позад ин у; а своје зак ључ
ке уред и онако како су га могли утеш ит и: „Обућари се разу меј у у занат у више
него друг и. Сиг урно су још нез адовољн и мојим успехом.“ Он је био неж ан и
млад, и хтео све да изм ири.
Пос ле недељу дана, обућа кој у излож и беше још боља, али обућари кад за
стајах у пред њом бех у још ирон ичн ији, и први од њих с којим се упозна упита
пол а презриво пол а с благонак лонош ћу: „Такође обућар?“ Онд а њега би стид,
учин и се и самом себи врло мален, па хтеде у исти час да одговори: „Да, не, та
кође, шта сам према вама?“
И пошто је био одвећ мек а срца за занат којим се бавио, реш и се да га оста
ви, и да прави рук авице. Међу рук авичарима је имао пуно пријатеља, и који су
увек знал и раскош но хвал ит и његов у веш тин у. Али своју намеру одлуч и да им
не повери, како би их пос ле још више обрадовао. Радост због ове одлуке бил а
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му је двос трук а: прво што ће обрадоват и своје пријатеље, потом што ће задо
вољит и обућаре, нап ус тивш и занат који му није ишао од руке.
И тако, кад беше израд ио јед ан низ рук авица од најмекш их кожа, са прима
мљивим везивом по рубу, кад их беше по бојама у излог слож ио, он нес трп љиво
чек аше вече. Опет је прол азио свет и зас тајао дивећ и се. Кол ико неж них пољу
баца пред његовим сак ривен им погледом први пут окус ише узан и прс ти девој
чиц а који су зебли још без рук авиц а. Са кол ико понос а жене поглед ах у час на
излог час на вите зглобове своје шаке. Кад наи ђоше обућари, они зап репаш ће
ни зас тадоше. Њихови поглед и опет бех у пун и подс мех а, али се чињах у неш то
спокојн ији. Кад наи ђоше пријат ељи које је хтео да обрадује, они зас тад оше
збуњено. Он хтеде да их викне, да их заг рл и; али они глед ах у са злобом. Њем у
се чин ило да га виде, да га глед ају право у очи, да га на неш то изазивају. Он по
ново затвори излог и нагна мисли правцем којим је сам хтео: „Пријатељи су љути
што их ран ије нисам извес тио о својој намери.“
Сут рад ан он их позва да им објас ни због чега је од њих свој у намеру скри
вао. Они дођоше; али као да преко њихових погледа, осмех а, реч и, лежаше нек и
неп ријатан вео.
Сада обућар није могао више задржат и своје мис ли. Оне су биле јаче од ње
гове воље. И, као да му и богови и демон и сташе помагат и, он сваке недеље изу
чаваше по један нов занат, и његов излог, као мартовско небо, муњевито мењаше
изглед. И кроз год ин у дана нико се скоро није више на њега искрено насмеш ио.
Још му је остал а драга, и пријатељ кога је из дна душе волео. Заједно су не
дељом изл азил и на излете са својим девојк ама. Заус тав љал и се у хладу врба, по
крај воде. Простирал и на траву ћебад и гледал и са љубављу како им девојке газе
босе по речном шљунк у, и смејал и се подједнако слатко кад оне врис ну од лага
ног муњевитог дод ира рибе у вир у. Дел ил и су све најп рис није радос ти, и кад
би бил и туж ни, јед ан би другог као утех у пот раж ил и.
Тако једном, лежећ и на трави и глед ајућ и благ и осмех свога пријатеља, он
се реш и да обрадује његову драг у за рођенд ан, да јој нач ин и лак у кож ну торби
цу лепш у него што се игде у граду могла наћ и, па чак и код његовог пријатеља
који се бавио тим занатом. Попе се исте вечери у свој у рад ион иц у на крајњем
спрат у, одак ле су прозори глед ал и јед ино на небо. Тамо су му пад але пом ис ли
као звезде са неба, и он врло брзо, за некол ико недеља, нач ин и безброј руж них
торбиц а. Снесе их у прод авн иц у, поређа по стак лен им пол иц ам а, а најлепш у
изд воји за пријатељев у драг у, и на дан рођења однесе јој. Рече да је пок лон до
нео из неке суседне зем ље где је пос ледњих дана путовао. Пријатељ га братс ки
пољуби и зад ив љен заглед аше торбиц у: „Који ли ју је веш так израд ио, Боже
мој?“, узвикн у, и опет слатко поглед а обућара. Тад а га обућар срећан одведе у
свој у прод авн иц у. Чек ао је нес трп љиво радост на пријатељевом лиц у. Али је
она дуго путовал а од срца до очију. Бил а је теш ка. У оном нечем што му се пре
ко лица прел ило, обућар ју је уст рептало траж ио као подземн и радн ик златн у
жиц у у руд и. Пријатељ и даље паж љиво глед аше. „Збиља су дивне“, рече, али се
не обрадова. Обућару тад а паде на ум нешто што учин и да пољуби свога прија
теља и да му каже: „Узми их све и однес и у своју прод авн иц у; месец дана сам их
за тебе правио!“ А он пок ри лице рук ама и побеже.
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Још је хтео зарон ит и у срце своје љупке драге, кројач ице светс ког глас а.
Хтео је и њен зан ат да изу ч и бољ е него она сам а, да вид и хоће ли и њене очи
блес нут и истим хладн им сјајем као тол ике друге. Али то је било теш ко, јер је
она од малена пров лач ил а танке игле кроз свилу, осећал а боје боље него најбо
љи слик ари, а по глас у жена, изд алек а, могла осет ит и как ав им је стас.
Он се врат и једном у сут он. Драг а је сед ел а пог нут а за стол ом и шил а.
Златнозелен ореол лебдео је око њезиног профил а и кос е, рамен а одевен их у
провидне чипке. Она га изненадно опази и пруж и му руке. Свил а коју је шил а
склизну јој са колена. Али пре него што ће је заг рл ити, он хтеде да загледа у њено
срце и рече јој: „Донео сам ти, драга, невес тинс ку хаљин у, кој у сам у далеком
граду, мис лећ и на тебе, шио.“
Она радос но пљес ну рук ама, јер пом ис ли како мора бит и слатко невеш то
саш ивена та хаљина, и у трен у реш и се ипак у себи да је на дан свадбе обу че као
уздарје њем у за труд. Онд а његове руке, уздрхтале од наде, развише хаљин у од
пенас те свиле боје драг ин их образа, и која још необучена оцртаваше њезин та
лас ави стас. Он глед аше у њезине очи. Она узвикн у као разочарана: „То си ти
сам шио?“ Њез ине очи глед ах у га са љубав љу, али у њеном глас у као да беше
онај хладн и пламен, и она дод аде шаљиво и благонак лоно: „Па ко ли је вештији
у занат у, шта мис лиш?“
Али он о томе није мис лио. Нит и је уопш те тога час а што мис лио, јер што
год му је у срц у бив ало јас није, све му се више у мис лим а мут ило. Једно му је
само било јас но: да треба да се убије. Пом ис ли прво да се обес и; али се сет и да
се његов сусед обесио. Хтеде се отровати; али се сети двеју жена које су се скоро
отровале. И кад год би му нек и нови нач ин самоу бис тва пао на ум, одмах би се
сет ио да их је још било што су на так ав нач ин умрл и. Јер, мис лио је у бун илу он,
тамо у пак лу, где иду они што себи живот оду зимај у, не би га прим ил и чим би
знал и да је слично умро као ма ко од њих.
И тако од свега што би нау м ио чин ит и, трзао се као опечен. Изађе на ули
цу, али одмах побеже кад и друг и свет опази. Хтеде јес ти, али се прес трав љено
трже кад спази самог себе у оглед алу да то исто чин и. Задрем а, али стаде сам
себе тућ и, кад му се учин и како сви грађан и увређено устају из својих пос теља
и хрле на њега гневно. Зато остаде укочен у својој соби не усуђујућ и се ни јед ан
пок рет учин ит и; и умре луд од жеђи, глад и и умора у душ и.
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Теткина удаја

Б

ил а је у љубави Лел иној према тетк и нек а чудна мешавина платонс ког и зе
маљс ког. Кад а год тетк а није бил а са њом, она је осећал а неодољив у чеж њу
да је вид и, сећ ал а се дет ињс ки живо њеног осмех а, очиј у, мекоте њен их рук у,
мириса њен их хаљина, и по сто пута дневно питал а је мам у:
– Је ли тетк ина кућа тамо преко јабуке?
Тетк а је задовољ ав ал а најјач у од пот реба њене младе душе: жеђ за сазна
њим а и првим естетс ким осећ ањим а. Кол ико узб уђењ а проб уд иле су у душ и
тетк ине вечерње приче! Кол ико детет у нејас них, дубок их осећања изазвале су
њене тихе пес ме крај Лел иног узглав ља! Кол ико је разл ике било између свако
дневне ненам ирисане маме и тетке која се виђал а само у три дана једном, изме
ђу мам иног зам иш љеног и тетк иног веселог лица, између мам ине тврде руке и
тетк ине меке као цвет. Потом, Лел а је бил а дете и волел а тетк у и због кол ача и
лут ак а које јој је она донос ил а. Увек је у изобиљу слатк иш а кад тетк а дође; и
она их донесе, и мама их спрем и, и једу се и пре и пос ле ручк а. Чаша се разбије,
и не добиј у се бат ине кад је тетк а у дет ињем прис ус тву. Прос пе се супа на ха
љин у, и мама само каже: „Забога, Лел ице, пази, чувај нову хаљин у.“ А тетка онд а
својим умилн им гласом бран и, не да ни тол ико да се каже: „Чудо Боже, добиће
од тетке још лепш у.“
Али, пошто је то што је окруж ивало Лелу било за њу срећа, морало је да се
сврш и. Мама је једно вече казал а:
– Сут ра идемо код тетке, па ћемо остат и недељу дана. Хоће тетк иц а да ти
се уда.
И Лел и се учин ило врло лепо што хоће тетк а да се уда, јер, ето, мама је ве
сел а и вод иће је код тетке. А тамо је увек тако зан им љиво за Лелу. Све су ствари
друкч ије и лепше него код њене куће: и стол ице и кревет и и зас тирач и. И цр
вене теш ке завесе. Зат им, пуно слика на сточ ић има, и нек их ствари што личе на
играчке: јагње од порцел ана, и мал и котао од бак ра, и безброј тацн иц а. И, што
је најглавн ије, све сме да се дира, да се помера с мес та, да се нос и међу прав е
играчке. А кад се проговори реч, онд а тако чудно одјек ује по тетк ин им вел и
ким собама.
Најпривлачнија међутим од свега овога била је вел ика лутка у сељачком оде
лу. Онд а сед и на див ан у између безбројн их јас туч ић а, и чим Лел а уђе у соб у,
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лутк а глед а право у њу. Лел а пође на друг у стран у да вид и хоће ли лутк а опет за
њом гледат и, а она је збиља стално прат и очима. Тада се Лел и лутка учин и жива,
као неко друго дете, и прича са њом.
– Каж и ми, вол иш ли ти брд арице?
Лутк а вероватно одговори да вол и брд арице, јер Лел а каже потом:
– Добро. Буд и ти само мирна, немој ник уд побећ и, сад ћу ти донет и, и брзо
пот рча у трпезарију да донесе кол ача. Тетк а, разу ме се, увек да: два за Лелу, два
за лутк у.
На сличан нач ин лутк а је пос тал а сопс твен иц а Лел ине торбице, маш не за
кос у, железнице и белог коња. Што год би јој Лел а пон уд ил а, лутк а би са задо
вољс твом примал а. Лутк а је бил а зато поверен иц а њена и свима важ нијим ча
совима у живот у. И сут рад ан пос ле мам иног саопштења о тетк иној удаји, Лел а
је, чим су стигли, прво отиш ла код лутке. Окрен увш и се обазриво на све стране,
шапн ул а јој је:
– Знаш ли ти да хоће тетк а да нам се уда?
Лутк а је одговорил а озбиљно да зна, само није умел а да објас ни шта то зна
чи, и глед але су једна друг у чудећ и се.
Али је Лел а већ истог дана себи објас нил а нек ако туж ни смис ао ове реч и.
Прав о као стрел а ушао је у њен у пет ог од иш њу душ у тетк ин разг ов ор са ма
мом: „Наједном сам га заволел а. Било ми је већ првог сус рет а јас но да би ми
живот без тога човек а био празан и немог ућ скоро. Све што сам до сад ма пре
ма коме осећал а, чин и ми се ништавно према овој љубави.“
И Лел а је то све потп уно разу мел а као да јој је сто год ина. На њеном језик у
тетк ине реч и су глас иле: „Не вол им више само Лелу. Нећу јој причат и више о
вил ам а и змајевим а, нећу је више љубит и, ни милов ат и својом мирис ном ру
ком, нећу јој више мес ит и кол аче.“ И још више од овога: Лел а је наједном врло
лепо појм ил а да то није нек а девојч ица са којом ће имат и да дел и љубав тетк и
ну, већ нек и змај или царевић, неко мож да ко је дању змија, а ноћу се прет вара у
дивног млад ића. И љуби њен у тетк у. Она врло јас но вид и његову змијс ку кош у
љиц у окачен у о зид више тетк иног кревета.
Кад ју је по обичају пред спавање тетк а узел а у крило, глад ил а јој кос у и пе
вуш ил а лагано, она је упорно ћутал а. Ниједном тог вечера није казал а: „При
чај неш то лепо.“ Њој је нек уд а по глави лутал а страш на реч: удат и се. Час јој се
чинило како се та реч плави па зелени, па се после црвени, па постаје жута. Онда
је стал а као неко шарен ило, као хиљаду мал их нем ирн их и светлих колутова да
се врт и пред њен им очима. И иста та реч прет варал а се у неке шуш таве конце
који су је омотав ал и све више и више, док није зас пал а. А у сну видел а потом
себе на ливад и са тетком. Њих две сас вим саме, и наједном страш ни змај доле
ће, граби тетк у и однос и је у небо. А у јут ру Лел а је нас тавил а ћутање, и нико
није знао за болне догађаје у њеној душ. Сви су бил и зау з ет и пос лом и радо
шћу. На крају недеље мама је казал а:
– Лело, ход и да те шишам, сут ра ће доћ и теча, треба да будеш лепа.
А тетк а је седел а на стол иц и и глед ал а Лелу нек ако чуднов ато: сузе јој се
блис тале у очима, а смејал а се.
– Не дам моју тетк у, врис нуло је дете и пот рчало јој у наручја.
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– Теча је добар, рек ла је мама дрхтавим гласом. Донеће ти вел ик у леп у лутк у.
– Нећу лутк у, казал а је Лел а скоро са гађењем.
И у њеној душ и било је неш то као неу т еш ност, неко осећ ањ е да ник акв а
лутк а не вред и, па ма бил а вел ик а као кућ а. Њено осећ ање било је слично на
шем кад нам се чин и да је узалуд небо плаво, да узалуд цвет мирише, и душа је,
рец имо, бес мртн а, и Бог а има – јер нам нед ос таје неш то што је суш тин а на
шег живота.
Тетк а је у том час у плак ал а заједно са Лелом; али сут рад ан је већ бил а пот
пуно срећна, и смејал а се весело на њу у вел икој дед иној дворан и. Само лутк а и
Лел а глед але су туж но како нек и страш ни људ и обил азе око њихове тетке, сте
жу јој рук у, љубе је у образе. Онд а су нек и друг и обук ли златне и шарене хаљи
не, и дед а је чак ставио дуг у сјајн у кецељу око врата. Зат им су намес тил и тетк у
поред неког црног млад ића у војн ичком оделу, и певал и су, певал и неп рек идно.
Неч ије су руке потом дигле Лелу високо, близ у лиц а тога војн ик а, стеж ућ и је
чврс то око струк а, и неко је рек ао:
– Пољуби теч у, пољуби одмах, он је добар.
Али она није пољубил а, осећ ај ућ и неодољив у прим ит ивн у мрж њу прем а
томе лопов у, и окрен ул а је од њега уплак ано лице. Више јој се теча није чин ио
ни змај ни царевић из прича, већ огромн и црн и пау к што вис и у амбару и чин и
се увек да ће се отк ин ут и са танког влакна и пас ти право на врат.
– Је ли се сад тетк а удал а? – питал а је Лел а са нејас ном надом, кад а је сут ра
дан видел а тетк у где сед и крај прозора и везе. И нигде никога страног није више
било у кућ и. Она је бил а готова да прежал и све прош ле муке, само ако се ништа
ново страш но неће збиват и.
– Није, душо – одговорил а је мама – кад буде свадба, онд а ће тетк а отић и
са течом, и писаће нам, и пос лаће нам кол ача и играчак а.
А тетк а није под игла главе са свога рад а, ни тад, ни до саме вечери. Стално
је о нечем у мис лил а и смеш ил а се на руже што их је вез ла.
И кад а су поново први пут дош ли код тетке, она је бил а сва обу чена у бело
као вил а. Опет су је стран и људ и окруж ил и. Дод иривал и је својим руж ним ру
кама, став љал и јој на глав у цвеће и неш то јој шап утал и. И што је најч удн ије: и
тетк а, њен а тетк а смејал а се на њих, глед ал а их, вол ел а их; а њу ник ако није
имал а времен а да поглед а. Лел а је бил а збиљ а врло мал а, и није се могла лако
опаз ит и у тој гом ил и људ и. Само јој је једном тетк а каз ал а свој им неж ним,
звонк им гласом који је дрхтао:
– Пази, пази, Лел ице, да не станеш на вео.
Зат им је улетео змај, црн и човек, теча, и сви су му се радосно клањал и, тетка
је поц рвенел а и брзо је, ко зна заш то, поглед ал а на Лелу, па је онд а змај у пру
жил а рук у и попел а се у кол а.
– Хоћу и ја са тетком – врис нул а је Лел а, и тетк а се уплашено окрен ул а.
Онд а је нагло, као да некога вад и из дубоке воде, сиш ла са кол а, зграбил а Лелу
и ставил а је крај себе. То је био пос ледњи јас ни одјек среће што је већ бил а про
шла. Кол а су ишла лагано поред зелен их бук ава, оглед ал а се у дубок им вирови
ма крај сеос ког пута. Сак ривене птице су певале по шум и. Тетк ина бел а мири
сна рук а дот ицал а се дет ињег образа при вож њи, а њене очи као да су пос тајале
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све веће и веће. И само негде далеко, у једном кут у кол а, седео је теча, мал и ко
лико кук урузно зрно. Лел а га скоро није ни видел а.
И онд а је био крај. Кад је опет Лел а пос ле црк ве казал а: „Хоћу и ја са тет
ком“, мама ју је узел а у наручја и посад ил а крај себе, рек авш и: „Не можеш више
са тетком. Она мора да иде далеко.“ Потом јој је брис ал а сузе чипк аном мара
мицом, них ал а је на рук ам а, дав ал а јој бонбоне, док су се кол а што су однел а
тетк у губил а на белом држ авном пут у, пос тајућ и најзад као нек а црна лопта на
вид ик у.
И нико у том час у није слут ио кол ико је осећање нап уш тенос ти и усам ље
ности нап ун ило обале те мале душе. Ни кол ик и је бол стао у гран ице тога сићу
шнога дет ињег срца.
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Школска слава

У

” тој школ и светков ин а кнежев ић а и свеш тен ик а Сав е бил а је најл епш и
празник. Напољу је вејао снег, а учион ице су мирис але на боров у шум у, и
све је певало родољубљем као потајне попевке поробљен их.
Некол ико недеља пре свечанос ти учитељ стане да мери ђачке гласове; али
са тим је ишло теш ко. Деца су, одрас ла на њиви и у шум и, смат рал а да ко најви
ше викне има најбољи глас. Лиш ца се зац рвене, жиле се на вратовима укаж у и
прозори вел ике учион ице трес у се. У дец и се појави суревњивост.
– Мол им вас, гос под ине, ја ћу боље. Он кмеч и као јаре, – прозбори зајап у
рен дечак и изађе из клупе.
Узалуд учитељ објаш њава да не ваља вик ат и, опет се јави друг и дечак и са
презирањем каже:
– Мол им вас, гос под ине, и он канд а није хлеба јео.
Учитељ се смеш и и даје му знак да почне. И кад дечак изус ти своје још про
зрачно: а, које ће се кроз само некол ико год ина згус нут и доправог баса, као да
нек а силн а лепез а зам аше негде близ у учитељевог лиц а, и слик а Светог Саве
чис то се занише на зиду. И док учитељ маше рук ама као крил има дај ућ и такт,
све су очи упрт е у икон у. Дец и се свид и свечев о лице и његов а на благос лов
дигн ута рук а.
Сваке год ине по трид ес ет нових деч ак а задов ољно и радознало глед а по
тој учион иц и. Глед а по широк им као врата вел ик им прозорима; завирује у да
шчан и под, лупк ај ућ и ногом да се опет нек ако увери да ли је од дрвета; најзад
им се очи заус таве на икон и. Исп рва виде чис то само неко шарен ило, па пос ле
углед ај у неког човек а. Ник ако са њега не мог у очиј у да скин у. Боље је обу чен
него сеос ки поп на Уск рс. И дечац и би упитал и штогод о њем у, а учитељ рекне:
– А ова слик а више мене је слик а Светог Саве.
И онд а почне да им прича његов живот. Дец а слушај у жедно. Нек а заден у
шаке за уши као кад на њиви слушају глас с другог брд а; нек а отворе уста; нек а
подбоче браду двема ситн им пес ницама; нек а нагн у главу и нас лоне образ себи
на раме као дрем љиви ћурић и. Прич а је чудес но леп а. Учитељ каже да је пре
некол ико стотина год ина, баш по њином дворишту мож да, ишао кнежевић Сава
са својом браћом. Тад а је сиг урно свугде туд а бил а гус та шума. Слушај у дец а.
Јав љају се прве боре, мале плитке боре између обрва или преко чел а. Обрве се
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диж у и спуш тају. Неко због претераног напора громко зевне, устане нехот ице
у клуп и. Неко изг уби кон ац приче и вид и само како се учит ељ ев е очи чудно
светле, како је лице обл ивено осмехом, како диже чес то свој у белу рук у. Тад а
дође мес то у прич и као је Светог Саву Турч ин спал ио, и са два-три краја учио
нице зач ује се гласан, потп уно деч ији плач. Осећање беспомоћне туге, и нечег
теш ког и нејас ног, овлад а душом и не може да се изд рж и. Жал ос није је и од
прича о чобан ин у кога су вуц и појел и, што се поред оваца чес то приповед а.
Тако деца јед ва чекају кад ће доћи прва слава Светог Саве. Све им се чини да
ће Свет и Сава тога дана оживет и, сић и из свога златног оквира међу њих. И сви
хоће да учес твују у спремању за тај догађај. Зан им љивије од учења слова учин и
се учење дек ламац ија и песама.
У нас илном учењу мелод ије изг уби се прави смисао пес ме. Ритам мелод ије
усам и тако појед ине сасвим бесмис лене слогове, и враћајућ и се кућ и деца певу
ше: „Уск ли-книмо с љубављу“, и ник ако не мог у да се досете шта ли је то: Уск ликнимо. Други почн у са сред ине: „... нувој-нике гдезе-ленеберелаво-рике...“, и још
мање им је јасно шта су то: рике; јед ино им је јасно да Срби иду радо у војнике.
Па дође дан кад се бира ко је најбоље нау ч ио дек ламац ију. То је мож да нај
теж и час учитељев у целој год ин и, јер сва дец а подједнако нау че. Свак и мал и
шан стане мирно као да је дош ао на стрељ ање и изговори пес му без пред ах а.
Чује се само једнол ико дизање и спуштање гласа, док га негде изненадно не не
стане, као да у јам у упадне. А кад учитељ пок уш а да их ослобод и, изађе дете
најс лободн ије од свих, стане једном ногом нап ред као кад се игра орах а, и све
што се у пес ми збив а прик аз ује рук ам а, очим а, ногам а, челом, брадом, цел им
својим ситн им бићем. И мада је то тако на први изглед једнол ико, учитељ тачно
вид и међу деч ац им а који ће остат и над плугом, који ће пос тат и сеос ки поп а,
учитељ, школс ки одборн ик, опш тинс ки пис ар, жес ток и пол ит ичк и говорн ик.
Вид и лепо коме је суђено да остане на зелен им бреговима свога завичаја, а коме
да се спус ти до праш љивих градс ких улица.
А дан уочи прос лаве најлепш и је. Учитељ вад и из вел ик их плавих ормана
слике и веша их по зидовима, а ђац и му помаж у. Пред деч ијим очаран им очима
укаж у се на жутом сах арс ком пес ку вел ике шарене змије. Око стабла праш ум
ског дрвета увија се страшни змијски цар и гледа право у учиониц у првог разре
да, и у исти мах у свако дете. Оранг утан и друг и мајм ун и почн у скак ат и по др
већ у. Кам и л е се упу т е прек о да л ек и х пус тињ а. Бел и мед вед и стој е на
огромн им сантам а лед а, окружен и веч итом зимом. Седе пап агаји уображено
на пос тољима од дрвета. Шарене се ситн и кол ибри да ти очи засен у. Иск уп ил и
се Црнц и око ватара и пок аз уј у блис таве беле зубе. У даљин и виде се слонови
како лењо стоје под дрвећем широког лис та. С другог краја дворане китови се
помаљају из воде, а пок рај њих све друге разне рибе трепере у зелен илу морс ке
воде. Као да је изненадно Нојева лађа прис тал а у школс ки врт и све врс те жи
вих бића на кугли зем љиној појуриле међу дец у. О, како је то био вел ик и богат и
празник за њихову душ у и њихове очи!
Око подне прис пеј у чет вртац и са пун им наручјем боровине и вење. Про
спу се зелене иглице по поду, исп ун и мирис шуме целу школу. На пољу снег веје,
а дец и је тако добро топ ло као да су крај свога огњишта, и још и боље.
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Вел ик и венц и окруже икон у и теш ко падн у низ сва чет ири зид а, и већ буде
предвечерје, па учитељ тад а рекне:
– Сут ра се чисто обуците, па рано дођите са својим род итељима. И они ваља
да дођу и виде шта знате.
Сут рад ан буде у школи пуна дворана гос тију. Учитељ разговара са ђачк им
род итељима:
– Ето, онак ве ти живот иње живе по Африц и. Служе тамо место коња и врло
су издрж љиве.
Сељац и се стан у расп ит иват и:
– Би ли се, побог у, могле да запате и код нас? Волео бих имат и једн у кам илу
него десет коња.
– Не може, објаш њава учитељ, и живот иња ти је као и човек: најбоље јој је
у крају где се створил а.
– Право вел иш, повиче нек и забрђанин, ја не бих могао живети у Голој Глави
па да ми плат иш.
А деца мис ле: „Их, како оно бабо сме да разговара са гос под ином, па се још
и смеје. Боже мој, шта ли га оно мајк а пита сад!“
Па пос ле дугог црк веног обред а дође ђачк и концерат. Ник ад лепшег тре
нутк а немај у род итељи. Слатко је, истина, и то заповед ит и дечак у да упрегне
волове, да помогне товарит и сено, да иде по дрва; али је све то мало према час у
кад дете проговори нек им чудн им гос подс ким језиком, у исти мах и јас ним и
нејас ним: „Ко удара тако позно, у дубин и ноћног мира...“
Сви занеме и побож но слуш ај у дек лам ац ије као црк вен у проповед, а кад
наи ђе мес то: „Гори, гори, свеш тен иче, то си од нас зас луж ио што си рај у про
свет ио“, сви сељ ац и чис то хукн у, а жене отир у суз е. И није им много ни три
пута да чују исту пес му.
Узбуђење дос тигне врх унац кад почн у пес ме родољубиве. Ни овде се баш
не појме доб ро све речи сем оних прв их: „пад ајт е, браћо, плин ит е у крв и...“
Остало се изг уби у мирис у вење и тамњана, у сузама, али сељаци то доп уне сами
у својој душ и. Разу меју они добро: треба једном негде пог ин ут и за отаџбин у, и
они су готови да пог ин у. Има ли већег часа у човеч ијој душ и од тог кад је готов
да дâ живот за неш то што није он сам? А сељ ац и у том селу пош ли би сви ли
стом, кроз дубок и јан уарс ки цел ац, да оставе животе тамо негде где је: „Бос на
понос на спус тил а главу, па рон и сузе у мутн у Саву.“
Пос ле прос лаве разиђу се опет сељац и, свак и у своје село, по сиромаш ним,
зем љом набијен им собицама, по димом заг ушен им зимс ким одајама. Неко ка
шљуца уз залеђин и школс ки поток, док се не испне до оближ њих пош ум љен их
бреж уљак а. Неко познат им преч иц ама око црк ве хита у дол ин у Рабас а. Неко
прође цело Посово, док не угледа свој дом са мал им дрвен им капц има.
Једн и усп ут мис ле: „Како то да Карађорђе дозвол и да спале Светог Сав у?
Да ли није знао, да ли није могао за времена да стигне...“ Друг и глас но говори, а
шума под снегом враћа реч и: „да је једном да се и та Босна ослобод и, да се Шва
бо више не шири...“ А понек и, прис певш и кућ и, сањари крај загорелог пања: Не
би ли се кам иле могле да запате у Бабиној Луц и?
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Табла, креда и сунђер

У

” зелен им нис ким клуп ам а сед и безброј девојч иц а са рук ам а тако чврс то
скрш тен им на груд има, као да се боје да ће им узбуђено мало срце побећ и.
Све дуг ине боје, и још више, боре се о првенс тво у разреду. Ваздух мирише на
нов и циц, свеж у бој у, пет рол еу м, имал ин, бад ем сап ун и остал а средс тва за
улепшавање деце и школе. Ова необична мешавина мирис а дец у је опил а. Она
непом ично прате тајанс твене пок рете учитељич ине. Учитељица преврће једн у
огромн у књиг у, већу од сваког детета, скид а наочаре и брише их, трља нос око
очију, опет став ља наочаре, узима неко црвено дрвце и умаче га у црн у боч иц у
крај књиг е, па њиме пише, – а кад шкрипне клуп а, кроз разр ед прол ет и као
огромна мува злат ица њено под игн уто: пст! Онд а сва деца учврс те очице пра
во на теме учит ељич ино, и, поред тога што склопе уста, стис ну снаж но зубе
иза њих, да им се не би случајно нек а реч омак ла; тако им дође од тога необич
но незгодно и уморе се као од најтежег пос ла. Кад се пос ле једног час ка, пре
морена, стан у освртат и, као да траже вел ик у мув у што је пролетел а над њихо
вим глав ам а, у чит ељ иц а ск лоп и деб елу књиг у, па пог лед а исп ит уј ућ и и
гос под арс ки по целом разреду.
– Како се зовеш ти у првој клуп и с дес на?
Дигн у се обе девојч ице: и с дес на и с лева.
– Сед и т и, лева!
Седне дес на. Сва су деца радос на што је учитељица почел а опет да говори.
Нимало их не вређа што је строга и што се не диви њиховим пос тупц има. Учи
тељица, уз јед ва приметан осмех, махне руком и упита девојч иц у која је остал а
стојећ и:
– Како се зовеш?
– Мил иц а Драг иње и Пав ла Симоновића – понос ито изговара дете првих
пет реч и у школ и.
– Не питам те чија си, већ само како је твоје име.
Девојч иц а опет понав ља нау чен у речен иц у. Онд а учитељиц а нес трп љиво
позива друг у, да вид и да ли је умеш нија.
– Сад ти до ње, каж и ми како се зовеш.
Она се дигне, стане врло усп рав љено, под игне браду, нос и глас ић:
– Лиза.
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– А још? Не можеш се зват и само Лиза. Како ти је презиме?
– Сви ми каж у само: Лизо.
– Свако дете, човек и жена, поред свога имена имају и презиме, објаш њава
јој учитељица.
Али Лиз а жал ос но и беспомоћно глед а, не може да се сет и да су је икад
друкч ије звал и. Тад а девојч ица иза ње устане и јави:
– Она се зове Лиза Балт ић.
– Како то ти знаш, кад она не зна?
– Знам зато што се њена мама зове гос пођа Балт ић.
Лиза се необично зач уђена окреће да вид и ко то зна како се она још зове, и,
пошто мис ли да је сврш ил а са одговором, седне нак рививш и главу:
– Е, Лизо Балт ић, чекај: у школ и се не седа док учитељица не дозвол и. Тако!
Ти се дак ле зовеш Лиза Балт ић. Јес и ли разу мел а? Сад сед и.
Лизи је тако мило што се зове поред Лиза још и Балт ић, и смеје се као да је
добил а неш то на пок лон. И поред тога пријатна јој је сва та школс ка важ ност.
Учитељица, док говори с њом, скид а наочаре и говори врло строго. Особито јој
је мило што се у школ и не сме да сед а док учитељица не дозвол и. Одједном, за
мис ливш и се врло дубоко, она пожел и нешто да зна и пита седећ и:
– А сме ли се устајат и док учитељица не дозвол и?
– Кад се нешто пита старији, мора се, разу ме се, устат и.
Пос ле овога учитељица увид и да мора почет и са још обичн ијим стварима.
Зато сиђе са катедре и пође по разреду. А деца са уживањем слушају њен озби
љан корак и диве се вел ич ин и њен их рук у и ног у, стаса. И сва јед ва чек ају да им
штогод каже.
– Дигн ите обе руке увис, спус тите их на клуп у...
– Хоћемо ли да лупамо са рук ама по клуп и? – упита Лиза.
Учитељица се уздрж ава од смех а и каже:
– Нећете лупат и.
Пос ле овог а дев ојч ице диж у дес ну, па лев у рук у, разу ме се сас вим про
извољно, док им учитељиц а не објас ни: да је лев а рук а до прозора, а дес на до
врата. Није се усуд ил а тога пута да им објаш њава да је нек и пут и дес на рук а до
прозора.
Али Лиза опет устаје:
– Код наше куће су са обе стране прозори.
– Сед и, Лизо Балт ић – вел и јој учитељица пун им именом, да би је нау ч ил а
и презимен у – немој говорит и кад те не питам.
А њој је мило. Желел а би да јој учитељица још строже говори, иако се чуд и
како то да не сме говорит и док се не пита. Код куће она по цео дан говори, и сви
се радују слушајућ и је. Учитељица им каз ује даље називе ствари по учион иц и.
Црна вел ика даска са црвеним цртама зове се – табла. Нешто бело чиме је учите
љица шарал а по табли бил а је – креда, а вел ика жута, влаж на буба – сунђер. Сви
су некол ико пута углас те реч и поновил и. Свак је хтео да надвиче свакога, изу
зевш и учитељиц у, чији се глас није могао достић и. Узалуд су се деца својим тан
ким глас ић има као стрел ама труд ил и да га заглуше, он је као храбри вођа увек
био напред. И мада су при овом послу највише бил и запослени грло и плућа, деца
689

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

су осет ил а умор и у очима и у рук ама и у језик у, и тако су снаж но огладн ил а да
им је стал а пад ат и на ум мам а. Лиз а се чак сет ил а и нек их кол ач а са јабук ам а.
Сас вим случ ајно. Пос тиђен а пред собом самом, она је ову недос тојн у мис ао
брзо истерал а из своје главе. Срећом је и учитељица већ бил а уморна и рек ла им
је после ове вежбе да иду кућама и да испричају род итељима шта су све нау чиле.
Лиз а је стегла дес ну рук у у пес ниц у, да је не би до куће заборавил а. Али
ус пут је случајно отвори, и пос ле ник ако није могла до куће да пронађе које јој
је дес на рук а. Табла, кред а и сунђер су бил и међут им добро заробљен и. Шап у
тал а их је стално. И да их није шап утал а устима, уши су јој брујале већ тим гла
совима. Али она то није знал а, и јед ва је чек ал а да вид и мам у, па да јој те реч и
до поновног пол ас ка у школу пред а на чување. И не може већ да ишчек а кад ће
је мама довољно изљубит и, па да јој те реч и каже и да јој саопш ти да се не зове
само Лиза, као у кућ и, већ Лиза Балт ић. Мама слуша, срећна, држећ и у заг рља
ју и име и презиме своје ћерке. Стан у се окуп љат и и остал и – мал и брат, мачк а
Цица и пас. Мама јој каже:
– Лизо, пољуби Бат у.
Али она као да најп ре чек а на одговор, пита:
– Како се Бата још зове? Не може се зват и само Бата. Има ли и он презиме?
Кад јој мама каже да има, и да је и његово презиме Балт ић, Лиза је незадо
вољна, само што не плаче. Како се још неко може зват и Балт ић сем ње!
– А Цица како се још зове?
– Која Цица?
– Па ова, моја.
Мама се, по Лизином миш љењу, безразлож но смеје, и каже јој:
– Мачке немају презимена.
То је збиљ а врло чуднов ато – дец а имај у, а мачке нем ај у презимен а. Лиз а
мис ли дубоко:
– А ти, мама, како се још зовеш?
– Ја се зовем Олга Балт ић.
– А оно мама где ти је?
Опет је мама љуби, и потом, кад и тата дође, настаје ручак. Лиза хоће да каже:
„Бат о Балт ићу, дај ми мој у каш ик у“, па ник ако не може. Хоће да каже: „Олга
Балт ић, дај ми, мол им те, још јед ан кол ач“, али међут им изговори: „Мам ице, дај
ми, мол им те, још јед ан кол ач.“ Срећом, мама се не љут и што је не зове и прези
меном, и глед а је нас мејано.
Пос ле ручк а, све поново прича. Слушају је са див љењем сви; Цица не спу
шта очију са њене нове шарене кецеље. И све је тако слатко да Лизи не пад а на
ум да треба и пос ле подне ићи у школу. Мама је неж но опом иње да се спрема.
Нађе јој торбу у којој још ниш та нема, сем чис те марам ице. То јој је сва имови
на. Лиза се поздрав ља и пође, и наједном се уплашено осврне:
– Мол им те, мама, дај ми оне три реч и.
Мама трен утно не зна у чем у је ствар, и потом јој понавља на слогове: табла,
кред а, сунђер.
– А сад пок аж и ми дес ну рук у.
И отрч и низ улиц у са три реч и у дес ној шац и.
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на трци

К

роз који трен ут ак трк а је требал о да почне, а свет је још једн ако журно
прис тизао. Џокеји су, уређуј ућ и коње, кушал и да у исти мах крен у. У сво
јим танк им шар ен им блуз ам а чин ил и се лак и као мех ури. Под већ хладн им
сунцем прв е јес ен и треперил е су пад ине околн их брд а, нач ичк ане црв ен им
крововим а и тамн им зелен илом вртов а. Изненадно би се как ав далек и, дотле
незапажен, прозор упал ио као огањ и потом се нагло угас ио, као да је сунце да
вало неке неразум љиве сигнале.
– Морамо проп устит и ову трк у, – рече нек и дечак друг у гласом као да мора
цео живот проп ус тит и, пруж ајућ и ужурбано карт у разводн ик у.
Видело се да су дечац и још бил и почетн иц и, али да их је снаж но мам ио тај
сулуд и метеж как ав се виђа на трк ама.
– Сви су наш и поз нан иц и већ дош ли, – рече млађ и деч ак пос мат рај ућ и
стрепњом затал асан у гом илу глед ал аца.
Именом познан ик а они су звал и оне које су радо сретал и у том шарен илу.
Скоро у једном јед ином трен утк у они их све опазише. И поручн ика који је увек
добијао и жен у с дететом, што је сваког пута губил а упорно се и даље кладећ и, у
над и да ће једн им успехом нак над ит и све ран ије губитке. Опазише и пуковн и
ка где крај трибина шета зането, као да смиш ља план за нек у битк у. Дечац и су
нароч ито волел и да пос мат рају његова војн ичк и дигн ута рамена и увек једнаке
одсечне кораке. Сретоше се одмах и са нек им кога су звал и коцк арем и који је
увек гроз нич ав о трч ао час до клад ион иц а, час до џокеја и коњ а. Углед аше и
ужурбан у девојк у, која је увек врло страс но својим клицањем објављивал а крај
и почетак трке; и бившег неког џокеја који је давао увек пог реш не савете на ког
се коња треба клад ит и; и сопс твен ик а Змајевог, сељак а који је са пол а своје за
друге дол азио на Змајеву свечаност; и бунтовн ика уз чије протесте су волел и да
се удруж ују само да би вик ал и. На трави мало под аље од трибина опет опазише
истог оца окруженог децом, како дел и пон иштене трамвајс ке карте, које су за
мењивале билете добивене на клад ион иц и. Деца су бил а задовољна тим очевим
изумом, јер је свако пос ле трке добијало по динар, па ма који коњ стигао. Из оп
штег шаренила се изд воји у трен утку и дама са двогледом; и три сиромашне руске
чич ице које су сањале да се за један дан обогате на тркама; и жена жандарма, чу
вара на улазу са свом својом децом, срећна што бесп латно може да уђе.
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Одједном се из општег брујања гласова под иже опет глас бунтовн ика, неза
довољног пол ас ком коња. Жес тећ и се преко мере вик ао је:
– То је јавн и сканд ал! Опет није правилно. Није смео да пус ти на овај на
чин. Разу ме се да ће сад побед ит и Голубица.
Без обзира што је трк а почел а, пуковн ик се шетао и даљ е, у разговор у са
нек им.
– Нек а изг убим, није Кумановс ка битк а, – говорио је трудећ и се да сак рије
узбуђење и поглед ајућ и као случајно на стазу којом су јурил и коњи.
Страс на гос пођиц а стаде наједном пљес кат и и срећно кликтат и, објав љу
јућ и тако крај трке:
– Моја Голубица стигла! Моја Голубица прва!
Она се сваком редом обраћал а. Тамо су сви бил и као нек и рођац и. Везан и
истом страш ћу некол ико часова, слободно су једно друго ослов љавал и, саоп
штавал и једно другом своја узбуђења, љутњу, радост.
Кроз гом илу прот рч а нек и дуг ач ак млад ић скоро сум ан ут о, као да му је
брод за Америк у исп ред носа побегао.
– Изг убио сам! Прок лет и овај Змај! Не треба се ник ад на изненађење кла
дит и, – добац и он богзна коме у гом ил и.
Човек неке увен уле плаве боје, кога су дечац и звал и кнезом, хладно се ше
тао кроз сва та узбуђења. По његовом лиц у ник ад се није знало да ли губи или
добија. Пол ако, равнодуш но корач ај ућ и, уз јед ва примет ан ирон ич ан осмех
прат ио је узбуђење друг их.
Деч ац и седоше да се дог ов оре на које ће се коњ е клад ит и у друг ој трц и.
Пош то су бил и почетн иц и, одлуч ивал и су се према боји и имен има коња и џо
кеја, према бројевима под којима стоје коњи у спис ку.
Али старији дечак хтеде овога пута да прек ине са тим наи вн им мот ивима
и стаде поу чават и друга:
– Не вред и се, вид иш, клад ит и као жена. Треба глед ат и јес у ли коњи издр
жљиви, а не како се зов у. И пос ле треба да се обав ес тимо как ав терет нос е и
кол ик а је стаза. То јед ино утиче.
Тако је раз лож но говорио, а ипак негде у подс вес ти мис лил а се као сама од
себе нек а друг а мис ао: „Морам вид ет и да ли трч и који бео коњ, па ако трч и
узимам га. Јуче сам је срео у белој кап и.“
– Нећу да глед ам коње, – рече млађи. – Ја верујем само у срећу. Клад ићу се
на Ген ија, јер ми тако зовемо нашег професора из српс ког, он ће ми мож да до
нет и срећу, јер ме вол и.
Старији се поче колебати, али да одрж и достојанство озбиљног зналца, поче
се ругат и:
– Немој бит и сујеверан! Как ве то има везе! Вид и се да си још бал авац.
А опет негде у забаченом углу мозга ниче мис ао о белом коњу и кап и. На
средњој клуп и су се договарал и нек и верен иц и. Верен ица рече тихо, да је свет
не би чуо:
– Клад ићемо се на овога број осам. Па ако дође, знач и треба да се венчамо
осмог; а ако не, одлож ићемо.
Верен ик се уплаш и од овако одлучног сујеверја:
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– Бат ал и се так вих гат ањ а, – скоро викн у. – Ко би још због тога одл агао.
Него ћемо узет и Авалу, тамо смо се први пут видел и.
Мало даље, окрећућ и штапове око руке, разговарал а се два трговца.
– Ја се клад им умерено, – рече јед ан. – Рес кирам по дес ет дин ара. Тек да
имам рад и чега да се узбуђујем. Не вред и ни пос мат рат и, кад се човек не клад и.
Свеједно ти је онд а који ће први стић и. Овако се узбуђујеш, стреп иш. Ја да сам
на вашем мес ту, рес кирао бих...
– Нис ам луд да дајем паре. Ја овамо у себи изаберем једног коња, и на њега
се у мис лима клад им. Па ако стигне имам морално задовољс тво, а ако не стиг
не нисам дао паре, – рече друг и као да саговорн ик у нешто пркос и.
– А ја вам кажем да је сас вим друкч ије кад је у паре, и морално задовољс тво
је веће. Пробајте само једном па ћете видет и!
Међ ут им, прис тал иц а бесп латног глед ањ а бран ио се са нек им лук ав им
осмехом као човек који претпос тав ља да хоће да га наведу на танак лед:
– Знате како је: данас десет, сут ра двадесет, прекос ут ра сто. Све дубље чо
век гази, ђаволс ка су то пос ла. Ја више вол им мирно да пос мат рам и да се сме
јем док се друг и једе.
Жена са девојчицом заустави се као случајно некол ико трен утака крај њих и
одјури даље. Она је тако увек ишла од једних до других и прислушкивала шта разго
варају о коњима. Таман чује да се треба клад ити на једног, а тамо шап ућу да је бо
љи нек и други; таман се она реши за тога, а чује да је какав трећи још бољи. Гдегод
се примакне другог коња хвале, тако да јој дође да полуд и од неод лучности.
– Али немој, мама, да опет наш коњ буде пос ледњи, – мол ил а је девојч иц а
трчкарајући у стоп у за њом. – Увек изабереш коња који неће брзо да трчи. Зашто
једном не узмеш неког који ће бит и први?
– Сад ће наш бит и први, не брин и, – одговори жена и отрча као у бун илу на
клад ион иц у.
Опет звонце и сви трче да посмат рају. Дугачк и млад ић јури суман уто. Стра
сна госпођица се пење на врх трибина, да би боље видел а, онда опет трч и и шета
уз ограду, па се опет пење горе. Кнез пуши гледајућ и у даљин у; пуковник разми
шља као пред вел ик у битк у. Мног и не мог у за време чек ања и стрп љење да под
нес у самоћу и скуп љају се у гомиле. Трен утак-два траје тишина, и потом се опет
диже страшна вика, настаје млатарање рук у, трчање, смејање, надвик ивање.
Бунтовник, и не сачекавши да коњи стигн у на мет у, љутито исцепа хартијице
које је купио кладећ и се, јер у трен утк у беше изг убио наду; девојчица опет поче
плакати што мама није изабрала брзог коња. Поручник весело пројури кроз гоми
лу, док су му сви около честитал и. Он одједном постаде славна личност на тркама.
– Тај рес кира увек, па или-или. Сад је ставио хиљаду, па добио двадесет хи
љад а, – говорил и су са так вим поштовањем, као да је ушао у ват ру и отуд се чи
тав врат ио.
Једн и су мис лил и са завиш ћу како би било лепо да су и сам и тамо рес кира
ли. Стресајућ и се од задовољс тва говорио је нек и сиромах (њем у се нек ако чи
нило као да је он тај поручн ик):
– Од хиљаду на двадесет хиљад а. То ми се допад а.
Друге је прос то обу зим ал а врт оглавиц а страх а од тол ике храброс ти по
ручн икове.
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– Сач увај боже, – прек рс ти се нек а жена, – ја не бих смел а тако учин ит и па
да ми се ко зак уне да ћу добит и. Шта би било да је как вом нес рећом баш тај ње
гов коњ пао.
Трећ и су срач унавал и шта би било да су своје паре ставил и на поручн ико
вог коња:
– Да сам својих сто динара ставио тамо, сад бих имао две хиљаде; а да сам
којом срећом дод ао још сто, сад бих могао кућ и аероп ланом...
Нек и чов ек и жен а су се приг ушено свађ ал и. Старал и су се да им лиц е
остане мирно, како свет не би ништа примет ио. Али су с времена на време изле
тале из тог приг ушеног говора глас не гневне речен ице:
– Не треба жен у слушат и, ја сам буд ал а што сам..
– И јес и, твоја је идеја бил а да дођемо овде. Могли смо мирно у својој кућ и
седет и.
Дечац и су бил и пок уњен и; њихов предрач ун није добро испао.
– Шта сад да рад имо? – утучено упит а млађи. – Не вред и ако пус тиш на
срећу, а не вред и ни твоје премеравање стазе и теж ине.
– Хајд е још једном да пок уш амо. Ја ћу Амора, – рече старији, који беше
пред крај трке отворено прис тал ица клађења на срећу.
– А ја ћу Обил ић а. Све ми неш то шапће да узмем њега, – рече млађи, али
пос ле сас вим случајно узе Наполеона.
Тако се понав љало некол ико пута. Срећа је ћуд љиво прилетал а сад једном
сад другом; негде је и стално остајал а. А људ и су траж ил и у њен им пос тупц има
нек у свест и разлоге сличне својим.
Пред гом илом која се враћал а кућ и ишао је бунтовн ик. Он је сваког редом
ослов љавао, врбујућ и незадовољн ике, прис тал ице свога миш љења. Задовољн и
су му се потајно смејал и, а незадовољн иц и му се лис том придруж ивал и.
Човек и жена што су се малочас свађал и, сад су ишли весело.
– Шта сад кажеш! Треба ли жен у слушат и?
– Треба богам и понек ад, – одговори раздрагано човек – Хоћемо ли аутом?
– Аутом! – пот врд и жена као чудећ и се што је још пита.
Девојч ица је опет глас но плак ал а.
– Ја не мог у пеш ке. Зашто си се стално клад ил а на лење коње, па сад да иде
мо пеш ке. Мене боле ноге...
Мат и јој гневно стави рук у на уста.
– Умукн и! Ти си ми за све крива. Што вечно кук аш.
– Јес и ли примет ил а, – шапн у верен ик, – да је скоро увек први дол азио број
осам. Знач и нек и добри дух нам јав ља да се осмог венчамо.
– Да, али си заборав ио ону осмиц у што је пал а у чет врт ој трц и. Мене је
страх, – рече сујеверно верен ица.
Млад ић се узбуд и:
– Смеш но, как ав страх! Как ве то везе има с нама, ако је нек а осмица пал а.
Дечац и су скоро трчал и кроз гом илу. Млађи је млатарао капом.
– Наполеон нас је спас ао. Знао сам одмах да ће стић и бар друг и. Све ми је
нешто шаптало да узмем Наполеона. Шта ћемо сад са парама? Хајдемо на бозу.
Само је кнез ишао мирно. На његовом лиц у није се могло проч итат и да ли
је изг убио или добио.
694

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Тужан сусрет
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ук а се у недоу м иц и заус тави крај висок их зград а поред Звездаре. На југои
сток у се плавил а Авал а и као да је терал а пред собом некол ико бел их обла
ка. У њеном подножју и по огранц има певал и су кровови Новог Беог рад а, где
где нагом ил ан и и збијен и као уплашено стадо, гдегде раш трк ан и по зелен им
ливад ама или тамн им оран ицама. Читава једна војс ка сиромаш них полуг рађа
на, жудн их градс ког живота, логорил а је пред кап ијам а прес тон ице и чек ал а
час да уђе унут ра. Међут им дес но, у шумарц има Топч идерс ког брд а, дизал и се
мал и дворц и богаташа, већ сит их градс ке буке, зидова, трамваја и ваздух а што
мирише на бензин и вртоглавиц у. А у самом подножј у висок их зград а чуч але
су јат аганм алс ке уџере, где је Лук а требао да нађе свог зем љак а Стојан а Пе
тровића, који је два месеца пре њега дошао у прес тон иц у.
Он као пиј ан, пос ле неп рос пав ан е ноћ и, пођ е овим нас ељ ем Циг ан а и
градс ке сирот иње, завирујућ и у свак у кућу, али не усуђујућ и се кога да ослови.
Улице су биле стрме и криве, пуне нек их крњад ак а и крпа. А поред ових само
ник лих улиц а ређале се бедне, скоро смеш не због своје трош нос ти, куће. Гле
дајућ и их Лук а пом ис ли са саж аљењем: „Во имја оца, зар и овде људ и живе.“
Најзад се Лук и дос ад и да сам погађа, у којој ли му од ових кућа може бит и
зем љак, и реш и се да кога зап ита. У неком двориш ту зас ађеном првим цвећем,
где су се на клуп и вет рил е ствари сас вим сумњив ог порек ла: атлас ни јорган
поред исцепане сламарице и перјан и јас тук поред нек их дроњак а, Лук а углед а
стару, погос пођен у Циганк у.
– Мам а, – ослов и је Лук а пок орн о прил аз ећ и оград и, – би ли ми могла
рећ и...
Али Лук а и недоврш и што је хтео рећ и, а Циганк а план у увређена том ње
говом почаш ћу:
– Јад и те смам ил и, ко је теби мама!... Вуц и се...
Упита још двоје, троје, али му ни они не рекоше ниш та за зем љак а... Онд а
уморан седе на нек у клуп у поред плота. Пред том клупом улиц а је бил а поч и
шћен а и пол ив ен а овд е-онд е. Лук а пом ис ли како се зем ља шарен и као крав а
шаруља његовог сусед а у селу. И пос ле још нек их мис ли мало задрема. Кад а се
из сна трже, иза њега је стoјал а жен а збрчк аног црвеног лик а, бел их треп ави
ца и мал ог нос ић а. Рук е су јој бил е зат ек ле и мал о мод рич ас те као у праљ а.
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Рас премал а је неш то око шупе у двориш ту, и трен утно је негде нес таде. Лук а
опази под стрехом некол ико тес тера и ногара.
– Да Стојан не буде овде, – као за себе рече Лук а.
А кад се белот репа жена опет појави, упита је:
– Да ти то човек не тес терише? Или изд ајеш коме ту шуп у?
Жен а као јед ва дочек а пит ањ е, и објас ни му да нем а чов ек а, већ те шупе
издаје нек им тес тераш има и зид арима, буд зашто, тек да јој не стоје празне.
– А да не стан ује у тебе мој зем љак Стојан Пет ровић. Пис ао је да стан ује
негде са радн иц има у Јатаган-мал и.
– Имај у нек а два Стојана, – брзо дочек а жена, – јед ан ће бит и сиг урно тај
што га траж иш. А имаш ли ти преноћ иш те? Ако нем аш у мене је једн а клуп а
још празна, мог у ти је изд ат и.
– Па остаћу бар једн у ноћ, да вид им да није међу тим радн иц има и мој зе
мљак, а пос ле ћу се с њим договорит и. Знаш, дод аде Лук а као у поверењу, – син
му се пре два дана род ио, па хоћу и то да му јавим.
Пот ом жен а одв ед е Лук у у шуп у. Кроз полут ам у од наз ре једн у људс ку
прил ик у на клуп и. Жена му објас ни да је то нек и од радн ик а, коме није добро,
има већ две-т ри недељ е. Она пок аз а Лук и клуп иц у у углу, прек рив ен у нек им
дроњц има и рече да ће му дат и још и сламн и јас тук и мало пок ривача, ако се по
годе. Свуд а около до те клупе коју је нуд ил а, биле су друге прек ривене старим
поњавама, исцепан им ћил имовима и на понекој само сламарица танк а, улеж а
на као гнездо. По поду од набијене зем ље траље, прљави делови рубља, згажене
цигаре и кут ије жиж ница. На столу у сред ин и сас ушена кора хлеба, чењеви бе
лог лука, недоп ијена чаш ица рак ије. Жена као да осет и стид због тол ике прљав
штине и рече:
– Ја ретко овде улазим. Има месец дана како нисам код њих завирила. Немам
ник ак ва пос ла. – И дод аде: – Мог у ти још једн у клуп у донет и да ти буде шире.
А можеш и сламариц у набавит и, ту близу је сењак.
– Па шта ћу кад се мора, – одг ов ори Лук а суморно. (Најт еже му је бил о
што је ту крај њег ов е будуће пос тељ е јеч ао бол ес ник.) – Сам о док не нађ ем
зем љак а.
Жена је већ бил а пош ла да изађе, али као да се нечег сет и, зас таде на вра
тима и рече тихо:
–Чин и ми се да се Стојан зове и тај што леж и.
Лук а се уплаш и:
– Бог с тобом, жено, – рече он, – човек је здрав отишао, куд би то сад с њим
било.
И како је био уверен да тај болес ник не може бит и његов зем љак, стаде не
стрп љиво чек ат и радн ике с пос ла. Тек пред само вече стругари се стадоше вра
ћат и и не опаж ајућ и Лук у у сутон у угла, седоше да вечерају око заједн ичког, од
неу глач ан их трен иц а нач ињ еног стол а. Неког, кога су звал и Мујом, и који је
имао дет иње ћосаво лице, дирал и су да се најео свињс ке мас ти, у јелу што му га
је дал а нек а гос пођа. Нек и Македонац је на свом кревец у пребројавао зараду.
Лук а се стаде нак аш љават и, да би га примет ил и, спремај ућ и се да их упита за
Стојана. Мног и, овлаш само бац ише поглед на њега, трен утно су бил и зау зет и
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разговором. Јед ин и Мујо се примаче ближе Лук и у жељи да се расп ита одак ле
дол ази. Утом опет зајеча човек што је леж ао, а Мујо рече сед ајућ и крај Луке:
– Ето га, уболес тио се...
Није знао како би друкч ије отпочео разгов ор, па исп рич а за тога чов ек а
како му се није дало, како је почео лепо да рад и, наш ао и ноћн и пос ао, а није
био човек изел ица, од малог је живео, али ето уболестио се. Осећа, каже, вел ик и
умор, срце му лупа, чим што потегне, и каш ље. Ваљд а назебао човек па каш ље
по целу ноћ, не можеш од њега ока склоп ит и.
– А да није она нес рећа, – рече Лук а шапатом. – Веле да је тога овде пуно.
Мујо га одмах разу меде. И сам је то мис лио, али је тек онако из душевно
сти говорио о назебу. Јест, да човек није крив својој бољц и, али нек ако дође и
срамота од тога да се разболеш. Људ ито крију. Зато Мујо рече:
– Та неће бит и, него се човек онако уболес тио, прозебао ваљд а...
– А да не стан ује с вам а овде нек и Стојан, Пет ровић по презимен у, то ми
је, знаш, зем љак, траж им га, – прек иде га Лук а.
– Стојан? – рече Мујо збуњено. – Па и ово је Стојан, Стојан из Лике; канд а
се и Пет ровић презива.
Утом се болес ник диже на лактове; вечерња светлост паде му на лице, залу
тал а однек уд кроз отворена врата.
– Зем љаче, – скоро зајау к а Лук а, – јес и ли ти то побог у! Шта ти би, те се
разбол и... Сина си добио...
Он се примаче болес ник у, пруж и му рук у као да би да се рук ује, али му од
говори само страшан кашаљ нес рећн иков.
– Сина си добио, – понови Лук а не знајућ и у час у што би.
– Ко си ти? – упита пром ук ло болес ник, док су му очи нес вес но поч ивале
на Лук и, као да га ник ад у живот у није видео.
Људ и јед ан по јед ан изађоше напоље, нис у знал и шта би од жалос ти и по
сед аше под стреј у, на вечерњ е сунце. Иза шупе се чуо шум прањ а рубља, бе
лот реп а жен а је прал а пев ушећ и. Бил а је задов ољн а што је и пос ледњу клуп у
изд ал а.
Још недељу дана Лук а је чув ао болес ник а, који га је у часовим а препозна
вао, али опет брзо пад ао у занос.
– Воде бих, зем љаче, – рек ао је осмог дана Лук и.
А кад се овај врат ио, било је већ све свршено. Лук а се прек рс ти са новом
миш љу пуном страх а за своје и за себе. То је бил а и као нек а нема мол ит ва, да
их Бог сак лон и так ве беде, и нек а свест, трен утно врло јас на, да ће једном сви
умрет и. Пом ис лио је и на пород иц у покојн икову, на малог сина, али је од жало
сти брзо отк лон ио ту мисао. У сандучет у је имао свећу и брзо је упал и, мис лећ и
да ако Бог вид и, урач унаће ако је и кас није. Зат им изв ад и мал и, још неоп ран,
убрус и пребац и преко крваве мрље на пок ривач у и лиц у.
Људ и су у ноћ мало пос едел и, пош то су помогли Лук и да кол ико-тол ико
уљуд и покојн ик а. Поређан и око стол а где је покојн ик леж ао причал и су сумор
но. Нек и Турч ин је казивао како негде у Скоп љу има човек што леч и од суш ице.
Сумпором и кат раном. Народ само врви њем у.
– Да знадос мо за ран ије, – рече жалећ и Мујо.
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– У нас је тога много, – јави се сух, црнож ут човеч уљак, покаш љујући. – И све
удара, не чуо ђаво, у овако радн и свет, у ово што се отис ну у град.
– Истина је, – обрадова се друг и томе запажању, јер га је и сам имао, – исти
на је то. Ја ти знадем, брате, људ и као грмаљ а, па крене ли само гдегод овако у
град на аргатовање, очас се осуш и као биљк а. Да ли ко знаде шта то буде са чо
веком, побог у!
Жутоц рн и човеч уљак, ослобођен овим разговором, признаде, што је дотле
рад ије волео да крије.
– У мене тако, не знаш шта је, ударил а нес рећ а у кућу. Оне ми три девојке
као мале бех у све јача од јаче; а сад, како стигоше зауд ај у, почеше вен ут и, као
да их нешто гризе изн ут ра.
Опет Турч ин помен у човек а из Скоп ља, што леч и сумпором и кат раном.
А жутоц рн и човеч ић узвикн у са очајањем:
– Где је Скоп ље, мој брате, ник ад ја не мог у до њега отић и.
Сад се и Мујо усуд и да призна:
– А имам и ја сес тру, удал а се лањс ке год ине и род ил а, али отад а ник ако да
се дигне...
– И у мене, – јави се Македонац, – брат момак умро. Како се врат ио у јесен
кућ и пао и више се није дигао.
Потом људ и утон уше у бриге о својим убог им домовима, расејан им по го
лет има Лике, камењарима Црне Горе, Херцеговине, проп ланц има старос рби
јанс ких и македонс ких план ина.
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П

огод и, мама, шта је ново! – рече Ружа утрчавши у собу. – Господ ин Стајић
добио на лозу педесет хиљад а.
Мат и се диже са стол ице. Кад год је бил а узбуђена није могла да сед и.
– Хвала Бог у, – рече она некако свечано, – мил ије ми је него да сам ја добила.
Бог му је плат ио за оно бесп латно лечење сирот иње.
Потом мат и некол ико пута ужурбано прође кроз собе глас но зах ваљујућ и
Бог у. Она је искрено веровал а да је добитак на лозу дошао као пос лед ица докто
рових добрих дел а. Уопште је веровал а у нек у моралн у узрочност, у небеске ка
зне и наг раде. У неправд и судбине према невинима видела је увек само трен утно
иск ушење, или веровала да испаштају због нек их непознатих грехова предака.
Овај догађај је тол ико пот ресе да се сет и још мног их примера, где јој се чи
нило да су праведн а дел а бил а наг рађен а. Она је о овоме нароч ито волел а да
прича, и то исту ствар више пута.
– Тако је и твој прадеда, – рече она са нек им поносом, и смиренош ћу у исти
мах, – тако је и твој прадед а био правед ан човек. Бил а су само њих два брата, а
имал а огромно имање. Твој прадед а је имао само једног сина, а друг и брат пе
ториц у. И пос ле, кад су због деце морал и да се деле, твој прадеда је рекао брат у:
„Перо брате, ти имаш пет синова, узми пет делова, ја имам само једног, јед ан ћу
и део имања узети.“ Ретко би то ко данас учинио. Е, али је Бог после твог прадеду
наг рад ио, на друг и нач ин. Сви су му унуч ић и бил и здрави и срећн и...
Мат и је желел а још дуго о овоме да говори, да пређе и на друге примера,
али је Руж а прек иде:
– Већ си то, мама, нау чила напамет као как ву народн у прич у. Реци ми право,
кол ико си то пута у живот у исп ричал а?
– Не знам кол ико сам, али ћу ти ово још много пута исп ричат и, – прекори
је мат и. – Мис лиш да Бог све то није видео и упамт ио, па му пос ле врат ио по
зас лузи. Као и гос под ин у Стајићу. Да сам се само ја мол ил а да га наг рад и, па би
услиш ио, а камо ли тол ик и друг и.
– Знач и, мам а, ти збиљ а мис лиш да нем а људ и који неп рав едно страд ај у?
– упита Руж а, спремна да оштро прот ивуреч и, ако треба!
– Разу ме се да нем а, – кратко одгов ори мат и, јер је у свој у филоз офиј у о
живот у дубоко веровал а.

–
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– А шта кажеш за Анђу? Тол ико си пута сама рек ла: „Шта ли су те сироте
праље згреш иле Бог у да се тако муче?“ – победонос но рече Руж а.
– Казал а сам то, разу ме се, и сад се исто питам, јер то не може бит и без иче
га. Мож да јој је нек а баба крал а, или јој је как ав чук ундед а био разбојн ик.
– Ништа, сад ће Анђа доћ и да се договорите за праље, па ћу је питат и как ва
јој је баба бил а...
Мат и прв о строг им поглед ом прес еч е дев ојч иц у, али се брз о пок ај а па
дод аде:
– Можеш је и питат и, али ја сам то само навел а као пример. Мож да се сад
пат и сирота, да би пос ле у старос ти уживал а. Мож да је ово само иск ушење.
Руж а заг рл и мајк у:
– Не љут и се, мама, али ми је чудно што ти одмах из свега изв лач иш нара
воу чен ије, и увек хоћеш да ми нат уриш своја убеђења. Али треба да знаш да и ја
имам своја. Ја, ето, вер ујем да мног и нев ино страд ај у. И да то није ник ак ва
правд а ако збиља потомц и испаштају због нек их непознат их им прарод итеља.
Мат и се таман бил а спрем ил а да на неком примеру опет девојч иц и док аже
нек у моралн у истин у, али она, провиривш и кроз прозор, весело повик а:
– Ево иде Анђа. Сад ћу је питат и.
Сва убундана у мараме Анђа бојаж љиво уђе. Из свих тих вунених наслага је
два јој је вирило мало неправилно и црвено лице. Једна јагод ица, она исп упчен и
ја бил а је црвен ија од друге. Очи су глед але на разне стране; зуби су вирил и и
кад би склоп ил а уста. Па ипак је са тог лиц а сличног лиц у богз на које јадне
жив от ињ ице, вејал о неш то одв ећ људс ко. Мож да су то бил и траг ов и патњ и;
мож да је то био осмех скривен дубоко само у једн у, дес ну зен иц у; мож да нек а
безаз леност у изразу.
Анђа зад их ана од пењања уз степен ице одмах седе, и поче пев уш ит и нек у
пес миц у. То је био као нек и марш, уз који је увек прал а. Њиме је увек мож да
хтел а да пок аже, да јој прање иде лако, да је још јак а. Као и увек и сад се смеш и
ла; нагонс ки је знал а да се на пос лод авце треба смеш ит и, па бил и они добри
или зли. Отпевавш и свој марш упита:
– Хоћемо ли скоро да перемо?
– Прво ми, Анђо, мораш рећи, шта је рад ила твоја баба, па ћемо после о томе
разговарат и, – рече Руж а.
– Шта је рад ил а моја баба? – Анђа се нас меја што је игда могла, да би сак ри
ла своје чуђење. – Чувал а је овце, ето шта је рад ил а. Боље је рад ил а него ја.
– Боље иди донес и жен и чаш у воде, – прек иде мат и овај разговор, обраћа
јућ и се Руж и.
Кад се Руж а врат и у собу, Анђа је причал а:
– Мрзим код њих да перем, а морам, сирот ињ а ме не зов е. Рад и сам а. Па
знате, госпођо како су бездушни. Кад сам прош ли пут Цула, знате ону моју куц у,
довел а собом, страш но су ме наг рд ил и. Веле, нис у се погод ил и да и моје куч иће
хране. Те сам га јадн ик а морал а пус тит и самог кућ и. А кад сам прозор на по
друм у разбил а хтел и су ме убит и, и још су ми од надн ице оду зел и. Увек ми је
много теш ко, кад морам код њих да рад им, прос то ми се нешто не улази у њихо
ву кућу. Не зна се да ли је гора госпођа, или господ ин, или деца. Они не би, знате,
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дал и ни Бог у тамњана, што се каже. А веле да су то силно богатство стек ли само
отимајућ и туђу мук у.
– Како им је дош ло, тако ће и отић и, – рече Руж а подраж авајућ и мајк у.
– Разу ме се, – пот врд и она, не примет ивш и Руж ин смех, – како им је дош ло,
тако ће и отић и. Мог у њихови унуц и дочекат и да се муче, као Анђа сад.
– Е, моја гос пођо, – узд ахн у Анђа, – њиховим ће унуц им а бит и још бољ е.
Мог у ниш та не рад ит и, па ће опет имат и. Али нек а им, ја њино нећу, само нек а
моје не зак ид ај у. Вид ит е, ја пог од им надн иц у трид ес ет дин ара, а кад пођ ем
кућ и они ми даду двад ес ет пет, вел е нис ам доб ро опрал а или вел е кас но сам
дош ла. Па иди те се жал и, ако имаш коме. А кад исп ирам, не даду да се каз ан
лож и, па се скоч ањим од зиме. Нек и пут ме натерај у само из бес а да по најве
ћој цич и напољу исп ирам, да се, каже, унут ра не би квас ил о. Нем ај у ни Бог а
ни душе.
– И како то сад, мама, да њих Бог неће да казни, кад ти кажеш да ће божја
казна стић и све рђаве? – са негодовањем рече Руж а.
– Пол ако, стић и ће и њих као и остале...
– Ја не знам како то Бог тако споро суд и, – упаде Руж а све више се узбуђу
јућ и, – ето, ја сиг урно нис ам ни мил ион ит и део праведна кол ико је Бог али ја
не бих могла чек ат и, ја бих смес та каж њавал а.
Сак ривш и лице у шаке Руж а зап лак а глас но. Било јој је жао Анђе, и у исти
мах теш ко што је изговорил а тако богох улне реч и.
– Сирот ица, како има добро срце, – узд ахн у Анђа, милујућ и Руж ин у кос у,
и, како и њој беше теш ко, оде брз о, дод авш и: – Збогом, гос пођо, онд а ћу код
њих прат и у чет вртак, а пос ле у понедељак ћу доћ и код вас.
А у чет вртак увече одв ал ил а се тав ан иц а у перион иц и и сруч ил а на пог у
рена Анђина леђа. Теш ко рањен у одмах су је превез ли у болн иц у, где је умрл а
пос ле два дана.
– Зар нисте могли, господ ине Стајићу да је излечите? – плач ући упита Ружа,
кад се доктор сврат ио из болн ице и рек ао за Анђин у смрт.
Потом јој падоше на ум Анђине жалбе, кад је пос ледњи пут бил а код њих.
Тако се живо сет и Анђиног гласа и малог иск рив љеног лица кад је казал а: „Не
мају ни Бога, ни душе.“
– Презирем их, презирем, – са ужасним болом, кроз плач, викн у она. – Они
су је убил и, треба их осуд ит и на робију, треба и њих убит и.
– Веле да су заиста зли и окорел и људ и, – рече доктор, – али им због овога ни
штане можете. На сас лушању су прос то тврд ил и да је то нес рећан случај као и
сви остал и, да они зато не мог у бити одговорни. Чак су се и зак лел и да је све у реду
било, и да не знају како се то могло догод ит и. И сведоке су довел и. А мож да зби
ља ран ије нис у примет ил и да је таван ица поп устил а. Мож да су збиља ту сасвим
невини. Али сам се уверио кол ико су иначе окорел и по томе, што ниједном нико
од њих није дошао да упита шта је с њом. Понашају се као да се најобичнија ствар
догод ил а. А зам ис лите – окрете се доктор мајц и, – зам ис лите чудног случаја.
Просто као да се судбина руга. Сад ми неко рече да је њихов син, онај што живи у
Аустрији, добио на лозу пет стотина хиљада. Просто невероватно. Мож да је баш
кад се та њихова таваница сручила на њена леђа његов лоз навучен.
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– Јадн а Анђа, – поново зајец а девојч иц а правим дет ињим плачем, беспо
моћн им и глас ним.
Мат и је ћутал а утучено. Није знал а како себи да прот умач и тако свиреп у
збрк у случ аја. Пад але су јој на ум потп уно безу мне мис ли: да је нек и зли дух
удес ио тако само да њој пок аже да је у обман и, онд а да је она крива за Анђин у
смрт, јер је није позвала у четвртак да пере. Сасвим одс утна духом она рече, само
тек да прек ине страш но ћутање:
– Убеђ ен а сам да ће се и њим а ускор о как во зло дес ит и, вид ећет е. Има
правде.
Али су њене реч и звон иле празно. Руж а је још плак ал а.
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прстен

С

ве до догађаја са прстеном Вел ибор је веровао да је најп рон ицљивији човек
на свет у, да њем у ништа не може умаћ и од онога што се збива у људс кој ду
ши. Прође рец имо жен а улицом и смеш и се само једн им крајем уста, а све је
остало мирно и уздрж ано, а он мис ли: „Много живел а, фина, уме и да мис ли и
да осећа.“ Прође друга и кроз зен ице јој, као кроз јутарње небо спрема се нек а
светлост да продре, и он мис ли: „Плах а је, има дет ињску машту, скоро несвесно
лаже.“ Слуша глас неког мимоп рол азник а и зак ључ ује да је пакос тан, сујетан и
прост. А пос ле тих констатац ија, за њега необоривих, осећа задовољство као не
кад у школ и пос ле свршене једнач ине. Срећа је јед ино било то што није траж ио
пристал ице за своје миш љење. Ови зак ључц и су бил и нека врста самоу ж ивања.
И тако једног понедељн ик а предвече, иде он зането стазама малог перифе
ријс ког парк а и као Бог судбин у сваком шет ач у прид а нек у врс ту карактера.
Најзад кад му се учин ило да их је све процен ио, седе уморан као пос ле теш ког
пос ла на зав аљен у зелен у клуп у. Чув ар парк а бац а изд алек а воден у лепез у по
свеже подрезаној трави, доброћудн им липама, баг рењу са ситн им лиш ћем као
на старинским сликама, пошљунковитој, сред ином изл изаној стази. Жене беже,
да их вод ен а лепез а не дох ват и; некол ико деце, међут им, радос но се пот ура
под блис таве ситне кап и. Вел ибор пок ушава да прон икне душ у чуварев у, гле
дај ућ и га како се труд и да прос пе по дрвећу леп ршав у парковс ку киш у нек ако
са вис ине као да са неба пад а, и како потом, као светлост рефлектора, прос пе
под ругљив о млаз воде до скрив ен их у лиш ћу клуп а. Пот ом, кад се по дрв ећу
парк а рас у нек а хладн а изнен адн а свет лост, Вел ибор осет и да сунце негде у
Саву упад а и пође да га вид и.
Са неке клупе пред њим диже се човек и пође му хит ро у сус рет, као да је
баш њега читав сат на тој клуп и чек ао.
„Гос под ине, имам јед ан прс тен...“
Глас је био пон из ан и уплашен. Човек се сав зелен ио. Зелено, проређено
одело, зелене и влаж не очи. Одс јај вечерње хладне светлос ти на његовом лиц у.
Чов ек пруж и надув ен у, црв ен у рук у, дланом окрен ут у дол е, и понови истим
уплашен им гласом:
„Гос под ине, имам јед ан прс тен“, притом та црвена рук а нађе негде Вел и
борову шак у и спус ти у њу мал и златан прс тен са љубичас тим каменом.
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Зат им човек опет рече пон изно:
„Пут ујем кроз јед ан сат; немам новц а за пут. Даћу вам га сас вим јефт ино,
три банке.“
Златн и круж ић се блис тао на Вел иборовој шац и. Љубич ас та боја се сме
шил а тихо и тајанс твено.
Осећање корис тољубља мешало се у душ и Вел иборовој са осећањем саж а
љења. Он је међут им био свес тан само те сам илос ти, што се буд ил а при погле
ду на црвене руке бедн ик а. Није му у том час у ни на ум пад ало да га као психо
лог исп ит ује. Мис лио је:
„Штета што ни тол ико немам при себи. Мож да је сиромах и глад ан.“
Сиромах је нес покојно наваљивао:
„Дајте ми бар двадесет. Немам новца за пут.“ Притом се на све стране оба
зриво обртао.
„Причек ајте ме“, рече Вел ибор, „ено ми једног друга, од њега ћу узајм ит и.
Немам новца при себи. Држ ите прс тен, кроз мин ут ћу доћ и“.
„Немојте траж ит и“, чис то уплашено рече човек, „мол им вас, немојте. Зна
те како је... Може пом ис лит и крадено је...“ и стиште прс тен у шак у.
Вел ибор га сад а први пут дубље заглед а. Кроз пон изност и уплашеност као
да је тит рал а нит преп ред енос ти и нек а злурад ост. Безб ројне црне тачк ице
играле се по зелен им дуж ицама.
„Сиг урно га је украо“, пом ис ли Вел ибор први пут неш то о порек лу прс те
на. „Мож да нема шта да једе сиромах. Мож да нема свакоме ни да пон уд и.“
И чудно му лас каше што је, ето, тај лопов изабрао баш њега да му пон уд и
прс тен. Разнежено миш љаше даље: „Не бих га одао, па да ме сек у.“
Човек не слутећ и његова племен ита разм иш љања прек иде га:
„Ако не верујете да је злато, ево да вам пок ажем.“
Изв уче зат им из џеп а перорез и засече у ивиц у прс тен а. На длан му паде
као мајуш ни црв уковрчено парче злата. Он га пок аза и нас тави:
„Ви знате ваљд а да се дук ат и даду сећ и. Они су бар право злато...“
„Знам“, рече брзо Вел ибор, јер се стидео да тако неш то збиљ а не зна. „Не
плаш им се ја тога, него доис та немам новца при себи, морам од друга узајм ит и.
Ниш та се, мол им вас, не брин ите; разу мем вас“, дод аде поверљиво и беше по
носан као да чува нек у вел ик у нац ионалн у тајн у.
„Ево ти чет рдесет“, рече врат ивш и се са новцем. Блис тао је радош ћу због
своје вел икодуш нос ти. И потом год ил а му је сва та тајанс твеност.
Човекова црвена рук а прог ута међут им новац жудно. Уста му се смеш ил а
пон изно, а у очима црне тачк ице играле као луде.
Али прс тен није могао да наи ђе ни на јед ан од прс тиј у Вел иборових. Он
га држ аше чврс то у шац и све до куће. Онд а прос тре на сто свој у свилен у џеп
ну марам у и спус ти га на њу. И чит ав свој жив от стаде уплет ат и у сјај и злат о
тог прс тен а. Вид е себ е где га став ља на танк и и бел и прст свој е Вер е. Вид е
њене очи како се радос но шире. Учин и му се да прс тен стаје дес ет хиљ ад а, па
онд а педес ет, па сто. Миш љаше сујев ерно да му је Бог пос лао зеленог чов ек а
са прс теном, да би га тако обогат ио. Споп аде га страх да пок раден и сопс тве
ник прстена однек уд не искрсне. Одлуч и да прстен одмах сут ра да Вери. И опет
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зам иш љаше њен у рад ост. Тако са свих стран а опас ан мис лима о прс тен у за
спа на стол иц и.
Сут рад ан увече обу че ново сиво одело, стави нови шеш ир, метн у у џеп пр
стен умотан у свилен у марам иц у и пође кроз парк код Вере. Био је радос тан,
мад а више није веровао да прс тен стаје ни десет хиљад а. Сав је певао нек им та
јанс твен им, сујеверн им расположењем.
„Гос под ине, имам јед ан прс тен...“, зач у иза себе исти пон изни и уплашен и
глас:
Црвена огромна рук а поднесе му на длан у прс тен истоветан ономе, што га
је имао у џеп у, са истим љубичас тим каменом.
Зелен и човек, не познавш и га у сутон у, нас тави снисход љиво:
„Пут ујем кроз јед ан сат. Немам новц а за пут. Даћу вам га сас вим јевт ино,
три банке.“
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Државна тајна

У

” порес кој управи нас тал а је узбуна. Рано ујут ру дошао је трговац Марић
нек им пос лом и изрек ао се шефу да зна кол ико му је пореза разрезано.
– Ко вам је то рек ао? – скоро рекн у шеф и осет и се нек ако вел ик и у својој
моћ и. Образи му пос тадоше још пун ији, груд и исп упчен ије, а лоптас те нас лаге
на шак ама и прс тима као да још нарас тоше.
– Не знам тачно, не сећ ам се, – поче Марић врд ат и, – то је сиг урно било
онако у разговору с нек им; ваљд а ми је случајно спомен уо који од дневн ичара,
а ја упамт ио.
Врата се из суседне канцел арије отворише неч ујно, као кад неко плаш љи
во коракне, промол и се брзо лик чиновн ик а Цвејића, и одмах га нес таде. Трго
вац му махн у главом и трепн у очима. Овај пок рет је требало да каже, на тајном
језик у пос ловн их људ и: „Немој бриге. Глед ај своја пос ла.“ И там ан је тргов ац
хтео још убед љивије да тврд и да је случајно, узг редно, сазнао кол ико му је по
резе разрезано, а шеф изненад а пос таде учт ив и фин и.
– Опрос тите, гос под ине, мол им вас, што сам тако изи шао из стрп љења. Ви
ту нис те ништа криви. Вид ите, и најм ирн ији човек мора овде да побес ни. Знате
како је: тол ик а одговорност леж и на мен и.
Он је очигледно прип ад ао оним људ им а који одм ах пос тај у благ и као ме
лем пред свак им ко би им могао науд ит и, и неог ран ичено зловољн и и обес ни
према мањима од собе. Зато се некол ико часова уздрж ао од прас кања, док није
исп рат ио трговца до врата, а онд а стаде неш тед им ице прит ис кат и у елект рич
но звонце на столу. Од ужаса се појавише сви пос луж итељи са тога спрата.
– Зовите ми оног дневн ичара инвал ид а. Он изд аје држ авне тајне. Држ авн и
хлеб једе а изд аје држ авне тајне.
– Чича Мићу? – уплашено се зглед аше пос луж итељи.
– Да, дневн ичара Мићу. Само одмах.
А шеф стаде страховитом брзином прелетат и с краја на крај собе. Убрзано
кретање му је повећавало љутњу и енерг ију.
У управи је рад ило некол ико дневн ичара, али се шефу урезао у свест само
инвал ид Мића. Чин ио му се подозри в, лен, самовољан, пун свакојак их особи
на које се не смеју имат и у држ авној служби. „Увек мен и тај гос под ин одговара,
бесно је мис лио шеф, прави се да све боље зна од мене, увек нешто филозофира,
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увек ист иче некак во своје човечанско право, и некак ву једнакост, и разне криве
Дрине исп рав ља. Шеф није знао ни за как во друго разврс тавање људ и сем чи
новн ичког, и ни за как ва друга права сем права стареш ина над млађима.
На врат има се указа инвал ид Мића сав блед и зад их ан од брзог пењања уз
степен ице. Иако још дос та млад, имао је изм учено, старачко лице, као лиц а
свих људ и који немају разлога да се чес то смеју, који немају времена да се одма
рај у, који увек седе по мрачн им собам а, који свој у малу плат у, јед ва дов ољн у
једном гладном, деле са целом пород ицом.
– Ви се увек правите важ ни, а овамо изд ајете држ авне тајне. Правите се по
штен човек, а овамо, једућ и држ авн и хлеб, изд ајете држ аву, – поче шеф свечано
и љут ито.
– Как ве то држ авне тајне? – уздрхтал им и скоро обам рл им гласом усуд и се
да упита дневн ичар Мића, слутећ и зло.
Њем у се за све ово пос лератно доба чин ило као да је још на фронт у, да га
одасвуд може погод ит и какав нес лућен и курш ум. Још никако није могао да осе
ти ону сиг урност живота коју је мир мног има донео. Његов живот је и даље био
нек а страш на борба у којој се мирно не спава, мирно не једе, мирно не рад и и
мирно не празнује. Он се пос ле ових реч и, као не верујућ и ушима, примаче не
кол ико корак а столу. Притом се чу онај неједнак корак људ и који се поштапају:
штап је ударао о под одвећ теш ко и оштро, а дод ир друге ноге јед ва се чуо.
– Сад је овде био бак ал ин Марић и рек ао ми да му је нек и од дневн ич ара
казао кол ико му је порезе разрезано, – дод аде шеф глед ајућ и га презриво.
– Има некол ико дневн ич ара у управи. Заш то нис те пит ал и који дневн и
чар? – упаде инвал ид увређено. – С којим правом мене бед ите!
– С тим правом, што знам да сте ви! – дрекн у шеф избезум љен због тол ике
дрс кос ти да се стареш ин и одговара. – С тим правом, – нас тави он, – што сте ви
способн и да тако неш то учин ите, што много брбљате, што се правите памет
нији од свију, што сте неко вече бил и у биос коп у са женом. Отк уд вам новац за
биос коп?!
– Али то је нечовечно да тако, без икак вих док аза, бед ите једног пош теног
човек а, – усуд и се инвал ид опет да дигне свој глас.
– Умукн ите, – пос таде шеф још беш њи, а лице му се зац рвене далеко иза
ушију. – Ви мен и вечно поп ујете шта је човечно, а шта нечовечно. Али раз ум и
те једном: немате права да тако са мном говорите, ви сте мој слуга; сви ви овде
сте моје слуге, најобичн ије слуге, јес те ли ме разу мел и!
Сунце је широм улазило у собу. На црном канцел аријс ком паркет у леж ал а
је слик а проз ора прав ећ и као неко сунч ано јез ер о нас ред под а. И под овом
бљеш тавом светлош ћу као под лупом на лиц у дневн ичаревом, указале се и нај
ситн ије боре и пеге. Рук а пребачена преко држ аље на инвал идс ком штап у при
метно је дрхтал а.
По целом држ аљу дневн ич арев ом чин ило се да ће се тог а час а сруш ит и.
Али потом наједном као да му пос ледње кап и снаге дођоше у срце, у очи и глас,
поглед а шефа гневно и викн у:
– Пазите шта говорите. Дуж ни сте да у мен и поштујете човек а. Ја сам прво
човек, па ваш потч ињен и!
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– Напоље! Нећу уопш те са својим слугом ни да разговарам, – и шеф изађе
нагло иза стол а, као да хоће да оде у друг у собу.
– Ако сам ја ваш, овде сте ви мин ис тров слуга, – заус тави га Мића, плаше
ћи се да кас није неће стић и да спере увреду.
– Али то је сиг урно био пос ледњ и напор, јер изр ек авш и ове страш не и
смеле реч и за једног дневн ичара, он се сруш и на под.
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последњи сат

Н

а столу су стајале недод ирн уте чаше. Пена је сах ла брзо као радост. Он је
говорио кратко и узбуђено. Свака реч је носил а у себи читаве говоре. Тако
се пред аје у наручја сес тринс ка туж ни остатак душе у час у смрт и. Она се беше
приближ ил а његовим реч им а као да се боји да се узалуд не рас пу, не побегн у
нек уд, ти задњи слогови са драг их уста.
Хоризонт се скривао иза дугог ланца ћутљивих и црн их вагона, као сам рт
них кол а. Само негде дес но, бел ио се пут спокојан као пут среће.
– Нико те није волео кол ико ја – рече он глед ај ућ и златн у кос у на њеном
образу и топ ли кут рамена што је лагано дрхтао.
– Знам – одговори девојк а очајн им ћутањем.
– Кас није треба да се удаш – продуж и он све више бледећ и.
Она не смеде реч да прозбори, јер би јој грун уле на очи сузе, које он није
смео видет и. Пред онима који умиру, не плаче се.
– Пош љи ми своје дечаке кад одрас ту. Сиг урно ће лич ит и на тебе.
– Дечаке? – упита девојк а очима пун им чуђења и бол а.
– Да, треба да имаш два дечак а. Лепо их васп итај, биће ти утех а, ако ти жи
вот буде теж ак.
За суседн им столом, крај зелене коцк ас то исп реп летене ограде, седел а је
млад а пород иц а и вечерал а. Буцм ас ти деч ак није успев ао ник ако да прес ече
своју шницлу и стално је звон ио својим ножем и виљуш ком о бел ичас ти порце
лан тањира. Мат и је са чудн им задовољс твом пос мат рал а дет ињу нес претност.
Потом, смешећ и се, рече муж у:
– Он је већ вел ик и гос под ин, сам једе. Догод ине ћу сама са њим на летова
ње. Ти ћеш нам дозвол ит и, је ли?
Келнерице у бел им кецељ ам а укрш тал е су се међу столовим а као узруја
не пчеле.
Нек и воз са језивим пис ком крете из стан ице. Пис ак их је опомен уо да се
све више ближ и час рас танк а, да још некол ико час ак а само мог у глед ат и једно
другом у очи и чело прел ивено сенком.
Она се труд ил а да зау в ек упије у душ у то лице са ореолом душе; те црт е
кроз које је увек путов ао бол; те очи што су пуне одриц ањ а и обож ав ањ а све
тлеле само још некоји час у њеној близин и. Глед ал а је како му уста пос тај у све
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оштрија, као да су од камена, како му на левом образ у игра уздрж ан и, спутан и
плач. Час јој се учин и да му лице бива све мање и мање, час да се прет вара у нек у
бледу далек у светлост. Час све нес тане, и у беск рај рас ту његове очи, лутај ућ и
по њеном лиц у као да га први пут глед ају.
– Како си лепа!
– Шта то вред и – рекоше туж но њене очи.
– Како си лепа, понови он. Буд и срећна. Заборави ме.
– Срећна без тебе? – упита њен дрхтави глас, и силом задрж аване сузе за
звон ише у њем у.
– Нико није као ти, зах вално прошап ута он. Је ли мог уће да ти так ва мене
вол иш? Је ли мог уће да ћеш нек ад другога волет и? – дод аде нехот ично.
Опет се чуо продужен пис ак неке локомот иве. Све се очи окретоше вел и
ком железничком сат у што је кроз пом рч ин у светлео кобно као око судбине.
– Пол а девет је. Још смо само пол а часа заједно.
Устадоше од стол а и умешаше се у гом илу ужурбан их, нес рећн их и нес тр
пљивих људ и. Усам љен и тако у овој пус тињи стран их им осмех а и разговора,
стајал и су и глед ал и се немо. Чин ило им се да се праве прип реме за нек и по
греб. Људ и, равнодуш ни за њихов бол, причал и су о својим бригама и бил и не
стрп љиви кад ће суморн и низ вагона да се отис не у там у ноћ и.
– Дê, шта си се стуж ил а, врат ићу се већ сут ра увече, прозбори нек ак вим
заобљен им гласом остарији гос под ин жен и уплак ан их трепавица.
– Је ли, како је леп мој путн ичк и мант ил, – радовао се глас неке прол азнице.
– Пази, Мил ане, ту је моја ваза.
– Како је много ове свет ине, за име Бога! – рече нек ак ва дебел а црна жена,
и гурн у их неп ријатељс ки.
За њом наи ђоше кондуктери са својим потамнел им фењерима. Преглед а
ли су тајанс твене и тамне точкове под локомот ивом и вагон има.
– Зашто већ не крећете? – питал а је нек а девојч ица.
Њих двоје су међут им желел и да се бар још који час ак одлож и време не
избеж ног и страш ног рас танк а.
– Немој ми писат и. Било би ти одвећ теш ко. Са сваком речју бол би се изно
ва буд ио.
– Ник ад? – упита девојк а, и да би сак рил а поглед, под иже га звездама. Зар
се ни писат и не сме?
– Живот ће све излеч ит и – рече он нешто што је требало да буде утех а, али
што је и њега самог највише муч ило.
Сад свет у гомилама пох рл и на врата вагона, која кондуктери бех у отворил и.
– Како свет нек уд жури, тихо се зач уд и она, глед ајућ и како друг и јед ва че
кају да уђу.
– Можеш ми пис ат и само ако ти кад у живот у буде одвећ теш ко, и немад
неш коме другоме рећ и – пож ури се он да каже, уплашен наглим ближењем часа
пол ас ка.
– Морам ти наћ и мес та – дод аде – пут ће бит и дуг.
Али мес та су сва скоро бил а зау зета. Једно јед ино се скривало у неком ку
пеу пуном гос поде. Људ и, кад видеше жен у, услуж но се нас меш ише, нудећ и јој
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мес то. Млад ић из угла поглед а је са нароч итом радозналош ћу у руке. Јед ан по
смат раше њен у малу путн ичк у торбу, трудећ и се да према њој неш то зак ључ и.
Нек и стадоше са нароч итом намеш теном отменош ћу да пуше. Плави путн ик
крај врата глед аше је у ноге, нимало не скривајућ и шта га највише зан има.
И они, који су се за увек растајал и, и знал и да не мог у дел ит и ни радости, ни
болове, ни снове, између којих се већ спуш тал а гус та завес а тајне; они који су
морал и да све прегоре, немадоше снаге да прежале ту, пос ледњу хладн у вечер.
– Док ја будем сâм лутао улиц ам а, најоч ајн ији од људ и, ти ћеш бит и окру
жена удварањем, рече он туж но све више губећ и ран ију снаг у.
– Мол им те, буд и вечерас сам. Мис ли на мене. Ово је најс траш нија ноћ у
мом живот у – одговори она.
Тада обоје, посрам љени због овол ике људске слабости, као деца оборише очи.
На перон у се чуло глас но, прод ир уће јау к ање. Пет тамно одевен их жена,
једнол ик их као вране, држ ах у се за руке и плак ах у нек им гласовима који очаја
вах у, одрич у се и слуге зло. Исп ред жена иђах у чет ири млад ића, са изразом бол а
на лиц у, и пос рам љен и због ове глас не, женс ке жалос ти.
– Заш то плач у? – упита она уздрхтавш и, и ухвати га за рук ав. Овај проду
жен и, неу здрж аван и јау к учин и јој будн ијим њен рођен и бол. Она виде како се
тамна пус тиња неизвес ног отвара пред њом.
– Млад ић и одл азе у Америк у, одговори он тек пос ле некол ико час ак а, по
што је пок ушао да сав лад а своје сопс твено узбуђење. А њем у се чин ило као да
ове туж не, једнол ике жене плак ах у и њиховим болом и слах у га високо под би
стро, и тог вечера тако лед ено, јес ењ е небо. Он осет и так како је бол јед ин а
стварност у живот у.
– Ко пут ује, извол’те у кол а! – јав љал и су кондуктери свечано.
Пет тамно одевен их жена умнож и своје јау ке, као да је то био час кад се по
којн иц и крећу из дома на задњи пут.
– Кад ли ћеш стић и? – упита он, као да је овим безначајн им питањем желео
да одлож и час пол ас ка или мож да скрије своју забун у и бол. Потом изненадно,
сав лад ан очајањем, пре него што је буде пред ао у наручја ћуд љиве судбине, за
грл и је дуго, шап ућућ и крај њен их плачем пот ресан их уста:
– Мож да задњи пут. Немој никога више волет и. Обећај ми.
У томе час у љубав је бил а јед ин а врл ин а њин их душ а. Све остало чин ило
им се лаж, јер је ћутало негде пот ис нуто болом.
Кад се воз крете, она диже свој рубац, влаж ан од суза. Њем у се чин ило да
прамен њене душе леп рша усам љен на студеном јесењем поветарц у. Али воз је
већ скретао за савијутак пута, и он остаде сам, испод јесењих далек их звезда. У тој
нап уштенос ти зас ија му душом сећање да има у џеп у, на слиц и, њено лице мало
кол ико златн ик, и да ће га моћ и, кад год зажел и, пољупц има обас ут и.
И ова ситн иц а, ова мал а трун, учин и му се као бродоломн ик у неш то што
ће га моћ и спас ти.
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амајлија

М

ир, деж урна је наша гос пођица! – вик але су ред аре у другом разреду.
Наш а гос пођиц а бил а је гос пођиц а Мира Пет ровић, стари профес ор
историје, омиљена личност међу учен ицама. Њу су све оне, и мале из другог и
вел ике из осмог, звале тако рођачк и. А њихова је бил а због тога, што је нос ил а
увек исти, чудног обл ик а, шеш ирић; што је ишла увек огрн ута пелерином; што
је мног о вик ал а, а није мног о каж њав ал а; што је имал а врло дуг каж ип рст и
увек њиме неш то пок азивал а, свеједно да ли неш то стварно или нек у своју ми
сао. Њихов а је и због тога бил а што је корач ал а више муш ки и на женс ке сит
ниц е овог свет а није обраћ ал а паж њу: да је само могло, она би чес то ципелу
с леве ноге облач ил а на дес ну; и да је учен ице нис у опом ињ але огрн уле би се
чес то преврн утом пелерином и шеш ир би окрен ул а како се не окреће. Њихова
је бил а и што их је бран ил а. Од чега их је и кад бран ил а нис у знале, само је у
разред има влад ал а вера да их гос пођиц а бран и. Бил а је њихова и што су знале
неке њене грехове, то јест да је пре пол а год ина задоцн ил а чет врт час а и про
шла кроз ходн ик на прс тима, ваљд а да когод не би чуо, и што је једном изи ш ла
случ ајно са цигарет ом из канцел арије, и једном пог реш ил а па каз ал а умес то
Муц ије Сцевол а – Кај Сцевол а, а пос ле се нас мејал а, па им поверљиво призна
ла да је расејана. Једном реч и волеле су је и веровале да им донос и срећу.
И, ето, кроз некол ико часака појавил а се она. Поп рет ил а је каж ип рстом на
све четири стране, према отвореним вратима учионица, и занесено ходала ходни
ком. А кад а би, дошавш и до краја ходн ик а, заокрен ул а, пелерина би јој описал а
широк круг као сукња у балерине и потом опет нагло пала у мирним наборима.
– Имаш ли амајл иј у? – упитал а је мал а црна девојч иц а из пос ледње клупе
своју суседу.
Немам још, – рек ла је друга девојч иц а жалос но, – ник ако не мог у да угра
бим трен утак да је одрежем. Бојим се да се гос пођица изненад а не окрене. Пре
некол ико дана, кад смо опет имале рад, там ан сам понел а на одмор мак азе да
одсечем бар две три длач ице са пелерине, а гос пођица се нагло окрете.
– А скоро цео разред има амајл иј у, знач и нис и веш та. То треба брзо, без
страх а рад ит и. Ја сам једном, кад је гос пођица крај мене стојал а, извук ла јед ан
кончић, и одмах сам, још истог дана, поправила математик у. Све каж у да им амај
лија из пелерине доноси срећу. Пок ушај данас на вел иком одмору. Не бој се.
–
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Утом се баш гос пођица пок азал а на врат има, викн ул а глас но: „Мир!“ и ако
су деца бил а мирна, ушла у разред, па обес ивш и пелерин у крај катедре почел а
рад. Причал а је како је Хан ибал са слоновима дошао из Африке у Итал ију. Де
ца су слушал а и уживал а, али као што се ужива у музиц и; слушале су је и тон у
ле у своје мис ли.
Девојч ица до прозора је мис лил а: „Госпођица нимало не лич и на мам у, а ни
на тетк у.“ Девојч ица до врата се у себи смејал а: „Наша гос пођица тако смеш но
врт и прс том. Има дугачак прст као у наше стрине.“ Трећа је опаж ал а: „Гос по
ђица има пепељас ту кос у као у тате.“
– Шта сам сад говорил а? – наједном пита гос пођица и слази са катедре као
как ав громовн ик. Њен каж ип рст се упери у девојч иц у до прозора, и тај би тре
нутак збиља био траг ичан, да се њене очи не смеше притајено.
– Није љута, – шапн у наједном деца једно другом и весело диж у руке.
Пролазећи између клупа госпођица се дотиче сад руком, сад сукњом, дечјих
лактова, косе. И од тога дод ира девојч ице су срећне. Понек а се стид љиво зару
мен и, понек а нароч ито седне на крај клупе, да би је она прол азећ и дод ирн ул а
својом одећом. Учин и им се још много ближ а него кад сед и за катедром, скоро
као да им је дош ла у гос те, у кућу. Много слободн ије је зап итк уј у и причај у јој
своје бриге и радос ти.
– Мол им вас, госпођице, мој тата каже да је историја старог века тешка за нас.
– Кад тата каже, сиг урно је тако.
– А моја мама баш каже, – јав ља се љубоморно друго дете – да је много за
ним љива.
– Свака мама има право – прек ида разговор госпођица и смеје се. И сва деца
се смеју.
Утом зазвон и. Из свих учион иц а пој уре гус те лавине деце и стан у се про
бијат и низ уско степен иш те. Рук е се диж у увис, да би бил о у ходн ик у мал о
прос тран ије.
– Сад можеш ишч уп ат и из пел ерине конч ић или одс ећ и два-три влакн а.
Пож ури. Понес и мак азе – шап уће девојч ица из пос ледње клупе.
Обе девојч ице пођу мирно за пелерином и, кад су биле у највећој гуж ви,
девојч ица која још није имал а амајл ије одреже брзо са скута пелерине парчен
це, кол ико би прит ис нуо каж ип рс том. Хтел а је да одреже само два три влакна,
али су маказе биле оштре и вел ике, около се деца гурал а рука дрхтал а од страх а,
и на гос пођич иној пелерин и је остал а рупа као од курш ума.
Када се олуја одмора стишала, нагло се на степеницама указала госпођица са
пелерином преко руке. Јурн ула је у директорову канцеларију не куцајући. Девој
чица са амајл ијом, која се била сакрила иза ногара на којима стоје извешани кап у
ти, чула јој је глас из канцеларије. Говорила је громко као да заповеда војском:
– Ако се одмах ово не спреч и, једног дана ће ми одрезат и и главу. Захтевам
да се пронађе која је и најс троже казни.
Девојч ица брзо извуче из џепа нап рстак и амајл ију стави у њега. Чин ило јој
се да ће ту бит и најс иг урн ије. Ослуш нул а је потом да се још штогод неће чут и
из канцел арије, али је гос пођиц а већ тише говорил а. То је увек био и на час у
њен обичај, прво плане, па се одмах пос ле утиша.
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Кроз некол ико часака опет се лава деце сручила у ходнике и учионице. И де
војч иц а се готово склоп љен их очиј у, понесен а тим тал асом, упус тил а у свој у
учион иц у.
На врат има се појавио директор, доброћуд ан, подебео човек:
– Брзо у учион ице – рек ао је кратко, и сачек ао на врат има да деца уђу.
Пос ле звон а за нас тавн ике ушао је са гос пођицом и учит ељицом ручног
рад а право у разред девојч ице са амајл ијом.
– Изнес ите све ствари на клуп у, – рек ао је хладно.
Наједном се на клупама створиле књиге, поморанџе, кифле, криш ке хлеба
намазане пекмезом, слич ице, мале мак азе, разнобојно платно за рубље. Дирек
тор је зашао од клупе до клупе и завиривао у то ђачко богатс тво. Као са нек а
квих огромн их висина посмат рал а је госпођица са катедре комешање у разреду.
– Свак а има мак азе, – рек ао је директор сав збуњен и нес рећан.
– Јес те, дан ас имај у ручн и рад – пот врд ил а је учитељиц а рад а скрушено,
јер јој се чин ило да она снос и део кривице.
– Са тим триц ам а чов ек не би мог ао одс ећ и ни пау ч ин у, – примет ил а је
презриво гос пођица. – Треба видет и има ли која веће мак азе.
Зат им је скут пелерине дигла високо и пок азал а:
– Нек а од вас ми је одрезал а парченце пелерине. Одмах нек а се јави која је
учин ил а ту буд ал аштин у.
Гос пођица је, разу ме се, бил а и љута, а опет и нек ако задовољна. Вероватно
је слут ил а због чега јој деца сецк ају пелерин у. Нико боље од ње није знао разне
луцк ас те ђачке предрас уде.
Разред је одједном букн уо, пос тао је срећан због тога догађаја. Било му је
пријатн ије него да су изненад а повел и у цирк ус.
– Страш но! – вик але су девојч ице, а очи им весело играле.
– Тек ће бит и страш но, – рече претећ и гос пођица па зађе међу клупе.
– Мир! Мир! – утишавал а су деца једно друго, у жељи да им не измакн у ни
једна реч ни пок рет директоров.
Изненад а се гос пођиц а упут и пос ледњој клуп и. Тамо су седеле две девој
чице, а стојале само једне мак азице.
– А где су друге маказе, зар се обе служ ите једн им? – упита радосно слутећ и
да је већ назрел а кривца.
– Ја нис ам своје донел а, – кроз плач се јави девојч иц а што је одсек ла амај
лију, а осећал а је како је мак азе скривене у рук аву боцк ају.
– Само ти нис и донел а, – зас меја се гос пођица. – То је баш чудновато. А да
их нис и сак рил а гдегод?
Дете је већ глас но плак ало, јед ва су се могле разабрат и реч и:
– Ето, преглед ајте слободно торбу.
– Нек а, нећу торбу, него да вид имо на ком другом мес ту, – рече гос пођица
већ спокојно, и ухват и је за рук у.
Девојч иц а је морал а да одмакне рук у од грудног коша и у рук ав у зазвецк а
нешто.
– Ту си их дак ле сакрил а. А где је парченце од пелерине? – упита госпођица
скоро благ им гласом, желећ и да дете што пре призна.
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Чуо се само плач. Разред је јед ва дисао. А гос пођица, као они мађион ичари
што одмах у дворан и пуној света погоде код кога се нал ази скривен и предмет,
скиде са девојч иц иног прс та нап рс так и из њега извуче парченце пелерине.
– Можемо сад ићи, – обрат и се она директору и кроз свечан у тиш ин у ра
зред а, праћена зад ив љен им поглед има, изиђе.
Сут радан, седница професорског савета још није ни држана, а ђаци су знал и
већ шта се на седн иц и говорило.
– Чујте, чујте даље – саопш тавал а је са катедре ред ара млатарај ућ и лењи
ром. – А кад је гос под ин директ ор каз ао да цео разред мора бит и каж њен, и
Мил ица да мора добит и тројк у из влад ања, наша гос пођица нас је бран ил а.
– Она нас увек бран и – одобрил а су друга деца.
– Казал а је господ ин у директору да јој нисмо главу одсек ле ако смо одсек ле
парченце пелерине, и да она не дâ да будемо каж њене.
– Зар је смел а да каже тако! – дигао се нек и глас ић из гом иле.
– Ти мис лиш ако се ти свега бојиш, да се и она боји, – ућутк аше га друг и
гласови.
А онда даље шта је било? – нестрп љиво упита Мил ица, чија се судбина реша
вал а на тој чудној седн иц и, која је тек имал а да буде.
– Шта ће бит и... Свађал и су се пос ле – објас ни ред ара.
– Професори! – опет се јави глас ић.
– Па разу ме се, на седн ицама мора да се свађа – ућутк а га ред ара.
Дец и је било мило кад су то чул а. Заборавило се на седн иц у. У разреду је
нас тало весеље. Девојч ица до прозора устаде и објави:
– Моја мама је знал а гос пођиц у још пре кад је бил а у Ниш у. Тад а је гос по
ђица имал а кос у и хтел а да се уда.
– Да се уда! – зач уше се зад ив љен и гласови. – То је смеш но.
– А је ли тад а нос ил а пелерин у? – дигао се опет исти плаш љив глас ић.
Кроз ходн ик тад прође она, а деца поис как аше из клупа и зак рч ише врата.
Чин ил а им се потп уно нова. Глед ал а су је нет рем ице као да је как ва, први пут у
разред унесена, мапа Аустрал ије.
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Залудели га доктори

У

” сунчаној рес торац ији пород иц а је пос ледњи пут дал а болес ник у савете.
Тихо, да друг и свет не чује, с једне стране је приг ушено говорио брат:
– Па не дај да те тамо доктори боцк ају и сек у. Нек а, каж и, хвал а. Ја хоћу на
природ ан нач ин да се леч им. Јело, сунце, одмор и – крај. Јес и ли чуо?
Жена је с друге стране шап утал а:
– Немој тако да те залуде. Ти доктори сваког залуде. Каж и, хоћеш само на
природ ан нач ин. Немој да те нап раве као оног кривог Перу. Отк ако су почел и
у њега дуват и, сав се иск ривио на једн у стран у.
Пријатељ је с другог краја стол а говорио скраћен ицама:
– Само памт и: храна, одмор. Нож – ник ако. Прозор, смех, природно.
– Не берите бриг у – одговорио је болесник – нисам ја залуд рођен у Шапц у.
Знаћу ја изврдати. Они нека причају шта знају – ја ћу терати своје. Не берите бриг у.
А кад је воз крен уо и путн ик прот урио глав у кроз проз ор да још једном
махне својима, жена је пот рчал а и довикн ул а пос ледњи пут:
– Ник ако само да дув ај у у тебе. И пази да се не заразиш са тако ровит им
плућ има. Пож ури отуд, месец-два дана, па дос та.
– Буд ите спокојн и, нисам луд.
Усп ут је мис лио: „Нек а доктори прич ај у шта знај у, ја ћу се држ ат и свога.
Не дам да се на мен и уче и исп ит ују. Није ме мајка род ил а да се они прос лављају
на мој рач ун.“
Чекајућ и у амбул ант и на први пријемн и преглед, болесник се прес лишавао
шта ће рећи шефу, али је и шеф унапред знао шта ће казати новом болеснику, јер је
већ био добио његову болесничку листу послату од среског лекара. И таман је узбу
ђени пацијент хтео да се изјасни, а шеф га пријатељски обг рл и око рамена, благо
посад и на стол иц у и брзо поче говорити, не дозвољавајући да му се упада у реч.
– Нисам знао да је у Шапц у тако култ урна сред ина. Господ ин доктор Вићен
тијевић види се много ради, и са успехом ради на социјалној медицини. Када буде
мо имал и више так вих лекара, неће туберк улоза овол ико харати по нашој зем љи.
Болес ник пом ис ли да је сад на њега ред, али му шеф опет благо спус ти ру
ку на раме.
– Да, да, – рече он, – ја већ отп рил ике знам ваш случај, према лис ти коју ми
је гос под ин доктор пос лао. Болест код вас није зап уш тена, срећа је што сте на
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време дош ли, моћ и ћете се успеш но леч ит и. Тол ик а средс тва модерне мед иц и
не стоје вам на расположењу...
Углом свог хит рог ока шеф опази исувише вел ико нес покојс тво на пац и
јент у, па прек ин увш и брз о гов ор пређ е на преглед. Слуш ао зас ебно свак и
плућни мех урић, на свак у пору грудног коша спуштао своју рук у, бележећи неке
алгебарс ке знаке по цртеж у плућа. Због те чудне мапе пац ијент трен утно забо
рави своју главн у мисао.
– Пос ле подне ћемо још видет и на рендген у – рек ао је шеф устај ућ и, и па
цијент у се учин и да је много нерасположен ији него у почетк у.
– Шта ли вам значе ове квач ице? – усуд и се пац ијент да упита.
Шеф се слатко нас меја и опет га заг рл и.
– Неке докторс ке квач ице, ви ниш та не брин ите. Сад сам ја ту да се о вама
бринем – рече он, помало нес трп љиво га доводећ и до врата, иза којих су мног и
друг и чек ал и на преглед.
Врло неп ријатн а мис ао руп и у болес ников моз ак, чим се нађе у ходн ик у:
„Шта сам ја уобразио да докт ори чек ај у на мене само да ме реж у. Имај у овде
чит ав о стад о да им је сиг урно и дос ад ил о. Ако предл ож и как во кас ап љењ е,
знач и збиљ а је пот ребно.“ А пот ом се сет и свих пор од ичн их сав ет а, муд рих
пријатељс ких опомен а, и опет га обу з е неп ријат ељс ко осећ ањ е прем а свим а
докторима на свет у. Хтео је прос то да смож ди себе самог, што одмах није ка
зао своје погледе на лечење, што није објавио да ће остат и само два-три месеца
у санаторијум у. Чин ило му се да је проп ус тио трен утак који се не да нак над и
ти, да већ по подне нит и идућ их дана неће стић и да то каже. Хтеде да се сет и
чиме га је шеф спреч ио да одм ах не објас ни шта жел и, али се све било чудно
смешало у његовом сећању.
Док је стигао до терасе сасвим је поврат ио ран ију борбеност, и неповерење
у лек аре, осећајућ и пот ребу да своју одлук у што пре саопшти ма коме. Журило
му се као да остав ља тес тамент, и као да је тиме хтео да спреч и свако кас није
колебање.
Кад га је сес тра довел а на терас у и одред ил а му мес то, разговор пац ијената
се мало утиша – свак и је мерк ао дош љак а и одређивао му дијагнозу.
– Идете са преглед а? – упита га сусед са дес не стране.
– Са прегледа. Поче шеф нешто о модерном лечењу, али му ја одмах рекох да
нећу никак ва сецкања ни боцкања; ако може нешто на природан нач ин – добро;
ако не може – збогом – одговори нови пац ијент верујућ и и сам да је тако казао.
– Још си нов! – добац и неко из угла и друг и се нас мејаше.
На веранду упаде пацијент жутог монголског лица, за кога је круж ио глас да
га је шеф спасао и дигао из мртвих, и који се такође тога часа враћао са прегледа.
– Е тај би, људ и божји, хтео да с срећан што си овде! Сто пута ме је упитао:
„Јес и ли сад срећан? Осећаш се сиг урно као да си васк рс нуо отк ако сам ти дао
пнеу м у?“ И мораш људ и божји, све да одобрав аш: и да си васк рс нуо, и да си
срећан, и све.
– Из оближ ње стол ице диже се човек у мрком оделу. Очи су му биле вел ике
црн и кругови, и око очију је имао друге модре кругове. Он као у неком занос у
рече, обраћајућ и се пац ијент у:
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– Он вам је чудот ворац! Знаш кад га вид им да иде уз брдо, увек мис ли: чу
дот ворац, а не човек. Кажем вам...
Сви су дигли главе и глед ал и га смешећ и се благонак лоно, као што се глед а
дете. Нови болес ник је мис лио са страхом: „Овога су збиља доктори залудел и.“
– Па ти, друже, као да си женско, заљубио се у њега. Сав трептиш кад о њем у
говориш – примет и васк рс ли болес ник.
– Мож да и трепт им, само кажем: није обичан човек. Вид иш ли га само како
као муња прелета из виле у вилу, од пос ла до пос ла, од мис ли до дел а. И зар не
диже? Зар нис те уск рс ли? Ето ви, на пример, зар нис те уск рс ли? Глед ао сам вас
кад сте дош ли. Бил и сте убијен и, неповерљиви. Гад ил и сте се од свега овде као
од гусенице. Нисте имал и воље за говор, а камо ли за шалу. Ето, сад имате и дух а.
Он истина говори слично, али рец ите по душ и само: зар вам није мило кад тако
говори? Дигао вас је из мрт вих, и готово.
– Из мрт вих! Шта ви то говорите! Ви сте заис та полудел и за њим. Из мр
твих! Повуц ите реч, кажем вам!
– Реч мог у пов ућ и, али истина остаје. Нис ам хтео да вас вређам. И није то
само да је вас дигао. Дигао је и мене, и све нас. И овога дош љака што се сад овде
рог уш и дић и ће и прот ив њег ов е вољ е. Није обич ан чов ек каж ем и остајем
при том.
Сви су се грохотом смејал и.
Нови болес ник осет и неодољиво гађење и неп ријатељс тво према свим тим
људ има, нароч ито према човек у који је називао шефа чудот ворцем. Чин ило му
се да је све гов орио сам о да њег а нав рат и да се пов ин уј е свим докт орс ким
предлозима, чин ило му се да су се сви бил и заверил и прот ив њега. И у новом
пац ијент у набуја нек ак ав сит ничарс ки гнев. „Нисам дошао овде ваљд а да се за
разим. Шта су ме ставил и крај ових несрећника. Знају само да узму паре, а пос ле
их се не тиче,“ бес нео је у себи.
Чит ав а два мес ец а је трај ал а борба изм еђ у нов ог бол ес ник а и докт ор а.
Шеф га је сваке недеље звао и саветов ао прво изд алек а, неж но, потом све од
лучн ије и љут ито да прис тане на пнеу моторакс. А од куће су свак и дан стизал а
пис ма од родбине: „Држ и се само храбро. Не дај да те доктори залуде. Немој да
се на теби уче и исп ит уј у. Одм арај се добро, добро јед и, па се не бој. И пож у
ри... Твој се борав ак неш то одуж и. Нис и ваљд а тол ико забрљ авио да мис лиш
тамо да век ујеш, као она буд ал а Пера.“
– Па шта ја вама сметам? Плаћам лепо као и други, а не траж им да се око мене
мучите као око њих. Пустите ви само мене да се на природан начин лечим...
Шефа су до луд ил а довод ил а овак ва уверења:
– И жел ит е сиг урно да умрет е на природ ан нач ин – прас нуо би. – Онд а
сте то могли, пријатељу, и код своје куће. На ваше мес то може доћ и друг и, који
жел и да се леч и неп риродно. Хиљаде их чек ају, ви им само мес то зау зимате...
И шеф би најед анп ут пос тао хлад ан:
– Ви, разу ме се, имате право да се одлуч ите по својој вољи. Само у том слу
чају не бисте имал и права да останете овде дуже. И у случају погоршања, ја нећу
бит и одговоран; што је још најгоре, не знам да ли ћу се тад а моћ и над ат и пот
пуном успех у. Ви све више слабите.
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Болесник је одл азио утучен. Дол азило му је да одмах беж и, али су му стари
ји пацијенти препричавал и многе случајеве, где су болесници који су прек ин ул и
лечење нас трад ал и, и остајао је.
А шеф би, исп рат ивш и јог унас тог болес ник а, сав узрујан и нес рећан, ула
зио нагло код кога асис тента, вап ијућ и скоро:
– Неповерљиви су као да су дош ли на џунгле. И сад, извол ите, колега, су
збијајте туберк улоз у. Врат иће се одавде как ав је и дошао и још са погоршањем
јер болест му нап редује, и онд а ће се рећ и: „Упропас тил и га доктори.“ И нико
вам више из тог Шапц а неће доћ и. А ако бих му дао пнеу м у, процес би био на
гло заус тав љен, спас ао бих га. И глед ај ућ и га излеченог мног и друг и би се по
ред њега спас ли имајућ и поверења у санаторијумс ко, модерно лечење. Вид ите
с чиме све морам да се борим. Немам у својим болесницима сараднике, они неће
да ми помогн у да их излеч им.
Нови бол ес ник је збиљ а нагло опад ао и једног јут ра уплашено углед ао у
исп љувк у крв. Као прим ит ивц у тек му је у том час у било јас но да му прет и опа
сност. И наједном пом ис ао на шефа и на његов у помоћ, која му је дотле бил а
неподнош љива, учин ил а му се спасонос на, одмах је пос лао сес тру по њега.
Шеф је, погађајућ и шта га највише муч и, био врло благ:
– Не брин и. Нис мо ниш та проп ус тил и. Сад је прави час да предузмем ле
чење. Видећеш како ћеш се добро осећат и кад прим иш пнеу м у. Јеш ћеш као да
си цео дан копао, и мис ли ће ти бит и ведрије. Живећеш као цар.
Шеф је прел азио одмах на ти, чим би видео да болес ник више не прави от
пор. Заборављао је све увреде, био вел икодушан; прет варао се у брата, у вел иког
глумца, у пон изног болн ичара. И те вечери је болес ник зас пао мирно са миш љу
која му ран ије није давал а да спава.
Пет недељ а пос ле овога је човек са очим а као кругови говорио на терас и,
обраћајућ и се нас мејаном пац ијент у из Шапца:
– Нисам ли вам говорио да он спасава, ускрсава. Сећате ли се как ви сте бил и
кад сте дош ли сав нарог ушен и жут. И кочоперил и сте се са оним својим при
родн им нач ином. А сад је човек у мило да вас поглед а: вес ел и сте као да сте у
сватовима, и румен и, верујте ми, као ово моје ћебе...
Пац ијент из Шапца је пок ушао ред а рад и да остане при своме:
– Па није ваљд а побољшање дош ло само од онога што су доктори учин ил и,
рад ио је ту много више одмор и борови и храна, – а у себи се сујеверно мол ио
Бог у да му не урач унава у грех ове реч и.
И тога дана као и пре три месеца остал и болес ниц и су леж ал и близ у њега,
али га то није љут ило нит и се плаш ио да ће се заразит и од њих. И са вис ине ка
квог нау чн ик а је читао пис мо од куће у коме су га кум ил и богом да се остави
вештачког лечења и врат и кућ и.
А у Шапц у су са нес трп љењ ем бројал и дане, недељ е и мес еце. И жен а је,
разглед ај ућ и свак у нов у фот ог рафиј у што стигне из сан ат ориј ум а гов орил а,
хуч ућ и:
– Не верујем ја да он овако добро изглед а. Све је ово веш тачк и. Све ће то
сплас нут и чим прес тан у да дувају у њега. Залудел и га доктори, па то ти је. Оде
тамо, па га и Бог заборави. Залудел и га као и оног кривог Перу.
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пут као јаје

В

ећ осам год ина иде преко лета у своје план инс ко село адвок ат Бранко Са
вић са целом пород ицом. Не чин и то из штедње, могао би да иде и у најуд а
љен ије крајеве наше зем ље, него зато што је у себи био сач ув ао љубав за горе
свога краја, за прос тодуш не сељаке. Сувоњице, за онај скромн и нач ин живота
у својој кућ и на селу. Први пут је дошао само са женом, друге год ине са њом и
тек рођеном девојч ицом, и како се сваке друге год ине пород иц а повећ ав ал а,
седм и пут је стигао са три детета, жен ином мајком и женом.
Савић је волео сеос ке пос лове, сеос ка јел а, сеос ке забаве, дугачке излете у
план ин у и околна сел а. И кадгод би видео да му се жена и најмање нам ршти на
качамак с кајмаком или игру увече при којој се подврискује, болно га се коснуло.
Желео је да и она ужива у свем у томе. Болело га је исто тако што није волел а да
га прат и при његовим лутањима по окол ин и. Чис то га је увек било срамота, кад
би пред његовим сеос ким рођац има, и снах ама рек ла:
– Ако се може кол има и ја ћу поћ и, али богам и пеш ке не мог у.
Али се у том селу ретко куд а могло кол има. Било је безброј пешачк их стаза
и врл о мал о колс ких пут ев а, пут до варош ице, до школ е и до црк ве. Кол а су
служ ил а само за крајњу нуж ду и вел ике свечанос ти, свадбе, вашаре код црк ве,
путов ање у варош доктор у. Савић међут им није дозвољ ав ао да се због њега и
жене иде кол има на вашар. Прве две год ина и она је с њим ишла пеш ке, али како
је црк ва бил а дос та далеко, предео брдовит, а њу сеос ка весеља нис у забав љал а,
пос ледњих год ина није ни ишла.
Седме год ине дес ило се тако међут им да се морало поћ и кол има. Пожеле
ла је да се мало провоз а жен ин а мајк а, гос пођа Емил ија, или како су је у селу
прос то звал и бак а, јер је тамо свак а жена која има унуч иће и око педесет год и
на бак а. А и сам изглед гос пође Емил ије био је так ав да су је одмах тим именом,
иначе пун им милош те, прозвал и: бил а је дебељуш на, потп уно седе косе и жа
лил а се на реу мат изам. И кад је, дак ле, она пожелел а да се до сабора провоза,
није се имало куд. Она је са разлогом тврд ил а да ни дед а не мог у, ни мал а пето
год иш ња Олга, ни њен трогод иш њи брат Петар, ни беба Над а, да пешаче.
Кад се уочи Илиндана Савић вратио са пецања, деца су га радосно прес рел а:
– Сут ра ћемо се возат и, ићи ћемо на вашар код црк ве.
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– Ко ће се то возат и? – скоро љут ито упита Савић, спуш тајућ и шарене па
стрмке на траву, и поглед а своју жен у која се одмарал а под јабуком.
– Па, ето, бак а не може пеш ке, – умеша се Савићев брат. – Ми смо и тако
хтел и за сабор да прежемо. Није то ник ак ва мук а.
Сав ић, иако је жел ео да њег ов укус и нак лоност и друг и дел е, ипак није
био човек тврдоглав, а врло брзо је могао да вид и шта је и код њега самог сме
шно и претерано. Зато се одмах трже и упита сед ајућ и на траву:
– А как ав је пут? Мог у ли кол а да иду? Вид иш, дец а су мал а и бак а је дос та
теш ка.
– Не брин и за пут, – повик аше сви укућ ан и, – пут ти је као јаје. Има само
мало на једном мес ту камења и пос ле поток, али ћемо сић и.
– Шта то знач и, тата, да је пут као јаје? – упита Олга радознало.
– Знач и да је раван, нећеш се труцк ат и, – рече Савић и глас но се нас меја.
Пос тао је наједном врло расположен, мис лио је сиг урно како му се жен а
морал а раж алос тит и кад је дец у онако љут ито прес рео, и како ће се изненад и
ти кад сад објави да ће ићи и он кол има. И збиља се госпођа Боса врло изненад и,
кад јој он сав весео рече:
– Е, и ја ћу сут ра да се возам. Можеш и ти поћи са бебом. Вид иш пут је раван.
Неће ти сметат и.
И тако је нас тало право весеље због његовог прис танк а да се воза. Укућн и
су сви у глас тврд ил и да је пут гладак као јаје, и чуд ил и се свом Бранк у што дотле
није хтео сес ти у кол а.
– Није да кажеш као код нас у варош и равно, али није ни онако како има
сеос ких путева, – рече му брат Ранко.
– Ко је видео варошан ина да не вол и да се воза! – дод аде брат Милоје.
– Не бис мо знал и да смо те угос тил и, ако те мало не провозамо.
И тако је рано сут рад ан јед ан синовац спрем ио кол а, као за свадбу: прво је
ставио по дну кол а сено, па сандуке, па сламне јас туке, па преко њих вунене, а
преко свега нове ћил име, да се зна да им је рођак из варош и дошао у гос те.
– Да ли можемо сви стат и? – упита Савић видећ и да су се кол а нап ун ил а од
сам их ствари.
– Как о да не мож емо? – вес ел о рече синов ац. – Поз ад и ће сес ти бак а и
стрина са Олгом и Надом, ти ћеш нап ред са мном, а Пера може доле у сено.
Сви су се већ бил и искупил и за полазак. Госпођа Емил ија седе прва и узе малу
Наду и крило, а сви остал и потом поседаше по распореду синовчевом, и кретоше.
– Пођите вас двојица уз кол а, – рече Ранко двојиц и млађих синова. – Може
штогод зат ребат и.
Зат им он са остал им укућан има који су ишли на сабор пође пешачком ста
зом, а дечац и кретоше за кол има пуштајућ и све већ и корак, да не би заос тал и.
И у почетк у је све ишло дивно, пут је збиља био глад ак као јаје, јер је ишао
прво кроз две њиве, па кроз шум у Савића, док није изашао на сеоски друм. Деца
су весело узвик ивал а, гос пођа Емил ија тврд ил а да јој је као у фијакеру, Савић у
шал и говорио да није баш тако рђаво возат и се, и свак и час питао жен у је ли за
довољна. Чак су он и синовац удес ил и нек у сеос ку једнол ик у пес му, те су сеља
ци пешац и зас тајал и да слушају.
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Наједном се кола усред весеља накретоше на једн у стран у, као да ће се извр
нут и. Гос пођа Емил ија уплашено стиште Наду и наже се да вид и шта је. Савић
искоч и брзо на кол а и поду п ре их. Утом су стигли и дечац и и свом снагом се на
вал ил и на кол а да их исп раве. Међут им мало је вредело, пут је био дубоко изло
кан, половина левих точкова је ишла јарком, док су десни бил и на узвиш иц и.
– Ништа то није, – рече синовац коч ијаш, – још само некол ико метара. Ово
је сиг урно вод а нек и дан однел а. Поду п ри, поду п ри, Радојиц а! – дод аде брат у
који је ишао уз задњи точак.
– Зато ја, вид иш, не вол им ваше сеоске путеве, – рече Савић доста мирно, као
да му се та неп рил ик а помало и свиђал а, ваљд а зато што је верно слик ал а село.
Али јарак није ник ако прес тајао, кад га нес тане с леве, јави се с дес не стра
не, или почне с обе, што је још најбољ е бил о, јер се кол а тад а нис у крив ил а,
ишла су по прузи. С времена на време синовац се окрене и јави:
– Још мало само па ћемо на чистин у. Тамо је мало камен ито, али се бар кол а
не криве. Попни се сад ти, чича, ево још који метар па не треба више поду пирати.
Синов ац није лаг ао, пос ле јарк а нас тал о је камењ е. Кол а су се труцк ал а
као по пал ан ачкој калд рм и. Гос пођа Емил ија је једном руком држ ал а Наду у
крилу, а другом Олг у да не би испал а из кол а. Али ни само труцк ање није било
тол ико теш ко, кол ико бојазан да ће се опет кроз који трен утак одскоч ит и са се
дишта или се ударит и о лот ре. Госпођа Емил ија само није смел а ништа да каже,
јер је прва помен ул а вож њу. Међут им синовац се окрен уо и рек ао:
– Сиђи и ти сад, стрина, мало више ће се труцк ат и, па да ти се не смуч и.
Гос пођа Савић је јед ва чек ал а да сиђе са кол а. Дотле сама није хтел а да то
предлож и, увек у страх у да не увред и Савићева завичајна осећања, јер ма как ав
да је био пут, ишао је кроз његово село и није му се смело приговарат и.
Савић је за то време ишао поред кол а све расположен ији. Сељаке који су
наи л азил и зап итк ивао је у шал и зашто пут не оправе. Уживао је у њиховој зач у
ђености, кад настан у и загледају се у кола пуна грађана, као да је железница први
пут прорад ил а кроз село. Није га љут ило ни кад нек и преп реден ији добац и:
– Труцк ај се, труцк ај, нема у селу вашег варош ког бетона.
Или кад нек а жена зач уђено довикне:
– Та сиђите, што се побог у муч ите по камен у, лакше би вам било ногом.
Синовац се држ ао на свом коч ијаш ком мес ту понос ито као да вози краља.
Јав љао је само кад зат реба ко да сиђе. Најзад је у кол има остал а само још гос по
ђа Емил ија са Надом у крилу. Њој је дозвол ио да сед и и кад је наи ш ла низбрд и
ца са потоком.
– Држ и се ти, бако, само добро! – рече јој он и ошин у коње. Хтео је да се
пок аже ваљд а као добар коч ијаш, да у трк у сиђе низ брдо, пређе поток и опет
се уз брдо попне. Али се тад а догод ил а катас трофа, то јест смеш на катас трофа.
Сав ић углед а како се кол а, наи л аз ећ и на пот ок, изв рн уше, коњ клече и бак а
испаде у воду са дететом у рук ам а. Гос пођа Савић као избез ум љен а врис ну и
пот рча према поток у, али од страх а није ниш та видел а, те се свак и час спот и
цал а. Некол ико сељ ак а је за то време са Савићем стигло до изв рн ут их кол а и
изнело страд алн ике. Дете је уплашено врис нуло, али му ништа није било, само
је гос пођа Емил ија леж ал а онес веш ћен а и имал а вел ик у мод риц у испод ока.
722

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Приповетке ван збирки ________

САДРЖАЈ

Тек пос ле пет мин ут и је дош ла к себи и видел а се на трави опкољена сељац има
и уплашеном пород ицом и, сет ивш и се свега, пот раж ил а очим а Наду која се
већ весело смејал а увијена у очев кап ут.
Синовац је стојао блед као крпа, мис лећ и шта ли ће му рећ и код куће, браћа
су му скоро пос рам љено ћутал а, сељац и се вајк ал и:
– Е, како побог у то да се дес и, кад је пут што се каже као јаје. Јест мал о
излок ан и камен ит и ова низбрд ица, али как вих има путева, ово је цвеће!
А Савић кад је видео кћер здрав у и да се гос пођа Емил ија пов рат ил а, по
стаде прос то лудо расположен. То му се чин ио тип ично сеос ки догађај, и како
је уживао у свем у што се могло само у селу догод ит и шал ио се:
– Јес те, како кажете, пут као јаје глад ак, чудо је како су се могли изврн ут и.
И синовц у који је стајао још сав узбуђен дод аде:
– Ниш та, ниш та, ти сам сад иди до црк ве, а ми ћемо пол ако пеш ке, нем а
још много.
И са сабора су се сви врат ил и пеш ке, само он кол има. Мож да да би синовца
утеш ио, а мож да прос то да се нау ж ива вож ње по сеос ком пут у.
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Девет синова

С

тол ар Петар имао је девет кћери, али су и он и његова жена говорил и:
– Да вид ите само, док одгајимо свих наш их девет синова, нећемо се више
муч ит и.
– Тек ће онд а нас тат и муке – примећ ивал и су сусед и – вел ик а деца, вел ик а
брига.
– Аја – тврдоглаво је одговарао стол ар. – Само нек моји синови сврше шко
лу и занат, па то пос ле није више моја брига. Држ ава има да се брине. Зар нис те
читал и нек и дан да је краљ кумовао оној жен и, кад је род ил а деветог сина? Јака
ко, држ ава потпомаже где има дос та деце. То се тамо цен и.
– Де, видећемо – одговарал и су сусед и и одл азил и са подс мехом.
Али је стол ар нас тав љао дис кус иј у сам. Прво је говорио глас но, не би ли
им довикн уо, а пос ле све тише и тише као себи самом:
– Јак ако, то се тамо цен и. Неће наша држ ава дозвол ит и ваљд а као нек а да
јој број становн ика опада. Држава, брате мој, потпомаже на све нач ине где вид и
доста деце. Није то шала. И вел икашима је стало до тога да се народ множ и: тада
држ ава цвета, па је и њима боље. Тако је то.
Петар је био од оних ретк их људ и, как ве данас смат рају за буд але. Домови
ну је волео на предратн и нач ин, то јест смат рао је да су прво њен и интерес и па
његови, веровао у свет ињу ослобод ил ачк их ратова, смат рао да мин ис три и дан
и ноћ брин у само о добру народ а, да као сам и Бог о сваком појед инц у воде ра
чуна. Веровао је да је човек срећн ији укол ико има више деце. Најзад био је од
оних неп ракт ичн их род ит ељ а, којим а су и женс ка и муш ка дец а подједн ако
мил а. Није ниједном добивш и нов у ћерк у пом ис лио: „Штета, треба спремат и
мираз.“ А кад их је звао синовима није му намера бил а да пок аже да жал и што
их нема, него да су му и кћери миле кол ико би бил и и синови. Говорио је:
– Дете је дете. И сад је, браћо, нас тало ново време. Не тиче се држ аве јес и
ли муш ко или женс ко, само јес и ли сврш ио школе, јес и ли спреман за рад. Ди
плома се траж и. Прош ла су она времена кад си морао да будеш нес рећан ако ти
се род и женс ко дете, а сиромашан си човек. Данас тога више нема.
Људ и су га подругљиво глед ал и, подбад ал и га на так ве разговоре а пос ле
говорил и:
– Е, што ти је буд ал а. Не вид и да ту неће бит и мес та ни за млад иће а камол и
за његове школоване ћерке.
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Пошто Петар није био глуп човек, назирао је њихова исмевања, али његова
доброта и беск рајна вера да ће све бит и добро нис у му дал и да се љут и.
Једном су девојке, чије се школовање ближ ило крају, забрин уто примет иле:
– Говоре да се више неће примат и женс киње у службу. Има, каж у, и сувише
муш караца који чек ају мес то, па је ред да они прво добију.
Али Петар ово није могао нипошто да схват и и тврдоглаво је одбијао:
– Ти само добро учи и не брин и. То се изд лаг ују оне које имају рђаве оцене.
Њих зато неће да приме а не зато што нис у муш карц и. Кад је мен и свеједно да
ли сте девојке или синови, онд а је држ ави још мање стало до тога.
Али није, тата, – протес товале су девојке – једна наша другарица је пре две
год ине одл ично сврш ил а па још нема мес та.
Петар је међут им пос тајао све тврђи, што су га више разу веравале:
– Онд а је нек а богаташ ица па се то тамо сазнало...
– Није, није – прек ин уле су ћерке, – баш је сиромаш на. То је чик а Мил ано
ва ћерк а.
– Е, онд а им сад не треба случ ајно так ав чиновн ик – опет се држ ао свога
Петар.
– Ти си тако чудноват – скоро је кроз плач казал а девојч ица која је те год и
не сврш ав ал а прав а – ти увек неш то изм ис лиш само да би мог ао да останеш
при своме.
– Глед ај ти свој пос ао – рек ао је Петар тобож строго, а у душ и му је било
мило што су му деца тако отрес ита.
Потом је отишао у рад ион иц у. Две средње кћери, које је оставио на стол ар
ском занат у пошто су сврш иле по два разред а гимназије, пол ит ирале су вел ик и
буков сто шап ућућ и међу собом. Петар их погледа и задовољно се осмехн у.
Пом ис лио је да се не боји да га как ва лађа избац и на пус то острво са њего
вом децом, јер би се са разним занат има и знањима која су стек ла могла свугде
снаћ и. Најс тарија је већ бил а учитељиц а, једна је учил а шивење, једна бил а у
пос лас тичарс кој радњи, једна у средњој техн ичкој школ и, једна у трговачкој, а
најм лађу је, која је још бил а у основној школ и, био намен ио за докт ора. Ми
слио је кад остале изиђу на пут помоћ и ће да се она школује. Мож да је некол и
ко трен утак а пос ле разговора са кћерима био узнем ирен, али кад се прих ват ио
рад а врат ил а му се потп уно стара вера у држ авн у правичност и свемоћ. Није
прос то могао да не верује у нешто што је осећао да стоји над њим.
Кад је Љубица сврш ил а права, деца су га ипак наговорил а, за свак у сиг ур
ност, да оде до кума, човек а који је имао утицаја на мин ис тре и разне друге ва
жне личнос ти и да га замол и да проговори коју реч у мин ис тарс тву.
– Чујем да не вред и сад нап ис ат и само молб у – рек ао му је – па те мол им
рец и тамо кој у реч за Љубиц у. Напомен и само да је пун а кућ а деце. Држ ав а
потпомаже так ве пород ице, то се цени тамо. Подсети их да су одл ично свршила.
Све им лепо каж и. Ја сам човек прост, не бих умео као ти.
Пос ле некол ико дана кум је сврат ио у рад ион иц у, поћутао неко време, као
што се обично ћут и пре него што се јави што неп ријатно, и онд а рек ао:
– Ништа, куме, засад нема за Љубиц у. Решил и су да примају само мушкарце.
Новца мало, молби много, па су тако одлуч ил и.
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Петар остави посао па седе на нову, још недовршен у стол иц у.
– Богам и тако је – нас тави кум, – веле да је случајно муш карац, још би не
како и ишло, учин ил и би ми.
– Е, па ето, шта да рад им, – утучено рече стол ар. – Да сам чак и ран ије за
ово знао, не би ми вредело. И сам знаш, само Бог може то да удес и. А рече ли им
да их имам деветоро, девет Југовић а? – дод аде као прекорно, јер је мис лио да
кум није упот ребио сва средс тва за борбу.
– Рекох. Али, знаш, сад се то друкч ије гледа. Сад се утрк ују ко ће мање деце
имат и. Веле нам нож ило нас се и што ће тол ик и свет.
Стол ар је и ран иј е слуш ао так ве прим едб е, али му се учин и као да тек
сад чуј е. Осет и неш то так о болн о у срц у, неш то так о неј ас но болн о, као и
сви који се пос ле нас илног зав арав ањ а нагло проб уд е, али побед и ипак над а
и фан ат из ам.
– Ниш та, – рече, – то је само привремено, док се млад ић и не смес те, а по
сле ће доћ и ред и на девојке.
Пос ле год ин у дана је Радм ил а сврш ил а средњу техн ичк у школу, и опет је
стол ар отишао код кума и рек ао:
– Каж и им да је једна чек ал а год ин у дана, помогао сам држ ави кол ико сам
могао. Право је да ми бар ову друг у приме.
Али је и са другом било исто. Кум је у вел икој неп рил иц и јавио:
– Нас тал а су теш ка времена. Сад ће и оно женс киње које је у служби да от
пуш тај у, нема ниш та од примања нових. И, каж у, отк уд баш да оде у ту школу,
то је школ а нароч ито за муш карце.
– Е, па оде, куме, зато што нис у ран ије казал и да је нароч ито за муш карце и
зато што јој је ишао од руке рач ун и цртање и она, како се оно зваше, физик а.
Па ја онд а рекох – нек а иде. И нисам ни сањао да ће се глед ат и и на то још да ли
је женс ко или муш ко.
Кад је пос ле две год ине Мил иц а сврш ил а тргов ачк у академ иј у, пош ао је
сам стол ар по мин ис тарс твим а. Могао је да јој траж и мес то и у некој банц и,
али је хтео прво да пок уша да јој нађе држ авн у службу. Мис лио је: „Боље од др
жавице и динар, него у приватној служби и сто динара.“ И наи вно је чак веро
вао да му је дуж ност да прво држ ави пон уд и радн у снаг у свог детета, да би се
огреш ио ако би пошао прво на друг у стран у. И био је готово убеђен да ће ствар
бит и добро свршена.
Зато је у канцел ариј у мин ис тарс тва ушао спокојно као у свој у рад ион иц у
и као својим сус ед им а објас нио гос под ин у у фот ељи шта очек ује од држ ав е.
Пох вал ио се са кол ико је нових под ан ик а обогат ио домовин у и дод ао:
– У нашој малој предратној Србијиц и да их је неко имао још тол ико, могао
им је осиг урат и будућност, па ћу ваљд а и ја...
Веровао је да га човек у фотељи слуша са уживањем, али га он нес трп љиво
прек иде:
– То су била друга времена. И не знаш како данас још може да буде људ и који
веруј у да треба само сврш ит и школу па да држ ава одмах као на пос луж авн ик у
пон уд и мес то. Најз ад ми имамо тол ико муш карац а нез апос лен их. Треба њих
прво смес тит и. Вас се то не тиче! Свак глед а само своје интересе.
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Пос ледње реч и су се оштрије од нож а заболе у срце чес титог стол ара. Нај
већа увред а коју му је неко могао рећ и бил а је да је у бризи за своје добро забо
равио на опште.
Некол ико часак а остаде ћутећ и па узбуђено рече:
– Али, гос под ине, ви не знат е да ми је ово треће дет е без мес та. За прв о
двоје нисам рек ао ништа. Једно је заврш ило школу пре три год ине, а друго пре
две. И ето драге воље се бринем за њих, само да олакшам држ ави...
Гос под ин је као опарен скоч ио. Смат рао је да је стол ар увред ио држ аву на
дај ућ и се да ће пос ле школовања као само по себи доћ и запос лење, што је осе
ћао тол ик у повезаност између интереса држ аве и својих личн их.
– Наш и људ и не знају ништа друго него на државне јас ле, као да школ а само
зато пос тоји да се пос ле вуче плата, – рече он скоро бес но.
Опет стол ар осет и ове реч и као жаок у и прекоревајућ и рече:
– Ја сам своје преполовио: једн и су на занат у, а друге сам школовао. Мис лио
сам да је за свак у зем љу боље кад има више школован их грађана.
Мис лио је још да говори, да каже шта је све сањао кад му деца пос тан у сво
ји људ и, да објас ни свој у оданост прем а домовин и и да би био кад ар да и веће
жрт ве поднесе него што је ово одриц ање, да најзад увери тога хладног човек а
пред собом да му је исто тол ико кол ико и њем у стало до добра зем ље.
Али је господ ин имао много посла вероватно и хладно је завршио разговор:
– Најзад рекос те једна вам је већ у држ авној служби, то је довољно. Ми не
можемо понамеш тат и сваког ко се род и. И да је муш карац још бис мо и могли
разговарат и а овако, мол им извин ите, засад не мог у ништа за вас учин ит и.
И, рек авш и то, гос под ин пруж и рук у у знак да је разговор свршен.
Сав збуњен и разочаран, Петар изађе на улиц у. Сет и се редом рођенд ана
свих својих кћери. И трен утно, први пут у живот у, осет и као нек у љутњу према
својој жен и, што није нек ак о знал а да га обрадује кој им сином. Пок уш а да
уобрази да умес то девојак а има све саме муш карце, и прос то му се учин и као
да чује где му гос под ин код кога је малочас био говори: „Браво, богам и, девет
синов а. То је врло добро. Да је женс киње не би ваљ ало, али овако свим а ћемо
им наћ и мес то.“ Мож да се некол ико часак а јави и извес но нерасположење пре
ма држ ав и, изв ес но осећ ањ е нес клад а између оног а што он прем а њој гаји и
онога чиме му се узвра ћа.
Али су људ и његове врс те опт им ис те и праведн ији него што би и који ми
нис тар на свет у очек ив ао од својих под ан ик а. Приближ ивш и се кућ и и угле
давш и како му у двориш ту кћери спремај у сто за ручак, њега опет обу зе стара
вера и успех и стари понос пат ријарх алног оца. Осет и широк у радост у одри
цању, как ву су нек ад осећал и грађан и мале Србијице кад су бил и у питању не
ки виш и, по њихов у схват ању, инт ерес и... Учин и му се да цел а зем ља од њега
очек ује ту жрт ву, да равнотеж а држ авн их финанс ија завис и баш од тога што ће
се уштедет и на његовој дец и. Пом ис ли да је чак и праведно што се муш карц и
ма даје првенство, јер је наи вно веровао да је то због тога што они у случају рата
гин у. И још много друг их некорис тољубивих мис ли и расположењ а прође му
кроз срце, док се није утеш ио. И улазећ и у кап ију весело довикн у:
– Да се прво руча, а пос ле ћемо о свему разговарат и.
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Господин у рукавицама
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егде у најјуж нијој улиц и на Неи м ар у, у мал ом стан у сут ер ен а имал а је
своју кројачк у рад ион иц у девојк а Катарина. По цео дан је седел а нагн ута
крај прозора са кога је чипк ана завеса бил а повучена у стран у, да би се боље ви
дело. У пећ и је укрш тал а само по два дрвета, тек да чује звук ват ре; нос ил а је
чарапе од веш тачке свиле и заобил азил а далеко пос лас тичарн ице и биос копе,
да је жељ а не би пов ук ла да пот рош и тамо нов ац. Заобил азил а је око догађаја
који се нис у могли збиват и свак и дан, јер је знал а да пос ле пријатности још теже
бива врат ит и се у пређаш њу једнакост живота.
Али предодређен и болови и радос ти морају да се збуду ма кол ико око њих
заобил азил и. Једне недеље пре подне заус тавил а се Катарина крај излога био 
скопа. Увек је далеко заобил азил а, да не падне у иск ушење, а тада се зауставил а.
Рек ла је себи: „Биће мож да как вих леп их хаљина на глум ицама, па ћу нак над ит и
ово што сам пот рош ил а: упамт ићу крој.“ И ушла је.
У дворан и је било само нешто деце и старијих људ и. Мек а светлост је пад а
ла на низ празним сед иш та и негде иза платна се чул а музик а. Неко се у близи
ни жал ио што је рано дошао, а Катарина се осећал а сас вим пријатно. Ретко је
бив ал а тако беспос лен а, да може некол ико час ов а да се одм ара: за њу је брзо
прол азило чек ање. Некол ико пута се дигла да проп ус ти свет до мес та. Још је
само мес то с дес не стране чек ало празно. Лепо се сећ а да је тад а пом ис лил а:
„Мож да ће овде сес ти как ав млад ић.“
Почеле су рек ламе. Тад а је сео до ње висок млад човек. Дел ићем ока, не
окрећући главу, видела га је. Имао је рукавице и скин уо их тек кад је сео. Онда се
осврн уо око себе и зауставио поглед на њој. С времена на време је падал а с плат
на јача светлост и млад ић се увек у том час у, безобзирно сас вим окретао према
њој и гледао је нет ремице. У полумрак у се Катаринино иначе бледо лице чинило
још блеђе. Ипак се могла назрет и бескрајна мил ина њен их очију и да су јој усне
још сас вим младе. Тад а се пол ако неч ија рук а спус тил а на Катарин ин у рук у и
она се није помак ла, као да је целу вечност очек ивал а да се то догод и. Наједном
се осетила сасвим блиско томе човек у чије очи, ни име, ни живот, није знала.
На светлос ти улице поглед ал а га је први пут у лице. Пред њом је стојао не
ко потп уно друг и, не онај који ју је држ ао за рук у. Истина то су биле исте рук а
вице, исти стас и исти профил, а ипак био је то сас вим туђ човек: Гос под ин у
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рук ав иц ам а, са бел им мек им шал ом око врат а. Њег ов лик имао је равноду
шност беспос лен их, а очи су му биле хладне због нек их зелен их прел ива, иако
су са страш ћу глед але на Катарин ине усне и груд и.
– Мог у ли вас отп рат ит и до куће? – упитао је гос под ин.
Улицом су ишле девојке са млад ић има. Ужурбано су јурил и нек уд они што
јед ино седм и дан пос већуј у задов ољс твим а. На дал ек у заок ук у Сав е пал а је
светлост и прет ворил а воду у блесак.
– Можете, – одговорил а је Катарина, јер су јој усне биле сасвим младе: први
пут су так ву молбу одобриле.
– Имате малу топ лу рук у, – рек ао је гос под ин, желећ и да је подсет и на ма
лочаш њу блис кост, и дотак ао се лако шаком њен их рамена, као да би је позвао
да пође.
Ник ад тако брзо није мин уо тај пут од Теразија до Неи мара. Гос под ин јој
је пом агао при сил ажењу и пењ ању на тротоар, иако то није било ним ало по
требно: Катарина би се лако могла у том час у пет и и на највиша брд а. Опет је
сад не глед ај ућ и га и сећај ућ и само лаке дод ире његове руке осет ил а ону исту
блис кост као у биос коп у.
У те дане она је чек ал а љубав. То је био час кад је могла да пос тане зау век
срећна и нес рећна. Пол ако усп ут је изг убил а ону невин у предос трож ност де
војак а; јед ин и бог зна како се то неодољиво догађа у млад им душама.
– Смем ли доћ и до вас пос ле подне? Причаћемо мало, па ћемо отић и опет
до биос копа, – упитао је узевш и је под рук у.
– Дођите, – опет је кратко казал а Катарина.
Пос ле подне је разбил а зем љан у кас иц у где је чувал а новац за брата који је
служ ио војс ку и куп ил а кол аче, цвеће и још понешто чега је ретко бивало у њи
ховој кућ и. По соби је размес тил а ствари, које је обично само вел ик им празни
ком вад ил а из ормана.
У чет ири часа, кад се већ јесењи сутон увук ао у собу, чуло се куцање на вра
тима. Ушао је опет гос под ин, туђи човек, а не онај кога је чек ал а, поред кога је
седел а у биос коп у и од дод ира чије руке јој је пријатно било. То су бил а два са
свим разл ич ита бића. „Шта ли је ово?“ – пом ис лил а је Катарина. „Док га не гле
дам и док ме само држ и за рук у, осећам да ми је драг, а овако га скоро мрзим.“
Али је гос под ин већ био скин уо рук авице и спус тио јој рук у на раме. У том ча
су он се за њу прет варао у обичног млад ића, равнодуш ност његовог лица заме
њивао је осмех и жар. Близу своје крви девојка је осећал а друг у младу крв и било
јој је слатко што тек у истим ритмом.
Катарина га је заволел а. Зар је теш ко заволет и кад је човек млад а чек а љу
бав? Пос тепено се гос под ин прет ворио у обично вољено биће и није на њем у
примећ ивал а ни рук авиц а, ни равнодушан лик, осећ ал а је само да вол и, да су
дан и пос тал и светлији и да је у соби где су горел а само два укрш тен а дрвета
много топ лије. Идућ и крај њега није се дот ицал а зем ље, иако би јој мач вис ио
над главом, не би рук у дигла да се зак лон и, кад јој је рука лежал а у његовој руц и.
Али је кроз две недеље гос под ин дошао утучен. Није је узео за рук у ни по
глед ао, прос то је сео крај прозора и ћутао.
– Шта се догод ило? – упитал а је беспомоћно Катарина.
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– Страш на неп ријатност ми се догод ил а, – одговори он. – Целу сам плат у
изг убио. Две хиљаде динара. А морам плат ит и стан, хран у. Просто не знам како
ми је новчан ик могао из џепа испасти. Сиг урно сам, вадећ и неке харт ије, и њега
извад ио, па ми тако испао.
– Због тога си тол ико нес рећ ан? – упит ал а је одахн увш и Кат арин а и на
смеш ил а се сам илос но.
За сиромахе људе, који с муком зарађују, новац ипак не предс тав ља онак ву
вредност као за оне који га лако стич у. Они га не мешају са благом и срећом коју
Бог дел и.
Још једном се нас меш ил а Кат арин а, па отворил а орм ан и из белог нов ог
комад ића платна извад ил а некол ико стот инарк и рек авш и радос но:
– Хајд е да бројимо. Хвал а Бог у те сам уштед ел а. Овог мес ец а сам имал а
среће. Саш ил а сам три вечерње хаљине и два мант ил а.
Сут рад ан је отворил а свој стари мант ил и прев рн ул а га. Каз ал а је млек а
риц и да јед ан месец неће узимат и млеко и ручавал а је чес то само хлеб или ку
ване кромп ире.
Кроз друге две недеље опет је гос под ин пос тао нерасположен.
– Да нис и болес тан? – упитал а је Катарина бриж но и поглед ал а му у очи.
Учин ило јој се да су пуне суза и са страхом је очек ивал а одговор.
– Ја сам здрав, али ми мајк а пише да је болес на, – одговори он. – Прос то не
знам шта да рад им. Требало би неш то да јој пошаљем, али се дес ило баш овог
месеца. Све неп ријатност за неп ријатнош ћу.
– Да ли ти је доста двеста динара? – упита Катарина и извад и из фиоке од ма
шине новац. – Данас ми је госпођа Јанковић срећом платила за хаљине. Узми само.
Цел о вече мис лил а је о нечем у Кат арин а. Управ о осећ ал а је неод р еђ ен
страх и сумњу. У пећ и су догоревал а два укрштена дрвета. Седел а је крај прозо
ра и глед ал а како се чудновато брзо смрк ава. Склоп и ли само очи некол ико ми
нута, у дворишту и у соби утоне у там у понек и нов предмет.
Желел а је тога вечера да не буде сама, да негде изиђе, али је гос под ин одго
ворио да има много пос ла, да треба мајц и да пошаље новац и да нап ише пис мо.
Сет ил а се тад а нехот ице како је и оног вечера кад је изг убио плат у бил а уса
мљена. Поново је преж ивел а све дане проведене с њим, нароч ито попод невн и
догађај. Сет ил а се да му је лице било незадовољно кад је добио двес та динара,
требало је веров атно имат и више. И онд а је зап лак ал а у тиш ин и своје полу
мрачне и хладне собе.
Чес то су се гос под ин у догађале неп ријатнос ти, а Катарина је све ређе ши
ла вечерње хаљине и није могла увек да му помогне. Узалуд је нуд ил а утех у која
није бил а нов ац: смеш ил а се благо, говорил а слатке реч и, умиљ ав ал а се. Не
пријатнос ти гос под инове биле су так ве да су се могле само новцем поп равит и.
Догод ило се ипак једне недеље да је Катарина саш ил а опет три свилене ха
љине и могла без зебње и страх а у срц у очек ив ат и невоље. У субот у по подне
гос под ин је блед дошао и рек ао:
– Зам ис ли, био сам прип рем ио новац да пошаљем опет мајц и, али сад до
лаз ећ и примет им да сам изг убио. Имам шуп аљ овај дес ни џеп. И где ћу сад
усред месеца да набавим друг и!
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– Не брин и, имам ја, – рек ла је Катарина. – Пођимо сад одмах да га поша
љемо а пос ле да се мало шетамо, хоћеш ли?
Гос под ин се најед анп ут уплаш и:
– Вечерас ми је немог уће, морам се врат ит и у канцел арију да рад им. Остао
ми је нек и посао.
– Па ништа, – пом ирил а се питомо девојк а. – Сут ра ћемо.
Опет је отворил а фиок у од маш ине и пруж ил а му све што је имал а, неко
лико сребрн их педесет ица.
– А ти шта ћеш рад ит и? Хоћеш ли изл азит и? – упитао је на праг у.
– Вероватно нећу. Сут ра ћемо заједно.
Предвече јој је међут им нес тало конц а и пош ла је у град. Било је напољу
пуно магле. Око свет иљк и су дрхтал и ореол и. Лич ило је све на сан, Катарина
је зас тал а пред излогом са свилен им марам ам а и чарап ам а. Пребачен а преко
руке поз лаћене лутке стајал а је црвена ешарпа протк ана зелен им нит има.
– Ова боја би ми сиг урно дивно стајал а, – пом ис ли Катарина.
Утом јој се учин и да чу глас који јој је поподне убијено причао о изг убље
ном новц у, где рече раздрагано неком:
– Овде ћемо.
Гос под ин је вод ио под рук у младу девојк у и ушао с њом у прод авн иц у. Ви
дело се да ништа око себе не примећује. Катарина осет и да је нес таје. Нас лон и
се челом о стак ло излога. Између предмета наређан их у њем у могло се видет и
унут ра. Гос под ин узе ешарп у са зелен им нит има, исту онак ву как ва се Катари
ни свидел а, и сам је, својом руком, вез а девојц и око врата. И зат им је новцем
узет им из Катарин ине маш ине плат и. Потом опет изиђоше у маглу.
Тад а Катарин и наједном све дође смеш но и удари у кикот, пот рч авш и за
гос под ином и девојком.
– Шта је то? – упита девојк а и окрете се уплашено, чувш и њен избез ум љен
смех. – Поглед ај је како страш но изглед а, да није луд а? – дод аде зат им и приби
се уз гос под ина.
Тад а се и он окрете и, побледевш и мож да мало, рече:
– Сиг урно је луд а. Пођимо брже.
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удновата је публик а тога дана исп ун ил а вел ик у дворан у Народног универ
зит ет а. По њој се већ могло вид ет и да се не очек уј е муз ичк и конц ер ат,
ни мелодек ламације руског пут ујућег певача, ни игра как ве чувене балерине, ни
строго нау чно пред ав ање. Ник ад свет разл ич ит ијег изглед а ни порек ла није
био окуп љен у тој дворан и. Седел и су јед ан покрај друг их радн иц и и студент и,
спорт ис те и трезвењац и, сиромас и и богат и, свештен иц и и офиц ири, професо
ри и ђац и. Тако разнол ик свет се иск уп ља само прил иком вел ик их народн их
свечаности, где се због истих осећања сви изједначе као у час у смрт и.
Већ у шест час ов а дворан а је бил а сас вим пун а. Чин ил о се да више нико
не може стат и, али су разводн иц и, крут и као дрвене фиг уре, свак и час прово
дил и по ког а до мес та. Ево прођ е свеш тен ик још млад, али ваљд а због своје
огромне вис ине пог урен и прет ерано мрш ав, тако да је мант ија око њег а ле
прш ал а. Ево бак ал ин а са Вож довц а. Бојаж љив о се око себе окреће, први пут
је ушао у ту дворан у. У исто време га храбри и плаш и што је тол ико света. Ево
жен е пов ез ан е као калуђ ериц а, са два огромн а ока неј едн ак е вел ич ин е. По
погледу јој се вид и да већ одавно не жив и међу људ им а. Ево младог припов е
дач а, чије припов етке нап ад ај у крит ич ари због прет еране суморнос ти и не
сав ременос ти. Ево два студент а. Чин и се да никога не примећуј у. Руке су им
одв ећ чис те, дуг е; лиц е одв ећ бел о, а дуж иц е им тон у у мутн им беоњ ач ам а.
Ево једне госпођице сувише здраве. Вид и се да ужива у свом ритм ичном, сиг ур
ном ходу и груд и самоз адовољно пупч и као здрав редов. Ево нос ач а. Сиг урно
је устао из пос тељ е, каш љуц а зак лањ ај ућ и учт ив о дланом уста. Ево чув еног
старог нау чн ик а, профес ора хиг ијене. Кос а му је потп уно бел а, док се на ру
жич ас том лиц у не би могла наћ и бора ни кроз стот ин у мик рос коп а. Ено уђе
крупн и фаб рик ант са Дун ав а, вод ећ и за рук у два прет ерано крж љав а мал и
шан а: кроз дебел и енглес ки штоф њихов е плећк ице су штрч ал е као кроз нај
тању пам учн у мат ер иј у. Зам ир ис аше на руж у две сес тре дев ојк е, као у ста
ринс ка времена једнако обу чене, које разводн ик одведе у први ред. А ко је ово?
Сиг урно нек ак ав теж ак бол ес ник. Лице му је прев учено скрамом жућк ас тог
вос ка. Глед а тол ико грознич аво да лич и на сулудог. Жен а у сомот у рече муж у
са негодов ањем:
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– Скор о је неу чт ив о тако бол ес тан изл аз ит и међ у свет. Још увек смо не
култ урн и.
– И није соц ијално – примет и муж. – Наше балк анс ке сав ес ти су так ве.
У Енглес кој, на пример...
Говор му прек иде млад ић што је намеш тао справ у за пројекц ије, баш до
његове стол ице. У исти мах два човека унесоше на сцен у платна на која су имал а
да се пројец ирају слике. Светлост се угас и и опет упал и некол ико пута. И сва
ког пута, кад би нас тао полум рак, чуло се уздрж ано каш љање, почело радозна
лије пос мат рање својих сусед а у стол иц и.
За то време је у соби до дворане славн и лек ар разговарао са дамама. Одго
варао им је све лепо и учт иво, смеш ио се занос но као и свак и светс ки чов ек;
припал ио цигарет у једној гос пођиц и, обес ио мант ил једној гос пођи, двема по
дигао рукавице с пода, пруж ио стол иц у спец ијал истк ињи за грудне болести – а
у себи стално мис лио на план свога предавања, на то да ли је дворана пуна, да ли
је справа за пројец ирање добро намештена, да ли је дош ло некол ико пац ијената
којима је лечење потп уно успело.
Гос пођица Илић се зак аш ља пушећ и:
– Вид ите, докт оре, имам туберк улоз у – рек ла је кокетно. – Хоћете ли ме
прим ит и да дођем код вас мало да се одмарам?
– Дођите само, драга гос пођице; био бих срећ ан да имам тако леп у пац и
јентк ињу.
– И тако здрав у – дод ал а је спец ијал истк иња. – Сиг урно вам дол азе већ и
ном они којима се већ не може сас вим помоћ и? Наш свет чек а да заглави.
– Да, обично теж и – одговорио је славн и лек ар. – Али то није ништа, све се
леч и.
Чак и у разговору са њом није заборав љао тем у свог пред авања, и одгова
рао је у главн им потезима, поп ул арно, ако би се тако могло рећ и. Свест о уте
шитељс кој улози бил а је тог дана код њега необично будна. Неус пес и, сумње,
неод лучнос ти, остале су у његовој соби за рад, овде је био одушев љен и мис ио
нар једне нове вере.
– Чућем о вас, чућем о вас сад – упад е пок ров ит ељс ки нек и женс ки глас.
– А мож да је и време да већ пођете.
Он је, чин и се, јед ва дочек ао да се сврш и све то празно ћеретање. Било је
заморно једно говорит и, а о другоме мис лит и. Зато пос ле ове примедбе скоро
нагло остави своје саговорн ице и улете у дворан у.
Поздравио га је буран пљесак. Многи су искористил и овај час шума и довр
шил и разговор. Многи се удобније сместил и у стол ици. Нек и су променил и ме
сто. Он је међутим једним погледом обу х ватио целу дворан у, и осетио је. Срео се
погледом са стотинама бића, која су му дуговала живот или здравље. У томе нау ч
нику живело је и вел ико дете и уметник. Радосно се осмехн уо кад је видео како се
са дивљењем и обожавањем диж у до њега тол ике очи. Спазио је у другом реду ка
ко се сашаптавају две девојке, које по милос ти његовог знања и смелос ти живе
још весело и показао им осмехом да их вид и. Умало није махн уо руком госпођи у
трећем реду, коју је својом руком са ивице смрти вратио у живот. Хтео је од радо
сти да помилује два дечака, које је он поново род ио. Тако би радо спустио руку на
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раме носач у Личанин у, кога је оспособио да поново испраћа и дочек ује путнике.
Али откуд овај оштри бол усред радости. Сед и међу остал има млад ић чије лице је
превучено скрамом жућкастог воска и чека његов поглед. Стражари негде у десе
том реду и не да му да победоносно прође даље. Так вог неу митног стражара још
није срео. И исцељитељ је избегавао његов поглед и врат ио туж но очи на своје
прибелешке. То се мора опростити, и сам Бог некад заобиђе око бедника.
Час-два био је под утис ком млад ићевог молбеног поглед а, а онд а нагло то
пресек ао у себи и сабрао се. Пре изл ас ка пред публик у имао је намеру да одмах
уђе у сред иш те пред ав ањ а, пок аже успехе у лечењу туберк улозе. Али је у том
час у осећао пот ребу да почне нек ако пес ничк и и ораторс ки. Прос то му се чи
нило да то сви од њега очек ују. Реш ио се да прво пог руж и своје слушаоце у оча
јање, подсећ ај ућ и их на све ужасе које туберк улоза сеје, да би их потом одмах
што снаж није обрадовао, утеш ио, пок азујућ и како је излеч ива.
Говорио је отп рил ике овако, занесен као библијс ки пророк:
– Туберк улоза спава и под мршавом пос тељом надн ичара и под душец има
богаташа. Она се клупча и под прљавим узглав љем бедн ик а као и под мек им ја
стуц има гос поде. Она улази и кроз мале и вел ике прозоре, вреба и са нис ких и
вис ок их тав ан иц а. Она опас ује и кош уљ е од кос трет и и топ лу одећу од вуне.
Она леж и у дну плитк их и дубок их здел а, у чаш иц и суботне рак ије, као и у пе
харим а шамп ањц а. Од њеног отров а отеж ај у руке и радн ик у и беспос лич ар у.
Она пад а као олово и у сите и гладне желуце, леже као мора на свач ије груд и,
однос и свач ије снове као страш ни змај.
Учин ило се да нема нигде спас а од те нес ите аждаје. У дворан и је влад ало
страховито ћутање. Они којима се каш љало задрж авал и су дах, труд ил и се да
угуше тај нем ир у грлу. И нас тало је право олакшање кад је славн и чудот ворац
почео друг и део своје беседе:
– Али туберк улоза је излеч ива...
На белом платн у се ређале слике оболел их плућа и потом излечен их. Шта
пић којим их је говорн ик пок азивао учин ио се чаробан. Само од једног њего
вог дод ира болес ти је нес тајало, срца су поч ињал а поново да куцају, нарас тал а
нова плућа као млад а крил а.
– Ово је слик а плућ а једног учит ељ а. Имао је теш ку туберк ул оз у на обе
стране. Три вел ике каверне. Имао је и грло болес но. И након лечења од год ине
дана, кад смо упот ребил и средс тва која нам став ља на расположење савремена
нау к а, поглед ајте...
И чаробн и штап ић је пок азао на нови снимак.
– Сенк и је нес тало, под утицајем пнеу моторакс а болес на мес та се зацел и
ла, болес ник је сас вим оздравио. Сад је као грмаљ, ожен ио се.
Негде у дну дворане учитељ о коме је реч и који је чак из сел а доп утовао да
прис ус твује пред авању неж но се прип и уз плаву младу жен у и рече јој:
– Све је тако како говори. Из његових описа болести вид им све о коме је реч.
Чаробн и штап ић је пок азивао даље:
– И ово је теж ак случ ај. Болес ник се пок ас но јавио на лечење. Поглед ајте
ову огромн у каверн у испод леве плећке. Вештачк и ваздух није успео, јер је било
много зарас лиц а на плућној марам иц и. Морал и смо прибећ и другом нач ин у
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лечења. Изврш ил и смо егзерезу, то јест једном операц ијом под игли дијафрагм у
и тако је она прит ис ла плућ а, те се каверн а пос тепено стис ла и зацел ил а, као
што вид ите на другом снимк у. Сад је пац ијент потп уно здрав, доби је унап ре
ђење за поручн ик а.
Пос ле сваке нове слике стварао се мал и жагор у неком крају дворане. Зале
чен и болес ниц и су се радовал и кад у лек аревим реч има и снимк у плућа позна
ду да су они јун ац и тих кратк их, узбуд љивих драм а. То им је као и нек а врс та
сведочанс тва бил а да су збиља оздравил и. И тако ношен и говорн иковом вером
и одушев љењ ем, пос тал и су у тој дворан и сви сличн и њем у. Понек и, који су
улазећ и унут ра лич ил и на обу чене лутке, пос тал и су живахн и и заг рејан и. Го
ворн ик је дел ићем ока опазио да и лиц а нау чн ик а пос тај у топ ла, наг ињу се да
боље чују. И од свега тога и његова лична вера је све више бујал а. Био је потп у
но убеђен у будућ и васк рс из те море која је тол ико времена прит ис кивал а свет
и заврш ио је говор визијом тога васк рса.
Пос ле пред авања пол а дворане хтело је да проговори кој у реч са славн им
лек арем, исцел итељем и пророком нају теш није вере. Мајке срећне привод иле
су му дец у коју је он врат ио у њихова наручја. Верен иц и којима је оживео дане
љубави смешил и су се на њега са обожавањем. Лекари му у журби стискал и рук у
и траж ил и нек а обавештења, зак азивал и сас танке. Предс тавн ице разних удру
жењ а позив але га на чај. Они који су га први пут чул и глед ал и га као најређи
примерак људс ког род а.
Али ко то стоји код стуба и пок ушава да ухват и његов поглед! У том шаре
нилу одушев љен их и срећн их стоји неко и чин и се као осуђен на смрт. Рек ло би
се да се сад дигао из пос теље. Држ и рамена пог нута, и само кад га как ва девој
ка поглед а пок уша да их исп рави. Некол ико пута је хтео и он прић и чудот вор
цу, али су га друг и претек ли, у два-три мах а га је чудот ворац окрзнуо оком, али
ник ако да га поглед а у зен ице.
– То је дак ле тај чувен и спец ијал ис та за туберк улоз у? – упита млад ића чи
чица радознал их очију, који је посећ ивао сва редом пред авања и концерте и за
глед а се зад ив љено у говорн ик а.
Али је млад ић занесено глед ао пред а се, не одговарајућ и.
– И ви сте сиг урно бил и гос под инов пац ијент? – опет пок уш а чич иц а да
заподене разговор.
– Да, некол ико месец и, – нес трп љиво одговори млад ић.
– Добро, добро ће све бити – изненада заврши разговор старац, као бодрећи
млад ића и оде даље да се обавештава.
Утом је чудот ворац био дош ао скоро до стуба. Био је још опкољ ен ројем
род итеља, девојак а и млад ића. Јед ва је стизао да одговара на питања:
– Не брин ите, ваш мал и сјајно изглед а – рек ао је мимог ред трговц у са Сла
вије. – Чес титам, чес титам! – нас меш ио се на верен ик а. – Ви сте сад одл ично,
вид и се – бодрио је сес тре једнако обу чене. – Треба мало да угојите своје мал и
шане, иначе су добро, – добац ио је фабрик ант у са Дунава.
И опет стари оштри бол, као малочас у дворан и. Дошао је до млад ић а на
слоњеног на стуб. Видео је његову пружен у, уздрхталу рук у, али од тол ико дру
гих које му се пруж ају ник ако да стигне да је стегне.
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И брзо одл ази. Друг и га опет опкољавају, на друге се смеје. Живах ан је као
да је преброд ио нек у страш ну опас ност. Млад ић глед а за њим. Пог нут је, само
кад га как ва девојк а поглед а исп рави се.
Сут рад ан је носач Личан ин мало смел ије поп ио две чаш ице рак ије. Мал и
шан и фабрик антови су морал и узет и по пун у каш ик у рибљег уља помешанога
са калц ијумом. Верен иц и су одлуч ил и да се кроз месец дана венчају. Учитељ је
пев уш ио у воз у. Проф ес ор хиг ијене је рад оз нал о скин уо са пол иц е црв ен у
књиг у и конт рол исао неш то о пнеу моторакс у. Спец ијал истк иња за грудне бо
лес ти се целог дана смеш ил а сећај ућ и се пред авача. Жена у сомот у што се љу
тил а због прис ус тва болес ног млад ића свак и час га се опет сећал а:
– То је збиља нек улт урно тако болес тан ићи међу свет.
А исцељитељ никако није могао заспат и у својим пут ујућ им кол има. Гледао
је фантастично прел амање светлости у зак лаћен им и црн им окн има вагона. Тај
дан среће и успех а кварил а је тамна пега, сећ ање на млад ић а и његов поглед.
Овај нау чн ик који се тако често такм ич ио са божјом вољом, издржавао нају пор
није борбе са природом, био је изненад а побеђен налетом туберк улозе у плућа
тог млад ића. Никак ву пог реш ку није учин ио, све је прорач унао. Безброј пута је
нем ирно спавао разм иш љајућ и шта ново да предузме да би га спасао. Много те
же болес нике је дизао за некол ико дана, а морао је ту беспомоћно глед ат и како
све знање не вред и ништа пред слепом вољом природе. Пожелео је тол ико пута
да та ћуд љив а бог ињ а изабере кога другог, да би му се нар угал а, само не тога
млад ића који га је увек тако молбено и беспомоћно гледао. Сус рет са њим, та је
дина кап отрова у тол икој сласти, учин ио га је нес рећн им.
Притом га је муч ил о неш то као гриж а сав ес ти: заш то је увек зао биш ао
млад ићеве очи? Как ва му је то демонс ка снага сметал а да га глед а? Је ли се то
инс тинкт ивно његово одушев љење бран ило од сумње? Или је то мож да био са
милос тан страх да млад ић у његовим очима не проч ита свој у судбин у. Ко зна,
мож да би и сам Гос под од ког бедн ик а окрен уо поглед, мож да не би волео да
сретне как во своје неус пело дело. Мож да тако већ и чин и.
Опет су се свет иљке сулудо заковитлале. Заносећ и се у нервозан путн ичк и
сан још једном је славн и лек ар видео негде у десетом реду дворане лице преву
чено вос ком и очи које пробају његов поглед, али га због клаћења воза не мог у
да ухвате. И међу безбројн им рук ама њем у пруженом пруж ај у се и једне дуге
беле руке, али опет не може да их се дотакне због клаћења воза. А оне се пружа
ју за њим, расту, јуре, прет варају се у светлост што сулудо тит ра на прозорима.
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адеж да је дош ла да проведе школс ки одмор код тетке. Целе год ине тетк а
је није вид ел а, јер је Над еж да у Заг реб у студ ирал а мед иц ин у. Али није
прош ло дана да је се тетк а није сет ил а. Узнем ири ли јој се срце, она је се сет и,
мис лећ и како би добро било да је ту да јој да как ав лек арс ки савет; ухват и ли је
пром аја а она се сет и Надеж де; забол и је зуб а она заж ал и што Надеж да није
ту, да јој каже как вим тејем да исп ира уста.
И сад, већ прво јут ро, тетк а поч иње са запи тк ивањем:
– Верујеш ли ти у промају?
– Како то, тетк а, верујем ли у промај у? – пита Надеж да кроз смех. – Како
се у промају може вероват и?
– Па тако лепо, вер ујеш ли да се од пром аје може наз епс ти? Јер има, гле
дам, жена па поо т варају и врата и прозоре унак рст и тако пос лују по цео дан и
опет им ник ад ниш та није. А ја станем ли само на промај у, ухват и ме. Шта ви,
доктори, о томе мис лите?
Тетк а је Над еж ду, која је сврш ил а тек прв у год ин у мед иц ине, већ звал а
доктором и бил а спрема да јој неог ран ичено верује. И мад а је Надеж да желел а
да оправд а ово поверење, то је дос та теш ко ишло, јер су тетк ина питања бил а
изнен адн а и о њим а се у школ и није учило. Она узалуд пок уш а да реш и про
блем: како то да једн и стоје на промаји и да им ништа не шкод и а да друг и опет
не мог у да је поднес у.
– Па не знам, тетк а, у болн ицама, вид им, слободно отварају...
Али она и не доврш и, а тетк а скоро љут ито дочек а:
– Како то да не знаш; зашто онд а учиш школу? Шта ћеш сут ра, ако те позо
ве неко, и баш те то упита? Нећеш ваљд а казат и: не знам.
Тетк а није могла да разу ме да се учи школ а, а да се нешто не зна. И особито
да се учи за лек ара, а да се не зна шкод и ли промаја. Сто би пута више волел а да
дож иви неко лично разочарење, него, на пример, да се разочара у нау к у, или у
оне који су јој се пос вет ил и. Зато одл ази нек им пос лом. Љута је и иде да то са
крије. Пос ле некол ико часова враћа се и пита, желећ и да се пом ири:
– А верујеш ли ти у траве?
Сад је Надеж да већ знал а шта знач и ово: верујеш ли.
– Како не бих веровал а!
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– Знам, знам – прек ид а је тетк а. – Него да ли су боље траве или мед иц ине?
Нек и, вид им пију само траве. Волел а бих да знам да ли доктори верују у њих.
– Вел ик и део лекова узет је из биља. Али обично једна трава не садрж и све
што треба за лечење неке болес ти, а у мед иц ин и је све комбиновано – одговара
Надеж да, задовољна што јој се одмах дала прил ика да поврати тетк ино поверење.
Али је тетк а бил а неисц рпна. Прос то су је морил а питања хиг ијене. Веч и
то је само о њим а разм иш љал а. А Надеж да је бил а јед ино створење, које ју је
могло о свем у овоме обавес тит и. Зато јој целог дана није дал а мира, свак и час
је зап итк ујућ и.
И све је пос тајало повод за овак ва зап итк ивања. Сут рад ан по дол ас ку На
деж да је хтел а да јој помогне око спремања соба.
– А верујеш ли ти у чис тоћу? – одмах тетк а искорис ти прил ик у.
– Сви докт ори у то вер уј у. Чис тоћ а је пол а здрав ља – одг ов ара Над еж да
смело, већ навикн ута како треба с тетком говорит и.
Тетк а се обрадова.
– Ето и ја сам целог живота веровала у чистоћу. Лакше дишем, кад ми је кућа
чис та. Вид и се, ти си на тетк у. Чујем нек и ме оговарају: Шта ваздан лицк а и чи
сти, ишч ис тиће, Боже опрос ти, неког ђавол а!
И пом ене ли сам о Над еж да да је бољ е имат и гол е под ов е, да се так о да
лакше одрж ат и чис тоћа, тетк а сут рад ан дигне зас тираче са свих подова и три
пут дневно брише влаж ном крпом. Помене ли да је здраво да се пос теље по цео
дан вет ре, она више не намеш та собе. Ако Надеж да каже да је што хранљиво,
то се одмах сут рад ан кува.
Али онд а свак и час заборави да се пред тетком не сме сумњ ат и, и не сме
рећ и да се нешто не зна. Тетк а је одмах нес рећна и разочарана.
– Како то не умеш да објас ниш онако, прос тим реч им а, шта су то угљен и
хидрат и? Шта ми вред и што кажеш да их има у кромп иру и хлебу, а не умеш да
објас ниш.
– То је врло теш ко, тетк а – каже Надеж да – могла бих ти јед ино рећ и чем у
служе.
– Како то теш ко? – чуд и се она, и остав ља виљуш ку, прос то од јед а не може
да руча. – Како ћеш онд а сут ра болес ник у објас нит и!
Једном тетк а тако сас вим изненад а, док је Надеж да очек ивал а опет питање
из хиг ијене, упита као узг редно:
– А верујете ли ви, доктори, у љубав?
У ствари тетк а је о овоме много мис лил а, само јој је нек ако незгодно било
да пита. Глед ал а је стално Надеж ду мис лећ и: „Изи ш ла је леп а девојк а. Бојим
се, већ је почел а да мис ли на љубав.“
Надеж да се зач уд и. Пос таде сва црвена. Учин и јој се да тетк а нешто зна, па
хоће да је дира. Зато одговори што је могла немарн ије, али одлучно:
– Не верујемо.
– И ја сам мис лил а – рече тетк а задовољно – пос ле свих чуд а што се нагле
дате, није мог уће вероват и у љубав.
Она није бил а свес на тога, али је нек ако жел ел а да Надеж да не мис ли на
љубав; смат рал а је да се онда не може да учи, а то је по тетк ином миш љењу бил а
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вел ик а нес рећ а. Чим се чов ек заљуб и, одм ах сам о мис ли и гов ори о том е, а
тетк а је смат рал а да студ ент и треба да вод е само нау чне разг ов ор е, и мис ле
само на школу.
Али ипак, да се још боље увери, упита кушајућ и:
– Па о чем у тако разговараш, кад шеташ са друговима?
– О нау ц и – рече Надеж да, и пос таде још црвен ија.
Сут рад ан опет сед и тетк а с њом и опет мис ли: „Изи ш ла је леп а дев ојк а.
Сум њам да не мисли на љубав“, кад неко закуца на врата. Тетка се зач уд и, ко ли то
може бити; брзо склони нек у непот ребн у ствар са дивана и пође да вид и ко је.
– То ће бит и мој колега – рече Надеж да збуњено. – И он је дошао овде на
летовање. Слободно!
Тетка га паж љиво посмат ра. Мисли: „Вид и се да је доктор. Врло је чист. Про
сто мирише на чис тоћу.“ Поздравивш и се с гос том, она скоро пуна пош товања
сед а на диван да чује како разговарају будућ и доктори. Очек ује одмах разговор
о мед иц инама, о витам ин има, о болес тима и тим разним чуд има. Умес то тога
они као најобичн ији неш колован и људ и поч ињу разговор:
– Јед ва сам чек ао да те вид им.
– Зар си ме се тако брзо ужелео? Нема ни недељу дана отк ако смо се раста
ли – каже Надеж да смешећ и се.
Тетк у је све више страх од нечега, што неће ни себи да празна шта је. Врло
је незадовољна и одл ази из собе. Али се опет брзо враћа. У том час у млад ићева
глава поч ива на Надеж дином рамен у. Тетк а опет изл ази.
Кроз пол а час а млад ић је отишао. Надеж да се брзо спрем а, хоће и она да
изиђе. Али је тетк а глед а тако упитно и разочарано. Треба јој рећ и истин у, али
како. Зато Надеж да једнако сед и пред оглед алом, ник ако да се окрене. А тетк а,
бојећ и се већ одговора који слут и, не сме ниш та да пита. По глави јој се врз у
невезане мис ли: „Дак ле, не разговарају о нау ц и, ни о болестима. Мож да га вол и.
Млад ић је чист. Прави доктор.“
Наједном се Надеж да без икак ве прип реме окрете и рече:
– Тетк ице, то је мој верен ик.
Тетк а зас таде; рук а кој у је бил а дигла према орман у, прос то остаде непо
кретна. Није могла да дође к себи. Опет бујиц а мис ли: „Верен ик пре свршене
школе. Глава на рамен у Надеж дином. Дошао нарочито. Да ли је знала да ће доћи.
Чист је. Да ли је мајц и казал а.“
– Тол ико си пута говорил а да се нећеш удават и пре свршене школе – рече
она најзад прекорно.
Надеж да је утучено ћутал а, као да је збиља учин ил а нек у смртн у кривиц у.
– Знач и човек је увек исти, па учио или не учио школу – продуж и тетк а.
Надеж да је још ћутал а, па онд а поче плак ат и. Бујиц а суза пол и њене обра
зе, па пад е на руке, на одело, на пуд ријер у кој у је нес вес но држ ал а у рук ам а.
Жал ил а је у том час у тетк у, жал ил а себе; чега год јој се мис ао так ла, тога јој је
било жао.
А тетка као да је само њене сузе чекал а па да се освести, наједном дође себи.
„Бог са мном био, шта сам ја полудел а. Удаје се, па крај. Изабрал а је докт ора.
Увек ће међу собом нау чне разговоре вод ит и. То је нешто сас вим друго.“
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– Сиг урно га не би изабрал а, да је које друге струке? – упита она што је мо
гла блаже, као да би тиме хтел а потк уп ит и одговор.
Надеж да је још јецал а.
– Разу ме се да не би – одг ов ори тетк а умес то ње. – Па доб ро, заш то сад
плачеш? Изиђи одмах па дођите пос ле заједно овде, имам нешто да га питам.
Увече су сви троје седел и у полутами. Тетка је била срећна: вод ио се нау чни,
прави лек арс ки разговор. Верен ик је врло радо, чак са нек им уживањем, одго
варао на тетк ина питања.
– Да ли ви, лек ари, верујете у промају?
– То је ствар инд ивидуа лна, као и у свем у осталом – одлучно и уверено ре
че верен ик (он је одм ах пог од ио како треба с тетком гов орит и). – Све нагле
промене шкоде орган изму. Ако прег рејан и станете на хладн у струју, разу ме се
да морате изазват и назеб. Али то још завис и и од навике...
Тетка је уживала. „Како одмах зна шта га питам. Биће прави, вел ик и доктор.“
– Сут ра је сред а, ја сам навик ла да пос тим – рече она. – Шта ви, лек ари, ми
слите о пос ту?
– О, пост је врло добар – хит ро одговори верен ик – неоп ходно је с времена
на време испос тит и црева и одморит и их. А и рад и промене је добро. Ви, тетк а,
као прави лек ар, вод ите рач уна о хиг ијен и.
Тетк а је бил а пол аскана. То се и по очима, и по лиц у, и по збуњен им покре
тима познало. Све више јој се вереник свиђао. Ниједно није одговорио да нешто
не зна, као Надеж да. У све је био сиг уран и погађао је баш о чем у треба говори
ти, сам је навод ио разговор о бел анчевинама, о скробу, угљен им хидрат има, о
утиц ај у сунчан их зрак а, о томе како мед иде директно у крв, како се за уље не
трош и нимало енерг ије при варењу, о нек им модерн им леч ил иш тима, о боле
стима и травама. О свем у, дак ле, што је тетк у зан имало.
– Је ли истина да је прорач унато кол ико чега човек треба дневно да поједе?
– Тачно прорач унато – хит ро одговори верен ик. – Тачно се зна кол ико ор
ган изму треба дневно мас ти, кол ико бел анчевине, кол ико угљен их хидрата и
осталог, да би се одрж ао.
– Разу ме се – рече задовољно тетка – и треба да се зна. То је врло важ но. Само
ћете ми морати исписати, у чему се налазе ови састојци, на пример те беланчевине.
– Донећу вам ја сут ра, ако дозвол ите, једн у књиг у о томе. Тамо је све тачно
срач унато и нап исано.
И онд а, обраћајућ и се Надеж ди, дод аде:
– Знаш, то је „Филозофија исх ране“, за тетк у ће то бит и врло згодно. А мог у
донети и „Дијет у“, и тамо је изл агано лак им стилом. Дате су дијете за болеснике
срца, црева, за плеу рит ичне, дијабет ичаре...
Тетк а је рас ла од мил ине. Верен ик ју је коначно придобио. Нароч ито сво
јом готовош ћу да расп рав ља питања која су њу зан имал а.
– Увек треба тако нау чно да разговарате. Зашто сте доктори! Слушај – обра
ти се она верен ик у прел азећ и одмах на рођачке односе – доћ и сут ра код нас на
ручак, немој се снебиват и, своји смо. Да, већ знам, Надеж да ми је казал а. А и те
књиге ми понес и, мол им те.
Мис лил а је: „Биће прави, вел ик и доктор. То се вид и одмах.“
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ад а се Олга врат ил а са исп ита пород иц а је већ бил а окуп љен а око стол а.
По њеном лиц у погод ил и су сви одмах да је на исп ит у прош ла добро, и до
чек ал и су је весељем, заг рљајима и питањима. Најм лађа сес тра упита:
– Јес и ли све знал а? Јес и ли ти знал а најбоље?
Мат и одмахн увш и руком рече:
– Како је знал а да је знал а! Него је ли сад крај свим исп ит има?
Друга сес тра радознало упаде:
– Хоћеш ли сад одмах бит и пос тав љена?
Није знал а коме пре да одговори. Скин ул а је шеш ир и, одахн увш и као по
сле дугог пешачења, сел а за сто. Али за столом би пос тало тес но чим би сви од
једном посед ал и и мат и, уступајућ и јој мес то, рече:
– Чим добијеш прв у плат у, морамо куп ит и јед ан већ и сто. Сад сте, хвал а
Бог у, порас ли и овај стари је одвећ мал и?
– Как ав ћемо, да ли на разв лачење? – обрадова се најм лађа сес тра. – Мен и
се највише свиђају ти столови.
– Онд а морамо узет и и нове стол ице, – дод аде друга сес тра. – Шест ћемо
нових стол ица узет и. Или не, узећемо дванаест. То ће бит и довољно.
– Град ите раж ањ а зец у шум и – јави се се ирон ично брат који је у погледу
књижевног укуса још био на народн им загонетк ама и пос ловицама.
– Како сте досадн и ви, браћо! Зашто нас не пус тиш да зам иш љамо! – грак
нуше сес тре.
– Дос та је сад! – заповед и расејано мат и. – Хајде, Олга, јед и суп у, да се не
изл ад и.
Рек ла је тако дец и, а сам а се упус тил а у сањ ар ењ е. „Доис та, мис лил а је,
крајње је време да се куп и тај сто. Чек ам на њега већ петнаест год ина. Овамо
увек по двоје морају да чекају у подне. А и виљуш ке се одмах од прве плате мора
ју куп ит и. Как ве мало јаче, од кина-сребра. И Олга се одмах мора обућ и боље:
те су јој старе ципеле већ ник ак ве, а зимс ки кап ут јој је без фател ина. А, опет,
кад се понови она, морај у и ове млађе!“ И тако кад је мат и срач унал а, шта све
чек а на Олг ин у прву плат у, прос то јој се мозак збун ио.
Зато готово љутито изиђе из собе да траж и какав посао и тако се мало завара.
Али сут рад ан, још пре шест, пробуд и Олг у.
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– Хајде, хајде – говорил а је ужурбано као да се спрема за пут, – треба сви
сад да се раст рч имо, добавимо уверење, па да се молба пред а до првог, јер по
сле може мин ис тар где отићи, па ће имат и да се чек а опет до првог.
На то се опет ирон ично уплете брат:
– Не иде то тако брзо. Ти мис лиш, мам а, само треба пред ат и молб у па је
све готово. А не знаш кол ико њих већ чек а на мес то. Сад је криза у држ ави, и у
целој Европ и. Знаш ли ти шта је то криза?
– Ако је у држави као у мојој кући, онда знам врло добро: треба много, а нема
се – рече мат и зам иш љено глед ајућ и кроз прозор.
У себи је шап утал а како да се нап ише молба, што је већ преко ноћ и бил а
смис лил а.
– Рећ и ћеш у молби овако – обрат и се потом Олг и – да ник ак вог имања не
маш, да си без оца, да си најс тарије дете и да зато мораш да помажеш пород иц у.
Навед и и то да си шес наест год ина учил а школу. Разу ме се, треба им све каза
ти, нек а знају – дод аде скоро љут ито.
– Не мог у ја то све да ређ ам! – узб уд и се Олг а. – Прос то ћу нап ис ат и да
траж им мес то суп лент а. А нав еш ћу сам о шта сам студ ир ал а. То је сас вим
дов ољно.
– Рад ите онд а како знате, али ја мис лим да би се морало све навес ти.
Ускоро су уверењ а бил а прик уп љен а, молба нап ис ан а опш ирн ије и више
како је мат и предл агал а. И Олга је отиш ла у мин ис тарс тво, исп раћена мног им
над ама и стрепњама целе пород ице.
Кад се врат ил а, брат је дочек а:
– Шта је, Олгице, где је плата? – и пође на општи разговор с намером да вод и
опозиц ију.
Али су сес тре побегле саме на саветовање.
– Он нас увек разочарава – рече гимназистк иња – не треба нам он. Причај
сад шта су ти казал и.
Олга се није чин ил а баш тако весел а, али јој се свиђало да буд и наде, и обја
ви с уживањем:
– Прв ог сиг урно прим ам плат у. Има врл о мал о стручњ ак а за геол ог иј у.
Мол им те, провири да ли нас Нов ак не слуш а, па ћемо да правимо распоред.
Одавно нис мо разговарале шта ћемо да пок уп ујемо све кад будем пос тав љена.
Кад су се увериле да је брат отишао, Олга узе оловк у и стаде рач унат и. На
пис а крупн им цифрама: хиљаду шест стот ина, кол ико се над ал а да ће јој бит и
плата. Испод тога потп ис а цене ствари, које су имале да се купе. На првом ме
сту био је сто, да се мајк а задовољи. Па стол ице, па кап ут. Па буџет за позори
ште. Најзад рук авице гим назистк ињи, и маш на брат у.
То је било десетог. До првог је остало још двадесет дана. Читава вечност,
Мат и је зато сут рад ан рач унал а:
– Добро, јуче су прим ил и молбу. Док је заведу, док је пред ају мин ис тру, ето
петнаес тог. Док мин ис тар разм ис ли, преглед а уверења, ето двадесетог. И опет
остаје десет дана до првог. Мог у ако хоће за то време сто пута да је поставе.
Онд а изненад а углед а да сат већ рано ујут ру пок азује јед анаест и рече:
– Чим те пос таве, бац ићемо ову крнтију и узет и нов сат. Још пре зоре пок а
зује осам, па се уплаш им и дигнем пре света као вештица.
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– Видел а сам диван зидн и сат. Не знам пош то ли може бит и: има сребрне
казаљке и отк уцава – обрадова се одлуц и гимназистк иња.
– Треба штедети паре – прекину је мати прекорно – ти само чујеш ли да се има
мало новца, одмах би га утицала. Куповаће се само што је најнужније и скромно.
Девојч ица се нађе увређена:
– Па ово су још само планови! Зар их ти, мама, ниси прва почела правити, чим
си чула да је Олга дип ломирала? Уосталом, одсад више нећу давати своје савете...
Другог јут ра би мат и углед ал а изл изане потпет ице на нечијим ципел ама и
замах ал а главом:
– Да ти одједном даду три плате, не би нам дос та било. Како сто, как ав сат,
морате прво ципеле поп рав љат и и кап уте иск рп ит и.
Трећег јут ра би осван уло сас вим ново миш љење и нове пот ребе.
– Нећемо ни сто, ни чудо, ни сотон у, већ ћемо прво куп ит и јед ан прос тран
орм ан за кух ињу. То нам је зас ад најпот ребн ије. Нем ам где да остав љам хлеб.
Миш и мог у врло лако да уђу у онај стари, сав је шупаљ.
Чет врт и пут није више био ни орман. Спремај ућ и рубље за прање, сет ил а
се да нема добре луж нице и да би требало неке навлаке за пок риваче. Пет и пут
било је опет нешто друго. Тако, кад су прош ле две недеље, изи ш ло је да не би за
све пот ребе бил а довољна ни год иш ња плата.
До првог је остало било још само два-три дана, а о пос тав љењим а се није
ниш та чуло, и Олга је забрин уто пож урил а у мин ис тарс тво. Отуд се међут им
врат ил а утучена и расп лак ана.
– Шта је ново? Али нећу ни да питам, – узд ахн у мат и узнем ирено чек ајућ и
шта ће чут и.
– Не само што неће нове пос тав љат и, него и старе отп уштају, – рече Олга и
опет стаде плак ат и.
Видећ и њене сузе, мајц и се поврат и храброст:
– Смес та идем ја у мин ис тарс тво. Морају ме прим ит и. Изговорићу им све.
Питаћу их може ли то тако да човек муч и и буљи очи над књигом шес наест го
дина, па на крај у ниш та. Рећ и ћу им да сам удовиц а, да ми је муж у рат у пог и
нуо. Мора да ме сас луша.
А онд а, кад је већ прво узбуђење прош ло, кад је на душ и олакн уло, кад су
једном изговорене глас но све те реч и дуго смиш љане за случај нес реће да мол
ба не буде услишена, јави се друг и, сас вим суп ротн и тал ас узбуђења.
– А и шта сте се над игли сви у школу? Требало је све то на занат. Не мог у
људ и, разу ме се, да наја ме тих плата. Као кад би мене ко сад натерао да дам не
ком плат у, а ја немам одак ле. Исто тако и они.
Брат је ћутао. Мало је требало па да зап лаче. И ако се од њега много крило,
ипак био је нек ако дознао да би му од прве плате сес тре куп иле прв у маш ну.
Сад се так ав лукс уз имао да одлож и за богзна кол ико месец и. Стога није био
расположен ни за как ве дис кус ије о кризи, нит и за пос ловице.
– Шта ти ћут иш? – обрат и му се најм лађа сес тра кроз смех.
Како су бил и скоро врш њац и, она се прва досет ил а узорк у његове утуче
нос ти. И дод аде љубећ и га:
– Не бој се, куп ујемо ти маш ну. Скуп ићемо нас три што имамо па ће и без
Олг ине прве плате бит и довољно бар за то.
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пут Бранковина–Ваљево

Г

линов ит им, још јас но црв ен им, влаж ним прол аз ом Стев ан брз о изби на
друм. Са њега се поново осврте. Поглед а димњ аке род итељс ке куће, у гу
стом зел ен илу бук ав а, које му се, овако изд ал ек а, учин ише да рас ту у самом
дворишту. Около, нешто више, видел и се кровови суседс ких домова, а око њих
Пет ровића виног рад и и далеко на вид ик у, према Церу, оцрта се шума Посово.
Мед ведн ик и Јаблан ик, потп уно разг ов етн и, изнен ад а се прим акоше прв им
косама вид ик а – само да пруж и рук у, па да их дох ват и. Синоћ су то биле модре
прил ике, где нис и могао да одред иш рас те ли на њима биље, или су само изво
риш те магли и облак а; а сад, ено, као прив учен их погледом, проп ланак а, кла
нац а, њива које пењу се до под само поднож је, људс ких насеља. Чин ило му се,
сад ће чут и план инс ки пок лич: „О-ој!“ Стев ан се испе још пед ес ет ак мет ара
према Кичеру и углед а сад све план ине колубарс ког слива. Није знао шта пре
да поглед а: њих, или магле над речн им дол ин ам а и светли ток Колубаре, или
збијена људс ка насеља, која су због удаљенос ти лич ил а на вртове или усам љене
димове што су се извијал и из оком неу х ватљивог стан иш та. Обу зет радош ћу
глед ања, испе се чак до на Вис. Ту углед а сву Тамнав у, чак до Саве, исп ресеца
ну путевима и међама. Опкољен тим прос тран им, круж ним вид иком, имао је
утис ак да је у срц у саме отаџбине. Ето, то је она, домовин а из читанке, из на
родне поезије, из дед ин их прича о прош лим ратовима. Чес то је са Виса пос ма
трао и ту равн иц у и те план ине на југ у, али ник ад му се као сад, пред пол азак у
рат, нис у пок азал и тако јас но.
Тако до појед инос ти оцртан, лич ио му је сад овај предео на дивовс ку мап у,
много пута увел ичан у мап у Југос лавије коју је први пут видео у основној шко
ли, на зиду трећега разред а. Сет и се нес трп љења с којим је на њој траж ио своје
село и главн и пут што њиме прол ази, зат им радос ти кој у је осет ио углед авш и
два-три сант имет ра према северозападу од Ваљева курзивом исп ис ано: Бран
ковина. То радос но осећање није лич ило ни на задовољс тво кад се купа обори
орињаком, ни кад први стигнеш на мет у, ни кад изиђеш с дедом на орање. Био
је то мож да заметак родољубивог осећ ањ а, кога је већ у првом разреду почео
биват и потп уно свес тан.
Кас није је на том делу мапе примет ио танан у, танан у црт у што је ишла од
Ваљева преко Бранковине према Шапц у. Није то била ни река ни граница среза,
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већ пут којим је он тол ико пута прошао у живот у, више мож да него од куће до
хлебарн ице или до тора.
– Учитељу, је ли ово наш пут?
– Наш, наш пут!
Како је било дивно то отк риће за њих, деветогод иш ње дечаке! Оно што им
се чин ило само њихово ушло је у опш ти цртеж мапе, отаџбине, пос тало је оза
коњено, важ но као план ина, рек а, војс ка, као железничк а пруга. Кад су се по
сле враћ ал и кућ и, газил и су својим добро познат им старим путем понос ито,
дигн уте главе. Пред сан им је тит рал а још у очима као светла нит тан уш на црта
саглед ана на мап и.
Стев ан се пол ако спус ти са Вис а на тај пут. Из забрана и лив ад а изби још
некол ико људ и позван их на мобил изац иј у. Из Јовановића шумарк а хит ро иза
ђе најм лађи Јовановић. Ковачевић и се већ видел и на заок уц и. Низ опш тинс ки
брег, Стеван је знао, већ су се спус тил и и Ерић и, рек ли су му јуче да ће зором
ићи. Забрђан и и баболуч ан и ће се сас тат и код Рабас а. И негде пред Ваљ евом
сви ће се сус тић и, да се заједно јаве.
Сунце у једном трен утк у прет вори у зас леп љујућу бел ин у део пута што је
ишао косом, али Стеван га у том час у свег саглед а, чак до Ваљева, иако га целог
није видео. Нап амет је знао и окук у код опш тине, и дуг у осунчан у трак у крај
Јерминовца, и пробијање кроз хладовин у камен ичког теснаца, све до змијас тог
пењања на грабовичк у зараван. За свако од ових мес та било му је везано поне
ко сећање. Ту, крај забрана, још као чобан ин, у кратк им размац има док говед а
мируј у, проч итао је пес мариц у о Краљевићу Марк у и Косовс ком цик лус у. Чи
нило му се тад а да је тим путем војс ка прош ла на Косово, да је ту Мил ица зау
став љал а редом Југовиће. Тим путем му се чин ило да се врат ио Дам јанов зе
ленко кућ и без гос под ара. Мешал а се тако отаџбина опип љива, коју је малочас
с Вис а назрео, с отаџбином зам иш љеном, дож ив љеном кроз народн у пое зиј у.
Не, неће се моћ и жив врат ит и ако не могадне то добро одбран ит и.
Пут је сад зашао у његово имање. Ево, под овим храс том, што пруж а хлад
чак по пут у, читао је дед и мемоаре проте Матеје. И сад се најеж и од узбуђења
кад се сет и: „Као што столетн и раст који су буре лом иле...“ Ту, крај пута, чуо је
први пут од деде прич у како је прадед а Дан ило рек ао своме брат у Пет ру: „Бра
те Перо, ти имаш пет синова, узми пет делова зем ље; у мене је само јед ан, па ћу
ја узет и само јед ан део.“ У хладу овог храс та плак ао је кад је требало да пође у
гимназиј у, шћућурен између две овце које су преж ивале; а пос ле свршене по
љоп рив редне школе ту је срео оца и деду и пок аз ао им сведоч анс тво. Отац је
тад а повео око себе руком и рек ао: „Имаш на чем у рад ит и, а и да немаш, имаш
отаџбин у, здрав ља, памет и, школе.“ И све то, сва та сећ ањ а, као да су бил а са
ставн и део отаџбине кој у је пошао да бран и: тај храс тов хлад на пут у, правич
ност прадедова, очеве реч и, кад се врат ио са школовања, народна поезија.
Овим путем је прош ла и његова свадба. Он је виде живо као да га од ње не
разд ваја десет год ина. На коњима су леп ршал и дуг и бел и пеш кири, гриве биле
окићен е цвећем, венц им а. На коп љу барј ак а прив ез ан а кит а нев ен а. Рзањ е
се меш а са топот ом, бубњ ев им а, звеком оков ан их таљиг а. Ваз дух мирише на
рузмарин, вино, на сунце. Та његов а свадба му се чин ил а као свадбе јунак а из
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немањићког времена. Он сам бивао је час Мил ић-барјактар, час цар Стјепан, а
дев ојк у није дов од ио из Тамн ав е, већ из Леђен а град а. Његов а маш та је пре
брод ил а све сметњ е стварнос ти и од млад е кој а се вес ел о смеј ал а и свак ог
отворено у очи глед ал а очек ивао да ће свак и час рећ и деверу: „Страх је мене у
те поглед ат и, а камол и с тобом говорит и“, или да ће се пот уж ит и, као невес та
Мил ићева, да је љуто заболел а глава.
На том пут у упитао је жен у првих дана кад је дош ла:
– Би ли ти могла, као жена Тодора од Стал аћа, умрет и са ном заједно: ско
чит и, рец имо, са црк веног торња на зем љу, ако бих ја скоч ио?
– Не знам зашто би и ти скак ао, а камол и ја!
– Па нећемо, разу ме се, то чин ит и, али те само пит ам, да ли би морал а
умрет и онога часа кад ја умрем!
– Дод ај ми ту мот ик у и остави се глупос ти. Ко зна да ли је и било тога То
дора, а ти због њега пошашавио.
Неосетно је, занет мис лима, стигао до црк ве. Порта сва у једнач итој младој
трави. Црвене, пролећне бубе пењу се уз стабла липа. Чес та се румен и и обл ива
где-где зеленом измаглицом. Запахн у га мирис нед авно пробуђене зем ље, там
њана, влаге старих зидова. Управо тад а кад му је то најтеже могло да падне паде
му на ум анегдота о чук ундед и Симеон у, за кога се причало да је био много бо
љи свештен ик него војн ик, и да га је Алекса Ненадовић исп ред Беог рада врат ио
кућ и с реч има да ће више користит и у завичају брин ућ и се о дец и и женама него
међу устан иц има. Кол ико је плак ао само због тога нех раброг чук ундеде кад је
први пут чуо прич у о њем у! Зам иш љао је себе у тој биц и. Понек ад му се она чи
нил а на Чокеш ин и, понек ад на Мишару, на Лозниц и, у свакој је по једном ги
нуо, а гавран и крвавих крил а лете и јављају за његову смрт. Кад нађе Симеонову
руменк ас ту надг робн у плоч у међу остал им а, зач уд и се и сад чуђењем које је
имао као дете: „Зашто ли су га сах ран ил и овде, међу прве устан ике!“
И сад је, као млад човек и војн ик, опет сањ ао да својом храброш ћу повра
ти војн ичк и углед чук ундед и. Желео је да на пркос од 27. марта Немц и одго
вор е рат ом, убеђ ен да ће отаџбин а моћ и изд рж ат и. Нем ачк у војс ку је вид ео
као средњовековн у силу, неп рек идно море чел ичн их врхов а. Тако неп реглед
на, пуна чел ичног прес ијавања је за његов у уобразиљу бил а само Тамнава кад
је прит ис ну њиве млад их кук уруз а, обас јан их месеч ином. Али нем ачкој сил и
увек је видео исп речене на пут план инс ке ланце, прво оне од Цера до Авале,
па пос ле редом, као див овс ке сав ез нике. Са Буков а, Дурм ит ора, Шаре одв а
љуј е се стењ е и пад а на глав у зап реп аш ћен ог неп риј ат ељ а. Јур иш ај у рек е
излив ене из корит а. Узб укт ал е шуме, као ват рен и зид ов и, диж у се пред не
пријатељс ком навалом.
Поглед а столетно дрвеће по порт и. Радовал а га је пом исао да је и у далеко,
устаничко време све ту било као и сад: исти поток, иста шума више црк ве. У хла
ду овога дрвећа одмарал и су се прота Матеја и његови синови, пом ис ли и узбра
гранч иц у, још гол ишав у, да се по обичај у војн ик а у Србији њоме зак ит и. Тако
су, окићен их шајк ача, пош ли млад ић и из његовог сел а у Први светс ки рат. Бле
сну као муња сећање како га мат и, малог, диже да кроз прозор вид и гом ил иц у
што зак ићена певајућ и сил ази стазом.
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Обазре се још једном на дрвене тремове где су се сељац и склањал и од не
времена за време сабора, зараван где је тол ико пута играо коло, па сврат и ода
тле у школс ко двориш те и кроз одш крин ут и прозор завири у учион иц у трећег
разред а. На зиду је још стајал а она мап а. Лет виц а на доњој стран и бил а јој је
отп ал а, црт еж се понегде огул ио. У срц у те мапе изд вајао се троу г ао Србије
с главом кој у опис ује Дунав код Негот ина, и негде код оних мрс ких пега под
ринс ких план ина стајал аје још тан уш на црта кој у је као ђач ић пронашао. Да
није ту негде скривен и учитељ трећег разред а, строг и чувар тога цртеж а, ста
рац који је имао обичај да ошине по прс тима оне који су мап у пипал и. Учитеља
није било, стајало је само пос тоље са кога је пал ицом пок азивао план ине, реке
и путеве предс тав љене на харт ији као мрке стоноге, модре гране и црте.
Над школом се дизао глиновит брег, огољен и избраздан вододеринама, на
чијим је врх у, иза оскудног жбуња, било сеос ко гробље. Стеван се упут и журно
на мајч ин и дед ин гроб, зач уђен како је могао свугде онако зас тајк ив ат и и не
поћ и право тамо, како је био нау м ио.
Мес то опредељења било му је Ниш. У воз у је сретао све исто тако одуше
вљене, младе људе и слушао разговоре, понек ад и дет ињас те, који су бодрил и.
– Ђерд ап ћемо динам итом сруш ит и и Дунав изл ит и у Војвод ин у – говорио
је младол ик човек у цивилу.
– Шта би мен и тенкови! – љут ито је дочек ао млад глас примедб у о снази
немачк их тенкова. – Зат ворићемо Сићевачк у клис уру једн им потезом. Све до
лине речне ћемо, ако до нечег дође, стењем зас ут и.
Друг и, одмерен, забрин ут глас је сканд ирао:
– Није то шал а, онак ва увред а! Пљун ул и смо им у лице. Дић и ће они на нас
све што имају.
Стевана је обу зимал а жеља да пом илује те брегове крај којих су јурил и, те
људе с којима ће мож да у истом трен утк у пог ин ут и. Голе оштре план ине према
Бугарској уриле су му у сусрет. Под иђе га језа дивљења према тој суровој лепоти.
У његовом крају било је све благо заобљено, на сваком завијутк у зем ља је нуд ила
по гнездо зеленила. Чак и планине око Колубаре биле су пуне топ лине; леђа Ме
дведника пре су личила на леђа огромног колубарског вола него на планинску косу.
Предавао се детињастим мислима: как ва трава расте у Бугарској, има ли по река
ма исте рибе. „Да ми је завирити как ве ли су шуме у Русији! Расте ли код њих дрен,
и брест, има ли много бук ве? Кол ико ли су им равнице пространије од Тамнаве?“
Возови су ишли у свима правц има. Војн иц и су певал и љубавн и и убојне пе
сме. Ено неке румене девојке, маше им руком, смеје се на њих. Он јој одмах ује
и каже друг у:
– Сумњам да наша зем ља није најлепша у свет у!
Иза суседне прег раде опет доп ире онај забрин ут и глас:
– Има Немачк а више чел ик а него ми камена. Зат рпаше нас чел иком.
„Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јун ак а“, свак и час је хтео
довикн ут и тим сумњал ицама.
Тај бој, по његовом миш љењу, требало је да траје бар кол ико треба да се
проч итају наше народне јуначке пес ме, бар кол ико треба да се стоп у по стоп у у
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борби пређе пут од Шапца до Ваљева. У часовима је видео себе како сам, исп ред
огромне нем ачке силе, бран и тај пут, стоји као устав а пред срцем отаџбине.
Скривен у рововима на Вис у, преостал им још од Првог светског рата, нишан и у
пешад ију која се пење према Кичеру. Његова пуш ка, као чаробна, неисц рпна је:
пуц а цео боговетн и дан, и опет је пуна. Зар није причао старац из Забрд ице о
оној петориц и трећепозивац а који су у Балк анс ком рат у заус тав љал и вас дан
читав одред турс ке војс ке! Па и да се пог ине! Зар је ишта узбуд љивије и дос то
јанствен ије било, па чак и радосније у свој својој теш кој тузи, него сах рана оних
пог ин ул их млад ића којој је као дечак прис ус твовао? Сви су они бил и из истог,
његовог сел а и сви су пог ин ул и у једном јуриш у. Род итељи су их пренел и у зави
чај, и обас уте цвећем, зас тавама, даровима нал ик на сватовс ке, на новим новца
тим шарен ицама пронел и главн им путем до црк ве и до гробља. Још сад му ми
рише рузмарин, селен и руже са њине сах ране. Још сад чује где неко вел и:
– Глед ајте Војис лав љеву мајк у како је стегла срце!
– Не бих жал ио сад умрет и да знам да ће ме овако сах ран ит и.
Стеван је чес то видео себе на новом ћил им у који му је жена бил а донел а и
ниједном још није застрла. На њега сипа цвет као са липе. Отац и стричеви стоје
преображени, свечани као на дан славе, а жена беж и у поље да јој се не чује плач.
Он се тако тек спрем ао да жив от излож и опас нос ти, а нек и, по његов ом
миш љењу, злонамерн и људ и стал и су причат и немог уће ствари.
– Бео г рад а виш е нем а. Ген ер ал и аутом об ил им а нек уд беж е. Војс ка се
помел а.
– Ко је видео да овак ва шак а јад а прим и борбу с Немц има, с њиховим гво
жђем. За читав мозак, то је немог уће.
„Шпијунч ине немачке, хоће да сломе морал наше војс ке“, мис лио је Стеван
и глед ао их мрко.
– Морамо и ми да се враћамо, нећемо у Ниш – пот врд ио је Стеван у стари
друг, из пољоп ривредне школе. – Каж у не можемо да прим имо борбу.
– Так ав је зацело ратн и план. То се ваљд а не зов е враћ ањ е, нег о крет ањ е
– примет ио је Стеван гласом који је треперио од зебње.
Друг је ћутао као камен и Стеван је и на њега стао подозреват и. Изд ајиц а
му је био и онај ко је веровао само у рђаве вес ти.
– Убити издајиц у, треба убити издајиц у! – повикал и су утом војници око ње
га за оним непознатим човеком који је први рекао да се борба не може примити.
Сут рад ан се, међут им, друмом крај пруге стале виђат и отк ин уте чете, гра
ђан и са торбама. Аутомобил има су јурил и виш и офиц ири у правц у суп ротном
од онога куда се дотле кретал а војска. Иза замагљен их окана видело се како све
тлуцају гајтан и, еполете, наочари и ордење. Нек а жена у отанкој хаљин и, коју је
суснеж ица већ бил а пок васил а, с дететом у једној руц и, с торбом у другој, свак и
час је спуштал а торбу и узалудно дизал а рук у, не би ли зауставил а који ауто.
– Беже! – изг ов ори зап реп аш ћено нек и тих млад ић рег рутс ког изглед а
глед ајућ и аутомобиле. – Ено, чин и ми се, генерал а Илића.
Тада поручник Мачковић, Стеванов зем љак, који је дотле исто тако скамење
но гледао у официре што беже, и очајно се бранио да у то поверује, викн у висок им
нап ук лим гласом, као да би зауставио поворку што је стреловито промицала:
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– Ко беж и!
И од бол а, нес вес тан свога пос тупк а, ран и оног тихог млад ић а у плеће, а
кад виде шта је учин ио, у трен у, на очиглед свих војн ик а, сам се уби.
Тад а је и Стеван у пос тало јас но шта се догађа. Нешто ужас но, нељудс ко се
збило, али кад? За све треба времена, па и за страхот у. Треба рат прво да почне,
па да траје, и тек онд а да се изг уби.
– Немц и над иру од Бугарс ке, – шапн у му друг – повлач имо се збиља.
– Од Бугарс ке! А ми смо, то јест ја сам мис лио да ће нас напас ти са севера.
Чин ило му се да је сва нес рећ а што неп ријатељ над ире од Бугарс ке. Да је
наи шао са севера, путем кроз његов завич ај, не би продро. Туд а, прем а њего
вом осећ ању, није могла у отаџбин у ући ни нес рећ а ни срамота, или бар није
могла ући тако нагло, без борбе.
– Ја нећу да се враћам. Хоћу да траж им неп ријатеља – скоро викн у друг у.
– Та, не бој се, наћ и ће он нас – прих ват ио је друг тобож мирно. – Зацело
ћемо негде морат и прим ит и борбу. А овако, куд бис мо ван друге војс ке.
Било је то на некој стан иц и у окол ин и Ниш а. Пос ле пол а дан а пеш ачењ а
према југ у почел и су све чеш ће сус тизат и унезверене и уморне пешаке; по по
љима су лутал и коњи и говед а, читави чопори живот иња без крова и чобан ина.
На праговима сеос ких кућа стајал и су збегови грађана, неш то им довик ивал и,
питал и. Пред Стеваном је ишао средовечан човек, на коме је војн ичк а унифор
ма стајал а као и на сваком давно из ње изи ш лом грађан ин у. Он је на све стране,
ма шта људ и из збегова питал и, довик ивао:
– Не бојте се! Не бојте се, кад вам кажем!
Па и то више смеш но него озбиљно охрабрење људ и из збега су примал и са
узд ахом наде, олакшања, обас ипал и га благос ловом.
Из неб а се спуш тал а влаг а и саг иб ал а стас ионак о пог ур ен их војн ик а.
Друг је пог ружено ћутао, и то је било срећа. Стеван је пол ако схват ио да сад и
они беже и од стид а га није мог ао у очи поглед ат и. Био је то стид гори нег о
икоји што га је у живот у трпео, као да је он био крив, он јед ин и, за сву ту сток у
што је лутал а, за збегове људ и, за гом иле бачене ћебад и што се по пољу вук ле, за
то ново војно одело што је каљаво леж ало у јарц има, за те исп рет уране санду
ке. „Кад се, кад се то догод ило? За све треба времена, а ми смо тек пош ли у рат.
Јуче сам се такорећ и од куће рас тао.“
На првом преноћ иш ту изнел и су им свежега хлеба и вреле чорбе. Стеван у
се чин ило да нема права да једе тај хлеб и срче ту чорбу, мад а су се домаћ ин и,
да би њих ослобод ил и тога стид а, оком ил и својим прок лињањем на генерале и
мин ис тре. Деца су их, међут им, пос ле вечере расп ит ивал а:
– Јес те ли и ви побегли?
– Јес у ли Немц и страш ни? Јес те ли убил и кога?
– Зашто се наша војс ка уплаш ил а?
Пос ле два дан а нис у се више пов лач ил е цел е чет е, људ и су се раст урал и,
видел и се јадн и, утучен и појед инц и како се хватај у шип рага или грабе у пла
нинс ке увале. Стев ан је жељно слуш ао оне што су говорил и да су нас изд ал и
генерал и, пет околон аш и, да нам је камењ е подметн ут о умес то мун иц ије, те
нис мо могли да се боримо. Њега је нек ако смирил а овак ва одгонетк а пропас ти
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зем ље. Она му је бил а најс хватљивија. У слух у му је стално звон ио глас онога
војн ик а што је причао: „Отк ују сандуке – и имају шта видет и: све сам белутак.
Отк уј у друге – нат рпана зем ља. А у једном, веле, наш ли нап ис ано: ’Пуц ај сад,
ако имаш су чим.’ Људ и као киш а плак ал и.“ Док слуш а тај глас, Стев ан вид и
себе како се пробија кроз немачк у војс ку и убија Хитлера, на средњовековн и,
пес мом опеван и нач ин; или упад а у штаб генерал а (зам иш ља их скуп љен им на
једно јед ино мес то) и нач ин и међу њима чудо.
Кад се одвојио од друга, пошао је преко Маљена, да би се пребац ио у Колу
бар у. Ноћ је пад ал а кад је стигао на Дивч ибаре. Сео је на клуп у, уз забат неке
кол ибе. Ноћне птице су вик але, кликтале, пиш тале. Да се није мајк а Југовића
појавил а на разбојишту? Коњи су по висоравн и нап уштен и лутал и. Да није који
међу њима Дамњанов Зеленко? Ник ад му се народна поезија није чин ил а так ва
стварност као у овом трен утк у. Стално му се враћал и стихови: „Моја руко, зе
лена јабуко, где си рас ла, где си устргн ута...“, а он сад мора жив да се врат и кућ и,
са обад ве руке, и да каже да бојног поља није ни видео. Како ће пруж ит и рук у
оцу, стричевима, па и тој самој својој жен и, коју је ран ије зам иш љао како плаче
хранећ и његовога коња, док се он негде на гран ицама отаџбине бори.
На Дивч ибарам а се задрж ао и сут раш њи дан. Стално му се чин ило да ће
однек уд неко јавит и да се војс ка понов о окуп ља, да се негдје даје отпор, да и
он тамо пож ури. Међут им мало-мало па ето исто тако пос тиђен их, утучен их
војн ик а којима се није ишло кућ и, а нис у знал и на кој у друг у стран у да ударе.
Они су се сви заус тав љал и, заподев ал и разговоре, пок уш ав ај ућ и да рас ветле
там у која се око њих бил а згус ла. Стевана је узбуђивало што војн иц и око њега,
људ и које први пут вид и, истоветно трпе с њим, мис ле о отаџбин и и њеној про
пас ти исто што и он.
Кад је почело освајати јутро, бег унци су постал и ведрији. Ту у планини бил и
су окружен и слободом, тиш ином и лепотом, и оне су пориц але јадне и руж не
ствари што су их дож ивел и. Војн иц и су се освртал и ведро око себе и говорил и:
– Ник ад они ово неће освојит и. Прог урал и су само равн иц ам а и сад ми
сле, готово је.
– Има још много наше зем ље неос војене, ако срач унаш план ине, и чик ам
их да овамо дођу.
Неко се сет ио приче о тенк у који су напал и пешац и:
– Иза трке је јед ан скоч ио на воз ара и зак лао га, а двојиц а легла, тако бар
причају, пред тенк. Каж у: „Прегази нас, да знамо да си преко нас мрт вих ушао.“
Куне се човек да је својим очима видео.
Стеван је желео да и он наи ђе на немачк и тенк. Зам иш љао је како са друго
вима јуриша на гвоздене аждаје, да у њима пронађе људс ко срце, нељудс ко не
мачко срце, и пробије га. Ако тиме отаџбин у не би могли спас ти, бар се неп ри
јатељ не би могао хвал ит и да је без борбе, без кап и крви, кроз њу прошао. Али
где то остварит и, кад онога првог дана није остао укопан у мес ту и сачек ао не
пријатеља, умес то да му окрене леђа.
Око подне спустио се сам у речн и теснац; хтео је у тиш ин и да разм ис ли још
једном куда би даље. Ту су расле огромне столетне бук ве и опомен уле га на зави
чај, на јаруг у у његовој шум и. Под буковим жил ама заблис та извор, непокретан
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као залеђен зеленомрк им ледом. Сва шума са комад ићем неба гледала је из њега.
Он је отиц ао преко лањс ког лиш ћа и шљунк а у пот ок. Стев ан разби шаком
тамнозелен и мир воде и осет и мирис зем љине дубине, гвож ђа и јод а, влаж нога
грањ а. Исто тако би зам ирис ао извор у његовој шум и кад га кутлом узбурк а.
Било му је као да није ни измак ао из свог краја, тако је све изглед ало познато и
блис ко. „Ето, то је онај Маљен који сам тол ико пута пос мат рао стојећ и на Вис у,
мож да се и гдегод одовуд вид и моје село и његове шуме.“ Осет и неодољиву жељу
да тамо бац и поглед и нагло се поче пет и уза стран у.
Са највише чуке према северозападу, где се нашао пос ле дугог пењања, ви
дело се много даљине према северу и исток у и западу. Углед а много друмов а,
коловоза, сеоских кривих пролаза, стаза кроз ливаде. Десно заблиста окука реке,
лево препознаде леђа Мед ведн ик а. Али где је она тан уш на црта коју је углед ао
на мап и трећег разреда, може ли је наћ и у овом цртеж у, тако лепом, блиском ње
говоме осећању? Као да зач у учитеља где му говори: „Како не можеш да је угле
даш! Вид иш тамо северозападно ону увалу, ону вел ику зделу између брда! Е, тамо
ти је Ваљево. Пођи од њега навише преко оних бреж уљака, по самој коси...“ Сте
ван син у од радос ти, учин и му се да је у сплет у путева, што се цел и или исп ре
кидано јављају, нашао онај који траж и: то су његове окуке, његова бел ина, његов
правац према северозападу. Тај пут још је чист. Немц и њиме нис у прош ли. Тај
пут бар мора бран ит и. Он бар мора стат и на њега, и ако никог другог немадне
уза се, пок ушат и да сам заус тави, бар јед ан трен утак, нес рећу и срамот у која
одас вуд прод ире у отаџбин у. Нас тало је бесп уће, војска не зна куд да иде, где да
сачек а неп ријатеља; али овога трен утк а у овоме вел иком бесп ућу и зам ршено
сти он је угледао место на коме ће моћ и јуначк и постојат и.
Са још пет другова из свога краја спустио се низ Букове, према Ваљеву. Мада
су сва шес торица бил а уморна, изгладнел а, нис у се усуђивал а да уђу ни у чиј у
кућу нит и да замоле да једу. У свач ијем погледу као да су видел и прекор и прези
рање. Тек негде изнад Градца ушли су у усп утно двориште да пију воде. Старица
што се око бунара вртел а ослови их гледајућ и нек уд преко њихових рамена:
– А ви, децо, брже отуд него одовуд!
Изи ш ли су као пок ис ли и сел и на јарак пок рај плот а. Ту у селу још нико
није веров ао у потп ун у проп аст, и из суседног двориш та је добац ио глас мла
де жене:
– Да се мој поврат ио и браћу оставио, у очи бих га пљун ул а.
Чуло се како је старица ућутк ава:
– Веле, и Сим ић је причао да смо пропал и.
Кош туњ ави дом аћ ин, који је стругао дас ке у двориш ту, пљун у далеко од
себе и не диж ућ и главе с пос ла одбрус и:
– А шта друго шкарт и бег унац и да каже.
Свугде су прол азил и као кроз шибу. Стеван је губио наду да ће се икак вој
војс ци уз пут моћ и прид руж ит и, да ће уопш те уз пут срес ти неп ријат ељ а и
плаш ио се сус рет а са стричев им а и сус ед им а. Стриц Марко ће зацел о рећ и
штогод зајед љиво. Он је као и Стеванова жена глед ао с вис ине на његово зано
шење поезијом. Рећ и ће мож да:
– Није, брајко, ратоват и кô пес ме дек ламоват и!
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Стриц Рад ивоје, особито ако се његов син дотле не буде врат ио, назваће га
отворено бег унцем, као и онај чича више Градца, и почет и да прича како се он
на Церу борио и как во је онд а одушев љење било и љубав према отаџбин и.
При пом ис ли на жен у и дец у још му горе би. Жен а ће сад мис лит и да му
може с правом говорит и:
– Проп ал а зем ља, али остал и пос лов и. Иди мал о те окоп ај ону рас аду.
И у ропс тву се мора јес ти.
А деца ће као она где је једном преноћ ио зап итк иват и:
– А јес и ли се и ти уплаш ио? Јес и ли убио кога Немца?
На првој узвиш иц и пута према Бранковин и, изнад Ваљев а, заус тавил а су
се њих тројица, кол ико их је још било остало. Виделе се одатле модре план ине
на југ у, које су нед авно нап ус тил и, а чак негде према Подрињу назирао се Цер.
Пут се саблас но белео као да је под месеч ином. Опет га ум однесе у прош лост,
како га је тим путем чес то у зору дед а возио у Ваљево. Сунце би се рађало кад
би изаш ли више забрана и прет ворило у треперав у светлу недогледност, пре
део који им је леж ао на левој стран и, према исток у. За чет врт часа би се сјурил и
у речн у дол ин у и зах уктал и камен ичк им тес нацем. Тамо је било још прох лад
но, рос но, без икак вих трагова у усп равној трави, као да је још зора. И тек би их
опет сунце по друг и пут дочек ало на грабовачкој узвиш иц и. У њега се сад а ни
је дало глед ат и; оно се скуп љало, збијало и није пуш тало себи ни изд алек а. Ни
трага од његовог месеч инас тог румен ил а кад се први пут помол и да размот ри
прос тор у који улази. Дед а већ у Рабас у почне да дек лам ује. Обично је поч ињао
стиховим а: „Још Зориц а не забијел ил а, ни Дан иц а лиц а помол ил а...“ и ређао
даље кроз Косовс ки цик лус. Њем у се увек чин ило да тај пут и није само друм
што иде од сел а до сел а, од Ваљ ев а до Шапц а, већ свет ла вез а између њег а и
времена опеваног у народн им пес мама. Изглед ало му је да је просечен туд а од
памт ивек а, да неће скрен ут и ни прек ин ут и се. Дед а је враћ ај ућ и се кас но из
Ваљева, да се нау ж ива лепоте, на овом делу пута обично ишао пол ако, пус тив
коњим а дизгине. Исп ред њих би шкрип ал а воловс ка кол а и он би заподео ра
зговор са скоро невид љивим сап утн иком.
– Возио жито?
– Жито.
– А ја свог унук а враћам. Сврш ил а се школс ка год ина.
Дог од и се да Стев ан на кол им а зас пи и прене се тек негде на брду изн ад
школ е. Углед а њен кров и сет и се учит ељ а, мирис а вењ е са ђачк их прос лав а,
правил а тројног, поворке народн их јунак а о којима је први пут у школ и чуо, а
дед а тек рекне:
– Сумњ ам да имаш тамо у Ваљев у учитеље као ови наш и. Што си код Не
дељк а нау ч ио да калем иш, нећеш у целој пољоп ривредној школ и.
И наједном дед а заћут и. Стев ан зна да су наи ш ли нас прам гробљанс ког
брега, с кога се вид и пут и где дед ин отац одмара кос ти, како је дед а обично го
ворио. Тамо на брег у беле се на месеч ин и белези међу које се већ рази ш ло гра
бово жбуње, побегло из чес те што је опас ивал а гробље.
Тамо сад одм арај у кос ти и Стев анов а мат и и његов дед а, окрен ут и лицем
према пут у. Не, неће моћи проћи мимо њих. Шта да каже себи у том час у. Одак ле
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се враћ а, заш то се враћ а тако брзо? Кад је ишао на мајч ин и дед ин гроб, зам и
шљао је како ће кад се из рата врат и и буде на пут у нас прам њих запеват и: „Још
Дан иц а не забијел ил а...“ А шта сад да запев а! Како да пронесе онуд а своје по
гружено ћутање!
Неће се моћ и тим путем врат ит и овако осрамоћен. Да је успео бар једног,
јед иног Немц а да убије! По стот и пут заж ал и што је одм ах пош ао за другом,
мож да би неког срео и униш тио. Сва тројиц а су ћутал а, мис лил а су, изглед а,
исто. На ливад и с друге стране пута троје чобанчад и било је запослено ложењем
ват ре. Једно, најмање, донос ило је иверје с оближ ње крчевине, радос но узвик у
јућ и кад у шибљу крај пања нађе повећу цепк у. То дете је било босо, у дугој гру
бој кош уљи потпасаној испод трбух а. Нед алеко из воћњак а вирил а је једнособ
на кућ а мал их проз ора. И свуд док ле се дал о оком саглед ат и вид ел е се исте
так ве гом ил ице чобана и оваца, пел и се димови с ватара што су их деца пал ил а.
Под брегом далеко белел а се зград а са осам вел ик их прозора, зацело школ а.
– Сећ ате ли се – рећ и ће наједном јед ан од двојице другов а – кад смо ми
бил и прв ац и, како је трећ и разред предс тав љао смрт Хајдук-Вељк а и како је
Пера Штул ић скоч ио у ону црвен у светлост што је лич ил а на огањ. Шта ли је
с Пером, да ли се и он већ врат ио?
– Ја као да сад глед ам како је цео трећ и разред хтео да буде Хајдук Вељко
– дод аде Стеван. – Нек и су због тога и плак ал и, а Перин брат од стриц а пос ле
је целог живота због тога остао према њем у суревњив.
И сва тројиц а утон уше у сећање на ту дивн у, прв у предс тав у кој у су у жи
вот у видел и, на чобанс ке праве ват ре у које су целог пролећ а зат им скак ал и.
Стевана су мис ли тако однеле у дан кад су се у село враћал и људ и пос ле првог
светс ког рата. Његових двојице другов а и рођак а отац је био пог ин уо. Мат и
им се забрад ил а црном марамом, а баба по цео дан кук ал а у двориш ту. Дечац и
су сваком говорил и понос ито:
– Наш отац је пог ин уо на Церу.
И Стеванов отац и његов дед а, а и друг и сељац и глед ал и су ту дец у скоро
са пош товањем и увек с њима говорил и блаже и озбиљн ије него са друг им де
чац има, ишли су да им обрађују зем љу, да их савет ују.
Наједном је од Грабовице стало тутњ ат и. Само што су се они поглед ал и,
низ пут се на моторц ик лу сјурио муњевито стран и војн ик под шлемом и про
хуј ао на дес ет ак мет ара пок рај њих. Доб ро су га, иако је јурио, сва трој иц а
уочил а: суров, као из гвож ђа изл ивен, попао праш ином, обесвећ ивао је све чега
се погледом тиц ао. Стеван је добро видео како је с мрж њом и надмено глед ао
зем љу кој у је он волео и сад га тако срамно, кук авичк и у њу пуш тао. Спазио је
како је с презирањем поглед ао у неу гледн у кућ иц у, па за чобан има који су пре
плашено, с врис ком, у њу утрчал и. За извидн иком су се кот рљал и тенкови и на
зирал а се у њима лица исто тако укочена, пуна мрж ње и презирања. Газил и су
немачк и тенкови по том пут у којим га је дед а возио кроз рос у, кроз мирис по
кошене траве, по месеч ин и; на коме је нау ч ио пес ме о Милош у Обил ићу, Му
сићу Стеван у и Тодору од Стал аћа. Прол азил и су немачк и војн иц и кроз његову
домовин у, кроз његов завичај, с мрж њом и охоло глед ал и све око себе. Стеван у
се чин ило да немачк и поглед и говоре: „Где су ти потомц и славн их јунак а? Где
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су ти што су се усуд ил и да нам пљун у у лице? Ево газимо кроз њихов у зем љу, а
она се још није провал ил а. Мед ведн ик нам није пао на главу, воде се нис у изли
ле да нас заус таве.“
Пол азећ и на мобил из ац иј у знао је да ће тај сус рет са неп ријатељем бит и
вел ик и страшан, али не тако вел ик и не тако страшан. Са собом је тад а зам и
шљао целу зем љу, сву војс ку. Јуришаће с пес мом, нос иће зас таве. Неп ријатељ
ће бит и негде у даљ ин и, под брд ом, слив ен у мас у, свет луц аће сам о њег ов о
оружје. Па и овај сус рет на пут у сасвим друкч ије је зам иш љао: без тол ико хуке,
гвож ђа, оклопа. А сад су јуриле према њем у, као да извиру из зем ље, гвоздене
аждаје, у чијем језгру се само назирал и људ и.
Обу з е га гроз ниц а сећ ањ а. Истов рем ено је вид ео Обил ић а как о упад а
усред турске војске, Хајдук-Вељка где скаче у огањ, жен у Тодора од Сталаћа како
се бац а у Морав у. Видео је стриц а Рад ивоја на Цер у, јед ан одолев а петориц и.
Дец а њих ов ог рођ ак а, остал а без оца, глед ај у га понос ит о у очи. Све што му
је било најдубља садрж ина живота, он сам, буктало је у њем у некол ико час ак а.
И стално, негде уза само срце чуо је: „Иза трке је јед ан скоч ио на воз ара и за
клао га, а двојиц а легла, тако бар прич ај у пред тенк. Каж у: „Прег аз и нас, да
знамо да си преко нас мрт вих ушао.“
Појурио је према гвозденом чопору што се кот рљао путем вич ућ и:
„Нап ред!“ Бил а су свега њих тројиц а, али се њем у учин ило да ће за њим
пој урит и сем другова сви јунац и народне пес ме, сва разбегла, без борбе пора
жена војс ка, план ине и реке, вид ик у коме је рас тао. Пуцајућ и је налетео на ко
лон у тенкова и одмах погођен пао под кишом метак а која се осул а и све до Ва
љева пос ле није прес тајал а. Његова смрт је за некол ико трен утак а поколебал а
неп ријатељев у самоу вереност и натерал а га да пуц а у зем љу, шуме, куће крај
којих је јурио, као у жив е неп ријатељ е. Натерао је Немце да зас трепе на том
пут у који га је везивао за отаџбин у, за историју, за успомен у на прадедове.
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ут ро над водом било је тол ико лепо да је буд ило туг у. Прво је све лебдело у
млечној измаглици, а затим се оцртала сремска обала и врбе на њој као зачара
на поворк а зеленк ас тос ребрн их облак а. Скин увш и јед ан по јед ан маглен и огр
тач, Дунав се пол ако зат рчавао према обал и, био вољан да је зап љус не; али се
опет предом иш љао и враћ ао зам иш љено према мат иц и, где се сав живот, све
блис тање воде било усредс ред ило. Шлепови крај обале стајал и су као омађија
ни. Људ и на њима засењен и спокојством те јутарње лепоте и сам и су имал и тих,
свечане покрете. Најобичн ије свакод невне радње опом ињале су на вршење ста
рих обреда, на чарање. Жена што је на кљун у шлепа, према сунц у, љуштила кром
пире чин ило се да кроз прсте премеће ланч иће и бројан ице од потамнелог сре
бра. Лађар што је прао под зап љускујући га ведрима воде био је озарен као да ова
радња не представља обично јутарње чишћење. А када је чуварица купатила Ружа
прострла некол ико окрп љених кош уља према исток у, чинило се да их због нек их
других, праисконских, разлога веша према сунц у, а не рад и сушења.
Ову зачараност прек ин уо је смех двеју девојака, првих купач ица тога јут ра.
Маш ућ и поц рнел им рук ама као птице крил има, спус тиле су се на дас ке где се
сунчало. И, као да је требало да оне само даду знак, готово у истом час у диже се
некол ико вивак а са оближ њег спруд а и зађе у врбе, појави се чамац од Зем уна,
вук ућ и за собом по вод и дуг срменозелен скут, спус ти жена што је до малочас
љуштил а кромп ир кант у у воду и рук ун ица зазвон и као смех. Црномањас та де
војк а леже челом прем а зап аду, глед ај ућ и нет рем ице у зем унс ка пољ а. Негде
кроз грање указа се некол ико пута трамвај, диже се у небо црна перјан ица дима
с невид љивог воза што је одл азио према Обреновц у, указаше се високо под не
бом две птице. Девојка их је прат ил а радознало, нап регн уто. Да ли су птице?
Иза њих двеју се пес ковита пољана обрас ла високом барс ком травом, овде-онде обрађена и засејана кромп иром, пол ако пун ил а купач има. Жене с децом
су се скид але у сенц и нис ког врбовог жбуњ а, пребац уј ућ и светле дечје хаљи
нице преко грања. Стигла су ускоро и деца из Бос не, како су грађан и звал и ма
лишане из Дечјег дома, ошишане до главе и обу чене у једнаке хаљин ице. Црно
мањас та девојк а се није окрен ул а чак ни на њихове гласове, сличне пијук ању и
жубору, ни на њихову радосну трку око обалских бујних јабланова. Није се поме
рил а ни кад је домарш ирал а чета војн ик а и заус тавил а се негде надомак њеног
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поглед а, и ненавикн ута на пливање под игла на вод и бук у као да је свак и поје
динац воден ично витло.
– Поглед ај како су, јадн иц и, бел и, неос унчане коже – јавил а се као за себе
смеђа девојк а глед ај ућ и чет у тих нес претн их сеос ких момак а које је војна ди
сцип лина први пут натерал а у вел ик у рек у.
А сунце је бив ало све жеш ће и понегде пек ло кож у као да зрац и прол аз е
кроз призму; ланц и на чамц има већ су бил и врел и, а пос ледње кап и росе у па
зух у травк и још су се где-где виделе и ваздух је још имао свеж ин у воћке.
– Заш то стално ћут иш? – јави се опет смеђа купач ица, окрећућ и лице пре
ма небу.
Црна умес то одговора пом ис ли: „Лепо је имат и тајне. Дођем на купање и
лађари примете да сам стигла цео час ран ије него обично, а не знај у заш то ра
није; виде да неш то разм иш љам, а не знај у шта; виде да глед ам прем а неб у, и
мис ле мож да бројим птице над Дунавом.“
– Зашто ћут иш, питам те, тако упорно?
„За читав свет не бих казал а то што ми је обећ ао. Могао би да буде лишен
чина кад би се дознало да је летео само због мене. А и кад би то смео да чин и,
опет не бих казал а. Уопш те ми се ни с ким не говори кад мис лим на њега.“ По
смат рал а је са заштитн ичком неж нош ћу нос сличан њуш чиц и своје другарице,
њене очи, што су сад увређено глед але нек уд преко воде.
– Нећеш још да пливамо?
„Она нема још ник ак ве озбиљне тајне. Крије само од оца да иде на купање.
А ја сам за све у кућ и неисп итана зем ља, нек а врс та још необелод ањеног вулк а
на, или рудокоп а. Мама мис ли видећ и ме над књигом да су ми пред очима хе
мијс ке форм ул е, с пош тов ањ ем отвара и зат вара врат а кад улази у соб у. И не
зна да увек између мене и ње, или између мене и оца, сед и још неко за њих неви
дљив, да вод им увек двос трук разговор, јед ан с њима, а јед ан са њиме, да за вре
ме ручк а мало једем и нес трп љиво се држ им зато што за столом сед и још неко
кога они не виде. Прод авач ице у радњи мис ле да узимам оно што сама вол им, и
не слуте да ми неко друг и савет ује на што да се одлуч им. Сусед и на улиц и при
сус рет у са мном зак ључ ују да сам још дете, чес титају ми у себи што ме још ни
ко не довод и до куће и не сачек ује пред кап ијом, а ни на ум им не пад а да ме он,
за њих невид љив, увек прат и. Нико не зна да сам потп уно успавана за све у че
му се чин и да живим. Еј, еј, како је то дивно!“ Пос ле тога је чик ал а цео свет:
„Ако се и досет ите кога вол им, не знате како. Не знате где смо се упознал и, ни
шта он све може да стави на коцк у због мене, шта би све био у стању да прек р
ши да би мен и био веран. Не знат е да је пре мес ец дан а, кад а сам пут ов ал а у
Нови Сад, због мене летео негде у облац има изнад воза, да је мене прат ио. Ми
слил и сте: вежба се нек и ђак-пилот. Само ја знам како је удес ио да тога дан а
може летет и, и как ва би га казна пос тигла да се одао.“
На осунчане дас ке се спус тио нек и златаст опнок рил ац. Она га бојаж љиво
дод ирн у прс том:
– Ви сте, знач и, створ с крил има?
– С металн им крил има, али смелога људског срца, с којим се не сме шал ит и.
Опом ињем вас.
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– А ако се будем шал ил а?
– Прет ворићу се смес та у грабљивиц у.
Она се глас но нас меја: „Нико у целом свет у не зна овај наш разговор, ни на
коме се мес ту вод ио, ни как ав изглед а мој металок рил ац. Нас двоје смо још не
пронађен и свет. Десет Коломба нас не мог у отк рит и.“
Наједном се изн ад зем унс ког пољ а диже звук мот ора. Био је надмоћ ан у
том јут ру које је још само цврк утало и жуборило. Два аероп лана се нагло диза
ла у небо радос но блис тај ућ и. Црном ањ ас та девојк а скоч и раш ирив руке као
да би полетел а према њима.
– Хоће према Авал и – рече лађар са суседног шлепа своме друг у.
– Неће, удариће према Заг ребу – одврат и друг и, надносећ и шак у над очи.
– Да се клад имо да ће према Авал и!
– Да се клад имо да ће према Заг ребу!
– Низ воду ће, овуда ће пролетет и! – добац и им она, не могавш и да бар мало
одуш ке не да својој тајн и.
Лађари се слатко нас мејаше.
– Хоћете ли да се клад имо? Ми дајемо једн у вож њу чамцем, а ви једн у шетњу
крај обале?
– Прис тајем – прих ват и она, глед ај ућ и неп рес тано прем а аероп лан им а,
као да је та опк лад а бил а нешто најп риродн ије.
– Сас вим си полудел а! – љут ито изјави смеђа девојк а, па и сама скоч и. – Са
мном ни реч и не проговараш, а са тим лађарима се чак и клад иш.
Аероп лан и се упут ише низ Дун ав. Већ им се видел а металн а сребрн а ре
бра и знац и на крил има. У лет у се сад спуш тал и, сад дизал и, крив уд ал и. Рек ло
би се да их је јут ро било опило. Нароч ито се дес ни, онај до обале, чин ио пијан.
„Чин и све како је обећао. У овом је до обале. Ни његов друг не зна због чега
баш јут рос овуд а лете. Све како смо се договорил и.“
Дец а са пес ка сва пос как аше раш ирен их рук у, пог нута нап ред, ка да би и
она полетел а. Трч ал а су тако крив уд аво предс тав љај ућ и пок рете авион а над
водом. Војн иц и заус тавише своја хучна витла, заглед ан и у металне птице, као
нек ад у јас требе над њивом.
– Вежбају се, – изјави Руж а знал ачк и – тако чес то чине.
– Другарица доби опк ладу – добац и јед ан од лађара. – Куд ли ће то?
– Превртаће се сад мало, па ће се врат ит и – опет црна девојк а дозвол и да
јој се радост прел ије преко срца. Мах ал а је притом рупцем према авион има.
„Сад сви мис ле, машем онако, из дуга времена, као девојке са забачен их же
лезничк их стан ица што маш у возовима.“
Мал о зат им, како је она и прор ек ла, дес ни онај до обал е, као да полуд е.
Слично воден им птицама, спуш тао се муњевито скоро до воде, па се нагло ди
зао, превртао у зрак у и остајао потом лебдећ и скоро изнад сам их шлепова.
– Да није који од ових ваш верен ик кад све погађате? – добац и опет смејућ
се исти лађар девојц и.
Она је била загледана у небо и махала благо рукама, диж ући се на прсте. На
једном опет леже, окрећућ и лице према авион има, сва обас јана миш љу: „Дивно
је имат и тајне. Нико сад не зна да та огромна птиц а мис ли на мене. Једном ће
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ме зграбит и као орао и однет и под облаке.“ Трен утно је склоп ил а очи и пустил а
да јој сунце ужеже у чело и грло.
Тад а се готово изнад саме њене главе чу страшан прас ак и огромна маш и
нерија се шумно сруш и у воду између шлепов а, потон увш и у час у. Нас тало је
комешање, врисак, вик а, али она још није могла да схват и шта се догод ило. По
глед ал а је у небо: онај мањи, тамн ији авион се муњевито враћао према Зем ун у.
– Пук ао мотор, пук ао мотор! – вик ал и су лађари са шлема.
– Хтео је опет да се преврне – објаш њавао је јед ан од војн ик а, трчећ и пре
ма мес ту нес реће.
– И пре некол ико год ина је тако јед ан пог ин уо, онамо према другој обал и
– упал а је Руж а, кршећ и руке.
И она је појурил а према шлеповима међу које се сруш ио авион. Васп итач и
ца деце из Бос не потерал а их је онако неодевене пред собом као ћуриће чак на
гом илу песка крај подвож њака. Жене, које се нис у усуђивале да загледају у воду
где је авион потон уо, брзо су одл азиле кућ и. На дас кама где се сунчало смеђа
купач ица је остал а сама са онесвеш ћено другарицом. Врискал а је беспомоћно:
– Шта ти је? Како ти је? Донесите ми пијаће воде! Помозите да је поврат им!
Нико није обраћао паж ње на њих две. Та невоља је изглед ал а мајуш на пре
ма срушеном авион у, коме су са свих обала и ритова јурил и у помоћ чамци. Људ и
са шлепов а су огромн им чак љам а већ чарал и по вод и где се пил от сруш ио.
Свет са обале је довик ивао:
– Журите, журите, мож да је још жив у кабин и!
– Како жив, кад је мотор пук ао! Морао је изгорет и.
– Па свеједно, треба журит и!
– Срећа што није пао на шлепове, сви би и на њима изг ин ул и.
Људ и што су чак љама прет раж ивал и воду ознојише се вук ућ и из ње нешто
страховито теш ко. Гом ил а није дис ал а очек уј ућ и шта ће се појавит и на повр
шин и. Био је остатак једног крил а. По друг и пут, уз још веће напоре, извукоше
зам ршен и и иск ид ан и дроб мотора.
– Сиромах, знач и мртав – зап лака нека млада жена, покривш и очи прстима.
Неко са обале, десетак метара ниже шлепова, јави:
– Нађен је труп, гњурац је нашао труп. Нема главе и дес не руке.
Од стране Зем уна чуше се моторни чамци. Усправно стојећи у њима, јурил и
су пилотс ки час ниц и на мес то нес реће скамењеног, бледог лица. Небом стаде
круж ит и некол ико аероп лана као да траже стазе с којих се нес рећн ик сруш ио.
До шлепова доп лови чамац са пилотовим трупом, који мил иц ија под иже у нек у
кабин у на шлеп у, док не дође лек ар. Разнол ике униформе, пилотс ке, војне, ми
лиц ионерс ке, морнарс ке, поврвеше из чамац а на шлепове. Свет са обале само
што не загази у воду, разм ич ућ и се јед ино кад је морао да проп ус ти људе што су
стизал и на увиђај. Рој догађаја, ситн их збивања, подвига, којима би иначе тре
бало пет дана па да се живот ипак учин и узбуркан, зби се у једно пол а часа.
Кад пос ле пот ребн их формалнос ти леш на моторном чамц у би понет пут
Зем уна, праћен поворком чамаца, и некол иц ином авиона, плима догађаја стаде
опадат и. Удаљиле су се прво власти које су морале ићи у Зем ун; одмахн ув сумо
рно руком, прион ул и су опет обалски радн иц и на посао; погдекоја још заостал а
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мајка спремал а се с децом за пол азак кућ и: чамац с лубен ицама који се био неда
леко заус тавио продуж ио је пут; лађарева жена је нас тавил а да спрема ручак;
некол ико девојак а и млад ића преш ло је чамцем на шлеп да разглед а маш инери
ју упаљеног мотора. Само ниједан јед ин и пливач није се враћао у воду, то је био
прећутн и, општи знак жалос ти за пог ин ул им пилотом. Чуло се јед ино жаморе
ње обалских тал аса, који су сада зал азил и далеко у песак ивичећ и се пеном.
Лађ ар кој и се био пре једног час а клад ио са црном куп ач ицом у шетњу
чамцем тек сад се сет и да поглед а на дас ке где се она до малочас сунчал а. Ни ње
ни оне друге није више било. Леж ал а је само мок ра, изг уж вана марам иц а. Не
видећ и их, довикн у чувариц и купат ил а:
– А наше девојке се препале? Побегле?
Кад ни она није умел а да му каже ниш та о њима, пос таја мало зам иш љен и
зак ључ и као за себе:
– Лепа девојк а. Необична.
Зат им се и он врат и свакод невном пос лу.
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Сопственици

В

ећ пет и пут пек ао је Жив ан рак иј у са бившег поповог воћњ ак а. Био је то
воћњак уза сам у попов у окућн иц у, прошаран стаблима так уша и караман
ки, на којима је Живан као дете тол ико пута вис ио у ран у зору док се у сусед
ном двориш ту не би чул а граја, или у само вече кад свет већ полеже. Могао је
он тога воћа узимат и и дању на очи домаћ ина, све док се у село не згрн у попови
унуц и, сијас ет неке деце и омлад ине што лет и и под јес ен дође из градов а на
год иш њи одмор, који су смат рал и воћке својом имовином у имовин и свога де
де. Вод ил а се тад а између њих и Живана подм ук ла борба. Кад та градс ка дец а
опазе да Живан око чет ири сата ујут ру дол ази под круш ку, она се стан у још ра
није буд ит и, а он се опет упне да их надм удри купећ и плод још за ноћ и, брзи,
заједно са грумењем зем ље и суварц има. Тако дог урај у до тога да ник ако и не
спавају све док крушка не буде сва обрана, или се поп не наљути па је у пола часа,
и незрелу, омлат и.
Понек ад је ово бив ал а борба због саме борбе. Жив ан и не успе да поједе
што је прош ле ноћ и нак уп ио, али се ипак диже још по мрак у и привиђа му се
оно жуто злато зрел их караманк и што пред зору леж и рос но у црвенк ас тос ме
ђем грумењу зем ље. Још са прел аза у воћњак опази ако су га претек ли: под кру
шком се црн и као да се сва пом рч ина света скуп ил а под њу. Он ипак дот рч и до
под стабло и нађе мож да тридесетак умец ан их плодов а што су му их прот ив
ниц и милос тиво оставил и. Све ово мора да се обав ља у трен ока. Живан нема
времена да се пење на круш ку, јед ва успе да омлат и кол ико може у недрима по
нет и и да изабере понеш то од онога што је на зем љи затек ао. Киван на дош ља
ке, зарекне се да ће идућег јут ра устат и одмах иза поноћ и и већ зам иш ља њихо
ва разоч аран а лиц а кад дот рче зад их ано и нађу само риђе, свињ ам а угажено,
грумење зем ље и суве гранч ице.
Отк ако је пос тао сопс твен ик воћњак а, почео је да се љут и на поповог пра
деду што је круш ке сад ио на месту где им се Живан у дет ињству радовао, па по
сле на онога ко је шљив ак диз ао на зем љиш ту око круш кових дрвета. Да није
њих, још би јед ан казан рак ије добио, а од крушак а ник ак ве корис ти: сад на ле
товање дол азе деца попових унук а и како немају више крушак а на својој окућ
ниц и, трес у пов аз дан стабла у њег ов ом воћњ ак у. Кад их је прв и пут опаз ио
усред бел а дана, имовинс ко осећање се у њем у побун ило. „Јес те да су деца, али
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зар нема ко старији да вид и и да подвикне!“ Чин ило му се да одрас ли намерно
пуш тају дец у под круш ку, како би пок азал и да су још нек а права у њих остал а,
или да би га подсет ил и како је сâм као мал и чин ио што сад њихова дец а чине,
или „свеца им њиховог“ хоће да наговес те да то и није зау век његова имовина.
Тако љут ит таман се био сагао да дох ват и сув арак којим ће се бац ит и на кра
дљивце, спреман и на пог рдне реч и, а из поповог дворишта одјекн у глас једне од
жена која је дец у звал а да се смес та врате. И сад а пос ле три год ине би му мило
што му се онда нис у реч и брзоп лето омак ле, што се није бац ио чиме. И сад се са
живим одобравањем сет и своје дареж љивос ти тога дана. Кад је Марија, попова
унук а по најм лађој кћери, чији је глас онд а познао, опомен ул а дец у, срце му је
смес та омекшало, добио је жељу да пок аже да се и он може понет и домаћ инс ки
као некад њен отац и деда, па је сам дец и скоро пол а круш ке омлат ио.
– Мало ли сам пута ја ту караманк у тресао – расп ричао се притом глас није
него што је и сељак у обичај и на нач ин како се са старијим говори, јер је те реч и
у ствари упућ ивао Марији. – Јес те ли да ми је по закон у додељено, али је то још
ваш чук ундед а сад ио...
Иако неп рип рем љен пре тога, он је историјс ки чин поделе зем ље на сиро
маш не и безем љаше био прим ио са радош ћу и зрел им пол ит ичк им миром, с ка
квим наш и сељац и обично дочек ују збивања у свет у. Било је само у прво време
лаког чуђења што се та дубока правда и на њем у извршила и страх а да људ и који
ма је оду зето не жале на њега лично. И кад год би се уверио да и они извршене
догађаје смат рају за праведне или нем иновне, као сад кад је Марија опомен ул а
дец у, много више је уживао у изненад а добивеној имовин и.
Жив ан је пек ао рак иј у у доњем двориш ту између кач ињ ак а и дрв љан ик а.
Мало под аље испод дуд а видео се нов кокошарн ик и у врх у воћ ица што се спу
штало стрмо према извору назирал а се пред свињцем нова корита чија је јас но
мрк а боја сведоч ил а да су и она нед авно саг рађен а. Свуд а се око куће прем а
боји дрвета могло одред ит и кад је што ограђено и садељано. Плот који је одва
јао доње двориш те био је тек отесан и још мирисао на грађу, јас но одуд арајућ и
бел ином од вратн иц а чије је дрво, дуго прано кишом и сушено сунцем, било
стек ло свет луц ав ост и мек оћ у свил е. О нап ретк у су прич ал и и црепов и по
зградама: међу старим прљавоцрвеним и где-где већ позеленел им бил и су разба
цан и нови, јас ноц рвен и, као да су тек сад извађен и из црепаре, и давал и крову
живост ливаде. И на намеш тају се виделе нед авне принове: међу дрвен им кре
вет има и осталом почађалом дрвенаријом стајао је бел и енглес ки кревет как ви
се виђај у по болн иц ам а и дечјим собам а; уз стари орм ар од чамовине, обојен
тако да би лич ио на орахов, надмоћно се прс ио нови пол ит иран и чији је подлу
бљен и пол ит ир дете, у жељи да исп ита порек ло сваке нове ствари унете у кућу,
мес тим ично било ољуштило.
Док се Живан мајао око казана, из хлебарн ице је доп ро топ ли мирис леше
ња и Катарина је позвал а љут ит им гласом, као да је већ звал а па није било вајде:
– Хоћемо ли ми јут рос јес ти хлеба!
То је на њеном језик у знач ило да треба поћ и на доручак и да јој је жао што
су леп иње тек сад готове, а сунце одс коч ило коп ље изнад кач ињак а. Живан по
несе сатлик нове рак ије и сед ајућ и пон уд и:
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– Де, жено, нове новине од нове год ине!
Кад се она нач ин и да га не чује, одг урн у јело и сатлич ић од себе и прас ну:
– Опет стара прича! Да нис мо, бој се, украл и?
– Не пије ми се. Дете ми у болн иц и, а ја да...
Одм ахн у руком као да и не вред и говорит и са тим ту Жив аном у коме се
имовинс ко осећање нагло развијало и израж авало на нач ин који није поднос и
ла. Нароч ито му је замерал а кад се много и видно радовао лет ин и, плоду и пићу
са имањ а добивеног аграрном поделом. Њој се чин ило да је све невоље, и кад
непелцовано крме угине, крава се преједе детел ине, кокош и не носе, прст на
здраво забол и, пос тиж у као казна што ужива у имовин и коју још није могла да
зам ис ли збиљ а својом, с правом својом. Смат рал а је да јој и синч ић због тога
умало није изгорео те сад мора да леж и у болн иц и. Иако јој је сус ед и рођак
Мих аи ло, пос ле ослобођења у селу прозван мал им Лењином, тумач ио да би се
свач ије дете тако запал ило ако би се као њено у кол ибиц и од сувог грања игра
ло ват ром, није могла да се отме уверењу да се то догод ило зато што је Живан
прис тао да прим и чет ири хектара поповог имања, и то не неког ма кога попа, из
друг ог сел а, већ њих ов ог сус ед а кој и их је венч ао, „чиј у су кућ у већ Немц и
раскопал и, стрељавш и и њега и сина негде у пус том Беог раду“.
У прво време пос ле поделе није смел а да се приближ и ни двориш ту стре
љаних свештеника, а камол и да изиђе на очи жени млађега која је сада сама с де
цом живел а на преос талој имовин и. Није могла да се навикне на мис ао да су
пос тупц и соц ијал ис тичке влас ти закон ит и. И кад су се, у прв о време, док је
успомена на настрадале свештенике бил а још свежа, а сумња да ће нови поредак
остат и зау век још жива, драговољне мобе на попад ијином имању лако куп иле,
Катарина им се није придруж ивал а из бојазни да се не сретне са киме од попове
родбине. Тек две год ине кас није срел а се са попад ијом на извору. Спус тил а је
судове и сел а беспомоћно на широк у модру плоч у узд ахн увш и:
– Ето, лепа сестро, шта се почини: људе ти Немци побише, имовина ти пређе
у туђе руке, па и Живан прим и...
– Да није Жив ан друг и би, дочек ал а је поп ад ија. Време је тако дош ло, ко
сам не рад и не сме држ ат и зем љу. Ја ни ово мало не мог у сама да обрад им.
Разговор се нас тавио пријатељс ки. Поп ад ија је преш ла на свој омиљ ен и
предмет: како јој није жао онога што је пало у радне руке, али је душа бол и кад
поглед а како њен бивш и јаб уч ар проп ад а, плот се око њега обаљује, говед а и
овце врљају око воћака, глођу их, ломе, и да би и сâм нови сопствен ик имао више
вајде да је тај воћњ ак остао њен, поп ад ијин, а он га само потк рад ао. По овим
пос ледњим зајед љивим реч има Катарина је осет ил а да и попад ија мис ли и осе
ћа као она, само неће ни пред њом да гов ори потп уно искрено знај ућ и да је
Живан први прим ио део њене имовине прил иком поделе, кад су мног и сељац и,
и сиромаш нији од њега, ово пошто-пото глед ал и да избегн у. Утех а је Катарин и
бил а истина што је знал а да млад а попад ија није бил а везана за зем љу, да је ту
само снах а, придош лица, да јој није то имање дедовина.
Сад је за време доручк а разм иш љал а у чем у би јој пренел а нове рак ије, кад
је Живан прек иде:
– Немамо у шта пиће сас ут и. Како би било да заи штеш у попад ије...
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Рек ао је то бојаж љиво, знао је да је Катарин и увек било мрс ко ово поз аи
мање, а особито сад а, и не изненад и се много кад га она љут ито пресече:
– Мало ли је што смо рак ију испек ли са њеног воћњак а, већ сад и у њен суд
треба сас ут и! Пре вол им пот раж ит и од Радом ира, и ми смо њем у ономад дал и
наш у кац у.
Живан се одмах с њом слож и; било је и њем у нем ило да траж и од попове
куће, а особито сад кад се тамо иск уп љал и они што су живел и по Беог раду и Ва
љев у, па пос ле доручк а упут и се Радом ировој кућ и, оставивш и Катарин у код
казана. Врућ ина се већ увел ико осећал а у сок ак у а коп рива и реп уш ина теш ко
мирисале под сунцем. Скорел а, глиновита зем ља на којој су говед а папц има на
чин ил а безброј неравн ина жуљил а га је и кроз опаке, зато пређе на траву покрај
самог плота уживајућ и у њеној мекоћ и. Одмах иза друг их вратн ица почеше се
ређат и шумарц и и забран и, међу њима и Мих аи лов проп ланак који је од осло
бођења припад ао газда-Љубом иру. Око повел ике руд ине на којој је стајало не
кол ико старих пањева рас ла је млад а букова чес та прошарана грабом. У њој се
изд вајало мож да десетак старијих стабал а што су још за Мих аи лова и Живано
ва дет ињс тва смат рана за стасало, добро дрво које треба чуват и. Живан по сто
ти ваљд а пут преброја то дрвеће и одаде у мис лима пошту Мих аи лу што га није
оборио. Уза сам плот Љубом ировог воћњак а стајал а су два вел ик а свеж а пања.
Кад се чуло да ће виш ак зем ље бит и оду з им ан, он је оборио две стог од иш ње
бук ве, да би му пос ле лакше бил о отуђ ит и тај проп лан ак, ако на њег а падне
коцк а да пређе у друге руке. Прол азећ и крај тих пањева Живан је увек мис лио:
„Е, што ти је газда! Вол и да униш ти, него да дâ другоме.“ Иза заок уке се брзо
указ а и Жив анов а шум а, део нек ад аш њег попов ог заб ран а, сад разд ељ еног
између петорице сељак а. Поред Живановог дел а био је комад остав љен попа
дији и њен им деверима, и он обрас тао претеж но храс том и цером. Њих је дел и
ла плитк а јаруга, али и без тога би Живан знао док ле се прос тире оно што сад
њем у припада, и то не због саме имовинске страсти. У тој шум и је познавао сва
ки пањ, изд анак и жилу пружен у далеко кроз маховин у у лањс ки суви лист. Из
ње је у дет ињс тву тол ико пута нос ио мајц и суво грање, упролеће траж ио љуби
чиц у и јагорчевин у, за дар учитељиц и, а ујесен брао млечњаче и лис ич ице, или
вребао веверице. Седе на још очуван храстов пањ и ко зна по који пут се сет и да
на кад је стари поп ту одрубио дебло и дао му иверје за ват ру коју су чобан и би
ли налож ил и на утрин и крај пута. „Како то да нек и људ и имају шуме, а друг и не,
као дете се чуд ио увек прол азећ и туд а. Шума се, истина, нас леђује, али отк уд
ономе првом?“ Што његов отац да има баш оне две жут уњаве њиве а не овај кутак
где расте и живи све што га је тада тол ико зан имало?
Дубоко удахн у гвож ђевит и мирис осунч ан а дрв ећ а и сувог лис та који се
већ нагом ил ао у јаруж иц и и чес ти што се према њој спуштал а, заглед авш и се у
дуг и лан ац ужурбан их мрав а. Око жил а се мајал и црв ен и кукц и и зав лач ил и
у кап ице лањс кога жира. Према свима њима Живан се осећ ао као да их је сам
створио и дао им на ужив ањ е ту шум у, то сув о лиш ће и жиров е кап ице. Као
што је стаду јут ром одгонећ и га на паш у дареж љиво теп ао: „Е, сад, ето, доте
рао сам вас на лив аду па чупк ајт е, онам о мал о отав е, там о мал о дет ел ин е, а
пос ле вам ено пот ок а па се нап ијт е и хлад ов ин е па пош тен о преж ив ајт е и
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жмиркајте на сунц у,“ тако се сад у мис лима обраћао бубама и птицама око себе:
„Ето вам шуме па се ширит е, ето пуно рач ви за гнез да, ето семењ а по зем љи
прос ут ог, само мал о разг рн ит е лист. Ето вам зем ље па град ит е мрав ињ ак е,
она овде иначе није за што друго.“ И не само да се он тако осећ ао, већ се Жи
ван у чин ил о да се и ти жив и створ ов и однос е прем а њем у као прем а своме:
пел и му се на опан ак па чак до колен а, а птице сас вим близ у скак утале као да
је дрво њихове шуме.
Ове мис ли му прек ид е нагло сећ ањ е как о га је поч етк ом рат а ту негде,
предвече, сјесен и, нашао Мих аи ло, који се тад а нал азио у Докм иру, и одврат ио
га од четн ик а објас нивш и му њихову двос трук у игру и зовућ и га да пође с њим
парт из ан им а. И мад а није ни с њиме пошао, очи су му се бар отвориле, нап у
стио је везе са четн иц има и неос рамоћен дочек ао слободу. Било му је увек не
пријатно да се сећа оних првих дана рата кад је ишао с четн иц има у Јау т ин у на
зак лет ву, али та сећ ањ а су чес то бил а врло упорна, па и сад их се не ослобод и
све до Радом ирове куће.
Њега је затек ао у оном свечаном сељачком јесенс ком расположењу. Што је
говорио, имало је додуше везе, не би се могло рећ и да је пијано, али је говорио
ствари које би без так вог расположења свак ако прећутао, јер је био тих и није
волео људ има да пом иње оно што би их могло забрин ут и или наљут ит и. Селом
се тад а врло чес то пронос иле вес ти о оду зим ању имањ а додељеног сељ ац им а
без зем ље. Изм иш љал и су се за ово разл ич ит и узроц и: сад ће га узет и држ ава
за нек а своја пољоп ривредна добра, сад да је стопа по којој се остав љало бога
тим поседн иц има бил а мал а и да ће им се неш то од оду зете имовине враћ ат и.
Пос ледњ а так ва узнем ир уј ућ а вест бил а је прич а о новом закон у који тобож
даје право да се поделе и они што се до аграрне реформе нис у бил и подел ил и,
чиме би једна пород ица с више пунолетне деце која живе у граду могла задрж а
ти више зем ље – на свако дете још по три хектара. У њином селу би се тим зако
ном могла корис тит и само попова пород ица и поврат ит и девет хектара, што су
чак и сељац и који су по аграрној реформ и добил и бивш у његову зем љу, смат ра
ли за право кад се тицало њега и његовог сина, једно зато што их је неп ријатељ
стрељао, друго што су знал и да би им што врате њима било нак нађено из има
ња кога газде у селу. Живан обу зет зет сушењем шљива и печењем рак ије ник уд
није ишао па није био ни чуо раније шта се говори и сад је сав прет рн уо: гласине
су глас ине, додуше, али у ово време наглих промена може се свашта очек иват и.
Зар је нек ад сањао да ће попову шљиву и круш ку брат и као своју!
– Прош лог петк а на пијац и у Ваљеву само се о томе говорило, – нас тав љао
је Радом ир, помало љубоморан на Живаново нагло нап редовање пос ле аграр
не реформе.
И њем у су прил иком поделе поповог имања давал и онај плодн и језичак зе
мље украј поток а, где сад а Живан гаји куп ус; али је он више волео да узме и по
снију зем љу од чијег другог имања, јер се као и Живанова жена бојао да прим и
део од људ и које је неп ријатељ стрељао а уз то и својих нек ад аш њих свеш тен и
ка. Сад је међут им суревњиво упоређив ао Жив анов у имовин у са својом и ја
вљал а се у њем у осећања слична кајању, или побун и прот ив рођене неок ретно
сти и бојаж љивос ти. Кад би прошао са женом поред Жив ановог куп уш њак а,
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увек би узд ахн уо: „Док се мудри нам удруј у, луд и се наж иве,“ што је она врло
добро знал а шта знач и.
– Народ свашта прича, може бит и да је истина, а може бит и и није...
У исто време брзо је Жив ан мис лио шта би ваљ ало чин ит и ако је прич а о
том закон у истин ита. А чин ил а му се истин ит ија од свих које је дотле чуо, нај
прис тупачн ија његовом схватању. „Отк ако је зем ље и људ и на њој, они су глед а
ли да се од ње не рас тан у ако мог у; отк ако је света, синови су нас леђивал и оца“,
и то је по његовом миш љењу било право. „Није ни у реду, борио се и даље у себи,
да неко буде лишен своје дедовине зато што се бар месец дана пре аграрне ре
форме није одел ио, што је био прави син и није так вим захтевом оца вређао.“
Сетио се муњевито многих пређашњих сељачк их довијања, да би се комад зем ље
сач увао, веш тачк их деоба, привидн их пренос а имовине на туђе име. „Није ни
то ваљало, признавао је, и добро је што соц ијал изам то онемог ућава, али он ве
роватно иде и за тим да људ и чес тит и не буду окрњен и у правима.“
Како-тако, било је то Жив ан у врло зам ршено, није му се тај закон, поред
свих старањ а да га разу ме, слагао са природом нов е, соц ијал ис тичке влас ти.
Више му је одгов арао устаљеном реду који је влад ао у прош лос ти, а Жив ан је
стално у њем у хтео да вид и неке нове, дотад непознате, побуде. И док је тако
прев рт ао мис ли, јав љал е му се жив е, упеч ат љив е слике: иск уп ил и се попови
синови и кћер у одбор, подносе харт иј у где је тај закон зап ис ан и траже деобу.
Њем у најзад оду зимају воћњак, забран, куп уш њак, с тим да му даду нек у друг у
зем љу. Не могавш и више због ових мис ли изд рж ат и на једном мес ту, брз о се
растаде од Радом ира, градећ и се и даље што је могао више равнодушан.
При пов ратк у удари кроз воћњ ак, глед ај ућ и га са дес ет ос труком неж но
шћу и оштрин ом вид а. „Ено оне гур ав е шљив иц е, мис лио је топ ло, дал а је
брат рат у сто кил а плод а, а не би овако глед ајућ и је дао човек за њу ни пет пара.
А онај пис кор се црвен и као дрењак, док друга стабла још и не заруде. Гле, оне
рач вас те, сва се од род а разв ал ил а, пад а са ње шљив а као киш а. Ни те џенери
ке крај плота нис у рђаве; како нас тане лето, под њима се кот рља плод као бел и
шљунак. Стално кап ље са ње као са дуд а. Оне крај јаруге су ми прош ле год ине
зечев и оглод ал и па ник ако да се опорав е. Их, што ме је под оном кал емњ ач
ком поп једном зат ек ао с капом пуном шљив а крупн их као јај а! Да сам се ја
пит ао, не бих кал ем ио, само мам и туђу деч урл иј у...“ Углед авш и ват ру под ка
заном, пох ита јој као опч ињен, не говорећ и Катарин и ниш та о новом закон у,
јер му се чин ило ако и сам почне о њем у гов орит и, веродос тојност закон а ће
се потх рањив ат и.
Селом се говорило и то да ће се оду зим ат и зем ља добивена аграрном ре
формом кој у су нови сопс твен иц и рђаво обрађивал и, и шуме које су се нагло,
без поретк а рубиле као и ненегован и воћњац и. Богољуб, Живанов рођак, који
је на подел и добио попов јабучар, седео је баш у кафан и кад се о овоме расп ра
вљало. Одавно је бил а повик а на њега да добивен у шум у упропаш ћује, да је у ја
бучар нап устио сток у, да кришом даје шурак у нову њиву под најам. Враћајући се
кућ и удари преко јабучара, као да се хтео уверит и је ли баш тако зап уштен како
се говори. У њем у доис та затече овце и козе где брс те ниже грање и наг ризај у
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опале јабуке. На много мес та је прош ће било поодваљивано, а понегде се цел а
леса плота нагла или пал а на зем љу. Вратн ице су стајале разјап љене. Док се ска
њивао би ли се не би ли прих ват ио как вог пос ла на том добру које му је и тол ико
зап уштено доносило користи, са суседне њиве се чуо подругљив глас:
– О, газда! Надглед аш ли имовин у?
Сеос ки богаташ Вел ис ав, назван и Крт иц а, пос мат рао га је као што одра
стао, иск усан човек посмат ра дете у игри. Његове очи као да су говориле: „Ниси
ти рођен да имаш. Слеп ац и нерад ин си био и остаћеш.“ Богољуб је у ствари
био јед ина утех а Вел ис ав у; он је јед ин и оправд авао његове теорије да ко рад и
мора имат и и да су његови пре рата убог и сусед и зато бил и убог и што нис у хте
ли и нис у умел и да раде. Пос ле рата и поделе зем ље пок азало се да и они умеју
кад имај у, да и они знај у да управ љај у имовином и да за њу тако повећан у, уна
пређен у, бив ај у вез ан ији него ран ије: Жив ан је поп равио кућу, под игао спо
редне зграде, Милош окалем ио виног рад, Мих аи ло ископао бунар бољи од ње
говог, ставио даш чан и под по целој кућ и и стизао поред свег одборс ког пос ла
свак и пед аљ добивене зем ље да искорис ти. Само му је тај Богољуб био утех а.
Мило је Вел ис ав у било да поглед а на разв аљен и плот око јабуч ара, на забран
скоро посечен. То му је давало права да се враћ а на своје глед иш те да су људ и
сиромаш ни зато што су лен и. Зато је према Богољубу био љубазнији него према
друг има, зато га је призивао себи и тако дознавао шта се рад и и прича међу но
вим сопствен иц има, как ве намере има Мих аи ло у одбору шта мис ли са сеоским
газдама, хоће ли их, како се прича, нагон ит и да уђу у задруг у.
И у Богољубу је бил а остал а она ран ија потајна жеља прилена сиромах а да
се газди удвори; волео је више да уђе у његов у кућу него у кућу својих рођак а и
суседа који су му замерал и сад ово, сад оно. Особито је избегавао Мих аи ла, који
му је још од почетк а прет ио да ће му добивен а имовин а бит и оду зета ако је и
даље буде уназађивао. Сад је осет ио пот ребу да се повери неком за кога је уна
пред знао да ће му одобрават и, да ће потп ириват и осећање увређенос ти што су
га гласови о оду зимању имања у њем у изазивал и. Осећао се готово једнак с Вел и
савом у злоби што се у њем у буд ил а прот ив Мих аи л а и одбора, па је радо при
хват ио позив да сврат и његовој кућ и.
Било је у селу још људ и који су добил и зем љу аграрном реформом, али од
газ да сељ ак а. На њих Вел ис ав као да није обраћ ао паж њу, био је равнодуш ан
прем а томе како управ љај у оним што су добил и; међут им две-три пород ице
чије су окућн ице биле између његове попове, Жив анов а, Мих аи лов а и Радо
миров а, изазив але су код њега сталн у радозналост, биле у свим а његовим по
лит ичк им и имовинс ким мис лима. Живан у кога је ран ије призивао да му рад и,
признај ућ и му тиме да је добар рад ин, сад а ник ако није могао опрос тит и што
се пок азао умешан у кућењу, па се и пред сам им собом град ио да не вид и ни ње
гових нових оград а, ни црепова, ни оваца, ни кутк а засејаног детел ином, ни ку
деље у поток у исто тако добре као жен а из његове куће. А већ Мих аи ло је за
горч ав ао свако њег ов о пол ит ичко умов ањ е. „Није га нек ад имао пас за што
ухват ит и, а сад суд и у селу! Вел е, и прав ед ан и памет ан! А где му та памет и
правд а стоје? У чем у се иск аз ују? У томе што мен и удара порез а Живана осло
бађа! Само неће мене ни три так ва Мал а Лењина, па ни онај прави, слом ит и!“
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Две Вел исав љеве снахе су, по старом обичају, пот рчале свек ру у сус рет чак
до вратн ица, учин ивш и покрет као да би га пољубиле у рук у. Оне су то по неком
прећутном договор у чин иле нароч ито онд а кад би наи ш ао ко од сус ед а при
стал ица соц ијал изма, да би им као на позорн иц и пок азале: ето, ваш и нови оби
чаји нас нис у натерал и да ишта у свом живот у промен имо! Док је млађа зат им
доносил а пос лужење, Вел исав је гос ту безобзирно као пред нек им ко нема чул а
за увреду, разл агао своју омиљен у теорију о газдовању:
– Људ и мис ле наједном се газда и раден ик и човек од ред а пос таје. То уме
ње се нег ује као воћк а. То се пренос и, брајко, с колена на колено. Ви добијете
воћњак негован као што се мало дете нег ује, па нап ус тите у њега сток у. Доби
јете шум у као башту, и за две год ине је упропас тите.
У злоби која га је бил а обу зел а Богољубу су и ови шамари бил и мил ији од
Мих аи лових и Живанових прекора, па је умало незах вално слушао газду.
– Ви сви у селу мис лите да сам ја био човек зато што сам имао више зем ље
него ви. А, ето, ви добис те зем љу, па која вајд а?
Богољубу изиђе пред очи Живанова окућн ица, нове зграде на њој, Мих аи
лов бунар, али сад му је било пријатно да слуша како Вел исав и њих изједнач ује
са њима.
– А теби жао што ће теби одузети, а њима оставити? – и даље се охол ио Крти
ца пред сабеседн иком. – Не бој се, доћ и ће и на њих ред. Теби оду зимају што не
умеш да управ љаш имовином, а њих ће намам ит и у задруг у па ће морат и дат и и
оно што су ран ије имал и.
Крт иц а је гос та час тио као да је богзна како углед ан и жељ ен, а гов орио
пред њим као да жел и да га истера из куће. Увод ио га је притом у оџак лиј у, да
му пок аже нов у славс ку икон у и канд ило, „пор учено чак из Беог рад а, из све
штен ичке задруге, јер оне иконе по Ваљев у нис у сад ни за сирот ињс ке куће“,
зат им му пок азао нове кош нице даш чаре на два спрата „как ве јед ино још имају
попови“, и напос летк у га је у разговору одвео до свога јабучара.
– Воћк у ваљ а сад ит и одм ах уз кућу, иначе је пок раду они који је на свом
имању не саде. Тако вес елом поп у увек потк рад ај у јаб уке, јер су под алеко од
куће. Ја сам свој јабучар калем ио нек ако кад и он. Имам све врс те као и у њега:
и колутаче, и попад ијице, и пет роваче, и чење па и оне америчке.
Крт ица је увек говорио попово, у попа, као да се ниш та није догод ило, као
да су и стари поп и његов син живи, а имање још њихово. Ник ако није дао Бо
гољубу отворит и уста, а њем у је то било и добродош ло јер је, пун јед а, мис лио
само о ономе што је у кафан и чуо. А кад је газда већ уморан, и без обзира што је
Богољуб још ту, заћут ао пред ај ућ и се учврш ћив ању једног прош ца, Богољуб
плитк им каш љањем, из грл а, пок уша да га подсет и на себе, па онд а понови што
је од јут рос већ десет пута разним људ им а говорио, не мењ ај ућ и ниједне сит
нице у речен ичном склоп у:
– Ако је то сад моје, вел им Мих аи лу, ако ми је то по закон у припало, што се
кога тиче шта чин им са својим...
– По закон у, вел иш! По закон у! Ко је изм ис лио тај закон? – прен у се опет
Вел исав. – Како се може у имовини разу меват и онај ко је није имао? Како ти сад
можеш бити једнак, нећу да кажем мени, о томе нема ни говора, већ ономе жутом
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Пек ићу, ето, њем у? Нем а много, али је сам стек ао. Друго ти је стећ и с муком
и знојем, друго добит и.
– Нис у се ни попови око оног свог а муч ил и, нис у то они својим знојем...
– пок уша Богољуб опет да убац и једн у од својих узреч ица.
Кртица погледа у крајњем, примитивном чуђењу: стоји пред њиме неко ко се
није волео никад пом уч ит и и каже за оне што су „јабучар искалем ил и, шум у не
говал и, пчеле гајил и, коње тимарил и“, да се нис у мучил и. На то није било вредно
трошити речи. Уместо љутине предаде се сети, као да сам са собом говори:
– Да су знал и, веселн иц и, шта их чек а па да сам и пох арче, да поп ију, поједу,
прокоцк ај у. Сећ ам се старог поп а, чим скине мант иј у, узме чек ић па зађе око
оград а, око чард ак а, тора; а и млад и, ако није са епит рах ијем, он је са оном
мрежом за пчеле. Мук а је за нерад ина бит и у пос лу, а за усталца је уживање.
У разговору је узг редно воћарс ким ножем окрес ивао онде сув у гранч иц у,
овде оструг у што се самозвано зац арил а крај ограде. Крт иц а је и иначе свак у
шетњу прет варао у мимог редн и пос ао, а сад као да је нароч ито хтео пок азат и
госту шта знач и воћњак. Био је све боље расположен: почетак отварања задруга
изазивао је у њем у злурадост.
– Шта сте мис лил и? Да вам је држ ав а дал а зем љу онако, без неког плана?
Није богме, него имате сада да јој врат ите што сте добил и и да будете њен и рад
ници. Гледам Живана, петља, веселник, нешто, крпари. Забија неко прошће, мења
црепове. Зам иш ља да је свој човек; а да вид иш кад и њега нешто потерају...
Тако су још мало поразговарал и, газда гласно, безобзирно, а Богољуб у себи
дочек ивао његове реч и, прот ивус ловио им или се подм иг ивао. Кад су се раста
ли, Богољуба је гриж а савес ти одмах одвел а Живан у.
– А ти опет од Крит ице! – љутн уо се Живан. – Знаш на што ми лич иш? На
оне гологлавс ке Цигане што чуче пов аз дан по туђим двориш тим а и трпе га
здинс ко нат ресање, па и они су се сад мало тргли, а ти нис и. Вел исав грд ио вла
сти, а ти уживао? Не да ти пус та лењост да будеш човек!
И Живан се осмехн у сетивши се како је стари поп говорио увек за Богољуба
да је штета што у исто време не може лећи и у хладовин у крај извора, и под липе у
порти, и на клупе студене трпезарије чији су зидови бил и дебел и скоро метар.
Катарина је пре подне бил а на збору што га је одбор сазвао. Тамо је Мих а
ило говорио о будућнос ти сел а, о олакш иц ам а у заједн ичком раду и уз пољо
привредне маш ине. „Уме да кит и,“ мис лил а је она слушајућ и га. Само све те до
бре стране задруге о којима је Мих аило говорио, и које је и она увиђал а, нис у
биле оно што је њу чин ило прис тал ицом нап уш тања старог нач ина рад а и жи
вота на селу. Улас ком у задруг у она је желел а да збац и са срца оно што је пек ло
све отк ако им је зем ља додељ ен а: неће се више имовин а бивш их свеш тен ик а
зват и њеном већ задруж ном, а имаће од ње користи као да је зап исана и на њено
име; неће се више бојат и да ће је унуц и и дец а њихова прат ит и злим мис лима.
Биће сваком јас но да је све то држ авна воља и закон, као што је закон да мораш
кроз своју њиву проп ус тит и железниц у ако зем љомери тако одреде. Задрузи је
њу прив лач ило и то што је у живот у остал а жељн а рад а у друш тву. У сиром а
шних род итеља бил а је једна и чес то морал а сама одл азит и на њив у да копа, у
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баш ту да плеви, на поток да пере; кућ а њин их сусед а је брујал а као кош ниц а,
увек је по петоро-шесторо одлазило на посао, па им је он био и као забава, мес то
где се може узг ред напеват и и наразговарат и. Кад је ишла на игре, саборе, опет
само она и мајк а. Кад се удал а, опет у кућ и ни свек ра ни свек рве, а деце свега
троје, па је и тад а са завиш ћу глед ал а како је прва суседс ка, попова, кућ а увек
пуна света. Да се она питал а, већ би јут рос са Павловић има, Радом иром и Ми
хаи лом дал а прис танак; али је Живан стално затезао, говорио о нек им намера
ма које ће изврш ит и као самос талн и сопс твен ик тамо негде пос ле пет год ина,
о куповин и коњс ких кол а, зид ању новог кач ињ ак а, и не обраћ ај ућ и паж њу на
догађаје у селу. Док су људ и јут рос редом изјав љивал и да ступај у у задруг у, он
је градећ и се невешт гледао преда се и лупкао прутом о нос опанка, што је Ката
рин у неиск азано муч ило.
И поред овога незадовољства и нес угласице са Живаном, она се целог дана
пос ле збора осећ ал а у празничном расположењу, па се по ручк у прих ват ил а,
под нас лоном хлебарн ице, пржењ а уштип ак а. Црно шљивово грање пуно зе
ленк ас тих лиш аја, оквашено пљус ком, прво се пуш ило и цвилело, па би онд а
зач ас згорев ало. Вет ар је по двориш ту вит лао на љут и дим и нос ио га чак до
пред врата сус ед а. Њен дес етогод иш њи син се намес тио украј зделе у кој у је
она свак и час изруч ивал а по некол ико кол ач ића најраз лич ит ијег обл ик а, што
су нач уљен их ушију, сад на тек излегле пил иће, сад на мајуш не жуте тик ве и ре
пице. Размажен пос ле болес ти, он је слободно узимао са гом иле што је у здел и
рас ла. С времена на време Катарина га је благо корел а:
– Дос та, Него, пућ и ћеш!
За то време је Живан седео љутит под хладњаком. Био је опет малочас почео
причат и жен и како ће у ток у год ине куп ит и још једног вол а.
– А с киме мис лиш орат и?
– Син ми рас те.
– Син ти вол и с остал им светом, са суседс ком децом. Задруга ће отворит и
гимназију у селу.
– Ти то говориш као да је задруга држ ава. Добро неће задруга коват и свој
новац!
– Не мора коват и. Друг и нек а кују, а она ће запет и па зарад ит и.
Тако су сад а ћутал и. Катарина је прж ил а своје кол ач иће, као да јој ник ад
неће бит и дос та. У ствари то јој је био според ан пос ао, њиме се помагал а само
да би боље мис лил а нек у свој у мис ао, да би боље сковал а једн у заверу прот ив
Живана, а на његово добро по Катаринином миш љењу. Прош лог дана увече била
је код попад ије и тамо затек ла њеног старијег девера лек ара. „Боже мил и“, ми
слил а је разнежено док је превртал а уштипке, „како се он свега сећа! И како је
шаљивч ина као покојн и му отац! Ја сам већ и заборавил а како ми је оно поток
однео, једном док сам исп ирал а, његов у кош уљу; а он пита: Кол ико ти је вел и,
досад поток однео кош уља, право реци! И пита за Нег у, познају ли му се опекоти
не, нисам ни знал а да је доч уо за то.“ Онд а је десет пута испочетк а глед ал а да се
тачно сет и како је пок ушавал а да наведе реч на имање и на онај закон о коме се у
селу говорило, а како он ник ако да се прим и тога разговора, већ пита кад а ће
она у задруг у и је ли истина да је она Ерића баба кукала кад су јој синови ступил и:
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„А хоће ли ми тамо дат и да пат им ћуриће?“ По његовом држ ању Катарин и се
чин ило да је оно о закон у неко изм ис лио, или да попови синови неће њиме да се
корис те. „И ни по чем у не вид иш да му је неш то... криво на нас. Расп ит ује тро
ши ли Богољуб као и пре хладовин у. Не може да издрж и док те не насмеје.“
– Дос та, Него, пућ и ћеш!
Мис лил а је Катарина целог дана о томе и зак ључ ил а да је доктор, иако не
може бит и баш равнодушан према томе зове ли се његовом дедовином она кру
шка о кој у се Живан у дет ињс тву отимао са њиме, човек који иде с временом,
који не квари држ авн у вољу, па ма њега лично и штет ил а. И због овак вог њего
вог понашања Катарина је сад још више желел а да се Живан пок аже као човек,
јер осећала је да држава сва тај лом није чинила ваљда зато да сад њен човек пође
за стопама Вел ис ав љевим. Само је сад било мук а удес ит и да и Живан не дозна
да је закон о коме се причало или пус то брбљање или да доктор и његова браћа
неће њиме да се корис те јер јед ино још тако може прис тат и да брзо уђе у задру
гу. Мис ли су јој се сад вртеле око тога како да удес и да се Живан лично не срет
не са доктором.
– Помози бог, Катарина! – ослови је неко наглашавајућ и упад љиво старин
ски поздрав. – Твоји уштипц и мириш у чак до џаде.
Пред вратн ицама је стајао Вел исав и као да је био вољан да уђе, а није га од
ослобођења било у њином дворишту.
– Ја сут ра правим мобу. Беремо кук урузе на Рос уљама, па ако ти и Живан...
Жив ан се појавио из хладњ ак а и позвао га у двориш те. Био је задовољ ан
што се Катарина бавил а пржењем кол ач а баш кад је газ да наи шао. Како седе,
Вел исав међут им исп рича да дол ази од попове куће, да је све од подне провео у
разговору са доктором. И таман се Катарина поздрави са својим заверен ичк им
зам ис лима, он рече:
– Сав ет ов ао сам га као отац да дигне тужбу и траж и свој део, нек а се ко
рис ти оним законом о нак надној деоби. Умес то да попад ији и оном њеном си
рочет у крње она злех уд а три хектара, нек а траже свак и своје. Заш то ала и вра
на да јед е оно што су они са муком стек ли? Не вел им, Жив ане, само за тебе,
има њих некол ико који су прим ил и њихов у зем љу, мож да на тебе и неће пас ти
да враћаш...
– А шта он каже?
– Па, вел и, видеће, зато је и дошао да се договори...
Катарина у час у прозре Вел исава. Осећала је да их он мрзи откако су добил и
зем љу и да је изм ис лио како му је доктор говорио о разлозима свога дол ас ка у
село. Она је синоћ тврдо осет ил а да од закона ништа нема, али јој је Вел исавље
ва лаж бил а добродош ла за њене нам ис ли, зато га повуче даље:
– А је ли говорио шта би траж ил и?
– Траж ил и би оно што је ближе окућн иц и. У Рабас у је бољ а зем ља, али је
далеко.
„Да сам га сто пута нагов арал а, не би ми био боље добродошао“, мис лил а
је. А Вел исав је и са њима говорио безобзирно као са Богољубом, тобож наи вно
питао бран и ли им се да славе сад кад су добил и зем љу и је ли истина да Мих аи
ло чес то крит ик ује цара Душ ан а и да Црног орц и сад прич ај у да нис у Срби.
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Притом је и непон уђен ушао да изблиза разглед а Живанове поп равке у кућ и и
по зградама, што је досад само издалека завид љиво посмат ра. Куцн уо је штапом
нови плот, нова корита пред свињцем. Живан је очигледно побијао његове тео
рије, па је са јед ва уздрж аном злурадош ћу проп раћао своје разглед ање:
– Добро си започео, штета ако мораднеш враћат и.
– Друго ћу добит и, ако ово врат им, – узвраћао је Живан градећ и се равно
душан и уверен.
Пол азећ и, Вел ис ав је заборавио на свој у мобу, већ још једном куцн у нови
плот.
– Сек ао си у новом забран у?
– Куп ио, Вел ис аве. Без вел ике нуж де не обарам младо дрво, – победоно
сно је дочек ао Живан.
Кад је Вел ис ав отишао, Катарина се чувал а да Живан у ишта помене, брзо
је скуп ил а своје судове и отиш ла с дететом по крав у. Није волел а ни да га по
глед а, бојећ и се да му на лиц у не проч ита да је и он Вел ис ава прозрô. Живан је
међут им осет ио пот ребу да се усам и, да прибере мис ли, па је пошао нас ум ице.
Спуш тај у се пут ањ ом спази крај пот ок а свој куп уш њак. Нек а стабаоц а су се
већ главич ил а, а нек а су још улудо трош ил а снаг у гранајућ и се у лоптас те круп
не лис тове. Свуд а около бил а је она беспос лена зем ља што ивич и сеос ки кол
ски пут и поток, исп ресецана жил ама, јаруж ицама, пуна окорел их отисак а ко
пит а и пап ак а; само је зем ља тог а пов ртњ ак а, заравњ ен а као јез ерц е, мног о
тамн ија него ком ад у коме се нал азил а, врш ил а сав ес но зад ат ак због кога је:
обил ато хран ил а куп ус око кога се Жив ан пролетос саг ибао, чак га сам а, ду
бинс ки, напајал а сиш ућ и воду суседног поток а. „Их, ако заис та зат раже своје
део, прво ћу морат и ја врат ит и овај комад што је тик до њиховог извора.“ Живан
седе на вел ик у модру плоч у где се пуштају судови за воду. Ту је увек бил а дебел а
хладовина, и по највећој жези ту се мирно разм иш љало.
Ускоро се стало спуш тат и вече. Сенке дрвећ а су биле као модре путање и
све се сливале у увал иц у код извора, који се сад а све јас није чуо. Уз његов јас ни
звук Жив ан се пол ако умирив ао, кратков ечн а сећ ањ а као киш ни клоб уч ић и
ниц ал а су и гас ил а се. Крај баре поред извора пок ривене окрец има скак утале
су жабе и бац але на њега своје празне воденас те погледе. Живан од пре дваде
сет и две год ине ево дол ази на извор и пун и боч иц у да иде с њоме по знамење
за кћер која му се у зору род ил а. Живан који се враћа из воден ице поји волове
доле на виру а поп му од извора довик ује: „Тако, тако, мало ниже, а не као Бо
гољуб што дође с говед има до пред сам извор!“ Живан дечак бац а скривен иза
ограде чичкове на попов у унук у из Ваљева. Нек а девојч иц а дош ла чак из Бео 
град а виче му однек уд: „Што крадеш моје круш ке?“ Вел ис ав са брд а зове: „Еј,
гољ о, пус тио си веп ра у мој кук ур уз, а ни прош лу пот риц у ми нис и плат ио.“
Тако слике скач у, мис ли се замећу и брзо гин у а између њих нек и глас у њем у
се с времена на време чује: „Што је право, право је“, само још не зна на што се
то однос и. Тек кад се дигао с плоче и стао корачат и, мис ли као да се стале ши
рит и, рас ти, сећ ањ а се развијал а. Мал и Лењин, Мих аи ло, изл ази пред народ
на збор у и говори: „Ја први улазим у зад руг у, драге вољ е. Ја вол им да се једн а
нов а ствар унап ређ ује, к’о кад се, рец имо, зид а кућ а. Оно ран ије газ дов ањ е,
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вид ел и смо, ниј е ваљ ал о, дај, људ и, да вид им о как о ће ићи по овом нач ин у.
А хвал а народу што ми је дао неш то чиме и ја мог у ући у заједн иц у.“ Зат им чу
је, нек и Војвођан ин на пијац и у Ваљев у прич а да је његов брат члан задруге у
Срем у и да је зад ов ољ ан, през ад ов ољ ан. Пом ињ е нек е труд од ане и хвал и се
како нек ад по двад ес ет кол а, куп ус а упут е дневно у Беог рад, како се на рад
воз а коњс ким кол им а, па све тутњи. Свет се на пијац и иск уп ио око Војв ођа
нин а и само маше глав ом од чуд а. Слуш а га и Жив ан и баш се до њег а ближе
прог урао кад је стао прич ат и о некој мак ед онс кој зад руз и кој у су основ ал и
повратн иц и из Америке. „Створил и људ и праву варош, готово бољу од Беог ра
да, а кад прет воре трудод ане у новац, свак и добије по сто хиљад а и још угојено
крме, душек вуне, по три ћупа мед а...“ Народ се све више тис ка и добац ује пита
ња: „А како је са девојачком спремом?“ „Може ли се имат и свога мрса?“ „Пушта
ју ли да на миру болујеш?“ „Дај у ли да готовиш код своје куће?“ Било је ово још
пре две год ине, Живан је чуо па и заборавио. „Има свашта у свет у“, пом ис лио је
као да се те ствари догађају у Турској, и отишао за пос лом. А сад његово сећање
као да је пос тало преп редено, као да се ставило на стран у задругара. „Не зна
ти човек због чега је нек ад неш то чуо, пом ис ли он, слушао сам, а нис ам знао да
ће и код нас то почет и; а да сам знао, боље бих нач уљио уши.“
Опис ивао је све мање кругове око главног питања „због чега је Вел исав до
шао кас тилце“, чак у његово двориште. „Мож да је газдет ина све то удес ио, сум
њиво је Живан вртео главом, али нешто ту опет мора бит и. Неп ријатељ, ти боље
вид и шта те чек а него ти сам.“ Живан загази у ту мисао као у хладн у воду. Није
ни примет ио да је у ходу дошао до Вел ике њиве, најбоље сад а у његовом имању,
коју је сунце грејало од јут ра до мрк лог мрака и чија црна, раст ресита зем ља као
да је однек уд с облака пала у црвено, глиновито тле његовога села. Истина, Вел и
сав једном на сва уста пос ле деобе зем ље говорио је Богољубу на моби:
– Ви, Кос тић и, кол ико вас је, мис лите да је поп у Вел ик а њив а с неба пал а
онако црна! Није богме, него су је с колена на колено так вом нач ин ил и. Извози
коњс ко ђубре, нап уштај овце под јесен и њива поц рн и.
– Ти опет мис лиш, ако си газ да, можеш сваком памет сол ит и! – усп рот и
вио се Богољуб. – И ми ваљд а знамо шта је ђубрењ е. Него је та њив а на међи
нашег сел а и Јошеве, к’о нек и рук авац јошевачке црн ице.
„Што је право, право је, мис лио је Живан, зем ља је добра и попови синови
ће траж ити да се она прво врати.“ Није имао куд даље, морао је примити к знању
да је доктор стигао кући, да је Вел исаву поверио како је због деобе стигао. У Жи
вана су бил а само чет ири хектара бивше попове зем ље, а у остал их сељак а још
дванаест. Може бит и да и неће запас ти њем у да враћа. Мис лећ и тако, обил азио
је нову имовин у као да се прашта. Све је било ограђено и обрађено, мил ина по
глед ат и. На њиви је кук ур уз стајао по врс там а као војс ка у бојн им редовим а,
стрњике су биле узоране, овде-онде се видео по кутак засејан детел ином. Живан
је размиш љао на предахе као што се пије ледена вода. „Ето улазе у задруг у многи.
Мож да Радом ир има право кад каже да се тако пренес у најгоре сељачке бриге
на другога, немаш више страх а од суше, од град а, од пореза. Боље дат и у задру
гу него враћат и поповима. Боље претећ и друге.“ Остаће тако и даље та зем ља
коју је заволео сељацима и њем у, он ће је и даље са остал има обрађивати, а нешто
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од ње ће му мож да и у окућ ниц у ући. „Потегнем ли па ступ им, умовао је даље,
а онога закона нема! Закон и, закон и, што ти је то превртљива ствар! Данас јес у,
сут ра нис у...“
На крају је опет себи живо предоч ио како би био осам љен, да остане јед и
ни ван свога друш тва, својих најближ их сусед а и рођак а. Био је са Мих аи лом,
Радом иром и Павловић има готово у свем у заједно, па зашто не би и сад, знају и
они ваљд а шта раде. Ићи ће сут ра у одбор да се пријави, па ће пос ле сврат ит и
поповој кућ и на каву, као што је пре рата чин ио, и рећ и ће: „Ето, и ја јут рос сту
пих у задруг у. Што је право, право је: није та зем ља дата мен и да се кап итал и
шем, већ да имам као човек на чем у рад ит и и с чега се хран ит и.“ Разгов араће
као људ и, неће међу њима бит и та имовина која је још од дедова њима припад а
ла. Ако је докт ор дош ао рад и деобе, Жив ан ће га моћ и лакше нагов орит и да
траж и који друг и део своје бивше зем ље, а не Вел ик у њив у, забран или куп у
шњак крај извора, које је Живан био тол ико срцем усвојио, да би без њих ваљд а
прес вис нуо. Напос летк у и тој Катарин и, својој жен и, учин иће по вољи, нек а је
прес тане гон ит и мис ао да је пред поп ад ијом греш на. Мис лећ и овако, Жив ан
се задовољно и лук аво смеш ио, као да прип рема нек у подвалу.
Кад је нач ин ио круг по имању и врат ио се, Катарина је већ седел а са дете
том на тронож ниц и крај огњиш та. Још с врат а је опазил а да су му се боре на
лиц у разм рс иле и зат о је смат рал а да није пот ребно говорит и му ишта више;
и ток његових мис ли сад упоредо иде с њен им.
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вак и разред има свој лик. Јед ан је вес ео, друг и пов учен, трећ и бунтов ан.
У једном сви раде, у другом се одомаћ и леност. И то не завис и само од тога
как ви су појед инц и који га сач ињавају, већ богзна од чега – мож да од тога у којој
су учион иц и, на коме спрат у, ко им се пред аје.
Свима нас тавн иц има је нел агодно кад пођу у шес ти. Тамо клупе пред на
ставн иком стоје као бус ија. Тамо преовлађују дечац и који цел им својим бићем
говоре: сад покаж и шта знаш! Ту се свак и час, тобож невино, диж у и питају које
год ине је умро или се род ио који пис ац, или папа, или славн и војс ковођа, кад
је почет нек и пок рет, како се коп рива каже на франц ус ком, кад се Антон ије за
љубио у Клеопат ру.
Осми, Емил ијин, разред био је свима пријатан. Тамо је било доста одл ичних
учен ика, али ниједан није смат рао да је због тога нешто изу зетно зас лужан и да
треба да се попне на главу наставник у. А и слабији ученици у том разреду некако
су имал и тол ико памети или поноса да нис у захтевал и да им се оцене дарују.
Два пет а су бил а сличн а, заљубљен а у учен ике и учен ице виш их разред а,
у филмске глумце и глум ице, у младог школског лекара, у певач иц у из Гранд-хо
тел а, у Емил ију, у Никол ин у дрс кост и Дивн ин глас.
Јед ан први био је тако плачљив као да су их по томе бирал и при упис ивању.
Кажеш ли девојч иц и да се не окреће, дечак у да ћеш му зват и оца – ударе у плач;
украде ли им ко свес ку и гум у – кук ају из гласа.
Док се у осмом бавил а пол ит иком само на изглед најблаж а од њих, Емил и
ја, у седмом, Дивн ином и Стан ич ином разреду бил и су сви пол ит ичари и нави
јач и за понеш то; чак ни они који се нис у мешал и страс но ни у што навијал и су
за то да се ђак ни у шта не меша, да глед а само нау к у и књиг у. Код њих је, припа
дал и ма ком табору, влад ало уверење да је изд ат и друга најгори грех. У том су
разр еду сас вим отвор ено пок аз ив ал и нак лоност прем а неком нас тавн ик у, а
према понеком вид ан отпор.
Чича се, водећ и Јаков љевића у разреде које му је пред авао, осећао нек ако
одговоран не само за оно што је знао да је сам проп ус тио, већ и за све мале за
вере, подметања, непаж ње и ленос ти на које ће нови нас тавн ик наи ћ и.
– Ето как ав вам је тај шес ти, – говорио је – немојте се ничем у изненад ит и,
него од првог дана зау змите став: кад вас они, рец имо, упитају како се Гундул ић
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чеш љао, целом разреду зад ајте да за идућ и пут нап ише шта се све у свет у дого
дило десете год ине пре Хрис та. Кад будете цео разред каж њавал и, они ће оне
безобразне сам и ућутк ат и.
– Неће ваљд а ни доћ и до тога.
Чича се чис то увред ио:
– Гле ти њега: неће доћ и! Ја сам у школ и остарео и знам шта су ђац и, немој
те ви мен и: неће ни доћ и.
Међутим, нови наставник се брзо зближавао с ђацима. Већ првих дана било
је пријатно у њем у и разред има у којима је часова добио. У другом и трећем и
девојч ице и дечац и су га с почетк а дочек ивал и рук у чврс то прек рш тен их, као
да су се бојал и да им се не отме што су крил и на груд има. Брад ице су држ ал и
изд игн ут о, као редови у строј у. Ред ари су изгов арал и надуш ак имен а одс ут
них. Нови нас тавн ик је брзо уочавао лица. У једној клуп и је глава ситна као ре
пица, округлих образа, готових на смех; у другој је важ ан дечач ић очеш љан као
што се чеш љају старији. Пред њим сед и девојч ица чија је вит ица, чврс то спле
тена на темен у, затезал а кос у на челу и повлач ил а крајеве обрва према слепооч
ницама, те је имал а нечег јапанс ког у лик у.
Али већ при крају првог часа у последњој клупи се нешто закомешало, затим
се под игао дечак с којим се био упознао већ у ходн ик у и рекао добродуш но:
– Ја сам у овом разреду.
Видело се како мал ишан верује да новом нас тавн ик у прич ињава задовољ
ство што се он, мал ишан, нал ази баш у том разреду, како жел и уз то свим а да
пок аже да се с новим нас тавн иком већ познаје.
– Нис и могао бољи разред изабрат и...
Нас тавн ик се уз то пријатељс ки осмехн уо на његове реч и, и од тога осмех а
се нап регн утост првих трен утак а расп рш тал а и зач уо се мал и шум олакшања.
Руке скрштене на прсима поп уштале су, али сви су опет држал и очи уперене на
њега. Имао их је већ пред собом као отворен у књиг у и погађао ко ће му у разре
ду бит и уздан ица, коме ће се радоват и кад буде пол азио у тај разред. И мис лио је
како памет и обд ареност не бирају где ће се спус тит и, него залутају и у најзаба
чен ија сел а, осмехн у се дец и која живе у провинц ији, обас јај у сред ине где се
проводе дан и у незнању и оскуд иц и и пробуде наде у срц у мајк и и учитеља.
– Извад ите читанке! – рекао је у трећем разреду и осетио да је настало разо
чарање; очигледно су очек ивал и да он учин и неш то што нас тавн иц и пре њега
нис у учин ил и и прекорео је себе што их је брзо врат ио у стварност и опомен уо
да су у школ и. – Да проч итамо пес му „Јесен!“
– Ми смо то и код Чиче читал и.
– Ви јес те, али ја нисам још од свог трећег разред а.
Скоро су сви пов еровал и у то и већ су усрдно и брз о траж ил и одређен у
стран иц у. Само је нек и дугоња, на изглед старији од остал их, упитао:
– Зар су и онд а биле исте читанке?
Учен иц и су прес тал и прев рт ат и лис тов е; збиљ а, зар су бил е и тад а исте
читанке.
– Нисам ја баш тако стар! – рек ао је Јаков љевић, градећ и се да не вид и како
је дечак поколебао цео разред.
775

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ

Сви су се благонак лоно нас мејал и, јер дец и од дванаест год ина он се ипак
чин ио прил ично стар са својих двадесет и сед ам, а висок и дечак, пропавш и са
својим питањем, пок уњено је сео.
У ниж им разред има ђац има је најзан им љивији био нагласак новог нас тав
ник а. Он је реч и наглаш ав ао друкч ије нег о они и њих ов и укућ ан и и њих ов
град, а самоглас нике је изговарао дуже, па им се чин ило да пев уш и. Већ првог
час а музик алн ије девојч ице су почеле подраж ават и његов нач ин читања и иза
зив ат и чуђење и љубомору код друг их учен ик а. Нек и брбљивко исповед ио се
како би прис тао да у школ и говори тако, али на другом мес ту би га било срамо
та. Чича је био њихов зем љак и, мад а је говорио како треба, ник ад му самогла
сниц и нис у бил и дуг и; а и говор друг их њихових нас тавн ик а био је добио мало
мештанске патине. Осим тога на њих су већ бил и и навик ли, па у њиховом језик у
нис у запаж ал и свак у ситн иц у.
Пос ле час а га је обично по цео разред прат ио до канцел арије и питао нај
раз лич ит ије ствари.
– Јес те ли жењен и? – заи нтересовао се још од првог дана нек и дечач ић.
Био је тол ико мал и, тол ико су му очи глед але јас но и смеш ио се тако беза
злено да га је он узео испод паз ух а, под игао увис и одговорио још тише него
што је дечак упитао:
– Нисам још!
Онд а су се сви разбеж ал и довик ујућ и јед ан другом, нароч ито девојч ице:
– Није, није жењен!
И у седмом, Дивнином и Станичином, разреду осетио се одмах лако и безбед
но, онамо је пламсал а светлост у нек им живим смеђим очима, онамо је неко др
жао глав у понос ито, неч ије чело би зас ветлело, прхн уло је некол ико пријатељ
ских осмех а. У клуп и до зид а углед а дечачко лице зам иш љено, удубљено у себе.
Нед алеко је седео буцм аст и румен деч ак, доброћуд ан и ипак нес таш на лик а.
И тако редом, низало се сед ам зелен их клупа са по три дечак а у свакој, и исто
тол ико клупа до прозора с девојчицама. Међу њима паж њу му је одмах привук ла
Стан иц а својим горш тачк им и исп упчен им јагод иц ама, висок им челом и тан
ким одређен им цртама. Изглед ало је да је старија од остал их, да има дубљих и
вредн ијих знања о живот у и људ има него што су она која се стич у у школ и.
И овде су сви бил и узбуђен и и очигледно очек ивал и од њега нешто сас вим
друго него од Чиче. Договарал и су се неш то очима. И пре но што би он ма шта
преду зео и рек ао, два мин ута пос ле почетк а час а, дигао се момч ић у сукнен им
чакш ирама, у џемперу од домаће вуне обојеном у дињин у лис ту. Био је кочопе
ран, тек подш ишан, са смеђом ћубом преко чел а; осврћућ и се на клуп у иза себе,
где му је ваљд а седело појачање, он је упитао:
– Да ли ћете ви, гос под ине, дозвољават и да вас ђац и питају о свем у?
– У ток у рад а само оно што је у вези с њиме...
Још није био ни заврш ио одговор, а момч ић, Стојан, победонос но је погле
дао учен ике који су седел и око пов ученог млад ић а Слобод ан а и оног буцм а
сто, Лазе.
– А на одмору ме можете питати све, као и другог човека, још и слободније и
с већим правом – довршио је речениц у и опазио да сада ликују они око Слободан.
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– А мог у ли ђац и и учитељи бит и другови? – питао је сад Никол а, диж ућ и
се војн ичк и у клуп и.
Сви су нап регн уто очек ивал и шта ће рећ и и жедно га глед ал и у очи, а кад а
је одговорио да мог у, опет је ликовал а група око млад ића модрих зам иш љен их
очиј у. И тако су га пит ал и до краја час а и он им је одг ов арао. Дивн а је мал о
ожалош ћена и љубоморно мис лил а како њеног оца нис у смел и тако питат и, а
кад би га упитал и, како им је одговарао да желе зацело да забуше час. Још је жа
лос нија бил а кад је примет ил а да се понашање новог нас тавн ик а свиђа и онима
који су тврд ил и да између учен ик а и професора не може бит и блис кос ти као
између другов а. Чак се и она усуд ил а да га пита неш то што ник ад није смел а
свог оца. И остал и су пос тав љал и необична, дуго гом ил ана питања, која чес то
нис у имал а везе ни са школом ни с његовим предметом.
За све то време он је ход ао између клупа, изблиза им се заглед ао у очи, за
вирио у понек у свес ку, у понек у неш колс ку стварч иц у. Пред дугол иком црном
девојч ицом Мил ицом стајао је комад ић харт ије и на њем у пет-шест пута нац р
тан профил који му се учин ио однек уд познат. Девојч ица је одмах склон ил а ли
стић, зац рвеневш и се. Нек а мал а љубавна тајна, пом ис лио је, коју мож да не зна
онај кога се тиче, и кад је поново био код табле и поглед му пао на Николу, на
смеш ио се, тол ико су његов тан уш ни нос, лин ија чел а и зат иљк а бил и погођен и
у Мил ич ином цртеж у.
Кол ико само у једном разреду има так вих тајн и, кол ико ли заметак а кас ни
јих вел ик их страс ти! Кол ико ли је већ вијуж ица у мозгу из којих ће пос ле неко
лико год ина нић и дубоке мис ли! Кол ико ли је већ ожиљак а у срц има! Учин ило
му се да стоји усред младог и бујног људс ког расадн ик а, усред биљк и чији је ка
рактер у лиш ћу и стаблу већ наговеш тен, али који ће се потп уно испољит и тек
кад биљке буду у пуној снази, кад стан у донос ит и род.
После часа су га и они, слично мал ишанима, опкол ил и. Станица, која се и са
старијим наставницима осећала некако блиска у животном искуству и разговара
ла с њима као и с другим грађанима, приш ла му је уз остале ученике и упитала:
– Како сте задовољн и станом, господ ине? Ако вам што треба, ми ђац и ћемо
створит и. Или моја мајк а, ако је нешто у домаћ инс тву.
Стан иц а је лако могла сваком нас тавн ик у пон уд ит и услуг у, а да ни он ни
ђац и то не смат рај у као удварање, јер је учил а лако и оно где треба разм иш ља
ти, и оно где треба памћење, а понегде је, као и у историји или књижевнос ти,
имал а и своје миш љењ е. Ипак су понек и од учен ик а осет ил и завист што она
може и сме тако да разговара и с новим нас тавн иком, или бар жаљење што се и
они то не усуђују. Олга Поповић је готово одг урн у лактом и рече:
– И моја мама ће вам помоћ и ако вам што треба – и, окрећућ и се Зори, до
даде тише, али тако да би је он могао чут и:
– Јој, што је диван!
– А моја мама му је већ нешто помогла, наш ла му је стан – рече, подраж ава
јућ и Олг ин глас, Никол а кад је нас тавн ик био одмак ао, и његово шиљато лице
још се више заш иљи.
Док су тако одл азил и ходн иком, узбуђен и као пос ле пис меног или као по
сле дава ња оцена, учен иц и су тихо, да их Дивна не чује, дел ил и утис ке. Они су
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тај дан осећал и друкч ијим него остале, а новог нас тавн ик а као неког ко ће им
улепшат и боравак у школ и. Они радознал а дух а, жељн и ширине, очек ивал и су
да их он поведе нек уд у пределе лепоте и мис ли где дотле нис у бив ал и; а они
тром ији, без нароч ит е жељ е за саз нањ ем, над ал и су се да ће им промен а на
ставн ик а дон ет и нек у практ ичн у корист – смањ ењ е дуж нос ти кој е је стари
нас тавн ик био наметн уо или поп равк у оцен у. Сви су већ пок ушавал и да доне
су суд о њем у; једн има се чин ио благ, друг има строг, трећ има духовит, чет вр
тима озбиљан; пророковал и су како ће им бит и дуг, бран ит и их; нагађал и ког
је пол ит ичког уверења.
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Опште напом ене
Овај том Цел ок упних дел а Дес анке Макс имовић обу х вата романе и приповетке које не
припад ај у жанру књижевнос ти за дец у. Подељен је у две књиге: прва садрж и романе
Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960) и Не заборавити (1969), а у другој су
приповетке из збирк и Лудил о срца (1931), Како они живе (1935) Страшна игра (1954),
Хоћу да се радујем (1965), као и приповетке из период ике које Десанк а Макс имовић није
уврс тил а у помен уте збирке.
Иако је прозно стварал аш тво Дес анке Макс имовић, кад а се у њега укључе и припо
ветке за дец у, као и прозни текс тови који се први пут као цел ина објав љуј у у V том у
овог изд ања, у квант итат ивном погледу изједначено са њен им пес ничк им опусом, сама
Дес анк а Макс имовић му није прид авал а равноп раван значај. На то упућује чињен ица
да су њен и роман и и збирке приповед ак а имал и само по једно изд ање, изу зев романа
Бунтован разред (прештампан 1968, а затим уврштен у Сабрана дела, Нол ит, 1969) и избо
ра приповед ак а Хоћу да се радујем (прештампан 1967). Крит ичк и однос Десанке Макс и
мовић према сопс твен им остварењима у прозној форм и, на који је морал а утицат и и не
баш повољна крит ичк а и читал ачк а рецепц ија, мож да најбоље пот врђује сама чињен и
ца да је у Нол итово jубиларно изд ање Сабраних дел а, објав љено 1969. год ине поводом
педесетогод иш њице рад а, уврс тил а само јед ан роман (Бунтован разред), док је све до
тад а штампане збирке приповед ак а (Лудил о срца, Како они живе, Страшна игра, Хоћу
да се радујем) објед ин ил а под општим нас ловом Како они живе и зап раво изврш ил а аутор
ски избор приповед ак а у коме се одрек ла интег ралн их цел ин а збирк и у претходн им
појед иначн им изд ањима.
Сви крит ичк и приређен и текстови у овом издању прил агођен и су савремен им право
писним начел има. Измене се односе на писање вел иког слова, спојеног и разд војеног пи
сања, писање сугласника „ј“ у интервокалном положају и усаглашавање једначења сугла
сника, посебно „тс“ и „дс“ према савременој правоп исној пракси. По општој уређивачкој
концепц ији Цел ок упних дел а Дес анке Макс имовић, ове измене приређивач није беле
жио у виду посебн их напомена. У посебн им напоменама у крит ичком апарат у наводе се
основн и подац и о изворима, образлаже се избор основног извора, када је то пот ребно, и
поп ис ују се варијанте – разл ике између основног текста и друг их извора. Свак и роман и
сабране приповетке Десанка Максимовић пропраћени су речником мање познатих речи,
рег истром личн их имена, рег истром геог рафских назива и рег истром имена ликова.
*
Чињ ен иц а да Дес анк а Макс имов ић није прип ад ал а ниједној од бројн их књижевн их
група и покрета у бурним тридесетим год инама међуратне српске књижевности, ни актив
но учес твовал а у књижевном сукобу „модерн ис та“ и „реа л ис та“ у шездесет им год инама
20. век а, сама по себи не иск ључ ује утицај и одраз савремен их пое т ичк их стрем љења у
њеном делу, што је од релевантног значаја, између осталог, и за тумачење њеног прозног
стварал аштва. Десанк а Макс имовић је, како је утврд ио Слобод ан Ж. Марковић,1* нап и
сал а сто педесет песама о поезији, пес ничком чин у и однос у пес ник а према стварању и
стварности, које у дијах рон ијском пресек у показују да се њен однос према стварал ачком
1

* „Десанка Максимовић и модерне појаве у српској поезији“, Десанка Максимовић у свом књижевном вре
мену, Зборник радова, Десанкини мајски разговори, Задужбина Десанке Максимовић, Београд, 1995,
стр. 5–13.
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чин у мењао не само као резултат аутохтоног пес ничког развоја већ и под утицајем
стварнос ти, акт уе лн их књижевн их тенденц ија и књижевн их пок рета. Уочљива и, рек ли
бис мо, преломна промена у лирс ком стварал аш тву Дес анке Макс имовић нас туп ил а је
тридесет их год ина 20. век а, кад а је у знатном број у њен их пес ама лирс ки апс тракц ио 
низам уступ ио мес то соц ијалн им мот ивима и реа л ис тичном однос у према стварнос ти,
што је истовремено корес понд ирало са њен им првим корац има у прози. У првој збирц и
приповед ак а, Лудил о срц а (1931), чији нас лов није наговеш тав ао соц ијалне преок уп а
ције, некол ико приповед ак а са темом беде и сиромаштва наговес тило је пес ник ињин
искорак из лирс ког и субјект ивног у стварност жив от а и соц ијално угрожен их људ и.
У следећој збирц и, Како они живе (1935), нас лов је експ лиц итно и адек ватно обу х ват ио
соц ијалн и смисао цел ине збирке. Из тог времена дат ира изјава Десанке Макс имовић у
којој је изнел а позит иван однос према проблем у тенденц ије у уметн ичком делу: да се
тенденц ија и лепота не иск ључ ују по себи, наводећ и пример „Бал аде Перице Керемп у
ха“ Мирос лава Крлеже. 2* Са данаш ње тачке глед ишта, у значењу ове изјаве не би требало
разу мет и објав у пое т ичког заок рет а Дес анке Макс имов ић и форм ално сврс тав ањ е у
пок рет „соц ијалне литерат уре“ већ аутопое т ичк и наговештај свес ти о комп лекс нијим
промен ам а иск аз ан им и у нас лов у збирке Нове пес ме (1936). Соц ијалн и сензибил итет
иск азан и као соц ијалн и ангаж ман корес понд ирао је са тад аш њом акт уе лном књижев
ном тенденц ијом. Међут им, код Дес анке Макс имовић так ав садрж ај није имао идео 
лош ку мот ив ац иј у која би исп ун ил а основн и услов њеног сврс тав ањ а у груп у пис ац а
заговорн ик а соц ијалног пок рета у српс кој књижевнос ти. Имај ућ и у виду еволут ивн и
карактер пес ничке слике света Десанке Макс имовић, као и њен личн и сензибил итет, не
би био без основа зак ључак да је акт уе лност соц ијалн их тема у једном периоду – у деце
нији која је претход ил а Другом светс ком рат у и друштвен им променама у Југос лавији,
мот ивисал а пес ник ињу да своје соц ијалне преок упац ије иск аже у прозној форм и, с пра
вом осећајућ и да им је проза адек ватн ији израз од лирике.
У приповетк ама Дес анке Макс имовић и прози у цел ин и, више но у лириц и, одрази
ле су се пое т ичке тенденц ије књижевног доба и соц ијалне и историјс ке прил ике. У по
слератној збирц и приповед ак а Страшна игра (1954), Дес анк а Макс имовић је објавил а
приповетке са мот ивима из Другог светс ког рата и окупац ије у којима је иск азал а ро
дољубље, човекољубље и сведочење о ратном страд ању свог народ а.
Роман и Дес анке Макс имовић, иако предс тав љај у органс ки нас тавак међуратне со
цијалне књижевнос ти и њен их приповед ачк их збирк и, у трен утк у објав љивања бил и
су уочљиво тематс ки анах рон и, а у погледу пос тупк а романескне транс позиц ије изван
главног савременог развојног ток а српс ког романа. У време кад а је пес ник иња објавил а
први роман, Отворен прозор (1954), са темом болес ти туберк улозе и борбе прот ив ње,
већ су у српс кој књижевнос ти бил и објав љен и роман и и остварења модерн ис тичке
оријентац ије, чији пис ци су тематс ки и формално одбац ил и догматс ке и идеолош ке
захтеве друштвеног ангаж мана и васп итне функц ије књижевнос ти као императ ива нор
миране пое т ике соц ијал ис тичког реа л изма и укључ ил и српс ку књижевност тога доба у
савремен у европс ку и светс ку књижевност. За први роман Дес анке Макс имовић кри
тичар модерн ис тичке оријентац ије Петар Џаџ ић је нап ис ао: „...док пед агош ко-васп ит
ни циљ једне песме за дец у има посебн и циљ и сврх у, дотле у роман у та условност отпада.
Роман прво мора да буде уметн ичко дело, па тек онд а нос ил ац тенденц ије кој у пис ац
жел и да изрази.“ 3†Иако је роман био објект ивно неус пешан, негат ивна крит ик а из пера
П. Џаџића у НИН-у тога доба имала је и шири значај у контексту обрач уна – борбе коју су
„модерн исти“ вод ил и прот ив „реа л иста“. „Модерн исти“ су Десанк у Максимовић сврста
вал и међу „реа л ис те“, иако се она у том књижевном рат у није експ лиц итно и полем ичк и
2

З. Кулунџић, „Десанка Максимовић о себи и литерат ури“, Некад и сад, II, 1937, бр. 31, стр. 10–15.

	Петар Џаџић, „Сви у санаторијуме! Роман Десанке Максимовић Отворени прозор“, НИН, 11. 7. 1954,
бр. 184.
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опредељивал а. Одбрана Дес анке Макс имовић од стране крит ичара „реа л ис та“ није
ишла у прилог објект ивном и адек ватном крит ичком вредновању њеног дел а, јер је и
она бил а једнос трана и такође идеолош ка. Модерн ис тичк а диск вал ифик ац ија која је
поводом прозе Дес анке Макс имовић бил а оправд ана, одразил а се и на крит ичк у ре
цепц иј у њене лирике све до појаве збирке Траж им помил овање (1964). Бунтован разред,
роман са темом одрастања једне генерац ије уочи Другог светског рата објављен 1960. го
дине, такође је био обележен снаж ном васп итном тенденц ијом и анах рон у поис тове
ћењу хуман ис тичке и етичке мот ивац ије пис ца са идеолош ким захтевима доба. У свом
последњем роман у Не заборавити, објављеном 1969, Десанка Максимовић се после четврт
век а врат ил а тем и стрељања ђак а у Краг ујевц у 1941. год ине и романескно уобл ич ил а
мот ив „Крваве бајке“ (јан уар 1946). И у овом роман у Десанк а Макс имовић је пот врд ил а
опш та својс тва свог приповед ачког пос тупк а, која се испољавај у у једнос тавнос ти ком
позиц ије, стил а и језик а, дом инац ији свезнај ућег приповед ача и његовој нет ранс поно
ваној вербал изац ији дож ив љаја јунак а као нос иоца ауторове поруке. Са овим романом
на крај у седме децен ије Дес анк а Макс имовић је нап ус тил а прозну форм у изван оквира
жанра књижевнос ти за дец у.
У цел ин и пос мат рано, проза Десанке Макс имовић остал а је за њеног живота у сенц и
лирике. Помак у крит ичкој и нау чној рецепц ији овог дел а њеног стварал аштва остварен
је пос ле њене смрт и на тематс ким нау чн им скуповима које је орган изовал а Задужбина
„Десанкa Макс имовић“ у оквиру „Десанк ин их мајс ких разговора“.4* Новија тумачења
нис у оповргла оправд аност крит ичког односа ауторк ин их савремен ик а, али су утврд и
ла и објаснил а везе између њене лирике и прозе, као и везе између стварал аштва Десанке
Макс имовић и књижевн их тенденц ија у њеном добу, и на тај нач ин значајно доп ринел а
прец изнијем одређивању мес та и значаја прозе у цел ин и њеног стварал ачког опуса.
Спис ак скраћен ица (по азбучном редос леду) које се корис те у даљем ток у рад а:
Књиге
ЛС
КЖ
СД
СД 4
СД 5
СИ
ХР
ЦД

– Луд ило срца
– Како они живе
– Сабрана дел а
– Сабрана дел а, књ. 4
– Сабрана дел а, књ. 5
– Страш на игра
– Хајде да се радујем
– Целок упна дел а

Период ик а
БН
К
ЛМС
М
О
П
РА
РЕ

4

– Беог радс ке новине
– Књижевност
– Летоп ис Мат ице српс ке
– Мис ао
– Омлад ина
– Пол ит ик а
– Радн ик
– Реп ублик а

„Десанка Максимовић у свом књижевном времену“, 1995, „Приређивање издања Целокупних дела Десан
ке Максимовић“,1997, „Стваралаштво за децу Десанке Максимовић“, 2003. и „Традиционално и модер
но у стваралаштву Десанке Максимовић“, 2007.
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Посебне напомене
РОМАНИ
НАЗАД

НАЗАД

1. Роман Отворен прозор штампан је само једанп ут у издању „Минерве“, Суботица – Бео 
град, 1954, 327 стр., у оквиру Библиотеке „Наша књига“, бр. 1. Будућ и да га Десанк а Мак
симовић није укључ ил а у jубиларно изд ање Сабраних дел а, књ. 7, Нол ит, 1969. год ине у
чијем уређивању је сарађивал а са изд авачем, да рукоп иса овог романа по нашем сазнању
нема у рукоп ис ној заос тавш тин и, као и да се до њега не може доћ и у изд авачкој кућ и,
као основн и извор кориш ћено је ово, јед ино изд ање. У крит ичк и приређеном текс ту,
поред неоп ходн их правоп ис них интервенц ија, приређивач је уклон ио штампарс ке гре
шке према спис ку који је био приложен као дод атак у основном извору:
стр. 71, р. 17: што – пошто
стр. 71, р. 23: његова – њенога
стр. 79, р. 22: запели – заплели
стр. 83, р. 20: живаца – живца
стр. 92, р. 33: узбуђен – убеђен
стр. 101, р. 1: нешто – невешто
стр. 110, р. 33: ходајући – ходају
стр. 114, р. 42: је сам – ја сам
стр. 119, р. 42: на два – из два
стр. 128, р. 36: покрету – с покретом
стр. 157, р. 11: четири сата – четврт сата
стр. 248, р. 13: то било – ту било
стр. 256, р. 11: моји драги – мој драги
стр. 262, р. 23: до датума – по датумима
стр. 273, р. 28: по површини воде – површину воде
стр. 274, р. 27: база – оаза
стр. 292, р. 11: лончића – кончића
стр. 303, р. 21: какво – каквог
2. Роман Бунтован разред први је пут је објављен у изд ању „Минерве“, Субот ица – Бео
град, 1960, 303 стр., у оквиру Библио теке „Коло“, књ. 13. У истој изд авачкој кућ и пре
штампан је 1968, али у библио тец и „Избор“, књ. 11. Рукоп ис овог романа нис мо прона
шли у дос тупној рукоп ис ној заос тавш тин и, нит и смо до њега могли доћ и у нес ређен им
арх ивама изд авачк их кућа. У пос ледњем ауторизованом изд ању, у оквиру јубил арног
изд ања Сабраних дела, књ. 5, Нол ит, Беог рад, 1969, 303 стр., нема измена текс та у однос у
на претходна два изд ања. У овом изд ању штампа се према СД 5, уз неоп ходне правоп и
сне интервенц ије приређивача.

3. Роман Не заборавити јед ин и пут је штампан у изд ању „Минерве“, Субот ица – Бео 
град, 1969, 328 стр., у Библио тец и „Наша књига“, бр. 38, па се према том извору штампа
и у овом изд ању, уз неоп ходна правоп ис на прил агођавања. У напоменама под арапс ким
бројевима даје се превод делова текс та на немачком језик у:
НАЗАД
1 „Не знам шта то треба да знач и да сам (ја) тако туж ан...“
НАЗАД
2 „Објава“

НАЗАД
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НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

3 Исто као бр. 1
4 „Изволте,“
5 „Хвал а!“
6 „Бог је с нама“
7 „Идемо за Немачк у“
8 Исто као бр. 7
9 Исто као број 1 и 3
10 „Заклињем ти се моја отаџбино на верну љубав до гроба“
11 „Идемо за немачку. Радићемо“
12 Исто као бр.1
13 „ко јаше тако касно кроз ноћ и ветар“
14 „Дајте ми парче хлеба. Гладан сам. Ми смо ђаци из крагујевца“
15 „не знам зашто сам тако тужан“
16 „Идемо за немачку. Гладан сам. Желим нешто да вам кажем“
17 „лепе су“
18 Исто као бр 2

ПРИПОВЕТК Е
Основн и извор за приређивање сабран их приповед ак а 2. књизи IV тома ЦД, према оп
штој концепц ији овог изд ања, предс тав ља збирк а Како они живе, објав љена у оквиру
СД 4 (Садрж ај: Лудил о срца: „Луд ило срца“ „Невид љиви трун“, „Директорове гус ке“,
„Сиромахова шетња“, „Љубавно бун ило“, „Бак ино гос товање“, „Разговори“, „Кућа на
прод ај у“, Како они живе: „И дед а је човек“, „На таван у“, „Догађај у учион иц и“, „Украде
ни кол ач“, „Подеране санд але“, „Руж ица неће дар“, „Гром“, „На киш и“, „Љубав пос тоји“,
„Слатко је бит и сиромашан“, Пут Бранковиna – Ваљево, Тајна: „Пут Бранковина – Ва
љево“, „Тајна“ „Хоћу да се радујем“, „Збуњен и сељак“, „Рас ул ићева смрт“, „Ујчевина“
Страшна игра: „Страш на игра“, „Нау ч ићу те да вол иш“, „Сус рет другова“, Хоћу да се ра
дујем: „Први сус рет“). У том изд ању Дес анк а Макс имовић је, као што је у опш тој напо
мен и речено, изврш ил а избор приповед ак а из својих претходно објав љен их збирк и:
– Лудил о срца, СКЗ, Беог рад, 1931, 141+1 стр., Савременик СКЗ, 1 (Садрж ај: „Луд ило
срца“, „Сиромахова шетња“, „Невид љиви трун“, „Пос ледњи сат“, „Директорове гуске“,
„Тетк ина удаја“, „Љубавно бун ило“, „Школс ка слава“, „Бак ино гос товање“, „Како је
полудео обућар“, „Разговори“, „Табла кред а и сунђер“).
– Како они живе, Геца Кон, Беог рад, 1935, 146 стр., Наша књига, 14 (Садрж ај: „И дед а
је човек“, „На таван у“, „Догађај у учион иц и“, „Амајл ија“, „Украден и кол ач“, „Подера
не санд але“, „Руж ица неће дар“, „Гром“, „На киш и“, „Љубав пос тоји“, „Чудот ворац“,
„Залудел и га доктори“, „Слатко је бити сиромашан“, „Тужан сусрет“, „Вереник доктор“,
„Прва плата“, „Девет синова“).
– Страшна игра, Прос вета, Беог рад, 1954, 204. стр. (Садрж ај: „Хоћу да се радујем“,
„Збуњен и сељак“, „Рас ул ићева смрт“, „Ујчевина“ „Страш на игра“, „Нау ч ићу те да во
лиш“, „Сус рет другова“, „Сопс твен иц и“).
– Хоћу да се радујем, „Весел ин Мас леша“, Сарајево, 1965, 120 стр., Ластавица, 98; 2. изда
ње, 1967, 120 стр., „Лас тавица“, Избор 100 књига (Садрж ај: „Хоћу да се радујем“, „Та
бла, кред а и сунђер“, „Бак ино гос товање“, „Гром“, „Невид љив трун“, „Директорове
гус ке“, „Амајл ија“, „Украден и кол ач“, „Руж ица неће дар“, „Подеране сандале“, „Догађај
у учион иц и“, „Час физике“, „На таван у“, „Слатко је бит и сиромашан“, „Скупш тина
литерарне друж ине“, „Први сус рет“).
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За нас лов сабран их приповед ак а Како они живе у СД 4 преу зет је нас лов збирке Како
они живе објав љене 1935. год ине који није био нас лов ниједне појед иначне приповетке
у њој. Међут им, приређуј ућ и изд ање ЦД отк рил и смо да је приповетк а „Туж ан сус рет“
из збирке КЖ (1935) у свом првом објав љивању у лис ту Политика имал а нас лов „Како
они живе“ и да је Дес анк а Макс имовић приређуј ућ и збирк у приповед ак а 1935. год ине
промен ил а њен нас лов у „Тужан сус рет“. Овак ву промен у може да објасни претпоставка
да је Макс имовићева у нас лов у „Како они живе“ отк рил а опш ти смис ао адек ватан со
цијалном значењу цел ине објед ињен их појед иначн их приповедака и као так ав желел а
да искорис ти на нови нач ин. Селећ и се из период ике у књиг у, приповетк а „Како они
живе“ добил а је нови нас лов – „Тужан сус рет“, и адек ватно се стоп ил а у општи тон слике
једног доба коју је Десанк а уоквирил а нас ловом Како они живе (1935). Употребoм овог
наслова у још ширем и обу х ватн ијем значењу, као објед ињујућег за све приповетке обја
вљене у СД 4, Десанка Максимовић је нач ин ил а још један корак даље и зап раво исказал а
аутопоетичк у свест о социјалној тенденцији као доминантној и дијах ронијски констант
ној преок упац ији своје приповед ачке прозе у цел ин и.
Чет врта књига СД у којој су за Нол итово јубил арно изд ање 1969. год ине сабране, тј.
изабране њене приповетке, пок аз ује изу зетно акт ивно и креат ивно учеш ће Дес анке
Макс имовић посебно у избору, компоновању структ уре избора, као и у ред акц ији тек
ста. Најк рупн ија композиц иона промена оглед а су у пос тупк у преи начења збирк и ЛС,
КЖ и СИ у цик лусе који у новој цел ин и са заједн ичк им нас ловом Како они живе зап ра
во предс тав љај у избор приповед ак а из збирк и чије су нас лове задрж ал и. У цик лус Лу
дил о срца Дес анк а Макс имовић није уврс тил а чет ири приповетке из збирке ЛС (1931):
„Пос ледњи сат“, „Школс ка слава“, „Како је полудео обућар“, „Табла, кред а и сунђер“; из
цик лус а Како они живе изос тале су приповетке из истои мене збирке КЖ (1935): „Амај
лија“, „Чудот ворац“, „Залудел и га доктори“, „Туж ан сус рет“, „Верен ик доктор“, „Прва
плата“, „Девет синова“, а у цик лус Страшна игра Дес анк а Макс имовић није уврс тил а
две приповетке из истои мене збирке СИ (1954): „Сус рет другова“ и „Сопс твен иц и“.
Збирк а ХР (1965), која осим три први пут у књизи објав љене приповетке („Час физи
ке“, „Скупш тина литерарне друж ине“, „Први сус рет“), предс тав ља избор из претходно
објав љен их збирк и и у чет вртој књизи СД предс тав љена је само једном приповетком:
„Први сус рет“.
Да се избор приповед ак а Дес анке Макс имовић за СД 4 дос ледно не ослања ни на
јед ан примењен у до тад а објав љен им збирк ама приповед ак а и да одс тупа од опш тег
принц ипа примењеног на лирик у, отк ривамо и у нач ин у на који је у СД 4 унел а две при
поветке које претходно нис у биле објав љене у збирк ама. Између два цик лус а: Како они
живе и Страшна игра Дес анк а Макс имовић је уврс тил а две приповетке: „Пут Бранко
вина – Ваљево“ и „Тајна“ под неуобичајен им нас ловом којим су обу х ваћена оба нас лова
приповед ак а: Пут Бранковина – Ваљево, Тајна.
Основн и принц ип за приређивање приповедака Десанке Максимовић у ЦД 4, по оп
штој уређивачкој концепц ији која је примењена и на њен у лирик у, био је да се с једне
стране објаве интег рално објављене збирке приповедака и као посебан додатак Припо
ветке ван збирки које би обу х ват иле приповетке из период ичн их и сличн их публик а
ција које Десанка Максимовић није уврстил а у своје чет ири објављене збирке припове
дака. Међут им, чињен ица да је у СД 4 у чијем је уређивању, како је претходно објаш њено,
Десанка Максимовић учин ил а низ одступања и уместо сабран их приповедака објавил а
изабране приповетке под новим општим нас ловом Како они живе, истовремено задржав
ши нас лове претходно објављен их збирк и зап раво преи начен их у цик лусе, као да је увр
стил а и нове приповетке које до тада нис у биле објављене у књигама и за ту прил ик у
осмис лил а им заједн ичк и нас лов, поставио је пред приређивача проблем усклађивања
садржаја СД 4 са општим принц ипом уређивања приповедака у ЦД. Због тога смо одлу
чил и да нап равимо известан комп ром ис и цик лусе из СД 4 у којима је Десанка Максимо
вић изврш ил а избор из истои мен их збирк и трет ирамо као њен у ауторизован у пос ледњу
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вољу и штампамо их у ЦД као збирке, а не цик лусе. Оне приповетке које је из цик луса у
СД 4, тј. збирк и Десанка Максимовић иск ључ ил а, одлуч ил и смо да штампамо у оквиру
корп уса Приповетке ван збирки, заједно са приповеткама из период ичн их и сличн их пу
бликац ија. Приповетке ван збирки сврставају се по хронолош ком принц ип у у свим случа
јевима у којима је време објављивања могло бит и утврђено на основу првог објављивања
у период иц и (или књизи). У Приповетке ван збирки уврштене су 2 приповетке из цик луса
Пут Бранковинa – Ваљево, Тајна (СД 4), зап раво приповетке „Пут Бранковина – Ваљево“
и „Тајна“, будући да се не мог у смат рати посебном збирком, као и приповетка „Први су
срет“ – јед ина под општим нас ловом Хоћу да се радујем у СД 4.
Посебно напом ињемо да две приповетке из збирке ХР: „Час физике“ и „Скупш тина
литерарне друж ине“ нис у уврш тене у наш том будућ и да су први пут биле објав љене у
Политикином подл истк у за дец у, због чега се нал азе у VII том у ЦД, где су приповетке
за дец у. Иако у овом том у има и друг их приповед ак а које су по својим карактерис тик а
ма блис ке жанру дечје књижевнос ти, одлук у да ли ћемо их уврс тит и у овај том донос ил и
смо пре свега према карактеру публик ац ије – извора у коме су први пут објав љене.
Пос ле првог објав љивања у период иц и, текс тови приповед ак а у збирк ама ЛС, КЖ и
СИ нис у бил и ред игован и већ су са мин ималн им правоп ис ним интервенц ијама пре
штампан и. Дес анк а Макс имовић је прв у ред акц иј у текс това приповед ак а изврш ил а
прил иком избора приповед ак а за збирк у ХР. У том ред игованом обл ик у, без нак надн их
интервенц ија приповетке су уврш тене у СД. Приповетке које нис у ушле у сас тав СД
штампај у се према извору у период иц и или у збирц и и на њиховом текс ту приређивач
није врш ио ник ак ве измене. Мин ималне интервенц ије приређивача (отк лањање штам
парс ких грешак а и омаш ки, као и прил агођавања новом правоп ис у) нис у уношене у
посебне напомене

Под ац и о напоменама
Прво се навод и нас лов приповетке. Иза њега се наводе скраћен ице за извор – лист или
часоп ис у коме је приповетка први пут штампана са подац има о год ишту, год ин и, дат ум у,
број у и стран ицама у складу са станд ард има Међународне федерације библиотекарских
друштава и установа. Зат им се навод и скраћен ица за збирк у у којој је приповетк а први
пут објав љена, као и скраћен ица за избор у који је уврш тена такође са стран ицама на
којима се у тој збирц и и избору нал ази. На крају је скраћен ица за Сабрана дела и под ац и
о том у (4) и стран ицама на којима се приповетк а нал ази.
Ознак а мес та на коме је у претходн им изд ањима Дес анк а Макс имовић изврш ил а
неке измене у текс ту на основ у којих се може утврд ит и коначна верзија текс та означе
ни су арапс ким бројевима поред реч и или групе реч и у текс ту IV тома ЦД. У напомена
ма с леве стране стрел ице навод и се текст из основног извора (СД) или период ичне
публик ац ије ако није прештампана у збирк у, или збирке укол ико није уврштена у СД 4,
а с десне текст који је био у ран ијем издању – збирц и, часоп ис у, листу. Ако је измена у тек
сту већа од једне речен ице њен текст се не цит ира из основног извора, из кога је пренесе
на у овај том ЦД, где је читал ац може видет и на лиц у места, него се означава с леве стране
истоветн им бројевима између којих је црт ица, а с дес не се навод и цео текст и име изво
ра у коме је извршена измена. [Примери из приповетке „Бак ино гос товање“: 6–6 → Већ
је требало да се крене, а њој се чин ило да још неш то има да се урад и, још неш то да каже.
Истина, целе је јесен и плаш ил а унуч иће да ће отић и у Беог рад, па се неће врат ит и, да
тамо нема деце да је једе и не слушај у, па јој је тамо много лакше. Пос ледње јесен и ове
претње су раст уж иле само најм лађег Пај у: остал а су деца знал а из иск ус тва да ће се она
врат ит и и да не може без њих. Знал а су и то како је весело кад се бак а опет врат и. Она
прича многе чудне и смеш не ствари. Како у Беог раду има кол а што сама иду, како бео 
градс ка дец а зов у бак у стара мајком и како се тамо род итељим а говори: „ви“ и како у
кућама стан ује по десетак пород ица. (ЛС)]
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Пример у цел ин и:
Бак ино гос товање, П, 27, 7985 (31. јул 1930), 15; ЛС, 61–78; ХР, 67–72; СД 4, 67–71.
Измене:
1 је руком нови сјајн и ђон. → је свиленом руком глатк и ђон. (ЛС)
2 гос подс твен ијим → за гос подс твен ије (ЛС)
3 мај у → мајај у (ЛС)
4 иако је већ око њих било бора у свим правц има → иако негде около беше већ бора
у свим шарама (ЛС)
5 Она је, као и обично, и сад држал а главу мало нагн ут у удесно, а руке скрштене испод
груд и, сва празнична, мириш ућ и на ново одело. → Она и сад, као и обично, држ аше
глав у нагн ут у мало у дес но, и руке скрш тене испод груд и. А сва је мирис ал а на ново
одело. (ЛС)
6–6 → Већ је требало да се крене, а њој се чин ило да још неш то има да се урад и, још
неш то да каже. Истина, целе је јесен и плаш ил а унуч иће да ће отић и у Беог рад, па се
неће врат ит и, да тамо нема деце да је једе и не слушај у, па јој је тамо много лакше.
Пос ледње јесен и ове претње су раст уж иле само најм лађег Пај у: остал а су деца зна
ла из иск ус тва да ће се она врат ит и и да не може без њих. Знал а су и то како је весело
кад се бак а опет врат и. Она прича многе чудне и смеш не ствари. Како у Беог раду
има кол а што сама иду, како беог радс ка деца зов у бак у стара мајком и како се тамо
род итељима говори: “ви“ и како у кућама стан ује по десетак пород ица. (ЛС)
7 дуж ност. → дуж ност из низа домаћ их дневн их дуж нос ти. (ЛС)
8–8 → А њој се то учин и тако теш ко, нејас но, па не сме ни да одговара, већ само пре
крс ти руке и глед а са зебњом у њихове главе пог нуте над књигама и обас јане кругом
светлости. /Ако је најлепша радост у бак ином повратк у безброј нових играчака. Дец и
се чин ило, кад су се сећал а лањс ког њеног повратк а, да су прво ушле играчке на вра
та, па онд а она. Уствари прво је ушла она, па сел а и одморил а се некол ико час ак а, и
тек онд а стал а да вад и из торбе пок лоне. Али то се нек ако у њиховом сећању изме
шало. Дец и се исто тако чин ило да она сас вим друкч ије говори кад се врат и из го
стиј у. Прос то не може да се позна њен глас. Пос тане нек ако даљи и дубљи. И тако
траје два три дана, па опет добије свој у стару домаћу бој у. (ЛС)
9 – упитал а Пај у да би му преду х ит рил а плач – да би преду х ит рил а плач, упитал а
Пај у већ по десет и пут: (ЛС)
10–10 → Ја вол им једног вел иког пајаца кол ико... кол ико кућа. Да му руке буду као
чик а Крс тине ноге и да уме да виче као ћурак. И још хоћу једн у железниц у што сама
иде, и да има точкове, и још хоћу...(ЛС)
11 бојећ и се да на тој беог радс кој гом ил и играчак а неће остат и ниједна за њих и
прек ин ул а су мал ишана → бојал а се да на тој беог радс кој гом ил и играчак а неће
остат и ниједна за њих, и зап уш ил а су уста Паји. (ЛС)
Бак ино гос товање је нас лов приповетке;
– с краћен ицом (П) означава се да је приповетк а први пут објав љена у лис ту Полити
ка (број 27 је год иш те, 7985 је број лис та, 31. јул 1930 је дат ум броја, 15 је стран ица
на којој је приповетк а објав љена);
– с краћен ица ЛС је ознак а за збирк у (књиг у) Лудил о срца у кој у је приповетк а први
пут пренесена из лис та (бројеви 61–78 су стран ице те збирке на којима се та припо
ветк а нал ази);
– с краћен ица ХР је ознак а за друг у збирк у (књиг у) у којој је приповетк а штампана (са
стран ицама на којима је приповетк а штампана);
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– с краћен ица СД 4 је ознак а за чет врт у књиг у јубил арног Нол итовог изд ања Сабра
них дел а Дес анке Макс имовић у кој у је та приповетк а уврш тена (са стран ицама на
којима се та приповетк а нал ази);
– број 1 је ознак а мес та у СД 4 (одак ле се пренос и у овај том ЦД) на коме се уочава да је
ран ије објављен и текст Д. Максимовић ту измењен. Зат им се цит ира део тако измење
ног, коначног текста и стрел ицом упућује на верзију коју је текст на томе месту имао пре
измена. Скраћен ица ЛС у заг рад и на крај у цит ираног текс та који је мењан, означава
збирк у (књиг у) у којој се нал ази;
– исто објаш њење важ и и за ознаке под бројем 2, 3, 4, 7 и 9;
– ознаке 6–6, 8–8, 10–10 су ознаке које упућују да је у текс ту дужем од једне речен ице у
СД 4 (због чега се из практ ичн их разлога не цит ира) извршена измена. Стрел ица
упућује на текст који је измењен и који се у цел ин и цит ира. Скраћен ица ЛС у заг рад и
на крају цит ираног текс та који је мењан означава збирк у (књиг у) у којој се нал ази.

НАЗАД

ЛУД ИЛО СРЦ А

Лудило срца, М, 6, 1924, књ. 15, св. 7/8, 988– 998; ЛС, 5-21; СД 4, 9–25.
Измене:
НАЗАД
1 вео који умирује и изједначава → умируј ућ и и свеи зједначавај ућ и вео (ЛС)

НАЗАД

НАЗАД

Невидљиви трун, П, 27, 7858, (20. март 1930), 13; ЛС, 2–28; ХР, 23– 30; СД 4, 26– 42.

Директорове гуске, ЛМС, 101, 1927, књ. 313, св. 1/3, 267– 278; ЛС, 35– 49; ХР, 31– 42;
СД 4, 33– 42.
Измене:
НАЗАД
1 проређен и расп летен → проређено и спало (ЛС)
НАЗАД
2 стару једноок у слик у → старо једнооко слик арс тво (ЛС)
НАЗАД
3 ћуриј у, → ћуриј у
НАЗАД
4 чудно → чудна
НАЗАД
5–5 → Лет и, међут им побегне са обал а, сузи се око струк а: чес то се сак рије у трс ке
и ноћу се пес мом жаба јав ља да још живи. На шљунковит им њен им и пос ле кише пу
ним муља обал ама по цео дан бораве гус ке с Ануш ком. Гус ке плове водом, а Ануш ка
скуп ља љус ке пужева и шарене кам ичке. Њена мама се хвал ил а да ју је кћер у нак ло
нос тима нас лед ил а, и пуш тал а ју је да се на обал ама Тамнаве још из малена учи во
лет и природу. Преко одмора јој је донос ил а хлеба и млек а. Чес то пута дете се заг уби
и нађу га тек у другом одмору.
Сви се обично дигн у у траж њу. И директор и Јад вига Цукеровна оставе своје часове,
те дођу у помоћ. (ЛС)
НАЗАД
6 кад остав љао рад: био је неу моран. → кад, међут им, остав љао свој рад. Био је неу
моран. (ЛС)
НАЗАД
7 за своје задовољс тво → потом за себе (ЛС)
НАЗАД
8 сред иш на и најч удн ија → сред иш на, дивна и најч удн ија (ЛС)
НАЗАД 9 „Којој се не свид и, не мора се за њег а удат и“ (знак нав одн ик а је унео прир еђ ив ач)
НАЗАД 10 как о је имао обич ај да каж е → (То су њег ов е рођ ене реч и.) (ЛС)
НАЗАД
11 У ствари, њем у се мало ко свиђао. Друж ио се највише са својим гускама. С њима је од
лазио у шетњу, ишао лети са њима на купање. – Уствари њему се нико није свиђао. Дружио
се само са својим гускама. С њима је одлазио у шетњу, ишао лети на купање. (ЛС)
НАЗАД
12 кроз њихове редове и гак але. → кроз редове и гак але у такт у. (ЛС)

НАЗАД
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13–13 → Ануш ка га држ и за рук ав, а ђац и, свак и са по једн им гуш четом у наручј у,
нач ине вел ик и круг око директора и утрк уј у се ко ће боље подрж ават и нем уш ти је
зик којим директор разговара са гус кама. Њега су знал и сви боље него сва правил а
о хипотен узама и катетама.(ЛС)
14–14 → Она је у одушевљењу тврд ил а да су Срби и Пољац и једно. Чак и језик им је
јед ан исти, тврд ил а је Јад вига: сви изрази тако блис ки човек у, све реч и везане за ње
гов најл ичн ији живот, исте су. Иста постојбина бол а, неж ности и хумора. Тако далеко
од своје зем ље, и без иког свог, она се у гимназији осећал а као код своје куће. (ЛС)
15 небриж љивог одевања → Широк их ципел а (ЛС)
16 заврш и → сврш и (ЛС)
17 на опрез у → на опрези (ЛС)
18 Чело јој је било бледо и провидно. → Чело, као снови који су иза њега, бело и про
видно. (ЛС)
19 жут им шип ражјем и трс кама. → жут им биљем, трс ком и шип ражјем. (ЛС)
20 клобуц и → клобуц и или цветови. (ЛС)
21–21 → Директор је пок ушавао изговорит и, али није успевао: ипак је као нек а вр
ста добродош лице био његов труд да целог дана своје гус ке ослов љава на пољс ком.
Потом, у школ и, дочек ао ју је школс ки одбор, гос пођа за јес ас твен иц у, и Зорк а из Ја
сен ице, служ итељк а школс ка. / – Хајде сад ми рец и своје име Генс. Јад виг и се чин ило
да је у Пољс кој, особито због Зорке из Јасен ице, која је не пом илова само погледом,
већ и руком и реч има: (ЛС)
22 узалудно → узалудна (ЛС)
23 лековит их трава → трава лековит их (ЛС)
24 студ ије → зван ично своје студ ије (ЛС)
25 али, → . Али (ЛС)
26 јед ино их је, ваљд а → јед ино, ваљд а (ЛС)
27–27 → Срећом је случајно и од самог овог оздравил а. Бар се тако њој чин ило. / Кад
ју је једном опазио бледу, стао је наговарат и да целе зиме пије нек у трав у. Јад вига је
дрхтал а при пом ис ли како ће трава бит и горк а, ма да је добро знал а да је неће пит и.
Мож да ће устајат и рано да је укува, али ће је пос ле прос ут и. Јед ино мож да у тим
случајевима њено поверење у директора није било неог ран ичено. Иначе је за све од
њега траж ил а објаш њење:
28 једнол ико. → једнол ико, и бивал и исто обојен и. (ЛС)
29 чет ири прозора – чет ири вел ик а прозора (ЛС)
30 крај → иск рај (ЛС)
31 седеле су → седеле (ЛС)
32 За пос ледњим кућама → Иза пос ледњих кућа (ЛС)
33 Потом → И потом (ЛС)
34 сиђу → сађу (ЛС)
35 трип ут викне → викне три пута (ЛС)
36–36 → Јад виги још на вод и почн у часови из вртарства, домаћинства, ратарства. И ма
да, скоро увек прил иком излета, сунце сија, Јад вига је туж на, мис ли на Пољс ку, на
неке летње кише из дет ињс тва. Обично сут рад ан не учи јој се много. Нијед ан лист
још не проч ита, до сата кад јој Зорк а донос и кисело млеко које за њу нароч ито спра
вља, и расејано слуша Зорк ине веч ите приче о директору:
37 их → им (ЛС)
791

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Десанка Максимовић ________

САДРЖАЈ
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

38 наврат и → дође с час а (ЛС)
39 упрљан → убрљан (ЛС)
40 У СД 4 изос тављен је текст: Зорк а ма да је мешал а упот ребу замен ица: ти, ви, они,
ипак је знал а бит и врло понос ита на школовање свога детета и час тољубива на свој у
чис тот у. Чес то је бивал а врло прон ицљива. Једном је цел а два дана ћутал а зам иш ље
на, пос ле посете неке Нем ице и њен их другова директору. Кад је Зорк а ушла да под
стакне ват ру (уствари из радозналос ти), Нем ица је поднос ил а свој румен и прст
пред саме очи директору и мазил а се: / – Чича, посек ла сам се, бол и ме прст. Кад сам
бил а мал а, мама ми је љубил а прст да прође! Чича, брзо јод а. / Потом је нес таш но
нам иг ивал а на своје другове и пев уш ил а модерне игре. / – Чича пробуш ио вам се
мало рук ав. / – Којој се не свид им, не мора поћ и за мене, зак ључ ио је директор разго
вор, премаз уј ућ и јој прст јодом. (ЛС)
41 на њу → по њој (ЛС)
42 многобројно друш тво → друш тво многобројно (ЛС)
43 У СД изос тав љен је део текс та: Истина је да ни овог пута није добијао одговора.
Гус ке су, мора се признат и, биле врло ћутљиве на час у и ни мало га нис у ометале.
Сиг урно зач уђене тиш ином на час у, нис у је смеле ни оне ремет ит и. Под њиховим
погледом Јад вига је јел а своје кисело млеко, оне су прат иле Зорк ине разговоре сво
јим гак ањем. Ишле су радос но са њом на воду, стајале крај пећ и док је кувал а. (ЛС)
44 Није он за школу → и није за школу (ЛС)
45 детета, → сина, (ЛС)
46 – Он је истина оригиналан човек, али рад и савесно као професор и директор. → Он
ти, је брате мој, ориг инал ан човек. Он ти све зна, све може објас нит и, и рад и савес но
као професор и директор. (ЛС)
47–47 → Савес но ти је, је ли, довес ти гус ке на час и збијат и шалу с децом, те их збу
њиват и. Нећу ја џабе онд а да плаћам за ту школу. Ја ћу да се жал им школс ком одбо
ру. / Али ни једно дете школс ких одборн ик а није се учило лоше, и они су глед ал и
милос тивије на директорове гус ке, хвал ил и његов у нау ченост и вредноћу. / Ипак
најс тарији одборн ик осмел ио се примет ит и бојаж љиво на првој седн иц и: / – Како
би било да ове наше гус ке разд амо бар у некол ико некоме на чување у село? Може
им наш код ит и увек и овај варош ки ваздух, тамо ће бит и слободн ије. (ЛС)
48 се усиљено смејао → се смејао (ЛС)
49 најм лађи и најбогат ији одборн ик – најм лађи одборн ик, и најбогат ији (ЛС)
50–50 → Директор брисаше марам ицом своју луп у, и изглед а без разлога изговори
своју уобичајен у речен иц у: / Којој се не свид и, не мора се удат и за мене. / Јад вига се
нас меја скоро глас но, од неке радос ти. Пос ле пос ледње речен ице и смех а, сви су се,
ипак у пријатељс тву, рази ш ли. / Али су незадовољс тва стал а избијат и и у ужем, по
род ичном круг у, прил иком слик ања ђак а. Најбољи се поређал и око директора и на
ставн ик а, нек и по зем љи, нек и се успел и на клупе, да би им се бар нос видео; нек и
дигли рук у да је слик ају. Гус ке гак але наоколо, и директор се дизао три пута да их по
милује. Онд а се Јад вига нечем у у себи обрадова и стаде мол ит и: / – Зашто не бис те,
гос под ин директор, узел и и једн у гус ку да се слик а? Биће дивно ако је међу нас ста
вимо. / – Неће бит и мирна, слабо се бран ио директор. / – О, биће мирна. Ви ћете је
држати. / Изабрал и су најлепш у гуску, и на опште задовољство свих ђака, сликал и је. /
Ти си, Генс, врло досетљив а, вел и задовољно директор пос ле слик ањ а. / Нико не
опаж а како Зорк а стоји туж но нас лоњена на стуб ходн ик а. /Сут рад ан Јад вига је до
шла прв а у школу и зат ек ла нек у свеч ан у, мирис ну атмосфер у. Сви подов и опран и,
проз ори блис тав и; нигд е мрљ е, ни праш љике. А, није ни Сав ин-дан, ни Видов-дан.
Врата од канцел арије широм отворена, и унут ра сед и Зорк а са свечан им и упорн им
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изгледом. И како виде Јад виг у, поче говорит и, није могла више чек ат и, чек ал а је чи
тавих чет рнаест сат и; целу је ноћ рад ил а, да би се мало збун ил а. Сад је могла да ода
хне: / – Вид ите ли како је чис то? Поглед ајте прозор, могли бис те с њега мед а ли
знут и. /И Зорк а превуче прс том преко стак ла, да оно неп ријатно заш крипа. / – Гле
под, нигде стопе. Хајде са мном, подвири се, подвири под клупе. Има ли праш ине?
Чик ам вас да нађете једн у трун. Нигде пау ч ине као по друг им школ ама. Хајдемо у
Основн у школу, да вид ите како је тамо. / – Та ман и се, Зорк а, верујем ти. / – Тамо је
све огрез ло у праш ин и, па кад отвориш врата, а оно удари нек и зад ах. А овде миром
мирише, на сам у нау к у. Ја поштујем школу кâ и црк ву. Ја се муч им те своје дете шко
лујем. Они су препаметн и, али ме ни у шта не држе, не виде како ја све у чис тоћ и др
жим. / – Зар директор? Па он те свуда хвал и, моја Зорка. / – Преварил а сам се. Мис ли
ла сам да они цене мој рад. Они су препаметн и; али ми ништа не признају. / И Зорк а
плаче, како давно није. / – Та, шта је теби, рец и ми. Ја те слушам и цен им те; ево, хо
ћеш ли да одемо у Основн у школу да вид имо како је тамо прљаво. Ћут и, сад ће доћ и
директор. / – Нек а дођу, викн у из све снаге Зорк а, и то као да јој сузе осуш и. Рећ и ћу
им да ни ја нисам сток а. Могли су и мене слик ат и, кад су слик ал и све ђаке и учитеље;
кад су се они слик ал и, и ви, и гус ка, што и ја нисам могла? Гус ка је живинче, па су се
ње пре сет ил и него мене. На њу су се раж ал ил и. /– Али, драга Зорк а, ти нис и гус ка,
ти знаш кол ико гос под ин директор вол и њих. / – Они су препаметн и, али они без
мене не би могли чуват и гус ке. Ја само што им своје залогаје не дајем. Тако их пазим.
Могли су ме бар шале рад и позват и. Нисам ја, да прос тите, ова клупа. И ја сам живи
створ. / – Али, Зорк а, само се ђац и и професори слик ају, кад је то у школ и. На неком
излет у би и тебе сиг урно позвал и. / – А зар им је гус ка професор, па су њу позвал и? /
Зорк а је остајал а упорна у својој увређенос ти и стајал а непом ично по сред канцел а
рије и кад је директор ушао. Залуд јој је заповед ао да воде донесе, да стол иц у помери,
да се сама са мес та помакне, остал а је ћутећ и и не мич ућ и се. / – Шта ли ти је, Божја
жено, чуђаше се директор. / – Нек а ти их гаји ко хоће, ја нећу више. Траж ите кога
знате. / – Немој, штогод нећеш, немој, али се помери с мес та, нис и ваљд а прикована.
Чујеш ли ме, изл ази, повик а најзад збуњен и наљућен директор, да Зорк а преп лашено
на једном појури, као да ју је дотле неко држ ао ужетом везан у, па је изненадно пу
стио. / – Кога то Зорк а гаји, Генс? Да то нис и ти, пита већ раж љућен директор пос ле
некол ико часак а. / Кад Јад вига исп рича све о Зорк иној љубомори и увређенос ти,
смејал и су се обоје, али су ипак бил и некако туж ни, као да су знал и да ће Зорка сут ра
дан осван ут и тако смерна, жалосна и кротка. Гуске је још пре зоре одвел а на Тамнаву,
само што их није окупал а својом руком. И тако је нек ак ав жалос тан страх дрхтао у
њеном погледу. Јер шта би она рад ил а без тих гусак а? На њих је изл ивал а сву своју
милошту према учитељима своје деце, и своју оданост школ и и нау ц и. / Ипак, морале
су гус ке отић и из школе, на зимовање. По шаљивим новинама цртал и су маловаро
шки слик ари гус ка где пред аје математ ик у, у једном тако званом независ ном мес ном
лис ту изашао је чланак о дивљем директору, све у грађанс ком поштеном наречју, са
безброј неис тина, алузија, почетн их слова вел ик их и мал их, тачк ица, узвик а. (ЛС)
51–51 → Јад вига је кришом плакал а због све те простоте, како је то она знал а. Било јој
је нејасно како се и зашто цео град дигао на једн у тако невин у белу војску гусака, и на
једног чудака човека који ником не смета. Уз пркос побуњен им грађан има, три пут је
дневно заједно са Зорком гон ил а гуске на рек у. Никад се у њеној глави није створил а
мисао да би те исте гуске могле бит и обожаване од житарских, винарских и шљивар
ских трговаца малог града, да су случајно тих људ и деца имал а више дара за математ и
ку: или да се директор покоји пут знао сет ит и да је у приватној гимназији. / И ђац и су
стал и стицат и нек и чудн и, збуњен и израз, кад би гуске улетеле у учион иц у. У том гра
ду су деца добро знал а шта им мис ле род итељи о гускама и учитељима. Знал и су да се
директору плаћа што их учи, из вел ик их гвозден их каса у које се петком, за време па
зара, новац гом ил а. / На директору се у први мах није могло познат и да ли је љут или
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увређен. И даље је своје љубимце миловао и много чеш ће него иначе наговарао своју
уобичајен у речен иц у: „Којој се не свид им, не мора се удат и за мене“. Јад вига се радо
вал а тој речен иц и, мис лил а је: „Добро је, гуске ипак у школ и остају“. (ЛС)
52 прес тат и → уморил и (ЛС)
53 у → на (ЛС)
54 у → на (ЛС)
55–55 → И кад је снег већ пао по ритовима и широкој равници тамновској, кад су се
чланци по новинама уморили излазити, кад је Јадвига постала спокојна, директор
једне недеље оде на своје село и врати се отуд са читавом групом сељанки и сељака
тек у понедељак. Сељаке остави на клупама по ходницима, уђе нагло у канцеларију, и
скоро без поздрава Јадвиги стаде да изрезује мале четвртасте хартије. не гледајући
је, рече Јадвиги: / – узми столицу, седи. Сад пиши: „обвезујем се да никад нећу закла
ти гуске које сам на дар добио од директора (стави, Генс, и моје име), а за запат. оба
везујем се да ћу их пазити, чисто њихове стаје држати; зими и лети им, ако воде у по
току нестане, воду набављати.“ / када је написала оваквих десет хартијица, онда јој
директор, као немирно и нечим запослен, објасни како је већ настала зима, гуске се
немају где држати, те хоће да их испоклања на запат сиротим сељацима из свог села,
ако се обавежу да их неће клати. потом: да њему нико ништа не би могао ако би хтео
да их задржи, и да их нипошто не би продао угојеним грађанима, јер би их ови покла
ли. / онда сељаци уђоше у канцеларију и Јадвига им, на њихово чудо, прочита једну
хартијицу. / – Хајде, сад најпре да ми потпишете ово обећање, па онда да вам дам гуске.
Сељац и мис ле, шал и се: / – Што ћемо ти то потп ис иват и, гос под ине? Кад ти вел имо,
нећемо клат и. Треба на реч да верујеш / – Не знам ниш та. Или потп иш ите, или не
дам гус ке. / Пош то је то био услов да се гус ке добиј у, сви потп ис аше или зак рс тише
харт ијице. / Зорк а у углу плаче. / – Не бој се, Зорк а, и теби ћу дат и. (ЛС)
56 гус ак онај који се слик ао са ђац има → гус ак (ЛС)
57 су бил и у → су у (ЛС)
58 више нис у имал и оног → немај у више оног (ЛС)
59 сви остал и → па редом остал и (ЛС)
60 поздравио → поздравио пос ледњи пут. (ЛС)
61 гуш чијој → њиховој (ЛС)
62 нашег → наш (ЛС)
63 Јад виг и се неодољиво плак ало → Боже мој како је желел а Јад вига да плаче (ЛС)
64 слут ил а је. → слут ило се Јад виг и. (ЛС)
65 преко обичаја много → много, (ЛС)
66 био је тако невеш то равнодушан → све је било тако невеш то равнодуш но (ЛС)
67 Ти не једеш месо. → Ти не једеш месо, хвал а Бог у. (ЛС)
68 доктору → код доктора (ЛС)
69 а нема ниједне пеге и кљун → нема ниједне пеге, кљун (ЛС)
70 обл ил а сузама, → у сузе увил а, (ЛС)
71 Брига ме. → Брига мене. (ЛС)
72 све раздел ише → све разделе (ЛС)
73 остаде пус та. → пус та (ЛС)
74 двојке се умнож ише. → двојке се умнож ише. Ануш ка без гус ак а плаче по ходн и
цима, ђац и немај у чиме да се забав љај у на часовима и одморима. Школс ки одбор се
осећа пос рам љен (ЛС)
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75 Куд дедос те → Где здедос те (ЛС)
76 кроз цел ац, → у високом снег у, (ЛС)
77 је сиво → сиво (ЛС)
78 весело гач ућ и → са весел им гак ањем (ЛС)
79 су пад але → пад але (ЛС)
80 и кас но увече → и доцк ан се увече (ЛС)
81 би чес то нос ио → је нос ио чес то (ЛС)
82 а на → на (ЛС)
83 Питал а је већ у јан уару как ав ће бит и април. → Питал а је већ у јан уару как ав ће
бит и април. Директор, мад а му је год ило ово беск рајно поверење, одговарао је да је
април у Божјим рук ама, па, како Он одред и, биће. (ЛС)
84 мирис ало → мирис но (ЛС)
85 провес ти → век провес ти (ЛС)
86 Гос под ине директоре → Гос под ин директор (ЛС)
87 исп ите → час пре исп ите (ЛС)
88 треба отић и → требало је отић и (ЛС)
89 више могле → могле (ЛС)
90 А → Ипак (ЛС)
91 Зато је→ – И она је зато (ЛС)

НАЗАД

Сиромахова шетња, П, 27, 7962, (31. јул 1930), 14; ЛС, 56–60; СД 4, 43–47.

НАЗАД

Љубавно бунило, М, 1927, књ. 25, св 1/2, 15–26; ЛС, 61–78; СД 4, 48–67.

Бакино гостовање, П, 27, 7985, (31. јул 1930), 15; ЛС, 85–90, ХР, 67–72, СД 4, 67–71.
Измене:
НАЗАД
1 је руком нови сјајн и ђон. → је свиленом руком глатк и ђон. (ЛС)
НАЗАД
2 гос подс твен ијим → за гос подс твен ије (ЛС)
НАЗАД
3 мај у → мајај у (ЛС)
НАЗАД
4 иако је већ око њих било бора у свим правц има → иако негде около беше већ бора
у свим шарама (ЛС)
НАЗАД
5 Она је, као и обично, и сад држал а главу мало нагн ут у удесно, а руке скрштене испод
груд и, сва празнична, мириш ућ и на ново одело. → Она и сад, као и обично, држ аше
глав у нагн ут у мало у дес но, и руке скрш тене испод груд и. А сва је мирис ал а на ново
одело. (ЛС)
НАЗАД
6–6 → Већ је требало да се крене, а њој се чин ило да још неш то има да се урад и, још
неш то да каже. Истина, целе је јесен и плаш ил а унуч иће да ће отић и у Беог рад, па се
неће врат ит и, да тамо нема деце да је једе и не слушај у, па јој је тамо много лакше.
Пос ледње јесен и ове претње су раст уж иле само најм лађег Пају: остал а су деца знал а
из иск ус тва да ће се она врат ит и и да не може без њих. Знал а су и то како је весело
кад се бак а опет врат и. Она прича многе чудне и смеш не ствари. Како у Беог раду
има кол а што сама иду, како беог радс ка деца зов у бак у стара мајком и како се тамо
род итељима говори: “ви“ и како у кућама стан ује по десетак пород ица. (ЛС)
НАЗАД 7 дуж ност. → дуж ност из низ а дом аћ их дневн их дуж нос ти. (ЛС)
НАЗАД 8–8 → А њој се то учин и так о теш ко, неј ас но, па не сме ни да одг ов ара, већ само пре
крс ти руке и глед а са зебњом у њихове главе пог нуте над књигама и обас јане кругом
светлос ти. / Ако је најлепша радост у бак ином повратк у безброј нових играчак а.
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Дец и се чин ило, кад су се сећал а лањс ког њеног повратк а, да су прво ушле играчке
на врата, па онд а она. Уствари прво је ушла она, па сел а и одморил а се некол ико ча
сак а, и тек онд а стал а да вад и из торбе пок лоне. Али то се нек ако у њиховом сећању
измешало. Дец и се исто тако чин ило да она сас вим друкч ије говори кад се врат и из
гос тиј у. Прос то не може да се позна њен глас. Пос тане нек ако даљи и дубљи. И тако
траје два три дана, па опет добије свој у стару домаћу бој у. (ЛС)
9 – упитал а Пај у да би му преду х ит рил а плач → да би преду х ит рил а плач, упитал а
Пај у већ по десет и пут: (ЛС)
10–10 → Ја вол им једног вел иког пајаца кол ико ... кол ико кућа. Да му руке буду као
чик а Крс тине ноге и да уме да виче као ћурак. И још хоћу једн у железниц у што сама
иде, и да има точкове, и још хоћу...(ЛС)
11 бојећ и се да на тој беог радс кој гом ил и играчак а неће остат и ниједна за њих и
прек ин ул а су мал ишана → бојал а се да на тој беог радс кој гом ил и играчак а неће
остат и ниједна за њих, и зап уш ил а су уста Паји. (ЛС)

НАЗАД

Разговори, ЛС, 98–103; СД 4, 72–78.

НАЗАД

Кућа на продају, ЛС, 104–109, СД 4, 79–84

НАЗАД

КАКО ОНИ ЖИВЕ

И деда је човек, КЖ, 5–13; СД 4, 87–94.
Измене:
НАЗАД
1 бург ије → сврд ла (КЖ)
НАЗАД
2 на пањ → на пањ и крс ти се: (КЖ)
НАЗАД
3 траж и очима Пав ла → се поново крс ти, траж и очима Пав ла (КЖ)

НАЗАД

На тавану, П, 29, 8727, (28. авг уст 1932), 18; КЖ, 14–22; ХР, 86–92; СД 4, 95–100.
Измене:
НАЗАД
1 – мора бит и да мил ион и птица живе само у овим шумама а камол и у целом свет у“ /
– Птице пев ај у → мора бит и да мил ион и птиц а живе само у овим шум ам а, а камол и
у целом свет у“. / Помози Бог, – јав љај у се сељ ац и у прол аз у, дод ир уј ућ и каж ип р
стом шубар у. / „Бог! Да ли сад а вид и како лет имо“, – мис ли деч ак. – „Сиг урно му је
мало. (КЖ)
НАЗАД
2 кришом се попет и на таван → на таван (КЖ)
НАЗАД
3 стара → рас ан ул а (КЖ)
НАЗАД
4 „И они су зап ис ан и!“ → „Боже, и они су зап ис ан и“ (КЖ
НАЗАД
5 бит и дете!“ → бит и дете, ни бит и поп“. (КЖ)
НАЗАД
6 уживај ућ и што има о чем у озбиљном да пише. → пише. / Ускоро је дечак готово
становао на таван у, а с њим заједно становале су горе и нек а кокош на гнезду и тет
кина мачк а. У пос ледње време оне су највише прив лач иле дечаков у паж њу, и то због
нек их разговора са сеос ком децом, и нек их тетк ин их реч и да ће се мачк а Цица ско
ро омац ит и. Хтео је да се увери да ли је онако како су му деца говорил а. Зато није
исп уш тао из вид а Циц у, која је у пос ледње време бил а све узнем ирен ија, лутај ућ и од
двориш та до тавана и глед ај ућ и га молбено. / При том су га обу зимале смеш не дечје
мис ли. Да ли је, на пример, тако само код Цице, или мач ић и пос тај у тако и у варо
ши? И ти пил ић и! Где су пре него што уђу јаје? Како се то од јајета створи њихово
перје, и кљун и ноге? И заш то кокош ка одмах не излеже пиле, већ прво јаје. Те своје
бриге о живот у дел ио је увек са Пав лом. Пис ао му је како је чувао говед а са сеос ком
децом и како су много разговарал и. Како су га она питал а да ли зна где стоји теле,
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пре него што се отел и. И онд а да је нек и сељач ић причао да је видео како се отел ил а
њихова крава шаруља. / Јавио му је и то да ће се кроз некол ико дана омац ит и тетк ина
мачк а, и да ће тад видет и да ли је све тако како причај у. (КЖ)
7 Мис лио је само на оно што је оставио на селу. → Мис лио је само на оно што је оста
вио у селу. Прођоше нека друга кол а. / – Помози бог, – ослови неко у прол азу. / „Да ли
зна Бог све ово што је у селу било“, – пом ис ли дечак. (КЖ)

Догађај у учионици, КЖ, 22-29; СД 4, 101-106.
Измене:
НАЗАД
1 стараца → у стараца (КЖ)
НАЗАД
2 На источном зиду → На исток у (КЖ)
НАЗАД
3 чин ил а се као → чин ил а се (КЖ)
НАЗАД
4 платна добијена од енглес ке мис ије → платна енглес ке мис ије (КЖ)
НАЗАД
5–5 → Још од почетк а су, и професори и ђац и, имал и осећање нес иг урнос ти. Чин и
ло им се да су на неком прекоморс ком броду, где је на привремено отворена школ а.
Бурн и тал ас и них ал и су брод. (КЖ)
НАЗАД
6 С времена на време било је смеш но учење ма чега: језик а, историје, бројева и њи
хових однос а, јер је сад аш њост бил а важ нија од прош лос ти, јер се нич им нис у мо
гли израч унат и тамн и однос и неке опш те судбине према мал им живот има појед и
наца. → С времена на време бивало је смеш но учење ма чега: језик а, историје,
бројева и њихових односа, јер је садаш њост бил а важ нија од прош лости, јер се нич им
нис у могли унап ред израч унат и однос и неке опш те судбине са мал им живот има по
јед инаца. / Ипак школ а се нас тавил а. Ту није било много деце богаташ ке. Богаташ и
су се и за време рата могли понос ит и и бит и независ ни. Пош то су својој дец и имал и
чиме плат ит и домаће учитеље, говорил и су, а мож да и мис лил и, да је срамно слат и
дец у у неп ријатељс ку гимназиј у. А цео друг и, многобројн ији свет, удовице, жене
чиновн ик а што су ратовал и, занатлијс ке мајке, рек ле су својој дец и, кад је објава о
отварању школ а изи ш ла: „Бог је ваљд а, јед ан, ако га има. Нама је јед ино остало да
живимо од свог рад а: неће енглес ка мис ија веч ито дават и. А пос ле, ко зна кад ће се
ово сврш ит и... Упиш ите се“. (КЖ)
НАЗАД 7 поп ут мал их јадн их оскор уш а → у мал е јадне оскор уше. (КЖ)
НАЗАД 8 Бил и → бил и узет и (КЖ)
НАЗАД 9 остал е → бил е су (КЖ)
НАЗАД 10 Дош ао је нов и предмет, мађ арс ки: → Прош ао је срећно мађ арс ки (КЖ)
НАЗАД 11 ђац им а → на ђак е (КЖ)
НАЗАД 12 Пос ледњ и → А пос ледњ и (КЖ)
НАЗАД 13 лич ио на тан ак црн → је био танк и црн и (КЖ)
НАЗАД 14 уз → на (КЖ)
НАЗАД 15 и дуг о стај ао ћутк е → и стај ао прв о дуг о (КЖ)
НАЗАД 16 бубиц е → буба-мар е (КЖ)
НАЗАД 17 слут ил и → нек ак о знал и (КЖ)
НАЗАД 18 плавичас том, још незаг ушеном мирис има школе → плавом као пролетње небо (КЖ)
НАЗАД 19 Пламен је → Он је, Пламен, (КЖ)
НАЗАД 20 кратк о уводно пред ав ањ е как о би га ђац и кас није могли бољ е разу мет и, как о би
се могао са њима спријатељит и. → Рек ао је да ће једно уводно пред авање како би га
могли боље разу мет и, како би се могао са њима спријатељит и. Онд а је стао говорит и,
тако горећ и на катедри прав као свећа. (КЖ)
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21 Онд а је стао говорит и да је страш но лице живота добило у тај час још оштрије
црте: → Говорио је да је страшно лице живота добило у тај час још оштрије црте. (КЖ)
22 на таблу, ту свој у шифру о нечем у, да се не би заборавил а → на табли. Ту свој у
шифру о нечем у нац ртао је, да се не би заборавил а. (КЖ)
23 Девојч ице → Буба-маре (КЖ)
24 окрен уше → окрен уле (КЖ)
25 (Бил а је ту, истина, и од јут рос, али у некој полутам и.) → (Није у истин и нова,
бил а је ту од јут рос, али у некој полутам и.) (КЖ)
26 управо као→ баш кол ико на (КЖ)
27 су се, очигледно → се очигледн и (КЖ)
28 да у дно → до у позад ин у (КЖ)
29 пос ледњој → задњој (КЖ)
30 ту, у његовој близин и → ту (КЖ)
31 нек их људ и → нек их (КЖ)
32–32 → Онда се јавила друга личност у разреду: млад ић у тамном оделу што је кројен
опомињало на шумад ијско сеоско одело. Тај млад ић није био леп, чинило се и да је
прил ично тих, али то само одмах, у првом трен у. После се опажало да је плах и одлу
чан, и да му под првом бледом и храпавом масном лиц у леж и једно друго светло и лепо.
33 почел а → стал а (КЖ)
34 дана → час а (КЖ)
35 отк рићу → пронал ас ку (КЖ)
36 поу к а → потпора (КЖ)
37 опш те → неко опш те (КЖ)
38 на табли нац ртао → цртао на табли (КЖ)
39 мож да → баш (КЖ)
40 опет зач уо → опет из задње клупе зач уо (КЖ)
41 и нико се није → да се нико није (КЖ)
42 поглед ао → поглед ао мирно (КЖ)
43–43 → И тако се то нас тавило готово сваког час а: Пламен је и даље говорио о не
чем у алегорично, и остајао миран на свак и протест што се дизао из задње клупе. За
што је ћутао: из презрења, равнодуш нос ти, праш тања? То ђац и нис у знал и, али су
знал и да онд а и они треба да ћуте. Само им је личност њиховог друга пос тојал а све
тајанс твен ија. Стал и су мис лит и да мож да он није шпиј ун. Увек ћут и, подругљиво
се смеје, зам ис ли се безразлож но, све сме, штогод га питаш зна: иде са Аустријанц и
ма, пут ује негде по некол ико дана, па изненадно дође. Све се то слагало са њиховим
појмом о шпиј ун има. Девојк ама се чин ило да тамо, у задњој клуп и, сед и нек и вел и
ки пау к, или шкорп ија, или нек а друга, непозната буба, гадна и опас на. Пред њим
нико више није говорио, где су у кућ и сак рил и браш но, ко у граду чува оружје, кад
се говори да ће рат проћ и и док ле су Рус и стигли. (КЖ)
44 Једном кад је Пламен тек → И тако једном, тек је Пламен (КЖ)
45 да говори целог час а → целог час а да говори (КЖ)
46 изненад а је у разред ушао директор → ушао је директор изненадно у разред (КЖ)
47 и тихо му се обрат ио → и тихо му рек ао неш то. (КЖ)
48 отиш ли су обојица. → отиш ли су. (КЖ)
49 Учeн иц има нис у ниш та казал и, ни → Ниш та нис у дец и казал и, ни: (КЖ)
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50 обично полуде → полуде (КЖ)
52 радост → радост, што су некол ико час ак а прек ин ул и рад. (КЖ)
53 с ваздухом → ушла са ваздухом (КЖ)
54 дигао → узбуђено дигао (КЖ)
55 Нек а → Једна (КЖ)
56 га → му (КЖ)
57 Две → Неке две друге, (КЖ)
58 пос луж итељ → Чича пос луж итељ (КЖ)
59 пол ако рад ите → рад ите (КЖ)
60 изл азил и → изл азил и тихо (КЖ)
61 у прозоре → у вел ике пус те прозоре (КЖ)
62 више → већ (КЖ)
63 у професорс кој соби → у соби професора (КЖ)
64 заг њурена → опуш тена (КЖ)
65 слутећ и мож да зло → мож да слутећ и зло.(КЖ)
66 врат ил и су се → врат ише се (КЖ)
67 Ту скамен ио → скамен ио ту (КЖ)
68 паж њу → неж ност (КЖ)
69 напоље → у прозоре ... (КЖ)
70 и није крив → и није он крив (КЖ)
71 повиц и → криц и (КЖ)
72 пос луж итељ → Чича пос луж итељ (КЖ)
73 непогод а → страш на непогод а (КЖ)
74 пус те, → пус те: (КЖ)

Украдени колач, КЖ, 38–45; СД 4, 107–116.
Измене:
НАЗАД 1 да још → још (КЖ)
НАЗАД 2 ред. → ред. У почетк у час а бил а је спокојн а, чин ило јој је да овај ред ниш та неће на
руш ит и.(КЖ)
НАЗАД 3 нас тавн иц а → гос пођ а (КЖ)
НАЗАД 4 те је → и так о је (КЖ)
НАЗАД 5 нас тавн иц и → гос пођ и (КЖ)
НАЗАД 6 причек а → мал о причек а (КЖ)
НАЗАД 7 да свој проч ита што пре. Са зебњом → да час пре свој проч ита. Зато је са зебњом (КЖ)
НАЗАД 8 да Јованк а прва не примет и → молећ и се Бог у да Јованк а за то време не примет и (КЖ)
НАЗАД 9 и сам а не јав и → не јав и сам а (КЖ)
НАЗАД 10 нас тавн иц и → гос пођ и (КЖ)
НАЗАД 11 с лев е Јов анк ине стране → а с лев е стране Јов анк е (КЖ)
НАЗАД 12 Имам → Имамо (КЖ)
НАЗАД 13 жив ел а слично → слично жив ел а (КЖ)
НАЗАД 14 заб орав ио њен у испов ест и стао → заб орав ил а су на њу и стал а (КЖ)
НАЗАД 15 на Јов анк у → до Јов анк е (КЖ)
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16–16 → Сва се деца окретоше округлас тој руменој Јованк и, из чијих је очиј у, осме
ха, рук у, свега бића зрач ило задовољс тво. Глед ал а су је радознало, иако су већ две
год ине седел а с њом у истом разреду, као да не припад а њиховој школ и, ни њиховој
раси: чин ило се да су и она веровал а и осећал а да су богаташ и и посебна врста света. /
Јованк а се исп рс ил а, дебељуш ним шак ама дигла високо свој у свес ку и са уживањем
почел а да чита: (КЖ)
17 којега → још којег (КЖ)
18 тата и мама → они (КЖ)
19 најс куп ље → само најс куп ље (КЖ)
20 кол аче → кол аче, и кува дос та јел а (КЖ)
21 ноћу → у ноћ (КЖ)
22 се прос јак почне → се почне прос јак (КЖ)
23 понеч им → са понеч им (КЖ)
24 нас тавн ица → гос пођа (КЖ)
25 нас тавн ица → гос пођа (КЖ)
26 да ли у Јованк ином зад атк у има грешак а. → јес у ли у Јованк ином зад атк у наш ли
пог решак а, ма да је у том час у то није зан имало. (КЖ)
27–27 → Упот ребљавал а је стране реч и : фотеља тацна... / Гос пођа као да није слу
шал а, хтел а је ваљд а да чује што више зад атак а и читање се нас тавило. (КЖ)
28 безбојн им → скоро безбојн им (КЖ)
29 њене кецеље → на њеној кецељи (КЖ)
30 дет ињaс та жеља → жеља (КЖ)
31 Натал ијин глас → да јој је глас (КЖ)
32 претходног → Јованк иног (КЖ)
33 тата → мој тата (КЖ)
34 и кад нађе, био је врло расположен. → и кад би нашао био је много расположен. (КЖ)
35 веома → много (КЖ)
36 лепо → много лепо (КЖ)
37 врло → много (КЖ)
38 па то није дочек ао → да то не дочек а (КЖ)
39 сад нама → нама сад (КЖ)
40 суђе → судове (КЖ)
41 веома → много (КЖ)
42 пара за то ... → пара. (КЖ)
43 необично → све необично (КЖ)
44 читање. → читање громко плач ућ и. (КЖ)
45 у почетк у час а → у клуп и у почетк у час а (КЖ)
46 приче → туж не приче (КЖ)
47 Јованк а → она (КЖ)
48 утеш ит и → утеш ит и због свог кол ача (КЖ)
49 нас тавн ица → гос пођа (КЖ)
50 проч ита свој зад атак → свој зад атак проч ита (КЖ)
51 нема у кућ и кол ача → у кућ и нема да једе кол аче, (КЖ)
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52 узео Јованк ин кол ач? → Јованк ин кол ач узео? (КЖ)
53 нас тавн ица → гос пођа (КЖ)
54 строгост → строгост њеног глас а (КЖ)
55 страхом → нек им неодређен им страхом (КЖ)
56 Нас тавн иц а → Гос пођа (КЖ)
57–57 → Рек авш и то пок ри лице рук ама, и осет и како јој се на кос у благо спус ти го
спођина рук а и јед ва чу, кроз брујање у својим ушима и весео жагор у разреду, го
спођине реч и: / – Нис ам знал а да си тако добра девојч ица, Мил ице. (КЖ)

Подеране сандале, КЖ, 46–54; ХР, 67-74; СД 4, 114–120.
Измене:
НАЗАД 1 у својој хот елс кој соби преглед ао мат урс ке зад атк е → преглед ао мат урс ке зад атк е
у својој хотелс кој соби (КЖ)
НАЗАД 2 как о је урађ ено, није се морао усредс ређ ив ат и → как о је урађ ено (КЖ)
НАЗАД 3 диз ал и су се → се диз ал и (КЖ)
НАЗАД 4 поче их преглед ат и крај проз ора → поче да их преглед а на проз ор у (КЖ)
НАЗАД 5 Осећ ао је пот реб у → Имао је нек у пот реб у (КЖ)
НАЗАД 6 српс кох рв атс ког → српс ког (КЖ)
НАЗАД 7 гот ов о викн у → скор о дрекн у (КЖ)
НАЗАД 8 глас но га проч ит а → стад е глас но да чит а (КЖ)
НАЗАД 9 друг их. → друг их чланов а друш тва. (КЖ)
НАЗАД 10 дуг о бит и доб ро → дуг о доб ро (КЖ)
НАЗАД 11 Проф ес ор → Старац (КЖ)
НАЗАД 12 мат ем ат ич ар → стари мат ем ат ич ар (КЖ)
НАЗАД 13 наједном им се рук е, као аутом атс ки, → наједном као аутом атс ки, (КЖ)
НАЗАД 14 мат ем ат ик у → на мат ем ат иц и (КЖ)
НАЗАД 15 српс кох рв атс ки → српс ки (КЖ)
НАЗАД 16 не би зас луж ил а → свак ак о не зас луж ује (КЖ)
НАЗАД 17 с оним тамо мес том → оно тамо мес то (КЖ)
НАЗАД 18 да неш то → кад се неш то (КЖ)
НАЗАД 19 кој и је пок аз ив ао → на ком је бил о (КЖ)
НАЗАД 20 виш а од остал их → од остал их виш а (КЖ)
НАЗАД 21 , вид ит е → . Вид ит е (КЖ)
НАЗАД 22 ков рч ав е → увој ит е (КЖ)
НАЗАД 23 атлас а → свил е (КЖ)
НАЗАД 24 и у крој у се вид ел а ипак нек а изд војеност. → и у крој у, кој и је истин а био по
школс ким проп ис има, видел а се ипак нек а изд војеност. (КЖ)
НАЗАД 25 с осмех ом → са умиљ ат им осмех ом (КЖ)
НАЗАД 26 учин ил и → мож да учин ил и (КЖ)
НАЗАД 27 њене рук е → те њене рук е (КЖ)
НАЗАД 28 одб ран ио, → одб ран ио од њих (КЖ)
НАЗАД 29 из Смиљ иног зад атк а → у Смиљ ином зад атк у (КЖ)
НАЗАД 30 атлас ној → свил еној (КЖ)
НАЗАД 31 Стари мат ем ат ич ар → Старац (КЖ)
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32 њене → на њене (КЖ)
33 од белог ант илопа → од беле ант илопе (КЖ)
34 од ант илопа → од ант илопе (КЖ)
35 црном маш ћу → црн им имал ином (КЖ)
36 њем у → старц у (КЖ)
37 И дође му жао што то → И наједном му дође жао како то (КЖ)
38 Мил ићк а. → гос пођа Мил ић узд иш ућ и. (КЖ)
39 и сад ће глед ат и → и глед а (КЖ)
40 Тако, → Тако је (КЖ)
41 он само што јој није вод ио руку → Старац само што није вод ио Смиљин у руку (КЖ)
42 саг ињао → саг ињућ и (КЖ)
43 узбуђења → узбуђено (КЖ)
44 бил а врло висок а → врло висок а бил а (КЖ)
45 иск рив љена → сва иск рив љена (КЖ)
46 проз ор. → Испод клупе се вид ело како мирно стоје њене бел е ант илопс ке ци
пел е. (КЖ)

Ружица неће дар, КЖ, 55–64; ХР, 57–66; СД 4, 111–128.
Измене:
НАЗАД 1 за забав е → по забав ам а (КЖ)
НАЗАД 2 зак рчене клуп ам а → тес не (КЖ)
НАЗАД 3–3 → Око шест час ов а, пред пос ледњ е звон о, унел а је око пед ес ет зав ој а у бел ој
харт ији и ставил а их на сто крај зид а. То су бил и дарови за сиром аш ну дец у школе.
Спољ а је бил а потп уно нов а, чис та харт ија, али су у мног им тим завојим а биле ста
ре ствари, које су имућн ија дец а пок лон ил а. То су биле изношене радос ти оних ко
ји их сваког дан а дос та имај у. У нек им коцк ас тог обл ик а замот уљц им а ћутале су
већ проч итане књиге. Над њим а су већ друг и плак ал и и весел ил и се. Оне су вече
рас имале да буду нов а, нетакн ута радост как ве сиром аш не девојч ице. У вел ик им
округлас тим завеж љајим а бил и су већ ношен и зимс ки кап ут и. На њиховим рук а
вим а остао је обл ик лак ата, а по скутовим а мрље од мас тил а. Њим а је било суђено
да поново веселе дец у која на својим плећ им а још ник ад нис у понел а кап ут исп у
њен вател ином, а оков ратн иком од плиша и златн им мат рос ким дугмет им а. Било
је и нек их завиј утак а врло неп равилног обл ик а као да се унут ра крије как ав камен.
Они су крил и ципеле којим а се прс ти и пете већ бил и изл азил и, у којим а је једном
неко безбриж но скак ао. Сад су оне имале да се опет подм ладе и поново обрадуј у
друго дете у чиј у обућу улази вод а, те мора да иде на потпет иц ам а, да би влаг у ко
лико тол ико избегло: или које има с братом заједн ичке ципеле и не може да дол ази
у школу, ако случ ајно и он има пред ав ање у исто време. Било је и мај уш них кут ија.
У њим а су биле неч ије лањс ке гвоз дене цирк ле. Њихово мес то су зау зеле мес инга
не. Али свеједно. Ове ће сад имат и нов у судбин у. Радос но ће их стез ат и неке друге
руке које ник ад нис у имале својих цирк ли. Све те туђе, старе радос ти требало је
тога вечера да пос тан у нове за дец у која се ретко радуј у. (КЖ)
НАЗАД 4 кроз проз ор се наз ир е цвеће → у проз ор у цвеће (КЖ)
НАЗАД 5 стол ов е → клуп е (КЖ)
НАЗАД 6 хаљ ин иц у → (КЖ)
НАЗАД 7 разр едн а → гос пођ иц а (КЖ)
НАЗАД 8 Нек а дец а се труд е → Нек ол иц ин а се дец е сил ом труд и (КЖ)

НАЗАД
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________ Напомене ________

САДРЖАЈ
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

9 на љупк у зверч иц у → на как ву леп у зверч иц у (КЖ)
10 улево → на лево (КЖ)
11 повел ик бео завеж љај → нек а бел а гом ил а (КЖ)
12 не зна тачно како он изглед а → још тачно не зна како та гом ил а изглед а (КЖ)
13 дел ит и → разд ават и (КЖ)
14 Нек а деца → Нек а (КЖ)
15 нас тавн ица → гос пођица (КЖ)
16 шап утало је → шан уло је (КЖ)
17 да што пре → час пре да (КЖ)
18 и дес ним стопалом загазил а у воду. → , око сред ине пута, загазил а и дес ним сто
палом у воду. Мис лил а је, то ће ваљд а бит и пос ледњи пут, јер је кроз мекоћу свог за
веж љаја опипал а да се у сред ин и нал ази и неш то тврдо: а то су с иг урно морале бит и
ципеле. (КЖ)
19 хит ро → хитно (КЖ)
20 у жељи → пој уривш и (КЖ)
21 завеж љај → бел и вел ик и завеж љај (КЖ)
22 канап → ножем канап (КЖ)
23 био → збиља био (КЖ)
24 којој је девојч иц и ран ије припад ао; и како је дос та очуван био, није чак одмах
примет ил а ни да није нов. → чијих лактова трагови стоје у рук авима, од чијег врата
се оковратн ик изл изао. (КЖ)
25 јој га → Руж иц и нови кап ут. (КЖ)
26 упало цело, → цело упало: (КЖ)
27 може → хвал а Бог у може (КЖ)
28 имућн и → гос под а (КЖ)
29 биће ти као по мери → биће таман (КЖ)
30 не мари, – теш ил а је себе → не мари; (КЖ)
31 превел ик их → вел ич ине (КЖ)
32 јер је већ од јесен и ишла на прс тима или петама кад је време било влаж но – јер се
већ бил а извежбал а да иде на петама и крајичк у вел иког прс та. (КЖ)
33 да збиља вод а није ушла. → да ли збиља вод а није ушла у ципеле. (КЖ)
34 не може → прос то не може (КЖ)
35 чак ни кад су старе → чак и кад су нове (КЖ)
36 Мат и уплашено → Уплашена мат и (КЖ)
37 баш нијед ан → нијед ан баш (КЖ)
38 у реду → у црк ву у реду (КЖ)
39 ми је → је моја (КЖ)
40 још жалос није зап лак ал а. → и удари у још глас нији плач. (КЖ
41 да се дар збиља не морадне врат ит и → да збиља не морадне дар врат ит и (КЖ)
42 тронож ац → тронож ниц у (КЖ)
43 поново куцн ул а у ђон → куцн ул а ђон (КЖ)
44 дар, али јој није полазило за руком. → дар. Али никако није знала шта да каже. (КЖ)
45 зач уђено → уплашено (КЖ)
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САДРЖАЈ
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

46 Озаривш и се у лиц у, мат и → Мат и наједном као да син у у лиц у (КЖ)
47 пок ајат и, још → пок ајат и. Још (КЖ)
48 случајно → онд а случајно (КЖ)
49 ћутке – ћутећ и (КЖ)
50 па → да (КЖ)
51 њен → мајк ин (КЖ)
52 нас тавн иц у→– гос пођиц у (КЖ)
53 разредна→– гос пођица (КЖ)
54 и ципеле → ципеле (КЖ)
55 дрхтећ и → сва дрхтећ и (КЖ)
56 бара → читава бара (КЖ)
57 исцеђене → која се цед ил а (КЖ)
58 нед авно бил а → уочи тог дана (КЖ)
59 Јес у ли → То су (КЖ)
60 нас тавн ица → гос пођица (КЖ)
61 Нас тавн ица → Гос пођица (КЖ)
62 вас. → вас ниш та. (КЖ)
63 мало већа → прил ично (КЖ)

Гром, П, 31, 9421, (12. авг уст 1934), 23; КЖ, 16–22; СД 4, 135–141.
Измене:
НАЗАД 1 време у селу није могло да се уједнач и → се у селу није могло време да уједнач и (КЖ)
НАЗАД 2 сас вим неис ушен у → неис ушен у сас вим (КЖ)
НАЗАД 3 за → иза (КЖ)
НАЗАД 4 шта → кад шта (КЖ)
НАЗАД 5 вод е → вод е уз брд аш це. (КЖ)
НАЗАД 6 праз нично → поб ож но праз нично (КЖ)
НАЗАД 7 доб рог распол ож ењ а → распол ож ењ а (КЖ)
НАЗАД 8 ни → и (КЖ)
НАЗАД 9 имућ ан сељ ак → сељ ак имућног стањ а (КЖ)
НАЗАД 10 и зак лањ ал е су их → па су их зак лањ ал и (КЖ)
НАЗАД 11 да → као да (КЖ)
НАЗАД 12 гот ов о зап лак а → скор о се зап лак а (КЖ)
НАЗАД 13 са соб ом → соб ом (КЖ)
НАЗАД 14 да се она меш а → се меш а (КЖ)
НАЗАД 15 за → иза (КЖ)
НАЗАД 16 стал и → почел и (КЖ)
НАЗАД 17 мис лил а → мат и мис лил а (КЖ)
НАЗАД 18 и умрет и. → и умрет и без иког а. (КЖ)
НАЗАД 19 , али → . Али (КЖ)
НАЗАД 20 кув аног → кув ан их (КЖ)
НАЗАД 21 су нес трп љив о тапк ал а → тапк ал и су нес трп љив о (КЖ)
НАЗАД 22 праз ник → црк ву (КЖ)

НАЗАД
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САДРЖАЈ
НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

НАЗАД

НАЗАД
НАЗАД

23 заден у за појас неко мирис но лиш ће, → зак ит и се за појас нек им мирис ним ли
шћем (КЖ)
24 још ишла спокојно → још ишла спокојно (КЖ)
25 у год инама → у оним год инама (КЖ)
26 Ветар је свак и час донос ио мирис зреле пшен ице → Мирис зреле пшен ице ветар
је свак и час донос ио (КЖ)
27 гнев → траг ичн и гнев (КЖ)
28 са стрепњом → бојаж љиво (КЖ)

НАЗАД

На киши, KЖ, 72–77; СД 4, 135–140.

НАЗАД

Љубав постоји, П, 31, 9210, (2. јан уар 1934), 14; КЖ, 78–85; СД 4, 141–147.

Слатко је бити сиромашан, П, 31, 9528, (25. новембар 1934), 23; КЖ, 106–113; ХР,
93–100; СД 4, 148–154.
Измене:
НАЗАД 1 скор о нигд е → нигд е скор о (КЖ)
НАЗАД 2 остал а → зао с тал а (КЖ)
НАЗАД 3 сир от иц е зао с тал е → зао с тал е сир от иц е (КЖ)
НАЗАД 4 сунц у. → сунц у у двориш ту. (КЖ)
НАЗАД 5 да → га (КЖ)
НАЗАД 6 бил о је → је бил о (КЖ)
НАЗАД 7 да је ко чује → ако би је ко чуо (КЖ)
НАЗАД 8 Чудно што отварај у → Чудно отварај у (КЖ)
НАЗАД 9 исп ал и. → исп ал и напољ е. (КЖ)
НАЗАД 10 окрп имо → окрп им (КЖ)
НАЗАД 11 ће зас пат и → ће да зас пи (КЖ)
НАЗАД 12 зад рем ат и сед ећ и → сед ећ и зад рем ат и (КЖ)
НАЗАД 13 тек онд а → онд а тек (КЖ)
НАЗАД 14 зас ип ам → зас ип ам све (КЖ)
НАЗАД 15 поду ч ав ањ а → конд иц ије (КЖ)
НАЗАД 16 за марк у. → за марк у да пишем Јов ан у (КЖ)
НАЗАД 17 луд а → глуп а (КЖ)
НАЗАД 18 как о → да (КЖ)

НАЗАД

НАЗАД

СТРАШНА ИГРА

НАЗАД

Хоћу да се радујем, СИ, 5–29; СД 4 187–204.

НАЗАД

Збуњени сељак, БН, 2, 1953, (27. новембар), 11; СИ, 30–41; СД 4, 204–211.

НАЗАД

Расулићева смрт, ЛМС, 120, 1946, књ. 359, св. 3, 212–224; СИ, 42–70; СД 4 212–232.

НАЗАД

Ујчевина, ЛМС, 129, 1953, књ. 371, св. 22, стр. 77–86; СИ, 71–91; СД 4, 232–245.

НАЗАД

Страшна игра, К, 1, 1946, књ. 3, св. 11, стр. 454–463; СИ, 9–115; СД 4, 246–262.

НАЗАД

Научићу те да волиш, К, 8,1953, књ. 16, св. 1, стр. 28–39; СИ, 116–14; СД 4, 263–281.

НАЗАД

Сусрет другова, СИ, 145–167; СД 4, 282–296.
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САДРЖАЈ
НАЗАД

ПРИПОВЕТК Е ВАН ЗБИРК И

НАЗАД

Како је полудео обућар, М, 8, 1926, књ. 22, св. 1/2, 10–14; ЛС, 91–97.

НАЗАД

Теткина удаја, П, 26, 7605, (7. јул 1929), 14; ЛС, 50–55.

НАЗАД

Школска слава, ЛС, 79–84.

НАЗАД

Табла, креда и сунђер, ЛС, 7–10.

НАЗАД

На трци, П, 29, 8801, (10. новембар 1932), 13.

НАЗАД

Тужан сусрет, први пут објављена под насловом „Како они живе“, П, 30, 8899, (19. фе
бруар 1933) 20; са промењеним насловом преш тампана без измена у: КЖ, 114–121.

НАЗАД

Наравоученије, П, 30, 8956, (20. април 1933), 14.

НАЗАД

Прстен, П, 30, 9108, (19. октобар 1933), 14.

НАЗАД

Државна тајна, П, 30, 9145, (29. октобар 1933), 20.

НАЗАД

Пос ледњи сат, П, 30, бр. 9185 (8. децембар 1933),14; КЖ, 29–34.

НАЗАД

Амајлија, П, год. 31, бр. 9289, (22. март 1934), 20; КЖ, 31–37.

НАЗАД

Залудели га доктори, П, год. 31, бр. 9355, (5. јун 1934), 14; КЖ, 97–105.

НАЗАД

Пут као јаје, П, год. 31, бр. 9458, (16. септембар 1934), 22.

НАЗАД

Девет синова, П, 31, 9467, (25. септембар 1934), 13; КЖ, 139–146.

НАЗАД

Господин у рукавицама, П, 32, 9735, (19. јун 1935), 20.

НАЗАД

Чудотворац, КЖ, 87–95.

НАЗАД

Верeник доктор, КЖ, 123–130.

НАЗАД

Прва плата, КЖ, 131–137.

НАЗАД

Пут Бранковина – Ваљево, Ре, 5,1949, 7/8, 6; СД 4, 157–176.

НАЗАД

Тајна, О, 17. 6. 1953, 9; СД 4, 177–184.

НАЗАД

Сопственици, Ра, 4, бр. 191 (17. децембар 1953); СИ, 167–204.

НАЗАД

Први сусрет, ХР, 109–117; СД 4, стр. 299–306.
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САДРЖАЈ

Регистри – Романи
Отворен прозор
Речник мање познатих речи
авт уша (апта, аптик) – зељас та коровна

ланимент (лат.) – лековито средс тво за

ант ропозофија (грч.) – псеудофилозофс ко

лупус (лат.) – хрон ична туберк улозна упа

биљк а

учење по коме човек инт уи ц ијом може
споз нат и неке натп риродне свет ов е

бисерка – мис ирк а, врс та кокош ке
виж ља – врс та ловачког пса птичара; мла

да, витк а девојк а

Влашићи – сед ам звезда у сазвеж ђу Бик а
далак (тур.) – слезина

утрљавање у кож у

ла коже

Meningitis tuberculosa – туберк улоза мозга
ножнице – мак азе
плеуритис (грч.) – упал а плућне марам ице
пнеума (грч.) – дах, дис ање
пнеумоторакс (грч.) – нач ин лечење плућ

них болес ти

егзереза (грч.) – операт ивно одс трањење

опас них израс лина у људс ком телу

имунизација (лат.) – способност орган и

зма да се оду п ре заразним болес тима

каверна (лат.) – шуп љина која се ствара у

ткив у услед разарања процесом тубер
кулозе
катар (грч.) – упал а слуз не опне неког
орг ан а
кинин – средс тво прот ив грознице
кодеин (грч.) – дериват опиј ума, служ и за
ублаж авање каш ља

Phthisis laryngis (лат.) – туберк улоза грл а
Tuberculosis intestini (лат.) – туберк улоза

стомак а

Tuberculosis illei coxit is (лат.) – туберк уло

за кук а

фибринозни инфилтрати – ожиљно ткиво
хилус (лат.) – сред иш њи део органа кроз

који прол азе крвн и судови, крви и од
водн и канал и

шкрофулоза – туберк улоз а вратн их жлез да
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САДРЖАЈ

Регистар личних имен а
Анатол Франс – франц ус ки књижевн ик
(1844–1924)

Леонардо да Винч и – итал ијанс ки слик ар
(1452–1519)

Бајер – Адолф Бајер, немачк и хем ичар
(1835–1917)

Сименс – Варнер Сименс, немачк и прона
лаз ач и индус тријал ац (1816–1892)

Данте – Данте Алиг ијери, итал ијанс ки
књижевн ик (1265–1321)
Дос итеј – Дос итеј Обрадовић, филозоф и
књижевн ик (1738–1811)

Цвијановић – Свет ис лав Цвијановић,
књиж ар и изд ав ач (1877–1961)
Шекс пир – Вил ијем Шекс пир, енглес ки
књижевн ик (1564–1616)
Штајнер – Рудолф Штајнер, аустријс ки
филозоф мис тичар, оснив ач ант ропо
зофс ког пок рета (1861–1925)

Кох – Роберт Кох, немачк и бактериолог
(1843–1910)
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САДРЖАЈ

Регистар географских назива
Авал а
Алекс андрова улица (Беог рад)
Африк а
Беог рад
Битољ
Боговађа
Бок а
Бос на
Ваљево
Видричк а стена
Виш њица
Војвод ина
Врачар (Беог рад)
Главњача (зат вор)
Горњи Мил ановац
Грац
Далмац ија
Дунав
Душановац (Беог рад)
Европа
Жагари
Заг реб
Зем ун
Звездара (Беог рад)
Злат ибор
Ивањица

Колубара
Косово
Кош утњак (Беог рад)
Круш ик а
Љубљана
Македон ија
Маљен
Мед ведн ик
Мит ровица
Мишарс ка улица (Беог рад)
Негот ин
Нова Варош
Обн ица
Париз
Паш ино брдо (Беог рад)
Петн ица
Пећ ина
Пирот
Рабровац
Рибарс ка Бања
Санџак
Скоп ље
Словен ија
Србија
Срем
Стара Србија
Сурдул ица

Јаблан ик
Јас требац
Јатаган-мал а (Беог рад)
Југос лавија

Таковс ка улица (Беог рад)
Таш мајд ан (Беог рад)
Теш њар (Ваљево)

Калемегд ан
Кнез Мих аи лова (Беог рад)

Херцеговина
Хрватс ка
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Црна Гора

Шар-план ина
Швајц арс ка
Шкофја Лок а
Шумад ија

Шабац
Шанац
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар имен а ликова
Ада
Ана
Аница
Бел ићева
Бранко Див љан
Бул а
Вас иљевић
Вера
Вук
Дан ица
Дара
Драгом ир Глиш ић
Душан

Мара Марков
Марков (банк ар)
Марков (професор)
Мел ита
Мил а Поповић
Мил иш ић
Милош Куш ић
Милун Марић
Мирко Кол ар
Мит ић
Мица Ђерић
Миц ик а
Мома

Ђермановић

Нед а
Невена, Невен ица
Немања
Никол а Стевановић

Жарковић

Олга Ивановић

Зајц
Зора
Зоран
Иван
Ивана
Иванч ица
Карган
Кат ица
Кораћ
Лаза
Лазић
Лол а
Љуба
Љубица
Љуша

Пав ле Ивановић
Павић
Пах уљица
Паш ковић
Пера
Перић
Петар Ољача
Пет ровић
Поповић
Претнер
Радм ил а
Ренд ић
Рок а
Руж а
Саша
Сим ић
Смиља
Стана
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Станко Ђурић
Стеван Ивановић
Стјепан Мумало
Сунч ица Пет ровић

Циле
Цвета Ђерић

Фовет

Штефица

Чапета
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Бунтован разред

Речник мање познатих речи
аконтирати (тал.) – исп лат ит и унап ред
аниџајс (тур.) – врс та дечје игре

ошљарити – рад ит и без воље, споро

врљика – хоризонтално пос тав љена мотк а

сифражеткиња (фр.) – поборн иц а пок рета

марјаш (мађ.) – ситан ков ан нов ац

сквер – мал и парк најчеш ће усред трга
сокл – доњи, нешто дебљи, према споља испу

у оград и

за женс ка прав а

пчен зид који служ и као основ а зграде

назал (лат.) – нос ни глас
назор – силом, с муком
непчаници – врс та суглас ник а

целац – неу гажен снег

огрозди – бод љик аво шибље чији су плодо

шатро – лаж но
штир – зељ ас та биљк а

ви јес тиве длак аве бобице
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар личних имен а
Антон ије – Марко Антон ије, римс ки
војсковођа и државник (82–30. пре н. е.)

Кош ут ић – Радован Кош ут ић, линг вис та
(1866–1949)

Виктор Иго – франц ус ки књижевн ик
(1802–1885)

Љермонтов – Михаи л Јурјевич Љермонтов,
рус ки књижевн ик (1814–1841)

Гете – Волфганг фон Гете, немачк и
књижевн ик (1749–1832)
Горк и – Макс им Горк и (право име Алексеј
Макс имович Пјеш ков), рус ки
књижевн ик (1868–1936)
Гундул ић – Иво Џиво Франов Гундул ић,
дубровачк и књижевн ик (1589–1638)

Мил ан Обреновић – српс ки краљ
(1854–1901)
Нелсон – Хорац ио Нелсон, енглес ки
адм ирал (1758–1805)
Немањић и – српс ка влад арс ка динас тија
(1168–1371)
Нуш ић – Бран ис лав Нуш ић, књижевн ик
(1864–1938)

Дос итеј – Дос итеј Обрадовић, филозоф и
књижевн ик (1742–1811)
Дуч ић – Јован Дуч ић, књижевн ик
(1874–1943)

Пушкин – Александар Сергејевич Пушкин,
рус ки књижевн ик (1799–1837)

Енгелс – Фридрих Енгелс, немачк и
филозоф (1820–1895)

Рак ић – Мил ан Рак ић, књижевн ик
(1876–1938)

Жил Верн – франц ус ки књижевн ик
(1828–1905)
Жупанч ич – Отон Жупанч ич, словеначк и
књижевн ик (1978–1949)

Свет и Сава – Растко Немањић, оснивач
самос талне српс ке црк ве, држ авн ик и
књижевн ик (1174–1235)
Стеван (Стефан) Немања – оснивач срп
ске динас тије Немањића, први српс ки
краљ и свет итељ (око 1113–1200)
Станоје Станојевић – историчар (1847–1937)

Змај – Јован Јовановић Змај, књижевн ик
(1833–1904)
Ипол ит Тен – франц ус ки филозоф и књи
жевн и теорет ичар (1828–1893)
Јакш ић – Ђура Јакш ић, књижевн ик и
слик ар (1832–1878)
Јиричек – Јос иф Конс тант инович Јири
чек, чеш ки историчар (1954–1918)
Клеопат ра – египатс ка царица (1. век пре
н. е.)

Ферд инанд Друг и – римс ко-немачк и цар
(1578–1637)
Хрис то Ботев – бугарс ки књижевн ик и
револуц ионар (1848–1876)
Черн ишевс ки – Никол ај Гаврилович Чер
нишевс ки, рус ки филозоф и књижев
ник (1828–1889)
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар географских назива
Беог рад

Македон ија
Морав а

Ваљево
Волга

Ниш

Врњц и (Врњачк а Бањ а)

Пеш та
Помпеја

Данц инг

Рим

Европа

Источна Србија

Сливн иц а
Словен ија
Софија
Србија

Кас пијс ко море

Трс тен ик

Заг реб
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар имен а ликова
Анк а
Антон ије
Аца

Мил ица
Мирјана
Миша
Момч ило Пет ровић

Бранко Јеровић

Грос мутер

Нат муренко
Немања
Ненад Јаков љевић
Никол а

Дивна Зарић – Дивн ица

Олга Поповић – Олг ица

Емил ија Стан иш ић
Ера

Пера
Петар Еро
Поповић
Предраг Јаков љевић

Вера Миш ић

Жанета
Зора
Јак ић
Јаков љевић
Јелена
Јова
Јован Марковић
Јован Миш ић
Јос иф
Лаза
Лазар Том ић
Лале

Рак ић
Ранко
Руж а
Сава Мат ић
Светол ик
Слобод ан Јок ић
Сретен Савић
Стан ица Лазић
Стеван
Стојан
Урош

Љиљана
Љубица

Чедом ир Миш ић
Чича

Мил ан
Мил ивоје Крс тић

Шиља
Штамбук
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Не заборавити

Речник мање познатих речи
белица – пшен иц а крупног белог зрна
божићковати – празнов ат и Бож ић

потрица – штета која се учин и у туђој њиви
прошће (мн. – прош тац) – узан, пљос нат ко

јап унџе (тур.) – огрт ач, кабан иц а без ру

кав а

лац забоден у зем љу као део ограде

такуша – врста крушке округлог ситног плода

канура – свеж ањ пред ивног конц а
кусореп – непотп ун

фолксдојчер (нем.) – назив за Немц а рође

мускул (лат.) – миш ић

чардаклија (тур.) – винова лоза која се пење

ног у некој другој зем љи изв ан Немачке

уза зид или по нароч ит им стубама или
лет вама

нау т – врс та грах а
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар личних имен а
Вук Бранковић – српски феудалац (?–1397),
лик из народних песама
Гете – Волфганг фон Гете, немачк и
књижевн ик (1749–1832)
Глиш ић – Милован Глиш ић, књижевн ик
(1812–1881)

Љуба Давидовић – пол ит ичар, оснивач
Демок ратс ке странке
(1863–1940)
Маж уран ић – Иван Маж уран ић, хрватски
пес ник (1814–1890)
Маркс – Карл Маркс, немачк и филозоф
(1818–1889)
Мурат – турс ки султан (1319–1389)

Дос тојевс ки – Фјодор Мих аи лович
Дос тојевс ки, рус ки књижевн ик
(1812–1881)

Његош – Петар Пет ровић Његош,
књижевник, влад ар и влад ик а Црне
Горе (1813–1851)

Еман уе л – спас итељ јеврејс ког народ а из
Старог завета
Исаијa – старозаветн и пророк
Карађорђе – Ђорђе Пет ровић Карађорђе
(1768–1817), вођа Првог српског устанка

Стаљин – Јос иф Вис арионович Стаљин
(право име Џугаш вил и), совјетс ки
парт ијс ки и држ авн и руковод ил ац
(1879–1953)
Тургењев – Иван Сергејевич Тургењев,
рус ки књижевн ик (1818–1883)

Лазаревић – Лаза Лазаревић, књижевник
и лек ар (1851–1891)
Лењин – Влад им ир Иљич Лењин (Уљанов),
оснивач бољшевичке парт ије и вођа
Октобарске револуц ије (1870–1924)
Љот ић – Дим ит рије Љот ић, српс ки пол и
тичар и оснивач фаш ис тичке орган и
зац ије „Збор“, сарадн ик Немаца за вре
ме Другог светског рата (1891–1945)

818

Хајне – Хајнрих Xајне, немачк и пес ник
(1797–1856)
Хитлер – Адолф Хитлер, немачк и држ ав
ник (1889–1945)
Шилер – Јох ан Фридрих Шилер, немачк и
књижевн ик (1759–1785)

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар географских назива
Баварс ка
Балк ан, (план ина)
Балк ан, (полуос трво)
Бан ија
Баточ ина
Беог рад
Берл ин
Беч
Бос на
Ваљево
Ведриње
Грош ница
Дрина
Дунав
Енглес ка
Југос лавија
Кајмакчал ан
Кијев
Корен ица
Косово
Краг ујевац
Краљево

Лапово
Лепен ица
Лик а
Лондон
Лозница
Младеновац
Мил ановац
Мит ровица
Моравиц а
Мос ква
Немачк а
Париз
Пољс ка
Рус ија
Сав а
Смедерево
Србија
Херцеговина
Хрв атс ка
Шумад ија
Шумарице
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар имен а ликова
Аврам Тијан ић
Ана Тијан ић

Јеврем
Јелена
Јова
Јован Мил ић
Јованк а
Јово Мил анков
Јох ан Кнехт

Блажо Јовић
Близанц и
Богд анк а
Бојан
Бос а
Бранко Милошевић

Карло Шмаус
Кића
Кос та Смиљан ић

Вас а
Вес на
Виш ња
Воја
Војин Том ић
Вукос ав љевић
Вук

Лазар
Леополд Шнајдер
Љуба Миш ић
Љуба Сим ић

Гаја Миш ић
Гвозден Јовановић
Георг Главн и
Грета

Мара
Марко
Мил ан Нау мовић
Мил ица
Милован
Милорад Рос ић
Милош Павић
Милош Цвејић
Мира Опач ић
Мића
Миша Поповић
Младен Вукос ав љевић

Дан ица
Драган
Ђоле
Евген Келер
Еман уе л
Живан Павић
Живк а
Живко
Жик а

Недељко Прок ић
Немања
Огњен
Остоја Перић

Зоран Гавриловић

Пав ле
Паул Зиген
Пера

Иван Опач ић
Илија Перић
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Перо
Петар Ерић
Петар Чал ић
Пет ровић
Пол а
Предраг Мат ић

Тијан ић
Тодор
Торбиц а

Рајко
Руж а
Руж иц а

Ферд инанд Келер
Франц Фојербах
Фрањо Пил ић

Светозар
Сим ић и
Средоје Пет ровић
Срета
Сретен
Стана
Стева
Стеван Којић

Ханс Хофман

Степaн
Стојан Стојановић

Цвеја
Чед а Вук ић
Чедом ир Лук ић
Шмаус
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистри – Приповетке

Речник мање познатих речи
аван – (тур.) метална ступа за туц ање
аналфабета – (грч.) неп ис мен човек
апендиципс (апенд иц ит ис) – (лат.) запа

качњак – в. качара
караст – (нем.) крш, голест
кастилце (кас тиле) – (тур.) хот им ице, на

аргатовати – (тур.) рад ит и (под најам) те

колутача – врс та јабуке
креда – (лат.) период у геолош кој истори

брдарица – шара на ткачком брду
брус – дуг уљ аст чврст камен за оштрењ е

крчевина – зем љиште где је искрчена шума
кулук – (тур.) бесп латан рад турс ком спа

љење слепог црева

жак пос ао

сеч ива

вајат – (тур.) мањ а зград а у сеос ком дво

риш ту у којој се држ и алат и воће
вења – зимзелено чет инарс ко шибље
вивак – птиц а која живи око воде
врљика – хоризонтално пос тављена мотк а
у оград и
вршај – млаћење жита на гумн у

мерно

ји зем ље

хији; теж ак рад

курсив – (лат.) удес но нагн уто топог раф

ско пис мо

леса – леш ник
лужница – парион иц а
медљика – врс та печ урке
мезозоик – (грч.) период у геолош кој исто

рији зем ље

губер – груб сељачк и пок ривач од вуне

мрнђати – нераз ум љиво говорит и

егзереза – (грч.) операц ија опас них изра
зуква – врс та киселе јабуке

окрек – жабок реч ина
оскоруша – врс та круш ке
оструга – куп ина

интернирати – (нем.) лиш ит и некога сло

палеозоик – (грч.) период у геолошкој исто

јапија – (тур.) дрвена грађа
јари – пролећн и (усев)
јаружница – удол ица на пад ин и брд а којом

петровача – врс та јабуке
плебисцит – (нем.) свенародно глас ање
плеуритис – (грч.) упал а плућне марам ице
пнеума – (грч.) дах, дис ање
пнеумоторакс – (грч.) нач ин лечењ а плућ

слина у људс ком телу

боде кретања ван одређеног мес та

се слива вод а

јесаственица – (арх.) природоп ис
јура – (лат.) период у геолош кој историји

зем ље

каверна – (лат.) шуп љина која се ствара у

ткив у услед процес а туберк улозе
качара – зград а у којој се држе каце и бач ве
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рији зем ље

них болес ти

потрица – штета кој у сток а учин и у туђој

њиви

прошће – оград а од дрвен их кол ац а забо

ден их у зем љу

прстенак – бел а рад а
пуста – неп лод ан крај

ПОЧЕТАК

________ Напомене ________

ТРАЖИ

САДРЖАЈ

рит – моч вара, баруш тина
рудина – необрађено зем љиште под травом
рукуница – једна од две руде једноп рега у

који се упреже коњ

сатлик (сатљик а) – узан суд од чет врт ли

тра за рак иј у

сензал – пос редн ик у зак ључ ивању трго

фургон – (фран.) железничк а теретна кол а
хелер – (нем.) ситан новац
целац – неу гажен снег
цепка – ситн и, пљос нат и отпац и дрвета

при цепању

вачк их пос лова

чак ља – дугачк а мотк а са гвозденом ку

ник

честа – гус та шум иц а
чинодејствовати – врш ит и нек и свеш те

суплент – (лат.) средњош колс ки нас тав
такуша – врс та круш ке округлог ситног

ком на крај у за прив лачење

ничк и обред

плод а
треница – дас ка нач ињена тес тером
труд – врс та печ урке; осушена служ и за
паљење ват ре

џада – (тур.) пут
џенерика (џанарик а) – (тур.) врс та див ље

усталац – вред ан, преду зим љив човек

шлитер – (енгл.) железничк и прагови

шљиве
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар личних имен а
Алекс а Ненадовић – ваљевс ки кнез
(око 1749–1804)
Антон ије – Марко Антон ије, римс ки
војс ковођа и држ авн ик
(82–30. пре н. е.)

Маркс – Карл Маркс, немачк и филозоф
и идеолог револуц ионарног пок рета
(1818–1889)
Муц ије Сцевол а – Гај Муц ије Сцевол а,
римс ки плем ић и јунак
(6. век пре н. е.)

Гундул ић – Џиво Франов Гундул ић,
дубровачк и књижевн ик (1589–1638)

Оскар Вајлд – енглес ки пис ац
(1856–1900)

Драж а Мих аи ловић – Драгољуб Драж а
Мих аи ловић, команд ант четн ичког
пок рета у Србији за време Другог
светс ког рата (1893–1946)

Прота Матеја – Матеја Ненадовић, прота
и држ авн ик из Првог српс ког устанк а
(1777–1854)

Кип линг – Радјард Кип линг, енглес ки
књижевн ик (1865–1963)
Клеопат ра – египатс ка царица
(1. век пре н. е.)
Коломбо – Кристифор Коломбо, шпански
мореп ловац (1456–1506)

Свет и Сава – Растко Немањић, оснивач
самос талне српс ке црк ве, држ авн ик
и књижевн ик (1174–1235)

Лазар – Лазар Хребељановић, српс ки
кнез (око 1329–1389)
Лењин – Влад им ир Илић Лењин
(Уљанов), оснивач бољшевичке
парт ије и вођа Октобарс ке
револуц ије (1870–1924)

Хајдук Вељко (Пет ровић) – јунак у Првом
српс ком устанк у (1870–1813)
Хан ибал – картаг инс ки војс ковођа и
држ авн ик (око 247–183. пре н. е.)

Фрања Јос иф – Франц Јос иф I, аустријс ки
цар (1830–1916)

Цар Душан – српс ки цар (око 1308–1355)
Цар Стјепан – в. цар Душан
Цвијета Зузорић – дубровач к а песникиња
(око 1522–1600)

Љуба Ивановић – Љубом ир Ивановић,
српс ки слик ар (1882–1945)

824

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар географских назива
Авал а
Америк а
Аустрал ија
Аустрија

Забрд ица
Заг реб
Звездара (Беог рад)
Зем ун

Бабина Лук а
Балк анс ка улица (Беог рад)
Бањица (Беог рад)
Белг ија
Беог рад
Беог радс ка улица (Беог рад)
Блед
Борак
Бос на
Бранковина
Бугарс ка
Буково

Итал ија

Ваљево
Вас ина улица (Беог рад)
Вис
Војвод ина
Вож довац (Беог рад)
Врбовача
Грабовац
Град ац
Дивч ибаре
Докм ир
Дрина
Дунав
Дурм итор
Дурм иторс ка улица (Беог рад)
Ђерд ап
Европа
Енглес ка
Жабари

Јаблан ик
Јајинц и
Јасен ица
Јатаган мал а (Беог рад)
Јау т ина
Јерм иновац
Јошева
Југос лавија
Калемегд ан
Камен ица
Карабурма (Беог рад)
Кичер
Клинц и
Колубара
Косово
Крушевац
Лајковац
Лик а
Лозница
Лок ве
Љубос тиња
Македон ија
Мал и Калемегд ан (Беог рад)
Маљен
Мара
Мед ведн ик
Мишар
Морава
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Сента
Сићевачк а клис ура
Скоп ље
Славија (Беог рад)
Словац
Србија
Срем
Стара Србија
Сувоњица

Неи мар (Беог рад)
Немачк а
Ниш
Нови Сад
Обреновац
Орињак
Париз
Паш ино брдо (Беог рад)
Петн ица
Пеш та
Подриње
Пољс ка
Посово

Тамнава
Теразије (Беог рад)
Топч идерс ко брдо (Беог рад)
Турс ка
Херцеговина

Рабас
Рађево Село
Рош уље
Рус ија

Цер
Црна Гора
Чеш ка
Чокеш ина

Сава
Свет и Стефан

Шабац
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Регистар имен а ликова
Алекс а
Анђа
Ануш ка

Живан
Живана
Жак

Бата
Бел а
Бланш
Богољуб
Бож а
Бож а Кнежевић
Борић
Бос а
Бос анк а
Бранко Савић
Браца

Зага
Заре
Зарић
Змај
Зора
Зорк а

Вањица
Вас иљевић
Вас ић
Вел ибор
Вел ис ав
Вера
Верица
Владета
Влатко
Војис лав

Иван
Илић
Јад вига Цукеровна
Јаков
Јаков љевић
Јана
Јелена
Јованк а
Јовановић
Јорд ан
Јох ана Меш ул ам
Јуд ита

Габаја
Ген ије
Генс
Гига
Голубица

Ката
Катарина
Ковачевић
Конфино
Кос та
Кос тић

Дан ица
Дивна
Драга
Драг иња
Душан

Лаза
Лазар
Лел а
Лиза Балт ић
Лук а

Емил ија
Ерић

Љубица
Љубом ир
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Мал иша
Мара
Марија
Марић
Марко
Марковић
Марта Меш ул ам
Мил а
Мил ан
Миле
Мил ица
Мил ић
Милован
Милоје
Милош
Мира Пет ровић
Мирос лав Рас ул ић
Митар
Мих аи ло
Миша
Мориц
Мујо

Пек ић
Пера
Пера Штул ић
Перић
Пет ровић
Пламен
Рад а
Раде
Рад ивоје
Радм ил а
Радојица
Радом ир
Роза
Руж а Сабетај
Руж ица Поповић
Сим ић
Слобод ан
Смиља Поповић
Сок а
Спас а
Стајић
Стана
Стан ица
Сташа
Стеван
Степановић
Стефановић
Стојан Пет ровић

Над а
Надеж да
Наранџа
Ната
Натал ија
Наца
Него
Недељко
Никол ај
Новак

Тодор
Том ић

Обил ић
Олга Поповић
Оскар

Холоферн
Цвеја
Цвејић
Цвета
Цица
Цуло

Пав ле Симоновић
Паја
Пајо Рак ин
Папо
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ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Садржај
Књига прва
РОМАНИ
Отворен прозор
први део � 9
Други део � 51
Трећи део � 95
Четврти део � 156
пети део � 190
Бунтован разред
Деца постају људи � 255
Скупштина литерарне дружине � 263
Жанетина одмазда � 269
о чему сања млад наставник � 274
први сусрети � 277
Зорин план � 283
Домаћи учитељ � 286
„Светлост“ � 289
Све ће то тата поправити � 293
Још једно николино лице � 297
Излет � 303
Билтен � 313
Вече на гробљу � 321
Седница за трпезу � 326
укидање „Светлости“ � 336
никола тражи савезника � 342
Сусрет пред директоровом канцеларијом
узбудљив дан � 350
Јасика све сазнаје � 355
Седница професорског савета � 358
Станичини заштитници � 365
Ђачки бојкот � 371
Све морамо сами � 374
осамљена � 379
Школа ради даље � 382
Изненадни посетиоци � 386
Бдење � 389
Не заборавити
Деца се рађају и у рату � 395
полино писмо � 402
Иван, Бранко и близанци � 408
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САДРЖАЈ

Јелена � 413
Жене � 417
Списак честитих грађана � 422
у команди места � 429
Ђачки спискови � 433
Стрељање крај цркве � 437
Вест о дединој смрти � 443
патње војника � 447
Wir gehen nach Deutschland � 451
И сад иди и спасавај српство � 458
ноћ дужа од живота � 462
Сан о детету � 467
Сто за једнога � 471
ноћ после стрељања � 475
Заповедник � 479
Сутрадан � 484
посвојче � 487
Миран грађанин � 490
Чекам Ивановог анђела � 493
Визије о подземљу � 495
анино писмо � 499
устао из мртвих � 503
Деца у ожалошћеном граду � 509
Град у црном � 514

Књига друга
ПРИПОВЕТКЕ
Лудило срца
лудило срца � 525
невидљиви трун � 534
Директорове гуске � 538
Сиромахова шетња � 544
Љубавно бунило � 547
Бакино гостовање � 558
Разговори � 561
кућа на продају � 565
Како они живе
И деда је човек � 571
на тавану � 575
Догађај у учионици � 579
украдени колач � 582
подеране сандале � 586
Ружица неће дар � 590
Гром � 595
на киши � 599
Љубав постоји � 602
Слатко је бити сиромашан � 606
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ТРАЖИ

САДРЖАЈ

Страшна игра
Хоћу да се радујем � 613
Збуњени сељак � 623
Расулићева смрт � 628
ујчевина � 639
Страшна игра � 647
научићу те да волиш � 656
Сусрет другова � 666
Приповетке ван збирки
како је полудео обућар � 677
Теткина удаја � 681
Школска слава � 685
Табла, креда и сунђер � 688
на трци � 691
Тужан сусрет � 695
наравоученије � 699
прстен � 703
Државна тајна � 706
последњи сат � 709
амајлија � 712
Залудели га доктори � 716
пут као јаје � 720
Девет синова � 724
Господин у рукавицама � 728
Чудотворац � 732
Вереник доктор � 737
прва плата � 741
пут Бранковина–Ваљево � 744
Тајна � 755
Сопственици � 760
први сусрет � 774
Напомен е
општe напоменe � 781
посебне напомене � 785
Регистри
Романи: Отворен прозор – Речник мање познатих речи � 807, Регистар
личних имена � 808, Регистар географских назива � 809, Регистар
имена ликова � 811; Бунтован разред – Речник мање познатих речи � 813,
Регистар личних имена � 814, Регистар географских назива � 815,
Регистар имена ликова � 816; Не заборавити – Речник мање познатих
речи
� 817, Регистар личних имена
� 818, Регистар географских
назива � 819, Регистар имена ликова � 820
Приповетке: Речник мање познатих речи
� 822, Регистар личних
имена � 824, Регистар географских назива � 825, Регистар имена
ликова � 827
СКРАЋЕНИЦЕ � 783
ДОДАТАК � 838
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Kонцепција Целокупних дела Десанке Максимовић у највећој могућој мери ослоњена

је на решења која је применила сама песникиња учествујући у приређивању својих
Сабраних дела која су у издању Нолита изашла у седам књига 1969. године, те Сабраних
песама које су код истог издавача објављене у шест издања, 1980. и 1982. године у пет, а
1985, 1987, 1988. и 1990. године у шест књига. С обзиром на то да су критеријуми у
Сабраним песмама преузети из Сабраних дела, као основа за израду Целокупних дела
узете су Сабране песме. У складу с тим Целокупна дела компонована су по хронолошком
редоследу изласка појединих збирки, с тим да су песме из истог периода које су остале
ван збирки унесене на крају сваке књиге онако како их је песникиња уобличила у Сабраним
песмама, а исти критеријум примењен је и на збирке изашле након тога.
Целокупна дела рађена су као научно издање при чему су, у мери у којој је било могуће,
коришћена упутства која је за такву врсту издања направила САНУ.
Издање се заснива на последњој верзији сваког текста Десанке Максимовић ауто
ризованој за њеног живота, при чему је пут до његовог коначног облика контролисан на
четири битна пункта ауторизације, почев од аутографа (уколико га има), преко верзије
први пут објављене у периодичној публикацији и верзије први пут објављене у збирци до
верзије у Сабраним песмама. Разлике у односу на коначну верзију, уочене на тим пункто
вима, у научној апарат ури детаљно су евидентиране као варијанте.
Целокупна дела садрже све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе Десанке
Максимовић до којих је на садашњем нивоу истражености њеног дела било могуће доћи.
I том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932),
Нове песме (1936) • Песме ван збирки (1920–1936).
– Књига друга • Збирке Песник и завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945),
Отаџбина у првомајској повoрци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951) • Песме ван
збирки (1936–1951).
II том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Изабране песме (1950), Мирис земље (1955), Заробљеник сно
ва (1960), Говори тихо (1961), Тражим помиловање (1964) • Песме ван збирки
(1951–1969).
– Књига друга • Збирке Немам више времена (1973), Летопис Перунових потома
ка (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979) • Песме ван збирки
(1969–1979).
III том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Слово о љубави (1983), Међаши сећања (1983), Сајам речи
(1987), Михољско лето (1987), Памтићу cвe (1988), Небески разбој (1991) и Зо
вина свирала (1992) • Песме ван збирки (1979–1993).
– Књига друга • Хаику поезија (1988–1993).

IV том ПРОЗА
– Књига прва • Романи Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960), Не забора
вити (1969).
– Књига друга • Збирке приповедака Лудило срца (1931), Како они живе (1935), Стра
шна игра (1954) • Приповетке ван збирки.
V том ПРОЗА
– Јованка Орлеанка (1929) • Путописи Празници путовања (1972), Снимци из Швај
царске (1978) • Разни списи (1927–1991).
VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
– Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), Заго
нетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950),
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955),
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви пода
ници (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967),
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.
VII том ПРОЗА ЗА ДЕЦУ
– Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја
соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967),
Патуљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева
небесница (1998).
VIII том ПРЕВОДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).
IX том ПРЕВОДИ
– Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За
падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских народа
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски,
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НАЗАД

Љубав на немачком*

Н

аш земљак Петровић, потајни, тихи авантуриста, сневаше још од прве
младости да доживи љубав на страном језику. Волети се на српском већ
му се досадило. Хтео je да упозна жену, девојку, која не зна ни да постоји на
кугли земљиној Ваљево, ни да je Душанов Законик важан културни споменик на
Балкану. Жену сасвим новога мозга и срца, пa да je испитује као тек пронађени
континент. И потом, мада je пo срцу био милостив, сневао je да му први син
буде ванбрачан, и да то своје полусрпско дете само пo слици упозна и тек
покаткад за њим уздахне. У ноћи би измишљао љубавне фразе на француском,
на немачком. И немачки му се некако згоднији чинио. „Како ли се смеши у
заносу Немица, Бечлика, како ли руку стеже, да ли рамена и нос кокетно држи“,
питао се узбуђено он.
Најзад, кад би одлучено да иде у Немачку, утону сав неколико месеци у
готицу. Али сваку реч, сваки слог, гледаше да пресади испод његовог поднебља
историје, права, литературе, у своју збирку љубавних изјава. Све што се није
дало тако искористити, није му онога часа представљало вредност. И као свако
одушевљење, и њему његова љубавна чежња за Немицом, поможе, те нагло
савлађиваше тешкоће у језику. Уосталом Петровић je био савестан и у раду као
у везивању машне, бријању, писању осмице, и стављању тачке. Aкo тачка не
испадне округла, он поврати перо да je преудеси.
Силазећи са воза у Минхену опази жену на перону и помисли: „Чини ми се
имам среће: како дивну жену прво јутро сретох. Права Немица: љупка, тиха,
пуна неке скривене милоште. Наше жене не знају такве да буду.“ Извесна,
унутрашња ужурбаност беше га обузела: чинило му се у другим улицама и
других јутара неће више срести ни једну жену. Али могао ју je само очима
донекле пратити, јер je требало тражити стан и остале пoслове довршавати.
Три вечери узаманце ск лапаше реченицу којом ће непознату жену
зауставити. Рећи ће joj (баш њој, Немици што ју je прву у Минхену срео):
„Роза, Роза, куда журите?“ A када се она окрене, направиће се збуњен, рећи ће
joj да му се учинило, да je своју пријатељицу срео. И тако ће почети љубав на
*

Прича је први пут објављена у листу Политика, 16. септембар 1928. године, а прештампана
25. јануара 2016. године.
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немачком. Само Роза, пo његовом плану, није смела бар првих дана познати да
je странац, те je морао најпре учинити изговор. Зато се реши да своје домаће
речи бар до Божића не проговори. A тај дан већ мора посветити своме језику.
To ће му бити као нека посластица.
Међутим, брзо се на страни рашчује кад нови сународник дође, те сви похрле
да се нараспитују о драгим домаћим ситницама. И тако настаде страшни бој
између Петровића и његових добронамерних земљака. Њему се чинило да му
сваком српском речју, коју чује, поткрадају малу немачку тековину тако напорно
стицану. Он покушаваше да запечати свест, да би се речи које je од детињства
слушао одбиле о њу као лопта. Да би се боље уклопио, те да не падне у искушење
да српски проговори, за време док га обасипљу питањима, он рецитоваше у себи
немачке стихове, као неки противотров, и одговараше насумице са да или не.
– Али што си ти тако расејан – питали би га забринуто – да ниси болестан;
изгледаш врло нервозан?
– He знам шта ми je, некако ми свачије друштво смета. Ужасно. Збогом.
– Ta пођи, пријатељу, да се разонодиш овамо у кавани, где и ми седимо.
А ли Петровић je већ био у далекој узаној улици још увек шапућући
немачке стихове, иако je опасност била прошла.
Да би се спасао сународника, сутрадан се пресели у забачени крај вароши,
где je самим Немцима био окружен; али како никога од њих није познавао, није
му ни то много вредело. Морао je вребати разговоре пролазника на удици, не
би ли слух немачком навикао, и слушати сваковечерњу свађу два кројача у
суседној соби. Али они су говорили тако брзо, да их ни сами Бог не би разумео.
Петровић се тешио: „Опет су њих двојица кројачи, не знају ништа више од свог
заната и овог језика, којим се не служе у ствари ни колико ја. Зар ће они читати
Ничеа, Гетеа, Хајнеа? Једино, истина je, што се могу волети са својим Немцима
без икакве муке. Ha томе им завидим.“ У тој усамљености његова чежња за
женом, Немицом, снажно порасте. Али узалуд je његова љубавна изјава сваке
ноћи порасла са пo неколико реченица, своју станичну познаницу није могао
нигде срести, a све му се чинило да друге жене не личе на Немице.
Међутим, чекајући сневани сусрет, он пронађе да се лутајући од магацина
до магацина може језик пријатно учити. Улазио je свугде редом и смело
запиткивао за цене, тражио да му се све покаже. Неки пут га буде и страх, кад
устану дивне намирисане госпође и стану питати шта жели: да ли иглу пуну
бисера или дуванску кутију од позлаћеног сребра. У одељењима за женско одело
и рубље опкољавале би га мале насмејане госпођице. Он се чинио да у шали
распитује како се шта зове, чему служи. A оне су му врло радо објашњавале.
Најљубазнији су бивали старци што продају бојене фигурице од земље; дечаке
жуторумених образа који журе у школу са торбом о рамену; цвећарке са корпама
љубичица; патуљке покривене пахуљом снега, са колицима пуним божићних
играчака; онда ситне безбројне Венусе од гипca, беле мишеве са коцком шећера
у зубима. Често je морао да купи пo неколико тих стварчица, да би зато cмeo да
дође до неколико пута на разговор.
Уосталом он je тај трошак стављао на терет љубави: све те ситнице већ је
унапред испоклањао Рози и уза сваку већ je унапред био спремио одговарајућу
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нежност. Али најслободније се кретао пo стовариштима, за собни намештај.
Ту се могло до миле воље разговарати, ући у сваку од оних стотину преграда, где
су стајале дубоке фотеље и канабета од коже, столови, ормари од најскупоценијег
дрвета. Ту би се обично распитавао од каквог je дрвета грађено, где се израђује,
има ли та фабрика своју филијалу у Југославији.
Други мајдан су била деца пo парковима. Тако би са њима заподевао игру.
Скоро свако, које би крај њега за лоптом протрчало, позвао би и упитао: „Како
се зовеш?“ „Волиш ли ме?“ Деца би, скоро увек, једва чекала да се отргну,
отрчала би за лоптом и пo једном се зачуђено окренула. Склапао je пријатељство
и са старим, беспосленим женама у парку. Најразговорнија je била госпођа што
je изводила у шетњу свога папагаја. Њену je наклоност стекао распитујући je
колико година има папагај, чиме се храни, где га je набавила. „Реци, добар дан,
Жако, peци господину добар дан.“ „Како дивно изговара! Ви сте гa учили?“ У
том би деца пролазила и бацала камичке на папагаја. Она je падала у праву
презриву јарост: „Ето, они, они ће га убити, мог сиротог Жака; они су његови
највећи непријатељи. Видите ли она, она мала девојчица што га сад онако
крештаво задиркује.“ Крештава девојчица међутим била je дечак, али полуслепа
жена није дечаке тако злим сматрала. Са папагаја она je прелазила на причу о
свом некадашњем богатству.
Ипак je све то било врло мало. Све би се дало у шаку скупити; ниједна
вијужица на мозгу није се могла из тога развити, ни један поглед Немице Розе
није се могао тиме привући. A можда и претерана савесност Петровићу
сметаше да буде својим успехом задовољан. Углавном у часовима утучености
он жељаше да се бар опасно разболи. Тамо би, у болници, био пo цео дан
окружен болничаркама, Heмицама. Можда би се у коју и заљубио. По целу ноћ
би можда тихо, нежно, немачки, шапутали. И несмела нада овој болничарки
даваше изглед жене са станице.
А ли предвече кроз његов парк прође Роза. Он не саслуша реченицу
Жакову, не стиже да га похвали, већ скочи и пође за њом пo стазама. Али се не
усуди ипак да je заустави својом реченицом: „Роза, Роза, куда журите?“ Успе само
да она примети његов задивљени поглед, и да je издалека доведе до куће. Од тада
његове je очи увек прво угледала отварајући тешка врата на кући. У ресторану,
кад би она дигла чашу вина до усана и он би је дигао; кад би она звала келнера да
плати и он би га звао. И мада je она на све ово одговарала изненађеним
руменилом, он се ни сад не усуди да приђе: још није био задовољан својим
немачким изговором. Плашио се да je не одстрани тиме што je странац, јер,
мислио je, Немице су чудне жене, оне знају, верно и топло да воле, али сигурно
не желе авантура“. И настави са страшћу своје учење. Музеји га привукоше,
тек кад примети да чувари воле да причају, и радо провођаше цело поподне са
њима, ценећи често више њихов језик, од дивних слика, пред којима je стајао
„погледајте, господине...“ развезе чувар своје избледеле, давно научене речи о
вредности слике; a Петровић мисли: „Чим се упознам, водићу je у музеј. Знаћу
бар колико какав луталица Енглез да joj о уметности говорим“. И у ноћ збиља
наглас рецитоваше своје проповеди о сликарству, не би ли се у изразу осмелио.
Уопште он подели своје говоре на неколико група: један пут ће joj, говорити о
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уметности, други пут ће joj хумористично пружити своје опаске из парка,
трећи пут ће joj показати како се разуме у женским украсима, одећи; онда ће
јoj говорити о економским приликама у Југославији (кад joj већ буде свеједно
да ли je Немац или што друго). За овај последњи говор послужили су му
разговори са вратаром, кога je занимало стање ракије на Балкану. Није могао
да се наслуша, јер je њему подједнако пријао гутљај, мирис или бар реч о
ракији. Узгредно je вратар, разуме се, морао слушати и о увозу и извозу у нашој
земљи и о томе да Српкиње не знају дa воле као Немице. (Разуме се вратар
ипак није никако веровао у то, сматрао je да Петровић тиме хоће да се њему
као Немцу удвори.)
И, Боже мој, кад се једном Петровићу у ресторану учини да му се келнери
не обраћају онако нарочито разговетно и радознало као у почетку, он се
одлучи да отпочне љубав. Уосталом можда je на ову одлуку утицао и поглед
Немице, који се на њему дуго и топло пред саму ту одлуку задржао.
Он je причека пред вратима ресторана и пође за њом:
– Роза, Роза – бојажљиво рече – куда журите?
Девојка се збуњено окрете, a он покуша да објасни: „Опростите, учинила
ми се моја познаница Роза“.
Немица несташно рече:
– Moje je име сасвим друкчије од имена које ви волите. Сумњам да ћете га
моћи изговорити. Покушајте рећи: Милица.
– Боже мој – узвикну Петровић разочарано, на свом рођеном језику, и
брзо настави немачки: – Ви дакле нисте Немица!
Девојка погледа с прекором и рече благо на матерњем језику:
– Ви мени нисте мање симпатични, што нисте Немац. Сигурно немате
пријатеља?
Кроз неколико сати Петровић je себи говорио: „Милица je грациозна, тиха,
топла, права Немица. Али ипак, зар сам толики пут превалио, пред толиким
продавницама стајао, са вратаревим псом шетао, хвалио изговор папагаја Жако,
бацио мозак на готицу, да се у Минхену у Милицу заљубим.“
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