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Пр ви део



1.

Кра јем тре ће сло бод не зи ме у Ћу при ји се до го
ди не што што се ни кад до го ди ло ни је – Ра ва

ни ца по те че уз бр до.
По сле ве ли ких сне го ва те го ди не, пре не го што се 

ба ба Мар та ис тут њи ла и што му је ре као бог, при
гре ја сун це. На то низ Ве ли ку Мо ра ву ду ну и мла ки 
југ и ују тро до не се пре вре ме ну, не ка кву жућ ка сту 
про лећ ну ки шу. Дватри да на је бе ла бр да око По мо
ра вља под но си ше ки се ло се ко стре ше ћи, а он да низ 
па ди не Ку ча ја и Ве зи ров ца у Ра ва ни цу, Бе ли цу и 
Цр ни цу куљ ну ше блат ња ве, као оси це љу те бу ји це 
по то ка, ва ља ју ћи пред со бом иш чу па но ши бље и 
раш че шља не уто пље не ов це.

Мр ка во да из Бе ли це, Ра ва ни це и Цр ни це сад 
пљу сну пре ко зе лен ка стог мо рав ског ле да и гра де ћи 
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ве ли ке кло бу ке, за ву че му се под ко шу љу. Од то га 
за ле ђе на ре ка на брек ну као пре ки сло те сто у кар
ли ци и по гр би се из гле да ју ћи око се бе као зли во 
бо дач. И, јед не но ћи, док је у да љи ни пра шта ло као 
од ло мље ња су ва ра ка, кр че ћи и шу ште ћи, лед јој се 
про ло ми. А већ у зо ру, ина че бо ле шљи во на трон та на 
и ле ња, она рик ну као од гр че ва у сто ма ку и ђи па ју ћи 
и пра ве ћи ко лу то ве уна зад, сле по и на су ми це по тр
ча пра во на пред. Ви со ко ди жу ћи ко ле на и ни че му 
се не укла ња ју ћи, ја ро сно је оба ра ла све пред со бом.

На ту ште на и опа ка, зло коб но тут ње ћи, та ко на ср
ну нај пре на же ле знич ки мост. Ко тр ља ју ћи чи та ва 
бр да ле да, гу ра ла се и под ме та ла ши ро ким ле ђи ма 
под чуд ну пре пре ку, по ко јој су пре стра ше ни во зо ви 
је два ми ле ли. Ме тал на бра на пред њом је шкри па ла 
и сте ња ла као од зе мљо тре са, али ни је по пу шта ла. А 
ко ли ко се пре пре ка ни је из ми ца ла то ли ко она ни је 
оду ши ва ла. И та ко се ту, стал но до вла че ћи све но ва 
и но ва ле де на по ја ча ња, сла жу ћи сан ту на сан ту и 
упра вља ју ћи их ка не бу, пр ви пут опа сно за ја зи.

Од мах на то из ар ти ље риј ске ка сар не до тр ча 
ми нер ски вод. Акро бат ски трч ка ра ју ћи по не мир
ним сан та ма и мо стов ној кон струк ци ји и осма тра
ју ћи је дво гле ди ма као не при ја те ља у тен ков ској 
би ци, вој ни ци по че ше по ле ду да дум ба ра ју ми на ма. 
И, по сле не ко ли ко да на, не ка ко успе ше јаз да од гу
ше. Мр ка во да про ша ра на ле де ни ца ма су ну из ме ђу 
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мо стов них тум ба са као из во де нич ке во до ја же, 
пр ска ју ћи ка пљи ца ма же ле знич ке ши не.

Он да, два ки ло ме тра ни же, на ср те на сни ски, већ 
го то во пре ли ве ни др ве ни кол ски мост на кра ју Глав
не ули це пре ма Ја го ди ни, ко ји пре две и по го ди не 
из гра ди ше Ру си. На пра вљен за два де сет да на при 
осло бо ђе њу не по сред но ис пред сру ше ног гво зде ног, 
ве ли ког – ма ли, Ми ки ћев, био је на Ра ва ни ци – он 
је до пре не ко ли ко ме се ци, кад је ве ли ки ко нач но 
по диг нут из во де и по пра вљен, сви ма из гле дао као 
пра ви жу ти ле по тан. Сад, по ред но во о бо је не цр ве не 
ме тал не гр до си је, од јед ном по че да ли чи на за бо ра
вље ног ки ја ви ча вог си нов ца са се ла на си лу до те
ра ног у ва рош. А ка ко ни су ни зна ли шта ће ви ше с 
њим, и не по ку ша ше да га бра не.

Та ко ма ли си но вац не из др жа ду го. Љу ља ју ћи се и 
кри ве ћи, ве ли ку во ду је дватри да на не ка ко и под
но сио. А он да се, пли ва ју ћи ку чећ ке – ви де ла се као 
ду га чак сплав пре пун гра ња – сре ди ном ре ке до ње га 
до љу ља те шка, ве ли ка, ве ро ват но у Ади ис ко ре ње
на то по ла. Она га ис под по вр ши не не где на сла бом 
ме сту сна жно куц ну, на кри ви и за тре ну так из ло жи 
још ве ћем во де ном уда ру, а за тим с пра ском сло ми 
као ле тву. Уз под зем но кр ча ње, кр кља ње и кло ко
та ње мост чу ча вац се иш чу па из не ви дљи вог дна 
и ле са ње го вих жу тих ши по ва, бал ва на и под ни ца 
у два огром на ко ма да кре те и за ле пи се за тум ба се 
свог бли ског гво зде ног ро ђа ка.
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И, у не де љу да на, ре ка се дру ги пут за ја зи. Већ 
осло бо ђе ну од ле да и по ве ли ку ћу при ју ваљ да ма ње 
опа сну, вој ни ци је на пу сти ше и по бе го ше у ка сар ну. 
А она, лу да, пу че као зрео чир на све стра не.

И док је круп на ки ша и да ље пр по ри ла, Мо ра ва 
по ста де не пре глед на као мр ко, уза вре ло мо ре. На 
се ве ру, код Ги ља, из ме ђу Ћу при је и Ја го ди не, пре
гри зе Ца ри град ски друм, а за тим под ло ка пру жни 
на сип и раз ба ца же ле знич ке ши не и пра го ве као 
чач ка ли це. Он да то исто учи ни и на ју гу, из ме ђу 
Ћу при је и Па ра ћи на, и оста вља ју ћи острв ца две ју 
ва ро ши на ми ру, по пла ви на о ко ло не ко ли ко се ла и 
ата ра. Нај зад, на кнад но се се ти и ма ле не Ра ва ни
це. Мрд нув ши лак том, на мр го ђе но се ис под па зу ха 
освр те и ка њој, за пљу сну је пре ко ушћа код Аде и 
од је дан пут ис пу ни до гу ше. А ова од то га, да ве ћи 
се, по ста де бе сна и грам зи ва и, као ни кад до тле, 
ко тр ља ју ћи се та мо ода кле је до шла, ето, по те че 
на о пач ке.

Јад ни Ћу при ча ни, два зла, а и ви ше њих, че сто су 
има ли, два до бра ни кад. Па и са да, док су јед ни, по ред 
Мо ра ве, срећ ни што им се под ру ком на шло не што 
за шта ни су гр ба чи ли, ој ка ју ћи на оба ли и ја шу ћи 
по де бе лој во ду ри ни у плит ким бар чи ца ма, ча кља ма, 
тр но ко пи ма и ко ноп ци ма с ку ка ма хва та ли као ду кат 
жу те бал ва не ру ског мо ста, на ко ји ма ће се чи та ве 
сле де ће зи ме с по но сом чва ри ти, дру ги су, мал ча ни 
крај ћер ке јој Ра ва ни це, мо ра ли да спа са ва ју Ци га не.
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Јер тре ће или че твр те од тих но ћи, док су је крај 
ку ћа са фе ње ри ма и ба те риј ским лам па ма оби ла зи
ли и ме ра ма од по бо де них шта по ва др жа ли на оку, 
она се, при ти сну та Мо ра вом, као на пр сти ма ти хо 
вра ти кроз ва рош пре ма Ку ча ју. По том, отва ра ју
ћи се би дру ги про лаз, под му кло по је де во де нич ки 
на сип код Не дељ ко ве во де ни це и још је дан пут на о
па ко, га ло пом утр ча у ци ган ску Си би нов ску ма лу, 
лу па ју ћи по кан та ма и та ра ба ма као упла шен коњ.

Кроз ноћ од јек ну из не на ђе ни ци ган ски ле лек. На 
то од мах за ур ли ка ше зар ђа ле рат не си ре не, за ска
мли ка ше сва три цр кве на зво на. Вој ска, Уд ба, ско
јев ци, ми ли ци ја – сви по тр ча ше да спа са ва ју Ци га не.

Це ла два да на за тим по тра ја спа са ва ње ма ле не 
ци ган ске имо ви не. Ма да још на те че на и оста вља ју ћи 
ба ру шљак иза се бе, као да се том под ва лом из до
во љи ла, Ра ва ни ца од мах оду ши и вра ти се у ко ри
то. А осло бо ђе ни мал ча ни при хва ти ше уне сре ће не 
Ман га ли је у сво је ку ће и за јед но с њи ма по че ше да 
дре жде на на си пу из над по пла вље ног на се ља, пљуц
ка ју ћи у во ду и че ка ју ћи кад ће се с мо крих гра на 
ома ћи не ка ко ко шка.

И уза сву бу ку, ште та не бе ше ја ко ве ли ка. Осим 
дветри сру ше не ко ли би це од чат ма ре, ко је ће Ци га
ни чим гра не пра во про ле ће бр зо об но ви ти, за и ста 
се уто пи и не ко ли ко ко ко ша ка, иако јед ној од њих 
на о чи глед ме шта на ва ро шки ма ту рант а са да за став
ник без епо ле та, су во ња ви, ови со ки, бе ло му са сти 
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Све та Пе тро ни је вић с на дим ком Ру ски по жр тво
ва но спа се жи вот.

У чи зма ма пу ним во де и ши ње лу чи је су га мо кре 
по ле шљи ска ле по ши ља стим ко ле ни ма, он се из 
чам чи ћа у ко ме је ве слао ми ли ца јац по пе за њи ма 
на др во. Не ко ли ко њих ле по ухва ти и до да де у бар
ку. Јед ну, ме ђу тим, ко ја му упла ше но прх ну у очи, 
по кли знув ши се, ис пу сти и она уз ве се лу ци ку гле
да ла ца из је дан пут по то ну као ка мен. Он опсо ва и, 
не раз ми шља ју ћи, с ви си не ско чи у блат ња ву те ку
ћи ну. Бле са ву жи во тињ ку та ко из ва ди – скла па ју ћи 
бе ле кап ке на очи ма, она је за тим кли ма ла гла вом 
као пи ја на – али по ква си се до ра ме на и по сле то га 
оста де бо ле стан.



2.

Кад по пла ва кроз два да на по пу сти, Ру ски се вра
ти сво ме по слу те шких удо ва и вре лих очи ју, 

сли нав и про му као, гро зни чав и по спан.
Це ле две не де ље по том про ве де на те ре ну. За то 

вре ме зи ма се му чи ла не мо гу ћи да се од лу чи да ли 
да се још бо ри или да се по ву че до бо љег вре ме на 
и сва ке но ћи пр ска ла бр да тан ким мра зе ви ма, ко ји 
су пре ко да на, опу шта ју ћи се, пре тва ра ли удо ли не 
у жит ку ка љу гу. А он се, ка шљу ћи и ки ја ју ћи, зи мо
гро жљи во се умо та ва ју ћи у ши њел и гу та ју ћи не ке 
аспи ри не ко ји му ни су по ма га ли, с не ко ли ци ном 
ми ли ца ја ца и уд бо ва ца ло ма тао у пре то ва ре ним 
че за ма по не мо гу ћим брд ским пу те ви ма, на ко ји
ма су точ ко ви упа да ли до глав чи на, и, с при ја ва ма 
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сре ске от куп не ко ми си је у ле вој ман жет ни, оби ла
зио се ла вр ше ћи пре тре се.

Ми лом или си лом, жи то се од се ља ка мо ра ло 
ис те ра ти. А по што га они до брим ни су хте ли да ти, 
Све ти је би ло ја сно шта тре ба да чи ни.

С тим у гла ви, она ко бо ле стан, чим би за ко ра чио 
у не ку ку ћу са сво га спи ска и осе тио њен си ти, то пли 
ми рис на су рут ку, спо пао би га бес. Док љу ди, прави 
љу ди, ми слио би, бо ле сни, глад ни и ра ња ви – а ме ђу 
ови ма би на ис так ну том ме сту од мах ви део и се бе 
– про па да ју и ги ну за бо љи људ ски жи вот, за њи хов 
бо љи жи вот, они ов де па ре ја ја и че ка ју кра ља!

Ја ро сно би на те рао уку ћа не да пре ко па ва ју авли
ју, шта лу, по друм, и у по чет ку са мо кад не би на шао 
и да би на шао, а за тим и кад би на шао и за то што 
је сте на шао, за ди ха ва ју ћи се и си пљи во псу ју ћи 
мај ку не при ја тељ ску, до ма ћи на би у не ком бу џа ку, 
кат кад и пред ње го ви ма, до ма лак са ло сти ту као. 
Пре бив ши га и сâм, за ду ван, кло нув ши, ми слио би 
да џуџа то, ево, ни је ни осе тио, а он на ње го ве очи 
про сто из ди ше. Осе ћао би се у исти мах и бес крај но 
крив и бо лан пре бо лан и до ср жи озло је ђен и се ља ка 
би за мр зео још ја че.

Мр зео је у ства ри све ге џо ва не све та. Све је то 
го ли кр во пи ја ку лак и не при ја тељ! И кад још ни је 
– већ је сте! По не кад би у не ко га го то во пу цао. И 
то, под ви ки вао би у се би, не би био ни ка кав грех, 
на про тив!
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Он да би ми ли цај цу на ре дио да ге гу лу за тво ри у 
кан це ла ри ју ме сног од бо ра, а с оста ли ма би пре шао 
дру го ме.

По што с ја ро шћу на пу ни не ко ли ко се о ских кан
це ла ри ја и ис пра зни их ша љу ћи чи та ве по вор ке на 
да љу над ле жност у ва рош, јед не ве че ри у вла шком 
се лу Би гре ни ци из не на да за не мо ћа. Са мо, нео че ки
ва но, про зор у ко ји је тог ча са гле дао по че ла га но 
да му се вр ти и, док је још гр че ви то на сто јао да му 
пра ти ус ко ви тла ну кр ста чу на из ду же ном пра во
у га о ни ку, вид но по ље му се за мра чи ску пља ју ћи 
се као у пе сни цу. И та ко се, у не ком пла вет ни лу и 
зу ја њу, и из гу би. Он се нео сет но сму љи на зе мља ни 
под, гу бе ћи свест.

Че ти ри да на по сле то га про ве де у вру ћи ци у ку ћи 
јед ног Вла ха ко му ни сте.

Не пре ста но се као на клац ка ли ци љу љао из ме ђу 
по лу све сти и по лу сна, из ме ђу бо ла у чи та вом те лу 
и за до вољ ства од опу шта ња у по сте љи, цво ко та ве 
дрх та ви це од не по сто је ће про ма је и ку ва ња од вре
ли не, јар ко ја сне пред ста ве о ду жно сти и за дат ку 
пред ко ји ма се на ла зи и бол ног осе ћа ња не мо ћи 
да их ви ше ис пу ња ва. Пр вог да на чак да де на ло ге 
ми ли цај ци ма да ра де са ми. А уве че се, при ма ју ћи 
из ве штај, ужа сну од њи хо ве не де ло твор но сти и глу
по сти и, бе сно ви чу ћи, оте ра их у ва рош. То га са мо 
још ви ше утвр ди у уве ре њу да је пра ви ја ло ви по лу
ин те лек ту а лац и сла бић ко ји ни на јед ном по слу ни је 
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до кра ја из др жао и у ду бо кој пат њи што про тив сво
је при ро де и по ре кла, ево, не мо же ни шта, ма ко ли ко 
се тр сио и сам са со бом бо чио. По сма тра ју ћи се бе 
у том но вом об лич ју, ви део се као не по знат слу зав 
бес кич ме њак и ње го вој по сра мље но сти ни је би ло 
гра ни ца ни уте хе.

Стал но га је му чио је дан те исти сан.
Чим би спу стио уво на твр ди слам ни ја стук, 

од не куд би му се уз уз гла вље по ја ви ла не ка ква три 
ка мич ка. Кри ве ћи гла ву и из вр ћу ћи очи, ча сак би 
их пра тио као за бав не ма ле ко ме ди јан те, а он да би 
осе тио ка ко му се про вла че кроз уво и бла го спу шта
ју око пљу вач них жле зда под је зи ком. Ту, у по чет ку, 
не би му сме та ли. Али, за тим, чу ка ју ћи све ја че и 
вр те ћи се као да игра ју не ка кав тро чла ни вал цер, 
по че ли би и да ра сту. То би већ по ста ја ло опа сно и 
он би, шкри пе ћи зу би ма и кр кља ју ћи, по ку шао да 
их ис пљу не. Уза луд, ка мич ци су и да ље ра сли, по ста
ја ли пра ви круп ни реч ни бе лу ци ко ји гро мо гла сно 
че ки ћа ју, ис пу ња ва ли му усну ду пљу и при ти ска ли 
неп це. Но во кр кља ње му опет не би по мо гло и он 
би се па да ви чар ски тр зао и упра зно ба тр гао но га ма.

У ме ђу вре ме ну све круп ни ји, бе лу ци би му се 
већ ла га но про вла чи ли и на гор њи спрат ло ба ње, 
по ти ски ва ли му мо зак и раз би ја ли га као те шким 
че лич ним ба то ви ма. А то се сад на чу дан на чин 
по ве зи ва ло с јед ним од не ко ли ко стре ља ња ко ја је 
при осло бо ђе њу из вео – „Тр чи, по пе, тр чи!“ ја сно 
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се опет се ћао и, као да све на но во гле да, чу дио се 
што је с ле ђа све ште нич ке ман ти је под не ви дљи вим 
бра боњ ком мет ка сме шно од ско чи ла пра ши на – и 
од јед ном би се бе у ужа су ви део у по пов ској оде жди. 
„Не!“ за ви као би, „то ни сам ја!“ И Све та Ру ски би 
се у пра зној со би па нич но драо.

Бу дио се за пе че на гр ла и но са, зно јав и ср ца као у 
пи ле та и од мах се освр тао ка вра ти ма да ви ди ни су 
ли га чу ли уку ћа ни.

Че сто му се ја вља ла и ње го ва Гор да на, ћу приј ска 
ма ту рант ки ња, ћер ка пред рат ног офи ци ра за о ста
лог у све ту по сле за ро бље ни штва, ко ја пре не ко ли ко 
ме се ци не куд не ста де пре не го што он, због ње ног 
оца успе да јој ишта про го во ри од све га оно га што је 
мо рао да јој ка же. Угле дао би је из не на да на ши ро кој 
ули ци и, зрач но се осме ху ју ћи, по хр лио би к њој. 
„Гор да на“, ви као би „имам не што да ти ка жем. Гор да
на, ти знаш шта имам да ти ка жем!“ Она би по че ла да 
ле лу ја од ла зе ћи уна зад. „Вра ти ћу се“, од го ва ра ла би 
кли ма ју ћи чип ка стим те лом. И та ко би од ле лу ја ла. 
Ни ка квог не спо ра зу ма у сну ме ђу њи ма ни је би ло.

Бу де ћи се у оном чуд ном кре ве ту с ми ри сом на 
пра шња ву три њу, осе ћа ју ћи пу сто шну ти ши ну у 
се би, ве ро вао је да би с том цр но о ком, ду го но гом 
де вој ком пре ја хао пре ко овог бла та као на кри ли ма, 
као до бар ју нак на до бро ме ко њу. И жи то би би ло 
пли ће са кри ве но! Без ње, ево, по на вици ус пра ван – 
чи ни ло му се да ула зе ћи у сва ку од тих ку ћа по ка зу је 
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лу ду хра брост – али и љу тит и на пра сит – власт, 
си ла, а и не ис ку ство и не спрет ност су га ка то ме 
по гу ра ли! – чи ни гре шку за гре шком и с ја ро сним 
за до вољ ством га зе ћи по тан кој скра ми сво га по но са, 
за па да у кал све ду бље и ду бље.

Шта је ово, у чу ду се пи тао гле да ју ћи око се бе. 
Је ли ово оно што се зо ве жи вот? Је ли мо гу ће да 
ови љу ди ни су ни кад има ли ни шта дру го и да им је 
ово што ви дим нај ви ше што су икад до се гли? Или 
мо жда са мо на кри во гле дам и рђа во ви дим?

Још пр ве но ћи у се лу при ме ти да ње гов до ма ћин 
Би гре ни ча нин на сва ки псе ћи ла веж око ку ће бр зо 
уста је и с пе тро леј ком и се ки ром у ру ци ти хо од ла
зи у шта лу. По сто јао би та мо ма ло, про му вао би се 
са жи шком све тиљ ке по дво ри шту, па би се ти хо 
вра тио. Стал но је, чи ни се, био спре ман да уста не.

Јед ног га ју тра упи та о то ме.
„Пла шим се да ми не отру ју сто ку“, од го во ри 

Влах.
„Ко?“
Чо век мрд ну че лом ис пред огром не шу ба ре.
„Се ља ци.“
Ру ски раз у ме де да је хтео да ка же да је то због 

ње га, али по ми сли да ге џа мо жда по ку ша ва да му 
не што ис кам чи. Шта би од ме не, под смех ну се, и 
мо гао да до би је? Да и сам не што не кри је? И не по ну
ди му по моћ.
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За што они жи ве ова ко, ми слио је гле да ју ћи у 
та ва ни цу. Ка ко мо гу ова ко да жи во ти ња ре? Не сре ћа 
је сву да око њих, а они је и не ви де, чак јој са ми иду 
у су срет. Ис цр пен и не мо ћан – чим би устао, но ге би 
му за дрх та ле као прут и мо рао би од мах да се вра ти 
у по сте љу – по ку ша вао је не ка ко да по кре не сво је 
не у по тре бљи во те ло, да ма кар не ко ли ко ко ра ка по 
со би на чи ни и тад пр ви пут по ми сли оно што ће му 
се ка сни је све че шће вра ћа ти и за тим га го ди на ма 
на па да ти – да су се и они пре ту че ни он да осе ћа
ли ве ро ват но ова ко као сад он. Мо жда, по сум ња, и 
ни сам мо рао да их ту чем?

Али шта ћеш дру го с њи ма, од го ва рао је сам се би. 
Ка ко да их мрд неш с ме ста? Мр зео је њи хо ву рав но
ду шност и при прав ност на не сре ћу, мр зео њи хо ву 
под му клост и ко кош је сле пи ло. Па за ко га он ово 
ра ди? За нас и за њих је све то!

Жи та, ви део је, за и ста не ма ју до вољ но ни за се бе, 
а ка мо ли за дру ге. А и то се мо ра по де ли ти. И – 
кад би бар ма ло же ље по ка за ли да се не ку да кре ну! 
Ов де се ви ше не мо же ни оста ти ни оп ста ти. Про
па шће се. Али кад њи ма ово бла то и бе да, овај јад и 
че мер при ја ју као сви њи ка шка ло и ода тле их мо жеш 
ис те ра ти са мо пе сни цом. Ба ти не су за њих свик нут 
на чин раз го во ра, во ле да их де ле и не роп ћу кад их 
при ма ју. Је ди но њих ваљ да и по шту ју.

У ре ду, ми слио је гле да ју ћи кроз ма ле но ок но у 
рас ка љан пут, али ако су се они на ви кли, ка ко да се 
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на вик нем ја? Ка ко да оп ста нем? Јер то бла то про тив 
ко јег се бо ри, ево, хва та се и за ње га, све га је ви ше 
и већ му об ле пљу је ру ке, ли це, очи. Не мо же ви ше 
до бро ни да ви ди, да ви се и гу ши у ње му. Ка ко да 
оп ста нем, за по ма гао је.

Од јед ном би осе тио одав но не за до во ље ну же љу 
да ста не под де бео млаз во де, да се под њим ду го 
са пу на и тр ља и да ски не не чи сто ћу са се бе. Бо рио 
би се с њом не ко вре ме, док би осе ћао ка ко му се по 
ко жи про сто хва та ко ра од пр љав шти не. Нај зад би 
устао и, бос на ле пљи вом зе мља ном по ду и у ду гач
ким вој нич ким га ћа ма, ло ма та ју ћи тан ким но га ма 
од тре ска ви це, над пр ља вим ћу пом за по ми је у углу 
оплак нуо би ру ке. Би ло би му, чи ни ло му се, ма ло 
бо ље по сле то га.

Та ко, че ти ри да на. А он да, ви ше од ја да не го од 
здра вља, не ка ко уста де из кре ве та, умо та се у ши њел 
и по зајм ље не вла шке гу бе ре, на то ва ри на че зе и 
вра ти у ва рош.



3.

Не ко ли ко сле де ћих да на, док је још сти дљи во 
про ле ће по ла ко ја ча ло, Све та се у не ве ли кој 

же ле зни чар ској ку ћи у Ми ло ша Оби ли ћа ули ци 
ис под ка сар не ср ди то пре пу штао не зи сво је ста
ри је се стре Рад ми ле – ро ди те љи им не бе ху жи ви 
– не ле пе усе де ле де вој ке пљо сна та ли ца и икс но гу 
ко ја је ра ди ла у ско јев ском ко ми те ту и до ла зи ла ја ко 
ка сно, и сам се би не спрет но спре мао Тру ма но ва ја ја 
и мле ко у пра ху за је ло. А он да се, не што ма ње сли
нав, опет ја ви на ду жност у До си те је ву ули цу. Ни је 
имао вре ме на за бо лест.

„Па шта ће мо?“ не за до вољ но уз дах ну опу но мо
ће ник Ма рић, леп, ги здав мо мак у но вој уни фор ми. 
„За те рен ви ше ни си. Да ма ло про че шља мо ва ро шку 
ре ак ци ју.“
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И на то ва ри му на сто чи та ву го ми лу пред ме та.
Све та се од мах да де на по сао.
Пре гле да ко ри це јед не за дру ги ма, па жљи во про

чи та ва ју ћи из ве шта је са рад ни ка, и не на ђе ни шта 
за ни мљи во. Све са ме бу да ла шти не.

Про чи та их још је да ред и – од не че га се мо ра ло 
по че ти – за др жа се на јед ни ма. Ма те ри јал су у њи ма 
да ва ли је дан ку кав ни ско је вац из гим на зи је, ко га 
очи ма ни је мо гао да ви ди, и ле пу шка ста, офар ба на 
про фе сор ка исто ри је, ко ја је и ње му до пре дветри 
го ди не пре да ва ла и ко ју та ко ђе ни је под но сио, јер 
је све то са да ра ди ла из стра ха што је за вре ме оку
па ци је пра ви ла грч ка ко ли ца с не мач ким офи ци
ром. Вре ме на се и вла сти, по ми сли, ме ња ју и мо гу 
да ме ња ју, али цин ке ри ће увек оста ти исти. И пре
ма мла ди ћу о ко ме је то дво је го во ри ло, ко га се по 
име ну ни је мо гао се ти ти, уна пред осе ти на кло ност.

По сла ми ли ци о на ра у шко лу по ње га.
„Не мој та мо“, ре че му, „да пра виш гу жву, зов ни 

га пре ко се кре та ри це. И пу сти га да до ђе сам.“
Мо мак убр зо до ђе – они зак, са ви со ко по диг ну

том гу стом цр ном ко сом, ши ре ћи сто па ла у мо дер
ним гу ме ним ци пе ла ма – и Све та са чу ђе њем уста
но ви да је то, од ње га је два дветри го ди не мла ђи, 
ле пу шка сти гим на зиј ски од бој каш Ми ша с на дим
ком Ки флар, ко га че сто ви ђа с ома ле ном пла во
ко сом уче ни цом бли зу сво је ку ће. На зи ру ћи их у 
мра ку крај де вој чи не ка пи је, не је дан пут му је као 
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од оштрог убо да но жем до ла зи ла у па мет ње го ва 
Гор да на и он је, у исто вре ме же ле ћи и да их гле да 
и да им не сме та, не ка ко их и ста рач ки во ле ћи – 
чи ни ло му се да је у од но су на њих ја ко ис ку сан и 
стар – и по ма ло им за ви де ћи, жур но за ми цао кроз 
сво је врат ни це. Ево са да тог мом ка пред њим, још 
јед ном му вра ћа ју ћи ње го во те шко се ћа ње, ко је га 
иона ко ни ка ко не на пу шта.

Не хо ти це га с па жњом осма тра ју ћи као ста рог, 
до брог по зна ни ка, као ро ђа ка с ко јим се по сле мно
го го ди на на но во су срео у да ле ком све ту, Све та га 
по ста ви на сто ли цу на три ме тра од сто ла. Уву че у 
пи са ћу ма ши ну че ти ри ли ста хар ти је и по че да му 
ку ца основ не по дат ке.

„Ка ко се зо веш?“
Од бој каш ре че.
„Ка квог си по ре кла? Шта ти је отац?“
„Скрет ни чар.“
„Рад ник, зна чи?“
„Рад ник.“
„Имаш ли псе у до ним?“
Мо мак за шки љи.
„На ди мак. Имаш ли не ки на ди мак?“
„Па, зо ву ме Ки флар.“
Деч ко је ма ло био блед, али, све у све му, др жао 

се при бра но. Све ти се и то до па де. Ис ку ца од го вор, 
па по ди же очи с ма ши не. По гле да га са сме шком у 
очи ма.
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„За што те та ко зо ву?“
Ово ме ли зну осме јак пре ко ли ца.
„Кад се отац до се лио, пр во по ва ро ши пе ка ри ма 

про да вао ки фле у кор пи. Тек по сле се за по слио на 
же ле зни ци. И та ко про зва ли ње га, та ко, по ње му, 
про зва ли ме не.“

Све та му по гле дом упа дљи во пре ђе по ко си и 
ци пе ла ма.

„Ти не кад, чи ни ми се, бе ше пред ла ган за Ској?“
„Је сам.“
„И? Што те не при ми ше?“
Сле га ње ра ме ни ма.
„Не знам.“
„Зе зао си се, ето за што. Па што бар не оде на 

пру гу?“
Опет онај по крет ра ме ни ма.
„Био сам се при ја вио. Али имао сам по прав ни из 

ла тин ског. Мо рао сам да оста нем.“
Све та му ве се ло на миг ну.
„Ма не мој. Због ла тин ског? Остао си ти, бу ра зе ру, 

због оне пла ве ма ле, не због ла тин ског.“ 
Из не на да по ми сли да се то опет – по оби ча ју! 

– упу шта у ин тим но сти и да ће мо мак ве ро ват но 
од мах по че ти да ла же. Сам га и на во дим! И уна пред 
се на ро гу ши и на се бе и на од го вор ко ји још ни је чуо.

Али Ки флар скру ше но од го во ри:
„Па, и због ње. Ове го ди не смо се при ја ви ли обо је. 

Си гур но ћу оти ћи.“



Треће пролеће 27

Мла ди за став ник се од то га про сто ма ло раз бо ле. 
Та ко смо, ме ха нич ки по ми сли, још јед ном се бол но 
оши нув ши, мо гли и ми.

Опет с му ком од стра ни од се бе онај лик од ко јег 
ни је имао ми ра.

„А знаш ли“, по сле крат ког од мо ра зна чај но ре че, 
„за што сам те по звао?“

Од бој каш врд ну очи ма, па уву че гла ву ме ђу ра ме
на као да оче ку је ша мар.

„Не знам“, од го во ри упла ше но. „Не мам пој ма.“
Све та га је жа ло сно гле дао. Сви су исти, по ми

сли. Сви ла жу. И кад је не што круп но, и кад је, као 
ово, сит но, и кад их мр зиш и мо раш и хо ћеш да их 
сло миш, и кад су ти сим па тич ни и же лиш да им 
по мог неш. Про кле та људ ска гов на, са мо да су што 
да ље од вла сти, па ма кар она би ла и уз њих. Ка ко 
их је бр зо про шло оду ше вље ње.

И док је још тра жио пра ву, мир ну реч, из не на да 
га, као да се за грц ну, спо па де ка шаљ. За цр ве нев ши 
се, из ву че из џепа бе лу ши фон ску кр пу ве ли ку као 
пе шкир, ду го у њу ка шља ше и ки ја ше и нај зад њо ме 
обри са нос.

„Му да, не знаш“, ре че кроз кр пу. „Све ти знаш. 
Ви ди, са мо, ка ко си се на кин ђу рио. К’о да ти је отац 
вла сник фа бри ке ше ће ра, а не ки флар.“

Мо мак пред њим буч но про гу та пљу вач ку и оћу та.
За став ник од је дан пут вик ну:
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„Је си ли, бре, рек’о да ће на ша те шка ин ду стри
ја“, па отво ри фи о ку и глед ну у ко ри це у њој, „да ће 
на ша те шка ин ду стри ја по сле пр вог пе то го ди шњег 
пла на да про из во ди др ве не че шље ве? Или не маш 
пој ма ко би то мо гао да ка же?“

Од бој каш опет не што про гу та. Он да смер но мрд
ну ру ка ма:

„Је би га, рек’о сам.“
Мла дог ислед ни ка то то ли ко из не на ди да га про

сто ухва ти па ни ка: за сме јем ли се, по ми сли, па шћу 
са сто ли це. Са же гла ву, при ти ште бра ду о око врат
ник офи цир ске блу зе, па, очек нув ши, упи та:

„Је би га, а што?“
Опет нео д лу чан по крет.
„Па што. Ша лио сам се.“
Све та ни је мо гао бр зо да се од лу чи.
„Па што се, бре, бу да ло“, ре че, „та ко глу по ша лиш? 

И то пред це лим раз ре дом.“
Ми ша на но во ра ши ри ру ке. Ни је имао шта да 

од го во ри.
Ру ски се ча сак за ми сли.
„Ове го ди не, зна чи, си гур но идеш на пру гу?“
„Си гур но.“ Па од мах до да де: „Ка ко бих се ина че, 

упи сао на фа кул тет?“
„Па не ћеш то ваљ да са мо ра ди фа кул те та?“
„Ма не.“ Ки флар је био про сто сам на се бе љут 

због те гре шке. „Иш’о бих иона ко.“
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За став ник Све та Пе тро ни је вић на то уста де, па, 
као да је сам, од ма че сто ли цу и про ше та се иза сто ла. 
Же лео је не што да учи ни за овог мла ди ћа. И бр зо 
до не се од лу ку. Од у ста де и да му одр жи пре да ва ње из 
по ли ти ке о то ме да се на пру гу не иде ра ди упи са на 
фа кул тет и, про ма шу ју ћи сло ва, ис ку ца у за пи сник:

’При став ши у опу но моћ ство Упра ве др жав не 
безбед но сти, на пи та ње да ли је ре као да ће мо на шим 
пе то го ди шњим пла ном из гра ди ти те шку ин ду стри
ју ко ја ће про из во ди ти др ве не че шље ве, окри вље
ни при зна де да је ре као, из нео збиљ но сти. Из ја
ви да ни је био све стан по сле ди ца сво га по ступ ка, 
да као нео р га ни зо ван омла ди нац рад нич ког по ре
кла ни је не при ја тељ со ци ја ли зма и да ће ове го ди не 
са бри га дом оти ћи на из град њу омла дин ске пруге 
Ша мац – Са ра је во.’

„На, пот пи суј.“ Онај умо чи пе ро у ма сти о ни цу. 
„Не та ко! Про чи тај, пр во, шта сам ти на пи сао!“

Мла дић пре ле те очи ма по хар ти ји, па нер во зно 
пот пи са.

Све та по ми сли: кла дим се да ово што је на др цао 
и не ли чи на ње гов пот пис. За тим мрд ну пр стом 
пре ма вра ти ма.

„’Ајд сад иди. И ако те ов де ви дим још је дан пут“, 
го то во љу ди то вик ну, „бу ди си гу ран да ћу те одра ти!“


