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1.

Свет је још спавао када је Тимофеј изашао из куће. 
Јутро је почињало танком тамно црвеном траком у љуби-
частој измаглици изнад источних планина које су са свих 
страна окруживале насеље геолога. Тачније, изнад брда на 
којима је било саграђен камп. С четврте стране, са југа, 
стрму обалу умивали су таласи Иртиша који је воду за-
мућену од времена носио у Об. Сада је Иртиш почивао 
под дебелим леденим покровом изнад кога су као антене, 
ту и тамо, висили разнокалибарски штапови локалних 
рибара. А понекад и ћудљивe леденице.

Било је толико рано да још ни пси нису лајали и ти-
шину је нарушавало само тихо кретање ваздуха. Сањиви 
ветар повремено би у ходу закачио шапе кедрова. Поне-
кад су кедрови, клатећи се, стењали, шкрипали, и ако за-
твориш очи, није било тешко замислити да стојиш на 
једрењаку који плови далеким морима. Између вековних 
стабала, по фебруарској леденој кори клизило је ситно 
шумско смеће. У околини се није чуло никакво кретање; 
у леденом ваздуху као лака измаглица ковитлала се вечита 
тајна постојања... Па ко то не зна? Рађање новог дана је 
чудо доступно свакоме.
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Дечак је неко време стајао на капији очаран тишином 
и непокретношћу света који га је окруживао. Са стране је 
личио на малог капетана који је застао на кормилу брода. 
Истина, брод је био окован ледом. Поглед сивих, замишље-
них очију био је уперен према хоризонту, где су, разбијајући 
ниске облаке, буктале протуберанце зоре; стара капа ушан-
ка забачена на потиљак као беретка, испод ње штрче русе 
шишке; обрве мало померене према корену носа покриве-
ном пегама. То је дечаку давало изглед одраслог, због чега је 
изгледао смешан. Требало би да буде лик из књиге Крапи-
вина, а он...

Пошто је тако стајао пар минута, Тимоха (тако су га 
звали другови из разреда), је узео школску торбу која му 
је стајала поред ногу, и брзо прошао кроз капију. После 
пола сата одважно је корачао по леденој стази која је во-
дила на главни пут за Тјумен. Није га плашило што треба 
да пређе шездесет километара кроз тајгу и мочвару – био 
је сигуран да ће га неко „покупити“. У том крају људе још 
увек не остављају на путу. Ако оставиш некога у невољи, 
оставиће неко други тебе. Осећај општег презрења ће 
учинити таквог човека изродом, а потом га и директно 
натерати да оде из тог места и да, кад успе да победи своју 
љутњу и понижење, покуша да започне нови живот. Об-
ично ти недружељубиви људи лутају по северу, од села до 



7

села, од града до града, и остају на једном месту док их су-
седи не упознају и, упркос исконској гостољубивости, не 
отерају. 

Ти неписани закони овде се упијају од раног 
детињства.

Разроки камион натоварен цевима стигао је Тимофеја 
већ на кривини и клизајући се по леденој сапуници, заус-
тавио се мало испред њега. Тимофеј се, ускочивши у каби-
ну, пријатно изненадио. За воланом је био познати возач 
– чика Васја из суседне зграде, а кабина је била опремљена 
као мали стан. Под ногама је лежао комад старог кућног 
тепиха, контролна табла била је украшена асуром, у њу су 
били умонтирани сат  и магнетофон, на седиштима сомот-
ске пресвлаке које је очигледно сам сашио, поред возача у 
левом углу, термос, причвршћен као противпожарни апа-
рат, а на задњем зиду – фотографије лепих девојака. Ис-
под седишта где су били постављени звучници, промукли 
баритон је певао тужну песму о изгубљеној слободи. И 
што је најважније – било је чисто као у болници!

– Чика Васја, а шта ће ти ове девојке? Зар се жена неће 
наљутити? – одмах је питао Тимофеј.

– Ма немој, а док сам ја на путу, она, такође, листа ча-
сописе, гледа филмове са лепим глумцима. А ово су моје 
валкире! – осврнуо се возач на исечке.
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– Ко? Вал... Кире?
– Да. Читао сам некад да оне лете изнад бојног поља. 

А моје лете изнад пута. У сваком случају, није ми досадно 
с њима.

– А зашто не залепите фотографију своје жене?
– Ма немој! Онда би ми још више недостајала. Не 

разумеш ти то, још си мали.
– Зашто не разумем? Разумем све.
– Добро, добро. Боље кажи куд си кренуо тако рано? 

У Бобровку?
– Не, даље. Морам на пут. У Демјанку. Код баке.
– Стварно?
– Аха.
– Јел’ ти тата код куће? Да ли је могуће да су те самог 

пустили тако далеко? У који разред идеш, не сећам се?
– Тата је пре недељу дана дошао са бушотине. За не-

дељу дана ће опет тамо. А ја завршавам шести разред.
– Отац поново пије?.. возач је продорно шкиљио у 

дечака.
– Ма, не, – слагао је Тимофеј не трепнувши, – сада су 

сви у риболову. А мене шаље код баке да одвезем рибу. – И 
да би био убедљивији, отворио је ранац, одакле су излете-
ли замрзнути репови.
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– Што одмах ниси рекао, – закочио је чика Васја, – ко 
још вози рибу у кабини? Одмрзнуће се. Дај, окачићу је 
споља. Не бој се, нећемо изгубити твоје маниће.

– Нису то манићи! – скоро се увредио Тимофеј. – То 
су благородне белице и неколико кечига!

– Ух, – осмехнуо се чика Васја. – Благородне. А зар 
твоја бака живи у Демјанки?

– Да, – Тимоха је још једном слагао, и ко зна зашто, 
сетио се наставнице руског која се мрштила кад узме у 
руке његову свеску с мирисом рибе.

„Тимофеју, зар ти са истом торбом идеш и у школу и 
у риболов?“ – сваки пут је тако говорила. „Не, – поштено 
је одговарао Тимофеј, – ја у торби носим баки рибу, немам 
у чему друго, али је претходно увијем у три новине и у 
кесе. А она ипак, мирише“. „На јединицу теби мирише, 
Тимофеју!“ – уздисала је Вера Андрејевна, али би му увек 
на крају полугодишта дала двојку. „Вуче на двојку“ – тако 
се то каже на њиховом учитељском језику. То је радио и 
Сергеј Сергејевич за историју, и Светлана Васиљевна за 
математику... па чак ни из фискултуре не може да буде пе-
тица. Углавном због изостанака са часова.

– Сигурно се нећеш изгубити? Иначе ће мене после 
да вуку по милицији, – поново је рекао чика Васја.
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–  Не. Нећу се изгубити, – овог пута Тимоха није сла-
гао. – До вечери ћу се вратити. Довешће ме наш комшија, 
чика Олег Доценко.

– Гледај! – Камион је тешко уздахнуо и поново почео 
да убрзава.

„Нећу се изгубити, – помислио је Тимофеј. Сигурно 
се нећу изгубити. Само да моји родитељи себе не изгубе...“ 
Данас је отац завршио своју смену на бушотини, а кући је 
већ стигао пијан. Раније се мајка свађала, плакала, водила 
га лекару, а онда је и она почела да пије с њим. Нису се 
свађали, али ни Божји дан нису видели. Обоје су се буди-
ли подбулих лица и одмах тражили алкохол. Тимоха је на 
почетку просипао проклету вотку у WC шољу, али је онда 
схватио да је то узалуд. Најстрашније је почињало кад би 
родитељима понестало новца, а на зајам им нико није да-
вао... Два дана пред одлазак на буштотину, отац би се 
трезнио – прелазио је на пиво, сатима седео у кади, и 
како-тако, док не дође његова смена, претварао се у нор-
малног човека. А мајка је тешко подносила алкохол и није 
увек налазила у себи снаге да се заустави. Кад је он био на 
послу пила је мање, али је увек имала боцу у фрижидеру. У 
ретким тренуцима, кад је била трезна, сетила би се сина: 
„Тимоха, јеси ли нешто јео? Тимоша, јеси ли научио лек-
ције? Тимофеју, избаци ђубре и иди купи хлеб...“  А ко је 



11

дотле куповао хлеб, нико није питао. И кобасицу коју су 
синоћ смазали са комшијама...

Једном је Тимофеј решио да се и он напије. Како то 
кажу одрасли: од муке. Родитељи су у том тренутку спавали 
у својој соби, он је пришао фрижидеру, сипао себи из запо-
чете флаше пола чаше неког „Кузмича“ који се лукаво осме-
хивао. Чак је, подражавајући оца, узео и кисели краставац 
да замези. Попио је хладну течност која га је пекла и није се 
чак ни закашљао. Појео је хрскави краставац и налио, као 
што је ред, другу. И поново је испио. Укус није осетио али 
нешто опоро му је остало у грлу. Одмах је схватио да се та 
опорост потискује краставцем или хлебом. Поништио је 
укус вотке, намигнуо Кузмичу, и запалио очеву цигарету, да 
би, што се каже, био потпуни комплет. Запалио је, пар пута 
је повукао дим... Под му се заљуљао под ногама, а плафон се 
завртео као пропелери хеликоптера. С муком се одржао на 
ногама ухвативши главу рукама да се не би окренула за 
триста шездесет степени. До тоалета је ишао као морнар за 
време буре. Једва је стигао. Заспао је грлећи WC шољу.

– Гледај, какава лепота! – чика Васја је прекинуо про-
мукли глас певача који се драо толико да је кабина одјеки-
вала – „Кради, Русијо...“

Камион је пролазио кроз залеђено блато. Стаза је 
овде ишла право, између танких, ниских јела и кржљавих 
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жбунова. Десетине километара около била је равница 
покривена снегом, по чијем је источном крају као засле-
пљујућа наранџаста лопта, клизило сунце. 

– Замисли, траже крај света, а он је овде!
– А зашто се, чика Васја, каже да од оног пута почиње 

Велика земља? Зар је ова наша, мала?
– Ма, откуд мала. Јеси видео колико је то простран-

ство! То је зато што смо ми у тајги, као на острву. Јеси ли 
чуо песму – зелено море тајге? Замисли да је у зеленом 
мору наше село – острво. А ми, као, идемо на копно. 
Разумеш?

– Ваљда, – Тимофеј је загризао усну.
Неко време су ишли ћутећи. Уживали су у пејзажу. 

Ни једном ни другом то није било први пут али сваки пут 
су кроз прозор видели другачији пејзаж. Ваљда  због 
расположења?

Истањена једра облака на ниском али невероватно 
плавом небу, претварала су се у чудна слова слична египат-
ским хијероглифима. Прелазила су преко далеке ограде 
тајге, због чега је изгледало да се небески свод наклонио 
према тој Великој земљи. Осећај простора је обузимао 
Тимофеја и носио га у загонетне земље о којима му је мама 
читала увече, још у она времена. О  тим бајковитим земља-
ма говорила је речима чије значење није могла ни она, кад 
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ју је питао, да објасни. Пут је утицао да заборави и тугу и 
радост, и да остану само два осећаја: или одушевљење због 
припадности огромном свету, или, у најгорем случају, у 
зависности од ситуације (мећава, нагло топљење снега 
или умор) – досадно љуљање које изазива мучнину, због 
које нема ни сна ни јаве, већ само осећај бескрајне борбе, 
пригушен свешћу да је то стицај околности. Аутомобил се 
у такво време урезује у простор као бушилица којом уп-
равља нерв што се слио са педалама и воланом, и искри 
наизменично народном мудрошћу и псовкама.

– Да те оставим на кривини, или да те одвезем до неке 
куће?

– На кривини.



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.161.1-31

КОЗЛОВ, Сергей, 1966-
   Дечак без сабље : дугме царевића Алексеја
/ Сергеј Козлов ; превела Љубинка Милинчић. 
- Београд : Руссика, 2012 (Нови Сад :        
Артпринт). - 160 стр. ; 21 cm

Превод дела: Мальчик без шпаги / Сергей     
Козлов. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-86201-11-9

COBISS.SR-ID 191446796



Сергеј Козлов

ДЕЧАК БЕЗ САБЉЕ

Издавач
Руссика

Кнегиње Зорке 11/2

За издавача
Неда Николић Бобић

Прелом
Душан Шевић

Штампа
Артпринт, Нови Сад

Београд, 2012.


