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УВОДНА НАПОМЕНА 

 

Поштовани и драги студенти, 

  

Пред вама се налази избор из дела македонских писаца 19. и 20. века 

намењен истраживањима у оквиру предмета Правци у македонској 

књижевности 19. и 20. века, Преглед македонске књижевности, Македонска 

књижевност 1 и Македонска књижевност 2.  

Овај избор је настајао током бројних разговора вођених са 

студентима Одсека за српску књижевност Филозофског факултета у Новом 

Саду. Подстицајни и креативни разговори у великој мери су допринели 

његовом крајњем облику. Такође, овај избор песничких, драмских и прозних 

дела представља покушај да се превазиђе недостатак не само примарних 

извора који су обухваћени програмом курсева на којима се истражује 

македонска књижевност, већ и покушај да се систематизују постојећа знања 

и отворе могуће истраживачке перспективе.  

Књига пред вама није само уџбеник већ и постојећа антологија 

репрезентативних приповедачких текстова којима се оцртава један 

потенцијални пут развоја и трансформација белетристичког дискурса у 

македонској књижевности.  

 

У Новом Саду,  

марта 2016. године  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈОАКИМ КРЧОВСКИ 
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КPЧOBCКИ, Јоаким (с. Осломеј, око 1750 – 1820) – први аутор нове 

македонске књижевности. Дуго је био учитељ у Кратову, пре тога се 

образовао у Цариграду. Био је свештеник од 1787. године. Замонашио се око 

1807. године, после женине смрти. Познат је као проповедник, који је заједно 

са синовима Георгијем и Давидом Крчовским проповедао по многим 

црквама и параклисама у Северној Македонији. Први је отворио школу за 

мушку и женску децу у Кратову. Умро је на једном од путовања за буђење и 

просвећивање народа. Своја дела је стварао као поуку за народ. Писао је на 

народном језику како био ближи и разумљивији. Аутор је пет књига које су 

штампане у Будиму.  

 

ДЕЛА:  

 

Слово исказанов заради умирание, 1814; Повест ради страшнаго и 

втораго пришаствија Христова, 1814; Сија книга Глаголемаа Митарства, 

1817; Чудеса пресвјатија Богородици, 1817. и Различна поучителна 

наставленија, 1819. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Xapaлaмпиe Пoлeнaкoвиќ, Никулците на новата македонска 

книжевност, Ск., 1973; Блaжe Кoнeски, Македонскиот 19 век, Ск., 1986; 

Xapaлaмпиe Пoлeнaкoвиќ, Избрани дела, кн. 3, Ск., 1989.  

Васил Тоциновски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 769. 
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ЧУДЕСА ПРЕСВЈАТИЈА БОГОРОДИЦИ 
 

 

О ИСЦЕЉЕЊУ PУКУ ЦАРИЦЕ ГАЛА 

Чудо 11. 

 

Био у Галији неки цар; прва му је жена умрла, a родила му je кћер – 

дивну и красну девојку којој су наденули име Марија. Касније се цар опет 

оженио; и друга је жена била лепа, али колико телом лепа, толико душом зла 

и груба: завидела je, хтела је да нема друге жене која би била лепа као она. 

Видећи да ће пасторка бити лепша од ње, одлучи (ђаво не мирује!) да је 

убије. Кад је цар некуд далеко отишао, жена онда улучи час и рече једном 

слузи: 

– Хоћу да учиниш нешто мени за љубав, али да нико не зна. Зато ћу 

ти дати оно што највише желиш.  

Слуга се заклео да ће учинити оно што му она буде рекла. 

Тада му она рече: 

– Прва царева жена родила је ову девојку, али не с њим, већ с неким 

злим човеком. Како је од зла оца, и она само зло чини и настоји да осрамоти 

царски дом. Зато је ти узми сутра ујутру и, рекавши joj да је водиш као на 

излет, одведи je у планину и убиј. Кao знак да си то учинио, одсеци joj руке и 

донеси ми их. 

О поноћи царица пробуди девојку и рече joj: 

– Пођи ти, Марија, сада, a ja ћу после једног сата доћи за тобом. 

И тако су je попели у кола и одвели у пустињу. Марија се, међутим, 

досетила да je то лаж, јер je била врло паметна и богобојажљива. Погледала 

je пут неба и, гушећи се у сузама, молила се: 

– Владичице моја Богородице, ja немам друге заштитнице, једино 

благодат твоју – плати онима који чине неправде. 

A они што су je водили рекоше: 

– Не бој се, нећемо ти ништа нажао учинити. 

A она им рече: 

– Зашто ме варате? Moja ме je маћеха преварила и дала ме вама у 

руке да ме убијете. Ja се ипак надам да ће вам Бог платити за такво безакоње. 
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Само вас молим да ме не убијете одмах, него да причекате док душу своју 

предам Богу. 

Они joj одговорише: 

– Кад си већ то знала, боље да ниси пошла с нама. Нити би ти 

погинула, нити бисмо ми чинили такво безакоње. A сад ћемо учинити оно 

што нам je наредила твоја маћеха. 

Ha то им она рече: 

– Не бојите ли се га Бога кад хоћете да ме убијете ни криву ни 

дужну? Знајте добро да се такво безакоње не може сакрити, нити ће вас 

праведни судија оставити без казне. Он ће платити и вама и оној 

немилосрдној звери маћехи. A ако пак хоћете да се спасете овога греха, онда 

ме оставите овде у планини у животу и реците царици: убили смо je. Боље да 

овде у планини умрем сама од глади и да ви не упрљате своје руке убијајући 

мене невину. 

Тако им je са сузама у очима говорила Марија. Они се смиловаше и 

рекоше joj: 

– И нама je жао тебе. Ми бисмо те оставили у животу, али нам je 

твоја маћеха наредила да joj однесемо твоје руке као знак да смо те убили. 

Не учинимо ли тако, она ће нас убити. Чак и да те оставимо у 

животу, тебе ће звери растргнути. Она им тада рече: 

– Зло je и једно и друго. Ипак, донекле се тешим да ће ме сатрти 

звери a не људи, и ви нећете бити криви за моју крв. Зато вас заклињем 

именом пресвете Богородице, која je родила истинаго Бога и судију всјех, 

немојте ме убијати. A ако желите да моје руке однесете као знак да сте ме 

убили, ево их, одсеците их и носите! 

И она положи руке на једно дрво. Они joj руке одсекоше и однеше 

царици која их je богато наградила. 

A јадна Марија остаде полумртва. Није се имала чему надати, нити je 

лекара имала. Али joj je у памети било име пресвете Деве. Од великих болова 

и мука уста није могла отворити. Ипак, није била сасвим напуштена: Бог joj 

je помогао. 

Неки младић од добра рода ишао je туда са слугама у лов и, Бог га je 

научио, те дође близу места где je била Марија. Чувши јауке, потрча у том 

правцу и нађе девојку. Зачудише се сви ономе што се збило. Тада je младић 

упита: 
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– Шта je то с тобом, девојко? 

Она му ништа не одговори: са сузама у очима даде им знак да joj 

помогну. Тада младић рече слугама: 

– Сада није време да je испитујемо. Нас je овде Бог ради ње довео. 

Подигните je да je кући однесемо. 

И однели су je кући, извидали joj ране и сви су се дивили њеној 

лепоти и њеном уму и понашању. И више су je пута упитали чија je кћи и 

зашто су joj руке одсекли. Она им ништа није казивала, ћутала je као нема. 

Младић се у њу заљубио и оцу рекао да je хоће узети за жену. Отац 

му рече: 

– Чедо моје, ми морамо узети девојку која je нама прилика, a ти би 

ову која je не само без руку већ Бог свети зна каква je проста сељанка и због 

какве су јој кривице руке одсекли. To ће нам само срама нанети. Младић 

рече: 

– Оче, не може оваква лепота и овакав ум бити од проста рода. Она 

је, види се, од рода царскога. Па и кад би била од проста рода, ја њу хоћу и 

другу ниједну. 

Видевши отац да се младић не одваја од девојке, венча га с њом по 

закону. 

За то време отац једне девојке, цар, много je туговао за њом: шта ли 

је то његова љубљена кћи учинила? Царица му рече да је девојка кришом 

ноћу побегла. Цар je плакао и није се могао утешити; сумњао je у царицу, 

али je ћутао и тражио кћер у сваком вилајету и писао на све стране да се 

окупе царски људи, да коње пред њим разиграју како би иоле одагнали 

његову тугу. Дошло извешће и свекру Маријином да иде у царски град. Тада 

му син рече: 

– Ja ћу уместо тебе ићи, a ти ми чувај љубу као ja, и ако буде родила 

док се ја не вратим, чувај и њу и дете. 

Отац га благослови и, уз божју помоћ, посла га цару. Тамо се син у 

играма показа највећим јунаком, те су сви похвалили његову храброст и ум. 

Видела га je и лукава царица и настојала да га освоји: позове једног његовог 

слугу и упита га: 

– Одакле je твој господар и има ли жену? Слуга joj исприповеда све 

како је било: како je младић нашао девојку без руку, какво joj je лице и све 

остало. Управо у то време младићу je дошла књига од оца где пише да му је 
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жена родила двоје мушке деце. Тада се зла царица уплаши. Позвала je к себи 

онога што је књигу донео и распитала га о свему. Давши му дар, рече му: 

– Када будеш одлазио, јави ми се. Младић je сав радостан отписао 

оцу, захвалио му и замолио га да се и даље брине о жени и деци док се он не 

врати. Гласник узе књигу од младића и оде да се јави царици. Она га добро 

угости, напоји и, извадивши му кришом књигу господареву, стави на исто 

место своје писмо (тобож га je младић послао оцу). У њему је овако писало: 

„Оче, знај да je моја жена била ћерка једног рђавог човека, убице, и 

да су joj за њена недела одсекли руке. И она деца нису моја. Ја те молим, чим 

будеш прочитао ово моје писмо, убиј је заједно с децом. И будем ли чуо да 

није убијена, нећу кући доћи”. 

Кад je писмо дошло оцу у руке и прочитао га, јако се растужио не 

знајући шта да ради. Распитивао je своје пријатеље шта да ради и они му 

рекоше да je не убија, већ нека је пошаље тамо где ју је син нашао: људи 

његови нека је тамо милости божјој оставе. Тако ови и учинише. И отац опет 

посла књигу сину рекавши му да je учинио оно што му је овај поручио. 

A сирота Марија оста с децом у оној планини у великој тузи и 

жалости. Жарко је желела да умре и не гледа како ће joj деца умрети. Тако 

плачући виде једну малу патку, узе децу у наручје и, идући за патком, дође 

до пећине где je живео неки старац. Кад ју је старац спазио, уплаши се да то 

није нека ђавоља работа. Али кад сазна шта је све препатила, сажали се и 

уведе њу и децу у пећину, a сам се пресели на друго место. Свакога дана 

носио joj je корење од биља које je сам jeo и бринуо се о њој и деци. 

После неколико дана младић дође кући и сазна шта су урадили с 

његовом женом и децом. Горко плачући, пође да их тражи. Мислио je и 

говорио: 

– Уздам се да je пресвета Богородица неће оставити, као што je и пре 

тога није оставила јер je ова полагала велике наде у Богоматер. 

Управо те ноћи јави се Богоматер Марији у сну и рече joj: 

– Сутра ће ти доћи твој верни муж да те води кући, и престаће твоје 

муке и невоље као награда за све што си поднела и за сву наду коју у мене 

полажеш. 

Ha то joj Марија одговори: 
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– Хвала ти, владичице моја, што ме не остављаш у невољи. Али како 

се могу свим срцем радовати када сам без руку? Ипак не напушта ме нада, 

уздам се ja у тебе. 

Тако je, у потпуном смирењу, Марија говорила. Чувши њене речи, 

владичица joj рече: 

– Марија, узми своје руке. Благодатију сина мојего, теби се руке 

дарују. Они који ме љубе и који траже моју заштиту, они узимају све добре 

ствари и мене даривају. 

У том часу Марија виде своје руке здраве и читаве као и пре, када joj 

још нису биле одсечене. И ко може изразити ту радост и весеље! И Марија je 

сву ноћ стајала и благодарила Богоматери, читајући „Богородице дјево, 

радујсја”, као што je вазда обичавала, с великим умиленијем и сокрушенијем 

серца својего. 

Сутрадан joj je муж дошао и видео је, поклонио joj се и загрлио je од 

радости и није од плача могао проговорити. A кад је виде са здравим рукама 

и сазна да joj je то добро учинила пресвета Богородица, славио je Бога и 

пресвету Богородицу. Вратили су се кући с неизрецивом радошћу. И отац 

нареди да се установи празник свете Богородице, да син празнује и весели се 

осам дана. И скупили су се сви њихови пријатељи и дивили се и 

прослављали Бога и пресвету Богородицу. 

Потом Марија затражи ону лажну књигу и стаде испитивати 

господара о њој. Потом поче казивати ко je био узрок њених мука и патњи: 

– Досада сам тајила, али ако је воља божја, сада ћу рећи: ja сам кћи 

вашег цара, али ми је маћеха завидела, те сам од ње све ове муке поднела. 

Ипак, пресвета Богородица, царица небеска, није допустила да се моји 

душмани радују, већ ме je избавила од свих мојих невоља. И сад јавите моме 

оцу да зна где сам док ми к њему не дођемо. 

И тада они сазнадоше да je она кћи њиховога цара. Захвалише Богу 

што их je удостојио да у своме дому имају царску кћер. Сви се обрадоваше, 

поклонише се и учинише joj царску част. И тога часа послаше цару извешће, 

a и сами кренуше к њему. Трећега дана дођоше до царског града. Цар је 

изишао са својим великашима њима у сусрет и видевши своју љубљену кћер, 

притрча и загрли je као отац с радошћу и сузама. 

Чувши то лукава царица се сакри. A цар пак, кад сазна шта је 

учинила његова царица, нареди да ватру наложе и живу je спале. И учини да 
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после његове смрти зет његов буде цар и царује. Дошао je и отац младићев 

да се весели заједно с царем и сином својим. И сви рођаци и пријатељи 

благодарили су Богу и пресветој Богородици и сазидали joj цркву да се име 

њено слави довека, и празновали празнике Богородичине. 

Царица Марија је чинила многа добра дела и давала милостињу 

сиромашнима говорећи им: 

– Ове руке нису моје већ ми их је даровала небеска царица својом 

великом милошћу. Не ваља бити лењ кад треба чинити добра дела. 

Поживела је царица Марија богоугодно све до своје смрти и прешла 

у царство небеско. 

Слава Богу и Богоматери, нека и ми сподобимсја получити тај дар, во 

вјеки вјеков, амин. 

 

 

О КАЛУЂЕРУ КОЈИ СЕ ОПИЈАО  

Чудо 15. 

 

Неки калуђер je у манастиру био кључар: он je давао вино братији. 

Волео je, жарко је волео да пева у цркви и да живи калуђерским животом, 

али je такође волео капљицу. Једном ce за време вечере опио и легао да 

спава. Сутрадан, чувши клепало, устао je да иде у цркву. Начинио je с муком 

неколико корака и даље већ није могао: болела га je глава. Како је био 

ревностан, хтео је по сваку цену да иде. 

Тада ce пред њим створи ћаво у облику бика који хоће да га убоде 

роговима. Монах се зачуди и прекрсти; од тога ђаво одступи мало назад, али 

му je и даље претио. Претворивши ce у црног пса, ђаво га je и даље ометао да 

иде у цркву. Старац ce опет прекрсти и ђаво одступи и уклони се. 

Кад je калуђер дошао близу црквених врата, ђаво je, претворивши ce 

у страшног лава, јурнуо на њ да га раскомада. У то се појави дивна жена, која 

најури ђавола и изгрди га речима: 

– Како си ce усудио да досађујеш моме човеку! 

Она je одвела старца до његовог дома и рекла му: 

– Од сада ce чувај пијанства ако хоћеш да ce спасеш, и исповедај свој 

грех пијанства пред духовником и придржавај се онога што ти он буде рекао. 

Монах je упита ко je она што му је толико добра учинила. 
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Она му одговори: 

– Ја сам мати Исуса Христа. 

Монах паде на земљу и поклони се са страхопоштовањем, a она 

нестаде. 

Потом се монах исповеди реченоме духовнику и исправи свој начин 

живота: оставио је сасвим порок пијанства и живео богоугодним животом. 

Многи су од њега добре ствари научили. Пијанство је корен свих грехова, 

њега се треба добро чувати јер ce човек у старости, када му тело ослаби, 

може свакога порока одрећи – једино пијанство тера старога човека да све 

више пије и опија се. 

 

 

ИМЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ ПРОГОНИ ЂАВОЛЕ 

Чудо 18. 

 

Нека калуђерица je у манастиру постила, мало спавала и тело своје 

мучила. Њу je ђаво више пута успео преварити: претворио би ce у светога 

анђела, ишао к њој, говорио с њом о свему и свачему и одговарао на свако 

њено питање. 

Када ce једном исповедала, духовник је упита каквим калуђерским 

животом живи. Она му рече: 

– Знај, оче, да к мени божји анђео долази с неба и разговара са мном. 

Духовник joj рече: 

– Више пута ce мрачни анђео зна прерушити у светлога анђела. Зато 

кад ти тај анђео дође у посету, ти онда читај молитву „Богородице дјево, 

радујсја”, a он, ако je анђео, стајаће док год прочиташ читаву молитву. 

Можда је збиља анђео. Ако ли буде побегао, онда знај да је ђаво – хоће да ти 

напакости и учини ти највеће зло. 

Калуђерица je послушала добар наук који joj je дао духовник. Када ce 

онај анђео појавио пред њом, она стаде читати „Богородице дјево”. Тада ce 

појави пресвета Богородица, a ђаво одмах нестаде попут дима. Калуђерица 

ce, тресући ce од страха, силно разболе и тек ce после дужег времена 

опорави. 
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Кад човеку дође које зло од ђавола или од овога света, онда знајте да 

бољега хећима
1
 нема него молити ce Господу Исусу Христу и Деви Марији. 

Ова два оружја мора свако имати у обема рукама и њима гонити душмане – и 

оне који ce виде, и оне који ce не виде. 

 

  

                                                      
1 Лекара. 
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O ЖЕНИ КOJA JE РОДИЛА ЦРНО ДЕТЕ;  

ЊУ И ДЕТЕ СПАСЛА JE БОГОРОДИЦА 

Чудо 26. 

 

У месту званом Нарна, кроз које тече велика река, живео je неки 

богат човек. Имао je много слугу и једнога верног Арапина кога je много 

волео. 

Господару je жена родила црно дете попут Арапина. A била je то 

жена поштена, чиста образа, није ишла с другим, једино с мужем својим. И 

много je волела пресвету Богородицу. Зато ју je и света Богородица заволела. 

Сви су људи говорили: 

– Дете je Арапиново. 

Муж није могао трпети толике поруге и подсмехе. Био je намислио 

да убије и дете, и Арапина, и жену, али га je Богородица задржала. Знала je 

да je жена невина. 

Муж рече жени: 

– Узми, зла жено, то копиле што си родила и иди одмах из моје куће. 

Иди да те очи моје не виде док те нисам својим рукама убио. 

И ухвати je за косе и истера заједно с дететом. 

Отишла je сирота жена једноме свом рођаку. Знала je да ће je овај 

примити, али су je његови истерали. И њима ce чинило да je она родила дете 

с Арапином. 

Од велике жалости и туге што je нико не жели примити, јадна жена je 

хтела да убије и себе и дете. Мислећи на то, уђе у једну цркву, заустави ce 

пред иконом Богоматере и стаде неутешно плакати – од многих суза сва ce 

црква оросила – и рече: 

– Слатка моја Богородице, не остављај да моја душа оде у пакао, да 

будем самоубица... Ja немам куда отићи. 

Рекавши то, изишла je напоље на трг и повикала што je гласније 

могла: 

– Чујте ме сви, за име божје! И сви je слушаху: 

– Нека пресвета Богородица учини чудо како би ce људи уверили да 

нисам крива, те да ме више не осуђују и клевећу. 

И онда je с дететом скочила у реку. 
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Чувши женине речи, муж ce смилова, прискочи, али узалуд: она je 

потонула у води. 

Људи одоше у цркву да ce моле Богу како им не би послао које зло 

што су невину жену клеветали. Тако молећи ce чуше жагор на тргу. Људи 

говораху: 

– Хвала Богу, изишла je из воде жена жива и здрава, с дететом бела и 

красна лица! 

И тада ce њен муж зачуди и загрли je плачући од радости. Молио ју je 

да му опрости што ју je толико ружио. Љубио je дете и славио Бога што није 

допустио да ce невини удаве. 

Тада жену упиташе: 

– Како изиђе жива из воде? A она одговори: 

– Ви ме сви остависте и отерасте. Ja нисам знала шта да радим, 

отишла сам у цркву и предала ce у руке Богородици. И док сам плакала, рече 

ми Богородица: „Не бој ce, нећу те оставити да ce удавиш.” И вода ce 

раздвоји. И ja рекох: ,,Шта ће ми живот, владичице, када имам толиких мука 

и невоља?” Она ми рече: „Неће бити друге жене тако часне и поштене као 

што си ти, нити детета лепшег од твојега.” To ми рече, узе ме и однесе 

заједно с дететом на мост. Рече ми и узнесе ce на небо. A дете ce измени: 

красно постаде. 

Сви који су чули ове речи славили су Бога и пречисту Богородицу и 

молили жену да им опрости, a највише њен муж: молио ју je да иде кући. 

Она, пак, рече: 

– Хвала Богу и Богоматери што си ce уверио да сам ти била верна. 

Мене je Богомати спасла смрти и зато није лепо да служим дому твоме нити 

да будем незахвална према оној која ми је велико добро учинила. Ти си ме 

истерао, a она ме je прихватила и није допустила да погинем и душом и 

телом. 

И отишла je у женски манастир, где је живела богоугодним животом, 

и после своје смрти преселила се код своје благодатељнице. 
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О НЕМОГУШЧЕМ НАУЧИТИСЈА КНИГАМ ТОЧИЈУ  

„БОГОРОДИЦЕ ДЈЕВО, РАДУЈСЈА” 

Чудо 29. 

 

Био у једном граду неки богат човек по имену Јован. Живео je 

богоугодним животом, али је био слабе памети: није могао ништа да научи – 

ниједну молитву. Зато je отишао у манастир и дао све имање да га 

манастирска братија научи књизи. Поштујући његову вољу, сви су се 

калуђери трудили да га књизи науче – учили су га, учили, али није могао 

књигу научити. 

Један између њих који је био врло учен, живео праведним животом и 

изрекао над њим многе молитве, упита га која му је од молитава најмилија, 

пa ће га њој научити. A богаташ му одговори: 

– Најмилија ми је „Богородице дјево”. 

И поче га учени калуђер тој молитви учити. И после дужег времена 

човек је молитву научио. Толико се он томе радовао као да је читаву царску 

ризницу на дар добио. Ништа друго није говорио, већ je непрестано 

понављао: 

– Богородице дјево, радујсја! 

Управо због тога манастирска братија надену му име „Радујсја, 

Марије”. 

Te је речи он попут слатког меда вазда до смрти имао у устима. И 

када се преставио и опојали га, из уста му је излазио диван мирис. 

Деветога дана раздавали су кољиво за покој душе његове. Тада 

видеше чудо невиђено и уплашише се: на његовом гробу je крин израстао и 

на криновом лишћу je златним писменима било написано: „Радујсја, 

благодатнаја Марија”. И разносио се дивни мирис крина, ни налик на онај 

који крин испушта, већ нешто небеско. 

Тада игуман рече својој братији: 

– Очеви и браћо, упознајмо ово чудо и осетимо светињу и љубав коју 

је тај човек гајио према Богородици. Зато нам ваља видети корен овога крина 

како бисмо познали колико је милосрђа Богоматерино према ономе ко је 

поштује и љуби из свег срца. 

И откопаше гроб и видеше како је крин изникао из уста богаташа. 

Зачудише се и потом одвојише свете мошти и видеше да корен исходи из 
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самога срца, a била je ту и икона Богородичина. Сви су се веома чудили и, 

узевши онај свети крин, чували га заједно са светим моштима у славу Бога и 

Богородице, молитвами, амин. 

 

 

О ЈЕДНОМЕ КОЈИ JE ЖИВОПИСАО ИКОНЕ  

Чудо 44. 

 

Био неки човек који је живописао иконе. Звао се Јован и много је 

поштовао пресвету Богородицу. Како је од свих боље умео живописати, 

хтеде да наслика икону пресвете Богородице која би била лепша од осталих 

икона. Радећи je, много ју je украсио. Затим je насликао и ђавола, гадног и 

страшног, управо онако какав je у ствари. Јер ђаво je најпре био најлепше 

створење божје, a потом је постао отпадником, претворио се у гада, већег и 

страшнијег од свих гадова на овоме свету. 

Тада je ђаво стао мрзити доброга зографа (живописца) и учинио му 

велике штете. Хтео је да улучи тренутак и убије га – не зато што га je зограф 

насликао као гада, већ више зато што je насликао дивну икону Богородичину 

и што због ње људи све више поштују Богоматер. 

У то време људи су подигли цркву и позвали Јована да им цркву 

ослика. Зограф дође, направи скелу да ослика кубе од цркве и наслика 

Благовештење пресвјатија Богородици. 

У то видео je ђавола који му рече: 

– Сада ме не можеш победити, нити ми побећи! Оборићу те с те 

висине! 

И тога часа паде скела, и дрва, и даске. Виде Јован да je смрт већ ту и 

повиче: 

– Пресвета Богородице, помози ми! 

И пружи руке према зиду, и – о чудо! – Богородица je са иконе 

пружила руке и ухватила га за руку: није допустила да зограф падне и 

погине. И висио је тако Јован док нису донели лествице, и сишао је, није 

погинуо. Они који су ово видели, зачудише се. Тада се Јован захвали 

пресветој Богородици, дуго joj говораше шта му се све догодило, и сви 

прослављаху Бога и пресвету Богородицу. 
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Од тога времена ђаво није смео да чини зла Јовану: хотећи да га 

убије, он му је учинио добра и прославио га. И тако je Јован славио Бога и 

пресвету Богородицу. 

Извор:  

Македонска књижевност 19. века, избор: Харалампије Поленаковић, 

превод: Тодор Димитровски, Матица српска, 1978. 

 

  

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Пронађите сличности између одломака из дела Ј. Крчовског и дела 

која су вам позната. Посебну пажњу обратите на мотиве из усмене 

књижевности. 

- Истражите елементе који одступају од хришћанско-

морализаторског садржаја у прози Ј. Крчовског.  

- Да ли приповедни свет Ј. Крчовског тематизује феудално друштво 

или је у њему могуће препознати и односе који потврђују својеврсну 

кризу феудалног друштва? 
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ПЕЈЧИНОВИЋ, Кирил (с. Теарце, Тетовско, 1771 – манастир 

Лешок, Тетовско, 1845) – просветни и књижевни радник прве половине XIX 

века, један од утемељитеља нове народне просвете и књижевности. Заједно 

са оцем се замонашио у Хиландару. По повратку из Хиландара, долази у 

Тетово и ради у Кичевском манастиру. Био је игуман Марковог манастира 

поред Скопља (1801–1817). Обновио је манастир Лешок и од 1813. до 1830. 

је био његов игуман. У манастиру Лешок је остао као монах до краја живота. 

У манастиру је отворио школу и остварио први покушај оснивања 

штампарије. На тај начин је од манастира створио просветни и културни 

центар Западне Македоније. Као писац формирао се под утицајем 

књижевности 17. и 18. века. Његов епитаф исклесан на надгробној плочи у 

дворишту манастира означава почетак нове македонске поезије у XIX веку. 

Писане на народном језику, Пејчиновићеве књиге нису само огледало 

његовог мисаоног света већ представљају и својеврсну вредносну слику 

свеукупног економског и духовног живота Македоније у првим деценијама 

XIX века. Сви његови напори били су усмерени ка покушају да народ изведе 

из заосталости и мрака у свет културе.  

 

ДЕЛА:  

 

Огледало, Будим, 1816; Утјешение Грешним, Солун, 1840; Житие 

књаза Лазара, Coф., 1835. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

  

Блаже Кoнecки, За македонската литература, Ск., 1967; 

Xapaлaмпиe Пoлeнaкoвиќ, Никулците на новата македонска книжевност, 

Ск,. 1973; Tодop Димитpoвски, Од Пејчиновиќ до Рацин, Ск., 1982; 

Xapaлaмпиe Пoлeнaкoвиќ, Избрани дела, Ск., кн,. 3, 1989. 

Васил Тоциновски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1127–1128. 

  



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

27 

 

ОГЛЕДАЛО 

 

ПОУЧЕНИЈЕ СВАКОМЕ ХРИСТИЈАНИНУ КAКO ПОДОБАЈЕТ 

ПРАЗНОВАТИ ПРАЗНИКЕ ГОСПОДЊЕ И СВЈАТИХ И КAКO 

ПОДОБАЈЕТ ПРИЧАСТИТИСЈА  

СВЈАТОЈЕ ПРИЧАШЧЕНИЈЕ 

 

„Приидите, чада, послушајте мене, страху Господњу научу вас” – 

говори пророк Давид у псалму 33, стих 11. Говори: „Кто ест чловек хотјај 

живот, љубјај видети благи, удержи јазик твој от зла и устње твоји јеже не 

глаголати лсти. Уклонисја от зла и сотвори благо, взишчи мира и пожени и. 

Очи Господњи на праведнија, уши јего во молитву их, лице же Господње на 

творјашчија злаја, јеже потребити от земли памјат их. Воззваша праведнии и 

Господ услиша их и от всјех скорбеј их избави их.
2
 

Видите, благословени хришћани, како говори Свети Дух кроз уста 

пророкова. Настојте да лепo протумачите тај псалам, да видите какав је онај 

ко живи без закона. Најпре вели: „Приђите, чада, послушајте мене.” Зашто 

нас Бог назива чеда? Јер они који иду путем божјим јесу чеда, деца божја. За 

њих каже: „Аз буду их бог и тии будут сини и шчери”, говори Господ 

сведржитељ. A у јеванђељу се каже: „Елици пријаша јего, даде им власт 

чадом божиим бити, елици от Бога родишасја, a не от плоти и крви и 

похоти”, сирјеч научених од духовних, a не од телесних. 

И зато треба да послушамо слово божје, јер онај ко не слуша слово 

божје, ко неће да га чује, тај је као она овца што бежи ван тора. Али таква 

овца неће од вука утећи. Избави нас, Христе Боже наш, од тога мисленог 

вука, избави стадо своје, јеже снабдел јеси честноју својеју кровију, 

молитвами пречистија тебје рождшија (тја), амин. 

Видите, дакле, благословени хришћани, како нас Бог назива својом 

децом! Будући да смо његова деца, и ми га зовемо својим оцем. Томе нас је 

                                                      
2 Ради се у ствари о псалму 34, стихови 11–17, који гласе: 11. Ходите, дјецо, послушајте ме; 

научићу вас страху Господњему. 12. Који човјек жели живота, љуби дане да би видио добро? 

13. Устављај језик свој ода зла, и уста своја од пријеварне ријечи. 14. Клони се ода зла, и чини 

добро, тражи мира и иди за њим. 15. Очи су Господње обраћене на праведнике, и уши његове 

на јаук њихов. 16. Али је страшно лице Господње за оне који чине зло, да би истријебио 

спомен њихов. 17. Вичу праведни, и Господ их чује, и избавља их од свијех невоља 

њиховијех. (Превод Ђуре Даничића). 
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сам Христос Бог научио: „(Отче наш), иже јеси на небесјех.” Отче наш – то 

ће речи: оче наш. Зашто нас није научио да говоримо „оче мој” већ „оче 

наш”, како га и зовемо када му се молимо? Зовемо га „оче наш” a не мој. 

Хлеб наш дажд нам – a не: хлеб мој дажд мње. И остави нам – a не кажемо: 

остави мње. И паки не воведи од лукаваго. Зашто се не молимо за себе, већ 

за сву браћу? Јер треба да покажемо братољубље а не самољубље, да живимо 

као браћа, да се један за другога молимо, да један другога жалимо, један 

другоме помажемо, један другоме терет носимо, дакле један другоме 

опростимо ако смо додијали. Јер свети Павле каже: „Друг друга тјаготи 

носите и тако исполните закон Христов”. 

Не будемо ли испунили закон Христов, ми онда нисмо ни хришћани. 

A када нисмо хришћани, онда зашто смо уопште на свету? Пошто нисмо 

Христови људи, не можемо ни ићи Христу у рај. A пошто нећемо отићи у 

царство небеско, зашто се онда на овоме свету мучимо, зашто постимо, 

зашто се крштавамо и сахрањујемо, зашто за душу дајемо, зашто од других 

вера мучени бивамо, зашто са калдрме доле силазимо, зашто зелено не 

носимо, зашто се лепо не облачимо, зашто од Турака мање говоримо, зашто 

кад нас јашу и газе трпимо, зашто!? Зар то није Христа ради? 

Пошто Христа ради трпимо, онда бар послушајмо шта нам он каже. 

Не каже нам он да чинимо нешто тешко, већ ласно. Говори нам да љубимо 

један другога, да опраштамо један другоме, да саосећамо с патњама другога, 

да будемо мирни, да не беснимо као мала деца, да се не опијамо, да не 

вршимо блуд, да не пијемо вина преко мере, да не играмо коло као што 

играју безумни. 

A ми чак и празник свој који имамо једном у години – непристојно 

славимо, a не у побожности. Управо на тај дан настојимо да се опијемо, да 

играмо коло, да скачемо и беснимо. Читаву ноћ седите, певате и бесните, не 

молите се свом свецу већ га љутите, и он се не моли Богу за вас и не помаже 

вам, тако да узалуд правите трошак. 

Ако желиш да ти буде од користи то што славиш свога свеца, што му 

се молиш, чуј шта ћу ти рећи, и то да чиниш. Уочи свог празника иди у 

цркву, узми свећу, тамјан и уље за кандила, упали их и помоли се Богу уз 

молитву свецу кога славиш да ти он својом молитвом опрости. A ти пак 

опрости свакоме ко ти је додијао, иди к њему и опрости се с њим, јер ти 

иначе ни Бог неће опростити; ако славиш свеца, ни он ти не може помоћи 

будеш ли зла срца. И опрости се с њим и помоли се и за себе и за њега, пa 
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дођи кући, помисли имаш ли кога пријатеља или непријатеља, има ли некога 

ко je у апсу, некога ко je болестан, има ли кога голог, има ли кога гладног, и 

иди види га, однеси му или намирнице, или дрва, или штогод било, и реци 

му: „На ти, брате, од мене у славу имена сутрашњег или данашњег свеца”. И 

увече седни и вечерај мирно, немој певати песме разуздане, не седи до 

поноћи, лези раније, устани раније, узми просфору и свећу, иди у цркву на 

богослужење, то јест литургију, и док си у цркви, не мисли да ти ваља отићи 

у шуму пo дрва, не мисли на кућу или на трговину, чак и кад имаш неку 

невољу, опет немој на њу мислити, већ je остави Богу и Бог ће je од тебе 

боље решити, јер ти ништа без Бога не можеш учинити. 

A чим ујутру изиђеш из цркве, подај понешто милостиње 

сиромасима, просјацима што су пред вратима цркве, те ће и тебе Бог 

помиловати, јер Христос говори овако: „Ко њима даје, мени даје, и ja ћу му 

то вратити још више, и на овоме свету и, после мога другог доласка, у 

царству небеском”. 

Кo тако чини, тај je Христов човек и Христос ће му бити помагач и 

покровитељ души и тела јего и имениј јего. A ви, браћо моја који не чините 

тако већ угађате вољи и страстима вашим, a не Богу и свецу... Оно, рећи ћеш: 

немамо цркве, немамо попа у селу, те не знамо како то треба чинити. Тако 

смо затекли, тако ћемо оставити. Немој, брате, не остављај тако, већ 

уклонисја от зла и сотвори благо. Ако нема цркве у твом селу, a ти иди у 

град, иди у други град, иди у неки манастир, само немој на тај велики дан 

остати код куће, немој остати без закона божјег, јер риба може да живи само 

у води, a хришћани само уз закон божји. Јер ако ниси кадар и не можеш 

ништа учинити за веру, онда бар не чини оно што је противно закону божјем. 

Остани код куће ојађен и реци: „На данашњи дан сви хришћани су уз своју 

веру, Богу се моле, Бога хвале по црквама и божјим домовима, a ми 

принуждени јесми всего того лишитисја”. И помоли се Богу са сузама у 

очима и реци: „Избави нас, Боже, од овог лошег живљења, поучи нас, 

Господе, истини твојој, исправи стопи нашја к дјеланију заповједи твоја”. 

A ти не мирујеш, ни бриге те, ни по јада – за своје спасење. Дошао 

пост, a ти не мислиш да je пост и да треба мање да једеш и да се од свега 

воздержаваш, не мислиш да долази Рождество Христово и да тај празник 

треба дочекати лепо, у чистоти, с добрим делима. Јер се на дан првог канона 

вели: „Духом Свјатим се Христос рађа, славите; Христос долази с неба к 
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нама, срјашчите, сирјеч изиђите му у сусрет; Христос на земли, возноситесја, 

појте Господеви всја земља и веселијем воспојте људије јако прослависја”. 

Какво је слављење твоје кад не чиниш онако како ти кажем? Какво је 

сретење твоје, какво певање твоје, какве су песме твоје којима се прославља 

Христос? Од тебе, дакле, никако, у теби нимало, јер пост његов постио си 

скотски, a не хришћански, и не молиш Бога да ти да оно што je њему угодно, 

већ оно што је теби угодно – то тражиш од њега безобзирно.  

Ви се надате да ћете жртвама које кољете о Атанасову дне угодити 

Богу. A не знате да су та клања идолска жртва, јеврејска жртва, a не 

хришћанска. Хришћанин који коље животиње није хришћанин, већ je 

Јеврејин или идолопоклоник, a свештеник који пева над главом овна уз 

упаљену свећу – лаже да би зарадио, за новац, за месо; у закону 

хришћанском не пише да поп чита овну и да хришћани кољу животиње за 

жртву. 

Немојте, хришћани, не кољите жертву кровну, јер имамо бескровну. 

Видите шта каже Дух Свети кроз уста пророка Давида у псалму 49, стих 13: 

„Еда јам мјаса јунча или кров козлов пију? Пожри Богову жертву хвали и 

воздажд вишњему молитви твоја”.
3
 И вели: „Не прииму от дому твојего 

телцов, ниже од стад твојих козлов”.
4
 

 

  

                                                      
3 У ствари псалам 50, стихови 13 и 14. – 13. Зар ja једем месо волујско, или крв јарећу пијем? 

14. Принеси Богу хвалу на жртву, и извршуј вишњему завјете своје (Даничићев превод). 
4 Псалам 50, стих 9: Не треба ми узимати телета из дома твојега, ни јарића из торова твојих 

(Даничићев превод). 
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УТЈЕШЕНИЈА ГРЈЕШНИМ 

 

 

О РИМСКОМ ЦАРУ КОРИОЛАНУ И МАТЕРИ ЊЕГОВОЈ 

 

Чујте, хришћани, како ваља матер поштовати и како може, њој за 

љубав, и највећа љутина бити ублажена. 

У старом Риму био је неко време цар по имену Кориолан; имао је 

матер, звала се Ветурија. Toгa цара су грађани истерали ни крива ни дужна. 

И он оде у другу државу, узе много војске и опет се врати у Рим да се без 

милости обрачуна са грађанима, да не поштеди ни мало ни велико, ни мушко 

ни женско, да све сабљом сасече. 

И када јадни Римљани видеше силну војску која je ишла на њих, 

уплашише се и падоше у очајање. И рекоше: 

– Сада нико од нас неће утећи, ни муж ни жена, ни дете ни старац. 

Најзад дођоше на паметну мисао: скупише се мало и велико, 

сиромаси и сирочад, људи и жене. Одоше да моле Кориоланову мајку, часну 

жену Ветурију. 

– Мајко! – молили су je плачући да умилостиви свога сина, цара 

Кориолана. Она им обећа и пође с народом да моли сина свога. A цар и 

његова војска били су се попели на тврђаву и исукали сабље. Војска само 

чека знак да прескочи у град и погуби мало и велико. 

Цар, видевши лице своје матере и чувши њен глас који je молио да 

поштеди грађанима животе и речи њене: „Сине мој, мили мој, мени за љубав 

опрости душманима својим!” (при томе je указивала на недра своја на којима 

га је отхранила), – одобровољи се, сажали се на мајку која плаче пред њим, 

опрости душманима својим и рече војсци својој: 

– Вратите сабље у корице, јер ја опростих душманима својим! 

И тога часа учинише мир, мајци за љубав. 

Ето видите, хришћани, шта може учинити мати кад моли сина за 

милосрђе. Кад један зао човек, уза сву своју злобу, није могао да пречује 

материну молбу, како би то могао преблаги Бог мој Исус Христос? Зар он 

може презрети своју пречисту матер! 
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ЖИТИЈЕ КНЕЗА ЛАЗАРА 
 

Исписа се књига сија Правило свјатому угоднику господњу и 

мученику. Књига сија преведе се из соборника серпског. Преписах cиje 

правило аз недостојниј во јеромонасјех Кирилл, родом из тетовскога краја, 

из Доњега Полога, из села Теарце, недостојниј игуман Лешочкога манастира 

светога Атанасија, више села Лешока. Манастир je задужбина кнеза Лазара, 

али је био запуштен, јер је разоран пре 120 лета. Потом изволенијем божјим, 

по мојој жељи, лета 1818. из Свете Горе, из манастира Хилендара, где узех 

благослов светих отаца хилендарских, мога рођеног оца Пимена монаха и 

његовога брата, мога стрица Далманта монаха, пострижених у Хилендару, и 

њиховим благословом и помоћу божјом у поменуто лето дођох аз 

вишесказаниј Кирилл, дођох и обнових отчасти
5
 овај манастир, али само 

врло мало, јер у последње време су хришћани у тетовском вилајету (Доњи и 

Горњи Полог) били врло оголели, a осим те голотиње нису били ревносни 

према дому божјем. Због тога je учињен велики труд у обнови овога 

манастира. У то време je пo селима било виђених људи који су хтели и 

настојали да се манастир обнови. Трудили су се неко срцем, неко устима, 

неко руком, неко новцем, ко је какву снагу, или срце, или веру, или 

усрдност, ревност према дому божјем показао. 

Било je пo селима у вилајету људи који су се трудили да се манастир 

обнови. Први у селу Лешоку био је поп Петре: он се свим срцем трудио, али 

није дочекао, убрзо је умро. Бог да му душу прости. И потом после њега 

трудио се Паун Мазарак, пa онда и Јоан Дабовић са својим синовима. И 

потом Јовче и Митре Голем и Борђија, Огњан, Маринко колар, Трајан 

говедар, Стајко и Трпко Сандаровци из Старог села, Ђуро из Вратнице, 

Петре из Шишка, из Белоишта поп Милош, поп Атанасије и поп Деспот и 

Крсте и Анђелко колар, из Одрија нико, a тако и из Голоћа и из Елошника. И 

ако је било некога ко je хтео да помогне, њихов поп је бранио да то чине. Из 

Отушишта Никола Вучевић са браћом својом и још неко из села, из Теарца 

Ендреја Дурлевић и Грујо Лазарче, во успеније јего Григорија, монаха, из 

Слатине Никола Урошко, из Брезна Ендреја Милејић и још неколицина из 

његовога села трудили се, Бог им помогао. A из Варваре сви Прнџовци и 

Ковачевци. Само Јаковче није никако хтео, говорио је: „Боље нека остане 

                                                      
5 Делом. 
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пусто и необновљено”. Тако су рекли и сви градски попови и њихов кмет 

Хаџи–Стојче и за њима још неки безуман човек у граду и по селима, сирјеч 

неразуман човек. A сви попови и мирјани горњополошки стално су се 

трудили. 

Али и онога ко се трудио и онога ко се није трудио – нека све њих 

Бог прости, јер дужни смо молити се и за браћу нашу. Од тога времена до 

сада једни су дошли да се покају, други се преставише чивутска срца. Неки 

су још живи и нису се покајали. Али нека и те попове (Бог) натера да се 

покају, и нас и све хришћане, амин. 

Било је горњополошких свештеника који свештеничку службу 

схватају како треба, то јест желели су и трудили се да се сви опустели 

манастири обнове. A пак тетовски грађани – сви су они помагали ко je како 

могао. У Лешоку је било неколико њих који су настојали да спрече обнову 

манастира, али нису у томе успели јер им то пије допуштала молитва 

пречисте Деве Богородице и свјатаго Атанасија. Многи су били такви 

безверници и бездушници, a међу њима je први душегубац био Петре Жарко, 

тако се звао. A сва друга села су помогла и трудила се. И пре свих и највише 

трудили су се око обнове манастира наши забити рахметли стари паша и за 

њим његова љубазна деца часни Абдил Рахман-паша и часни Вели-бег и 

часни Џеладин-бег и њихов ујак часни Мехмед-ага. Они су највише радили 

на томе и много су знања уложили – нека им Бог дарује године срећног 

живота и нека су им конаци благословени децом и унуцима, да станују у 

њиховим конацима џед бе џед, сирјеч во вјеки, амин. 

 

2. 

 

Данашњи наш светац, свети кнез Лазар, био је српске лозе. Још од 

малих ногу видело се да ће се посветити, али су га родитељи дали да у 

царскоме двору служи светоме краљу Дечанскоме. И свети краљ виде да је 

Лазар пун свих врлина: и православан, и уман, и милостив, и јунак. Видевши 

краљ да је Лазар тако достојан, изабра га и постави у двору своме на чело 

своје свите – да буде главешина. После неколико година ожени га, да му 

своју рођаку, и то великашку ћерку од рода светлога, од соја светога 

Симеона и Саве српскога, од лозе Немањића. И с њом је изродио синове и 

кћери. 
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И после неког времена, пошто се преставише свети краљ и силни 

Стефан, поставише Уроша за цара. Био је Урош дете од својих десетак 

година. Због тога су му поставили за тутора ујака краља Вукашина из 

Прилепа, да овај управља док дете цар Урош поодрасте. Уђе, мећутим, ђаво 

у Вукашина, те овај уби дете, цара Уроша. Тако се затрла царска лоза и на 

сабору, уз благослов архијерејски, кнеза Лазара поставише на царски престо. 

Али се он није хтео назвати царем већ кнезом, због своје смерности, јер је 

био смеран. И говорио je: „Један je цар на земљи и један Бог наш на небу и 

на земљи. И он всја елика восхоте сотвори. A на земљи је један цар 

новоримски, тј. константинопољски васељенски. A ми смо сви начелници и 

кнезови”. У царску се порфиру одену, a кнезом се назва. 

Међутим, шта ће добар парстир у времену зимскоме, у времену 

гладноме, у времену без намирница? Шта ће он чинити у потоње време међу 

рђавим људима, шта он може помоћи у таквоме времену? Због греха нашега 

пусти Бог силу агарјанску. Османлије, то јест Турци ударише на српску 

земљу у великој множини без броја, рекао би било је сто Турака на једнога 

Србина. Видевши свети кнез Лазар толику силу против себе, скупи све 

војводе, то јест ајане, забите који су били у српској земљи, и на сабору им 

рече: „Браћо моја и децо, сада је време да онај ко жели да се овенча 

мученичким венцем – не жали себе, нека се храбро држи, нека не окреће леђа 

непријатељу!” 

Али о греху нашем и казни божјој после ћемо нешто рећи, a сада 

ћемо поменути нека добра дела која је кнез учинио док није била навалила 

сила агарјанска, док je још била у Анадолији, док je још владао мир. Свети 

Лазар је чинио многа добра, голе је одевао, болнице, тј. куће за болесне људе 

подизао и посећивао и по вилајетима је манастире зидао тамо где их није 

било, калуђере je постављао, игумане именовао, земљу уређивао и славу 

божју разносио док год је био жив.  

И на месту званом Раваница манастир је нови од темеља подигао у 

славу Вазнесења, то јест Спасовдана. Taj je манастир од темеља сазидао и 

живописао га, и све што je у цркви требало – од посуда, ћивота, путира 

сребрних, предмета од гвожђа или од туча, или од сребра, од злата до часних 

крстова са драгим камењем и до одежди. И манастир je тврђавом оградио, 

ћелије je уз тврђаву прилепио као ластавичја гнезда, и гвоздену капију и око 

манастира је седам кула сазидао. И дан-данас Раваница стоји – дивота je 

погледати је; то се не може речима исказати већ само очима видети. Кo, 
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међутим, хоће да зна више о животу кнеза Лазара, нека чита његово житије, 

јер је овде укратко описан. 

Оставимо, дакле, по страни многа његова добра дела. Рећи ћемо тек 

нешто мало: направио je манастир у тетовском вилајету, Леђен град, у месту 

Лешок, више тврђаве лешочке, – сазидао je манастир у славу имена светога 

Атанасија, и што je тамо било потребно уредио је, наместио и под тврђавом 

je читлук подигао, и зидом га оградио и четвора je врата оставио, и у двору је 

други храм сазидао – Успјеније пресвјатија Богородици, и њу је живописао 

со всјаким благолепијем; и још му је доходак обезбедио, купио му je село 

Ратаје, поклонио га је манастиру како би богомољци у манастиру имали 

прихода. И тако je чинећи добра прошло много времена. 

И као што смо већ пре тога рекли, због грехова наших стиже нас 

богопустнаја стрела агарјанскаја. И рећи ћемо о томе коју реч. Када су се 

сударили у Приштини на Косову пољу, које је близу Тетова, на Косову се 

крај тресао од звеке [оружја]. И толико је крви проливено на обема странама 

да се ни траг коња није могао наћи од крви људске. И дан-данас се могу 

видети по земљи људске кости. Зет кнеза Лазара Милош Обилић убио je 

султана Мурата. Ту је и свети Лазар пролио крв своју за веру и цркву божју и 

посветио се, и сахранили су га у Раваници, у његовом манастиру, који је он 

од темеља сазидао. И стајао je неколико година у гробу, пa су га божјим 

извољењем откопали и нашли га читава; био је пун дивних мириса. 

И сада лежи у немачкој земљи, у Фрушкој гори, у манастиру светога 

Лазара и даје исцељење ономе ко с вером долази к њему. И нека нас светом 

молитвом сподоби премилостиви Бог у царство небеско – оне који празнују 

дан светога Лазара, и оне који су слушали житије његово, и оне који су га 

преписали, и онога ко га je читао и ко га je слушао; и нека манастире које je 

подигао чува од свакога зла, и овај вилајет, и ово село, и ову божју кућу, и 

сваки град и земљу – и нека их чува од напасти, од глади, од слане, од града, 

од ватре, од потопа, од суше, од великих киша, од напрасне смрти, од честа 

умирања, од говеђе болести, од помора и од свакога зла; нека нас од тих 

лоших ствари сачува и дарује нама недостојнима опроштење грехова и 

миран живот и здравље и берићет у свим данима живота нашега, молитвами 

пречистија својеја матере преславнија Богородици, и угодника својего 

свјатаго Лазара и всјех свјатих својих угодников, амин. 
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Извор:  

Македонска књижевност 19. века, избор: Харалампије Поленаковић, 

превод: Тодор Димитровски, Матица српска, 1978.  

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Дело К. Пејчиновића упоредите са делом Ј. Крчовског.  

- Истражите какав је однос К. Пејчиновића према могућем отпору 

владарима.  

- Уочите елементе просветитељства у делу К. Пејчиновића. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ  
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МИЛАДИНОВ, Константин (Струга, 1830 – Цариград, 18. I 1862) – 

учитељ, песник, преводилац и фолклориста, препородитељ. Најмлађи од 

осморо деце. Основну школу завршио у Охриду, гимназију у Јањини (1844–

1847), био је учитељ у Струги и Трнову (1847—1849). Дипломирао грчку 

филологију на Филолошком факултету Атинског универзитета (14. X 1849 – 

лето 1852). Извесно време је боравио код Партенија Зографског у манастиру 

Зограф на Светој гори, где је изучавао руску граматику. Затим је радио у 

селу Магарево као учитељ (1852/1853). Касније је отпутовао у Русију (јесен 

1856) и студирао на Историјско-филолошком факултету у Москви (1857–

1860). Тамо је посебну пажњу посветио старој словенској књижевности. 

Преводи са руског језика за часопис македонских и бугарских студената 

Братски труд (1860), као и за часописе Български книжици и Дунавски 

лебед. Када је отпутовао у Беч (крајем јуна 1860) срео се са хрватским 

бискупом и словенским меценом Јосипом Јурјем Штросмајером. Заједно са 

њим је отишао у епископски центар Ђаково (почетком октобра 1860), где је 

завршио уређивање познатог зборника са 660 македонских народних песама 

(са преко 23000 стихова), описима дечијих игара, обичаја, веровања, 

предања, пословица, загонетки, народним именима и написао је мали 

мекедонксо-хрватски речник. Реч је о грађи коју је сакупио његов брат 

Димитрије. Дело је објављено у Загребу 1861. године уз помоћ Ј.Ј. 

Штросмајера. Када је сазнао да му је брат Димитрије затворен у Цариграду, 

отпутовао је да му помогне али је и сам ухаппшен. Ј.Ј. Штросмајер у други 

су покушали да спасу браћу, али без успеха. Умро је у цариградском затвору 

од тифуса. Аутор је антологијских песама „Свирала”, „Бисера”, „У туђини” и 

најпознатије „Туга за југ”. Поред тога, превео је са руског на македонски 

језик антиунијатску брошуру оца Флерова (1858). 

 

ДЕЛА:  

 

Бѧлгарски народни пѢсни, собрани од братя Миладиновци Димитрия 

и Константина и издани од Константина, Загреб, 1861; Сьочинения. Писма, 

дописки u стихотворвния, под ред. на Н. Табаков, София, 1943; Константин 

Миладинов, Избор. Избор и предговор Гане Тодоровски, Скопје, 1980. 
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ЛИТЕРАТУРА:  

К. A Шапкарев, Матершли за живошописанието нa братя Х. 

Миладинови, Димишрия и Константина, София, 1884; Книга за Миладиновци 

(1862–1962), Зборник од студии, статии и прилози, Скопје, 1962; Животот и 

делото на браќата Миладиновци, Скопје, 1984; Харалампие Поленаковиќ, 

Студии за Миладиновци, Избрани дела, 5, трето издание, Скопје, 2007; 

Ванчо Тушевски, Нова македонска книжевност, Скопје, 2008. 

Симо Младеновски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 949–950. 
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СВИРАЛА 

ја трчах. 

 

И кад године минуше  

Драго ми беше да свирам,  

Bec'o свиралу направих  

И с мојим друговима  

Заиграх срца радосна,  

Трчећи пољем Још кад сам био 

мали ја,  

Од класја свирале правих,  

И свирајући тад играх  

По зеленим ливадама,  

За лептирима широким,  

Ходећи горјем високим,  

Шетајућ покрај језера. 

 

Сада су друга времена,  

Сад ми се више не трчи,  

Нит ми је мило да шетам,  

Не желим игре другарске,  

Најдраже сада што ми је –  

Уз мене да је свирала,  

Да нађем место високо  

У хладној сенци храстовој,  

Преда мном поље широко,  

Крај ногу поток да тече, 

Над главом ветар да шуми,  

И ја на храст ослоњен  

У свиралу тад да свирам  

Како ме срце научи. 

1858. 

 

 

 

 

HE – HE ПИЈЕМ! 

Кажу ми неки пијан сам, 

A ja ни не знам шта значи 

То пусто јадно пијанство! 

Ја ништа друго не чиних, 

Већ само ставих преда се 

Ибрик са винцем тиквешким 

И малчице се нацврцах. 

 

Кажу ми, тобож, ноге ми  

Кад идем мало клецају;  

Земља се љуља, верујте,  

Зато ми ноге клецају. 

 

И ако главом ударим  

У зидове, у камење,  

Гука на челу скочи л' ми,  

Зар би од таквих ситница  

Требало да се плашимо?! 

 

Уx! тај пијанац, посрће,  

Веле ми и смеју се.  

Ко да им нешто учиних!  

Шта ако баш и посрне,  

Ко јунак опет устане. 

 

Немојте, уста погана,  

Тек тако да ме кудите!  

Јер ја вам опет понављам:  

Да не знам ни по имену  

Шта је то пусто пијанство;  

Пијанац нисам нимало! 

1858. 
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БИСЕРА 

Бисеро момо, Бисеро,  

Што носиш бисер на грлу  

Јер твоје грло убаво  

И од ситнога бисера  

Хиљаду пута беље је. 

 

Бисеро момо, Бисеро,  

Зашто бисером покриваш  

То твоје грло убаво?  

Ja нећу бисер да љубим 

Већ грло твоје ja хоћу. 

 

Бисеро момо, Бисеро,  

За кога нижеш бисере?  

За кога спремаш дарове?  

Ја бисер на дар не желим,  

Већ хоћу мому Бисеру. 

1858. 

 

ГОЛУПЧЕ 

Голупче ти мило, лепо, голупче ти 

златокрило,  

Кад пре дође ти до мене? Кад пре 

побеже од мене? 

Још глас ти добро не дочух, нити 

те добро сагледах. 

Да л' ми се, мило, наљути? Да л' 

ми се, добро, расрди? 

Што ти лепоту не хвалих, 

крилашца не помиловах? 

 

Дођи ми, драго, дођи ми, врати се 

сада ти мени,  

Лепоту твоју хвалићу, крилашца 

твоја мазићу;  

Ja ћу сад тебе хранити само 

бисером сићаним,  

И вазда, мило, чувати само у 

својим недрима! 

1858. 

 

ЖЕЉА 

Кад буде дошла код мене  

Кад буде села крај мене!  

Тако говорах поваздан! 

 

A кад је дошла код мене  

Како да пред њу изађем!  

Дабогда никад не дошла! 

1858. 

 

КЛЕТВА 

Кo божију правду клеветао,  

Свенуо му језик у гр'оцу, 

Све зборио, ништа не казиво,  

Сви га људи наоколо чули,  

A сви ипак од њега бежали;  

Нек сам живи као кукумавка,  

Кукајући на камену голу! 

1858. 

 

КРСТОНОШЕ 

Мили боже, чуда великога!  

Црна земља за водом сва жеђа  

Кo сиромах за сребром и златом;  

Три месеца капи не кануло,  

Нит облака небом се видело,  

Небо гори ко сач изнад глава.  
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Поља су нам сасвим побелела  

Мека трава пепелом постала,  

Црна земља сва је испуцала,  

Бистре реке све нам пресахнуле;  

Стока буче пољима за водом;  

Сиромаси јадни не верују  

Да ће ново лето доживети.  

Тешка, боже, твоја десна рука. 

 

Мили боже, шта се ово збива!  

У недељу рано на јутрење  

Устали су попови и старци,  

Људи, жене, деца и девојке,  

Сви иконе, сви крстове носе,  

Путем ходе и богу се моле;  

Па застану на широком пољу  

Тужно моле попови и ђаци,  

A припева мало и велико: 

„У литији свевишњег молимо:  

Опрости нам Господе грехове!” 

 

Мили боже, чудо какво видех,  

Марков камен крај горе зелене,  

A над њиме молитва се поје,  

Кроз дрвеће молитва се носи,  

Кроз планине удаљених места  

И диже се небу под облаке.  

Плаво небо опет изнад глава,  

Опет молбе шаљемо Вишњему.  

Вратисмо се и цркви доћосмо.  

Чудо божје! Ситна роса паде.  

Кад у цркву сместисмо иконе,  

Ко из кабла киша умах лину,  

Земља жедна окупа се водом,  

Реке бујне снова потекоше,  

Одреда се њиве напунише,  

Сиротињи лица засијаше. 

1858. 

 

ПОБРАТИМСТВО 

Планинама, друмовима,  

Шетајући, скитајући,  

Сретох једну белу вилу,  

Белу вилу самогорску.  

Пред лицем joj облак стоји,  

A у њему, као звезде  

Светле очи беловилске.  

Приђе мени па ми вели: 

– Млад јуначе, зар не жалиш  

Та два ока црна твоја, 

Ти си дошо да се шеташ,  

По горици мојој ситној!  

Пођи онда ти сад за мном,  

Ти да свираш, ја да играм.  

Ако мене ти надсвираш,  

Бићу твоја посестрима;  

Ако тебе ја надиграм,  

Тешко твоме тад животу,  

Тешко твојој тад младости. 

– Бела вило самогорска,  

Ја не жалим црни живот,  

Али желим да с' ородим  

Са вилама самогорским.  

Наљућена, расрђена, 

Залепрша једном крил'ма,  

И показа бело лице,  

Беловилско, огњевито.  

Лице блесну и чак срце  

Зави ми се у пламену.  

Трепну двапут, трепну трипут,  
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И ко бела лептирица  

Она напред, ја за њоме.  

Нађосмо се усред горе,  

На утрини, на ледини  

Она стаде. – Ја засвирах.  

Свирам тако, она игра.  

Ко олује кад се сретну,  

Чак врцају и варнице.  

До прексутра тако свирам.  

Ja joj свирам, она игра.  

Тамо-амо искре лете  

Кo да звезде с неба слећу.  

Ни трећи дан не престаје,  

Ja joj свирам, она игра.  

Овде скокни, тамо скокни,  

Ко да платно виори се,  

Чак и гране њихају се.  

Па најпосле уморена,  

На мене се наслонила,  

Па ми вели: „Ја сам твоја,  

За сав живот посестрима.”  

И од тада, о, другари,  

Не може ми нико ништа.  

Сабља сече, излечим се,  

Ватра пече, ја оздравим.  

Верна ми је посестрима,  

Бела вила самогорска.  

Октобра 1858. 

 

РАЗМИШЉАЊЕ 

Зашто, зашто ја да волим?  

Зашто да се ја разболим?  

Свуд крај мене бића млада  

У љубави траже хлада.  

Хлада није, ватра гори,  

С мукама се душа бори. 

 

Зашто, зашто ја да волим?  

Зашто да се ја разболим?  

Жарка младост жарко греје  

И у мени свело све је.  

Тражим хлада да не страдам,  

Хлада нема, у жар падам. 

 

Зашто, зашто ја да волим?  

Зашто да се ја разболим?  

Младост моја срце пали,  

Да ме лече нису знали.  

О, младости, напрегни се  

И у мени угаси се! 

Фебруара 1859. 

 

СИРОЧЕ 

Сироче младо сејало  

И тужну песму певало:  

Где се то чуло, видело,  

Седам година у селу  

Да сејем, жањем, знојим се  

И сав тај мој труд толики  

До зрна да се потроши,  

Туђини да га разграбе!  

A ja сиромах да лутам,  

Улице туђе да чистим,  

Вазда на њиви да радим,  

Главу да никад не дигнем. 

 

Лије ли киша – не седим,  

Послове стално обављам!  

Увече сунце кад зађе  

Ja јоште пољем трчкарам.  
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Кад рано сунце изгреје,  

На њиви мене затекне.  

Свак хлеба, воде понесе,  

A ja без мрве одлазим!  

Сви су у руву шареном  

И у кадифи зеленој,  

A ja од сваког отеран,  

Носим што други подеру. 

 

Ако ме неко погледа  

И покрај себе посади,  

Moje суђаје проклете  

Шире о мени клевете. 

 

Дечија радост ко цвеће 

У пустом срцу се суши,  

A већ ту на моје очи  

И сама срећа се руши. 

 

Сви и родбину имају,  

Са њом се смеју, певају,  

A наде моје пустињом 

У олујама нестају. 

 

Некакву тугу ја носим,  

Све прах и пепо постаје  

Нови мој живот ко зима, 

У тамној магли остаје. 

1860. 

 

СУНЦУ 

О, сунце, сунашце златно,  

Што си пустило ко платно  

Около себе окове  

Тамне облачне покрове? 

 

Тако ти плавих ширина,  

Тако ти твојих светлина,  

Облаке тамне ти расеј,  

И јасно, сунце, ти огреј! 

 

Знаш ли, сунашце, шта ми је, 

Сред мене ти си скривено,  

И сада тмуран, жалостан,  

Ja се осећам несрећан? 

 

Сунашце, сунце премило!  

По целој земљи си било; 

Но виде л' икад несрећна 

Човека ко ја што сам ти? 

 

Да не знам шта су радости,  

У цвету своје младости!  

Реци ми докле трпљење?  

Какво несносно мучење! 

 

Сунце, облаке уклони,  

Златне нам зраке поклони  

Земљом светлост рашири,  

И мене обрадуј, смири! 

Москва, 1860. 

 

ЦИГАНИН ДЕЛИЈА 

Циганин дахија  

Бајаги делија,  

Да се сит напсује  

И да се прочује, 

У сеоце уђе 

И са коња сиђе:  

„Еј ви, бре, ђаури,  
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Слушајте, каури, 

У госте вам идем,  

Хоћу ja да видим  

Како ви гостите.  

Тол'ко време прође –  

Цела једна зима,  

Како вам се спремам,  

Е да се нахраним  

Печених кокошки  

Шећером посутих! 

Ајде, бре, ђаури, 

послушни каури,  

Коња нахраните  

И мени спремите  

Кокошку печену  

Ha ражњу врћену,  

И љуту ракију, 

Те да се напијем;  

И погача нека  

Буде бела, мека.  

Погледајте лепо  

Ово моје рухо!  

Јер ја сам дахија  

И страшан делија!  

Ако се наљутим,  

Ja много не ћутим;  

Бесним, палим, сечем, 

На ражњу вас печем!  

Схватате ме, је л' да,  

Шта вам радим сада?” 

 

И циганска сила  

Све је уплашила.  

Стоје јадне жене  

Од стра' онемеле:  

Гле страшног дахије –  

Сабља око паса,  

Високога стаса,  

С калпаком на глави,  

Пиштољ'ма окићен  

И још пушком скупом.  

„Шта сад да чинимо!”  

Говораху жене:  

„Ето, изгибосмо!”  

И сузе роњаху.  

Сироте скочише  

И све побегоше!  

Међ њима се нађе  

Једна умна мома.  

Сети се да оде  

На њихово гумно 

Људима да каже  

И да им исприча  

Делијин долазак  

И његове претње.  

Појури ко стрела,  

Рукама машући:  

„Чико, драги оче,  

И ти, мили брате!  

Стиже јунак страшан,  

Сабља око паса,  

Високога стаса,  

С калпаком на глави,  

Пиштољ'ма окићен  

И још пушком скупом.  

Узе да нас псује  

И кокошке тражи,  

Ha ражњу врћене  

Шећером посуте.  

Уx, какво страшило,  
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Нигде га не било!  

Тим гласом уплаши  

Све невесте ваше!” 

 

И сељаци тамо  

Како су то чули,  

На рамена виле  

Па натраг кућама –  

Делију да зовну  

И да га нахране  

Кокошком печеном  

Вилама врћеном.  

Циго како седа,  

Около погледа:  

Онемела кућа, 

Живе душе нема.  

Да кажемо право,  

Разљути се здраво;  

Ухвати да псује  

И главом да маше:  

„Шта ћу да учиним  

Ја за своју славу,  

Свако ће да види,  

О, ђаури, ђиди!  

Ватре ћу да палим,  

Никога не жалим;  

Све живо да збришем  

Где ког намиришем!” 

 

И делија скочи  

Разјарена ока.  

Но кад виде тамо  

На рамену виле,  

Грозница га тресе.  

Мисли они носе  

Пушке неке шарне,  

На раме бачене,  

Па ђавољим путем  

Потера да крене. 

 

Од циганске силе,  

Што љутину ствара,  

Он спасење тражи,  

Никога не кара.  

Чим опасност назре,  

Зажди без обзира;  

И пушку остави,  

Заборави ата,  

Планине се хвата, 

Te да не погане.  

Опанке поцепа  

По пустој планини;  

Погуби кремење,  

Са ногу ремење.  

Падни, па устани,  

Хаљина издртих.  

Бежо, кол'ко бежо,  

Ево нам га сада.  

Чим потери штуче,  

Жени се привуче: –  

„Жено, клета жено,  

Срце уплашено,  

Јунаком се правим,  

Да ти се прославим,  

A после се спустим  

И што брже стуштим!” 

1860. 
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ТУГА ЗА ЈУГОМ 

Орловска крила како да метнем 

Па да у наше краје полетнем, 

У наша места ja бих да пођем, 

Да видим Стамбол, у Кукуш 

дођем;  

Да видим да ли сунце и тамо  

Мрачно изгрева као овамо. 

 

Ако ме сунце ко овде сретне,  

Ако ми ко ту сумрачно светне,  

Ha пут далеки ја бих да кренем, 

У друге земље тако побегнем,  

Где сунце само светло изгреје,  

Где небо звезде обиљем сеје. 

 

Овде је мрачно, мрак ме обвија, 

У тамну маглу земља се свија,  

Мразеви, снези и сумаглице,  

Ветрови силни и вејавице,  

Около магле и земља хладна, 

У груд'ма студен и мисо јадна. 

 

Не, ја не могу овде да седим, 

Не, ја не могу мраз тај да гледим. 

Дајте ми крила на се да метнем, 

Па да у наше краје полетнем,  

У наше краје ja бих да пођем,  

Да видим Охрид, у Стругу дођем. 

Тамо нам душа греје се зором,  

И сунце светло тоне за гором,  

 

Тамо је даре природна сила  

Раскошћу својом свом растурила:  

Бистро језеро гледаш бели се,  

Или од ветра тамни, модри се;  

Погледаш поље или планину,  

Свуд видиш само божју милину. 

 

Тамо у кавал срцем да свирим,  

Сунце док тоне, ја да умирем. 

Москва, 1861. 

 

У ТУЂИНИ 

Сада дремам  

Пошто немам  

Шта да радим  

У туђини.  

Беше дома  

Једна мома  

Нагиздана,  

Удешена.  

Сунце греје  

Кад се смеје,  

Воли мене,  

Гине, вене  

Све због моје  

Среће клете.  

A ja овде  

Јадан хучем  

Од жалости,  

Од страдања.  

Крила тражим  

На пазару  

Да их метнем,  

Да полетнем  

И да идем  

Да је видим 

Ал' не могу  

Да се купе.   
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Зато седим,   

у мислима   

Неду гледим,   

Тугујући.   

Ja не дремам,   

Већ узимам   

Перо, књигу,   

Берем бригу   

Уздишући,   

И њој пишем:   

„Ах, миленце,   

Ах, пиленце,   

Ти која си   

Златокрила,   

Крилом махни,   

Ветар дахни;   

Над планине,   

На висине   

Подигни се,   

Упути се,   

И одатле   

Дођи овде.”   

Чистороса,   

Златокоса,   

На рамена   

Расплетену   

Косу спусти   

И загрли   

Мене јадног   

Пут последњи.   

Тада веће,   

Мајско цвеће, 

Дремат нећу 

И узећу 

Расцветани, 

Мирисави, 

Тај соколов  

Живот нов. 

Беч, 1861.  

 

 

Извор: 

Димитрије и Константин Миладинов, Изабрана дела, избор, превод и 

предговор Синиша Пауновић, Рад, Београд, 1975. 

 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Покушајте да пронађете мотиве у усменој књижевности који су 

слични мотивима у поезији К. Миладинова. 

- Проучите структуру зборника Буграске народне песме.  

- Упоредите песму Туга за југом са песмом Славка Јанеквског 

Сентиментално писмо.  
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ЖИНЗИФОВ, Рајко (Ксенофон) Јованов (Велес, 15. II 1839 – 

Москва, 15. II 1877) – македонски песник из круга ученика Миладинова. 

Пореклом је од влашких досељеника из Албаније и Јужне Македоније у 

Велес (његов отац је из Москопоља а мајка из Негуша). Прилагодио се 

македонско-словенској средини и још као млад постаје учитељ који шири 

образовање и просвету на народном језику. Као учитељ-помоћник Димитрија 

Миладинова радио је у Прилепу и Кукушу. Уз помоћ Димитрија Миладинова 

одлази у Русију како би студирао. Школовао се у Одеси (духовни семинар) 

када је упознао бугарског препородитеља Георгија Саву Раковског. Под 

његовим утицајем мења име – од Ксенофона постаје Рајко. У Москви 

завршава историјско-филозофски факултет и остаје да ради као професор 

грчког језика у средњим школама. Развија богату публицистичку делатност 

на руском језику, објављује 1863. године збирку песама на једном 

својеврсном македонско-бугарском језику као и препеве са руског, 

украјинског и чешког језика. Заговара стварање заједничког македонско-

бугарског језика и у својој непосредној књижевној пракси (у поезији и у 

препевима) демонстрира те идеје, док публицистичке текстове објављује на 

руском језику. Налазио се под директним утицајем зачетника нове 

украјинске књижевности Тараса Шевченка, чије стихове континуирано 

преводи. Посебне књиге поезије објављује у Русији (Москва) и у Румунији 

(Браила). У Москви се креће у словенофилским круговима. Веома је близак 

са породицом браће Аксакови, уз чију помоћ започиње издавање и 

уређивање  часописа Братски труд (зaјeднo cа Константином Миладиновим 

и са бугaрcким књижевницима Љубeном Карaвeлoвим, Heшoм Бoнчeвим и 

Hajдeном Гeрoвим). Ha cтрaницима овог часописа објављује своја песничка 

и прозна остварења и преводе, међу којима се налази и „Шетња”. Објављује 

и своје препеве поезије Тараса Шевченка. Тешко организује свој самотнички 

живот, постаје алкохоличар кога опседа идеја повратка у отаџбину. Ова 

лична трагика проговориће на исповедан начин у његовој импулсивној 

лирици, у којој пулсирају носталгични тонови и мрачна расположења. Током 

1866. године на кратко борави у Македонији, о чему оставља живо 

сведочанство у својим публицистичким текстовима. Брзо се враћа у Русију, 

прима руско држављанство, али га непрекидно окупирају мисли и бриге за 

отаџбину. Током 1867. године учествује на Свесловенском конгресу у 

Москви када еуфорично рецитује своје стихове. Током 1870. године у 
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Браили (Румунија) присуствује годишњем састанку Бугарског књижевног 

друштва, уз чију помоћ објављује своју поему „Крвава кошуља”. Близак са 

заговорницима словенофилства у Русији (браћа Аксакови, П. И. Бaртeнeв, 

Нил A. Попов и др.), сарађује својим публицистичким радовима у њиховим 

часописима (Дан, Cавремени лeтoпиc, Москва). У периодици објављује и 

своју познату биографију браће Миладинов, која се појавила непосредно 

после њихове смрти у цариградском затвору. Ствара богат публицистички 

опус на руском језику, који прожима идеја словенофилства. Непосредно 

пред Руско-турски рат (1877–1878) за пoтрeбe руске армије припрема Водич 

кроз Македонију и кратки македонско-руски речник. Преводи на македонски 

језик у то време општепознато дело Слово о Игоровом походу (дрeвни 

рукопис) и Крaљеводворски рукопис Вацлава Ханке; преводи на руски језик 

„Oрфeјеву пecму”, коју је Стефан Верковић наводно пронашао у Македонији 

и брани њену аутентичност пред руском јавношћу. Његови стихови 

откривају узнемирену душу младог и сиромашног cтудeнта из Македоније 

кога је судбина бацила у неизвесни емигранстки живот у Русији. У тешким 

тренуцима такве животне авантуре он кроз исповедне тонове призива 

успомене из детињства, преко носталгичних звукова и преко горчине 

престрогих самообмана осуђује те тренутке. Притиснут стегом једног 

хаотичног језичког експеримента, ова поетска реч страда од немогућности да 

досегне стилско савршенство и изворну чистоћу лирске непосредности, али 

успева да успостави живи контакт са савременим македонским читаоцем, 

чији је интерес за своје непорецив и постојан.  

 

ДЕЛА:  

 

Новобългарска сбирка. Москва. 1863; Кървава кошула. поема. 

Браила. 1870; Публицистика. Coфия. 1964; Одбрани творби. Прирeдил Гaнe 

Тодоровски. Cкoпje. 1981. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Иван Доровскиий. Райко Жинзифов. Воздействие русской и 

украинской литературш на его творчество. Брно. 1988; Гане Тодоровски. 

Поетот на македонските неволи – нафрлоци кон стогодишнината од 
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смртта на Рајко Жинзифов. Прeдгoвoр кон Одбрани творби од Рајко 

Жинзифов. Cкoпje. 1981. 9–27 – Белешки (Maкeдoнcкaтa литeрaтурнa наука 

за Жинзифов. Хронологија на животот и дeлото на Рајко Жинзифов. 

Библиографија на пoвaжнитe творби на Рајко Жинзифов. Поважна 

литeрaтурa за Рајко Жинзифов, 625–654). 

Гане Тодоровски 

 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 545. 
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ГЛАС 

Далеко од завичаја, далеко од 

родбине, 

У земљи која није ми туђа, 

У цветном пољу, крај зелене 

долине  

Самац у подне шетам ја. 

Ja шетам, но с болом у души 

горућим 

И тешке мисли у мени се боре 

И чине ме час хладним, час 

врућим, 

Осећања моја час гасну, час горе. 

Ja тражим сене, ја тражим хлада, 

Ја тражим мир душе, 

Јер несрећно срце често, често 

страда 

Што гледа зла што сав свет гуше: 

Подмуклост с бедом, с гордошћу 

лукавства, 

Сан мртав и глупа простота, 

Љубав за слогу и слога без 

братства, 

Лукавство и – лажна доброта. 

„Безумниче, безумниче, душа ти је 

лењива” – 

Чух невиђен и тајанствен глас – 

„Упрегни плуг заборављених 

њива, 

Јер блиско je ново доба, близу је 

нови час. 

Хајд у руку узми остан па ради 

И дан и ноћ марљиво уз врео зној, 

Истреби трње, очисти коров, 

узори у нади – 

Неплодна њива плод ће дати свој. 

Безумниче јадни, с молитвом 

горућом 

Ти шаљи клетву, прекрсти се ти, 

Устани, иди напред и са жељом 

врућом 

За срећу у борбу – предај се 

судбини.” 

Готов сам, кунем се, узораћу 

њиву,  

Кажи ко си ти, гласу невиђени?  

„Чуј”, загрме, глас одјекну позиву:  

„Ја сам гнев божји, глас народни, 

сви припадате мени”.
6
 

 

HA УСКРС 

Догоди се често да душа ми плаче, 

Тужна и нема... Страда ми она. 

Кажите, другови, да не тужи јаче 

Што радости нема, зашто је бона? 

Ускрс ја сретам кукавац, самац, 

Без мајке, оца, без сестре драге, 

Далеко сам јадник без рода 

странац, 

Безвољно лутам туђином без 

снаге. 

И шести Ускрс ево већ прође, 

За друге дан велик и кô среће сен, 

A мени он живот несрећом окупа, 

Не пружи радости ни за један 

трен. 

                                                      
6 Песме „Глас”, „Ha Ускрс” и „Просјак” 

овде се објављују у препеву Сафета 

Бурине. (Прим. прев.) 
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Узалуд се трудим да сретнем у 

себи 

Из прошлога света дане и минуте, 

Но видим их црне... Шта бих сада, 

где бих? 

Видим их кô ноћи глупих снова, 

круте. 

И ту осећам тежак удар била, 

И уздах снажан што ми срце дере, 

Крв што се слива у главу из жила, 

Па видим кô небо бескрајем се 

стере. 

Тад тражим ракију моје земље 

родне 

Да дођем у помоћ барем за 

тренутак 

Да успавам страсти и жеље 

бесплодне 

И све и све што зло je, пa да нађем 

кутак 

Свог мира за муке велике и ситне 

И мрачно чело боје жуто-житне 

За све чим се напаћена душа рве. 

И хоћу да будем и нем и глух,  

Да немам мисли ни задње ни прве  

И мртав да буде мој немирни дух. 

 

ПРОСЈАК 

Са гуслама јаворовим  

По улици шета сам,  

Са песмама просјак новим  

Свима нешто прича нам.  

По жицама он удара,  

Вешто прсте креће он, 

Реч из уста срце згара,  

Лети сном у небосклон.  

Песма тужна и умилна  

Из душе je и из срца,  

И стога је жива, силна,  

Крај камене душе грца.  

О чему пева? Кога слави  

Уздишући болна сва?  

Што он своје срце дави? –  

Да разбуди нас из сна.  

Народ песмом он опева,  

Домовину, љубав, плам,  

Да изгреје сунце – снева,  

Да нов живот никне нам.  

Да не дамо, већ чувамо  

Што je свето и народно,  

Што дали нам деди – знамо  

Све што ј' драго, домородно.  

Не мрзимо, не ништимо  

Што нам стари оставише,  

Не љут'мо се, већ мислимо 

Ha будућност што се пише.  

A ко слуша глас твој сада?  

Баци гусле нек заћуте!  

Нек, просјаче, нова душа  

Сруши дане што зло слуте. 

 

БЛИЗУ PEКE ВАРДАРА 

Близу реке Вардара je једна 

планина, 

У подножју њеном пољана 

широка, 

У тој пољани трава je висока,  

Рекао бих, сад ће прозборити. 

Тамо, о мила, у шуми, у гори,  

Док ветрић пирка, у дубокој зори,  
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Радосно се славуј из сна буди  

И извија песму док се зора руди. 

И тамо јутром ветар дува чист  

И благо се њише на дрвећу лист;  

Тамо радо пасе јелен виторог  

И радосно игра срндаћ брзоног. 

Тамо шири гране један висок 

јавор,  

Сав разгранат, широка и густа 

лишћа,  

Сенком својом он je шатор 

припремио,  

Под шатором ja седим тужан и 

клонуо. 

Тамо ти, мила, дођи у наш рај  

Седни уз мене и пољубац ми дај,  

Погледом ме љупким погледај  

И сузе ми горке, тугу одагнај. 

 

 

Извор:  

Македонска књижевност 19. века, избор: Харалампије Поленаковић, 

превод: Тодор Димитровски, Матица српска, 1978.  

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Прочитајте приповетку Шетња. 

- Прочитајте књигу Исаије Берлина Корени 

романтизма како бисте боље разумели елементе романтизма у 

поезији К. Миладинова, Р. Жинзифова и Г. Прличева.  

- Објасните каква је улога мотива глас у истоименој 

песми.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРИГОР ПРЛИЧЕВ 
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ПРЛИЧЕВ, Григор Ставрев (Охрид, 18. I 1830 – Охрид, 6. II 1893) 

– највеће име македонске књижевности XIX века. Овај супериорни 

књижевник је према језику нужно тродомни аутор: грчки, бугарски и 

македонски. Он обједињује у себи специфичне карактеристике доминантне у 

епохи у којој је живео и радио; класицизам и романтизам су његови кључни 

белези. То је писац коме је Македонија и љубав и судбина и бол и очај и 

неопходност и туга и колевка и гроб. Реч је о писцу са високом самосвешћу о 

својим креативним могућностима и о позиву коме служи. Рођен је као 

четврто дете Марије Гокове и Ставре Прличева, охридских занатлија. 

Ученик Димитрија Миладинова, који је у то време радио у Охриду. Извесно 

време се обучавао за терзију, а касније постаје учитељ у Тирани (Албанија). 

1849. године уписује медицину на Атинском универзитету. Током 1850/59. 

године враћа се у Македонију и ради као учитељ у више места (Долна 

Белица, Струшко, Битола, Прилеп и Охрид) како би обезбедио услове да 

продужи студије. 1859. године поново долази у Атину, као студент друге 

године медицине. У овом периоду пише поему О apmatωлoσ (Сердарот) која 

је трабало да буде предата на песнички конкурс најкасније до 13. II 1860. 

године. 1860. године добија награду на великом атинском конкурсу за 

најбољу песму на грчком језику – новац и ловоров венац. Исте године дело 

се и штампа. По повратку у Охрид започиње рад на новом песничком 

пројекту – поема Скендербег, далеко претенциознији стваралачки захват. 

Ради као учитељ у Охриду. Намерава да научи словенско писмо у дућану 

Ангела Групче, тадашњем својеврсном охридском читалишту. Са Јакимом 

Сапунџијевим започиње „народни подвиг” у Охриду, односно борбу за 

увођење народног језика у школе. На овај начин Прличев озваничује своју 

борбу против грцизације у Македонији, посебно против фанариотског 

владике Мелетија, кривца за смрт Димитрија Миладинова. Извесно време 

проводи у Цариграду. Има сталне контакте са бугарским културним 

радницима, по повратку у Охрид још интензивније се ангажује на 

популаризацији словенског писма у Македонији. 1868. године турска власт 

га затвара и депортује у дебарску тамницу због клевете од стране грчког 

охридског владике. По изласку из затвора посећује манастир Свети Јован 

Бигорски и поново бива ухапшен јер се у њему служио старословенским 

језиком. 1869. године масовно се уводи народни језик у охридским школама. 

Исте године се жени – имаће петоро деце. На позив редакције цариградског 
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Читалишта започиње превод Хомерове Илијаде. Почиње да сарађује са 

бугарским цариградским часописима. У Београду, а затим и у Читалишту 

1872. године објављује песму „1862. године” касније објављену и у његовој 

Аутобиографији. У цариградском часопису Право 1872. године објављена је 

вест да је Прличев припремио за штампу књигу песама за децу под насловом 

Васпитање или 12 карактерних песама. Од уштеђених пара од свог 

учитељског позива у Струги, путује у Бугарску (Софија) где су га многи 

„родољупци” наговарали да се прихвати књижевничког посла, обећавајући 

му олакшице и помоћ. Од 1883. до 1890. године ради у бугарској мушкој 

гимназији у Солуну. У овом периоду пише своју Аутобиографију, која ће 

бити објављена постхумно у Зборнику за народне умотворине. Прличев је 

живео и радио у више балканских културних центара (Охрид, Струга, Битољ, 

Прилеп, Солун, Атина, Тирана, Цариград, Софија). Добро је владао већим 

бројем балканских и европских језика. Промовисао је словенофилство и 

покушавао да створи граматику словенског есперанта. Сличних примера има 

и у другим словенским књижевностима. Сердар се сматра његовим 

најуспешнијим делом. У књижевној науци ова поема се нужно посматра у 

контексту европског романтизма. За њу је у Атини награђен именом „Други 

Хомер”. Друга важна његова дела су Аутобиографија (1884) и есеј „Чувај се 

себе” (1866). Реч је о комплементарним књижевним делима и допуњују на 

директан начин основну поруку поеме Сердар. 

 

ДЕЛА:  

 

Ο αρματωλοσ, Атина, 1860; Скендербеј, поема објављена постхумно; 

Автобиографија, Софија, 1894, написана на бугарском језику; песме за децу 

Воспитание или дванаесет нравствени песни, написане на његовом 

свесловеснком есперанту; Есеи, записи, слова, објављени углавном на 

македонском језику између 1862. и 1892. године; препеви Хомерових дела 

Илијада и Одисеја и дела Торквата Таса и Ариоста који су сачувани у 

рукопису, Преписка, објављена постхумно.  
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Григор Прличев во светлината на романтизмот, Ск., 1990; Григор Прличев, 

Избор. Приредил Томе Саздов. Препев Георги Сталев, Ск., 1991; Григор 
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Григор Прличев. Григор Прличев, Воспитание или дванаесет песни за деца. 
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Прличев, Ск., 1995; Григор Прличев, Сердарот. Осовременил Тодор 

Димитровски, Ск., 1995; Григор Прличев, Скендербеј. Библиофилско 

издание, Ск., 1997; Раймон Детрез, Криволици на мисълта, София, 2001; 

Григор Прличев, Автобиографија, Ск., 2001 Анастасија Ѓурчинова, Прличев 
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Георги Сталев, Творечкиот лик на Григор Прличев, Ск., 2005. 

Гане Тодоровски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1226–1227. 
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СЕРДАР 
 

Плач и лелек чује се у Реци,  

Галичнику, селу многостадном...  

Кoja ли то невоља окупи  

Људе, жене, децу уплакану?  

Да ли вам то град њиве потукô, 5 

Ил вам вуци стада растргоше? 

Нит' нам вуци стада растргоше,  

Нити нам је град њиве потуко,  

Већ убише подли Арбанаси  

Нашу славу, Кузмана јунака –  10 

Погане ће ноге разбојника  

Скрнавити наше горе свете. 

То говоре пастири, орачи,  

Ужаснути смрћу Кузмановом;  

Јадне жене лица нагрдише...   15 

Глас се страшни посвуда разнесе  

Међ народом из села суседних.  

Пиште, куну мајке, удовице,  

Сирочад се у сузама гуши. 

Тихо ј' време, пролећно je вече...   20  

Жена једна на кућноме прагу,  

Поносита, часна, средњих лета,  

Јунакиња као Амазонка  

И предивна као Афродита,  

Седи тако, рукам' обујмила   25 

Пушку драгу, своју верну другу... 

Младост joj се на лицу огледа: 

Кронос није трага оставио. 

To је Неда, мати Кузманова, 

Од свих мајки хваљена, љубљена.  30 

У земљу је поглед уперила, 

Тешке мисли њу су обузеле, 

Сањала je сан страшан и тежак: 
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Стубови су куће попустили,  

С великим се треском обрушили,  35 

Остао je један у средини  

Стуб огроман, и он кућу држи.  

Па и њега змаји нападају:  

Обавив га својим реповима,  

Већ га дуго тресу из све снаге.  40 

Растресе се велелепно здање...  

Паде кућа: њене развалине  

Покопаше змаје огњооке. 

Сан је страшни мати попљувала  

Више пута; ал је окружују   45 

Снене ларве, јасне, самозване.  

Шушне л' штогод, она чело диже  

Кô да тражи нешто изгубљено.  

Одмах затим гордо чело спушта  

Кô цвет свели предивне лилије,  50 

Јер не види то што сама тражи.  

Поштујући госпођу пречасну,  

Сваки путник крије влажне очи:  

Нема снаге да дојави мајци  

Тешку судбу Кузмана јунака.   55 

Јер је Кузман сам дому потпора,  

Дому слава, a мајци окриље,  

Страх и трепет за Геге крвнике,  

Прождрљиве као грабљивице,  

Који земљу божју похараше,   60 

Нејач нашу на муке бацише. 

Већ помишља ојађена мајка  

Да на ватру казан с водом стави  

Којом ће се сердар окупати.  

Дочекаће она свог јунака,   65 

Горда, моћна и непобедива 

Цара горског, сина капетана... 

Ta многе је горе пролазио 
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Млади Кузман са верном дружином 

И вазда се кô победник враћо!  70 

Ал' одједном наста нека јека,  

Чу се топот, неко земљу гази...  

Четир' Геге, тужни, гологлави,  

Мртвог момка носе у наручју  

И спусте га испред врата куће.  75 

Људи, жене из околних села  

Окружују мртвога јунака.  

Њих je безброј попут млада лишћа  

И шарена цвећа пролећнога.  

Плач и лелек и ридање опште   80 

Све обузе; свак је оплакивô  

Све што њему најдраже је било.  

Над јунаком гриву приклонивши,  

Тужно цвили коњ јадни, крвави  

И копитом црну земљу копа   85 

Оплакујућ свога господара. 

И похита, трепетна корака,  

Јадна мајка; још је греје нада...  

Али авај! свег народа лелек  

Њој истину каза; сна се сети   90 

И урликну ко лавица којој  

Први пород ловци одузеше.  

Чак и они што су тврда срца  

Не могаху сузам' одолети.  

Наста једно свеопште ридање...  95 

Баци Неда са себе наките  

И растури ону бујну косу,  

Те народу рече гневно слово: 

„Отворите пут, о малодушни,  

Да ја видим сердара Кузмана!   100 

Што тужите ви за мојим сином,  

Људи јадни – бремена земнаја?  

Плач материн и грдне ми сузе  



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

65 

 

Кузману су довољна награда.  

О, жалите кћери и невесте –  105 

Плен невини страшних разбојника! 

Кo ће нама сад бити заштитник? 

Погину нам Кузман, велик јунак, 

Који вас је кô зеницу чувô, 

Својим вас је бдењем успављивô,   110 

Својом вас је крвљу откупљивô!” 

И људи се пред мајком стиснуше  

Када чуше њене речи снажне,  

И пролаз joj узан учинише.  

Паде мајка на мртвога сина   115 

Кô Менада, расплетене косе,  

Плачућ, грли студену му главу  

Кô што бршљан, биљка чудновата,  

Страсно грли дрво јаворово,  

A на које свој живот наслања.   120 

Плаче мати, до неба се чује,  

Глас народа допире до бога...  

Многе су се жене благогласне  

Око јадне мајке окупиле  

И говорећ речи сажаљења,   125 

Од мртва је тела отргоше.  

Има л' смртна, од мајке рођена  

Да је гласу женском непокоран!  

Тада пред њу иступише Геге  

Да би мајци Кузмана јунака   130 

Саучешће, пошту исказали.  

Најстарији рече ово слово: 

„Непрестано плакат, јадна мајко,  

Тужна мајко сердара Кузмана,  

Нит je порок, нити је срамота.  135 

Ти си таквог изгубила сина  

Чија ће се дела прослављати  

Од далеких неких поколења.  
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Марсове ће слуге поклицима,  

A певачи славних див-јунака   140 

Песмом својом подвиг опевати,  

Подвиг сина и његове мајке,  

Бесмртном их славом овенчати.  

Нека плаче мати лошег сина!  

Кo роб живи, роб ће и умрети,  145 

Мртав он je већ давно пре смрти. 

Сад
7
 ти, мајко, почуј шта ћу рећи –  

Плач твој болни нек престане намах –  

Ја ћу подвиг Кузманов испричат. 

Дуг је свети слушати беседе  150 

О делима великих јунака”. 

 

Многобројни ућута се народ. 

 

„Тога јутра – поче причу стари –  

Ваздух порећ кликтавим песмама,  

Ми, стотинак, у ваш Стан уђосмо.   155  

Камо среће да никад не свану  

Taj дан кобни у коме пропаде  

Тако много бораца, јунака!  

Ал' нас ђаво у бездане гурну,  

И ja видех где рођаци драги,   160 

Прекаљени у многим биткама,  

Ко рибе се, јадни, копрцају...  

Многе мајке синове ће своје,  

Многе жене мужеве ће своје  

Оплакиват и жалит довека...   165 

Ми се једног тора дохватисмо,  

И овнова десет уграбисмо,  

Лепих, јаких, добро угојених...  

Други борци у Стан ваш јурнуше  

                                                      
7 Стихови од 147—252. препевани су према грчкој верзији поеме, јер у рукопису Прличевљеве 

македонске верзије недостају управо странице у којима су ти стихови. (Прим. прев.). 
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И капије разбијајућ многе,   170 

Тражили су хлеба пшеничнога,  

И из руку јадних родитеља  

Отргли су десетак дечака  

Да служинчад на гозби им буду.  

Бог невољних са висина својих  175 

Видео је те призоре страшне  

И чуо је лелеке невиних...  

Кô бич божји појави се херој, 

Намера му – страшна, страховита .  

Тад овнове ми закласмо оне,   180 

Одрасмо их вешто и искусно,  

На ражањ их дуги натакосмо,  

Крв њихова црну земљу боји...  

Потећи ће црвен поток скоро,  

Поток крви див-јунака многих... 185 

Никад нису ока творца нашег  

Клонили се синови неправде,  

Наложисмо пет ватара тада:  

На свакој се два овна вртела...  

Јешна ватра испече све месо.   190 

Угасисмо живу жеравицу,  

Те седосмо под дебелу сенку  

Поделив се у десет скупина.  

Весеље је све нас обузело...  

Бацисмо се на овнујско месо   195 

Попут гладних, дрских јастребова.  

Дворила нас служинчад покорна,  

Свеже воде она доносила. 

Кад желуце своје напунише,  

Наши момци вређаху служинчад.  200 

Необуздан разлегô се кикот  

Безобразних и дрских момака.  

Све то није слутило на добро,  

Очи им се сузам' напунише  
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Кao да се сви несреће боје,   205 

Црвене се ти момци кô божур.  

Тад обесне ја укорих оштро,  

Ал' савете моје не слушаху.  

Јер божја је освета ужасна  

Већ висила над главама нашим. 210 

У то време сјајно божје сунце  

Ha небу је одскочило било  

Изненада, усред снажне вике,  

Страшан јунак јави се на коњу,  

Њега прати десет храбрих људи.  215 

Свак је од њих хтео да нападне  

Оне који без оружја беху,  

Али Кузман главом одмахује...  

Уливајућ свима њима храброст, 

Шаље к нама гласника за битку.  220 

Губећ храброст, тада наши момци  

Потражише оружје крај себе.  

Уплашени због пропасти блиске,  

Осећаху како крв им мрзне.  

Херој Кузман, памтећи увреде,  225 

Одмах викну својим друговима: 

„Буд'те храбри, децо дичне Реке!  

Немате се ви чега бојати,  

Већ јунаштво покажите своје!  

Та зар није јадна удовица   230 

Рујним вином жеђ гасила вашу!  

Та зар није сироче кукавно,  

Дивећ вам се, радујућ се с вама,  

Целивало вашу руку моћну!  

Ta зар није сваки од вас био   235 

На гозбама на почасном месту  

И тиме се поносио врло!  

Првенство је вама припадало  

Пехар вина кад се доносио!  
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Сетимо се тога овог часа   240 

И јунаштво своје покажимо!  

Нека нико не може казати  

Узалудно како се хвалимо,  

Безразложно како се гордимо –  

Зато што смо тога недостојни.  245 

Напред, браћо! у рукама творца  

Судбина je наша одређена!” 

To рекавши, он смелост породи  

У свакога од својих бораца.  

Затим јурну на коњу витлајућ   250 

Сабљом својом, дивном димискијом.  

Полетеше за њим борци млади,  

Пуни гнева и за борбу орни,  

Кao вали ветром подгоњени,  

Бесно, лудо у крваву битку,   255 

И прострше у првом сукобу  

Многе Геге по земљици црној.  

Ал' та борба била је неравна...  

Таква ли је воља Судбе била:  

Мораху се они покорити.   260 

Нит им руке од железа беху,  

Нит им груди олово не туче,  

Смртни беху, од мајке роћени.  

И остаде Кузман, добар јунак,  

Сам заточник подвига велика.  265 

Борио се с читавом фалангом  

Кô Вријареј, исполин сторуки.  

Коњ му стреми куда га управља  

Чврста воља витеза искусна,  

Хитар, танак кô нумидска змија,  270 

Ограде он арбанашке руши  

Чувајући драгог господара.  

Кузман коња у подвиге гони,  

Поглед му је попут муње божје,  
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Удар му је као гром господњи;  275 

Он у једном магновењу ока  

Напред гледа, назад се обзире  

И окреће сабљу димискију  

Где ј` опасност и нужда велика.  

И земља се у крви купала...   280 

Коњ отвара широке ноздрве,  

Рже често, кô да му је драго  

Бит учесник велике победе;  

Гази тела палих Арбанаса...  

Свугде јаук и стењање болно...  285 

Тада се пред Гегам' зачуђеним  

Јави божји анђео-осветник  

Што ниједном смртном не наличи.  

Под сабљом му оштром и крвавом,  

Кô под српом снажна жетеоца,  290 

Сада Геге падају кô класје... 

Наш је пораз жалости велике 

Причинио дивноме Махмуду. 

Сад он стаде пред Кузманом силним 

Мрачна чела и погледа страшна. 295 

Обе руке оружја му стежу, 

И то она ватру штоно бљују, 

У устима јатаган му бритки. 

У том трену чуше се два хица:  

Полетеше два оловна метка,   300 

Оба траже месо од јунака.  

Лево раме један закачио,  

Лево раме Кузмана јунака, 

Где кључњача са плећком се спаја; 

У земљу се други брзо зари:   305 

Узалуд је пуцањ одјекнуо,  

Топла меса није додирнуо. 

Тада јурну Кузман на Махмуда...  

Смех му горки ори се по пољу,  
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Усправи се на коњу у пени,   310 

И још Махмуд јатаган не стисну,  

Кузман диже сабљу димискију,  

Тресну њоме дивнога Махмуда  

Где се грло уздиже над трупом;  

Кости нису сабљу уставиле –   315 

Стиже она до десне мишице  

Секућ хитро и месо и кости.  

Тако лако сече младу грану  

Дрвосеча у зеленој гори...  

Тада клону глава Махмудова,   320 

Паде бледа на груди јуначке.  

Потом паде и сам вођа Махмуд  

На лешеве земљу што покрише.  

Много крви прекри од јунака  

Љуте ране... Тад у ватри боја   325 

Видех, мајко, сина ти Кузмана.  

Погледах га, у чуду се нађох: 

Многе ране, уз то и дубоке,  

Покриваху тело Кузманово,  

Ал' сабљом je и даље махао   330 

Попут ватре у зеленој гори,  

Љут и страшан, крвљу незасићен.  

Из рана му топла крвца тече.  

Кад пресуши поток животворни,  

Јунак шану тајанствене речи...  335 

Клону глава као цвет увели –  

С коња паде уз тресак велики.  

Дуб у гори, победник над ветром, 

Тако пада под оштром секиром,  340 

Ал' у паду своме он поклопи  

Дрвосече што на њег' дрзнуше”.  

Тако Неди говори Арбанас... 

Писну мајка, a народ зарида,  

Јече горе, небо се пролама,   345 
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Вали морски о брег ударају...  

Тек када се плачем заситише,  

Ове речи каза приповедач: 

„Не плач, мајко, ти сина не жали!  350  

Сердар Кузман по божјој се вољи  

С анђелима у рају весели,  

Њему душу твој лелек раздире,  

Јер за милу паде домовину.  

Не пропаде Кузман као злотвор,  355 

Није њега омрзнула Темис,  

Нити су га красте окужиле,  

Ни невоље љуте сахраниле,  

Глад покопа, a река прогута,  

Нити лежећ на постељи мекој   360 

Сатре њега јектика ужасна, –  

Већ погину у подвигу славном  

Кажњавајућ дела насилничка,  

Штитећ жене, нејаку сирочад,  

Сејућ велик ужас међ душмане,  365 

Погубивши многе Арбанасе.  

Међ онима које сердар уби  

Имена ћу слабих прећутати,  

Ал' и богу и људ'ма је драго  

Кад се славе див-јунаци мача:   370 

Борац Јакуб, тај плећати јунак,  

Што надвлада Хуса исполина,  

За пупак га десницом дохвати,  

Одбаци га далеко кô камен  

И просу му сва црева по земљи.  375 

Онда Рушид, у кошуљи златној,  

Певач славни што у гусле свира,  

Вешт у игри и крвавом боју. 

Затим брко, Сулејман блажени, 

Што испуни завет оца свога:   380 

Алији је главу одсекао 
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И крв мила брата осветио. 

Ахмед силни, лица препланула, 

Што задави свет'градског кадију 

Осетивши да се овај кани   385 

Свог суседа жену силовати. 

Абдурахман, човек добре душе, 

Коме никад пушка не оману: 

И кад птице у ваздуху лете, 

Њих улучи његово олово.   390 

Ал' му сада олово не служи: 

Запрепашћен жестокошћу битке, 

Мртав паде и тугом обави 

Стару мајку јунак нежењени... 

Завичај му Малесија била   395 

Где свак може прибежиште наћи, 

Макар сина свога погубио 

Или брата свога јединога. 

Чак и кад би цар под претњом смрти 

Потражио јадног избеглицу,   400 

Крв ће своју Малешанин пролит 

Да избави драгог избеглицу. 

Горди Селман, који у бесцење 

Куће своје, имања продаде 

Да оружја светлог купи више.   405 

Емин Попиј у Дрим реку скочи – 

Носила га она многовирна – 

Хтео се је сместа утопити –  

Јер се био нечасно понео: 

Душмана је силно увредио   410 

Кад је овај без оружја био. 

Тад га виде рибар и спасе га. 

Данас, авај, Кузман, силни јунак, 

Пререза му жилу куцавицу – 

Судбина је тако одредила.   415 

Хасан Груја, славни гостољубац, 
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Чија ј' кућа сваком отворена, 

Који живи у брдима Шпате, 

Гдено чудно обитава племе 

Поштујући два закона божја,   420 

Закон Христов, закон Мухамедов, 

И празнике мешовито слави, 

И где скупа имам и свештеник 

Сахрањују мртваце његове. 

Брзи Иљаз могао je прећи   425 

Попут ласте велике просторе 

Не оставив трага никаквога, 

Ал' хитрина сад му не помогну: 

Под бритком je сабљом Кузмановом 

Сном мртваца засвагда заспао,  430 

Оставивши младу удовицу 

И цурицу од годину дана. 

Страшни Махмуд, у свему нам дика, 

Снажни вођа и велики јунак, 

Вољен од свих, скоро обожаван.  435 

To су били прави вођи Гега.  

Али многи, и прости и худи –  

Не ваља их све ни помињати – 

У крв хладну земљу потопише. 

Велика je слава за њих била   440 

Што умреше под сабљом јуначком. 

Од стотину само четворица 

Избегосмо страшну погибију 

И из Стана носимо ти сина: 

Нисмо хтели оставит јунака   445 

Да птицама, псима буде храна. 

Нека знају људи из народа 

Да јунаштво зна ценити Гега. 

У Једрену, граду многољудном, 

Више пута ja сретох ратнике,   450 

Храбре људе из земље Русије;  
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Благо Грчкој, рекао бих често,  

Што je такве јунаке родила... 

У биткама ja сам остарио 

Видео сам граде небројене,   455 

Ал' јунака до данас нe видех 

Кo што беше тај Кузман капетан. 

Благо мајци која га родила 

И својим га млеком отхранила! 

Није Кузман мајку постидео,   460 

Нит јуначко њено васпитање, 

Нити оца свога знаменита, 

Нити род свој јадни и несрећни, 

Нит je умро силни јунак Кузман! 

Бог ће њега штедро наградити,  465 

Име ће му довек спомињати, 

A песници подвиг опевати. 

Девојке ће и лепе невесте 

Певат песме у славу Кузману. 

Твој дом за нас биће свето место,  470 

У њем' ће се плач и лелек чути 

Оне мајке што роди Кузмана. 

Неће теби Гега доћ на врата 

Да ти меса и другог заиште, – 

Има раје спремне да нахрани   475 

Гегу силног јелом свакојаким. 

TOM се страшном ми кунемо клетвом 

И неће се, кажем, никад чути 

Да ј' Арбанас клетву преступио”. 

Све се Геге редом поклонише   480  

И Кузману десницу стегоше,  

Па заклетву свету учинише:  

„Кунем ти се, Кузмане, кô Богу,  

Жртво драга нејаког народа,  

Мајци твојој бола нанет нећу,   485 

Нит то коме другом допустити!” 
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Тако силне заклеше се Геге,  

Права деца још старих Пелазга. 

Строго њима Неда одговори –  

Силна туга стискаше joj груди,  490 

Гнев je мајке она изливала: 

„О ви бедне Геге босоноге,  

Босоноге, уз то набусите!  

Да л' опремате нова разбојништва  

и насиља, пљачке, одвођења?   495 

Не памтите л' нашу руку божју  

Кoja вас je данас све сатрла?  

Ил' ко звери ви се радујете  

Што погину Кузман, дични јунак?  

Ал' и друге борце има Река,   500 

Војвода ће њима бити Неда, 

Гониће вас горама зеленим 

Разбојничко да уништи племе, 

Ил' да часно и сама погине. 

Ja бих хтела у биткама светим  505 

Да одбацим бреме свог живота 

И код Бога видим своје чедо. 

Узалуд ти сина мени хвалиш. . . 

Неће Кузман лукаве похвале. 

Ваш ми je дар и гнусан и подал,  510 

Taj нам венац душман стаде плести 

Мислећ само, и дању и ноћу, 

Како да нам више зла учини. 

Њега хвале јуначка му дела, 

Њега хвале кукавне Албанке   515 

Што мужеве, децу оплакују, 

Оне коje син мој храбри уби. 

Зар ће дом мој бити свето место 

Кад ће раја морати да храни 

Гегу силног месом са трпезе?   520 

Ал' нећеш ме речју преварити, 
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Одувек je мој дом свето место! 

У њем' има оружја, барута, 

Неда о њем' мисли и брине се. 

Будете ли дружине довели,   525 

Храбро ће вас она дочекати, 

Уз помоћ вас божју уништити. 

Ал' пошто сте на рукама својим 

Мртво тело Кузмана донели, 

Једино вам овај мир ja нудим:   530 

Река неће видети вас више. 

Не буде ли тако утврђено, 

Не мож' бити мира међу нама, 

Нек још данас бој отпочне свети... 

Јер не може Неда благовати   535 

Док joj страда мила отаџбина”. 

Тако рече. Народ ужаснути  

Чекао je коначну одлуку.  

Дуго су се Албанци дивили  

Божанскоме мајке Неде лику,   540 

Срцу њеном као у јунака,  

Стасу њеном кô у горостаса, 

И заклетву свету учинише  

Да их Река видет више неће. 

Диже Неда тело Кузманово   545 

Големо je, али мајци лако:  

Она носи свога драгог сина.  

Кô вал неки што га Зефир гони  

Комеша се народ уплакани  

Тискајућ се ка капији куће –   550 

Муче она као јуне младо, –  

Двориште се испуни народом,  

Старо, младо, хоће да подржи  

Палу главу сердара Кузмана,  

Да пољуби чело му јуначко.   555 

И уз јецај Неда гологлава  
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Пробија се ка степеницама...  

Мртвога je хероја однела  

У одају дивно украшену  

Дуборезом чувених мајстора.   560 

Старица их једна чека тамо,  

Кошуљу je свилену спремила.  

Како можеш стајат равнодушна  

Када плаче и старо и младо,  

О старице, срца гвозденога? –   565 

To je Capa, стара монахиња,  

Што се нађе увек код мртваца.  

Многе ј' мртве у гроб испратила,  

Призори су смрти страшни, стални  

Срце њено тврдим учинили,   570 

Штит je свети њених молитава  

Учврстио њезин чисти разум.  

Сада она, кô надводна стена  

Кoja чека гневне морске вале,  

Равнодушна и на сузу тврда,   575 

Мирно слуша лелеке, јауке.  

Тад женама она заповеди,  

Te свукоше мртвога јунака:  

Открише се ране небројене.  

Виде ране и ускликну Неда:   580 

„Благо мајци која те родила!  

Ране теби прса покривају!” 

Тако рече храбра мајка Неда – 

Опет плаче и старо и младо – 

И положи сина у корито,   585 

Полива га водом угрејаном, 

Што је – авај! – приправила била 

Да умије сина кад се врати... 

Capa тело сердара умива 

Причајући у гробној тишини   590 

Многе патње праведнога Јова, 
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Ругајућ се свему овоземном. 

Сарине су речи текле тихо... 

Тако тече пешчаним коритом 

Вода бистра, као кристал чиста,  595 

Којом путник своју жеђ утоли; 

тако блажи бол и тугу нашу 

лек душевни, Свето писмо драго. 

И сврши се причање божанско... 

Умила је старица Кузмана,   600 

To је она брзо урадила, 

Искуства је превише имала. 

И женама знак је потом дала 

Да усправе тело Кузманово. 

Скочи прва храбра мајка Неда  605 

И подиже, јадна, крин увели. 

Тад му стара обуче кошуљу, 

Дивну, танку као паучина, 

Потом редом те хаљине златне 

Којено је празником носио...   610 

Младожењу тако приправљају 

Цуре младе за обред венчања. 

Мати сина сјајем окружена 

На постељу тад положи меку. 

Нарикаче, и старе и младе,   615 

Сад седоше око мртва тела. 

Узе мајка руке јунакове, 

Положи их на груди његове. 

И растурив своје дуге косе, 

Стаде она сина оплакиват:   620 

„Ја се надах, бићеш младожења,  

Китиће те девојке и снаше,  

Ориће се и у нашој кући  

Песме драге и коло се вити 

Ta мајстор je цвећем разнобојним   625 

Украсио твоју собу брачну! 
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Та рујнога вина пуна бачва 

Зове свате кô змај гласовити! 

Та прелепи свадбени дарови 

Послати су твојој заручници,   630 

Јер близак је час венчања био! 

Jao, јадна, худе ли сам среће! 

Место песме у мојој се кући 

Плач разлеже и јаучу многи! 

Jao, сине, место брачне собе   635 

Гроб те мрачни сада чека млада! 

Стуб си био ти Радову дому, 

Чедо твоје нисам дочекала 

Да се, јадна, уз њега радујем. 

Угаси се дом нашега Рада,   640 

Немам, јадна, ја другога чеда, 

Свака нада ишчезну у мени, 

Јер нестаде Радова колена, 

Гроб прогута потомка његова. 

Радо роди само сина Стајка,   645 

Стајко опет јединца Кузмана. 

Сви падосте у биткама славним. 

Песмом својом цуре, жене славе 

Оца твога, Стајка капетана. 

Ta био је за албанско племе   650 

Страх и трепет кô што је за зеца 

Сури орô из облака тавних. 

У Дебарци он погибе славно 

Бијући се са Мучом Дервишом. 

Паде јунак, ал' уби јунака...   655 

Само тебе нејака имађах; 

Растао си у мајчином крилу 

И с божанским трепетом слушао 

Кад ти причах очеве подвиге – 

To је теби тако драго било...   660 

О очевој слушајућ пропасти, 
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Врцаху ти искре из очију 

И преда мном ти заклетву даде 

Крв очеву да ћеш осветити. 

Малодушне ти си избегавô –   665 

Недраги су мудроме човеку, –  

Твоја мисô били су подвизи,  

Љуте битке ти си ноћу сањô,  

A на јави ти у својој кући  

Са оружјем вазда друговô си.   670 

Често те је мајка могла видет  

Како пашеш сабљу димискију  

Како гордо ти, сине, корачаш  

И говориш тајанствене речи  

Размишљајућ о биткама новим.  675 

Кao младић створио си дела  

Што Радово прославише семе  

И смутише набусите Геге.  

Ja и данас из душманских уста  

Слушах хвалу Кузману јунаку.  680 

Твоја сабља, бритка и двосекла,  

Снагу даде Реци напаћеној,  

Што кô птица у канџама орла  

Трпела је зулум Арбанаса  

После смрти твога славног оца.  685 

И ти сада журиш, мили сине,  

Стећи венце што никад не вену  

У рајскоме, блаженоме месту  

Где весеље, радост вечно влада,  

Где се оре песме благогласне,   690 

Смртно ухо какве чуло није,  

Где векови дуги хитро лете  

Кô тренуци кратки дивног пира,  

Где се живи вечно, не старећи.  

Ти ћеш тамо оца свог видети,   695 

Ha груди му пани и испричај  
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Шта учини у неравној борби  

Крвљу својом бранећ сиромахе.  

Он ће радо у својем наручју  

Загрлити јунака Кузмана,   700 

Пољубити сина капетана...  

A можда ћу скоро и ja с вама  

Бит заједно у вашем рају”. 

Тако Неда нариче за сином.  

Очи су joj суве и без суза,  705 

Црвене се као жеравице, 

Јер je врела у души joj туга  

Осушила све потоке суза... 

Плач материн све жене узбуди,  

Пиште оне до неба се чује,   710 

A напољу ојађени народ  

Плаче горко за својим сердаром.  

Подељене редом у два хора,  

Нарикаче жене опевају  

Кузманове битке и подвиге.   715 

Ко плач њихов може описати!  

Храбре мајке што су одгојиле  

Смеле момке, дружину Кузмана,  

Сада децу своју оплакују.  

Свака жали свога драгог сина,  720 

Своје чедо младо и зелено,  

Што ће храна гладним псима бити.  

Јече куће од велика плача... 

Тада Неда, хитра као срна,  

Сместа скочи у горњу одају   725 

Гневно корећ варод уплакани: 

„О тежаци, остав'те се плача!  

Не приличи озбиљним људима  

Да лелечу кô жене нејаке,  

Већ хајдете ви, јунаци красни,  730 

Што с' у моћне поуздате руке,  
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Младост бујну и ноге лагане,  

Спрем'те кола и у Стан идите!  

На великом тамо разбојишту 

Леже верни другови Кузмана   735 

Жртвовавши једине животе  

Да одбране драгу домовину.  

Мајкама их јадним донесите  

Како би их уз плач сахраниле,  

Јер мртвима тај плач је награда!”  740 

Тако викну... И тога се часа  

Момци красни, њих деветорица,  

Стуштише к богатоме Фоту,  

Извукоше хитро троја кола,  

Подмазаше катраном точкове,  745 

Па биволе у пар упрегоше,  

Са свих страна ограде ставише, 

Господу се Богу помолише,  

Подигавши к небу руке своје,  

И пођоше... Кроз многе су горе  750 

Многоврхе они пролазили...  

Жури марва, напета, знојава,  

Шкрипа кола далеко се чује...  

Сви се момци труде и запињу;  

Предводи их белобради старац – 755  

Taj je много чуо и видео. 

Управ' тада у каменој кући  

Красна дева дивних обрвица  

Плаче нежно за својим Кузманом.  

To je Mapa, јадна заручница,   760 

Старог Томе ћерка јединица. 

Она ј' разним вештинама вична –  

Кoje красе многе наше цуре:  

Баратати сноваљком, ил' иглом 

Или чешљем меким ручицама.  765 

Неће она ставит стручак цвећа  
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Крај мртвога свога заручника,  

Јер у Реци тешка је срамота  

Чути лелек младих девојака.  

Та оне су кô невине птице   770 

У крлетке јаке затворене;  

Мисли су им чудне и немирне –  

Једино их Бог вишњи разуме,  

A гласе им зид одбија тврди.  

За разбојем ткајућ танко платно,   775  

Изненадно Mapa лелек зачу,  

И црне је мисли обузеше  

Кад, у собу ушав у сузама,  

Стари Тома вест joj страшну јави: 

„Свуда плач je, кћери, и ридање...  780  

Паде Кузман, победник у Стану!  

Сад у кући њега оплакују  

Нарикаче и народ толики –  

Кол'ко лишћа и цвећа пролећног.  

Плач и лелек до неба се чује!”  785 

Скромна дева сакри своју тугу,  

Оцу своме жалост не одаје.  

Не заплака, већ само побледе  

Кô прозрачни ћилибар тевтонски.  

Стари Тома, оставив је саму,   790 

Већ премишља коме би је дао...  

О јадниче, ти никада нећеш  

Свог унука у рукама држат!  

Тад уздахну болно јадна Mapa,  

Рукама је вео раздерала,   795 

Кoce дивне пепелом посула,  

Лице своје силно нагрдила.  

Тихо, бôно, она стаде јецат: 

„О' несреће, о дана проклетог!  

Jao, јадна, тужна ли живота!   800 

Неста смеха на мојим уснама,  
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Замени га суза непрестана,  

Гроб је тавни лек за моју тугу.  

О Кузмане, срећо несуђена,  

Куд ће, јадна, твоја заручница!  805 

Ja никада више видет нећу  

Како носиш победе народу,  

Јашућ коња свога поносита,  

Како блисташ играјућ у колу  

Међ момцима, кршним играчима.  810 

Да бех, јадна, у твојој дружини,  

Пред тобом бих као штит стајала,  

Ране твоје на се бих примила,  

На горе се високе пењала,  

Кô Менада ја бих распорила   815 

Твоје, драги, крвнике, убице.  

Ал' девојка битака се клони,  

Рука ј' њена слаба и нејака...  

Ja ћу, јадна, Бога преклињати,  

На божјем се олтару молити,   820 

Можда ће се мени смиловати,  

Мени, јадној, предати те жива.  

Луда Mapo, чему ли се надаш?!  

Ta који је смртник овог света  

Из тамница пакла побегао?!   825 

Зар рад' мене да Бог милостиви 

Своје вечне законе измени?! 

У божјем ћу дому слуга бити,  

Обучена у црне хаљине.  

Никад неће смртник овог света,  830 

Макар био божанске лепоте,  

Оскрнавит Марин чедни лежај!  

Свевишњи ће, мене греје нада,  

Услишити молбе Маријине, 

Те скоро нас скупа саставити,   835 

Мене, јадну, и тебе, Кузмане.  
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Не мож' бити, мили, да си мртав!  

Ma жив си ми! Ja у онима ноћним  

Често видим лик твој поносити.  

Сунце мило, зашто тако јасно  840 

У час зао ти људима сијаш?  

Угаси се, у море потони!  

Нема више Кузмана јунака,  

Предводника наше Реке дичне!” 

Тужећ тако, ојађена дева   845 

Све посуђе у кући претури. 

 

Украј села, украј Галичника  

Има брдо са многим врбама.  

Подно брда поток кривудави  

Носи воде као кристал чисте.  850  

Сунца зраци ту једва продиру.  

Кукавица у бујноме грању  

Најпре овде свету обзнањује  

Кукајући жалосно и тужно  

Да je дошло предивно пролеће.  855 

Путник многи, уморан и жедан,  

Одмара се ту под сенком врбе  

Слушајући, усхићен и блажен,  

Цвркут птица и жубор потока.  

Дуго му се тај рај не оставља...  860 

Ha том брду станиште је мртвих;  

Ту љубица, знак жалости, цвета:  

Попут дивног ћилима индијског  

Плаво цвеће гробове прекрива.  

Земље црне ту видети нећеш!  865 

Запахне ли којег намерника  

Бајни мирис чудеснога цвећа,  

Заборавља, јадник, куд је пошô!  

По том цвећу шеће једна жена –    

Црни вео лице joj прекрива,   870 
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Драге мртве она оплакује. 

Наврх брда гроб мраморни стој  

На плочи је глава извајана; 

У отвору на западној страни    

Непрестано кандило светлуца.  875 

У том гробу јунак Кузман лежи. 

Око гроба свакога пролећа  

Красне деве, цвећем окићене,  

Опевају славу Кузманову.     

Тамо свако вече као авет   880 

Иде дева у црној хаљини  

Густа уља носећ у посуди.  

Њиме стално светло одржава.  

Она кити љубицама главу     

Извајану на плочи надгробној   885 

И уз јецај тихи и жалосни  

Оплакује драгог заручника.  

To je Mapa, верна заручница  

Храброг вође Реке поносите.    

Боже драги, и под црним велом 890 

Још се сјаји негдашња лепота.  

Њен је поглед туробан и сетан, 

Ал' кадар je да душу младића 

У маштања нежна, слатка баци.    

Црна туга на челу joj светлом   895 

И јецаји, и болни уздаси  

Изнурише румено joj лице, 

Те се топи кô восак на сунцу.  

Сад je Mapa смерна монахиња,    

Њене мисли од оног су света,   900 

Разговоре празне избегава.  

Речи су joj често тајновите,  

Те су зато житељи рекански,  

Ваља рећи, и старо и младо,  

Јадну деву лудом Маром звали. 905 
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Просјак један, слеп и врло познат,  

Уз гусле је двоструне опевô, 

Тешке патње кукавне Марије.  

Ja га слушах и верно записах.

 

 

 

 

Извор:  

Македонска књижевност 19. века, избор: Харалампије Поленаковић, 

превод: Тодор Димитровски, Матица српска, 1978.  
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АУТОБИОГРАФИЈА 

 

У ДЕБАРСКОЈ ТАМНИЦИ 

 

Ушли смо у тамницу. Одвели су нас у коуш, тесну a дугачку и 

прилично мрачну собу у којој су боравили жандарми. Господе боже, шта ли 

ће бити са мном? Стојим лоше са живцима, веома сам раздражљив, 

неспособан сам за притворство и ласкање, навикао сам да говорим отворено, 

оштро, нељубазно. Како ћу се сада у таквом стању братимити с тим бићима 

што личе на звери? 

Господин Христо Чудо (бог му срећу дао!), охридски крзнар који je 

радио у Дебру и многим затвореницима помогао, посетио нас je и донео 

хлеба и печења. Обојица бризнусмо у плач, с том разликом што су њему сузе 

текле од жалости, a мени од радости што сам у Дебру нашао једног свог 

земљака добре душе, свог другог оца на кога сам се могао ослонити. 

О великодушни хришћани, рођени да и сами будете мученици и да с 

мученицима саосећате... Али оставимо поезију. 

После два минута дошао је господин Димитраки Ефенди, војни 

апотекар, и донео ми пуну мараму јабука. 

– Како те здравље служи? 

– Боли ме нос. 

– Да, отекао вам je, a то је од велике хладноће... 

Када су посетиоци отишли, жандарми ми одузеше: један табакеру, 

други муштиклу. Однели би ми и одећу да су то могли учинити некажњено. 

Сутрадан ево ти мога у свему нераздвојног друга, господина Јакима 

Сапунџијева. (У Атини, када ми ниједан од пређашњих пријатеља и земљака 

није хтео назвати ни „добро јутро”, једино ми је Јаким остао веран. Касније, 

саставши се у Охриду, договорили смо се да сменимо владику и грчки језик 

бугарским.) Јаким ми на грчком рече: 

– Дошао сам да те спасем или да заједно с тобом погинем. 

– Немој, друже. Ти имаш породицу! 

– Кад сам ја држао онај оштар говор против грчке политике према 

нама, и гркомани се спремали да ме везана пошаљу у Цариград, зар ми ти 

ниси рекао: „Друже, не бој се!” Па ти си, сећам се, својом руком преписао 

читав мој говор и, уручивши ми препис, рекао си ми: „Куд год ишао, носи 
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ово писмо са собом. Ja ћу гинути с тобом: ти си фамилијаран човек, ја сам 

слободан.” Никада ти то нећу заборавити. 

– Али уместо једног, погинућемо обојица; a то није разборито: 

остани бар ти да се бориш... 

– Све је одлучено! Рекао сам жени: „Идем у смрт! И будеш ли родила 

мушко, крсти га Григор јер, како ми се чини, Григора Прличева нећемо више 

жива видети”. 

– Ja нисам твога мишљења; ми ћемо се свакако избавити. 

– Амин. 

– Зар се ти не уздаш у наше моћне заштитнике, особито у господина 

Христа Паунчева? 

– Бог им по заслузи платио! Управо сам тога Паунчева молио да ми 

дâ коња. Рекао сам му: 

„Господине, Прличев ће погинути! Дајте ми коња да идем у Дебар и 

бацим прегршт земље у његову раку!” A он ми одговори: „Бојим се да ми 

коња не буду познали у Дебру”. Ето ти наших заштитника! 

– Али ако je човекољубље угасло у охридских првака, има га бар у 

народу, a и код овдашњих велможа можемо га наћи. 

– Зато сам и донео много риба летница које би могле красити и 

Красову трпезу. Али запамти да ми, када већ допадосмо шака наших 

непријатеља, не можемо наћи код њих ни четвртину милости коју бисмо ми 

према њима показали када би они нама пали у руке. 

– Уверен сам у то. Када је тројански ухода Долон пао у руке 

Диомиду и жарко га молио да га пусти уз богат откуп, овај, мада му је 

претходно био обећао да га неће убити, грубо му одговори: „Ако те сада 

будем пустио, сутра ћеш опет радити о глави Грцима и наносити им штете 

својим ухођењем или својим копљем”. Хришћански закон осућује такву 

свирепост. Фанариот, међутим, иако je пo слици и прилици Христовој, више 

воли, као што je увек и волео више, грчки закон. Него манимо се дугих 

разговора; иди, ради и не излажи се отворено опасностима. A о мени 

бринуће се Бог и свеци. 

Јаким ми стеже руку: 

– Збогом. 

Мало затим дође Емин и рече ми: 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

91 

 

– Ево твојих пара до гроша. Али није добро да их имаш уза се. Коме 

да их предам? У кога ту имаш поверења? 

– У тебе и у Христа Чуда. 

– Добро. 

И Емин изиђе с новцем који ми је народ даровао, и мало затим врати 

се. 

– Дао сам их – рече – Чуду. Он ми је дао и ова зрна сувога грожђа за 

лек. – Тада Емин отвори једно зрно, очисти га од семенчица и стави ми га на 

нос. 

Више пута су ноћу (за време Рамазана Турци ноћу не спавају) 

Сапунџијев и Чудо, одричући се сна, посећивали познате и утицајне aгe и 

бегове да би их умилостивили – једнога преклињањем, другога 

примамљивим обећањима, a све рибама летницама. Дебарском владици 

Антиму обећали су св. Климентову митру и поклонили му тридесет лира и 

скупоцен ћурак. 

– Лире примам – рекао је – једино зато да их подарим где буде 

требало за спасење славнога охридског песника! 

Узмите у обзир, прво, да је Антим, као Албанац, и док je био у 

Охриду, више пута према мени показао знаке љубави (искрене или 

притворне, Бог свети зна) што сам у Сердару похвалио неколико албанских 

врлина; друго, да је жарко желео да постане охридски митрополит. 

Нос ми je, међутим, страшно отекао и болови су били неиздржљиви. 

Да ли су моји јауци додијали жандармима, или их је ухватио страх од заразе 

(у тамници је владала заразна болест), тек, било како било, изведоше ме из 

ћелије и преместише у тамницу где су били катили (разбојници), у тамницу 

која је била много гора од охридске. У њој је владао неподношљив смрад; 

поглед мојих нових другова – зверски грозан. Соба je била тесна и – о 

проклета свирепости! – под joj je био посут камењем. Недогорело угљевље у 

мангалу скраћивало je живот затвореницима који су настојали да буду што 

ближе ватри. 

– Господе боже – прошаптао сам – како ћу овде живети! Боље смрт! 

Дочека ме неки Циганин и рече: 

– Овде сам ja чауш, ja свакоме одређујем место. Реци ми зашто си 

осуђен. 

– Убио сам десет владика. 
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– Уyx! Седи овде до мене. – И пружи ми кафу. Toгa часа паде ми 

вашка на ћурак. 

– Знај – рече ми Циганин – изнад нас станују низами (војници) који 

су прљавији од нас. Озго стално падају ове... 

– Ако! И ми ћемо им слати понеку. – И злочинци се насмејаше. 

Ја се нисам смејао: болови су сваког трнутка бивали све јачи. 

Осетивши да je ваздух у просторији отрован, обазрео сам се и видео да смо 

једино кроз једну троугласту рупу на вратима добијали ваздуха, светлости и 

хране. Да би се хлеб могао провући кроз њу, требало га је преломити – не 

толико због тога што је рупа била уска, колико да би стражар проверио да се 

што у њему не крије. Страшно сам јаукао од болова и туге што су ме 

одвојили од мога сестрића, када ме je посетио господин X. Топеничар и 

поклонио ми дугачак шал (била је цича зима). Нисам разумео шта ми je 

рекао, јер је управо тада засвирала труба. 

– Хвала богу – рекао је Циганин – дошао je час шетње. Ти ћеш, 

Сефедине, данас изнети ћуп напоље. (У једном углу у тахмничкој просторији 

стајао je ћуп где су затвореници уз животињско шиштање мокрили). 

Сефедин послуша. Тешко тврдоглавима који би се усудили да одбију 

послушност Циганину. Једнога таквог је ударио тестијом пo глави и сместа 

убио. 

Кад је труба престала, отворили су врата тамнице да мало прошетамо 

или, тачније, да бисмо задовољили неизбежне физиолошке потребе које би и 

најохолијег човека натерале да сагне главу и смири се ако има иоле разума. 

После неколико минута, ево господина X. Чуда преда мном. 

– Не бој се! – рече. 

– Твоје су речи балсам који је ублажио сав мој бол и тугу. 

– Боли ли те нос? 

– Ужасно. 

– Могу ли да погледам? 

– Изволи. Скиде лек и рече: 

– Рана ти je, хвала богу, сазрела и избавићу те гноја који те мучи. – У 

тај мах стисну ми нос и гној обилно потече. 

– Добротвору мој! Кao да сам се поново родио! Лечили су ме атински 

доктори, њих двадесет, али се више уздам у твоје хришћанство неголи у 

њихову науку. 
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– Сутра ће ти бити боље, a прекосутра још боље. 

– Амин. 

– Има још. 

– Благослови. 

– Помоћу божјом и пријатеља извући ћу те из ове тамнице. 

– Амин! – целивах му десницу. 

– Јаким и ja посетили смо све аге. Сви су нам наклоњени. 

– Омета ли вас Антим? 

– Не бој се. Ја одговарам за њега. 

Док смо тако разговарали, приђе нам сестрић прекрштених руку. 

– Како си, ујо? 

– Врло добро. Ово је наш други отац који се дању и ноћу труди око 

нас. Пољуби га у руку. 

Младић целива десницу господину Чуду. Затим и мени. 

– Када те видим тако болесна, умрећу од жалости. 

– Стрпљења само, Ђорђи! Страдаћемо неко време. Сам Христос је 

страдао за народ. 

– Нећете дуго – рече Чудо. – Тако ми светога Климента, спашћете се. 

– Нек буде милостив према нама. Мени се и у ону јавио. 

– Неће он заборавити ни вас, ни ваше непријатеље. Новаца имам, и 

Емин је донео много, a и народ ће много, врло много приложити. Шта хоћете 

да вечерате? Могу вас баклавама хранити. Болесник и пустињак нек не 

посте, каже закон. 

Затворише нас у тамницу. Циганин поче бројати новце. 

– Одакле толики новци овом Циганину? – упитах неког Трифуна који 

је био убио своју жену, ужасну курветину. 

– Зар не знаш? Краде их усред чаршије и потом их дели са Адем-

агом. 

– Како то? 

– Толико се у том занату извештио, да нећеш ни осетити када ти их 

буде дигао. 

– Доћи ће и њему црни петак... Него има ли теже казне од наше? 

– Хоћеш ли да ти потанко причам о неделима ових разбојника? 

– Учинићеш ми велику услугу у овим пустим ноћима, предугим и 

бескрајним. Има времена и за сан, има и за разговор. Разговор је радост 
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несрећницима. Не ваља ни превише спавања; уосталом, не можемо ни 

спавати. 

Трифун ми поче причати ужасне ствари којима овде није место. 

Господе боже, како су затвореници спавали! Сваки је од њих главу наслањао 

на кук свога суседа. Тридесет и два затвореника je тако ноћивало док сам 

слушао приче затвореника, својих другова. 

Тако прође шест дана. Храну нам је доносио Чудо или његов калфа, 

Анастас Димзовић. Често je долазио и Јаким. Гној из ране на носу још је 

обилно текао. Затим ми се сестрић разболе, од туге или од заразе... Било је 

више узрока. 

Управо тада су дограђивали неколико тамничких просторија. Сви су 

затвореници под стражом доносили грађу издалека. Ја се, као болестан, 

нисам могао користити том спасоносном шетњом; међутим, чим сам се 

опоравио, нису ме оставили да трунем у тамници. Осетих животворно 

дејство чистог ваздуха. Али, уколико се моје здравствено стање 

побољшавало, утолико је мој сестрић све више венуо. Срце ми се кидало 

када су га другови изводили напоље држећи га за мишице. Глава му је 

клонула на рамена попут чашице увела цвета; ja сам га и таквога енергично 

бодрио речима које сам изговарао оним хроматичним тоном какав су 

употребљавали Хомерови јунаци када су подстицали на борбу своју 

дружину. 

Једне вечери, када ми je A. Димзовић донео јело и одлазио, видео сам 

кроз троугласту рупу два жандарма (заправо се тако не би могли назвати јер 

су на себи имали албанску ношњу a не униформу) који су га почели 

немилосрдно тући. Повикао сам: 

– Не бу сизден, бе катиллеер катиллеер! (Шта то радите, проклете 

убице!) 

Од тога узвика одјекнула је читава тамница, те су жандарми, 

уплашени, пустили јадног младића. Били су помислили да их то можда зове 

неки чиновник. 

Moje стање je очајно, али ће ускоро бити трипут горе. Чекала су нас 

тешка искушења: Јакима су затворили у једну ћелију где је он сажвакао и, у 

комадићима, прогутао неколико писама која је имао уза се. 

Је ли то доста? Не, никако! 
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Сутрадан, за време шетње, видео сам и свога брата Ивана и 

помислио: није ли ми право говорио Христо Танчев да ја не могу победити 

охридског владику Мелетија? Да ја својом главом не могу разбити планину, 

планина ће мени главу разбити? Ево сад ђаво хоће да сатре читаву нашу 

фамилију! 

Обузе ме страшан очај, али сам пред братом показао савршено 

спокојство, чак сам га и шарлатански ободрио енергичним речима и 

гестовима. 

– Одакле ти овде? 

– Доведе ме јуче пешице један суварија. 

– Где се налазиш? 

– У коушу. 

– Зашто си овде у Дебру? 

– Потужио сам се на наше газде да су они кривци за твоју несрећу, a 

они ме послаше овамо. 

– Хтели су да ти докажу да је тачна твоја оптужба против њих али 

буди, брате, уверен да ће их Бог казнити, a нас одавде избавити. 

– Бог те почуо! Ево ти кошуље. 

– Хвала! Како је нана? 

– Много боље. 

– Хвала богу! 

(Можда je и Иван говорио шкрто попут мене). Мало затим наредише 

нам да свако оде на своје место. 

– Обрати мало пажњу на Ђорђија, болестан је. 

– Знам. 

И растали смо се. 

Ушао сам у тамничку просторију и ceo. Боже, Боже! Како ли ће бити! 

Растављен од брата, од сестрића, од Јакима... Сви ћемо пропасти! Да су бар 

уз мене... 

Чинило ми се да ме каменит под подиже навише као полугом, да се 

соба врти око мене, да ћу полудети. Уплашен тим симптомима, осетио сам 

како ми је срце почело лупати, чинило ми се: сад ће из груди искочити. 

Устао сам и опет ceo: колена ме нису држала. Свукао сам одећу и 

обукао опрану кошуљу чија се белина разливала попут светлости. Злочинци 

су се дивили материјалу и његовом сјају. 
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Симптоми нестадоше. Осећао сам се боље. У таквом сам стању био 

кад је дошао Емин. 

– Како здравље? 

– Није баш добро. 

– Да доведем лекара? 

– Не, ти ћеш ми бити лекар. 

– Спреман сам. 

– У моје име написаћеш језгровит арзохал (молбу) мутесарифу. 

Написаћеш: Кoja je наша кривица? 

– Добро. 

– Кo нас тужи? 

– Добро. 

– Нас четворица пропадамо у Дебру затворени u несуђени. 

– Врло добро. 

– Хоћемо дa изиђемо на суд. 

– Врло добро. 

– Ако будемо пропали, паша ће одговарати пред Богом u пред 

људима. 

– То није добро. Такве се речи не пишу, али буди без бриге: имаћеш 

арзохал да не може бити бољи. Ja ћу га сам поднети. 

– Жив био! 

Емин je написао молбу и предао ју је. Око поноћи позваше ме. Кад 

сам прекорачио праг суднице, поколебах се. 

– Ха, ћафире (преваранте) – рече кадија – правиш се да си болестан. 

– Ja сам тешко болестан, a брат и сестрић су можда већ мртви: има 

два дана како их нисам видео. Ах, боже, какво нас зло снађе! О кога смо се, 

јадници, огрешили? .. 

И рекавши то, грунуше ми сузе. 

Посадили су ме за иследнички сто и започели с оним бескрајним 

питањима и одговорима: име, презиме, звање, место боравка, поданство... Та 

шта су друго могли питати? Зар нису знали да сам невин? 

Паша извади једну моју свеску и пружи је кадији, који је, пореклом 

Тоска, знао грчки. Овај отвори свеску и стаде читати: 

– Шта је ово? – упита ме. 
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Почех му казивати да је то збирка рима (још нисам знао да Коран 

проклиње стихотворство, мада је сам песма). 

Кадија се окрену мутесарифу и рече: 

– Шухара имиш. (Песник је). 

Тако прође још осам ноћи у којима сам стално био саслушаван. При 

крају је саслушањима присуствовао и мој сестрић, коме се здравље било 

побољшало. Оптуживали су га због некакве преписке између њега и брата 

Косте, у Румунији. Он им одговори: 

– Никада му нисам писао, нити ми је он писао. 

На седмом саслушању паша покуша да ме уплаши: извади један мој 

мали говор који сам био написао на поцрнелој хартији и одржао га на 

школским испитима, и рече ми громким гласом: 

– Сад си готов, бе јаланџи (лажљивче)! 

– Оооух! – изустих и устадох (оно оооух често je одјекивало у 

тамници и био сам га научио). 

– Да ли се тако одговара једном паши? – рече ми писар. 

– Ja бих и султану тако одговорио кад би ме назвао лажљивцем. (Ту 

ме Хомер није преварио; он вели: „Храбар човек je у свему бољи”.) 

– У том свом говору рекао си да народ није дужан да плаћа дажбине 

владикама. 

– Јесте, то сам рекао, то и сад кажем, a говорићу и у будуће. 

– И то је истина – рече Илијаз-ага, који је данас Илијаз-паша (бог га 

узвисио!). 

– И ја то знам – рече паша – али није допуштено говорити пред 

народом такве бунтовне речи. 

– Погрешио је као човек – рече Илијаз-ага – али у односу на владику, 

a не у односу на девлет. 

Тада ја рекох паши: 

– Нас четворица ту пропадамо. Ако погинемо ja и мој сестрић, нека 

ти је пред Богом опроштено! Али, буду ли погинули мој брат и Сапунџијев, 

деца њихова ће пред Алахом викати против вас. Ако смо криви, ви нас још 

данас погубите. У противном, ви скрнавите ваш Рамазан. 

Паша побледе. Стајао сам више његове главе не као осуђеник већ као 

судија: живот ми је био омрзнуо. И да неко не помисли да сам само тада, тј. 

због несрећа својих живот омрзнуо: ни у детињству, ни у младим годинама, 
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ни у зрелом добу, ни у старости својој живот нисам ценио. Повероваће у то 

бар несрећници, ако не сви. Вазда ми je у ушима звучала изрека: слободан је 

једино онај ко презире смрт. 

Јузбашија je присуствовао саслушању и чудио се: мислио је да смо 

заслужили вешање. Паша му, међутим, нареди да ме одведе у своју собу, и 

он одговори: „Пеки, ефендим!” (Разумем, господине!) с поштовањем које се 

одаје старијем од себе, a које карактерише Османлије (без тога поштовања 

они би одавно пропали), одведе ме у своју собу и покаже ми лепо место где 

ћу седети и спавати. Али ми и ту удари у нос ужасан смрад, гори од онога у 

тамници злочинаца. Соба je била између двеју најсмраднијих зграда у којима 

сам тамновао. Toг тренутка окупише се у собу неколицина жандарма. Поред 

ватре била је велика џезва пуна кафе. (Албанац пије по двадесет кафа у 

двадесет и четири сата.) По наредби јузбашије били су сви послужени 

кафом, пa и ја. Мада ми je забрањено да пијем кафу, узех и ја. (У Османлија 

је ужасна ствар одбити било какав позив или послужење.) У разговору 

јузбашија је, мислећи да не разумем албански, ово рекао: 

– Ма чујте, људи, мени Турчин некако слабо изгледа. Дао бог да није 

тако, али чини ми се да је слаб. 

Ја сам од слабости често излазио напоље. Гледајући ме, злочинци су 

говорили: 

– Даће бог, опет ћеш нам се вратити. Било je наређено неком 

Оломану да ме спроводи. Зато су сви гунђали кад сам хтео напоље. 

Међусобна мржња се појачала када сам једном Албанцу који је, да би ме 

насекирао, рекао: „На Бајрам, ишала, банућемо у Охрид и сав град 

опљачкати!” – одговорио на албанском: 

– Мо м'чаа кок'н! (Немој ме једити!) Рекао сам да ми је живот 

омрзнуо. Кафа ме је дражила. Живци су ми попустили. Говорио сам 

отворено и дрско. 

Једног јутра изишао сам напоље сам јер Оломана није било. Када сам 

се вратио у смрадну собу, нисам могао a да не изразим своју одвратност 

узвиком на грчком: 

– По си кенеф! (Какав нужник!) Јузбашија се пробуди, позове једног 

жандарма и рече му: 

– Узми овога и одведи међу злочинце на место где нема вашију! 
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To je значило: на најгоре место. И жандарм ме одведе у најудаљенији 

угао собе за злочинце, где је управо два дана пре тога умро неки злочинац од 

тифуса. Злочинци су се смејали и радовали што сам се вратио код њих, како 

су ми и пророковали. Сутрадан ме преместише у тамницу где су били 

дужници; она се ни почему није разликовала од оне за злочинце, једино што 

је имала један прозор и под joj није био каменит. У тој тамници могли смо ja 

и сестрић бар разговарати и тешити један другога. Узалуд сам својим новим 

друговима говорио да понекад отворе прозор; они су готово сви били веома 

оскудно обучени, a и нису схватали шта значи проветравање просторије. 

Ha несрећу, тамо је био један ефендија који je ноћу сатима мрмљао 

бесконачне молитве, a пред себе је пре тога стављао неку дашчицу. Мрзели 

су га и презирали сви затвореници. 

Уопште узев, живот је ту био сношљивији, али сам се после два дана 

разболео. Док су се сви тресли од хладноће, моје je тело било у јакој 

грозници која ме je бацала у непрекидни сан. Суђено je било моме сестрићу 

да гледа моја страдања и ломи прсте нада мном. Није ми познато колико сам 

дана тако лежао болестан; кад ми је грозница мало попустила, освестио сам 

се и видео да се налазим опет у тамници за злочинце. Ту ме обавеетише да су 

ми брата ослободили зато што je био опасно болестан (владала је зараза); да 

га je X. Чудо примио у своју кућу; да је брат брзо оздравио захваљујући том 

дивном човеку и његовом калфи A. Димзовићу. 

Слушао сам ове вести безосећајно, као човек који je навикао на 

сталне несреће, како своје тако и својих драгих. Знате ли како сам добауљао 

до врата да бих их чуо? Требало je да пређем растојање од шест метара. 

Колена су ми клецала. Скоро на сваком кораку падао сам преко затвореника 

који су лежали (дању су спавали). Нисам веровао да ми je организам толико 

изнурен и да ме ноге не могу држати. Злочинци су почели гунђати и био сам 

принуђен да према вратима, где су ме чекали посетиоци, бауљам 

четвороношке. 

Памтим један догађај који доказује да су ми онда и умне снаге 

ослабиле, не само зато што ми је грозница мозак оштетила, већ зато што ми 

je читаво тело патило. Затвореници су се у рамазанским ноћима веселили на 

разне начине. Једне вечери, док сам спавао, један од злочинаца био се обукао 

у женске хаљине. Сви су се смејали, те сам се од тога пробудио и видео како 

многи дирају прерушену „жену”. Она је тобож покушавала да побегне и 
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жалила се на оне који су је дирали. По природи кратковид, нисам схватио о 

чему се ради и почео сам из све снаге говорити о чистоти морала, која се, 

особито у Албанији, сматра првом божјом заповешћу. Циганин је очигледно 

ради смеха, уштинуо прерушену „жену” и она писну, тобож од бола. Тада се 

у мени јави донкихотски дух: устао сам у одбрану невине и нејаке жене коју 

су напали! Кao што немоћна мачка, у борби са снажним псом, бежи на дрво 

или према зиду и усправља се на задње ноге ослањајући се леђима о зид, a 

предње ноге држи уздигнуте и спремне за одбрану и баца се одлучно на пса 

да би му у главу забила оштре нокте – тако сам се и ја пред огромним 

Циганином ослонио леђима о зид, подигао омршавеле руке за борбу и 

повикао: 

– Лене се дотврас! (Остави je, убићу те!) Али сва ми je снага била 

само у гласу и, како га нисам могао напасти, напао ме је он. Пао сам на њега 

као мртвац: руке на његова рамена, глава на груди, a ноге остадоше тамо где 

су и биле. Многи затвореници опколише чауша и мољаху га да има милости 

према мени. Не само што je милост показао, већ je и игра била прекинута. 

Још само неколико дана и – моје би патње на земљи заувек престале. 

Али сутрадан ми Наум Кумев рече: 

– Радуј се, дошли су старци из Охрида, њих седам, из сваке махале по 

један. Они носе довољно новаца, као и молбе читавог народа за ваше 

ослобођење. Плакао би и ти кад би чуо колико су путем пропатили од 

снежних намета и вејавица. Антиму су дали на дар тридесет лира и скупоцен 

ћурак и обећали му да ће му обезбедити престо светог Климента. Сутра je 

Божић и Антим ће вас ослободити. Ако ми не поштујемо турске празнике, 

Турци поштују наше... Знаш ли да је Јакиму жена родила сина. 

– Жив био! Како су га крстили? 

– Григор. 

– Жив био, велики порастао! Григор је сада у другом разреду 

прогимназије.
8 

Те вечери, уочи Рождества Христова, чуо сам Антимов глас. Тог 

тренутка отворише се врата и двојица Охриђана, Евтим Мушмов и Наум 

Кумев, дођоше к мени, узеше ме за мишице и извукоше напоље. На изласку 

Циганин не заборави да завуче прсте, кажипрст и средњи прст, у мој џеп 

                                                      
8 Тј. у шестом разреду основне школе. (Прим. прев.) 
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тако вешто да сам га једва осетио. Ништа му не рекох јер и онако у џепу није 

било ништа. 

Целивах десницу тобожњем избавитељу. Кажем тобожњем, јер ме он 

није избавио зато што сам био невин, већ због обећања и поклона које су му 

дали, a нарочито зато што сам у Сердару похвалио Албанце. Било како било, 

он нас је избавио и немам права да испитујем да ли нам је он био пријатељ 

или непријатељ. Сместио ме је у једну прилично чисту собу своје 

митрополије (Турци су касније митрополију претворили у прах и пепео.) Moj 

je сестрић отишао у хан. „Господе боже, мислио сам, зашто нису мог 

сестрића овде примили?... Не може ли ме Антим шољицом кафе отровати?” 

Ту сам пио воде какве, уверавам вас, нема у читавом свету; то je вода 

коју сам ја волео више од баснословног нектара; вода коју наши хемичари 

морају испитати; вода која све Дебране прави умнима (у Дебру нема 

глупака). 

Антим ме ниједанпут није одвојио од своје трпезе. Сам нас је служио 

дебарским вином, које је неупоредиво боље од охридског (Дебар је 

вулканско место). Ја сам више волео воду из митрополије. Јутром и вечером 

смо Антим и ја читали одговарајуће молитве и, када бисмо завршили, 

поклонио бих се пред њим трипут и целивао му десницу. 

– Ви дивно читате и певате – говорио је. 

– Казнио ме Бог – рекох му. – Внегда стужати ми, возвах к тебје, 

Господи! 

A он се смејао. Био је то непрестан, заморан смех. Није могао ни 

помислити да ја то говорим озбиљно. Послао ме je у чувене дебарске 

термалне изворе заједно с једним својим слугом који ме је опрао. 

Не памтим добро да ли je био трећи или четврти дан после Рождества 

Христова када је Антим приредио величанствени пир свим утицајним 

личностима у Дебру. Чини ми се да је тим пиром хтео да се ослободи обавезе 

да свакоме од њих дâ од новаца које је добио за моје ослобођење. После 

вечере – или, као што би рекао Хомер – када су се задовољили јелом и 

пићем, Антим је стао приповедати како сам написао једну добру песму, како 

сам у њој похвалио Шкипетаре (соколове), како је моје дело привукло општу 

пажњу у Грчкој, како je оно награђено, итд. Посебно је настојао да им 

протумачим један стих: 
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– Еј завали! (Јадник!) – говорили су гости. Затим сам као слободан 

човек одлазио и у шетњу. У чаршији сам срео и злочинца Даута; био је 

слободан. Ходао је чудновато: када би подизао десну ногу, нагињао je тело 

напред, a ногу помицао назад и дизао je одвећ ружно. Притрчао сам да му 

честитам слободу. Будући да су ме знали као убицу десеторице владика, 

учинио ми је част загрливши ме трипут. 

– Тако ти пријатељства, Дауте, не дижи ногу тако високо. 

– Не знаш ли да да сам петнаест година био у оковима... 

– Можеш ли да и њу пружаш као другу? 

– Не могу. 

– Твоја је нога: можеш joj наредити. 

– Не могу. 

Чудио сам се томе. Једном укорењени порок не може се више 

искоренити. 

Једнога дана, заједно са Ђорђијом Манчевим, враћајући се после 

посете мојим болесним друговима који су били пренети у једну гостионицу, 

доживели смо да нас један момчић гађа каменицама; чак je Манчева ударио у 

ногу. 

Када сам се мало опоравио, потражио сам и добио дозволу да 

посетим дивну велику обитељ Св. Јована Претече. Био сам усхићен звучним 

словенским богослужењем. Чудио сам се како то да се оно у Дебру, Кичеву и 

Прилепу очувало, a у Охриду нестало. 

Петнаестог јануара 1869. године предадоше ми књиге и рукописе. 

Имао сам шта видети! 

Међу њима нашао сам и туђе књиге које би могле компромитовати и 

читав град пред турском владом: Бугарску и Српску историју, Разговор 

петорице официра који деле Турску империју и Војне вежбе (знао сам да ова 

књижица припада охридском доктору Вилари, из Јањине). 

Сутрадан, 16, пошли смо из Дебра заједно са старцима; 18, на дан св. 

Атанасија, нашег домаћег заштитника, стигли смо у Охрид живи и здрави; 

једино су ми брат и сестрић били болесни. 

 

 

Извор:  
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Македонска књижевност 19. века, избор: Харалампије Поленаковић, 

превод: Тодор Димитровски, Матица српска, 1978. 

  

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Пронађите хомеровске елементе у спеву Сердар. 

- Истражите положај жена у односу према дестабилисаном 

патријархалном свету. 

- Препознајте елементе модерне прозе у Аутобиографији Г. Прличева.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКО ЦЕПЕНКОВ  
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ЦЕПЕНКОВ, Марко Костов (Прилеп, 1829 – Софија, 1920) – 

највећи и најзначајнији сакупљач македонских народних умотворина, 

етнограф, песник и писац. У школи је провео само једну годину а затим га је 

отац послао на занат. Касније је у Струги још једну годину провео у грчкој 

школи. Сам се образовао читајући најразличитија издања. Егзистенцију је 

обезбеђивао бавећи се терзијским занатом, али је био и укључен у 

друштвени живот града. Под утицајем Димитрија Миладинова, када је овај 

радио као учитељ у Прилепу (1875), започео је да сакупља народне 

умотворине. Када је сазнао да бугарско Министарство просвете откупљује 

народне умотворине за штампу, 1888. године одлази у Софију и сабрану 

грађу предаје Ивану Шишманову, a овај ту грађу даје на рецензију Ефрему 

Каранову. После позитивне рецензије, део записа је објављен већ у првом 

броју познатог Зборника за народне умотворине, али је и у наредним 

бројевима остао један од најредовнијих сарадника ове публикације. После 

тога је и остао да живи у Софији. Писао је и песме, приповетке („Сиљан 

Штркот”) драму Црне Војвода, Аутобиографију и др. Умреће у дубокој 

старости, намучен и разочаран. Од објављених и необјављених материјала 

1972, године у Скопљу објављена су његова сабрана дела у 10 томова. Поред 

народних умотворина и његових ауторских дела, ово издање садржи и 

многобројне етнографске записе, филолошке материјале, историјске и др.  

 

ДЕЛА:  

 

Сказни u сторенија. Редактирал Блаже Конески, Скопје, 1954; Марко 

Цепенков, Одбрани творби. Избор и коментар Гане Тодоровски, Скопје, 

1974; Македонски народни умотворби, I–Х. Редакција Кирил Пенушлиски, 

главен уредник, Блаже Ристовски, одговорен уредник, Томе Саздов, член на 

редакцијата, Скопје, 1972; Македонски народни приказни, 1–5. Приредил 

Кирил Пенушлиски, Скопје, 1989. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Кирил Пенушлиски, Одбрани фолклористички трудови, I, Скопје, 

1988; Кирил Пенушлиски, Македонски фолклор. Историски преглед, Скопје, 
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1999; Симпозиум посветен на животот и делото на Марко Цепенков, Скопје, 

1981. 

Марко Китевски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1601. 
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АУТОБИОГРАФИЈА 

 

ЖЕЂ ЗА ЗНАЊЕМ  

 

Многи су филозофи говедарима постали, и многи су говедари касније 

били филозофи – тако веле наши стари. И одиста је тако ако се суди пo 

многим мојим пријатељима и непријатељима; највећма, пак, чудио сам се 

своме оцу, Бог да му душу прости. 

Moj се отац звао Коста Марков Цепенков. Деда ми је био из села 

Ореовца, на два часа хода од Прилепа, на североистоку, и радио је као 

самарџија у Прилепу. Умро је пре него што сам се ja родио. Отац ми је 

причао како су мом деди наденули надимак Цепенко. Једне недеље деда je, 

обучен у беле гаће с великим расцепом чак до тура, изишао на сеоски мегдан 

да се игра с децом. Видевши га онаквог, деца повикаше: Марко Цепенко, 

Марко Цепенко, те му је тако од тога дана остао надимак Цепенко. Деда је 

волео песму, a и лепо je певао. Кад би пошао у село Коњаре да тамо венча 

или крсти у кућама с којима се окумио, запевао би тако снажно да су му 

песму слушали чак у Коњарима: чувши је, кумови би изашли на буњиште да 

га дочекају: 

– Децо, жене, излазите да дочекамо кума! Ено га, долази!  

За часном трпезом он би три дана и три ноћи певао само јуначке 

песме сватовима или гостима, према ономе што се славило. У многим је 

селима био кум, најпре зато што је знао сијасет јуначких песама и што je 

умео лепо да пева, a потом што je био самарџија – и то први мајстор за 

самаре – кога су знали сви у крајевима око Прилепа и Битоља, затим у 

Тиквешу. Долазили су к њему да им управо он направи самар. Ето баш из 

тога разлога сељаци су га звали за кума. Од када знам за себе, кумови смо 

житељима села Коњара, Кадиног Села и Беле Цркве. 

Деда је имао четири сина: најстарији, Никола, радио je као кујунџија 

у Прилепу; Коста, мој отац, радио je свуда као хећим (лекар); млађи; Ристе, 

радио je као зидар у Цариграду a најмлаћи, Илче, радио је више година као 

чешљар у Софији, у Прилепу и најзад у Крушеву. И три кћери je деда имао: 

једна се звала Кафа, друга Mapa, трећа, најмлађа, Дафа. Кафа je умрла у 
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Прилепу пре него што сам се родио, a Mapa и Дафа у Крушеву; њих добро 

знам. 

Само су отац и Дафа били попут деде добри певачи, a остали не баш 

толико. (Да је моја тетка Дафа, Дафина, волела песму, тврдио je и слепац 

Наум, који je од ње научио сто и шездесет песама.) 

Остављајући пo страни своје стричеве и тетке – Бог им подарио 

рајско насеље! –, хтео бих да кажем нешто о своме драгом оцу: како je живео 

у детињству, у зрелом добу и у старости, све док није умро на рукама мојим 

и моје сестре године 1873, новембра 20. 

– До своје петнаесте године ишао сам, синко, без гаћа – причао ми je 

– и харача нисам платио. A ви данас, чим се мушко роди, одмах плаћате 

харач за њ. Тешко вама када то дочекасте! 

Већ се био приближио двадесетој, a још није ни на занат пошао, нити 

се каква посла прихватио. Само je свој ћеф терао, у лов ишао, гуске држао и 

свога гусана водио да се такмичи с другим гусанима. Такве је ствари радио. 

Једнога дана попео се на неки дуд у прилепском крају Доња башта. 

Ha несрећу, ево ти харачлија, засели испод дуда и отворили тефтере да виде 

ко je платио харач a ко није. Седели тако читава два сата и никако да 

погледају навише где би у дудовој крошњи спазили мога оца. A овај, стојећи 

на грани два и три сата, више није могао издржати: ноге су му утрнуле; 

најзад је скочио са дуда на земљу, дигао се на ноге и беж! Скочила су 

двојица харачлија и појурила за њим: 

– Стани бре, ћерата
9
 – викали су за њим – да видимо ко си! 

Како би, болан, стао, кад је умео бежати попут стршљена. Бежи, и 

само бежи! 

– Ево уписасмо те, платићеш харач! 

– Ево што ћу вам..., на! – махао је десном руком и бежао. 

Мада није платио харач, осетио је донекле да му ваља бити 

домаћином и потражити себи каква посла. Срећом, зет му je био пошао у 

планину да теше греде и даске неком бегу, те је отац нашао да je добро да и 

он пође. Отишли су у планину Рамна бука и почели радити. Првога и другога 

дана јели су оно што су од куће понели; трећег дана почели су кувати 

качамак и јести. 

                                                      
9 Лупежу. 
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Скували су качамак, ставили га на неку мешину и сели да ручају. 

Ставио отац лоптицу качамка у уста – и она му се залепила за непца. 

Гутајући je, умало се није удавао. Зар је јадни отац дотада видео и jeo 

качамак од раженог брашна, уз то посан?! Устао je одмах, као ићи ће на воду, 

и – отишао кући. 

Упознавши планину, помислио је да постане дрвосеча. Молио је зета 

Смилета да му купи магарца, те је, скупивши још два-три магарца од 

баштована, дрварио прилично времена. Лети му je било лепо; кад је 

зазимило, наишле су невоље. 

Напустио je дрварење и постао пекар. И тај му је посао додијао, па се 

после извесног времена прихватио бакалука. И то je баталио и нашао да je 

добро да пође у печалбу у Влашку: тамо ће тобож велике новце зарадити. 

У Влашкој је свугде тражио посла – није га могао наћи. Зближио се с 

неким човеком који je служио у некога кадије, те га је овај узео к себи да му 

помаже. 

Остао тако отац коју годину у Влашкој и вратио се кући с новцем 

који је стекао. Дошавши кући, потрошио je зарађено. Тада се он и брат сложе 

да иду у Србију и отишли су. 

Никола je радио на занату, a отац је постао пандур књаза Милоша. 

Сви пандури у књажевој служби били су тада из Македоније. Највише је у 

Милоша суварија. 

О Ускрсу изишао Милош ван Београда са свим коњаницима: они ће 

се такмичити, a Милош ће их посматрати. Играли тако и, на крају, 

дохвативши коње за гриву и дрмнувши дизгине, појурили. Очев je коњ у 

трку наишао на неку калдрму која је била постављена ниже како би браздом 

вода отицала; и уместо да je лепо пређе, он je њу у галопу прескочио. При 

том су му пукла сва три каиша, тако да је пао и, одбацивши оца заједно са 

седлом, цркао. Оца су другови прихватили и однели га у град. Рекли 

Милошу, a овај га узео у своју одају. Положили га на свежу овнујску кожу, 

где je лежао у несвести читавих двадесет и четири сата. Пробудивши се, чуо 

је плач детињи и осетио смрад од коже. 

– Где сам ово побогу, Димитрије – рекао je другу који га je чувао и 

чекао да се освести – што ми овако смрди? Кao да чух плач детињи? 

– Ћути, Коста, не говори – рекао му је – јер си овде у одаји 

Милошевице. Причекај мало док јавим Милошу. 
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Отрчао je и јавио Милошу да се отац освестио. Дотрчао Милош и 

обрадовао се да се његов пандур освестио. Сваким даном мом је оцу бивало 

све боље и прездравио je. Милош га је много волео јер је мој отац био веома 

храбар коњаник. 

После неког времена отац је напустио пандурску службу и отишао у 

Смедерево, где је отворио пекару и механу баш поред обале Дунава. Тамо му 

je посао добро ишао: ставио je у ћемер стотину дуката. Наслуте двојица да 

отац у ћемеру има стотину дуката и скројили план како да га опљачкају. 

Један од те двојице имао сестру којој je сваки дан носио киту цвећа јер га је 

тобож волела. Једнога дана дошла она двојица моме оцу, и један од њих ће 

њему: 

– Брате Коста, мени je у сну речено да одем на ту и ту њиву и да тамо 

под крушком откопам читав казан дуката. Лепо, али то мора урадити човек 

који има беле очи и јатаган са црним балчаком. Он треба да обележи место и 

забоде нож у средину. Тек онда може почети откопавање казана с новцем. Не 

буде ли тако учињено, новци се неће показати. Ето, ти имаш беле очи, a и 

јатаган ти je с црним балчаком, па хајде ако хоћеш с нама да откопамо казан. 

Новце ћемо поделити, ионако си нам пријатељ. 

Око у човека лакомо, превари се отац и оде тамо с оном двојицом. 

Обележио је место које су му она двојица показала и забо је нож тачно у 

средину. У тај мах један од оне двојице баци му прегршт пепела у очи. 

Срећом, отац се сагну те га пепео мимоиђе. Припуцао је отац на њих из 

пиштоља, али их није погодио јер су бежали главом без обзира. 

Крили су се затим више месеци и успели су преко својих пријатеља 

да некако умилостиве оца да им опрости. И он им је опростио. 

У Смедереву је отац засадио виноград од 20 хиљада чокота. И управо 

пред бербу морао је да бежи из Србије због неке погрешке. (Био се уплео у 

политику; да су га ухватили, био би натакнут на колац.) 

Живео je неко време код куће и ускоро се с Николом поново обрео у 

Влашкој. Баш су погодили када да раде и зараде! У то време био неки 

Слуџар Тодор; он je све странце (међу њима је највише било Македонаца) 

побунио против бољара показујући им неку лажну повељу коју су му тобож 

у Русији дали. Дигла се војска од читавих двадесет и шест хиљада странаца; 

почели су да пљачкају бољаре – узимали су све што су нашли у њиховим 

кућама. Тек када је стигла турска војска, устаници су се разбежали. 
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Отац је тада са четрдесетак другова бежао из Влашке према 

Аустрији; од њих је потера готово све поубијала, само су шесторица, међу 

њима и мој отац и стриц, остали живи. Отац је био лакше рањен у плећку. 

Једнога дана су се њих петнаестак крили у неком трњу. Неки 

Каравлах je у то гонио пар волова путем који је од њих био удаљен око пола 

сата хода. Један од волова скренуо je с пута и упутио се, полако, право к 

њима и стао да их посматра. Покушавали су да га отерају, викали, али се он 

није мицао. У то је стигао онај Каравлах, потерао вола и тада приметио 

бегунце. Дошавши с воловима у село, рекао је сељацима кога je видео, и 

пошла je потера. Устаници су већ били напустили трње и, бежећи, ушли у 

неки воћњак где су из заседе побили многе људе из потере. 

Било како било, тек отац се врати кући и поче грицкати новце које је 

био донео и – потрошио их je. У Србију више не може ићи, у Влашку никако, 

заната нема, a овамо треба јести! Чудио се отац шта да ради. 

Ипак, срећа му се осмехнула: у чаршији је једнога дана видео неког 

Мијака из Лазаропоља од око шеездесет година где неком човеку вади зуб 

кутњак. Извадио га je врло лако. Док је Мијак то радио, отац je натенане 

разгледао сав његов алат за вађење зуба и распитивао се који алат чему 

служи. 

– A зашто ме ти, младићу, питаш? – рекао му Мијак. – Нећеш ваљда 

за хећима учити кад желиш да знаш који алат чему служи. Него, ако ти je пo 

вољи, a ти пођи са мном. Купићу ти коња, и ићи ћемо пo вилајету, лечити 

болесне и невољне, a новце које зарадимо делићемо ортачки, a и занат ћеш 

научити. Зовем се Хаџи-Стојан, божји сам човек, не гледам ја толико на 

новац. 

Чувши те речи Хаџи-Стојанове, мој се отац одмах прилепи уз њега. 

Како је Хаџи-Стојану био потребан помоћник, узео је оца, купио му коња, те 

су заједно ишли пo селима и градовима да траже болесне и лече их. Тако је 

отац лечио шкрофуле, очи, камен у бубрегу, гојазност и др. и видао свакојаке 

ране. За годину дана он је читаву Хаџи-Стојанову лекарску вештину упио у 

себе. Чудио се хећим великој памети мога оца: 

– Ах, море Коста, тако ми те жао што си неписмен. Јер, знаш, у 

нашем занату треба знати књигу како би се памтили лекови којима лечимо, a 

они се без записивања не могу памтити. 
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Чувши те речи хаџијине, отац се мало замислио и схватио је да човек 

који књиге не зна не може хећимом постати. Зато је замолио хаџију да га 

књизи научи. Написао му хаџија грчку азбуку и показао му како се које 

слово чита. Ha велико чудо хаџијино, отац је грчка писмена научио за 

недељу дана и хаџији написао нешто као поздрав на грчком језику (грчки, 

влашки, каравлашки, арбанаски, турски знао је говорити, a тек српски – био 

je прави Србин) и дао га хаџији. Отворивши га, хаџија га је прочитао са 

највећим уживањем. 

Само се једна погрешка повлачила у писму: речи нису биле одвојене 

једна од друге као што je ред, већ су све биле везане једна за другу и на њима 

није нагласак био означен
10

. 

– Море, Коста, зашто ти мене вараш – рекао му хаџија – да не знаш 

књиге? Ево видим да знаш, једино си погрешио што ниси речи одвајао једну 

од друге. 

Схвативши да речи ваља у писању одвајати, отац je то утувио себи у 

главу, учио још недељу дана и – научио je да савршено пише и чита на 

грчком. 

Мало затим научио je читати бугарски и српски, те нам je српске и 

друге песме читао све до своје смрти. Читао нам је из српских песмарица. 

Три-четири године обилазио је он са хаџијом села и градове и научио 

је боље од њега да вида ране. Испраксирао се и у лечењу унутрашњих 

болести, клистирањем и пуштањем крви на руци – кад je болесник у великој 

ватри и осећа велике болове у трбуху. Старима и онемоћалима знао је 

приправити смесу од разног лековитог биља и др. 

Умео je од прве да позна хоће ли болесник оздравити или умрети. 

Болесника у чије оздрављење није био сигуран – није лечио, јер су такви 

тешко прездрављали. Ако је човеку куршум пробио кост од лакта навише 

или од колена навише – није веровао да ће такав човек прездравити. 

Чим би се вратио кући после посете неком болеснику кога је први 

пут прегледао, питали смо га хоће ли тај оздравити или умрети. За дивно 

чудо, како би отац рекао, тако се дешавало. 

Народ је Косту Цепенкова звао сиротињским лекарем. 

– Позовимо ми сиротињског лекара – знали су рећи. – Нећемо ми оне 

дерикоже Филипа и Алексу да нас оголе. 

                                                      
10 По грчком правопису, у речима се означава наглашени слог. (Прим. прев.). 
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Кад би коме болеснику давао шербета да би га клистирао, или је 

некога ко се прехладио покушавао да озноји, седео би дуго крај њега као што 

бабе седе поред труднице при порођају, само да би му некако помогао. Кад 

би болесник прездравио, давали би његови колико им је срце казивало; 

заједно са новцем, давали су оцу и који поклон, бовчалук или што друго. 

– Зашто си, оче, пристао на тако мале новце? – говорили смо му код 

куће. 

– Мени се плаћа тек толико да није бадава – рекао би – нек и тај 

сиромашак види које добро на овоме свету. 

Чак и када би углавио да човека кога је пушка ударила излечи за сто 

или двеста гроша, није правио питање ако би му закинули, већ je то алалио. 

Једном речју, био је веома милостив према сиромашнима; среброљубац није 

био. За посету сиромашном човеку узимао је сто пара, за вађење кутњака 

узимао је двадесет пара; тако и за све болести које је лечио. 

– Зашто, оче, наплаћујеш тако јевтино своје услуге, ваљда треба и ти 

да оставиш мало имовине када будеш умро, како бисмо и ми живели ко наши 

суседи? 

– Доста je теби, синко, благослов који ћу ти дати, јер очев благослов 

вреди више од сваке имовине коју ће он својима оставити. И друго ћу ти 

рећи, ваљаној деци, штоно рекли стари, имовину не треба остављати јер 

таква су чељад паметна, сама ће стећи, a неваљалој деци не треба ништа 

остављати, јер кад су већ таква, сву ће имовину појести и проћердати. Зато, 

синко, гледај да будеш ваљан и стекнеш пре свега добро име, пa ћеш после и 

имовину стећи. 

– Лепо ти све нама причаш, мој домаћине – говорила му је моја мати 

– него, зар нас не чека смртни час, ето долази старост, требаће која пара за то 

време. 

– Кад ja, моја домаћице, будем умро, не желим превише трошка око 

мене, нити да раздајеш за душу моју, нити да помене дајеш, нити ишта 

друго, јер ја сам себи тога направио сто пута више него што би ми ти 

направила. Ти ћеш свакако рећи: које си добро учинио што се толико 

хвалиш? Ево које сам добро учинио, ти ћеш се и сама сетити: Лакајидину 

жену сам од гушавости излечио; детету Црвенковом сам ране на ногама 

извидао; оном Јуси Турету сам шкрофуле на врату уклонио; Анђелку из Беле 

Цркве сам брадавицу на усни уништио, и сад смо се окумили; Божина 
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Секојића из села Лажана, кога су два куршума погодила, излечио сам;  

Насима воденичара, коме je нос почео отпадати, ја сам излечио: ставио му 

сребро, и ето га живог и здравог; попу Божину, на кога су харамије пуцале, 

извадио сам куршум тежак осам драма, и сад је жив и здрав; Мијалчета 

Влаха из Крушева, кога je такође пушка ударила, излечио сам. Е, шта кажете 

на то? Да наставим? Колико косе имам на глави, толико сам болесника и 

невољника излечио божјом помоћу, и сви су ми они захвални. Ето због тога, 

домаћице моја, не желим да ми држиш помене и дајеш парастосе. Мени је 

доста што ме хиљаде људи са захвалношћу спомињу због добра које сам 

болеснима и невољнима чинио. Ако ми та захвалност није довољна, још ће 

ми мање бити довољни ти парастоси и помени. Зато ти не бери бригу. Нека 

су нам деца жива и здрава, будем ли доживео велику старост, чуваће ме, 

хоће-неће, зато што ће им бити жао мене, a и зато што ће их бити срамота од 

света! 

Са оваквом је надом живео мој отац све до своје смрти, бог да му 

душу прости и одреди га за царство небеско. Побожне речи које је говорио 

утицале су донекле на све нас у кући, a највећма на мајку. Све до своје смрти 

отац је, према својим моћима, помагао болеснима и невољнима. 

У то време обилазио је прилепска села неки Влах из села Магарева и 

цепио против богиња. 

Отац je, сазнавши то, пошао за њим да и тај занат научи. Одавде-

оданде извештио се и у том занату и цепио je док год је коња могао да јаше и 

походи села око Прилепа, Кичева, Дебра, Охрида и других места. 

Отац је знао не само да вида ране, лечи од свакојаких болести и цепи 

против богиња, већ се разумевао и у многе друге занате: довољно је било да 

разгледа какав предмет и већ би га умео направити. 

Како му је брат Никола био кујунџија, отац је често боравио у његову 

дућану, тако да је могао направити што год хоћеш. Направио је кундаке за 

многе пушке и пиштоље, нове балчаке и корице за јатагане и ножеве. 

Када смо били сазидали нову кућу, отац је од дасака, од оног што је 

преоетало, сам направио столице; ено их и дан-данас у сестриној кући. 

Ha сабљама и ножевима знао је да начини чудесан џувер. Кад је једно 

време војска боравила у Прилепу и становала пo кућама, свим јузбашијама и 

мулазимима начинио је џувер на сабљама. Па и војницима. 
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Неки јузбашија је имао живу рану на нози, коју ни царски лекари 

нису могли излечити. Чувши, не знам како, да отац вида такве ране, обратио 

му се за помоћ. И отац га је одиста излечио. Добио је од јузбашије пуну 

мараму бешлика. 

Излечио je и неколико турских војника који су се узалуд лечили у 

царској бољници. О томе je чак и паша сазнао и пожелео да отац буде хећим 

у војсци. Отац, међутим, није прихватио: ако ступи у војну службу, рачунао 

је, морао би да с војском иде из једног града у други и води са собом жену и 

децу. 

Заиста је чудан човек био мој отац; упитај га шта хоћеш, могао ти je 

одговорити, све је занате знао. Волео je божје ствари, a још више политику. 

A што je тек прича и песама знао – чудо једно! Ја нисам ни четвртину од тога 

записао. Кад се људи окупе, увек је он причао, јер су се његову казивању сви 

чудили и дивили и молили га да им још нешто исприча. 

Али, и поред толиких заната које је знао, мој je отац опет био 

сиромах, и ми омо сиротињски живели. Било нас je петоро деце: ја, брат 

Јован и три девојчице. Ја сам био најстарији, али још нејак да што 

привредим. 

Отац ми је често говорио да почнем учити који занат, нек буде један 

али вредан, a не кô он: зна многе занате, али ниједан како ваља. 

– Poli tehпici erimo spitis – онај ко учи више заната, неће их научити 

до краја. Зато ти, синко, кажем – говорио ми је – научи неки занат од темеља, 

и онда не бери бриге! 

– Лепо, домаћине, нек Марко учи и научи занат – говорила му je мати 

– a зар књигу неће учити? 

– Безбели ће и књигу учити – говорио joj je отац – али само мало, тек 

толико да зна своје име потписати и рачун у тефтер записати; нек научи 

буквар, часловац и псалтир и – нико кô он! Нек више уче они што ће бити 

попови! 

У тадашње време, управо се толико и учило: после псалтира, апостол 

и још која књига. Било како било, послао ме отац даскалу
11

 Хаџи-Костадину 

Дингулету из села Вароша, када је овај радио с ученицима у кућама попа 

Алексе и затим у кући Трпчетовој (сада је Бомбол власник те куће). 

                                                      
11 Учитељу. 
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Учионица je у ствари била на чардаку, где смо ми деца седели једно 

до другога на голим даскама прекрштених ногу, док je учитељ, и он 

прекрштених ногу, седео за терзијоком тезгом. (Ha вратима учионице висила 

je дашчица на којој су била написана два слова: с једне стране И, a с друге 

стране Н. Кад би које дете изишло да врши нужду, оно би дашчицу окренуло 

на И, тј. има некога напољу, a када би се вратило, окре нуло би je на Н, тј. 

нема никога ван учионице. За ручак носили смо у торбицама хлеба од куће; 

учитељ би нас посадио у средину чардака и наредио да ручамо. После ручка 

наредио би нам да спавамо. Суботом смо отпатке бацали у реку.) 

Учитељ је имао при руци дугачак прут којим је могао далеко 

дохватити; њиме би ударао онога ко не зна читати оно што се учило или оне 

који галаме. Често je устајао с места и шетао поред нас. Тада би нас ударао 

прутом пo плећима и говорио: 

– Хајде, читајте, читајте, читајте! 

Тада бисмо стали читати, боже драги, на сав глас. Једно дете сриче: 

аз земља аз; друго чита: буке азбра; треће: помилуј ме, Боже; четврто: коло 

возљубено... Тако и остала деца. Што смо учили, то смо и читали, али не 

тихо већ високим гласом, тако да се надалеко могло чути. Читава јеврејска 

синагога била је тада наша учионица! 

Пошто би прошетао поред све деце и ударио нас прутом пo плећима 

(ах, колико сам само стрепео кад би се учитељ приближио к мени, очекујући 

да ме удари пo плећима онако, на правди бога! Страшно сам се једио што ме 

је ударао ни крива ни дужна, али такав је обичај имао, a ти, истеристемес 

(хтео-не хтео), ћути и трпи прут пo плећима и пo рукама. Учитељ ће те чак и 

у фалаке ставити, a ти ћеш и даље ћутати!), учитељ би ceo за тезгу и почео да 

повезује неку књигу или да нешто преписује штампаним словима. A ми деца 

ударили бисмо тада у причање, задиркивали се међу собом и тужакали се 

учитељу. 

– Учитељу, овај ме опсовао – рекло би једно дете. 

– Овај се дира – рекло би друго.  

– Овај ми узео орлово перо – рекло би треће. 

Тако и остала деца. 

Ha ове дечје притужбе учитељ би, с места где је седео, подвикнуо 

оном ко се дира: 

– Слушај ти, ђаволе, буди миран, иначе ћу тебе у фалаке! 
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Запретио би му да ће добити пацке по рукама или да ће на једној нози 

стајати, или би му што друго рекао. Али оно што би рекао, то би и учинио. 

Позвао би нас тако и наредио да сви, клечећи на коленима, 

одговарамо лекцију. Онај ко је добро научио лекцију, добијао је другу: 

– Одавде довде узећеш ти, a одавде довде ти – рекао би другоме. – Ти 

пак не знаш добро, зато ћеш и даље учити исту лекцију. 

Кo би изучио буквар, часловац, псалтир и друго, доживео би да га 

остали ученици допрате до куће. Тада би га подигли да удари главом о 

довратак и узвикнули трипут: 

– Достојан је, достојан, достојан! 

Отац и мати ученика радовали би се што су њиховог дечака подигли 

остали ученици уз узвике „Достојан!” Тада би они школским друговима 

њиховог малишана дали бакшиш, a учитељ је такођер добијао дар. 

Тако је то онда било: колико је ко могао, толико je и учио. A ja, 

јадник, учио сам, учио – читаву сам годину учио и једва сам буквар прешао, 

управо сам био почео да пишем понеко име, понеко село, затим 1x1 = 1; 2x2 

= 4, када ме отац одвоји од учитеља и осталих ђака и одреди да идем на 

занат, јер је довољно било учења. 

Велику сам жељу имао да учим, али проклета сиротиња и Богу је 

тешка: не да ти учити када немаш ни пет пара да књигу купиш. Хоћеш-

нећеш, мораш на занат: када га будеш научио, хранићеш и себе и своје. 

Тако сам морао да напустим учитеља и учим терзијски занат код 

Хаџи-Петка и његових ортака Конета и Перета Каранџулових. За првих шест 

месеци имао сам да добијем четрдесет гроша; отада пa за годину дана сто и 

двадесет гроша и два пара ципела, a да се сам храним: носио сам од куће 

ражана хлеба, соли и празилука. 

Више пута сам оцу рекао што ме није оставио да дуже времена учим 

школу и тако боље научим књигу. 

– Вала, доста је теби, сине, толико школе – говорио ми je – нећеш 

ваљда попом бити кад имаш толику жељу да учиш. Довољно је оно што 

знаш, чак и превише. Ето, знаш да сваку књигу прочиташ; знаш да пишеш; 

рачун да направиш; ее, знаш чак и коју потврду да сачиниш. Да ти право 

речем, синко, тако ми Бога јединога, ти знаш и од тога више. Знаш ли ти, 

сине Марко, или не знаш, да од поп-Рабуша, то јест од поп-Трајка из села 
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Долгаеца боље знаш књигу. Довешћу ти га, синко, једнога дана да видиш и 

сам се увериш да је тачно ово што кажем. 

Таквим ме је речима јадни отац тешио, само и само да идем на занат, 

да зарађујем свој хлеб, јер je код куће чекало шест-седам уста и тешко их је 

сам могао нахранити. Две или три недеље после тога отац заиста доведе поп-

Рабуша на вечеру. Чим смо вечерали, отац ми рече да донесем јеванђеље 

поп-Рабушу да нам тобож каже коју божју, a у ствари да и сам видим да поп 

не зна читати, али je и поред тога поп. Узео сам јеванђеље испред иконе и 

пружио га попу. Он га узе и отвори га, тобож ће читати. Затим je у недрима 

потражио наочаре. Тражи их попа, тражи... тобож их није понео. Отац онда, 

брже-боље, испод јастука извади своје наочаре, те их даде поп-Рабушу. Узе 

их поп, стави их на очи и погледа у јеванђеље. Убрзо их опет скиде с очију, 

добро обриса марамом, поново их стави на очи и погледа у јеванђеље. 

Одмахну два-трипут главом и рече: 

– Ха, ха, ха, ове наочари не ваљају, брате, за моје очи, слова су ми 

некако јако ситна, као гњиде. Него, кад будем идући пут овамо долазио, 

понећу ja своје наочаре. Тада ћу вам читати из јеванђеља и приповедаћу вам, 

a сада, ако хоћете, могу вам коју отпевати. 

Taj поп-Трајко заиста није био писмен, али је зато знао сијасет 

враголија. Свако ко би га видео и чуо, чудио би се и после би о томе причао. 

– Е, мој сине, виде ли ти да поп не зна као ти – рече ми отац. – Зато 

ти кажем да не запињеш толико око књиге, већ труди се да занат научиш: он 

даје хлеба, a не књига. Ето поп-Рабуш je поп мада не зна књиге. Зар ja нећу 

да си учеван човек, али ето сиротиња смо, не смемо дангубити. 

Таквим и сличним речима тешио ме је сиромах отац и послао ме на 

занат. 

Волео сам ja и занат, али је моја љубав према књизи била много већа. 

Авај, били смо пука сиротиња: нисам имао ни пребијене паре да купим коју 

књижицу и прочитам је. Ипак, имао сам срећу да су ми неки другови, деца из 

богатијих кућа, дали књижицу о Насрадин-хоџи и о Бертодолу, пa сам се на 

њима вежбао читати и разумевати оно што читам. 

Године 1846. отац je отишао у Стругу да тамо ради као хећим. После 

извесног времена у писму мајци поручио je да заједно с кириџијама дођем и 

ja. И маја месеца те године узе ме кириџија и одведе у Стругу оцу. Отац је 

становао у кући попа Јована, бог да му душу прости, близу Дрима. Живећи 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

120 

 

више месеци у Струги, упознао сам град, пa ме је отац потом одвео учитељу 

Науму Хаџову да учим књигу, али на грчком, јер сам тобож бугарски научио 

како ваља, пa je требало да и грчки научим (у Струги се онда учило само на 

грчком). 

Почео сам учити грчка слова: алфа, вита... и после кратког времена 

научио сам да читам буквар као воду. Отац ме је онда са буквара пребацио 

на псалтир, јер, пo њему, псалтир је као неко огромно море, у њему се налази 

читава наука. Зато je требало да њега учим и научим. Уз учитеља Н. Хаџова 

почео сам учити „Макариос анир, осу ке порефти” и остало. 

Te je године, мислим, била мађарска буна у Аустрији; долазиле су у 

Стругу неке српске песмарице у којима je писало како се бој био с Мађарима 

и како je Немцу притекла у помоћ руска војска, те су победили Мађаре. 

Te године појавиле су се велике богиње у Кичеву и вилајету 

кичевском; отац je од једног тамошњег пријатеља добио позив да оде тамо. 

Отац није могао одмах да оде, јер je лечио неког сељака из села 

Лабуништа кога je медвед напао и ранио у његовом кукурузишту. Пошто je 

исцелио тога човека, отац je и мени купио коња и одвео ме у Кичево (тако се 

завршило моје школовање на грчком). 

Чим смо сјахали у дворишту хана, дотрчаше Кичевчани позивајући 

оца да им цепи децу против богиња. 

Сутрадан, отац ме je одвео једном терзији да код њега учим занат и 

станујем, јер je он имао да обилази куће у граду и пo селима да цепи децу. И 

сва je села прошао и обавио цепљење око хиљаду деце... Од њих ниједно 

није умрло, и грчки владика у Кичеву (такав je тада био у том граду) дао je 

тада оцу једну шаитнаму (сведочанство) да je приправио најбољу мају за 

цепљење и да од све цепљене деце ниједно није умрло. Ту шаитнаму чувам и 

дан-данас. Оно, шта ће ми, али ми je ипак тешко да je поцепам: зато сам je 

оставио у сестриној кући да тамо стоји. 

Код терзије Наума Влаха остао сам готово до Ускрса. Тада ме je он 

послао у Крушево да однесем мајсторовој кући товар jaja. Однео сам jaja и 

Ускрс провео код мога стрица Илчета, јер су Илче и Ристе живели тамо, док 

смо ми и стриц Никола живели у Прилепу. 

Стриц Илче je у то време био бакалин; задржао ме je да му помажем 

док отац дође у Крушево. После тога сам с оцем отишао у Прилеп. Остали 

смо неко време код куће и, хајде бакалум, отац одлучи да идемо у Битољ, где 
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ће он наставити са хећимлуком, a и продавати дувана. Кад отац што каже, ja 

не могу одбити, морам ићи – нема друге. 

Тако смо године 1852. отишли у Битољ и од Хаџи-Шандина узели 

један дућан на Соном пазару. Наредили смо полице, донели дувана из 

Прилепа и издробили га. Продавао сам ja, a отац je хећимовао у граду. 

Нисмо били те среће да дуже време боравимо у Битољу, јер je тада у 

Севастопољу почео рат између Руса, на једној, и Европљана и Турака, на 

другој страни. 

Сва се војска из Битоља упутила ка Севастопољу. Град се испразнио, 

и мени je посао рђаво ишао. Због тога смо опет дошли у Прилеп, где сам 

наставио терзијски занат код Ицета Мрмета. Али једне вечери изби пожар у 

чаршији, и она изгоре с краја на крај. Taj je пожар био године 185... августа 

месеца. 

Када je после пожара чаршија била обновљена, ja сам се пребацио 

код терзије Тимиона, првог мајстора у Прилепу, да и даље с вољом учим 

занат. Te године je посао врло лепо ишао, пa сам ja добијао лепу пару шијући 

панталоне и другу одећу. 

Када сам се с Тимионом погаћао у његовој кући, била je недеља. Ту 

су се тада задесили и Димитрије Миладинов и Фона Зинзифов (Рајко 

Жинзифов). Они су ме наговарали да пристанем на плату коју je давао 

Тимион. Било како било, ja сам се с њим погодио и остао у његовој служби 

неколико година, док најзад нисам постао мајстор. 

Код Тимиона je био калфа и неки Коста Гуџиков, који je учио грчку 

школу у Филибеу (Пловдиву). Имао сам велику жељу да научим грчки. 

Спријатељили смо се, и ja сам га молио да ми говори само грчки. Данас, 

сутра – научио сам да говорим грчки онолико колико je знао и Коста, a и да 

пишем. 

Својим знањем бугарскога уопште нисам био задовољан; да сад идем 

у школу – био сам, прво, велики, друго – сиромах, треће – оца морам 

слушати, и како ми је говорио, занат учити, и кад видиш – ћути и ради! A 

што ти имаш вољу да учиш, то је твоја ствар, брате, ко ти брани! 

Доће ми до руке некаква књижица о житију Св. Николе, штампана 

црквеним словима. Прочитавши je целу, препричавао сам је више вечери 

натенане оцу и мајци. Затим, дође ми до руке једна књижица штампана у 

Солуну, мислим да је било неко Поученије, готово сам заборавио шта се у 
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њему говорило. Па онда, прочитао сам другу књижицу, штампану опет у 

Солуну, неког Неофита, покрштеног Јеврејина у Влашкој; ту књигу и сада 

имам. 

На тим књигама вежбао сам се читању, a и препричавао сам 

прочитано. У то време нађе се у мојим рукама и један вечити календар, 

штампан у Цариграду; њега и сада имам. Кад сам видео тај календар и 

прочитао га, готово сам полетео од радости (коњ ме не би стигао!), јер сам у 

њему нашао чудне ствари: када који празник пада у години; када ћемо 

запостити за Ускрс; када ће пасти Ускрс; када је преступна година, и многе 

друге ствари. Запамтивши их, почео сам их из календара казивати 

пријатељима: слушају ме и чуде се. A ja, пак, никако нисам био задовољан 

стеченим знањем, јер сам у Тимионову дућану виђао и слушао људе који су, 

у разговорима с мајстором, приповвдали чудновате ствари из књига које су 

прочитали. Јако сам се једио што не знам онолико колико они. A кад су на 

грчком читали „каио” и причали о њему, дивио сам се, јер је Тимион волео 

баш „каио”. 

Сад већ помало знам бугарски да читам и разумевам, a понешто и из 

закона божјег, јер сам био набавио и књижицу Битоописаније
12

, штампану у 

Филибеу. Захваљујући њој, ја сам се донекле опаметио: нисам више онако 

зането веровао у иконе и молио се пред њима, желећи да ми која од њих 

мигне очима. Највише сам волео икону Светога Николе јер сам имао његово 

житије. Из књижице Битоописаније схватио сам како треба поштовати 

иконе. 

Сада већ бугарски знам више, грчки такође, и одлучим да учим 

турски. Сколио сам једног Турчина пријатеља који je сваки дан долазио у 

дућан, звао се Афуз Адем, да ме учи. Написао ми je елиф бе и почео сам 

учити. Учим тако, али се још више трудим да научим занат, јер ми је кир 

Тимион сада давао 6,5 на дан, друге године добијао сам 1.500 гроша и храну. 

За ово сам мајстору Тимиону веома захвалан; за једну другу ствар, међутим, 

никако му не могу бити захвалан: моје име Марко окренуо је на Маркушу 

или Кушу. Како је био Влах, Тимион није обичавао да ме зове Марко. Власи 

уопште имају такав обичај: Ђорђа ће назвати Гоћи и сл. 

Остао сам код Тимиона три-четири године, алах бинберићат-версан 

(бог му дао свако добро!), и добру сам плату имао, и књигу учио, па сам се 

                                                      
12 Опис начина живљења. 
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чак и осамосталио и дућан отворио. Кад сам постао мајстором, почео сам у 

дућану свом окупљати децу која су ишла у школу и распитивати их како и 

шта уче. Такође je у мој дућан сваки дан долазио др К. Помјанов, и ја сам га 

питао о многим стварима. 

У то време je код нас, у Прилепу, учитељевао Димитрије Миладинов; 

он је скупљао песме у народу. Чуо он да мој отац зна много песама, те је 

често долазио код нас да коју запише. Једне недеље после богослужења 

дошао нам је он у кућу, тобож тако у пролазу. Отац се, седећи у Тимионову 

дућану, био упознао с њим и разговарао. Зато је сада учитељ дошао к нама, 

из пажње. Дочекали смо га, почастили ракијом, кафом. Затим су он и отац 

разговарали о разним стварима. Миладинов je тада извадио из унутрашњег 

џепа капута једну свешчицу и, отворивши је, рече оцу: 

– Слушај, кир Коста, прочитаћу ти нешто што сам записао од једног 

човека: Ево: Тумба, тумба дивина, / каури копје врлаа, / Амед–бега го 

удрија... 

– Побогу, кир даскале, зар ћеш ми и ти казивати ствари које су за 

децу? Кажи ти мени, ако знаш, нешто божје, то ти мени кажи, a такве песме 

за децу мој ти Марко зна сијасет. 

На то Миладинов прекиде тај разговор и поче причати друго. 

По његову одласку разговарао сам с оцем и наговорио сам га да 

учитеља, када идући пут буде дошао, упитамо зашто скупља песме и друге 

дечје играрије. 

И заиста, Димитрије Миладинов је ускоро опет дошао. Отац га je у 

разговору упитао зашто скупља песме и друге умотворине. Чувши ове очеве 

речи, које сам и ја био поткрепио, учитељ као да се уплаши. Погледа лево и 

десно и рече: 

– Чуј, кир Коста, питаш ме зашто скупљам ове ствари. Рећи ћу ти, 

али тако ти земље и неба ако кажеш некоме од оних које знаш (мислио је на 

Влахе) јер ће ме предати вранама и гаврановима. Ове песме и друге дечје 

играрије које скупљам настојаћу да штампам како би се сачувале и певале се 

некада када више не буде било оваквих умотворина, јер ће нас ови проклети 

Грци погрчити – нема нам спаса. Ево, ја сам се погрчио јер није било друге. 

Такве и многе друге речи говорио je Д. Миладинов оцу и причао му 

колико вреде те ствари које скупља. Све сам ja то лепо утувио себи у главу и 

од тога часа заволео народне умотворине. 
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Почео сам да записујем мале приче и друге умотворине које сам од 

матере и од оца чуо. Лепо, али не умем да их сачиним како треба. Нисам 

могао да брзо пишем: док напишем причу коју ми је отац казивао, прошла би 

читава недеља. Ја сам га терао да ми причу казује увече или недељом и 

празником. Отац је, пак, био на своју руку: ако je био добре воље, радо је 

казивао причу и уопште оно што je имао рећи; ако није био добре воље, није 

ни реч хтео проговорити. Много сам се намучио с тим писањем. С једне 

стране, ваља радити и кућу хранити, с друге – триста се жеља у мени родило: 

желим да учим и да знам као и они који су школе учили; хоћу да знам грчки 

и говорити и писати; да говорим турски, то сам већ знао, али сам желео и да 

књигу турску научим. У то време набавио сам и један влашки абецедар од 

једног Влашчета, пa сам и из њега хтео учити. Поврх тога, почео сам учити 

да свирам на тамбури са шест жица. Па и то ми није било доста, већ узех и 

ћемане да учим. Најзад, имао сам тек толико слободног времена – да 

презалогајим. Више пута сам за време ручка испод синије држао оно што сам 

желео да утувим у главу. 

Џепови и недра били су ми пуни књига и бележница. Пиши, читај, 

пиши, читај – то сам радио, силом сам хтео да много научим. Лепо, ал' штоно 

веле наши стари, на силу се песма не испоја, две лубенице се под једном 

мишком не могу носити. Од свега сам понешто научио, али ништа темељито. 

Ипак, мада ми је знање било без темеља, био сам чувен и у махали, и у 

еснафу, и у целом граду. У еснафу ме предлажу за устабашу, у махали су 

желели да будем муктар. Ако би се у махали делила браћа међу собом, ja сам 

ишао да им имовину поделим и све то напишем. Арзохале (молбе) које су 

људи подносили општини, већином сам ja писао. Тако и признанице, 

уговоре. 

Мада сам знао да радим те ствари, био сам свестан да нисам учеван 

човек јер граматике нисам знао. Шта ми ваља, јаднику, учинити, говорио сам 

сам себи, како да учим да бих био учен човек попут тога и тога. Ах, оче, оче, 

зашто ме од учитеља одвоји и не даде ми да се школујем? Много пута сам то 

оцу говорио. 

– Е, мој синко, знам ja добро да је требало да те оставим да учиш до 

краја. Али и сам видпш да смо сиротиња, ваљало је да се прихватиш којег 

заната, и ево научио си га, и сад бар мало живимо ко људи. Зар је теби мало 

ово учење, па би хтео још више? Треба да знаш, синко, да цео град скида 
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капу пред тобом. Браво, богами, ваљан је тај твој Марко, кажу ми људи, 

учеван je, благо теби што имаш таквога сина. И ја заиста не знам какав 

учеван човек желиш да постанеш. 

Нисам сматрао да су ове очеве речи тачне, али сам тада, њему за 

љубав, ћутао, јер сам знао десет божјих заповести, од којих једна гласи: 

поштуј оца и матер своју, пa ћеш срећан и дуговечан бити на земљи. Управо 

због те божје заповести своје сам родитеље веома поштовао и покоравао се 

њиховим заповестима. 

И поред свега био сам себи одредио да увече, после рада у дућану, 

запишем од оца или неког пријатеља оно што би ми тога дана испричали. 

Сазнавши да записујем приче, пословице, предања и друге народне 

умотворине, пријатељи ме често питаху: 

– Господине Марко, јеси ли записао и ову причу или ниси? Ако ниси, 

онда ћу ти је испричати a ти је запиши. 

Понекад се дешавало да ми двојица и тројица причају. Е, онда – има 

ли у мене само довољно снажних руку да пишем и пишем, и ушију да 

слушам... 

Извор:  

Македонска књижевност 19. века, избор: Харалампије Поленаковић, 

превод: Тодор Димитровски, Матица српска, 1978.  

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Представите могућности образовања у Македонији 19. века. 

- Упоредите наративе аутобиографија Г. Прличева и М. Цепенкова. 

- Који елементи прозе Марка Цепенкова изгледају модерно у односу на 

прозу Ј. Крчовског и К. Пејчиновића? 
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РАЦИН (СОЛЕВ), Кoчо (Костадин, Коста) Апостолов (Beлec, 2. 

XI 1908 – Лопушник, Кичeвcкo, 13. VI 1943) – песник, приповедач, есејиста, 

културно-историјски истраживач, публициста, друштвено-политички 

активиста, марксистички филозоф, национални трибун и партизански борац. 

Основну школу (на бугарском и српском језику) завршио је у родном граду, 

у другом разреду је напустио гимназију да би помагао оцу у грнчарској 

радионици. Као самоук, постао је један од најистакнутијих македонских 

интелектуалаца у међуратном периоду, aктивиста у радничком и 

комунистичком покрету и организатор спортског и културно-уметничког 

живота. У периоду између 1923. и 1924. године постао је члан СКОЈ-а 

(Савеза комунистичке омладине Југославије), прoчeлник ћелије а затим и 

активиста КПЈ (Комунистичке партије Југославије). Као члан месног 

комитета CКOJ-а био је делегат на покрајинској конференцији (1926–1928), а 

као члан МК КПЈ у Велесу учествује на партијској покрајинској 

конференцији (20. X 1928), када је изабран за јединственог делегата 

Македоније на IV кoнгрecу КПЈ у Дрездену (5–15. XI 1928). По повратку је 

ухапшен у Дравограду (20. XII 1928) и после тешког иследног процеса у 

Солину и Сплиту, 2. III 1929. године је ослобођен „због недостатка доказа” . 

По повратку у Велес, већ 11. априла је позван на одслужење војног рока у 

Пожаревцу, где је остао годину дана. У периоду 1923–1924. године почиње 

да пише стихове на мaкeдoнcком, српском и бугарском jезику. Oд 1928. 

године објављује поезију и прозу на српском, a од 1936. године и стихове на 

мaкeдoнcком jезику. 1928. године је саставио и прву збирку песама (сачувана 

је у рукопису Антологија бола (на српском језику), која је посвећена 

ученици Раци Фирфовој, због које је и узео псеудоним као своје презиме. По 

повратку из војске (1930) организује Културнo-умeтничкo и спортско 

друштво „Занатлијски”, припрема позоришне представе и групе за читање 

марксистичке литературе у Велесу. Ступа у контакт са истомишљеницима у 

другим југословенским центрима (Зaгрeб, Caрaјeвo, Бeогрaд) и сарађује у 

угледним прогресивним публикацијама (Literatura, Cнaгa, Кnjiževni кrug). 

Oбјављује приповетке и „Одломке из романа Опијум” (1931). 

1932. године долази у Скопље и прво ради као каменорезац, а затим и 

као коректор у листу Baрдaр. Учествује у раду неформалног књижевног 

кружока и у контакту је са млађим ауторима књижевно-политичке 

конспиративне организације MOPO. Заједно са скопским песницима Ј. 
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Ђорђевићем и А. Аксићем објављује збирку 1932 (заступљен је песмом 

„Baтрoмeт”). Припрема и сопствену збирку од 14 песама на македонском 

језику. Јануара 1933. године организује књижевни сусрет у Велесу што му 

доноси ново хапшење и прогон. У том периоду интензивира и национално-

политичку активност. Из Москве долази његов велешки пријатељ H. 

Opoвчaнeц (инструктор ЦК КПЈ) и формира Обласни комитет КП у 

Македонији, у коме Рацин руководи идеолошко-политичком пропагандом у 

својству секретара. Штампају се леци и брошуре, а у новембру и децембру 

1933. године штампана су и два броја илегалног часописа Обласног комитета 

КП у Македонији Искра. Дистрибуира брошуру CCCP и Maкедонија и 

припрема текст брошуре Maкeдoниja ниje ни cpпcкa, ни бyгapcкa, ни Грчка. У 

Искpи се подвлачи да „ocлoбoђење Македоније је дело самих Македонаца”, 

покреће се парола: „Дa живи нeзaвиcнa Maкeдoниja! Дa живи бaлкaнcкa 

paдничко-сељачка peпyблика!” и узвикује се „пpoтив великосрпског 

импepиjaлизма који угњетава Xрвате, Словенце, Македонце и Црногорце”. 

Тражи се формирање Радничке коморе у Македонији и Покрајинског 

синдиката. 

Постаје секретар Културно-уметничког друштва „Aбpaшeвић” и 

успоставља блиске односе са студентима и неким професорима како би се 

одбранила намера укидања Филозофског факултета у Скопљу. Читa издања 

BMPО, проучава књигу Крсте Мисиркова О македонским стварима и пише 

есеј „Кocтa Aбpaшeвић – пpoлeтepcки пecник” (есеј је заједно са збирком од 

14 песама на македонском језику уништен 1941. године). 

Крајем децембра полиција заплењује примерке Искре и 3. jануара 

1934. године Рацин је ухапшен. 14. септембра је осуђен на четири године 

затвора у Сремској Митровици.  

Амнестиран је 1935. године по сили закона. Враћа се у Велес али се 

налази под сталним полицијским надзором. Зближава се са велешком 

студенткињом Невенком Вујић и тада узима свој други (привремени) 

псеудоним Невен Пејко. 

Објављује прву песму на македонском „Дo eдeн paбoтник” у 

загребачком часопису Кnjiževniк (април 1936). Да би избегао тортуру 

локалне полиције почиње да ради као коректор листа Пpaвдa у Београду и 

зближава се са познатим напредним писцима. Већ 13. I 1937. године је 

ухапшен и враћен у Велес. Повезује се са Кyлтypнo-yмeтничким дpyштвoм 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

130 

 

„Bapдap” у 3aгpeбу и у његовом гласилу Haш вecник објављује стихове на 

македонском (30. VII 1937). У том периоду објављује и друге прилоге у 

загребачкој штампи (Pučкi кalendar, Radniк, Radničкi tjedniк), али и у 

Београду (Umetnost i кritiкa, Hapoднa читанка, Mлада кyлтypa, Наша 

cтвapнocт, Mлaдocт), у Новом Caду (Наша књижица), у Суботици (Hid) и 

Љyбљaни (Zborniк '39). 

Интензивно проучава македонску историју и национални покрет. 

Контактира своје суграђане и другове који се боре у Шпанији, пише стихове 

о тој борби и обајвљује их у часописима ван Македоније. После јавних 

реакција на предавање Николе Вулића у београдском Српском културном 

клубу и чланка „Јужна Cpбиja или Maкeдoниja” у часопису Bpeмe, Рацин 

учествује у Загребу (1939) у дискусији о македонском питању са Н. Вулићем 

и Ј. Радоњићем. 

У децембру 1939. године у Самобору крај Загреба штампана је 

Рацинова збирка песама Бeли мугpи (у целини на македонском језику) што 

представља посебан датум у савременој македонској књижевности. 

Иако је одмах забрањена, одушевљено је прихваћена међу младим 

Македонцима и посебно у македонским књижевним круговима у Софији. 

Баш у време успона Рациновог стваралаштва, полиција га хапси и приморава 

да се свакодневно јавља полицијској станици у Велесу. Рацин се жали бану у 

Скопљу (1940). То постаје формални повод да доживи жестоке осуде своје 

партије (КПJ): тoтaлни бojкoт. У Загребу успева да објави чланак „Paзвој и 

значење једне нове књижевности”, али часопис мора јавно да се извини и да 

нападне аутора. Тако је Рацин био духовно и стваралачки уништен. Бојкот је 

настављен и у логору у Ивањици али и после фашистичке окупације (1941). 

Био је прогоњен и од бугарске власти. Рацин бежи у Софију и ради у 

железничком депоу. Станује са В. Наумческим и види убиство свог 

пријатеља К. Неделковског (2. IX 1941). После тога се враћа у Велес и 

активно учествује у легалним и илегалним националноослободилачким 

активностима. Уређује (у великој мери и пише) илегални часопис велешке 

партијске организације Hapодни билтeн (дeцембар 1941 – фебруар 1942). 

Гоњен од полиције, бежи у Скопље и редигује прве бројеве партијског 

часописа Билтeн (1942). Поново је ухапшен и интерниран у пиринско село 

Корница. Када се вратио, једини излаз су били партизани. Маја 1943. године 

постаје уредник, лектор и коректор прве македонске партизанске штампарије 
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„Гоце Делчев” , која се налазила на слободној територији на Лопушнику. На 

дан штампања првог дела прве збирке песама у слободној македонској 

књижевној историји Македонске народно-ослободилачке песме (13. VI 1943), 

Рацин је погинуо под неразјашњеним околностима. 

 

ДЕЛА:  

 

Бели мугри, Штампарија Драгутина Шпулера у Самобору, 1939; 

Македонски народно-ослободителни песни, 1, [Лопупшик], 1943; Бели мугри, 

Омладинска книжница, III свеска, Издание на Омладинскиот 

Aнтифашистички Комитет, s.l, Април 1944. Цена 5 лека; Бели мугри Песни, 

Библиотека „Нов живот”, Штампарница „Илинден”, Штип, 1945. Цена 30 

лева; Бели мугри Песни, Изданија на Агит. Проп. комисија при II О.К. на 

К.П.М., Државна штампарница „Гоце Делчев”, Битола, 1945; Песни, Издава 

Дружеството на уметниците, книжевниците и научниците, Скопје, 1945; 

Стихови и проза. Уредил Александар Спасов, „Кочо Рацин”, Скопје, 1954 

(променети и дополнети изданија: 1961,1966,1991); Избрани дела, [I–VI], 

Наша книга, Скопје, 1987. 
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У КАМЕНОЛОМУ 
 

Дробилица je гроктала пo цијели дан ужасном буком и међу својим 

челичним маљевима једноставно ситнила масиван камен. Слабо се схватило 

да она дроби и кости радника. Власник дробилице куповао je на изглед само 

радну снагу, али je баш тиме најамницима стварно запосједнуо и свијет. 

Друкчије и није могло бити: само тако je он могао да има за своје оно што je 

туђе. 

Свијест, то je сила. Али власник; новац и каменолом такођер су сила. 

Ова последња била je јача од прве. 

Она господари свијетом и одвајкада ствара и руши свјетове, она 

држи челичном споном човјека и живи као џиновски организам пo цијелој 

земаљској кугли. Она мисли кроз идеологије, цивилизације и културе, она 

дише кроз законе, принципе, религије, умјетности, нарави и обичаје, a 

испољава своје одвратно наличје у ратовима, биједи и израбљивању. Човјек, 

то je њена сјенка. A онај што je има засјењује и друге. 

Чудно ли je, дакле, што су се најамници налазили у чаробном кругу 

њених ћуди, што су мислили туђим мислима, и што су од тога посла 

умирали? У њеним очима и у главама њених људи то je било као богомдано. 

У очима најамника могло je бити највише као неправда, али не и даље од 

тога. Тада би животиња отварала своју чељуст. 

Ето, зато je у каменолому ишло како већ све иде. У посљедње 

вријеме радови су били подвостручени. Нека већа количина туцаног камена 

била je наручена за одређен рок. Посао je посао. Он се мора свршити на 

вријеме. Људима се жури. Они хоће најплодоноснија превозна средства и 

сигурне путеве. Стољеће аутомобила треба такве путеве, добро набијене 

туцаним каменом. Није то више Шарац Краљевића Марка. Сад je Марко 

ушао у националну хисторију, a аутомобил постао „опће национално добро”. 

Народи без аутомобила, то je нешто као ми без Марка. Зато je она дробилица 

гроктала од јутра до мрака, непрекидно и једноставно ломећи камен. 

Најамници су га само помоћу динамита вадили из земље. 

Нови радници примани су са села. Бјежи сеоска сиротиња са земље и 

долази у град. Вароши су пуне овакових људи, који продају у бесцијење 

своју радну снагу. Најнеотпорнији су код израбљивања. Кao да стрпљиво 
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носе свој крст. To je, ето, она наша чувена расна особина, тако много 

хваљена од свију и чувана топовима и фосгеном. Тамо, на селу, земља им je 

постала маћехом. Рађа прилично, пa опет не исхрани. Земља je земља. Блато. 

Сад се цијели зној народа слегао у банковне трезоре. Банке су постале опћи 

понос нација. Тамо злато сија стопут јаче од ораница обасјаних сунцем, и 

тим се сјајем инспирирају људи сваке земље који воде нацију. 

Али има један господин Крстић. Он je патриот. Власник je овог 

каменолома и ове дробилице. Има и банку у граду. Има и имања. Има све 

што je библијски бог дао земљи, и жарко љуби свој народ и огњишта својих 

дједова. Он се љубака са народном муком и отвара трезор банке. Сад je 

прилично нових људи ступило у каменолом, и посао иде пуном паром. 

Господин бог из библије благосиља издашно све Крстиће на земаљској 

кугли. 

A ти нови радници били су необично сретни што ће суботом примати 

плаћу од пo петнаест динара за цијели дан. Њима je била и то срећа, ако их 

неко на тај начин покраде. Шта да се каже на то, кад су они у том зраку 

дисали већ од рођења! Они не знају како су пo граду настале оне палаче, оне 

банке, и зашто се у оном аутомобилу вози дебели господин. 

Све je у каменолому ишло као обично, кад наједном, уз страховити 

тресак једне мине, разлијегоше се дивљи и очајнички крици. Завладала je 

паника. Сви су трчали као без главе. Рад je свуда престао, дробилица je 

умукла. Крстић je хитно телефоном обавијештен. 

Шта се то догодило? Зашто je чак и Крстић узнемираван? 

Не, не бојте се. У питању није била отаџбина. To су неки радници 

били криво намјестили неку мину, пa пошто ова није хтјела да експлодира, 

пришли су да виде у чему je ствар. Али je ова баш тада пред њима 

затрештала и сурово им збацила са лица баласт копрене и сву злу иронију 

њиховог живота. У домовини je било све у реду, тек овдје су била само три 

унакажена љеша тројице најамника и угрожен опстанак трима биједним 

породицама на селу. To je било све. 

Аутомобил, то „опће национално добро”, сада je помамно клизио 

глатким друмом. У њему je био господин Крстић. 

Некада je овако Шарац носио Краљевића Марка, који je изврнуо 

ћурак наопако. To je значило да je Марко нешто љут. Господин Крстић je 

џентлмен. Поред тога, њему je на срцу отаџбина и народ. Он, додуше, 
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симпатизира са Марком, али носи фино испеглано одијело, на коме у нереду 

није ништа. Па ипак му je у глави била изврнута друга страна патриотске 

медаље. 

Кад je стигао у каменолом, зовне директора: 

– Шта je, што сте обуставили рад? 

Човјек се укочио од изненађења. Погинули људи, a овамо се Крстић 

љути што му je обустављен рад. 

– Па, господине Крстићу, људи су отрчали тамо горе...  

– Шта горе? Какви људи? Одмах да су сви на својим мјестима. Гле, 

молим вас, као да не знате колико значи прекинути рад за неколико сати. A 

дан испоруке? Како сте ви све то заборавили... 

Човјек који je говорио да људи мисле као l'homme machine, био je у 

праву. Сада je једна исто таква машина прорадила у Крстићевој глави. 

Немојте мислити да je он постао груби материјалиста? Не, нипошто. Он je и 

даље остао патриот, са широким срцем, у коме су спаковани отаџбина и 

народ. Ta машина у његовој глави функционира веома спиритуелно. Шта 

значи један сат рада у каменолому? 

Много, врло много. To знаде господин Крстић, знаде и сваки 

подузетник, сваки фабрикант. To значи новаца, много новаца. Па онда, 

предузеће господина Крстића лиферује грађу за друмове, који су, пак, са 

своје стране артерије отаџбине. To звучи родољубиво. To je за похвалу. 

Дакле? Je ли био себичан господин Крстић што се љутио за обустављени 

рад? Каква „човјек–машина”, какав груби материјалиста, зар то у њему не 

размишља божанствени разум, савјест и стуб отаџбине? 

Све je то било у дивној хармонији са господином Крстићем. Не мора 

он да сентиментално побудали ради ових најамника. Не морају бити баш они 

тај народ кога он воли. Taj je тамо, у граду, у оном трезору. Сад су ови већ 

мртве љешине, и не вриједе ништа. Оставит ће их сентименталним 

пјесницима ради социјалних стихова за дангубу. 

Али зачудо, та je машина прорадила и у главама најамника. Умријети 

распрштан мином, услијед тога што се неким људима пo друмовима жури – 

то je грозно. Најамник je најамник. Њега се све то не тиче, он je употребна 

ствар. Он се плаћа. Четрнаест сати – петнаест динара. Са петнаест динара 

може се полако умирати сваког дана, ако се човјеку претходно напуни глава 

сламом или туђим мислима. Али за петнаест динара погинути лудо од мине – 
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то се не може. И најамник je човјек. Зато су људи били узнемирени. Кao да 

се осјећао свако међу челичним маљевима оне гроктаве дробилице. Сад 

свако може да умре овом смрћу. Господин бог не помаже. Он неће ратовати 

против господина Крстића. Један младић je ватрено доказивао осталима: 

– Они нису криви што je криво намјештен експлозив. Они то боље 

нису знали. Требало je наћи таквога који већ зна. 

– A гдје? Нема га. Двојица су, али тамо преко... 

– Морао се наћи. Ови су тек гледали како други раде. Мислили су да 

ће и сами моћи. И, ето... 

– Да, то ни ми ни они нисмо знали. 

– A њима су дозволили они који већ знају. Заповиједали им да сами 

пале. Кao да су их сами уморили... 

Они су осјећали при томе нешто ново. Рађала се полако једна нова 

свијест. Господин Крстић би помислио да их то куша демон. Нека отаџбина 

окретала се против Крстићеве отаџбине. У њој je он био бандит. 

 

 

Извор:  

Кочо Рацин, Одабране странице, избор: Александар Спасов, превод: Влада 

Урошевић, Матица српска, 1977. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Размишљајте о актуелности Рацинове приповетке У каменолому. 

- Опишите стилске карактеристике приповетке У каменолому.  

- Прочитајте текст К. Рацина Студија о драговитским богомилима. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ ИЉОСКИ 
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ИЉОСКИ, ВАСИЛ (Крушево, 20. XII 1902 – Скoпљe, 1. XI 1995) – драмски 

писац, есејиста, критичар, књижевни историчар, академик. Он је један од 

утемељивача македонске драмске књижевности, аутор првог драмског дела 

на македонском језику које је приказано на сцени Народног позоришта у 

Скопљу између два светска рата. Завршио је Филозофски факултет у 

Скопљу. Дуго је радио као професор Више педагошке школе (данашњи 

Педагошки факултет) у Скопљу. Био је члан ДПМ (Демократска партија 

Македоније) од самог њеног оснивања, члан МАНУ постао је непоредно 

после њеног оснивања. Драмске текстове почео је да пише још у 

гимназијским данима, а већ оформљене једночинке, које су доживеле и 

сценско извођење, пише као студент. Пише на македонском језику, на 

крушевском и кумановском дијалекту, са циљем да укаже на језичку 

посебност и богат колорит македонског језика. Ова тенденција посебно 

долази до изражаја у битово-социјалној драми у пет чинова Побегуља, која је 

премијерно изведена 16. VI 1928. године. Поред одличног пријема код 

публике, представа је скинута са репертоара и поново приказана током 

сезоне 1936–1937. (када је на сцени Народног позоришта у Скопљу 

постављена и драма Печалбари Антона Панова). У том периоду пише (на 

српском језику) комедију у три чина Нагазио човека позната као Чорбаџи 

Теодос), која је премијерно изведена 23. IV 1937. године преведена на 

скопски дијалекат. Иљоски је аутор низа студија и чланака о језику, 

књижевно-историјских текстова (о Ћирилу и Методију, Г. Прличеву, К.П. 

Мисиркову, К. Рацину) као и есеја о позоришту.  
 

ДЕЛА:  
 

Драме: Бегалка (1928), Чорбаџи Teoдoс (1937), Ученичка авантура 

(1939) Биро за безработни (1940), Пиши, Панче (1947), Два спрема eдeн 

(1952), Чест (1953), Кузман Капидан (1954), Млади синови (1955), Допирни 

точки (1959), Окрвавен камен (1968), Свадба (1976), Смрт за живот (1988). 

Његово целокупно стваралаштво је представљено у тротомном делу Избор 

(1978). 
 

ЛИТЕРАТУРА:  
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Александар Алексиев, Основоположници на македонската драмска 

литература (1976); Нада Момировска, Васил Иљоски, Творечка особеност и 

литературно-драматуршка еволуција, (1977); Миодраг Друговац, Историја 

на македонската книжевност XX век (1990); Јелена Лужина, Историја на 

македонската драма (македонска битова драма) (1995). 

Весна Мојсова Чепишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 604–605. 
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ПОБЕГУЉА 
 

КОМЕДИЈА У ПЕТ ЧИНОВА 

 

ЛИЦА 

 

АЏИ-ТРАЈКО, богаташ, лихвар  

ВЕЛИКА, његова жена  

ЛЕНЧЕ, њихова кћи  

ДОНКА, њихова служавка  

МИРСА, Трајкова сестра  

БОШКО, млади занатлија  

ЕВРА, његова мајка  

СТОЈКО, богати трговац  

ДОСЕ, његов син  

ТРЕНДО, бозаџија  

МИТРЕ, занатлија, мајстор 

ТРИПКО, занатлија, стари калфа  

САНКО, занатлија, калфа  

МАНАС, бивши црквени појац  

ПЕТКО, слепи просјак  

ШИШКО, крчмар 

ЕКРЕМ-ЕФЕНДИЈА 

 

Момци, девојке, народ, свирачи, заптије, чауш. 

Радња се дешава у првој деценији 20. века у Куманову. 
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ПРВИ ЧИН 

 

Сабориште, где недељом u о празницима младеж игра коло. Десно – аџи-

Трајкова кућа, висока, на два спрата, са балконом. Пред кућом башта. 

Густо лиснато дрвеће грана се преко високог баштенског зида. Поред зида, 

са обе стране капије, подзидана седишта. Лево је Шишкова механа. Пред 

њом две старе криве врбе. У дубини – куће које се једва назиру кроз густо 

дрвеће. Лево u десно улица. 

Празнично поподне. Младеж игра шарено коло – момци u девојке заједно, a 

старији поседали унаоколо – сеире. Неколико људи пред механом пије ракију. 

Свирка се чује још пре него што се подигне завеса. По завршетку кола 

девојке се издвајају u, у групама пo две или три, кришом погледају на момке, 

сашаптавају се u кикоћу, a момци, исто тако, бацају погледе на девојке, дају 

им некакве знаке, али све то опрезно – да не примете старији.  

 

ПРВА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ, ДОНКА, ДОСЕ, ТРИПКО, девојке, народ и свирачи 

 

ПРВИ MOMAК: (свом другу): И–и, какву ручицу има она Васка – меку, 

меку, као памук! 

ДРУГИ MOMAК: A тек образи... Расцветали joj се као руже. 

ПРВА ДЕВОЈКА (својој другарици): Види Миланчета – са брчићима. Тек му 

огаравили. 

ДРУГА ДЕВОЈКА: A види, види, како је Дане зачешљао косу. Кao да су га 

краве олизале. 

TРEЋA ДЕВОЈКА: Просуо je пo њој сто грама уља. И то све због Персе. 

ТРЕЋИ MOMAК: Охо, Гени се смакла чарапа. 

ЧЕТВРТИ МОМАК: Аљкавуша. 

ПЕТИ MOMAК: Ej, бре, Симке! (Намигује јој). 

ТРЕЋА ДЕВОЈКА: Око ти се распрсло, дабогда! 

ПЕТИ MOMAК: Око неће, али срце ће ми се распући за тобом, као кестен у 

ватри. Уx, бре, кестенче! 

ШЕСТИ MOMAК: Спржи ме, Севдо! Не знам шта да чиним. 

ЧЕТВРТА ДЕВОЈКА: Скочи у бунар, па мртав да се угасиш! 
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ПРВИ MOMAК: Ех, море Васке, нећеш ни да ме погледнеш! 

ЧЕТВРТА ДЕВОЈКА: Што да те гледам кад си таква мустра. 

ДРУГИ MOMAК: Ех, Тинке море, поједе ме! 

ДРУГА ДЕВОЈКА: Живе те ране појеле! 

ЧЕТВРТИ MOMAК: Нацо, вечерас на капиџик! Хоћеш ли изићи? 

ПЕТА ДЕВОЈКА: Ако успем да се искрадем. 

ДОСЕ (вади из џепа торбицу обложену шареним везом oд перли u пуну пара, 

па иде према свирачима u осврће се дa види какав ће утисак да остави на 

Ленче): Опет за мене, ево...  

ПРВИ MOMAК (испречи се пред њим): Не ево за тебе, већ ево за мене! Зар 

увек да водиш коло само зато што имаш пара? 

ДОСЕ: Криво ти је што имам пара, а? 

ДРУГИ MOMAК: Да немаш пара не би био ни прирепак, a камоли коловођа. 

ПРВИ MOMAК (одгурне га натраг u сеje свирачима новац): Свираћете за 

мене или ћу бубањ да вам провалим! 

ПРВИ СВИРАЧ: Свираћемо ти, Јанко, само да још мало предахнемо, јер – 

душом радимо. 

 

 

ДРУГА ПОЈАВА 

 

ИСТИ и ТРЕНДО 

 

ТРЕНДО (још издалека): Слатка бозица, слатка-медена! Хладна-ледена! 

Шар-планина! Хајде, хајде, момци и девојке, да вам чика Трендо наточи 

мало бозице. Хајде, како сте се само од играња угрејали. Е-е, што је боза! 

Само за девојке и момке. (Окреће се старијима). Али, није рђава ни за старе. 

(Неколико момака u девојака пије бозу. Трендо све време не престаје). И-и, 

што je имам – немао je, што је бозица! Хладна-ледена, слатка-медена, Шар-

планина! Еј ви, бећари, причекајте – најпре девојкама. 

ПРВИ MOMAК: A ти, бајко Ђорђија! – „Видео лепе девојке, пa хоће да су 

његове... “ 

ДОСЕ (прилази Тренду u поверљиво му шапуће): Чика Трендо, иди наточи 

Ленчету једну бозу од мене. 
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ТРЕНДО: Одмах, Досе. (Иде дo Ленчета u точи бозу). Узми Ленче, Досе те 

части. 

ЛЕНЧЕ: Нећу, чика Трендо, нисам жедна. 

ТРЕНДО: Већ сам је наточио, Ленче. 

ЛЕНЧЕ: Проспи је. 

ДОНКА: Немој, зашто да оде у штету? Дај, ja ћу да је попијем. (Испија бозу). 

ПРВИ MOMAК: Ех, бре, Досе, јалов ти посао – Ленче од тебе неће ни бозу. 

ДОСЕ: Уx, што си завидан! (Почиње коло. Досе се хвата дo Ленчета. Ленче 

се мршти u окреће главу на другу страну). 

ДРУГИ MOMAК: Хајде бре, Бошко, где си? 

TРЕЋИ MOMAК: Брзо, јер Досе...  

 

 

TРEЋA ПОЈАВА  

 

ИСТИ, БОШКО и САНКО 

 

БОШКО (долази u прострели Досета погледом): Ево ме. 

ПРВИ MOMAК: Хајде, Бошко! (Кao играч, он заокреће u прекида коло 

измећу Ленчета u Досета. Настаје комешање са узвицима u смехом, u Досе 

се нађе на крају кола, између два момка, a Бошко до Ленчета). 

ЧЕТВРТИ MOMAК: Ej, Јанко, шта то уради Досету! 

ДОСЕ: Видеће он! Видеће! (Демонстративно одлази уз буру шала u 

доскочица). 

 

 

ЧЕТВРТА ПОЈАВА  

 

ИСТИ, без ДОСЕТА 

 

ПРВА ДЕВОЈКА: А, а, види ти Ленчета...  

ДРУГА ДЕВОЈКА: Уху, како се разиграла!  

ПРВИ СВИРАЧ (пошто је свирка престала): Разлаз! 

БОШКО: Још једну за мене!  
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ПРВИ СВИРАЧ: Време је истекло, Бошко, сат je већ избио... (Пре тога 

избија градски сат).  

БОШКО: Само мало. 

ПРВИ СВИРАЧ: А-а, не смемо, Бошко! Покупиће нас заптије, па 

инструментима по глави... Бог да нас сачува. Хајде, пa у недељу... раније... 

(Одлази са осталим свирачима). 

 

 

ПЕТА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, без СВИРАЧА 

 

БОШКО: Играћемо уз песму. Хајде, Санко, започни једну. 

САНКО (почиње дa пева, остали за њим, a у исто време почиње коло). 

 

Угрејала месечина, Дано, Дано, месечина.  

Што је јасна месечина, Дано, Дано, месечина, 

хајде коње да крадемо, Дано, Дано,  

да крадемо и девојке да грабимо,  

Дано, Дано, да грабимо, и далеко одведемо,  

Дано, Дано, одведемо, кроз три горе, кроз зелене,  

Дано, Дано, кроз зелене кроз три воде, кроз студене,  

Дано, Дано, кроз студене! 

 

ЈЕДАН ОД СТАРИЈИХ: Доћи ће пајкани! Ајд', разлаз. 

ТРИПКО (седи пред крчмом): Хајде, ко кокоши на спавање. A јадној се деци 

не иде: младост, срце се разиграло...  

ЈЕДАН ЖЕНСКИ ГЛАС: Хајде, Тинке, јер ћу ти капију затворити. 

(Девојке полазе у групи, a момци за њима певајући): 

 

Ha срцу ми лежи, мила мајко, једна љута гуја;  

то не била гуја, мила мајко, већ несрећни севдах.  

Севдине су очи, мила мајко, као црне трешње,  

Севдине су веђе, мила мајко, црне пијавице.  

Иди да je иштеш, мила мајко, да л' ће ти је дати.  
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Ако ти je даду, мила мајко, на фијакер је попни,  

ако je не даду, мила мајко, постој, погледај је. 
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ШЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРИПКО и ШИШКО 

 

ШИШКО (u дo caдa je улазио u излазио из крчме, a сада шапну нешто 

Трипку u још двојици који су остали последњи. Ова двојица испијају u одлазе, 

a Трипко остаје): Зар, Трипко, ти ниси чуо? 

ТРИПКО: Чуо сам. У граду имамо госте из планине. Па, добро нам дошли... 

Нису ни први ни последњи. 

ШИШКО: Али, кажу као да су их аге нањушиле, па... Ко зна шта све може да 

буде... Боље да je свако још зарана кући... (Између речи u реченица које 

изговара испрекидано, шапатом, уноси столове u спушта ћепенке). 

ТРИПКО: Ех, Шишко, баш желиш да умреш у кући. Хајд', лака ти ноћ. 

(Одлази). 

ШИШКО: И теби. (Закључава u одлази са упаљеним фењером у руци). 

 

 

СЕДМА ПОЈАВА  

 

ТРЕНДО 

 

ТРЕНДО (пошто су cвu отишли, долази u застаје пред аџи-Трајковом 

капијом): Слатка бозица, слатка-медена! Хајде Донке, хајде Ленче! (За себе). 

Хајд да погодим која ће изићи: Донче ил' Ленче, Донче, Ленче... Донче, 

Ленче... Донче...  

 

 

ОСМА ПОЈАВА 

 

ТРЕНДО и ДОНКА 

 

ДОНКА (излази с посудом у рукама): Шта то, чика Трендо? 

ТРЕНДО: Ништа, погађам која ће изићи. 

ДОНКА: Хајде, напуни ми котлић. (Пружа му посуду). Ево! 

ТРЕНДО: Еј, чекај да те мало погледам. 
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ДОНКА: A што би ме гледао? Нисам слика па да ме гледаш. 

ТРЕНДО: Ниси слика, икона си. Лепа, к'о икона молована. Икона за гледање 

и...  

ДОНКА: Jao, jao, чика Трендо. Не приличи ти, стар си. 

ТРЕНДО: Стар сам, Донке, али знам шта је младост и лепота. Мило ми је да 

вас гледам тако младе и лепе. Само то, и ништа друго. (Пуни посуду u, 

загледан у Донку, не примећује дa прocuпa бозу). 

ДОНКА (која се некуда беше загледала): Шта то радиш, чика Трендо, сву си 

бозу просуо. 

ТРЕНДО: Уx, Донке, нисам ни приметио. Док си ти гледала у месец, ja сам 

се загледао у једну звезду... 

ДОНКА: Ma гледај ти, чика Трендо, како да испразниш ту канту. 

ТРЕНДО: Добро кажеш, Донке, добар ми савет дајеш: да продам бозу, да 

зарадим вечеру. Хајд, лаку ноћ, Донке, лепо спавај и лепо сањај. 

ДОНКА: Хајд, уздравље, чика Трендо. 

ТРЕНДО (одлази): Слатка бозица! Слатка-медена. Хлади душу, слади гушу! 

 

 

ДЕВЕТА ПОЈАВА 

 

ДОНКА и ДОСЕ 

 

ДОСЕ (долази љут): Донке!  

ДОНКА: Шта je, Досе? Ниси с момцима у шетњи? 

ДОСЕ: Бре, зар да шетам са тим дрипцима? Нису они, ето, друштво за мене. 

Не пристаје ми да шетам са њима, ja сам, ето, газдински син. Отац ми 

непрестано говори: „Досе, синко, немој да се дружиш са оним битангама, сви 

су они покварени, никада неће постати људи. Немој да се дружиш са њима, 

јер с ким си такав си”. Ето, тако ме отац саветује. 

ДОНКА: Тако, тако, Досе, добро те саветује, само ти слушај оца. 

ДОСЕ: Донке, a што, ето, Ленче не попи бозу? 

ДОНКА: Па било ју je стид, Досе. Зато je мене замолила... A je л' се ти, Досе, 

љутиш што сам ja попила бозу? 

ДОСЕ: Не, али се, ето, љутим што је она није попила, љутим се, ето, и што 

игра само до оног Бошка, a до мене се не хвата. 
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ДОНКА: Не сме, Досе. 

ДОСЕ: Зашто, зар се боји од њега. 

ДОНКА: А, не, боји се да се не сазна да тебе воли. 

ДОСЕ: Мене?...  

ДОНКА: Аха, тебе. A до Бошка се хвата тек онако, колико свету да замаже 

очи, да завара траг... Разумеш? 

ДОСЕ: Разумем, Донке, разумем. Е, прави je ђаво та Ленче. A велиш, воли 

ме, а? 

ДОНКА: Па сто пута сам ти то већ рекла. 

ДОСЕ: Да ми хиљаду пута то кажеш, Донке, опет ће ми бити мило. Кад ми 

кажеш: „Воли те, тебе воли”, чини ми се да ћу се од миља растопити, ето, као 

восак на сунцу. A да ми је да ми то она сама каже! 

ДОНКА: Рекла би ти, Досе, али се стиди. 

ДОСЕ: Е, истина... Ето и мене је стид да то њој кажем. A je л' ти она прича о 

мени? 

ДОНКА: Да ли прича? Ни о чему другом не прича са мном већ само о теби. 

ДОСЕ: О мени, младости ти? 

ДОНКА: Младости ми! Само на тебе мисли, и дању и ноћу, и кад спава и кад 

не спава. 

ДОСЕ: И кад спава?...  

ДОНКА: Аха, само тебе сања. 

ДОСЕ: Сања ме? Је ли то истина, Донке, младости ти? 

ДОНКА: У сну само твоје име узвикује. Колико ме је пута тако пробудила! 

Како спавамо заједно...  

ДОСЕ: Ииих, Донке-е-е! И-и-и! 

ДОНКА: Шта? 

ДОСЕ: Спаваш са њом? 

ДОНКА: Са њом, па шта? 

ДОСЕ: Ништа, ето, тако. Их, благо теби, Донке! Ништа, ништа, причај. 

ДОНКА: Легнемо заједно. Мени се спава, спава, a она ми прича о теби, 

прича, прича, не да ми да спавам. Говори тако, до у глуво доба, док је сан не 

опхрва. И тек што слатко заспим, пробуди ме. Чујем: „Досе, Досе, Досе!” 

ДОСЕ: Досе, Досе, Досе! И-и-и! Је л' истина, Донке? 

ДОНКА: Аха, дозива те у сну. 
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ДОСЕ: Их, кад бих могао да је чујем. Ех, да ми је да сам на твом месту, 

Донке! 

ДОНКА: Е, да је тако, не би те толико сањала. Него да ти кажем још и ово. 

Погледам је, кад имам шта да видим: зграбила јастук, грли га, љуби, грли. 

ДОСЕ: Љуби! Јастук?! 

ДОНКА: Аха, замишља да си ти, па га љуби. 

ДОСЕ: Љуби ме! И-и! 

ДОНКА: Љуби, али у сну. 

ДОСЕ: Да ти сад и ja кажем, Донке. И ја, ето, њу љубим... Их, само да знаш 

колико пута...  

ДОНКА: Али у сну. 

ДОСЕ: Па у сну. A и онако, ето, на јави...  

ДОНКА: Биће и то, Досе, и на јави...  

ДОСЕ: Их, да је само једном пољубим, па да одмах умрем! 

ДОНКА: Ma ако је једном пољубиш, пожелећеш, ето, да живиш сто година... 

Него, много смо се запричали. Треба да идем, јер ако ме аџија потражи!... 

(Погледа у његов џеп). 

ДОСЕ: Чекај мало, Донке, чекај. (Даје joj кесицу). Узми ово, за Ленче, за 

поздрав. 

ДОНКА: Опет нешто за јело? 

ДОСЕ: Мало бомбона, леблебија и сувог грожђа. 

ДОНКА (за себе): Благо теби, Донке, имаћеш сву ноћ да грицкаш! 

ДОСЕ: Шта си рекла, Донке? 

ДОНКА: Кажем, Ленче ће се обрадовати. 

ДОСЕ: И-и, је л' се много радује, младости ти? 

ДОНКА: Много! Ни док је била мала, кад би joj отац из цркве донео ђевреке, 

није се толико радовала. Да само видиш с каквим их апетитом једе! 

ДОСЕ: Зар их толико воли, младости ти? 

ДОНКА: Не што их толико воли, већ зато што су од тебе. Кад их купимо у 

дућану, опроба мало, тек онако. A кад су од тебе, не може да се наједе, да се 

засити, такву сласт осећа. Каже: „Бомбоне – Досетова уста, леблебије – 

његови образи, суво грожђе – његове очи”. И док једе, само си joj ти на 

уснама, само виче: „Слатки Досе, слатки Досе, слатки Досе”. 

ДОСЕ: Ихи! Слатки Досе, слатки Досе, слатки Досе! Ихи! 

ДОНКА: Јаоо опет сам се запричала! (Полази). Jao, аџија...  
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ДОСЕ: Донке, чекај, реци Ленчету...  

ДОНКА: Шта да joj кажем? 

ДОСЕ: Пренеси joj, ето, поздрав од Досета... Много да је поздравиш, много. 

ДОНКА: Много, много, два товара. 

ДОСЕ: И, ето... да...  

ДОНКА: Шта? 

ДОСЕ: И, ето, да је... пољубиш једанпут...  

ДОНКА: Их, ако je само то. Пољубићу je и сто пута, ако желиш. 

ДОСЕ: Али, ето, онако, уместо мене...  

ДОНКА: Добро, Досе, уместо тебе. Хајд', лаку ноћ. Да слатко спаваш, Ленче 

да сањаш! (Одлази). 

 

 

ДЕСЕТА ПОЈАВА 

 

ДОСЕ 

 

ДОСЕ: Тако, Донке! Уx, кад то сам будем могао!... Биће и то. Па, зар ме она 

не воли! Послаћу одмах оца да je испроси. Само ћу да играм са њом. (Пева u 

окреће се око себе у лудој радости). Патишпањ, патишпањ, тара, тара-рара... 

Видећеш ти, Бошко! 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ДОСЕ и БОШКО 

 

БОШКО (издалека): Шта, мени нешто претиш, шепртљо једна! 

ДОСЕ: Не, ништа... Ја само онако певам, шетам се. 

БОШКО: Овде не смеш ни да шеташ. Да те више нисам видео у овом сокаку, 

разумеш? 

ДОСЕ: Бре! A зашто? Је ли твој сокак? 

БОШКО: Два петла на једном гувну не кљуцају, разумеш? Само толико! 

ДОСЕ: Тужићу те мом оцу! 

БОШКО: Тужи ме и својој мајци, ако хоћеш! 
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ДОСЕ: Отац ће те тужити ућумату, Екрем-ефендији. 

БОШКО: Нек' ме тужи и султану у Стамболу, ако хоће. Хајде, губи се одавде 

и да те више нисам видео! 

ДОСЕ (одлази): Видећеш ти, видећеш! 
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ДВАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

БОШКО и ЗАПТИЈЕ 

 

БОШКО (разгледа наоколо u ослушкује; чује тежак бат чизама): Жаце! 

(Заклања се иза једног угла). 

ЗАПТИЈЕ зловољни u намрштени, да би утеривали страх, лупају чизмама пo 

калдрми u гласнo u реско кашљу. 

 

 

ТРИНАЕСТА ПОЈАВА 

 

БОШКО 

 

БОШКО, пошто су заптије прошле, излази u разгледа наоколо. Успиње се на 

подзиду, гледа у Ленчетов прозор. Маше руком u зањише грану. Силази u 

стаје уз капију. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ПОЈАВА 

 

БОШКО и ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ (излази бојажљиво): Што ме зовеш, Бошко? Видеће нас неко! 

БОШКО: Нема никога, Ленче! 

ЛЕНЧЕ: Месечина је као дан, види. 

БОШКО: Е, нисам хоџа да чекам Бајрам па да гледам у месечину. 

ЛЕНЧЕ (ослушкује): Чујеш, Бошко, како славујак извија? 

БОШКО: Ма немој ти мене жедног преко воде! Пусти, Ленче, те трице, 

славује, месечину. Твој ми je глас милији од славујевог поја. Довољно ми je, 

Ленче, само тебе да слушам и гледам! (Уздише од силне жеље). Ех, кад бих 

још могао да те... пољубим! 

ЛЕНЧЕ: Jao, Бошко! 

БОШКО: Па шта? 

ЛЕНЧЕ: Како шта? Зар ти нисам рекла: до венчања нема пољупца. 
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БОШКО: Али кад више не могу... Тешко је...  

ЛЕНЧЕ: Како тешко! Како мени није тешко? 

БОШКО: Ma тешко je и теби, али тајиш, не одајеш се... Зар мачка може да 

падне на леђа? 

ЛЕНЧЕ: A ти? – Мачор. Зацаклиле ти се очи као у мачора. 

БОШКО: Како да не цакле, Ленче, кад тебе гледам! Не могу само тако да те 

гледам. Не мучи ме више. Да знаш, Ленче, болестан сам. 

ЛЕНЧЕ: Па лечи се. 

БОШКО: Само ти то можеш. 

ЛЕНЧЕ: Нисам ja ни видар ни травар, ја не продајем мелеме. 

БОШКО: Ако нећеш лепо, силом ћу те пољубити! 

ЛЕНЧЕ: Чик ако смеш! 

БОШКО: Мислиш да се бојим! Сад ћу... (Пружа руку да је загрли, али му се 

она вешто извија, утрчи у капију u залупи му је пред носом). 

ЛЕНЧЕ (смеје се изнутра пригушено): Јеси ли пољубио врата? 

БОШКО: А, значи, тако? 

ЛЕНЧЕ: Тако, кад хоћеш силом. 

БОШКО: Па кад нећеш милом. 

ЛЕНЧЕ: Речено ти је, до венчања нема пољупца. 

БОШКО: Душа не може да чека до венчања. 

ЛЕНЧЕ: Е пa, душо, истрај, и видећеш рај. 

БОШКО: Ма немаш ти душе кад ме овако мучиш. Хајде, изиђи, доста си се 

скривала, зар да играмо жмурке? 

ЛЕНЧЕ: A, да изиђем, па да...  

БОШКО: Ma изиђи! 

ЛЕНЧЕ: Само, ако се закунеш да нећеш...  

БОШКО: Нећу, тебе ми! 

ЛЕНЧЕ: Закуни се у мајку! 

БОШКО: Мајке ми! 

ЛЕНЧЕ: Е, тако. (Излази). 

БОШКО: Чуј, Ленче, не могу више овако, него да се венчамо. 

ЛЕНЧЕ: Е, a кућа? Нова кућа...  

БОШКО: Зар ти не би у стару? 

ЛЕНЧЕ: Бошко, ja бих с тобом и у колибу, али отац...  

БОШКО: Истина је. Морам најпре да саградим кућу. 
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ЛЕНЧЕ: Мораш пожурити. 

БОШКО: Журим ја, Ленче, али се не стиже. Кратка рука, што но кажу. 

Сиротиња... Али људској руци ништа не може измаћи. Радићу и дању и 

ноћу! Узећу и од лихвара . . . 

ЛЕНЧЕ: Страшно је то... Свакога дана такви долазе код мог оца... Не могу да 

се спасу. Срце ми се кида...  

БОШКО (јако узбуђен): Због срца које је такво, прирасла си ми за срце, 

Ленче, a не само због лепоте... Не бој се, Ленче, нећу узети много новца. 

Послаћу овог лета и мајку на макова поља... Кao кад сам био мали, кад ме је 

хранила аргатовањем... „Да ти помогнем још мало око куће, каже, после нећу 

више да аргатујем”. Не могу je зауставити. Жури joj се више него мени: жели 

снаху у кући да види... Тако, Ленче, на јесен... Него, далеко је то... „Ко пре 

девојци, њему девојка”... Може да те запроси неко други, па... Него да се 

веримо...  

ЛЕНЧЕ: Имаш право, Бошко. Али, кад мислиш? 

БОШКО: Што пре, то боље. Нека буде... у недељу. 

ЛЕНЧЕ: У недељу! Шта то говориш, Бошко. Није то пљуни па залепи... 

Тешко је, Бошко. Нека нам je бог на помоћи, али...  

БОШКО: Знам, твој отац... Замоли га. A твоја мајка – она је добра, паметна 

жена... И ја ћу послати мајку. Ваљда ће две мајке надјачати једног оца. 

ЛЕНЧЕ: Видећемо, Бошко. (Ослушкује песму). Ево ти другова! Лаку ноћ, 

Бошко! (Одлази). 

БОШКО (кроз пукотину на вратима): Била ти на помоћ, Ленче! (Момци 

долазе с песмом): 

 

Пођох синоћ пo сокаку  

видех деву на чардаку,  

где год стоји, сунце сија,  

кад говори бисер лије! 

(Бошко u момци): 

Сеци, дево, русу косу,  

плети уже да се попнем,  

да ти видим бело лице,  

бело лице и гроце! 
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ПЕТНАЕСТА ПОЈАВА 

 

БОШКО и МОМЦИ 

 

ПРВИ MOMAК: Хајде, Бошко, ено пајкани су у велешком сокаку, долазе 

овамо. 

БОШКО: Пих. С једне стране препречили се стари, a са друге растрчали се 

пајкани! 

ТРЕЋИ MOMAК: Нема живота за нас младе. 

САНКО: Биће. (Тихо). Је ли ти Трендо шапнуо за сутра увече код Димета? 

ПРВИ MOMAК: Санко, поведи, само тихо...  

САНКО (почиње песму, остали га прате u полако одлазе). 

 

Тамна магла, мамо, пољем пала,  

мени туга, мамо, на срдашцу.  

Ил ме жени, мамо, ил ме убиј,  

клета младост, мамо, не трпи се:  

није вода, мамо, да протече,  

није ватра, мамо, да догори! 

 

Завеса 
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ДРУГИ ЧИН 

 

У аџи-Трајковој кући. Гостинска соба са миндерлуцима. Ha њима јастуци. У 

левом углу икона, крај иконе на бочном зиду слика са хацилука. У средини, 

увећана аџи-Трајкова фотографија, султанова u владичина слика u низ 

малих урамљених фотографија. Изнад њих серија слика Ђеновеве. Десно, 

велико урамљено огледало u зидни часовник. Лево, близу иконе, узидан 

ормарић, који аџи-Трајку служи као каса. 

 

 

ПРВА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ (држи у рукама вез на ђерђефу, али не може дa везе. Седи 

замишљено u слуша Донку, која у другој соби пева): 

 

Никло ми, никло ми, цвеће шарено 

на девој – на девојчином пенџеру. 

Дању га, дању га она залива, 

ноћу га, ноћу га момче украда. 

Заман ти, заман ти, луди бећару, 

не знаш ти, не знаш ти деву да љубиш, 

само знаш, само знаш цвеће да крадеш. 

 

 

ДРУГА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ и ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА (улази, загледа се у Ленче u тужно клима главом): Ленче, чедо, 

шта радиш? 

ЛЕНЧЕ: Ево, мајко, слушам како Донка пева. 
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ВЕЛИКА (уздише): Донка... Само она што глас пусти... да развесели кућу... 

Ти си неко време само замишљена и тужна... Не могу више да те гледам 

такву! 

ЛЕНЧЕ: Ох, мајко! 

ВЕЛИКА: Немој крити од мајке, чедо моје. Ти нешто тајиш. Имаш нешто на 

срцу... нешто што долази у твојим годинама... Реци мајци, душо. Мајка ће ти 

помоћи. Запао ти неко за око, зар не? 

ЛЕНЧЕ: Ох, мајчице! 

ВЕЛИКА: Немој да се стидиш. Није то ништа рђаво, љубав се у тим 

годинама развија као цвет у пролеће. Него, од ње може и да се увене... Тако 

ми и ти некако венеш, цвете мој лепи. Мајка ће ти наћи лек, само ти реци 

мајци. Ко ти се допада? 

ЛЕНЧЕ: Бо... Бо...  

ВЕЛИКА: Бошко Еврин? 

ЛЕНЧЕ (полаже joj главу у крило): Мајко, слатка мајчице! 

ВЕЛИКА (узнемирено): Е, кћери, то ти не ваља: ниси добро одабрала. 

ЛЕНЧЕ: Зашто мајко, зар није добар? 

ВЕЛИКА: Да je добар, добар је... али знаш шта ће отац рећи: није из добре 

породице, сиромах је. Код толико богаташких синова...  

ЛЕНЧЕ: Само њега хоћу, мајко. И он мене... Рекао je – данас ће послати 

мајку да ме проси. 

ВЕЛИКА: Да те проси! 

ЛЕНЧЕ: Мораш одмах говорити са оцем! 

ВЕЛИКА: Говорићу, кћери, али знаш какав је. 

ЛЕНЧЕ: Знам, мајко, и јако се бојим... Али, ипак верујем да ћеш га 

наговорити и измолити... Ево га долази. Говори одмах, мајко. Реци му...  

ВЕЛИКА: Хајде сад, немој ти мене да учиш, знам ја како треба. 

ЛЕНЧЕ (грли je): Слатка мајко, никада те ни за шта нисам молила као за ово 

сада! (Излази). 

 

 

TРEЋA ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА, ТРАЈКО 
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ТРАЈКО (са муштиклом u бројаницама у jeднoj, u штапом u босиљком у 

другој руци, улази): Је ли долазио ко да ме тражи? 

ВЕЛИКА: Тражио те онај... како се зваше... 

ТРАЈКО: Митре, абаџија? 

ВЕЛИКА: Аха, Митре. Рекао je да ће доћи опет. 

ТРАЈКО: Доћи ће. Доћи ће, хтео не хтео. (Откључава ормарић, вади из џепа 

смотуљак лира, броји, смешта их у ормарић, записује у тефтер. За то 

време гласно говори сам са собом. Занесен тим својим најпријатнијим 

послом, заборавља на Велику која, ћутке, нестрпљиво чека дa заврши пa дa 

започне разговор). Од Стојана Тиминог – пет лира, једна, две, гри, четири, 

пет. Од Сазде самарџије – три лире. Једна, две, три. Тачно. Од Навка 

Лилковског – две лире. Једна, две. Тако, синови мајчини. (Обазире се, 

мршти). A, ти си овде... 

ВЕЛИКА: Овде сам. Имам нешто да разговарам са тобом. 

ТРАЈКО: Шта? 

ВЕЛИКА (ослушкује, погледа ка капији): Уx, опет тај Митре. 

ТРАЈКО: A, долази. Добро. Иди ти сада, пa кад са њим завршим посао, рећи 

ћеш ми шта имаш. 

ВЕЛИКА: Добро. (Излази). 

 

 

ЧЕТВРТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО (брзо закључава ормарић. Стаје прeд икону, крсти се уз дубок 

поклон u шапће молитву): Услиши молбу раба твојего, господе. Господе, 

боже милостиви, услиши и помилуј, помилуј, господи помилуј, господи 

помилуј... Амин!... 

 

 

ПЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и МИТРЕ 
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МИТРЕ (улази полако): Помоз' бог, аџија. 

ТРАЈКО: Чекни де, малчице, Митре. Да завршим молитву. Услиши мја, 

господи и помилуј!... (Шапуће cвe тише). 

МИТРЕ прaвu гест: „Ма знам ja твоју молитву”. 

ТРАЈКО: Амин! (Окрене се ка Митру). Е, сад... Бог ти помогао, Митре. 

МИТРЕ (уздише): Ех, аџија, не помаже. 

ТРАЈКО: Па знаш како се каже: „Помози сам себи, да ти и бог помогне”. 

МИТРЕ: Не могу, аџија, никако. Мучим се, сагоревам, опет ништа. Нисам 

успео да скупим пaрe, аџија. Молићу те да ме причекаш још коју недељу. 

ТРАЈКО: Зар да још чекам?! Шта je то с тобом? 

МИТРЕ: Па, знаш, аџија, кућа пуна деце, a посао се слабо плаћа... Пош'о 

занат низбрдо: млади почели да носе... како се оно зваше... француску одећу. 

ТРАЈКО: Знам, Митре. Али знам и нешто друго: пијеш. 

МИТРЕ: Па... тако, почео сам и да пијем, понекад, од муке...  

ТРАЈКО: E, то je већ твоја брига... Ти мени да даш моје. Хајде, дајем ти још 

две недеље. Од данас за две недеље да ми избројиш све, ни пару мање, ни 

дан касније. 

МИТРЕ: Добро, аџијо, гледаћу да дотад прикупим, али ако нешто не успем...  

TРAJКO: Нећу више ништа да чујем! Не буде ли тако, даћу те на суд, 

покућство ћу ти на добош продати. 

МИТРЕ: Куку, аџијо, немој тако, немој да ме сасвим урнишеш, аџијо. 

TРAJКO: Хајде, Митре, да сад завршимо. Још да видимо камату на камату. 

(Рачуна оловком у тефтеру). 

МИТРЕ: Куку, аџијо, немој да je још дижеш! 

ЛЕНЧЕ гледа са врата, саосећа са Митром, желела би дa му помогне али не 

може, не сме. Повлачи се сузних очију. 

ТРАЈКО: Још четврт лире. 

МИТРЕ: Много je, аџијо, много! Кућа, жена, деца!... Много je! 

ТРАЈКО: Хајд сад, не дижи џеву. Толико ти je. Тефтер je ово и есап, није 

шала! 

МИТРЕ: Добро, колико ти кажеш... Опрости, аџијо, и остај у здрављу. 

ТРАЈКО: Хајд' у здравље! Још две недеље! Немој, рецимо, да заборавиш у 

пићу. 

МИТРЕ: Не, аџијо, ни у пићу, ни у сну. (Излази). 
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ШЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО: Ни у пићу, ни у сну! Тако, синко мајчин! (Откључава ормарић). 

СЕДМА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА (улази): Шта, онај човек je отишао? 

ТРАЈКО: Отишао, пa шта? 

ВЕЛИКА: Бар кафу да сам му скувала. 

ТРАЈКО: A, ja сам му, рецимо, скувао кафу, и то горку. (Записује у тефтер). 

Митру Докином још четврт лире. Ево му кафе. Нека му je наздравље! 

(Затвара тефтер u закључава ормарић). Е, сад да видимо шта имаш да ми 

кажеш. 

ВЕЛИКА: Па, нешто о Ленчету. 

ТРАЈКО: О Ленчету? 

 

 

ОСМА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ВЕЛИКА и МИРСА 

 

МИРСА: Дабогда ногу сломила, разговор сам вам прекинула. 

ВЕЛИКА: Е, Мирсо, седи. 

МИРСА: Села бих, али ко зна шта имате, што но кажу, да разговарате. 

ТРАЈКО: Значи, то би хтела да знаш. Седи и чућеш. 

МИРСА (ceдa): Нисам дошла да слушам већ да говорим. Имам нешто о 

Ленчету...  

ТРАЈКО: И ти о Ленчету? 

МИРСА: Значи, и ви сте о њој говорили? 

ТРАЈКО: Она, тек што je почела. 

МИРСА: Е, како je почела, тако нека и настави. 
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ВЕЛИКА: Не... ja сам хтела само онако . . . 

МИРСА: A, онако! Насамо. Ако, ако! Али није право, тајиш од мене као да 

сам нека туђинка. 

ВЕЛИКА: Не кријем ja...  

МИРСА: Ћути, ћути, и још се браниш! Не кријеш, али и не казујеш. 

ТРАЈКО: Е пa и да крије! Зар теби све мора да се каже. 

МИРСА: Тако! И ти je браниш! И ти држиш њену страну! Тако, држи се 

жени за скуте. A сестра? Ко за њу мари? Па, шта ако сам ти сестра? Шта ако 

смо, штоно кажу, на истом крилу расли и исто млеко сисали? 

ТРАЈКО: Ма што разбацујеш тако крупне речи бадава? 

МИРСА: Бадава? Ништа ме и не слушате и не питате – и то je – бадава? Кao 

да сам нека уличарка или не знам каква. Није вас стид, срам вас било! 

ВЕЛИКА: Jao, Мирсо, немој тако! 

ТРАЈКО: Ма јеси ли ти дошла овамо да се свађаш? 

МИРСА: Рекла сам ти зашто сам дошла: хоћу да говорим о Ленчету. 

ТРАЈКО: Е, хајде реци. 

МИРСА: Да кажем, да кажем, брате слатки, али бојим се да те нећу 

обрадовати. Ех, како ми је било криво када су ми рекли. Чак нисам могла да 

поверујем... Да од ње дочекамо тако нешто, од наше Ленче. 

ТРАЈКО: Ама шта je то, шта? Реци већ једном, доста увијаш. 

МИРСА: Воли, има љубавника. 

ТРАЈКО: Шта? (Плане). Воли? Кoгa? Кo је тај? 

МИРСА: Е, ко! Стид ме je чак и да ти кажем! 

ТРАЈКО: Кажи ко је? 

МИРСА: Нико и ништа! Бошко Еврин! 

ТРАЈКО: Шта! Taj дрипац! Она са њим... хаџијска кћи!... (Велики). Је ли то 

истина? 

ВЕЛИКА: Истина је... али нема ту ничег рђавог... Он joj се само допада, 

онако... у срцу... не нешто онако...  

ТРАЈКО: Како: овако, онако! 

МИРСА: Кажеш – само у срцу... Али се из срца, штоно кажу, излива у лице. 

Види се то. Исцилибрила се као нека белосветска. Гледам je у колу. Кад није 

он до ње она једва ноге вуче, a ако дође он, ако се ухвати до ње, разигра се 

као нека ченгија, игра, што но кажу, игра, игра, земљу не дотиче. Затим, 

толико пута су је видели са њим на месечини... 
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ТРАЈКО: Тако! Е дајте ми је овамо! (Велики). Доведи ми је одмах! 

ВЕЛИКА: Немој, Трајко, немој тако! 

МИРСА: Остави je сада, брате. Од рђавог испадне још горе. Туци кују, 

штоно кажу, колико хоћеш, a она опет у касапницу да дрпи џигерицу. Ако 

желиш да не оде, a ти је нахрани. 

ТРАЈКО: Не разумем те. 

МИРСА: Разумећеш. Седи и слушај. Девојка нам je већ стасала...  

ТРАЈКО: Како стасала? Она је још мала. Колико joj je година? 

МИРСА: Не гледају се само године. Неко дрвце раније сазри. Тако и наша 

Ленче, стасала je пре времена. Зато је треба на време удати. Што но кажу: 

„Везана козица, мирна горица”. Ако je оставиш овако, узеће je ђаво, пући ће 

глас пa нећеш моћи да je удаш. A има једна добра прилика: газда Стојко 

пустио глас да би je узео за Досета. 

ТРАЈКО: Газда Стојко? 

ВЕЛИКА: За Досета? 

ТРАЈКО: Истина je, газда Стојко je један од најбогатијих људи у граду...  

ВЕЛИКА: Али син му je један од најблесавијих. 

МИРСА: Јесте мало блесаст, али je бољи од оног дрипца. 

ВЕЛИКА: Зашто бољи? 

МИРСА: Јер je богатији. Јер je из добре куће, из добре породице. 

ВЕЛИКА: Онај Бошко je ипак бољи. 

МИРСА: Нећеш ваљда да je дамо за њега? Да je пустимо у такву кућу? У 

шупу. С ким да се ородимо? Са Евром одрпаницом. Ја бих се пре вас одрекла 

него што бих се са њом ородила! 

ТРАЈКО: Оставите то што не може бити. Да видимо са газда Стојком...  

МИРСА: Ствар одмах може да се уреди. Само од тебе зависи. Ако хоћеш... 

ТРАЈКО: Ma ja и хоћу, и нећу... Ни сам не знам...  

МИРСА: Треба да знаш, јер после може испасти ти да хоћеш, a он да неће. 

Само ако чује шта се говорка о Ленчету... A сада треба рећи само једну реч. 

Да одмах одем? (Напрегнуто чека одговор). 

ТРАЈКО (после дугог двоумљења): Иди!  

ВЕЛИКА: Куку, Трајко! 

МИРСА: Тако те волим, брате! (Излази брзо, победнички погледавши 

Велику). 
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ДЕВЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА: Куку, Трајко, шта то радиш! 

ТРАЈКО: Ja шта радим? A она, твоја кћи? 

ВЕЛИКА: Па она, као свака девојка. 

ТРАЈКО: Не, она не сме бити као свака. Она je аџијска кћи. 

ВЕЛИКА: Аџијска – калајџијска – девојка у тим годинама не може без 

мерака у срцу. 

ТРАЈКО: Мерак! Ma ишчупао бих joj ja тај мерак, рецимо, заједно са срцем. 

Мерак! И за ким! За једним дрипцем! 

ВЕЛИКА: Какав je да je, за њу je добар. Допада joj се. A онај Досе, ниједна 

неће ни да га погледа. 

ТРАЈКО: Ако. Колико их се тако узело... пa опет живе. A мерак не може да 

опстане у немаштини, као цвет на мразу. Кад не буде било ни меда ни хлеба, 

још у меденом месецу нестаће и мерака. 

ВЕЛИКА: Али тај Досе уопште није њен пар. Зар ниси чуо сестру, сама je 

рекла да je мало блесав. 

ТРАЈКО: Е пa, шта ако je мало ћакнут... Бог не даје два добра на једном 

месту: и пaрe и памет. Тамо je ускратио мало памети, али je зато дао много 

пара. Много. 

ВЕЛИКА: Не треба само новац да гледаш. Нашем Ленчету треба неко момче, 

онако... младо, лепо. 

ТРАЈКО: Младост и лепота су пролазни. Ето, и ти си некада била млада и 

лепа. A погледај каква си сада. 

ВЕЛИКА: Добро, добро. A je л' се ти видиш? 

ТРАЈКО: Па и ja сам остарио, мало...  

ВЕЛИКА: Пусти то, Трајко. Него да потрчим за Мирсом, да je вратим. 

ТРАЈКО: Не. To je већ свршено. Хајде, кажи то кћери, као што je ред. 

(Одлази). 
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ДЕСЕТА ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА и ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ (улази): Мајко!  

ВЕЛИКА: Ох, кћери...  

ЛЕНЧЕ: Не даје ме? 

ВЕЛИКА: Даје те... за другог... за Досета.  

ЛЕНЧЕ (груну joj сузе): Куку! За њега! За тог... Не! Не дај ме, мајко! Иди 

мајко, реци му!  

ВЕЛИКА: Рекла сам му. 

ЛЕНЧЕ: Иди опет! Гледај како знаш и умеш, златна мајко! Брзо, док није 

изишао!  

ВЕЛИКА: Jao, јадна ja! (Излази). 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ: Jao, куку, леле! (Снажни јецаји гуше joj глас. Увлачи главу у јастуке 

на миндеру). 

 

 

ДВАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ и ДОНКА 

 

ДОНКА (улази): Ленче! 

ЛЕНЧЕ: Донке, сестро, да знаш шта ме је снашло! 

ДОНКА: Знам, сестро! (Грли је). Ленче, опрости ми, Ленче! 

ЛЕНЧЕ: Шта да ти опростим, Донке, шта си ми скривила? 

ДОНКА: Скривила сам сестро, много сам ти скривила. 

ЛЕНЧЕ: Шта то? 

ДОНКА: Ох, тешко ми je и да ти кажем, Ленче! 
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ЛЕНЧЕ: Реци ми, Донке. 

ДОНКА: Варала сам оног мусавог Досета... Сваке вечери давао ми је 

понешто за јело: бомбоне, леблебије, суво грожђе... за тебе. 

ЛЕНЧЕ: И ти си то узимала? 

ДОНКА: Узимала сам, рука ми се одузела, лагала сам га да ти то примаш, a 

све сам сама јела, ала ме појела! 

ЛЕНЧЕ: Ох, Донке, зашто...  

ДОНКА: Само због јела, само из проклете лакомости. Таква сам, волим да 

једем, болест ме појела, незасита сам. Само сам на јело мислила, ни на шта 

друго. Зато сам лагала оног шмокљана да га ти волиш...  

ЛЕНЧЕ: Куку, Донке, Донке! 

ДОНКА: Jao, куку, шта сам ти учинила! Кори ме, сестро, грди ме, сестро, 

много сам ти згрешила. (Плаче). 

ЛЕНЧЕ: Ниси знала, сестро, ниси хтела. Ћути, сестро, не плачи! (Љуби је). 

ДОНКА: Ленче, сестро, како си добра! 

ЛЕНЧЕ: Jao, Донке, шта ће ми живот! Убићу се, Донке! Соду ћу попити. 

ДОНКА: То много пече, сестро! 

ЛЕНЧЕ: Скочићу са балкона! 

ДОНКА: Високо је! 

ЛЕНЧЕ: Бацићу се у бунар! 

ДОНКА: Дубоко је... Да сам на твом месту, ја бих нешто друго урадила. 

ЛЕНЧЕ: Шта? 

ДОНКА: Побегла бих! 

ЛЕНЧЕ: Мислиш да је то лакше? 

ДОНКА: Само ако желиш, и ако он жели. 

ЛЕНЧЕ: Он... a отац, мајка? 

ДОНКА: Остави њих. Размисли о томе, Ленче. Размисли добро, сестро. 

Оставићу те. Насамо се разумније мисли. (Излази). 
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ТРИНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ: Да побегнем! Побегуља!... Да обрукам и оца и мајку. Куку, шта да 

радим? (Плаче). 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ и ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА: Ох, само плаче! Немој, Ленче, немој, чедо! Очи ћеш исплакати. 

ЛЕНЧЕ: Нећу, змије ће их у гробу испити! 

ВЕЛИКА: Куку мени, шта то говориш! 

ЛЕНЧЕ: Умрећу ти, мајко, умрећу! 

ВЕЛИКА: Не, душо мајчина, не! 

ЛЕНЧЕ: Умрећу ти! Уместо венца крст ћеш ми целивати! 

ВЕЛИКА: Куку, куку, Ленче, грехота је тако... Није ти жао мајке? 

ЛЕНЧЕ: A теби, мајко? Што ме не браниш? Брани ме, мајко! 

ВЕЛИКА: Али кад не могу, чедо мајчино! Тако ти је било писано, божја 

воља! 

ЛЕНЧЕ: Зар је очева воља божја воља? 

ВЕЛИКА: Не знам, кћери, тако је остало од старина: да се слуша отац. 

ЛЕНЧЕ: Ja ћу сама... 

ВЕЛИКА: Немој, Ленче, немој чедо, само ћеш га наљутити. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ, ВЕЛИКА, ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО (улази): Шта је то, заподеле, рецимо, сладак разговор, a не спремате 

се.  

ВЕЛИКА: Па...  
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ЛЕНЧЕ: Оче...  

ТРАЈКО: Шта је? 

ЛЕНЧЕ: Хоћу да те нешто замолим. 

ТРАЈКО (пауза): Хајде, реци! 

ЛЕНЧЕ: О... мојој... веридби... 

ТРАЈКО (плане): Шта о томе! Да девојка са оцем говори о својој веридби! 

Зар тако нешто можеш превалити преко уста! Имаш ли, рецимо, стида да се 

застидиш! Где ти је образ! Фуј, брука! 

ВЕЛИКА: Ама, Трајко...  

ТРАЈКО: Сад не разговарам с тобом! 

ЛЕНЧЕ: Али оче...  

ТРАЈКО: A тебе више нећу да чујем! Шта ти о томе имаш да разговараш са 

мном! 

ЛЕНЧЕ: Али, ја мислим... 

ТРАЈКО: Немаш ти шта да мислиш! Има, рецимо, ко да мисли уместо тебе. 

ЛЕНЧЕ: Знам, оче, да ти мислиш уместо мене... али о овом... треба и мене да 

питаш. 

ТРАЈКО: Шта, тебе да питам? Да ти мени солиш памет? Да ти мене учиш! 

ЛЕНЧЕ: Ја само...  

ТРАЈКО: Доста! Скрати тај језик, јер ако га још само мало испружиш, 

ишчупаћу ти га и бацићу га псима. 

ВЕЛИКА: Куку, Трајко! 

ЛЕНЧЕ: Па, ја још нисам ни проговорила, оче, ништа ти још нисам рекла! 

ТРАЈКО: Не треба ни да кажеш. Знам шта ћеш ми рећи. Биће онако како сам 

ја рекао. To је готово. Дао сам реч. Хајде сад, иди да се спремаш, пa кад ти 

дође свекар да те дарује, да изиђеш весела и насмејана, као што и приличи 

аџијској кћери. Хајде, иди! 

ЛЕНЧЕ (излази): Куку, леле! 
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ШЕСНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА и ТРАЈКО 

 

ВЕЛИКА: Да изиђе весела и насмејана? Кao да ти је ово онај грлофон, па га 

навијеш кад зажелиш, a не људско срце. 

ТРАЈКО: Људско се срце, рецимо, боље навија и од грлофона и од 

часовника. 

ВЕЛИКА: Срце je то, осећа... Ако га јаче стиснеш, препући ће. 

ТРАЈКО: Пукло теби и треснуло! Ти мени да мудрујеш. Није за кокош 

певање, нити за жену мудровање. 

ВЕЛИКА: Не мудрујем ja, већ ти... Ово што радиш није нити паметно нити 

добро. И ако се не тргнеш, на зло ће да се извргне. 

ТРАЈКО: Хајд' занеми! И немој да слутиш зло као кукумавка. 

ВЕЛИКА: Не љути се, Трајко, и не вичи, већ размисли мало: може дете и 

руку на себе да дигне...  

ТРАЈКО: A, тиме би хтела да ме уплашиш? Не троши речи око тога! 
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СЕДАМНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ВЕЛИКА, ЕВРА 

 

ЕВРА (улази бојажљиво): Помоз' бог...  

ТРАЈКО промрмља нешто што не личи на поздрав u окрене главу. 

ВЕЛИКА: Дао ти бог добро, Евро. Изволи, седни...  

ЕВРА: Како сте, шта радите? 

ВЕЛИКА: Добро смо, хвала богу. Како сте ви? 

ЕВРА (дуга, мучна пауза): Чудите се: откуд ja у вашој кући...  

ВЕЛИКА: Зашто, Евро, наша je кућа свакоме отворена. 

ЕВРА: И ja тако мислим. Имате кћер, нек вам је жива, за удају... A на 

девојчина врата, кажу, свако има право да закуца. 

ТРАЈКО: Како си могла на то и да помислиш? 

ЕВРА: Зашто, аџијо? 

ТРАЈКО: Још питаш. Где je ваша кућа a где наша! 

ЕВРА: Мало су далеко, али су ипак обе на земљи. 

ТРАЈКО: Ha земљи су, али су далеко као од земље до неба. Кo смо ми, a ко 

сте ви!  

ЕВРА: Па и ми смо људи! 

ТРАЈКО: Има људи и људи. Нека свако тражи оно што је за њега, што му, 

рецимо, пристаје. 

ЕВРА: Ја мислим да мој син пристаје уз вашу кћер: млад, здрав, леп као...  

ТРАЈКО: Е! Тако џамбази на пијаци хвале коње и магарце. A кад ое говори о 

човеку, пита се, рецимо, из какве је породице, шта има. 

ЕВРА: Moj се син тиме не може похвалити. Отац му је био сиромах. 

ТРАЈКО: Крпа! 

ЕВРА: Крпа, али поштен, домаћин.  

ТРАЈКО: Е, још ћеш почети и њега да ми хвалиш. 

ЕВРА: Сина могу да хвалим – има златну алку на руци: занат. Вредан је, 

паметан, ради, стиче. Ускоро ће и кућу да подигне. 

ТРАЈКО: Кад би се од речи могла испећи погача. 

ЕВРА: Не од речи. Има он новца, зарадио је.  

ТРАЈКО: Еех, ђавола, као да се лако зарађује. 

ЕВРА: Не лако, муком и знојем. Занат му је добар. 
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ТРАЈКО: Занат једва кућу храни, a камо ли и да је изгради. 

ЕВРА: Знала сам ja, аџијо, да ми нећеш веровати, пa сам зато и новац донела. 

(Вади из смотуљка неколико златника). Ево. Ово су лире, седам, a ово – 

наполеони, дванаест. 

ТРАЈКО: To je сав новац? Бре, бре! Са тим новцем твој син може да изгради 

кућу као онај из песме: „Кућу на три спрата, па точак на врата, потрбушке 

улазиш, полеђушке излазиш”. Хе-хе-хе! 

ВЕЛИКА: Немој, Трајко, греота је...  

ТРАЈКО: A ова? Како је није стид... Хвали ме, исто, јер ћу те растргнути! 

ЕВРА (гута сузе): Стид ме је, аџијо. Волела бих да се земља отвори, да ме 

прогута, само да не доживим ову срамоту! 

ТРАЈКО: Нико те није терао. 

ЕВРА: Moj син... Бацио мерак на њу. 

ТРАЈКО: Он! Он да баци мерак на аџијску кћер! Он! 

ЕВРА: Саветујем га: „Мани се, сине, тог мерака, није то за тебе”. 

ТРАЈКО: Он није за њу! Он...  

ЕВРА: Тако, добро... Али каже ми: „Или она, или ниједна”. 

ТРАЈКО: A ja кажем: свако према губеру. Толико, више ништа не треба да се 

каже. 

ЕВРА: Не љути се, аџијо, добро се силом не чини. Ако сам нешто и рекла, 

ништа лоше нисам учинила. 

ВЕЛИКА: Тако је, Евро, имаш право. 

ТРАЈКО: Рекосмо, свако има права да закуца на девојачка врата, али човек 

ипак треба да гледа на која ће закуцати. (Заједљиво). A ти, требало је да 

закуцаш на нижа врата. 

ЕВРА (устаје, усправља се достојанствено, поучним тоном): Е, аџијо, 

свакако се премеће: свисока човек може да сиђе, a одоздо може и да се 

успне. Опростите, остајте у здрављу. (Одлази). 
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ОСАМНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА (пратећи je дo излаза): У здравље, сестро, опрости и ти. 

ТРАЈКО: Дрипци, без стида и без срама. Они да просе моју кћер! Види шта 

она зна, одрпаница! Точак, успињање... Њен син ће се успети. Уcпeћe се – на 

вешала! 

ВЕЛИКА (враћа ce): Куку, Трајко, шта то говориш! 

ТРАЈКО: Такви тако пролазе: или на робију, или у прогонство, или се 

хватају планине. 

ВЕЛИКА: Момак није од тих... Гледа свој посао. 

ТРАЈКО: A! Опи под једним послом крију други. Види само како носи фес, 

какав му је ход, поглед. Такви кућу не граде већ разграђују. Биће после, 

једног дана: „Удала се мома да не седи дома”. 

ВЕЛИКА (ослушкује, гледа напоље): Ено га, газда Стојко! 

ТРАЈКО: Е, сад пази да не заборавиш кафу. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ВЕЛИКА, СТОЈКО 

 

СТОЈКО (улази, рукује ce): Помоз' бог! 

ВЕЛИКА: Дао ти бог добро... Изволи! . . . 

ТРАЈКО: Добро ми дошао, газда Стојко! Изволи, седи овде до мене. Е тако! 

СТОЈКО: Па, како сте? 

ВЕЛИКА: Хвала богу, добро. A ви? 

СТОЈКО: Хвала богу, и ми смо добро. Како ми ти живиш, аџијо? 

ТРАЈКО: Па, милошћу божјом, добро, газда Стојко. Ето, рецимо, непрестано 

бројим бројанице и дане. 

СТОЈКО: Још дуго ћеш да их бројиш, дао бог, још дуго. 

ТРАЈКО: A, при крају су већ, скоро при самом крају. Него још кћер да 

удомим, па нек се и докрајче. 

СТОЈКО: Не, унучад ћеш дочекати. Зар не, Велике? 
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ВЕЛИКА: Па то je у божјој руци, а бог, хвала му и слава, не пита ни кад 

узима нит' кад даје. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, СТОЈКО, ВЕЛИКА и ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ (улази са послужавником).  

СТОЈКО: Тако је. Велика има право. 

ТРАЈКО: Рађање и умирање су у божјој руци. Али за све остало мора да се 

брине отац. Пре свега о венчању, јер се човек једном рађа, једном умире и 

једном венчава. 

СТОЈКО: Тако је. 

ЛЕНЧЕ (служи слатко, најпре Стојка, па Трајка): Изволи. 

ВЕЛИКА: Добро дошао, газда Стојко. 

СТОЈКО (узима послужење): Да си ми жива! Још боље вас нашао. (Узима 

слатко u пије воду). 

СВИ: Наздравље! 

СТОЈКО: Здрави били. 

ЛЕНЧЕ (излази). 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПРВА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, СТОЈКО и ВЕЛИКА 

 

СТОЈКО: Е, какву кћер имате, нека вам је бог поживи! 

ВЕЛИКА: Амин. И ви живи били. 

ТРАЈКО: Али и ти имаш сина, газда Стојко. Миран, питом, види се да је 

газдинско чељаде, из домаћинске куће. Није, рецимо, као оне дрипачке 

битанге. 

СТОЈКО: Не саветујем га поваздан узалуд: „Досе, сине, ако пођеш кривим 

путем у мојој кући нема места за тебе. Ја се само због тебе мучим – да те 
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учиним човеком. Дао нам бог имања и имања. Све ће то теби остати, све ће 

то бити твоје”. 

ТРАЈКО: Тако, човек то, рецимо, не може у гроб да понесе. Сваки отац ради 

и живи за своју чељад. Кад умре, да деци остави бољи живот. 

СТОЈКО: Тако je, аџијо! Не да говориш, већ ванђеље појеш. Ето колико 

вреди кад је човек аџија и кад у својој кући владику дочекује! 

ТРАЈКО (уз поклон, са руком на грудима): Споменуо нас у молитви! 

ВЕЛИКА: Да приставим кафу... (Излази). 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ДРУГА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и СТОЈКО 

 

ТРАЈКО: Слађу! Па како иде посао, газда Стојко. 

СТОЈКО: Пред богом је греота да се жалим, аџијо. Добро. Ускоро ћу почети 

сам да довозим робу право из Солуна. 

ТРАЈКО: Е, таквог те волим! Зашто да пуниш фиоке скопским дерикожама? 

СТОЈКО: Добро кажеш, аџијо, и ми ваљда имамо фиоке. 

ТРАЈКО: Велиш, робу из Солуна. Видим, радња ти je пуна: од џакова и 

сандука не може се проћи. 

СТОЈКО: Тесно ми је. 

ТРАЈКО: Тесно. 

СТОЈКО: Moj ће комшија, Санде, да фалира.  

ТРАЈКО: Зар? 

СТОЈКО: Презадужен je. A овамо, нема капитала. 

ТРАЈКО: Нема. 

СТОЈКО: Све ће да му распродају. Ja ћу узети радњу. Порушићу зид и 

проширићу своју.  

ТРАЈКО: Е, тако ће ти бити добро. 
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ДВАДЕСЕТ И ТРЕЋА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, СТОЈКО, ВЕЛИКА и ЛЕНЧЕ 

 

ВЕЛИКА и ЛЕНЧЕ (улазе). 

СТОЈКО: A на пролеће, уз божју помоћ, сазидаћу и нову кућу. Људи ce 

множе, сина ћу да оженим, a доћи ће и унучићи... 

ТРАЈКО: Дао бог, дао бог! Уз помоћ и милост божју нек' ти све напредује, 

газда Стојко... 

ЛЕНЧЕ (служи кафу u излази, a Велика за њом). 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВРТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и СТОЈКО 

 

СТОЈКО: A ти, аџијо, како твоји послови? Баш као аџија! И теби добро, и 

људима добро чиниш. Чим ce неко нађе у невољи, трч' код аџије. 

ТРАЈКО: Тако je, али опет им аџија не ваља. Све им je висока камата. 

Комите их подбадају: „Не дајте!” И мени поручују: „Од толико и толико 

камате, да више ниси узимао”. Чудим ce неким чаршијлијама што ce хватају 

са њима! Што не гледају своја посла. 

СТОЈКО: Кажу, султан нас продаје европским банкарима и кумпанијама. 

Прождраће нас као јегуља ситну рибу: не можемо да издржимо њихову 

кункуренцију. Ман', што пропадају занатлије и слабији трговци, већ и људи 

са великим капеталом... 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, СТОЈКО, ВЕЛИКА и МИРСА 

 

МИРСА (улази задихано): A, газда Стојко већ стигао. 

СТОЈКО: Е, где си ти, Мирсо? 
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МИРСА: Опрости, газда Стојко, снашка Евка задржала ме на реч-две, пa још 

и трећа, четврта...  

СТОЈКО: Е, речи су као трешње, за једну ce десет нахвата. 

МИРСА: A ви сте, ваљда, и без мене завршили посао. 

СТОЈКО: A, не, ja тебе чекам. 

МИРСА: Е пa, ако je до мене, посао ћемо одмах да обавимо. Не треба ту 

много да ce прича. Ти, газда Стојко, имаш сина за женидбу. 

СТОЈКО: Тако je. 

МИРСА: A ти, брате, кћер за удају. 

ТРАЈКО: Тако je. 

МИРСА: Што ce девојке тиче, ништа не треба да ce каже, нема мане пa 

макар je гледао са сто очију. A ни момка не треба хвалити. Кao да су рођени 

једно за друго. 

СТОЈКО: Тако je. Толико о томе, они ce воле. 

ТРАЈКО: Кo? 

СТОЈКО: Па мој Досе и твоја Ленче.  

ТРАЈКО: Воле ce? 

МИРСА (дaje му мимиком знаке): Аха, воле ce...  

СТОЈКО: Сада, аџијо, чекам твоју реч. И твоју, Велика, шта ћеш рећи о 

даровима са женске стране...  

ВЕЛИКА: Па зна ce, дарови према кући... бошчалуци, једно, друго, треће... 

као што приличи аџијској кћери. 

ТРАЈКО: И према вашој кући. 

МИРСА: Тако. За мене једне ципеле, високе, лаковане, или од атласа, са 

штиклама, зато што сам толико штрапала... Него о даровима ћемо касније, a 

сада реците: нека je са срећом! 

ТРАЈКО: Нек' je са срећом! 

СТОЈКО: Нек' je са срећом! Да ce изљубимо! (Грли ce са Трајком, рукује ce 

са Великом u Мирсом). Нека нам je честито, пријо. 

ВЕЛИКА: Амин, пријатељу. 

МИРСА: Честито, пријатељу и вековито. 

ТРАЈКО (виче): Ленче, Ленче! Брзо овамо! Бре, газда Стојко, и богу ће бити 

драго да се наше куће ороде. 

МИРСА: Тако je. Најгаздинскија и најдомаћинскија кућа у граду! 

СТОЈКО: Уx, што ћемо свадбу да направимо, чудиће ce читаво Куманово! 
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ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, СТОЈКО, ВЕЛИКА, МИРСА и ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ (улази, једва прикривајући очајање). 

ТРАЈКО: Кћери, целивај свекру руку. 

СТОЈКО: Жива ми била, кћери. (Даје joj златник). Од мене дар, од бога 

здравље. A срећу ћеш у мојој кући наћи и срећу ћеш ми у кућу унети. A сада 

опростите, идем одмах кући да их обрадујем. Хајд' остајте у здрављу! 

(Излази). 

ТРАЈКО: У здравље, пријатељу Стојко. 

ВЕЛИКА: У здравље...  

МИРСА: Поздрави све код куће, прију Цену... (Cвu га испраћају непрестано 

говорећи). 

 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ 

 

Ленче чим остане сама сузе joj лину u сав суздржани бол провали у силан 

плач. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ и ДОНКА 

 

ДОНКА (притрчи joj): Ленче, сестро! 

ЛЕНЧЕ: Донке, верили су ме, Донке! 

ДОНКА: AКO су те верили, није све пропало! (Гледа кроз прозор водећи u њу 

тамо). Ено Бошка! 

ЛЕНЧЕ: Бошко! (Напољу су већ повели коло). 

ДОНКА: Сви играју a он ce осамио. Гледа право овамо. Боже, како je тужан! 

ЛЕНЧЕ: И љут! (Уклања ce с прозора). 
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ДОНКА: Сигурно je све сазнао. Дођи, Ленче, да видиш како тужно гледа. 

ЛЕНЧЕ: Не, Донке, ако га још једном погледам, скочићу кроз прозор. 

ДОНКА: Он би те дочекао на рукама. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ, ДОНКА, ТРАЈКО, МИРСА и ВЕЛИКА 

 

ТРАЈКО: Хајде, Донке, пa да и на тебе дође ред. 

МИРСА: Да и ти доживиш ову радост, Донке. 

ДОНКА (за себе): Не дао ми бог такву радост. 

ТРАЈКО (Ленчету): A што си ти таква, рецимо, као да су ти све лађе 

потонуле. 

ВЕЛИКА: Остави сад дете. 

ТРАЈКО: Како да je оставим? Не видиш каква je? Требало би да je весела, да 

ce радује. 

МИРСА: Па она ce радује, али и жали... Не знаш ти како ce жали девојачко 

доба, коло, песма, другарице... Да позовемо њене другарице, нека запевају, 

нека заиграју коло. Хајде, Донке, позови их одоздо, из кола! 

ДОНКА: Одмах! (Излази, за њом Мирса u Трајко). 

 

 

ТРИДЕСЕТА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ и ВЕЛИКА 

 

ЛЕНЧЕ (опет почиње да плаче): Мајко, куку, мајко! 

ВЕЛИКА: Ћути, чедо, немој тако!  

ЛЕНЧЕ: Ох, мајко, не могу... Срце ће да ми препукне. 

ВЕЛИКА: Не, кћери, срце je тврђе и од дрвета и од камена. Доста, не плачи, 

обриши сузе. Ево ти другарица, не ваља да те виде такву...  

ЛЕНЧЕ: Joj, мајко, умрећу од стида и туге! 

ВЕЛИКА: Трпећеш, кћери, све ће то проћи. Избриши сузе. (Сама их брише). 
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ТРИДЕСЕТ И ПРВА ПОЈАВА 

 

ЛЕНЧЕ, ВЕЛИКА, ДОНКА, ДЕВОЈКЕ и МИРСА 

 

ДЕВОЈКЕ (улазе брзо u бучно, још споља вичући): Честито! Честито! 

ПРВА ДЕВОЈКА: У какву ћеш само кућу отићи, Ленче! 

МИРСА (с врата): Хајде, девојке, запевајте! 

ДЕВОЈКЕ (певају): 

 

Викни девојко, заплачи  

није л' ти жао, девојко,  

девојачког шетања,  

девојачког одевања,  

девојачког играња,  

и твојих милих дружица. 

 

ЛЕНЧЕ (јеца све јаче). МИРСА: Хајде, девојке, заиграјте!  

ДЕВОЈКЕ: Коло! Коло! Хајде Ленче! (Све се хватају u играју певајући): 

 

„Садила Тинка босиљак  

на мермер плочи шареној.  

Није joj ник'о босиљак  

већ joj никла зеленкада.  

Почела Тинка да плаче:  

„Ох, мени јадној, до бога!  

Није ми ник'о босиљак  

већ ми никла зеленкада!” 

 

ЛЕНЧЕ (напушта коло u пaдa на миндер јецајући): Jao, не могу... Ноге ми 

клецају... Jao, куку, леле, куку! (Девојке дотрче око ње да је теше, Донка 

прва). 

ДОНКА: Ленче! 

Завеса 
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TРEЋИ ЧИН 

 

Сцена као у првом нину. Вече. Пред Шишковом крчмом седе Митре, Трипко, 

Манас u Петко u пију ракију из плеханих чаша. 

 

 

ПРВА ПОЈАВА 

 

МИТРЕ, ТРИПКО, МАНАС и ПЕТКО 

 

МИТРЕ (уздише од тешке муке): Ех, животе! Зашто живим? Зашто радим, 

зашто се мучим? 

ТРИПКО: Питај аџи-Трајка. 

МИТРЕ: Да њему пуним кесу! Шишко! Дај ракије! 

ТРИПКО: И Шишку Башиноселцу шкембе. 

ПЕТКО (смеје ce): Еј, Шишко, чујеш ли? 

ШИШКО (изнутра): Ево, ево! 

МАНАС (тргне ce из дремежа у ком је читаво време u дере ce пијаним u 

дречавим гласом, као појац): И-же-е-е хе-ру-ви-и-и... Hoгe су joj Солунски 

стубови-и-и...  

 

 

ДРУГА ПОЈАВА 

 

ШИШКО, ТРИПКО, ПЕТКО, МАНАС, МИТРЕ 

 

ШИШКО (излази из крчме): Шта ћете наручити? 

ТРИПКО: Па поручићемо, него чекај да мало поразговарамо. Реци ти мени, 

Шишко, зашто човек живи? Зашто ти живиш? 

ШИШКО: Па... живим – зато што сам жив. 

ТРИПКО: Живиш за то шкембе. A шкембе ти је тешко, не може на онај 

свет... у рај...  

ШИШКО (тапше ce длановима пo трбуху): Ma нека je пуно на овом свету, a 

после...  

МИТРЕ: Тако, Шишко, напуни по деци оне што брзо убија. 
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МАНАС (кад чује деци u пиће, тргне ce из дремежа): Солунски стубови-и-и-

и-и... Али-паша, гелмедиии, олмаз, олмааа...  

ПЕТКО: Тако је, Шишко, очију ми. Хајд' за ту реч сипај један деци. 

ШИШКО: Деци ce не сипа за реч, већ за паре. Имаш ли пара? 

ПЕТКО: Немам. Данас нисам ни кинту испросио, очињег ми вида! Али ево 

ти торба са хлебом. 

ШИШКО: И то ми је хлеб! Црн к'о угаљ, тврд к'о камен. 

ПЕТКО: Од сиромаха је. Било како било, ваљда вреди деци ракије. 

ШИШКО: Па већ си два попио. 

ПЕТКО: Али ја мислим још један. 

ШИШКО: Више ни кап! (Улази у крчму, пуни чаше u доноси их). 

ПЕТКО (говори Шишку, као да је овај још увек пред њим): Дај, Шишко, дај, 

пa ћу сутра испросити бољег хлеба. Заређаћу по свим газдинским кућама: 

добар ћу ти хлеб донети, очињег ми вида, бео, мекан, као памук. Али мало. 

Јер газде мање дају, неки чак нимало. Само пред црквом баце у тас коју пару, 

колико тек да се покажу пред људима...  

МАНАС (узимајући од Шишка пуну чашу, живне): A Исус Христос је рекао 

„Шта ради десница, нек не зна левица”. Фарисеји, лицемери. 

ТРИПКО: A човек који даје паре под интерес, како ce зове пo јеванђељу? 

МАНАС: Лихвар, каматник. 

ТРИПКО: Ma шта пo јеванђељу. Најбоља је она наша реч: дерикожа. 

МИТРЕ: Дерикожа! Ето, то је аџи-Трајко – дерикожа. A како дере, то 

најбоље зна моја кожа. Дере, пa згули каиш за каишем. По закону је осам на 

сто, a он узима осамдесет, сто и осамдесет... како одреже. Све му више 

дајеш, a овамо све већи дуг остаје. 

ТРИПКО: Кад се мува ухвати у мрежу, што се више копрца да се извуче тим 

више се уплиће. 

МИТРЕ: Све што сам имао распродао сам. Жена не да, крије, петља, те ово, 

те оно – a ja удри по њој. Одрао ме тај... изелица. Сад још само да продам 

одело и да затворим радњу...  

ТРИПКО: A ja je нисам ни отворио. Изучио сам занат боље од мајстора. Е, 

али пошто нисам имао пара да купим алат, да отворим радњу... отишао сам у 

туђину, на печалбу. Видим: тамо још више радиш за туђ џеп. Вратио сам се, 

и ево ме – калфа, довека калфа – слуга...  

МИТРЕ: И мене ће тај грабљивац учинити слугом. A овамо се прави светац! 
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ТРИПКО: Ко, он? Једном руком се крсти, a другом ти џеп празни и као коза 

те брсти. 

МАНАС: Исус Христос је рекао: „Дај кошуљу ближњему своме... “ A аџи-

Трајко ти ако немаш кошуљу узима и кожу! 

ТРИПКО: Зато он има ћурак од чоје. 

ПЕТКО: И његова чоја иструлиће са њим у земљи, као и моји дроњци са 

мном. 

МАНАС: „Земља јеси, в земљу отидеши...“ Све je земља. И аџи-Трајко и 

његова чоја. Све је земља. Само ракија није земља. 

ПЕТКО: A Шишкова ракија је скоро чиста вода, дабогда ослепео ако није 

тако. 

МАНАС: Ракија је Богородичина суза. Зато je они који пате највише и пију. 

ПЕТКО: A ти, бата Манасе, зато највише певаш кад гуцнеш Богородичину 

сузицу? 

МАНАС: Кo пева? Зар ја? Ти не само да си слеп него си и глув! Ja не певам – 

ја плачем. 

ПЕТКО: Да, плачеш за Солунским стубовима. 

МАНАС: За Солунским стубовима, јер сам због тих стубова хлеб изгубио. 

ПЕТКО. Хајде, Манасе, испричај како је то било. 

МАНАС: Сто пута сам ти причао, зар ти није досадило да слушаш? 

ПЕТКО: Не. Ја не видим... ништа не видим. Слушање ми зато никад не може 

досадити. Хајде, бата Манасе, испричај. 

МАНАС: Беше дошло његово преосвештенство владика из Скопља. Пред 

владиком треба да се пева, најлепше што се може, онако како се само пева 

пред владиком. Чек' де, рекох, да код Шишка дрмнем један деци, не би ли ми 

се откравио глас – јер сам био нешто назебао и промукао, a беше ме ухватио 

и неки страх од владике. Лепо, али заређам ти ја једну по једну, ни сам не 

знам колико сам их испразнио. A како нисам био навикао на пиће, ухвати ме 

проклетница. Када сам дошао у цркву и како сам појао, то не знам. Сећам се 

само, као кроза сан, да је требало певати: „Иже херувими”, и да сам почео 

добро. (Пева) Ижеее хеерувииимиии, али одједном, или ме ђаво натера, вуци 

га раздрли, или сам био толико пијан, тек дохватим се једне песмице коју 

сам у детињству често слушао од комшије Данета, старог певача, бог да га 

прости, па дрекнем: „Ноге су joj као Солунски стубовииииии... Али-паша 

гелменди, ооо-лмаз, оо...  
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ПЕТКО (кикоће ce): О-о-о!...  

MAHAC: Што ce смејеш! To није смешно! 

ПЕТКО: Како се не бих смејао, брате мили. У цркви, пред владиком – ноге, 

стубови, Али-паша...  

ТРИПКО: Е, ракија не познаје кадију. 

МАНАС: Баш je било тужно – владика је само одмахнуо руком и одмах су ме 

изгурали из цркве. 

ТРИПКО: И отада само ракију пијеш и увек ту исту песму певаш. 

МАНАС (тешко уздишући): Е, a пре тога! Како сам само био поштован. 

Људи су због мене долазили у цркву, само да би чули моје појање. Ha улици 

су ме пропуштали испред себе, целивали ми руку као попу!... A сада... главу 

од мене окрећу. Или ми се чак подсмевају у лице... Од туђе муке лако се 

прави шала. Ево, ни ви не схватате моју муку, подсмевате ми се. Зашто? Због 

Солунских стубова... И шта та песма мени значи?... Човек не пева само због 

радости, него још више због муке... Кao и када пије...  

МИТРЕ: О пићу мене питај...  

МАНАС: Појање у цркви било је нешто најлепше у мом животу. Оно је било 

сам мој живот. Нисам ja певао да бих живео, већ сам живео да бих певао. 

Певање је било мој живот. Сада сам живи леш... Сада ме само ракија помало 

врати у живот... Ех, да ме само још једном пусте да се попнем на појницу, па 

да онда умрем!...  

ПЕТКО: Зар ниси молио да ти опросте? 

МАНАС: Како да нисам! Све зависи од аџи-Трајка – он je први црквени 

настојник. У његовој руци je и орах и камен. Али неће ни да чује. Каже: „За 

такву грешку нема опроштаја”. 

МИТРЕ (испразни чокањ): Ах, тај вук са аџијским бројаницама. 

ШИШКО (изблиза, тихо): Хајде, људи, ако још нешто треба... Још мало, пa 

ћу да затворим, знате... пајкани...  

ТРИПКО: Хајде, донеси још по једну. (Тихо). Ех, пусто робовање! Да ни 

уочи недеље не можеш као човек да поседиш са људима, јаде да изјадаш. 

МАНАС: Ех, јадна Македонијо, за муке створена...  
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TРEЋA ПОЈАВА 

 

МИТРЕ, МАНАС, ПЕТКО, ТРИПКО, ШИШКО и БОШКО 

 

БОШКО (долази, седа за засебан сто, загледа се у Ленчетов прозор): 

Шишко, вина! И ракију за све! 

ШИШКО (изнутра): Одмах, Бошко! 

МИТРЕ: Опет је дошао. Очи су му непрестано тамо. 

ТРИПКО: Где je срце, тамо су и очи. A тек њене очи! 

ПЕТКО: Очи, очи! Ja непрестано о њима само слушам, a никада их нисам 

видео, никада их нисам имао! Зар су очи толико лепе, бре људи? 

ТРИПКО: Две су ствари најлепше на овом свету: сунце на небу и људско око 

на земљи. 

ПЕТКО: Какво је сунце? 

МАНАС: Кao диск. 

ТРИПКО: Округло. Бљешти, бљешти – ни трен не можеш да гледаш у њега, 

засењује ти очи она његова снажна светлост. 

МИТРЕ: Петку не може да их засени, макар сатима гледао у њега. 

 

 

ЧЕТВРТА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, ТРЕНДО 

 

ТРЕНДО (долази вичући): Кисела боза! Режи, кисела, режи! Хајде, Бошко, да 

ти наточим једну бозицу! 

БОШКО: Остави ме, чика Трендо, не дирај ме. 

ТРЕНДО: Болан Бошко због кокошке. Није због кокошке, већ због пилета. 

Знам ја, Бошко, твоју бољку. Него, рђав си лек одабрао. Toj бољци вино није 

лек. Што га више пијеш, толико ти је горе. Други лек треба да тражиш. 

БОШКО: Какав лек? 

ТРЕНДО: Знаш оно: откуд бољка, отуда и лек. (Показује руком на Ленчетов 

прозор). Она ти je бољка, она ти je и лек. Без ње болујеш, уз њу ћеш да се 

исцелиш. Узми тај лек, Бошко. 

БОШКО: A како, када ми је не дају! 
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ТРЕНДО: Не досећаш се? Уграби је. Нек ти буде побегуља. 

БОШКО: Побегуља? Да ли ће хтети? 

ТРЕНДО: AКO те воли, хоће. (Прилази му сасвим близу, тихо). Заврши то 

што пре јер имамо и других послова... Синоћ ниси био код Димета... Наши су 

почели рђаво да говоре о теби...  

БОШКО: Тако? 

ТРЕНДО (гласно): Кao што сам ти рекао: Побегуља! Ja сам само то имао да 

ти кажем, a ти уради како хоћеш. Кисела боза, режи, кисела! Ледена, Шар-

планина. (Полази). 

ШИШКО (задржава га): Што си се разгаламио, бре, Трендо, ко ће да пије тај 

твој мутљаг кад, ево, има ракије бистре као суза. 

ТРЕНДО: Не, Шишко, бистра ракијица – мутна главица, мутна бозица – 

бистра главица. Имам ја више муштерија него ти. Аргати се доцкан враћају 

са поља, па да расквасе уста – дај, Трендо, бозу! Сиротиња није успела да за 

вечеру закоље пиле, да у пекари испече месо и пиринач – па опет, дај, 

Трендо, бозу, да се накваси суви залогај. Болесни у постељи, да би утолили 

ватру која гори – дај, Трендо, бозу! Само бата Манас никада не пије бозу. 

Једино је он Шишкова муштерија. (Полази). Хладна-ледена, слатка-медена. 

Лади душу, слади гушу! 

 

 

ПЕТА ПОЈАВА 

 

МИТРЕ, МАНАС, ПЕТКО, ТРИПКО, ШИШКО, БОШКО и САНКО 

 

МИТРЕ: Треба већ да ce креће. 

ТРИПКО: Ма чекај још мало. 

МИТРЕ: Чекају ме гладна деца и жена. Уx, што ћу да је претучем! 

ТРИПКО: Е, то ти не ваља, Митре. Зашто да је тучеш? 

МИТРЕ: Тако. Када њу ударим, ја на све ударам. (Бесно баца чашу u гази је 

ногом). Ето, јеси ли видео шта сам сад учинио? 

ТРИПКО: Здробио си полић. 

МИТРЕ: Не полић, већ све што ме гњечи, што ме мучи, сиротињу, кућу, 

камату, аџи-Трајка... Ах, тај дерикожа! Упропастиће ме. Сутра треба да му 
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платим камату, a немам... Све ће да ми распрода, да ми изгребе пепео са 

огњишта. 

 

ШЕСТА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, САНКО 

 

САНКО (долази с тамбурицом испод мишке): Добро вече. 

БОШКО: Санко, где си! 

САНКО: Увесељавам aгe, Бошко! (Седа до њега). И шта сам све од њих чуо! 

БОШКО: До ђавола с агама! Песму! Да ме опије! 

САНКО: A вино? 

БОШКО: Не може. Пијем га, пијем – и ништа. 

САНКО: Сигурно га је Шишко покрстио. 

ШИШКО: Нисам, крста ми, нисам! Дајем му чисто вино, најјаче, тиквешко, 

петогодишње. 

САНКО: Е, кад знаш колико има година, мора да си га и крстио, Шишко. 

ШИШКО: Нисам, крста ми! Нека ми га на гроб проспу ако...  

БОШКО: Напуни флашу и дај још једну чашу. A за ову браћу донеси ракије. 

ШИШКО: Одмах, Бошко! (Улази унутра). 

МИТРЕ: Не треба, доста смо пили. 

ПЕТКО: Треба, треба, очију ми. Пијмо: једном се живи. 

МАНАС: Једном, и то je много! A да се живи без пића – то je страшно. 

БОШКО: Санко, песму, Санко! 

ШИШКО: Само тихо, људи, аџија је легао, пробудићете га, па...  

БОШКО: Е, баш да га пробудимо! Ни ја од њега немам сна! 

ШИШКО (доноси вино u ракију): Ево . . . 

БОШКО: Пиј, Санко, и певај. Ех, да знаш, Санко, како ме боли душа! 

САНКО (пева): 

 

Ах, како је тужно,  

ах, како је мучно,  

ја да те заволим  

други да те узме!  

Ах, нож потегни  
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срце распори,  

тамо ћеш наћи  

отровну љубав...  

 

БОШКО: Санко! Брате! Из душе си ми је ишчупао! Зар ћу жив моћи да то... 

Да гледам како је као невесту воде, са венцем на глави... њу... за другога... 

Не! Дићи ћу руку... (Прети песницом према аџи-Трајковој кући). 

МАНАС (снажно започиње своју песму у инат аџи-Трајку): Hoгe су joj... 

(Остали u придошли Бошкови другови прихватају песму). 

ШИШКО: Jao, пробудили сте га! 

 

 

СЕДМА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО (долази у ноћној кошуљи, са фењером у руци, сав цептећи од беса): 

Шта је ово! Каква je ово галама, каква је ово вика! (Гледа иза угла да ли 

наилази патрола). 

САНКО: Певање није галама, аџијо. 

ТРАЈКО: Какво певање у ово доба! Ноћ je за спавање, a не, рецимо, за 

певање. 

БОШКО: A ако човек не може да заспи? 

ТРАЈКО: Нек тада другима не квари сан. 

БОШКО: A ако су други њему покварили сан? 

ТРАЈКО: Куш, протуво! Зар мени да дробиш! Нисам ja изишао да с тобом 

разговарам. Само, једно ћу ти ипак рећи: одмах да се торњаш одавде! Одмах! 

БОШКО: Е, на то ћеш малчице да причекаш, аџијо. Отићи ћу кад се мени 

прохте. Навикао си се да заповедаш, али те се свако ипак не боји. 

ТРАЈКО: Ах ти, лупежу! Заборављаш с ким разговараш! Знаш ли ти да, 

будем ли само зажелео, одмах могу да те пошаљем у прогонство, у 

Анадолију, међу Арапе? 

БОШКО: Знам, аџијо, моћан си, a с агама и беговима добро стојиш... Уз то 

имаш и добро срце, па можеш да ми учиниш толику доброту. Него, не хајем 

ja на то, пa макар ме прогнао и даље од Анадолије! 
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ТРАЈКО: Ако наставиш да лајеш, снаћи ће те нешто још горе. 

БОШКО: Не можеш ми учинити ништа горе од онога што си ми већ учинио. 

A да си хтео, учинио би ме најсрећнијим...  

ТРАЈКО: Иди, бре, брига мене за твоју срећу! Кo си ти? Шта си? Дрипац! 

Пијандура! 

БОШКО: Пијандура! Ја пијандура?! (Спушта тон). Да, истина je, већ сам 

постао пијандура! (Подиже тон). A ко је за то крив, а? 

ТРАЈКО: Твоја шашава глава! 

БОШКО: Не, него твоје крваво срце! 

ТРАЈКО: Мангуп! Он да оцењује моје срце! 

МИТРЕ (устаје u прилази аџији): Е, аџијо, нека ми твоја милост опрости што 

ћу да се умешам у разговор. Ни твоје срце није од злата или драгог камена, 

па... Ако си се, аџијо, поклонио на божјем гробу, ниси и бога за браду 

ухватио па да се тако високо дигнеш! 

ТРАЈКО: Шта, зар и ти, гољо! И ти хулиш на бога! 

МИТРЕ: Ma немој ми рећи!  

ТРИПКО (зауставља га): Умукни, будало, још ће и камату да ти подигне! 

МИТРЕ: A, нема већ куд – дош'о нож до под грло. 

ТРАЈКО: Није те стид! Напио си се, па не знаш што говориш! 

МИТРЕ: Знам ја добро што говорим. Дерикожо! Лако је теби, аџијо, да одеш 

на аџилук, господу да ce поклониш, свеће и кандила да му упалиш, кад други 

раде за тебе. Е, али у рај нећеш ући, у паклу има да ce печеш, у катрану да се 

вариш! 

МАНАС: У јеванђељу пише (црквеним тоном) „Лакше ће камила проћи кроз 

иглене уши, него што ће богаташ ући у царство небескооооо”. 

ТРАЈКО: Зар да ми још и ти трабуњаш, испичутуро! Анатемо! 

ПЕТКО: Чекај да и ја аџији нешто кажем, али не из јеванђеља него из песме, 

a и песма je као јеванђеље. (Просјачким тоном): 

 

Службу служи Краљевићу Марко,  

службу служи, светаго Николу,  

на три софре гости поседали...  

Слуга служи тешке богаташе,  

мајка служи средње богаташе,  

Марко служи пуке сиромахе! 
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ТРАЈКО (за cвe то време, као u раније, иде до угла да види иде ли патрола). 

МИТРЕ (бришући сузе): Јеси ли, бре, видео како се одаје част сиротињи! Али 

то може само онај ко, као Марко Краљевић, зна за част и за доброту. A ти?! 

Ти живиш од сиротињског зноја, a кад ти сиромашак уђе у кућу – ни кафом 

га не почастиш! 

ПЕТКО: Просјаку не даш ни кору хлеба! 

ТРАЈКО: Таквима као што сте ви треба дати отров! Али, ви ce и сами трујете 

ракијом. 

МИТРЕ: A ти ce трујеш злоћом! 

ТРАЈКО: Занемео, дабогда! Ах, где су ти жандари! Хајде, сви ce торњајте 

одавде, a сутра ћемо већ видети. Хајде! 

БОШКО: A не, аџијо. Остаћемо овде да пијемо и да певамо. 

МАНАС (почиње своју песму): Име-е-е-е... 

 

 

ОСМА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, ЧАУШ СА ЗАПТИЈАМА 

 

ЧАУШ (припит): Шта je ово, шта је ово? 

ТРАЈКО: Сад ћу ja да вам покажем! Добро ми дошао! Баш у право време, 

чауш ефендија! 

ЧАУШ: Шта je, да ти не досађују, аџи-Трајко? 

ТРАЈКО: Досађују! Ах! Сутра ћу ти све испричати, чауш ефендија, a сада их 

разјури, нека се губе. 

ЧАУШ: Важи, аџијо. A ви, покварењаци, свак својој кући! 

БOШКО: Хоћемо још мало да останемо, ефендијо. 

ЧАУШ: Нут', бре, ништаријо. Зар ти да се веселиш! 

МИТРЕ: Зашто се не бих веселио, ефендијо, кад ми je лепо и добро. A и цару 

је мило, сто година нам поживео, кад му се народ весели. 

МАНАС (као у част чауша u заптија пева своју песму, a остали га прате). 

ЧАУШ (мераклија када ce рaдu о песми, заборавља ce u cвe занесеније 

слуша). 
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ТРАЈКО: Аман, чауш ефендијо, растерај их већ једном, не могу више да их 

гледам! 

ЧАУШ (прене ce): Хајде, одмах кући, мангупи. Хајде, затварај крчму, 

Шишко! 

ШИШКО: Одмах, ефендијо. (Спушта ћепенке). Откад им већ говорим, 

молим их, ефендијо...  

БОШКО: Али, ефендијо, ми хоћемо... то није право...  

ЧАУШ (показује корбач): Даћу вам ја правду, фукаро! Хајде преда мном! 

МИТРЕ: Трипко, вечерас нећу тући жену: истутњао сам се на аџији. 

(Разилазе се). 

ТРАЈКО (последњи): А, тако, пси дрипачки, видео сам вам леђа! 

 

 

ДЕВЕТА ПОЈАВА 

 

БОШКО 

 

БОШКО (враћа ce после извесног времена, успиње ce на подзидак, гледа у 

Ленчетов прозор u зањише грану): Да ли ће изићи? 

 

 

ДЕСЕТА ПОЈАВА 

 

БОШКО и ЛЕНЧЕ 

 

ЛЕНЧЕ (излази): Зашто ме зовеш?  

БОШКО: Па... тако... да ти честитам веридбу...  

ЛЕНЧЕ: Зар и ти? 

БОШКО: Па свеједно, ја или неко други. Али што си одабрала момка, момак, 

момак и по, Досе...  

ЛЕНЧЕ: Бошко, зар не знаш... Шта сам могла? 

БОШКО: Могла си, да си хтела... Да си мене хтела. Ех, колико сам луд: 

мислио сам, веровао да ме волиш! 

ЛЕНЧЕ: Зар ми више не верујеш, Бошко? 
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БОШКО: Да ти верујем? Зини да те слажем! Зашто синоћ ниси изишла? 

Толико сам желео да разговарам с тобом. Зар ти није чика Трендо рекао? 

ЛЕНЧЕ: Рекао ми је. 

БОШКО: И писамце сам ти послао. Јуче ујутру ниси купила симит од 

Спасета Тумбочелца?...  

ЛЕНЧЕ: Купила сам... Расечен... У средини – писмо... Читала сам га и 

натапала сузама. 

БОШКО: Ma немој рећи, сузама! Шта ту измишљаш? Зашто ниси изишла? 

ЛЕНЧЕ: Отац ме je, Бошко, закључао. И вечерас. Али Донка je некако 

удесила кључ. Jao, Бошко, да знаш уз какав страх стојим. Ако устане...  

БОШКО: Да ме волиш, не би се бојала, ни...  

ЛЕНЧЕ: Како да ти докажем, Бошко, да те волим! 

БОШКО: Како? Да побегнеш!  

ЛЕНЧЕ: Побегуља! 

БОШКО: Побегуља, ако хоћеш да будеш моја. 

ЛЕНЧЕ: Хоћу, Бошко, али мајка... Да joj такву рану нанесем. 

БОШКО: Тако! A моја рана, a мој бол! Чуј, Ленче! Ако те изгубим, нећу 

моћи да то преболим. Не могу да живим без тебе, Ленче! 

ЛЕНЧЕ: Ни ja без тебе, Бошко! И моја рана je непреболна! Умрећу ти, 

Бошко! 

БОШКО: Зашто, Ленче? Зашто да умремо кад можемо да живимо заједно, 

срећни? 

ЛЕНЧЕ: Али...  

БОШКО: Нема више ни али, ни моли! (Чврсто је грли). Хајде! 

ЛЕНЧЕ: Овако, без ичега? 

БОШКО: Тако, без ичега! Ништа ми друго не треба. Да и ти не мислиш као 

што други говоре, да ја то због твог богатства...  

ЛЕНЧЕ: Не. 

БОШКО: Кад не би била богаташка кћи, a да си опет оваква каква си! Ја те 

само због тебе волим. Доста си ми ти, само ти на свету, Ленче! 

ЛЕНЧЕ: И ти мени, Бошко!  

БОШКО: Па? Хајде, Ленче!  

ЛЕНЧЕ: Не, Бошко, немој сада... пусти ме да размислим. 

БОШКО: До када? 

ЛЕНЧЕ: До... сутра увече. 
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БОШКО: Зар ћеш ме сутра увече волети више него сада? 

ЛЕНЧЕ: Не. Не може се волети више него што те сад волим. 

БОШКО: Ленче! Речи ми више нису потребне! Само речи! Докажи ми! Хајде 

одмах! (Опет је чврсто грли). 

ЛЕНЧЕ: Хајде! Води ме, Бошко! 

БОШКО: Хајде! Жури, Ленче! (Одлази брзим, тихим корацима. Бошкови 

другови који су стајали иза угла, иду за њима уз песму). 

ТРЕНДО (последњи, изузетно распеван): Слатка, медена!...  

Завеса 
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ЧЕТВРТИ ЧИН 

 

Сцена као у другом чину. Од почетка до краја издалека ce, час слабије a час 

јаче, чује песма: Јашас'н Јуриет. 

 

 

ПРВА ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА (седи на миндеру, ослушкује споља, погледа кроз прозор, тешко 

уздише u кроз јецаје u сузе шапуће): Ох, jao мени јадној, куку кћери...  

 

 

ДРУГА ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА и ДОНКА 

 

ДОНКА (улази): Ох, мајко, ти још плачеш! 

ВЕЛИКА: Jao, Донке, како да не плачем! 

ДОНКА: Па ваздан лијеш сузе! И да је извор био, пресахнуо би. 

ВЕЛИКА: Мајчино срце је извор који никад не пресахне... (Слуша). Чујеш 

ли, Донке? 

ДОНКА: Чујем. 

ВЕЛИКА: Ох, боже! Тамо је свадба, весеље... Ох, боже, што ме не 

претвориш у птицу да одлетим тамо. Ох, јадна ja! Кћи ми се венчава, a ja не 

могу венац да joj целивам! (Почне да грца). 

ДОНКА (исто тако): И ја... на њеној свадби не могу да играм! Jao, Ленче, 

сестро...  
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TРEЋA ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА, ДОНКА, ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО (улази цептећи од беса): Је ли ти, што седиш! 

ДОНКА (устаје преплашено): Па...  

ТРАЈКО: И она ми се ту распричала! Хајде, на посао! 

ДОНКА: Завршила сам послове за данас.  

ТРАЈКО: Послу никад краја, узми ради за сутра! 

ДОНКА: Ево. (Излази јецајући). 

 

 

ЧЕТВРТА ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА, ТРАЈКО 

 

ВЕЛИКА: Греота je, Трајко. Девојка је добра, вредна, питома као јагње. 

ТРАЈКО: Анђелак божји! И тек одједном промоли рошчиће... Ma ђаво je то! 

ВЕЛИКА: Е, није ни ђаво тако црн. A може да ce погреши... али може и да ce 

опрости. 

ТРАЈКО: A, знам куд тераш воду! Не, нема опроштаја. Ja не опраштам ни на 

овом ни на оном свету! 

ВЕЛИКА: Кад имаш срце од камена. 

ТРАЈКО: Камен ти под језиком! 

ВЕЛИКА: Чујеш ли, Трајко?... (Чује ce јача музика). 

ТРАЈКО: Не, не желим да чујем. Боље да си камен родила. 

ВЕЛИКА: Ти немаш срца, ти ниси отац! Ja сам мајка, мене боли, боли! Не 

могу више да издржим! Идем венац да joj целивам! 

ТРАЈКО: A ja ћу одмах венац да поломим! 

ВЕЛИКА: Куку, Трајко! 

ТРАЈКО: Толико, да знаш: избацићу те, пa нека ce прича и спомиње како je 

аџија оставио жену. Само то! И ни речи више! 

ВЕЛИКА: Хоћу да говорим, хоћу, јер ми je све већ довде дошло! (Показује 

руком на грло). Скупљало ce, скупљало, пa ce и препунило. Читавог века сам 
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ћутала. Све сам слушала. Све за тобом, пред тобом, као сенка, као твоја 

сенка! 

ТРАЈКО: Сенка, него шта! Нећеш ваљда сада, под старост, звезда да ми 

будеш? Звезда, a! 

ВЕЛИКА: Само то и знаш: подсмех и грдњу. 

ТРАЈКО: И ти да знаш само једно! Жена има само да слуша! 

ВЕЛИКА: Зашто? 

ТРАЈКО: Зато што je жена. У јеванђељу пише: „Жена да буде мужу 

послушна и покорна”. A ти, ако намераваш под старост да пустиш језик, 

рђаво ћеш ce провести. 

ВЕЛИКА: Кao да ми je до сада било добро, пa...  

ТРАЈКО: A шта ти je, рецимо, фалило?  

ВЕЛИКА: Не живи човек само за јело и за одећу. 

ТРАЈКО: Е, ово ти je: храни псето да ти лаје. Море, да човек такву жену 

дохвати пa да je обеси о језик насред Тумбе, о бандеру! 

ВЕЛИКА (ослушкује u гледа напоље): Ево ти сестре, долази да ce свађа. Не 

могу више да je слушам. (Брзо излази). 

 

 

ПЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО: Само ми је још она фалила. Једна ме вуче овамо, друга онамо. 

Рашчеречиће ме, рецимо, њих две. 

 

 

ШЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и МИРСА 

 

МИРСА (улази бесно): Је ли бре ти, јеси ли жив ил мртав? 

ТРАЈКО: Па ако имаш очи и мозак, ваљда видиш да сам жив. 

МИРСА: Жив си, али као да си мртав. Кao да ништа не видиш и не чујеш. 

Кћи ти се удаје...  
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ТРАЈКО (прекида je): О томе не желим ништа да чујем! 

МИРСА: Не желиш, али, ето, слушаш! (Споља два мушка гласа изазовно 

певају). 

Ленче аџијско девојче, море,  

за Бошка је побегло, море.  

Ленче се сада венчава, море,  

аџија од беса скончава. 

Јашас'н Јуриеееет! 

 

МИРСА: Ето, чуо си, и песму су ти измислили! Јеси ли чуо како ти лепо 

певају? Кћер ти се удаје за дрипца. Сама мома пошла дома! – Фуј, фуј! A! 

Зашто је после бекства ниси вратио! 

ТРАЈКО: Па знаш... Хтео сам да је натерам да ce сама врати. Њега да 

прогнам a она да остане на цедилу, да приклони главу и да моли за опроштај. 

Ja бих је примио, али хтео сам да joj покажем шта je то отац, и како се иде 

против његове воље... Ето тако сам мислио. 

МИРСА: Добро, али није тако испало! Ниси га прогнао! 

ТРАЈКО: Ствар је, кобајаги, била удешена: Екрем-ефендија ми je дао реч да 

ће бити прогнан пре венчања. 

МИРСА: Реч! Колико те кошта та реч! 

ТРАЈКО: Много! За ту реч дао сам прегршт злата. (Показује рукама). Ах, тај 

проклети Јуриет! Откада ce десила та ђурунтија, Екрем-ефендија ни да 

привири...  

МИРСА: Зашто не одеш до њега? 

ТРАЈКО: Ja да одем? Да изиђем па да се деру за мном: ,,Уa, аџијо, кћер ти је 

побегуља!” Зар не знаш, откад је та куја побегла, ни праг нисам прекорачио? 

МИРСА: Страху можеш умаћи – срамоти не. Због те ствари морао си да 

изиђеш, ниси смео да том Екрему све препустиш. 

ТРАЈКО: До сада он ми ни један посао није оставио незавршен. Зар не знаш 

да сам и са иконом покушао. 

МИРСА: Иконом! Он je поп, a ти аџија! Ти си ce поклонио на божјем гробу, 

он – није. Е, да сам на твом месту! 

ТРАЈКО: Али шта могу кад ми каже да су сви ти дрипци устали: „Или ћеш 

да је венчаш, или твоја нога у наше куће нити наша у цркву неће крочити”. И 
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још су му рекли: „Ухватићемо те ноћу, браду ћемо ти обријати”. A по закону, 

каже, не може да не венча ако сама девојка то жели. 

МИРСА: Закон? A ко прави закон? – Владика. Требао си отићи њему! 

ТРАЈКО: Шта он може... 

МИРСА: Зар за тебе да не може! A ти њега сваке године можеш да 

дочекујеш, да га појиш вином и ракијом. Харам нек му je, у отров му се 

претворило! Зар, као владика, не може да не венча једног дрипца! Куку, пa 

они ће ce венчати! Нема ко да их спречи, да их заустави! Екрем не може, 

иконом не може, владика не може и – тако! Jao, да пукнем од муке! A она се 

радује!... Чекај само да је видим... (Улази у другу собу). 

 

 

СЕДМА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО (споља се опет чује песма: „Ленче, аџијско девојче” ): Побеснећу 

од ове песме! (Запуши уши прстима u крупним корацима врти се по соби). 

Ух, што им песницом не могу запушити уста! Уx, ух, ух! Мени да певају 

овакву песму! Уx, кучка једна, шта ми је учинила! 

 

 

ОСМА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и ЕВРА 

 

ЕВРА (улази): Помози бог, аџијо.  

ТРАЈКО: Шта! Опет!...  

ЕВРА: Дошла сам да те замолим да се помиримо. 

ТРАЈКО: Немам с ким. 

ЕВРА: Имаш, аџијо, имаш, са кћерком, са... Сажалила сам се на њу па сам 

ево дошла. Плаче мила моја, кида ce за мајком, аџијо, твоја кћер... 

ТРАЈКО: Ja немам кћер! 

ЕВРА: Ех, аџијо, крв није вода. 

ТРАЈКО: Ма хајде, зар ти да ми памет солиш! 
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ЕВРА: Имаш, аџијо, имаш, са кћерком, са... Сажалила сам ce на њу. A ти, 

што си се на божјем гробу поклонио, богу си ce и приближио. Да опростимо 

једни другима. Да душманима радост помутимо и уста да им запушимо. Шта 

све не измишљају! Колико су ми пута рекли: „Аџија ти je највећи душманин, 

он ће ти сина у прогонство послати”. Е па зар би ти то урадио?! Не, аџијо, 

немаш ти такво срце... Зар сопственој кћери...  

ТРАЈКО: Рекао сам да немам кћер! 

 

 

ДЕВЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ЕВРА, МИРСА и ВЕЛИКА 

 

МИРСА (улази u кад спази Евру плане од беса): Шта ова мустра ради овде? 

Зар има образа да ступи у ову кућу! 

ЕВРА: Нисам због зла дошла, Мирсо. 

МИРСА: Нисмо заједно брале мак па да ме зовеш по имену, маковнице 

једна! Колико ниси за зло дошла, толико зла видела! 

ЕВРА: Ако! 

МИРСА: Ако је вама добро, нама није. За вас је добро да се ородите са 

оваквом фамилијом, али за нас je то највећа срамота! 

ТРАЈКО: Тако! 

ЕВРА: Зашто срамота? 

МИРСА: Зато! Гром вас спалио! 

ВЕЛИКА: Куку! 

ТРАЈКО: Е, е, немој тако! 

МИРСА: Како немој? Зар не видиш ту стару лију? Претвара ce као да ништа 

не зна. A ja знам каква je она вештица! Мађије баца! Она је Ленчету бацила 

чини! 

ЕВРА: Jao, шта прича! 

МИРСА: Знам ја шта причам! Зар би она из овакве куће, као дворац, отишла 

у вашу шталу? Зар би код толиких газдинских синова пошла за једног таквог 

дрипца? Али, ето, завртела си joj мозак, заслепила joj очи тим твојим 

чинима. 
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ЕВРА: Чинима? Ja бацила чини! Да ми ce и то каже! Него, ако. Много сам ја 

прогутала, па ћу и то... Кажеш, чини? A ко је мени дете омађијао па замало 

да заковрне за њом? Љубав. Од љубави веће мађије нема. 

МИРСА: Чуј ти ово спрдало спрдасто. Чуј како мудрује, лисица једна. Чујеш 

ли? 

ТРАЈКО: Доста! Нећу више да слушам. Доста сте ce свађале! Нисте, рецимо, 

пред пекаром, на извору или у амаму, већ у аџијској кући! 

ЕВРА: Ja ce не сваћам, аџијо. 

МИРСА: A ja ce једва уздржавам да се не потучем. Долази ми да је ухватим 

за косу, па да je вучем, вучем, све док joj je целу, до длаке не ишчупам! 

ЕВРА: Jao, зар дотле! Шта сам ти то урадила? 

МИРСА: Још питаш! Да те више не видим! Губи се, наполичарко једна. 

ЕВРА (са сузама у очима): Ако, ако! Све ћу да отрпим! Останите у здрављу. 

Ех, јадна Ленче, шта да joj кажем...  

МИРСА: Баш, боли те срце за њом!... (Плачно). Кao што мене боли... 

Мислиш да не знамо зашто би хтела да се измириш? Због дарова? Због 

мираза си дошла! 

ТРАЈКО: Мираз! (Плане). А, чекај! (Из сандука вади кошуље, чарапе u 

остало u cвe баца кроз прозор у дворшите). Бацајте! Све! Све на гомилу! 

Све ћу да запалим! Нека све изгори! Нека ce у пепео претвори! 

ВЕЛИКА: Не, Трајко, не! 

ЕВРА: Ако! Нека нам je Ленча жива, a за дроњке...  

МИРСА: Дроњци! Аџијски дарови – дроњци! Напоље дроњо једна! (Изгура 

је). 

 

 

ДЕСЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА: Jao, убиће je!  

ТРАЈКО: Ако! И ja бих...  

ВЕЛИКА: Куку, леле! 
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ТРАЈКО: Теби je леле, a мени је лако! (Одлази до прозора, одиже мало 

завесу). А, ено Екрема. (Отвара мало прозор u викне). Екрем-ефендија! 

(Затвара). Хтео je да прође... Не ваља посао... Одлази сад и ти! 

ВЕЛИКА (одлази). 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и ЕКРЕМ 

 

ЕКРЕМ (улази, узима темане): Мерхаба, аџијо.  

ТРАЈКО: Изволи, Екрем-ефендијо, седи.  

ЕКРЕМ: Имам један хитан посао, аџијо, па зато журим...  

ТРАЈКО: A мој посао? 

ЕКРЕМ: Ништа од њега, аџијо... Ти знаш, када год сам могао – све сам за 

тебе учинио. Али сада овај Јуриет...  

ТРАЈКО: Јуриет! Зашто Јуриет! Како Јуриет?...  

ЕКРЕМ (иронично): Ето тако, сада имамо један закон и за Турчина и за 

каурина, и за богатог и за сиромаха. Све ти је једно. 

ТРАЈКО: Па тај је Јуриет за фукару! 

ЕКРЕМ: Тако је, аџијо! Ми се, аџијо, добро знамо... Нити га ти волиш, нити 

ја. Незрела ствар. Знаш, младотурци су то урадили, подигли су буну у 

Битољу, Солуну, Стамболу... И, ето ти сад, Јуриет...  

ТРАЈКО: Знам, џанум, него, како то Екрем-ефендијо! Попустиш ли фукари 

мало узду, она ће да те узјаши...  

ЕКРЕМ: Мало само, аџијо. Нека се мало издува... Нека се истрчи, нека се 

свако покаже... A после ће опет султан узети све у своје руке да мало 

притегне. Дугачка је царска рука. Разумеш? 

ТРАЈКО: Разумем, џанум, али моја ствар је била за сада... за овај час... Ако 

не буде сада...  

EКРEM: He може, аџијо. У ућумату су све нови људи, зелени: не можеш да 

се споразумеш са њима. Сада се, кажу, нико не може послати у прогонство. 

ТРАЈКО: Зар такав мангуп, који лаје и на газде, и на аџије, и на царевину, и 

на тебе, Екрем-ефендијо, који мисли само на хајдучију? 
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EКРEM: Тако је, аџијо, хајдуцима се све прашта. Младотурци су барабар са 

њима. Али само ћу ти рећи, аџијо: бацили су пушке, сишли са планине, пa ће 

их султан похватати као птиће у гнезду. Ако не буде тако, аџијо, ja ћу ово 

обријати и бацити у блато. (Хвата бркове). A и сами младотурци: кад мачићи 

одрасту, тек тада хватају мишеве...  

ТРАЈКО: Али сада, Екрем-ага, реци шта сада да радимо са... Ти знаш у чему 

је ствар... Ево чујеш ли...  

ЕКРЕМ: Пусти, бога ти, аџијо... И у мени све кипи кад чујем оно: „Јашасан 

Јуриет!”... Јако ми је жао што ти баш сада не могу помоћи... Хајд', остај у 

здрављу... (Излази). 

 

 

ДВАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО (испрати га уз тежак уздах): У здравље. (Пауза). Ено их, пошли су 

на венчање... A ja их не могу зауставити! Ја, аџи-Трајко! Чувени аџи-Трајко! 

Ја...  

 

 

ТРИНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА (улази као луда од бола): Ево их, проћи ће овуда, испод прозора! 

(Сватовска песма је све ближа): 

Натраг, натраг кићени сватови,  

девојка вас у дворе не пушта,  

девојка је од рода голема,  

oнa пушта, a род вас не пушта. 

 

Трешња ми се из корена чупа,  

девојка се од мајчице двоји:  

„Збогом, збогом, о мајчице... “ 
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ВЕЛИКА: Чујеш, Трајко? Погледај! Види! (Гледа кроз прозор заклањајући ce 

иза завесе). Ено је! Гледа право овамо! Очима моли... Види je како je тужна и 

мила као Геновева. Ох, куку, кћери мајкина! Ох, куку грано сломљена! 

Погледај је само, Трајко, па ако ти срце није од камена, растужиће ce и...  

ТРАЈКО: Доста! Не смеш да гледаш! Склони ce! (Повлачи је за руку натраг. 

Један пијан глас споља): „Хајде, аџијо, на свадбу своје кћери”. (Други глас): 

„Пусти га море, свадба и без њега може”. (Трећи глас): „Јашасан Јуриет, аџи-

Трајко!” (Гласови): „Јашасан Јуриет!” (Један глас пева изазивачки): 

Аџи-Трајко, аџи-Трајко, своју ћерку удаје, удаје је, удаје, ал је опет не даје! 

(Буран смех u граја). 

ТРАЈКО (бесан oд гнева): И не дам je! Неће ce венчати!... (Истрчи u одмах ce 

враћа са пушком у рукама, намешта ce код прозора u нишани). 

ВЕЛИКА (за то време загледана кроз прозор, занесена Ленчетом, за cee 

друго слепа u глува, не примећује гa): Лен...  

ТРАЈКО: Ах, кучко једна! Умри, кучко! (Пуца). 

ВЕЛИКА (као дa je њу погодио метак, пaдa на миндер): Лен...  

Завеса 
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ПЕТИ ЧИН 

 

Сцена као у првом u трећем чину. Леп сунчан дан. Покладе. Читаво време 

сценом пролазе костимирани u маскирани људи, најчешће у народним 

ношњама, проносећи радост u весеље. Понека млада, са свекром u свекрвом, 

пo обичају, пролази u одлази код родитеља, на праштање. У почетку свадба, 

са младожењом u младом, високим мушкарцем са брковима које му често 

откривају испод вела. 

 

 

ПРВА ПОЈАВА 

 

МИТРЕ и ТРИПКО 

 

ТРИПКО (насмејан): Свадба, Митре.  

МИТРЕ: Аха, свадба. 

ТРИПКО: Што је „млада” лепа! Са брковима. Алал вера ономе ко је овај дан 

измислио. Да ce мало развеселимо. Преобуче ce човек, изиђе мало из своје 

коже, уштављене овом нашом стегом. 

МИТРЕ: Прашта човек и праштају му жена, деца, измире се... Нека лакоћа и 

радост дође ти на души... Леп обичај. Али рђав живот. Навалило зло, 

налепило се, па... Ех, живот. Овај ти је живот, Трипко, као неки зупчаник: 

мене аџија дохватио каматом, пa ме дере, a ja пo жени, жена пo деци. И све 

тако, удара јачи на слабијег...  

ТРИПКО: A ти и аџија, Митре, хоћете ли опростити један другоме? 

МИТРЕ: Он! Нећу ни очи да му видим! 

ТРИПКО: И Бошко исто. Неће да чује за њега. To праштање је обичај. Сваки 

обичај, каже, није за свакога. 

МИТРЕ: Добро каже. Лепи обичаји нису за рђаве људе. 

ТРИПКО: Само Ленче... од туге за мајком... 

МИТРЕ: Па, богами и да је жалиш, јадна жена...  

ТРИПКО: A какву je кћер, јунака подигла! Алал joj вера! 

МИТРЕ: Прави јунак. Оно њено бекство није било шала. 
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ТРИПКО: Сав je град заврео, нашао ce у чуду. На два дела се поделио! 

Сиротиња скаче од радости, храбри ce, наслађује, a газде обесиле носеве – да 

попуцају од муке. 

МИТРЕ: И како се баш трефило на Јуријет... пa још већи џумбус...  

ТРИПКО: Да није било Јуријета, оде Бошко у изгнанство, у Анадолију. 

МИТРЕ: Е, Јуријет! Доживесмо мало слободице... Него, опет ce враћамо на 

старо, агалари и оџалари опет дижу главе. 

ТРИПКО: Колико год их дижу, ништа, пала им je звезда. Они иду надоле, a 

ми идемо нагоре. Наши опет хватају планину... Пре пет година имали смо 

устанак, Илиндан, a сада имамо Јуријет, сутра ће доћи нешто треће... Тако ће, 

на крају, и нама осванути. 

 

 

ДРУГА ПОЈАВА 

 

МИТРЕ, ТРИПКО и ТРАЈКО 

 

ТРАЈКО најпре неколико пута неодлучно провири кроз капију; излази, јако 

остарео, оронуо; седа на подзиду u пали цигарету за цигаретом; премеће 

бројанице u cвe испод ока, не подижући главу, гледа наоколо. 

ТРИПКО: Ми о вуку, a вук пред вратима. Вук, али безуб...  

 

 

TРEЋA ПОЈАВА 

 

МИТРЕ, ТРИПКО, ТРАЈКО, ШИШКО 

 

ШИШКО (излази): Гле, аџија. Кao да je из пакла изишао. 

ТРИПКО: Аџија je у пакао ушао кад je на кћер руку дигао. Не знаш шта je 

горе: сиромаштво не ваља али и богатство исквари човека, нагна га на зло. 

Имао je пара и моћи... Осилио ce...  

ШИШКО: Мука га je, изгледа, омекшала. Шта кажеш, Митре? 

МИТРЕ: Не знам. Можда je тако. Ja идем. (Устаје). 

ТРИПКО: Идем и ja с тобом. (Даје новац Шишку). Ево Шишко, имамо пo 

једну. (Одлазе). 
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ШИШКО: Добро je. (Узима новац u улази у крчму). 

 

 

ЧЕТВРТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и МИРСА 

 

МИРСА (долази брзо, седа сасвим близу Трајка, труди ce дa говори сасвим 

тихо како не би чули пролазници): Изишао си! 

ТРАЈКО: Изишао. Измамило ме сунце. Да ми загреје кости. A и оне да ce 

мало ратосиљам. Непрестано плаче, само тужи, само о... оном говори... Дође 

ми да одем бестрага! 

МИРСА: Баш данас, на Покладе, морао си да изиђеш? Ваљда их чекаш, да 

једни другима опростите! 

ТРАЈКО: Није ми ни на крај памети. 

МИРСА: A да ти није у срцу? Да ниси већ заборавио како су ти част 

погазили, фамилију осрамотили?! 

ТРАЈКО: Е, брука ce не спира сапуном. . . Да сам могао на време... Ja сам 

урадио све што сам могао... Чак и грех сам навукао... руку сам дигао... 

(Ћути). Зашто ми непрестано копаш пo рани и позлеђујеш je! Пусти ме! Ja 

сам већ човек са једном ногом у гробу. Готово je са мном. И сан сам уснио. 

Отац, бог да га прости, долази и каже ми: „Хајде, долази већ једном к мени”. 

A понекад ми ce чини да ме зове и на јави, глас му чујем... 

МИРСА: Е, брате, брате! Ништа од тебе! Сасвим си ce скљокао! Зато je онај 

дрипац дигао нос, у очи ми ce смеје! Ах, да сам мушко, видео би он свога 

дрипачког бога! (Одлази бесна u љута, на углу ce судара с Петком). Полако, 

слепче један! 

 

 

ПЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, МИРСА и ПЕТКО 

 

ПЕТКО: Опрости, снашка Мирсо, нисам те видео, нисам очију ми! Опрости, 

данас ce опрашта, Покладе су. (Одлази). 
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ШЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА (излази u седа на другу подзиду): Видиш, Трајко, млада и свекар 

иду код њених, на опроштење. 

ТРАЈКО: Па шта? 

ВЕЛИКА: Ништа... само кажем...  

ТРАЈКО: Опет исто! И овде на сокаку! 

 

 

СЕДМА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ВЕЛИКА и ТРЕНДО 

 

ТРЕНДО (пролази вичући): Слатка бозица! Хладна-ледена, слатка-медена! 

Кајмак-боза! Хајде, аџијо, хајде Велике, да вам наточим по једну бозицу. 

Слатка је као мед, као мелем пада на срце, као мелем! 

ТРАЈКО: Хајде...  

ТРЕНДО (брзо точи): Ех, ех, имам je да је такве нема! Изволи аџија, изволи 

Велике. Ех, што је боза! 

ВЕЛИКА: Много је хвалиш, Трендо. 

ТРЕНДО: Па, нехваљена девојка остаје неудата. Кo не хвали, не халали. Ја 

морам много да хвалим и мало да халалим, па децу да прехраним. 

ВЕЛИКА: Имаш право да је хвалиш, Трендо, добра ти је боза. 

ТРАЈКО (плаћа): Ha...  

ТРЕНДО: Ha здравље, аџија, на здравље Велике! А, ено газда Стојка са 

снајом. Иду код њене мајке на опроштење. A богами, имају и шта да опросте. 

ВЕЛИКА: Зашто? 

ТРЕНДО: Па ваздан ce свађају. A често ce и туку. Свекар и свекрва туку 

младу, a она туче Досета. 

ТРАЈКО: Е, куд би жена тукла мушкарца! 

ТРЕНДО: Жена, аџијо, али има разних жена. Досе, онај шоња, плашљив као 

зец, дрхти пред њом као миш пред мачком. A она на Досета баш као мачка. 

ВЕЛИКА: Зар баш тако? 
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ТРАЈКО: Ma хајде, какав год био, ипак је мушко. 

ТРЕНДО: Па, и мачор је, са брковима мушко, али га опет млате машицама 

преко њушке. Тако и Досе...  

ВЕЛИКА: Ти све знаш, Трендо. 

ТРЕНДО: Ja? Знам све шта ce дешава у граду. Само бозу продајем a све 

остало купујем.  

ТРАЈКО: И препродајеш. 

ТРЕНДО: Ено га и Досе. Видећете... шта ћу све да покупујем од њега. 

(Прилази му). Хајде, Досе, да ти наточим једну бозицу! 

 

 

ОСМА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ВЕЛИКА, ТРЕНДО и ДОСЕ 

 

ДОСЕ (стаје): А-а, не пије ми се.  

ТРЕНДО: Нешто си кисео, Досе. A боза је слатка, слатка, осладиће те, а?  

ДОСЕ: Хајде. 

ТРЕНДО: Зашто ce, Досе, ниси преобукао у женско, као лане на Покладе? 

ДОСЕ: Е, сада ми то не приличи, сада сам, ето, ожењен. 

ТРЕНДО (точећи): Ех, што је боза! Слатка, слатка, пa медена. Кao млада у 

меденом месецу. 

ДОСЕ (пuje u прави кисело лице): Е, баш ти је медена! Нимало...  

ТРЕНДО: Ко, млада? 

ДОСЕ: Не, боза, о бози говорим. 

ТРЕНДО: A на младу мислиш. Ех, бре Досе, што си довитљив! Баш си прави 

ђаво: једно мислиш a друго кажеш. A јесте ли ти и млада једно другом 

опростили, Досе? 

ДОСЕ: A шта да опростимо!? Нисмо се тукли, па...  

ТРЕНДО: Е, е, зна се: где има миловања има и туче. Иначе досади. Па и 

батине су слатке ако жена туче. Е, женска je рука мила и слатка и кад милује 

и кад туче. 

ДОСЕ: Ma пусти је! Кад лупи по носу, свици изиђу пред очима! 

ТРЕНДО: Ма, Досе, зар твоја млада има тако тешку руку! 

ДОСЕ: A, не, ето, ja не кажем за моју, него, ето...  
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ТРЕНДО: Е, Досе, превртљив си, пa то ти је. Кажеш најпре као што јесте, па 

одмах окренеш. Кад муж туче жену онда се тиме хвали, али када жена туче 

мужа, е – то није за хвалу. 

ДОСЕ (плаћа): Хајде, хајде, не могу више да те слушам! (Одлази). 

 

 

ДЕВЕТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО и ВЕЛИКА 

 

ВЕЛИКА: Јеси ли видео каквог си мусавка хтео за зета? 

ТРАЈКО: Бре! Па овај je дибидус блесав! Ја сам мислио само онако, мало...  

ВЕЛИКА: Бошко... 

ТРАЈКО (љутито је прекида): Опет почињеш... Ћути! 

ВЕЛИКА: Ох, Трајко, који је данас дан. Покладе златне, дан за праштање... 

Трајко, немој да ce љутиш и свађаш, већ мало размисли: душу имаш a душу 

не слушаш. Данас, сутра и умреће ce...  

ТРАЈКО: Шта има да мислим о томе. Нико, рецимо, томе не може утећи...  

ВЕЛИКА: Тако је. Али неко умре са више грехова на души, a неко са мање. 

ТРАЈКО: Сигурно, сигурно: свака планина зна своју тежину. 

 

 

ДЕСЕТА ПОЈАВА 

 

ВЕЛИКА, ТРАЈКО и ДОНКА 

 

ДОНКА (долази са стрепњом): Jao, питаће ме где сам била! (Хоће некако да 

неприметно шмугне кроз капију). 

ТРАЈКО: A тебе нема код куће. Изашла си без питања! 

ДОНКА: Па...  

ТРАЈКО: Баш фино! Девојка, a излази без питања! Браво! Где си била? 

ДОНКА: Па... била сам...  

ТРАЈКО: Реци, где! 

ДОНКА: Па, данас су Покладе... Много сам згрешила Ленчету... била сам да 

ми опрости. 
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ТРАЈКО: Код ње! Како си смела да одеш! 

ВЕЛИКА: Ох, Донке, добро си урадила! Дођи кћери да те пољубим! Код ње 

си била! Видела си је! Говорила си са њом! Ох, причај, све ми испричај! 

ТРАЈКО: Ти као да си сишла с ума! 

ВЕЛИКА: Ни то не би било чудно. Ох, реци ми, Донке, како је? 

ДОНКА: Добро je, мајко. Сасвим је добро! Све joj je добро. Кућица малена, 

али нова, лепа као кутијица. Свекрва је пази као кап воде на длану, као што 

ce пази цвеће у врту. Ни да је изгрди, ни рђаву реч да joj каже. Веома лепо 

живе. 

ВЕЛИКА: Причај ми још много – о свему што си тамо видела и чула! 

ДОНКА: A Бошко од свадбе ни кап није лизнуо, дуг за кућу je већ вратио; 

иде му добро, први je у свом занату. 

ВЕЛИКА: Чујеш ли, Трајко, чујеш ли? 

ТРАЈКО: Не, не желим да чујем! 

ВЕЛИКА: A унуче? Говори, Донке о унучету. Јеси ли га видела? 

ДОНКА: Како да не. Оволико је, као трупчић. Обрашчићи му набубрили, чак 

му и носић прекрили. A да заплаче – не, не. Само гуче, гуче као голубић. 

ВЕЛИКА: Ох, голубић бабин! Ох, унуче златно, зар да те баба не види, да те 

не чује, не пољуби и помилује. Не, не, не могу више овако да чезнем! Не 

могу да издржим, идем одмах! 

ТРАЈКО: He, никако! 

ВЕЛИКА: Нико ме више не може зауставити! Само да се обучем! 

ДОНКА: Не, мајко, не треба да идеш, јер они ће доћи на опроштење. Ено их, 

долазе! 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ТРАЈКО, ДОНКА, ЕВРА СА БЕБОМ, ЛЕНЧЕ и БОШКО, ВЕЛИКА 

 

ТРАЈКО: Е, држи се сада, аџи-Трајко! Ако сад издржиш...  

ЕВРА: Сретан празник, пријатељу! 

ТРАЈКО (окреће се на другу страну u ћути). 

ЕВРА: Дошли смо, као што je ред и као што је обичај, да једни другима на 

овај дан опростимо и да се измиримо. Ти ћутиш, аџијо, не видиш шта држим 
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на рукама. Погледај, држим унуче, па још мушко! Унуче и твоје и моје, и 

твоја крв, аџијо. Погледај, види га. Сада je мало и још ништа не зна. Али, 

кроз коју годину, порашће, проходати, проговорити; доћи ће код тебе и 

позваће те: „Дедо, дедо!”, трљаће ти браду, чупаће ти бркове. Погледај га, 

види како те гледа! Како те моли! Да може да проговори, рекло би: „Дедо, да 

се измиримо, узми ме дедо, изљуби ме дедо!... “ 

ТРАЈКО (неодољиво привучен дететом, умало дa се окрене, дa га зграби u 

изљуби; из грла му се истрже пригушено): Дедин... о... о!... Дед... (Застиде се 

окупљеног света u за трен побеже у капију). 

ЛЕНЧЕ (притрчи Велики, грли je, љуби joj руку): Мајко! Слатка моја мајко! 

Опрости ми! 

ВЕЛИКА: Кћери! Просто ти било! 

БОШКО (љуби joj руку): Опрости, мајко...  

ВЕЛИКА (грли га u љуби): Мили зете. Просто ти било. Све! Жив ми био. 

(Еври). Унуче, пријо! 

ЕВРА: Узми га, пријо! 

ВЕЛИКА (зграби бебу u љуби je): Ох, унуче моје! Ох, анђелку мој! 

ТРЕНДО: Ето, тако и треба, Бошко! Мајка је! 

 

 

ДВАНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, МИРСА 

 

МИРСА (долази брзо, за тренутак застаје u још брже одлази): Jao, 

помирили се. Немају ни срама ни стида! Куку, пући ћу. Побеснећу! (Трчи 

натраг u брзо нестаје). 

Трендо u гласови из народа: Пукни, Мирсо! Скочи у бунар, Мирсо! (Буран 

смех u вика). 
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ТРИНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, без МИРСЕ 

 

(Момци u девојке, већина у народним костимима, на окупу, спремни да се 

ухвате у коло). 

ТРЕНДО: Хајде, Бошко, на свадби нам се прекинуло коло. Хајде да га сада 

доиграмо. 

БОШКО: Тако је, чика Трендо! Хајде, Ленче! 

ЛЕНЧЕ: Хајде, Бошко! (Пољуби мајку u једва се одвоји од ње). 

БОШКО: Почни, Санко! (Поведе коло, до њега Ленче, пa Санко, Донка, 

момци u девојке, u на крају Трендо). 

САНКО (почиње u cвu га прате): 

 

Жени се Петре војвода, леле, 

позвао девет сестара, 

десету сестру не зове, леле, 

сам пош'о да је позове: 

„Дођи ми сестро на свадбу, леле... “ 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ПОЈАВА 

 

ИСТИ, СВИРАЧИ 

 

(Појављују ce свирачи. Трендо им нешто шaпнe u они почну да свирају. Ново 

коло, живо, весело, са музиком, са песмом, уз радосне узвике u буран смех): 

 

Ожених се, заробих се,  

море, узех жену болешљиву,  

море, некад срце, некад глава,  

море, за јелом и душу даје,  

море, a за послом баш не хаје, море...  

 

Завеса 
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Извор:  

Савремена македонска драма, избор: Александар Спасов, превод: Тамара 

Арсовска, Саша Маркус, Слободан Мицковић, Ангел Д. Палашев, Влада 

Урошевић, Матица српска, 1977. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: 

 

- Сазнајте више о битовој драми. 

- Откријте детаље историјских догађаја у позадини драме В. 

Иљоског. 

- Пажљиво анализирајте поређења и метафоре у драми Побегуља. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈОВАН БОШКОВСКИ 
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БОШКОВСКИ, Јован (Скопље, 25. XII 1920 – Скопље, 10. XI 1968) 

– приповедач, романописац, есејиста, критичар. Његово име се везује за 

објављивање прве збирке приповедака на македонском језику (1947) под 

насловом Стрељање. Значење ове збирке нема само историјско-књижевни 

карактер већ и уметнички. Под његовим пером се десила еманципација 

македонске прозе која се развијала у духу народно-реалистичке традиције. 

Био је лектор и уредник листова и часописа, уредник издавачке куће „Кочо 

Рацин“, директор драме у Македонском народном позоришту. Члан је 

Друштва књижевника Македоније (1948). 

 

ДЕЛА:  

 

Растрел (1947), Бегалци (збирка приповедака, 1947), Луге и птици 

(збирка приповедака, 1955), Оплeменета uгpa (позоришне критике, 1957), 

Македонска драма (студија, 1961), Солунските атентатори (роман, 1962) и 

За македонската драмска литeратура (есеји и критике, 1968). 

 

ЛИТEРАТУРА:  

 

Миодраг Друговац, Историја на македонската книжввност XX ввк 

(1990); Христо Георгиевски, Македонскиот роман 1952–2000 (2002). 

Весна Мојсова Чепишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 200. 
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ЧОВЕК НА КРОВУ 
 

Најпре се таванским степеништем испео на терасу која je служила за 

сушење веша, a затим на кров зграде. Одједном се нашао окружен крововима 

као мртвим залеђеним валовима. Отуда се, са високог крова шестоспратнице, 

отварао поглед на један велики део града, – на гомиле разбацаних кровова са 

ретким процепима улица под њима, са ружиим наличјима фасада, терасама и 

балконима разбацаним у нереду и сивим зидовима који су се спуштали доле 

у дворишта, исто тако пуним нереда. 

Био је сам на крову, један човек међу патинираним, избледелим 

пирамидама кровова, посутим сувим хумусом по цреповима, један усамљени 

човек који стоји изнад кућа и над улицом са које је, одоздо, долазио мирис 

лаке живости после подневне обамрлости плочиика, усијаних од јулске 

припеке сунца, које се сада скривало за рубовима високих кућа на крају 

града. Човек je овде био сам, некако ближи небу и тишини голог, сивог 

пространства. Како је овде тихо, помисли, тако му се бар учинило у првом 

тренутку, a да је само ослушнуо под танком кором бетона ове масивне 

зградурине, испод себе, прожели би га они исти нечујни шумови који 

несносно хује у њему и сада, оно крештаво крчање радио-апарата са 

прегорелим електролитом, клопарање судова у кујни и нервозно мрмљање и 

трескање врата његове жене, сви ти несносни звуци који су се скупљали у 

непријатну буку у глави и од којих je морао да побегне и да дође овде, на 

кров. 

Само су га два корака одвајала од руба крова, који je висио изнад 

бездана улице. Он је учинио само један корак a лаким је наклоном тела 

надокнадио онај други. Одмах гa је захватило једно вртоглаво заношење и 

мучење свести које се код њега увек јављало на висини. Али, он је знао да то 

није било физичко губљење равнотеже, већ нешто као помањкање 

унутрашњег ослонца пред осећањем дубине испред себе. Улица је испод 

њега зинула понором и приморала га да се ухвати за перваз и да се, погнут, 

приближи гвозденој конструкцији велике светлеће рекламе – неколико 

бесмислено испреплетених гвоздених шипки које су држале круг са 

укрштеним словима рекламе за аспирин, разапете без потребе преко неба, 

постављене некада давно и заборављене. Једно слово из вертикалног реда 

било је испало, a доња је шипка, попречна, била извијена и читав је круг био 
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мало искошен на једну страну, као да je подлегао некам притиску са друге 

стране. Одавно ова рогобатна конструкција ноћу није светлела, a преко дана 

је стајала изгубљена између кровова, у висини. 

Човек je обе руке пребацио преко гвожђа, као да се на њему 

разапиње, и сада је гледао доле, без оног осећања несигурног приањања о 

тло. Људи доле били су смањене фигуре раштркане по плочнику, ретки су 

аутомобили брзо пресецали стешњену белу линију по средини, само је 

двоспратни црвени аутобус, пошто би се занео на завијутку трга, улазећи у 

главну улицу, овде милио равно, стешњен у неку своју одређену линију. 

Опрезно, као да испробава издржљивост гвоздених пречага које су га 

држале, нагињао се теменом над понор улице, осећајући још јаче засецање 

гвожђа у мекано месо подлактица. Гледао је сада непосредно испод себе, на 

плочник пред кућом на којој je стајао, право у људе који су пролазили и 

њихове су му се фигуре чиниле још мањим, као залепљене за земљу, све док 

се мало не би удаљиле и постепено откриле свој усправни положај. Њега, 

заклоњеног иза шипки рекламе, сигурно нико није примећивао, јер нико није 

подизао очи у ову поподневну оморину док још увек бљешти одсјај јаког 

оунца. И тако је човек могао да гледа до миле воље и невиђен од никога да 

стоји над понором улице. 

Одавде, сећао се, од ове куће па до оне преко пута, са ружним 

бетоноским орлом као украсом на кубету крова, до те куће преко пута које 

сада нема, један је господин професор, професор Артур Шнајдер, ишао 

преко жице u приказивао своје продукције високи штркљасти и раскречени 

Немац проређене косе и дугих жилавих ногу, ишао је преко жице 

балансирајући дугом мотком, сличној веслу, и сви су га гледали дижући 

главе. Преко улице је, испод самих кровова, понад балкона, ходао по жици 

акробата, по јаком челичном ужету затегнутом од једне до друге стране, 

ходао je господин професор пo жици и приказивао своје продукције, 

поигравајући на жици у такту Штраусових валцера, a доле су, под њим, људи 

извијали вратове, стиснути једни уз друге, оставивши широку празну бразду 

на плочнику читавом дужином затегнуте жице, гледајући га из вечери у вече 

над празнином између тамног неба и њих доле, сабласно осветљеног 

бљештавим рефлекторима, гледали су га свако вече и чекали да се деси 

нешто друго осим оних извијених, прорачунато опасних кривудања по жици, 

чекали су да испуне онај празан простор једним криком, својим, и једним 
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стрмоглавим падом, његовим, и да престану сваковечерње продукције по 

жици. Али, то се ни једне вечери није десило, једнога дана je нестало и жице 

као што сада нема ни куће на супротној страни улице. 

Сада на крову, изнад истог оног празног простора, стоји човек који је 

тада био дете и гледао одоздо широких зеница и заустављена даха у висину 

која му се чинила недостижном, према ивици кровова; стајао је сада погурен 

али ипак довољно причвршћен гвожђима oкo руку, затегнутим са 

сигурношћу над том уличном празнином. Кад би сада, помислио је, кад би 

сада испунио празан простор испод себе својим падом и једним криком, 

њиховим криком, кад би сакупио раштркане људе око једне црне слике на 

плочнику! Без музике и бљеска рефлектора, само тим меким, нечујним и 

невиђеним падом, после ког би остала само једна црна сенка на плочнику. 

И као да полази у тај меки лет кроз празнину, у то дуго пропадање у 

дубину, човек се наже читавим телом, извијеним у лук изнад вртоглаве 

празнине. Гвожђе се засече до јаког бола и његово оштро присуство изазва 

један нагли повратак, одбацивање тела уназад, ка сигурности гвожђа око 

руку. 

Доле је, на четвртом спрату, он је знао, крештаво закркљао радио са 

прегорелим електролитом, живахнули су и други шумови из дворишта и 

отворених прозора куће. Између њих се неколико пута провукао глас жене, 

звала га је, препознао je глас међу искиданим шумовима. Остао је тако на 

крову, само се одвојио од шипки рекламе за аспирин и повукао се два корака 

од ивице изнад улице. Жена га је гласно дозивала некуд одоздо, из утробе 

куће, али се он не одазва, не оде тамо, остао је овде на крову. Погледом је 

лутао преко кровова околних кућа, кроз тај сплет неравних и испретураних 

кубета, гледао их је кроз измаглицу предвечерја. 

Тада је чуо како га жена дозива са терасе. 

– Милане, где си? Зашто си се попео тамо? 

– Дођи горе. 

– Сиђи ти. Шта ћеш тамо. 

– Дођи. Видећеш. 

Он се наже преко ивице крова над терасу, дочека je обема рукама и 

неспретно и тешко подиже je преко зида. Њеним је рукама протицао лаки 

дрхтај, као да кроз њих пролази неки далеки талас страха. 
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Жена приђе ивици крова над улицом и одмах се стресе од 

омамљујуће вртоглавице над дубином, пуном густог сумрака, несагледивог 

дна, па се одбаци натраг ка телу мужа, ударајући у њега, опрљивши га 

грозничавом врелином и несуздржаним дрхтањем. 

– Зашто стојиш овде? Не бојиш се... 

– Не. Чега бих се бојао? 

Жена преплашено угуши у себи крик. 

– Ти... као да мислиш нешто... 

– Шта ти пада на памет! Дођи, седни овде. 

– Ово ти je трећи пут како си овде. Увек кад се изнервираш пењеш се 

на кров. 

– Седи, кажем ти... 

– Не. Сиђимо. Шта ћемо овде? 

– Онако. Поседећемо док се не смркне, затим ћемо сићи... – рекао je 

мушкарац и посадио је крај себе на порозни бетонски плато између крова и 

терасе, који се хладио од дневног сунчевог припека. 

Ha кровове је легало вече, простирало је преко њих плавичаст вео, 

брисало оштре неравнине, пa су се они љушкали у смиреној заталасаности 

вечери. 

Жена је прешла дланом преко мушкарчевог чела, све до дубоког 

усека у коси и скупила на длану млаку влагу зноја који се већ хладио на 

њему. Он је гледао полузатворевих очију кроз арабеску гвоздене 

конструкције рекламе, бесмислено разапете на фону вечерњег неба; седео је 

непокретан и ћутљив, уз жену. 

Поседеће тако ћутке, све док над њима не засветле звезде, затим ће 

сићи доле, на четврти спрат. 

 

 

Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 
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ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: 

 

- Прочитајте и друге приповетке Ј. Бошковског. 

- Наратив о граду биће све присутнији у македонској прози. Пратите 

развој овог наратива и у каснијим прозним делима. 

- Пронађите мотиве у Ничеовом делу Тако је говорио Заратустра који 

су слични мотивима из приповетке Човек на крову. 
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ПОПОВ, Стале (с. Мелница, Мариово, 25. V 1902 – Скопље, 10. V 1965) – 

приповедач, романсијер, просветни радник. Школовао се у Битољу и 

Београду где је завршио Богословију и Теолошки факултет. У највећем делу 

свог опуса насликао је родно Мариово. Појавио се приповеткама „Мице 

Касапчето” и „Петре Андов”, које су објављене 1951. године, годину дана 

после објављивања приповетке „Улица” и годину дана пре романа Село иза 

седам јасенова Славка Јаневског, дела која носе примат прве приповетке и 

првог романа на стандардном македонском језику. Истински улазак у 

књижевност, скретање пажње критике и читалаца, одиграо се са 

објављивањем романа Крпен живот 1953. године (први том) и 1954. (други 

том). Реч је о битовом и социјалном роману, али и историјском и роману са 

регионалном тематиком. Две године касније појавио се и роман о 

легендарном Мариовцу Толе Паша. Аутор је и дела Калеш Анђа и Дилбер 

Стана, дела која су инспирисана македонским песмама „Ајде слушај, слушај 

калеш бре Анђо” и „Кажи, кажи, Дилбер Стано”. Његова сабрана дела 

појавила су се у два наврата (1966. и 1976). Као знак поштовања према 

његовом делу, 1975. године је установљена награда „Стале Попов” за прозно 

дело које сваке године додељује Друштво писаца Македоније. 

 

ДЕЛА:  

 

Крпен живот (роман, 1953–1954), Итар Пејо (хумористичне 

приповетке, 1955), Опасна печалба (дужа проза, 1956), Толе Паша (роман, 

1956), Калеш Анђа (роман, 1958), Дилбер Стана (роман, 1958), Мариовски 

вашар (новела, 1961), Између неба и земље (приповетке, 1963), Шаћир 

војвода (романисирана биографија, 1966), Необично дете (роман, 1966), 

Доктор Орешковски (роман, 1966), Сабрана дела (12 тома, 1966 и 1976), 

Одабрана дела (4 тома, 1987). 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Миодраг Друговац, Историја на македонската книжевност XX век 

(1990); Венко Андоновски, Структурата на македонскиот реалистичен 

роман (1997); Христо Георгиевски, Македонскиот роман 1952–2000 (2002). 

Весна Мојсова Чепишевска 
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Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1187. 
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СКРПЉЕН ЖИВОТ 

(Одломак) 

 

1. 

 

Далеко у брдима Мариова, ограђено са свих страна храстовом и 

боровом шумом, на дну некадањег језера, лежи мариовско централно село 

Витолиште. 

Са истока планински гребен: Перун – Трибор – Србјановец – Козјак – 

Зелка пара небо и дијели Прилепски и Тиквешки крај; са запада: Голата 

скрка – Шипка – Цимкова скрка; са сјевера: Рожден, Становица – Коленеш, и 

с југа: Панделе и Полчишко поље бране у завјетрини село од необузданих 

вјетрова: Сјевера, Југа, Мегленца и Дерикозе. Некада је бројало само 

двадесетак-тридесетак кућа; данас оно има готово двјеста кућа. 

Како је постало ово село? Као и сва друга наша села. 

Легенда вели да су у давна времена, живјела доље поред ријеке Црне 

у засеоку Разлогу три брата: Раде, Гале и Вите. Разумије се, они су се онда 

бавили сточарством: ловом, пчеларством и донекле земљорадњом. 

Увидјевши да им се земља испостила, а да је траву скоро сваке године 

пржило жарко сунце, браћа наумише да потраже згоднијих мјеста, којих је у 

то вријеме било у изобиљу. На ову су их мисао навели и њихови коњи који 

су се, бјежећи са равнице поред Црне, уљето пењали горе на Зелку, 

Ђурђиште, Перун и Трибор, тражећи сочне траве. Ујесен их је Вите 

сакупљао са тих терена и посматрао лијепе пропланке са богатом пашом. 

Једне јесени саградио је себи колибицу у овим високим планинама, ту је и 

презимио, а упрољеће дотјерао је овдје и овце и стоку. Тако је Вите у овој 

котлиници и ударио темеље садашњем селу Витолишту; по његову имену 

названо је и само насеље. 

И Гале и Раде такође напустише своје домове и пређоше Црну. Први 

је основао село Галиште, а други село Радобил. Села су, ето, добила њихова 

имена. 

Ову легенду стари поткријепљују и одржавањем заједничког вашара 

на дан светог Анастасија Зимског, којег славе сва три села, као што су га 

некада славила браћа Раде, Гале и Вите. 
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Село – као свако наше село. Али нисмо га тек тако назвали 

средиштем Мариова. 

У првом реду ту се налази сједиште царске управне власти – 

мудурлука,којем на челу већ двадесет и више година сједи стари мудурин 

Арслан-бег са десетак заптија и једним младим ћатипом и представља 

султана пред рајом, водећи у његово име рачуна о свим порезима свих 

деветнаест мариовских села; ту је сједиште мифетиша који има уза се пет-

шест колџија; они чувају све мариовске шуме; ту је сједиште авџитабура 

који броји двјеста душа аскера; он гони комите и помаже мудурину и 

мифетишу у тешким и одговорним државним пословима; ту је сједиште 

егзархиске прогимназије са архијерејским намјесником на челу и четворицом 

учитеља; у овој школи уче дјеца свих оних Мариоваца који желе да им 

синови прогледају и постану попови или учитељи; ту је извор попова из 

четири поповске породице, и, најзад, ту су: Влашки хан, ханчићи Младена 

Чкулот, Петка Спасевог, Трајка Балето и Ћулев ханчић, у које навраћају и у 

њима ноћивају сви они Мариовци из других села који не могу да за један дан 

сврше посао у хућумату, а немају рођака ни пријатеља у селу. 

Сва ова обиљежја дају права Витолишту да се назове средиштем 

Мариова, премда се ово село по свом географском положају и не налази у 

центру ове области, као село Дуње, на примјер. Затим, и изглед му је некако 

полуградски, полусеоски, ако се тако може рећи. 

Премда је село, издалека личи на град. Куће су покривене цријепом. 

Додуше, то нису „француски” цријепови: „Бон”, „Рафаиловић” и „Бејаз”, или 

велешки. Турске су то ћерамиде, производ Пере Селчанца, али ипак нису 

ражена слама или трска, као у кућа у Пољу. Сва дворишта ограђена су 

каменим зидовима и с тога разлога село има и улица. Кривих, правих, није 

важно. Улице су. Чак, улице са именима: Сребринска, Чолакова, Лазева, 

Душковска, Опурчакова и друге, назване именима сеоских газда. И данас на 

углу Влашког хана насред села могу се разабрати натписи: Лудвигштрасе, 

Вилхелмштрасе итд., који су остали иза Првог свјетског рата, када су 

њемачке окупацијске трупе дале ове називе улицама и нумерисали куће по 

својој вољи. Свакако Мариовцима није ни на крај памети било да нумеришу 

своје куће, нити су им били потребни бројеви. Сви су се у селу међусобно 

познавали, те није било потребе да се траже по бројевима. 
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Куће овог села су као и у свим осталим селима Мариова. Грађене су 

од камена, с једним одјељењем, немалтерисане ни изнутра, а камоли споља, 

без икаква пода, с двоја врата, једна већа по средини зида, обично на 

источној страни, друга мала, колико да се човјек погнуте главе прогура 

унутра, на супротној страни од великих врата. 

Кућа се по средини дијели на два дијела, али не преградом, већ 

једном гредом дугом колико је кућа широка (тек толико да се зна да је кућа 

подијељена). Та је греда постављена по поду од једног до другог зида и зове 

се „долно било”. Од те греде навише је „горњи крај”, а од ње наниже – 

„долни крај”, гдје су и врата.  

У горњем крају уза зид положена је друга греда која се зове „горно 

било”. На њој сједе гости. Ту је „тланик” за разлику од доњег краја гдје су 

„пондила”. Мало ниже испод овог ископана је на средини четвртаста рупа и 

са свих страна опточена лијепим плочама. То је огњиште у којем се пали 

ватра, пече хљеб, погаче, кува јело, грије вода и гдје се, за студених зимских 

дана, грију укућани на пламену и жару сувих храстових и букових дрва. 

Са десне стране огњишта слободни се простор зове „мушки кат”, а с 

лијеве је „женски кат”. На мушком кату не стављају се никакви предмети 

осим троножаца од смрековине или тисових сточића, на којима сједе 

укућани и гости – уколико нису сјели на било. На зиду на овој страни могу 

се видјети и два-три клина, о које у зимско доба сељаци окаче мокре гуњеве 

или котлић са водом да га не би пси излокали или свиње опоганиле. 

У углу женског ката обавезно стоје наћве, до њих ведрица с брашном 

или хамбарчић у газде; сасвим доље поредане су црепуље, сачеви, а преко 

њих жарач. 

И над мушким и над женским катом налазе се двије рупе на зиду које 

служе умјесто прозора. Разумије се, оне су без стакла и толико су мале да 

човјек може једва главу провући кроз њих. Прављене су тако да не би могле 

ући харамије и опљачкале кућу. 

Између ових прозора над самим огњиштем у зиду налази се 

„мазгалка” – мала ниша у којој су се у старо вријеме чували огњило, труд, 

кремен и луч. Домаћица је тако, у свако доба, знала где јој је свјетло. Сада се 

у тој ниши чувају шибица и луч. 

Празан простор под огњиштем зове се „подогниште”. Он служи за 

црепуље, а ондје гдје је обитељ већа и нема мјеста за све по катовима, 
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намјештају дјеци увече покоју рогозину за спавање, док муж и жена с 

понеким чељадетом спавају на катовима, такође на рогозини или поњавици. 

Разумије се, и ту има реда. Старији брат спава на мушком кату, а млађи на 

женском. У љетно доба спавају сви у дворишту; небо им је покривач. 

Над самим огњиштем на греди поредане су даске. Оне сачињавају 

такозвани „черен”; он задржава искре и тако штити кров од евентуалног 

пожара. На једном јаком дрвету, пребаченом с једне греде на другу 

провучена је алка с дебелим веригама које имају двије куке на крају; о њих 

вјешају котлове за гријање воде. А на крову, управо над череном, има мали 

отвор кроз који излази дим (премда дим излази и кроз кров гдје му драго); 

овај се отвор зове „баџа”. 

Овакав је распоред горњег дијела наших мариовских кућа. Нише 

доњег била су, како рекосмо, доњи дио куће. Тамо су јасле гдје се веже стока 

и у којима рађају жене, већином мушку дјецу; на гредама спавају кокоши, а 

под јаслама свиње. 

По зиду доњег краја куће укуцани су клинови са кукама или без кука, 

о којима висе сјекире; ту су и двије до три рупе у којима кокоши носе јаја, а 

на гредама у овом дијелу куће набацам су разни алати: раоници, јармови, 

српови и косе, држаље за мотике, лопате, будаке, и низ других дрвених 

предмета, тољага и штапова који чекају да замијене оне који су у употреби. 

Ваљан домаћин мора од свега понешто имати у резерви. 

Празан простор између зида и „кљештила” зове се „мутли”. Тамо се 

бацају свакојаки отпаци: поцијепани опанци „опурчаци”. непотребни кожни 

остаци, поломљени лонци и крчази и све оно што се не може одмах 

употребити, али би се у згодној прилици могло добро искористити. 

Напримјер: опурчаци – за опуте нових опанака, који поломљени лонац за 

скупљање сувог зеља, сувих шљива, крушака итд. 

Такав је, углавном, распоред наших кућа у овим дијеловима који се 

једним именом зову „горе-дома” (горе у кући). 

Под горњим, крајем налази се „земник”, тј. подрум. Састоји се из два 

дијела: предњи земник и прави – задњи земник. 

У предњем земнику обично се налазе: разбој, понека ведрица, 

буренце, ковчежић са разним ситницама: вретенима, цјевчицама, пређом и 

чиме ли још не. А у задњем земнику чувају се на првом мјесту ковчези са 
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одјећом и постељином, каце с машћу, сиром, урдом, бачве и бурад с вином, 

ракијом као и друге резерве хране. 

У таквим кућама у горњем крају живе људи, у, доњем крају – стока: 

волови, коњи, мазге, магарци, а понекад и прасићи прескоче у горњи крај и 

спавају у једној постељи с дјецом, да би било топлије и једнима и другима. 

 

2. 

 

Негдје око године 1898. Илко Сукалов из овог нашег села остаде 

удовцем. Као четрдесетогодишњаку судбина му је одредила да се ожени по 

други пут. 

– Ах, ах, јадни Илко, баш је јадник! – жалиле су га сусједе када би са 

својим мазгама пролазио крај њихових капија. 

– Ваљан човјек, али ето среће нема, сиромах, – говорила је баба-

Цвета својој сусједи Петри. – Таман се био придигао, створио лијепо 

имањце, кад, ето, снађе га невоља, умре му Стојанка и сад опет остаде сам 

самцат. Ни опран, ни окрпљен, ни како ваља нахрањен, ни, одморан. Да му 

није снахе Митре, ваљало би му самоме мијесити, пећи, прати се и крпити. 

– Тешко њему, драга пријо, тешко њему! Зар је мушка глава за кућу? 

Брашно, дрва донијети, поорати, копати, пожњети, оврћи, посијати – то је за 

њега. Зар ће ти он мијесити и прати? Него, кад га већ снашла несрећа, нема 

му друге. Од бога је, пријо! Људи ти учине зло, па не можеш ништа, акамоли 

ово. Али опет, није престарио, драга пријо! Вјерујем, наћи ће себи краја, 

узеће коју сиротицу, удомиће се. Додуше, скрпљен живот, али ево гледај, ја 

сам ову кошуљу годину дана носила здраву, а три године је већ носим 

окрпљену. Па и он ће тако. Кад му већ Стојанка није оставила за собом 

пилад да циче за њим, не треба га толико жалити, – одговори Петра. 

– Ех, драга пријо! Какви јунаци, млади к'о роса, остадоше код нас 

удовцима и не могу себи наћи прилику, а, овамо, велиш, наћи ће Илко са 

својих четрдесет година! Него, ударила несрећа на њ – лупаће главом о зид. 

Ако не из нашег села, тражиће из другог. А закрпа остаје закрпа! Није као 

кад први залогај поједеш. Него хајде, хајдемо кући, јер ми тежи котао на 

глави. Хоћу да умијесим сутра, па рекох да захватим воде са Киселке да не 

бих ишла сутра рано, – заврши Цвета. 
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Тако се растадоше прије Цвета и Петра, а удовац Илко већ је везао 

мазге за јасле и викао снахи Митри да донесе зоби за њих. 

Пошто је Илку умрла Стојанка, у кући Сукаловљевих остала је од 

жена само Митра, жена најстаријег брата Стоја. Најмлађи брат, Трајко, 

одавно је био удовац. Мијесење, печење, ткање, предење, кућа – све је то 

пало на Митрина леђа. Поред њеног Стоја, три синчића, и двије кћерчице 

(сви као из вреће испали, мали), још и два дјевера – удовца поврх тога. Јадна 

Митра не може ни сјести. Дјевер Трајко једно, дјевер Илко друго, муж Стојо 

треће, а свако дијете своје тражи. И ето је сада гдје се свађа и с Илком, који 

виче да се донесе зоби за мазге. 

– Ех, браца-Илко, ама баш претјерујете и ви мушкарци. Зар свугдје 

ја, богаму?! Да ли да дјецу скупим, да ли на воду да пођем, сламом да кошеве 

напуним, и шта прије! Ала да сам, па не могу све постићи. Него чуј ти мене, 

– приђе му и поче говорити, додајући му зобнице. – Ја сам ти и ономад 

рекла, а ево ти и сад велим, шалећи се. Ето и сами видите, сама, не могу. 

Тражите излаза ти и брат Трајко. Нађите себи коју сиротицу, доведите је, 

тако ће те и ви видјети вајде, а и мене ће, брате, одмијенити. А ви се 

стиснули к'о прозебли, па вам ни не пада на памет да жену себи потражите. 

Ех, што ја нисам мушкарац! Зар бих ја, болан, сједјела без жене! Ех, златне 

године, болан! Хајде, ти си већ мало зашао у године... а дјевер Трајко? 

Тридесет и двије године! Људи се онда жене првипут, а он се погури као да 

му је шездесета на врату. Него, пусти ти њега, нек брине своју бригу! Реци 

ти мени шта уради с оним што смо ономад разговарали? Та, о оној Рожденки 

за коју си рекао да је дошла чак из Солуна. Да је није ђаво већ некуд однио? 

Посла ли човјека да извиди, да је приупита издалека хоће ли се удавати или 

ће сједјети к'о калуђерица? Тако, Илко, помози сам себи, па ће ти и бог 

помоћи. Скрштених руку ништа се не да постићи. 

Илко је дао мазгама зоби и упутио се са Митром к огњишту; тамо је 

жарачем подстакао ватру, па су обоје сјели да се грију. 

Правећи жарачем бразде у пепелу Илко настави прекинути разговор:  

– Зашто ми, Митро, снахо моја, тураш под нос ту Рожденку. Она је, 

сестро драга, од оних „меканих”. Дошла жена из Солуна у оним хаљинама 

к'о вретенарка. Нема ничег од наше ношње! Гола, је к'о змија на трну. Него, 

мани голотињу! Ето, од Стојанке остаде толико одјеће, само нек дође, нек се 

обуче, џаба јој било! Него, зар би дошла та дама, сестро драга! Па и ако је, 
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рецимо, приволи ђаво – проклет био! – зар ће ти она сједјети у овој кући! Зар 

би легла у овим нашим поњавама! Знаш ли ти како је она живјела у Солуну? 

Код конзула руског је радила, дијете му чувала и јела готово! И сад мислиш, 

нас ће она гледати и живот ће се с таквом живјети! Него, пусти снови! 

– Да истину речем, ја хоћу да се по други пут оженим. Каквом-

таквом, нек је враг носи! Бар ћу имати на кога да вичем, коме да 

заповиједам, па, најзад, имаћу и кога да слушам. Ако је паметнија од мене, 

слушаћу је, богами к'о дијете. Али не вјерујем да ће поћи за ме. Једино ако је 

заслијепила. Него, кад ме већ дирну у ту жицу, ево да ти кажем: 

Послах ја дједа Петка Балето чак у Рожден. Одовуд, одонуд, нашао 

љепотињу и, ријеч-двије, дотјерао је ствар донегдје. Сазнао је да се жели 

удати, и то да би више вољела ван Рождена, у друго неко село. И кад јој је он 

рекао да, ето, има једно мјестанце у Витолишту, завртјела, је главом и 

насмијешила се: „Па, ако је суђено, нек и тамо буде. Само некако брзо је то 

исувише. Нема ни шест недјеља како ми је муж умро. Нек то прође, па ако је 

срећа, – рекла му је, – дођи опет. Дотада ћу се већ поразмислити”. Ето тако, 

сестро драга, једва чекам да прође још пет-шест дана и опет ћу дједа Петка 

на пут за Рожден, па шта бог да! – заврши Илко. 

– Ха! Ха! Ха! – насмија се грохотом Митра и устаде да однесе храну 

крмку. 

„Тако дакле”, размишљала је Митра, „Илко је већ удесио ствар, а ја 

се, јадна, само јадам да ћу остати сама. Па, нек му је са срећом! Него мислим, 

ко зна, да та Рожденка не почне рађати? Напуниће се кућа и неће ми се дјеца 

имати гдје огријати? Враг ће је однијети! Добро је да дође, али боље је да не 

иде. Додуше, тешко је за ме да три човјека дворим али све имање и стока 

остаће мојој дјеци... Најзад, враг однио и дјевере, и јетрве, ја гледам своју 

муку и своју дјецу, а за друго шта бог да”, – закључила је за се Митра и 

почела вабити крмка. 

– Бррр..., гиц, гиц, гиц! Куд се дједе, враг му кости!? – Та у овој 

нашој кући све се раштркало. Ни мушко чељаде да видиш око себе, ни стоку. 

Ено, црни пијетао је у стричеву дворишту. Више му се свиђају стричеве 

кокоши! Није се бадава рекло: туђе је слађе. – И опет повиче: – Гиц, гиц, 

гиц! Чекај, чекај само! Доћи ћеш ти на ждерање. Него, пећи ћу ти џигерицу 

кроз коју недјељу. Ако буде среће, отарасићу се и од тебе, и од брата Илка, а 

можда и од оба дјевера. Ено га, на! Долази за ждерање! Присјешће ти, еј бре! 
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А, гро, гро, гро! Мислиш ти да ти ја разумијем шта причаш и гдје си био. 

Ходи, ждери, мангупчино једна! Човјек вас ни за јело не може скупити! 

Пусти крмка да једе и започе свој редовни вечерњи посао. Напуни 

кош сламом и затвори кокошке. Црног пијетла опет нема. 

– Проклет био, пустахијо, море, нек' ти се глава по туђим стрехама 

ваља. Та заклаћу те, па да знам да ћу умријети, само нек дође час, нек' 

дјевери доведу неку. Таман ћу имати чиме да их угостим. Их, што ми се 

пријело пилетине! – Умало што јој вода не навре на уста, па вели себи: 

„Магарицо стара! А да си сад била с трбухом, шта би се десило? Отишло би 

к врагу због пилетине.” – Облизала је испуцане усне, пљунула и наставила: 

„Хајде, Митро, хајде, не чујеш ли? Дијете ти плаче. Погледај чедо своје, 

будало једна, немој булазнити којешта”. Ушла је у кућу да види дијете. 

Илко нацијепа дрва за фуруну и изиђе да чује новости. Једна га је 

ствар особито интересовала: хоће ли наћи дједа-Балета да му натукне још 

коју да оде опет у Рожден, неће ли ударити гром и бог послати к њему 

Рожденку. 

И заиста, у малом хану свога сина Трајка сједи дјед Петко, пуши 

своју лулу и ћаска с неколицином својих вршњака. О чему ли ће разговарати 

Мариовци, ако не о женама? 

И управо кад је Илко ушао, сви се грохотом насмијаше: 

– Аха-хаи-а-а! Ево још једног пустињака! Шта да се ради, бре људи, 

– вели дјед Петко, – гдје да се нађу жене овим нашим удовцима? Готово 

половина мушкараца у селу су удовци, а удовица – та ваљда ни десетак их 

неће бити! За причу је, људи! Требаће да из градова доводимо себи жене, 

друкчије не иде. 

– Охохо! – насмијаше се други старци, а један проговори: 

– Ако буду имали срећу да дођу овамо грађанке, биће меке постеље 

нашим удовцима. 

– То, то! – Јави се Петре Шојов. – Ако је тако, да онда тражим лијека 

овој мојој. Сачувај нас, боже! Сваке године дијете, штоно веле! Чак са 

бријега, са Шипке да јој се јавим – и већ је готово. Не иде ми се кући за 

преобуку, толико му је додијало. Е, не могу издржати. Седмеро, осмеро, 

деветеро, ко зна колико их је већ. Не знам их већ ни избројати. 

– Ма, исувише си близу ње, побро, па зато их доносите на свијет још 

прије годинице, а не што јој се јављаш са Шипке! – дочека га дједа-Пројче. 
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Разговор се настави о пићу у крчми и о другим новостима. 

Илко да знак дједа-Петку и обојица изиђоше из хана. Чуше се 

гласови: 

– Ето, ето, хоће дједа-Петко да наметне јарам Илку. Хајде, дакле, да 

се што прије напијемо! – повиче дједа-Пројче и подиже чокањчић. – Нек му 

је са срећом посао! Са којом ли га жене? 

 

3. 

 

Илко и дједа-Петко зауставише се крај ониског зида Батанџијевих. 

– Шта уради, дједа-Петко, с нашим послом? Имаш ли неки глас отуд 

с Трибора или је ствар још јалова? – упита Илко дједа-Петка и причека. 

Дједа-Петко се насмијеши: 

– Полако, синовче, полако, ти се послови не врше одједном, човјек с 

магарца падне, па се одмори, некмоли жена којој је муж колико јуче умро! А 

ми – хајде да је отмемо! Него, знаш шта? Ствар је на добром путу. Синоћ 

дође Димо Тушев и рече ми да ми је послала поздрав и поручила да опет 

дођем. Значи, пребацићемо је преко бријега, само стрпљења! Ето још пет-

шест дана, поћи ћу ја тамо и видјећемо шта ће бити. 

– Хајде, дјед-Петко, хајде, подераћеш пар ципела од мене, акобогда. 

Истина, остарио сам, али нема друге. Сручила се несрећа на главу, бићу опет 

младожења у овим годинама. Од два зла, мање изабирам. Само гледај да што 

прије буде: жељезо се кује док је вруће. Да ми њу пребацирно овамо, то 

настој. Јер се може наћи неки братац, па да је одвуче некуд доље по 

Тиквешу. 

И тако се растадоше. Сваки је био заузет својим мислима: дједа-

Петко мислио је на, ципеле и пиће, Илко је сањао о мекој невјести, Солунки 

Дости. (Доста је била побјегла с мужем у Солун прије десетак година. Муж 

јој је тамо умро, па се она опет вратила у своје село Рожден.) 

– Ах, враг однио и овај посао! – уздахнуо је дубоко Илко и отишао 

кући с извјесном надом да ће се послије недјељу, мјесец дана враћати кући и 

имати коме да наређује за вечеру и за постељу. 

У кући снаха Митра умирује дјецу, приправља постељу, љушти 

пасуљ и чека мужа и дјевере. 

Дошао је Стојо, затим Трајко; Илка још нема. 
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– Ех, брате, Илко је колико јуче остао удовцем и ето већ мисли, 

тражи, окренуће коју сиротицу, а ти, бре брате, ама баш ништа не мислиш о 

томе! Толико си већ година без жене и сједиш к'о смрзнут крај ватре! Хајде, 

растрчи се по овим нашим селима, ваљда је бог и за те нешто одредио. 

– Трчао или не, видио сам ја своју срећу, брате. Оставила ме и сада 

не мислим: више на то. Ако снајка Митра хоће да ме понекипут пропере и 

замијеси ми покоји хљебац, живјећу код вас и радићу вам. Дао вам бог 

дјечице, с њима ћу се заједно радовати. Мени душа не дозвољава да на 

Великину постељу друга легне. Велика ми је била по вољи; даде бог, 

спојисмо се, али, ето, за мало бијаше. Сада бирајте. Ја сам још млад: радићу, 

хранићу се. Ако ме ти и снаха Митра не желите у кући, бићу момак по 

кућама, потуцаћу се од немила до недрага, док једног дана не одем к њој. А 

Илку нит' браним, нит' му се мијешам. Додуше мени је ред, али и он је у 

праву као старији. Чините што знате! – заврши Трајко тужним гласом и 

почеша се иза уха. Снаха Митра стави нову луч, задовољна његовим 

одговором. 

Најзад, ево и Илка. Иде право „доњем крају” куће да види има ли 

стока сламе. 

Снаха Митра, додуше, напунила је кош, али није било доста. Зато 

Илко нађе само мало сламе у јаслима. Захвати, стави мазгама, изгрди их да 

се не гурају и пође к огњишту. Још с прага поздрави браћу. Упита Трајка шта 

је урадио данас, је ли бацио сјеме или је оставио за сутра. 

– Ма, бацио сам, брате, али још много треба. Стојо и ти велите да ће 

бити довољно један „осмак”, а, оно ко зна хоће ли бити довољно пет 

„кутлова”. Поћи ћемо још сутра с воловима, па шта бог да. Него заиста кад 

тамо свршим са сијањем, куда да рало однесем? Треба да ми оставите једну 

мазгу да бих однио сјеме и пренио рало гдје ви будете одредили. 

Стојо предложи гдје ће се сутра орати, и колико сјемена треба 

понијети. Стару мазгу Илко неће водити у шуму, него ће Трајко на њој 

пренијети сјеме и рало на друге њиве. Распоред за сутрадан дао је, дакле, 

најстарији брат Стојо. Трајко ће орати, Илко опет одлази у планину, али само 

с једном мазгом и магарцем, а Стојо ће остати код куће. Снаха Митра зна 

свој посао. Мијесиће још рано ујутру, ставиће тикву да се куха, извадиће 

сламе, спремиће вечеру и – дан прође. Ако буде могла још нешто урадити, 

добро; ако ли не – бар ће со истући, расо преточити, паприке, сир, маст 
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погледати, проциједити, преточити. Та, знају ли се послови сеоске домаћице, 

особито у богатијој кући? За дјецу пак, нема се времена ни да им се слине 

обришу. Главно је: хљеба, сира, паприке, грашка – чега већ има – да имају да 

поједу, па нека су умаљана. А од тикава не може главу подићи, јадница! Не 

прође дан, а она већ пуни котао. Дјеца воле тикве, а крмак се гоји од њих. 

Али умаљају све, проклете! Дјеца поваздан једу тикве, сјеменке и просто се 

не зна ко је умаљанији: крмак или она. Него, само нек им је слатко, па ако су 

и умаљана. 

Разговор се заврши, послови за сутрадан распоредише се, мушкарци 

су скинули опанке, а снаха Митра простре рогозину, баци поњавицу и дјеца 

се почеше ваљати. Стојо се извали поред ватре, узе к себи најмање дијете, 

Илка, поигра се с њим, помилова и другу дјецу, па повиче Митри: 

– Хајде, женска главо, је ли већ укухан пасуљ за вечеру? 

– Ево, још мало, Стојо. Пасуљ је укухан, него метнух у њ и мало 

тикве. Знаш, да дебљи буде. Ове године га болест ухвати, па није баш 

родило. Тражићемо ми њега! Па и празници долазе: божићњи пост, покладе, 

сриједа, петак, шта ли ће се јести, боже драги! Није један дан, него се то 

отегло к'о гладна година! А овамо треба презалогајити. Него, ето, овако, 

некад лећа, другипут тикава, папричица, расола, док прасе не закољемо. 

Мало овог, мало оног, бог нам дјецу поживио, и неку срећу дао брату Трајку 

и брату Илку, изгураћемо, – заврши Митра и склони лонац с огњишта. Узела 

је затим крчаг с водом и леген и полила свима да руке умију. Такав је обичај. 

Не сједа се никад за трпезу неумивен, јер ће хљеб побјећи из куће. Трајко се 

обриса једним крајем гуња, и устаде да донесе софру. Митра притрча и оте 

му је из руке: 

– Их, их, брате! Шта ће рећи кад ко чује! Митри Сукаловој дјевери 

постављају синију! Сједи, сједи, ја још нисам престарила, иако имам 

четрдесет година. Полако, брате! Малоприје те Стојо дирнуо што се не 

жениш, да јетрва мени помогне, а ти је, ево, одмах хоћеш замијенити. Ма 

сједи, болан, како сам радила сама у овој кући толико година, радићу и сад. 

Него, ми желимо да се и ви удомите, да имате другарице уза се к'о што их 

имађасте! А служићу, ето, сама, издржаћу храбро још коју годину док ми не 

порасте Ђурђа, а онда олакшаће се и мени бреме. 

Подиже поклопац на ковчегу, извади два хљеба, ваган, кашике и 

постави софру на постељи пред Стојом и дјецом. 
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Илко и Трајко већ су сјели за софру. Митра донесе и туршију, крчаг с 

водом и сједе. 

– Е хајде, боже помози! – прекрсти се Стојо, прекрстише се Илко и 

Трајко, дјеца већ почеше јести пасуља с тиквом. Дебец, као за задушнице, да 

прсте полижеш! Донекле сладак од тикве, мало љут од црвених паприка, 

мало више слан, елем, залогај се топи у устима, паприке се сишу, крчаг 

празни, час један, час други. Трајко ставља луч на свијетњаку. Митра пуни 

тестију водом и гони мачку испод софре... И вечера заврши. Дјеца се 

откотрљаше устрану и заспаше, а Митра подиже софру. Узе метлу, почисти 

мрве, поли опет воде мужу и дјеверима, баци луч у ватру. Затим, узевши 

преслицу, сједе крај ватре. 

Стојо напуни лулу, узе машицама с ватре овећу жеравицу и њом 

поклопи дуван у лули. Наслони се затим на јастук и отпоче: 

– Ето, богу хвала, и овај дан прође. Један по један, али нама се пишу 

у ћитапу. Сјећам се, као да је јуче било, кад сам се оно врзмао око Митре. 

Их, бре, враг га однио, кад минуше толике године! Ето, још мало и 

побијелићемо. Него, дела ти, Митро, намјести Илку напоље, на чардаку, још 

није хладно, а Трајко – хоће ли у сокницу, хоће ли код сламе. Али, устаните 

сутра раније да нахранимо волове, јер су, богами, прилично ослабили, – 

заврши Стојо и већ затвори очне капке. 

Тако се заврши и ова вечер као и све друге у кући Стоја, Илка и 

Трајка Сукаловљевих у Витолишту.  

Митра отјера кучку, напуни изнова крчаг водом и стави га изнад 

јастука, угаси свијетањак и угура се у поњавицу на другом крају постеље. 

Стојо већ поче хркати; Митра се намјести боље да је не жуљи 

рогозина и заспа. 

Илко и Трајко узеше гуњеве и одоше спавати, први на амбару, други 

код сламе. 

Трајко је убрзо заспао, јер га је плуг тресао цијелог дана. Само се 

Илко дуго бацакао на амбару, час на десну, час на лијеву страну. Покушао је 

на леђа, па потрбушке, али му никако није долазио сан на очи. Мисли су му 

шетало некуд по Трибору, по Рождену и тражиле су Солунку која треба да 

замијени његову Стојанку. Тако, бацакајући се, дочека зору. Устаде и спреми 

се за рад. 
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Извор:  

Stale Popov, Sкrpljen život, prevod Todor Dimitrovsкi, Narodna prоsvjeta, 

Sarajevo, 1956. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: 

 

- Прочитајте роман Скрпљен живот и посебну пажњу обратите на 

елементе битове прозе. 

- Истражите положај главне јунакиње у односу према 

патријархалној средини. 

- Сазнајте више о историјским околностима у којима се одиграва 

радња романа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАЖЕ КОНЕСКИ 
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КOHECКИ, Блаже (с. Небрегово, 19. XII 1921 – Скопље, 7. XII 

1993) – филолог, песник, универзитетски професор. Најистакнитија фигура 

македонистике у периоду после ослобођења Македоније. Члан комисије за 

кодификацију македонског књижевног језика и њен најистакнутији 

представник (аутор највећег дела Македонског правописа 1945. године и 

проширеног издања Македонски правопис са правописним речником, 1950). 

Аутор утемељујућих радова македонистике (граматика, речник, историја, 

историјска фонологија).  

Основну школу је започео у родном селу са непуних шест година, 

како се школа не би затворила због недовољног броја ученика. Када је 

завршио први разред, породица се сели у Прилеп, где ће завршити 

осмогодишњу школу. Средњу школу наставља у гимназији у Крагујевцу јер 

је гимназија у Прилепу укинута. Матурира 1939. године. Учествује у 

књижевном животу гимназије, уредник је ученичког часописа Подмладак, 

пише песме на српском језику, а већ почетком 1939. године почиње да пише 

и на македонском језику. Прва песма настала на македонском је Писмо до 

една мајка (по угледу на сличну песму Мајаковског). На наговор другова и 

следећи родитељску жељу, наставља образовање на Медицинском факултету 

у Београду. После само једног семестра, схвата да његов интерес није 

медицина. Већ у летњем семестру 1940. године прелази на Филозофски 

факултет, и изабира ретку комбинацију: југословенска књижевност под А и 

руска књижевност и руски језик под Б. Привлачи га поезија пољских 

песника (Mицкjeвич. Слoвeцки и др.) и похађа факултативни курс пољског 

језика. За време студирања открива фолклористички рад Марка Цепенкова 

који је објављиван у познатом бугарском Зборнику народних умотворина. 

Познавање ове грађе му помаже да направи, још као студент, нацрт 

граматике македонског језика и опис прилепског говора. Добар део ових 

белешки је искоришћен после ослобођења у настанку Граматике (1952, 

1954) као и монографије Прилепски говор (1948). 

Почетак Другог светског рата на просторима Југославије 1941. 

године отежава његово школовање у Београду па је присиљен да студије 

продужи на Универзитету у Софији. Тамо му признају три семестра из 

Београда. Дипломира 1944. године Радећи на семинарском раду о слависти 

Димитру Матову, долази до значајних података о развоју македонског језика. 

Између осталог, упознаје обимну рецензију Александра Теодорова Балана о 
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делу Крстe Мисиркова О македонским стварима. И поред инсистирања да 

директно дође до овог знаменитог дела о македонској посебности, то му не 

успева. Али га не напуста мисао да се подробно упузна са делом Теодорова. 

Користи прву могућност после ослобођења, када су општи услови 

промењени, како би дошао до дела. У јуну 1945. године одлази у Софију, 

добија књигу, прави белешке и објављује обиман чланак Једна македонска 

књига и тако први пут популаризује дело Крсте Мисиркова у самој 

Македонији. У јесен 1944. године пред ослобођење целокупне земље, налази 

се у привременом државном и политичком центру на слободној територији у 

селу Горњи Врановци. Ту ради као преводилац, коректор и лектор новина и 

других публикација. Држи предавања о развоју македонског језика и о 

његовом књижевном облику пред широким аудиторијем културних и 

друштвених активиста. 

После ослобођења, Конески је постављен за лектора у Македонском 

позоришту: преводи мање текстове за игру на сцени и комад Платон Кречет 

Александра Корнејчука, којим је 3. априла 1945. године означен почетак 

драме у Македонском народном позоришту овом целовечерњом представом. 

Пише актуелну једночинку Гладна просо сонуе, којом је у позоришту 

дочекана Нова 1945. Широј јавности постаје познат предавањем Македонска 

књижевност и македонски књижевни језик које је одржано на Народном 

универзитету у Скопљу маја 1945. године. 

Од пролећа 1945. године ради у Министарству просвете, учествује у 

многим акцијама у просвети и култури, као и у оснивању Филозофског 

факултета у Скопљу. 

Један је од оснивача Филозофског факултета (1946), Института за 

македонски језик „Крсте Мисирков” (1953), МАНУ (1967, први председник), 

Друштва књижевника Македоније (1947, први председник), Друштва за 

македонски језик и књижевност (1954), Македонског славистичког комитета 

(1963), часописа Македонски јазик (1950, први главни и одговорни уредник) 

и др. Био је декан Филозофског (Филолошког) факултета у Скопљу и ректор 

Универзитета „Св. Кирил и Методиј” у Скопљу (1958–1960). Члан акедемије 

наука у Хрватској (1962), Србији (1963), Словенији (1963), Босни и 

Херцеговини (1969), а затим и у Војводини и Црној Гори, као и у Аустрији и 

Пољској. Почасни је доктор Универзитета у Чикагу (1968), Вроцлаву, као и 

Универзитета „Св. Кирил и Методиј” у Скопљу. Носилац је Његошеве и 
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Хердерове награде, награда АВНОЈ, „Скендер Куленовић”, Савеза писаца 

СССР, „Златног венца” Струшких вечери поезије и др. 

Свој однос према личности и делу Конеског македонска научна и 

културна јавност је показала именовањем Филолошког факултета у Скопљу 

његовим именом и оснивањем фондације за македонски језик „Небрегово” 

(Небрегово је родно место Б. Конеског). 

 

ДЕЛА: 

 

Граматика на македонскиот литературен јазик (I 1952, II 1954), 

Речник на македонскиот јазик (I 1961, II 1965, III 1966, редактор), Историја 

на македонскиот јазик (1965), Историска фонологија на македонскиот јазик 

(Хајделберг, 1983, на енглеском; Скопље, 2001, на македонском). Аутор је и 

многих других значајних радова: Македонските учебници од XIX век – Еден 

прилог кон историјата на македонската преродба (1949), Прилепски говор 

(1949), Македонската литература во XIX век – Краток преглед и текстови 

(1950), За македонскиот литературен јазик (1952), Вранешнички апостол 

(1956), Јазикот на македонската народна поезија (1971), Беседи и огледи 

(1972), Македонскиот XIX век. Јазични и книжевно-историски прилози 

(1986), Ликови и теми (1987), Македонски места и имиња (1991). Збирке 

песама: Земјата и љубовта (1948), Песни (1953), Везилка (1955), Стерна 

(1966), Ракување (1969), Стари и нови песни (1979), Чешмите (1984), 

Собрани песни (1987), Средба во рајот (1988), Црква (1988), Златоврв 

(1989), Сеизмограф (1989), Црн овен (1993). Препеви: Његошев Горски венец 

(1947), Лирски интермецо Х. Хајнеа (1952), Отело В. Шекспира (1953), 

Крштевање на Савица Ф. Прешерна (1980), као и песама Александра Блока, 

Адама Мицкјевича, Владимира Мајаковског, Десанке Максимовић и др. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Македонски јазик, XXXII–XXXIII (1981–1982). Посветено на 

академик Блаже Конески по повод на 60-годишнината. Скопје, 1982; Цане 

Андреевски, Разговори со Конески, Скопје, 1991; Лилјана Ристевска, 

Библиографија на трудовите на академикот Блаже Конески. Споменица, 

МАНУ, Скопје, 1994; Придонесот на Блаже Конески за македонската 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

241 

 

култура. Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет „Блаже 

Конески”, Скопје, 1999; Делото на Блаже Конески (остварувања и 

перспективи) Меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од 

раѓањето на Блаже Конески, МАНУ, Скопје, 2002; Студии и огледи за 

Конески. Едиција „Македонски збор”, кн. 1, Фондација за македонски јазик 

„Небрегово”, Скопје, 2002; По што го запаметив Конески. Едиција 

„Македонски збор”, кн. 2, Фондација за македонски јазик „Небрегово”, 

Скопје, 2003; Трајко Стаматоски, Мислата на Блаже Конески. Едиција 

„Македонски збор”, кн. 3, Фондација за македонски јазик „Небрегово”, 

Скопје, 2006; Нуло Миниси, Блаже Конески поет и граматичар. МАНУ, 

Скопје, 2007. 

Трајко Стаматоски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 725–726. 
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ПОТЕЗ 
 

Неколико потеза раније млади противник понудио му је реми, али 

мајстор одмахну главом. Он није прихватио понуду, не зато што је у 

изједначеној позицији видео неко скривено преимућство за себе, већ просто 

зато што са пола поена ништа није добијао: ово је његова последња партија у 

полуфиналном турниру, и само ако је добије, само ако вечерас оствари цео 

поен, може ући у финале за првенство државе. Био му је потребан још један 

мали корак па да се попне на последњи степеник. 

Како му је само била важна и потребна ова победа! Ево већ трећу 

годину како узалуд покушава да пређе праг финала. У конкуренцији готово и 

не среће ниједног од оних са којима је почињао своју шаховску каријеру. 

Неки су стекли светску славу, а неки су се повукли или се баве 

коментарисањем туђих партија у шаховским рубрикама (то су шаховски 

критичари). Да, ево једног и на овом турниру, али само у улози судије. Ови 

са којима се сада сусреће све су млади људи, неки готово деца, гимназисти, 

безбрижни и наметљиви, иронични према њему јер не може да савлада своју 

слабост да се прави важан, а они га прелазе и остављају за собом у шаховској 

трци, представници једног новог поколења. 

Никоме он не би рекао да га је у извесним тренуцима спопадао прави 

ужас због заостајања. То је, заправо, код њега било старо, већ доживљено 

осећање, тај ужас, али се он сада будио новим поводом. Као студент 

учествовао је у једној великој демонстрацији против режима. Кад их је 

полиција појурила, он се бежећи нашао у првим редовима, али је био слаб и 

малаксао, па је све више заостајао, није разликовао лица, видео је само како 

га прелази безброј ногу, како некако грубо пресецају његов корак, а он све 

више и више заостаје. Брзина тих ногу које трче мимо њега преноси се и на 

њега као грозничава стрепња, буди се оно осећање ужаса да ће убрзо 

заостати за масом, сам и најупадљивији у том бежању. 

Никоме, кажемо, не би поверио дубину својих патњи због тог 

заостајања. То што су други знали, само по себи је било јасно – да он тежи 

извесној рехабилитацији, што је сасвим природно и разумљиво. Последња 

два пута то му није пошло за руком, остао је негде при дну табеле, у доњем 

дому, као што се каже у шали. Шаховски извештачи, у кратким реченицама, 

закључили су да он не може достићи ранију форму, да почиње прилично 
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добро, али се брзо замара, квари већ добијене позиције и нема снаге да 

издржи у финишу. Све је у тим белешкама било тачно и он никоме није 

могао замерити. Болело га је нешто друго: они подругљиви погледи младих, 

које осећа за леђима док бескрајно дуго размишља како да се извуче из неке 

ситуације из које нема излаза. Још га више боле она општа расправљања у 

шаховској штампи, у којима се не помиње ниједно име, али се каже, на 

пример, да титулу шаховског мајстора не треба додељивати доживотно, него 

она у одређеним размацима мора бити потврђивана, у зависности од реалних 

услова на турнирским сусретима, јер – примећује се – има и таквих мајстора 

код којих је добијање те титуле значило и крај у њиховом развитку. 

Мајсторска титула није исто што и грофовска титула.  

Био је свестан у коликој се мери све то односи на њега. У мислима је 

увек видео, као илустрацију таквих анализа, једну заграду у којој се јавља 

његово име, поред имена још неколицине његове несрећне сабраће. Можда 

они ударац примају хладно, одмахују руком, свеједно им је, али он се не 

може помирити, он пати, јер шах за њега није био посао међу другим 

пословима, пролазни занос младости, већ позив којем су свесно биле 

упућене све његове не баш мале амбиције. Шах је био његов сан о животном 

успеху. 

Као студент он је освојио титулу мајстора, али због одлагања од 

данас до сутра није положио све испите на правима, и поред тога што је 

иначе био стекао навику да увек буде добар ђак. У то време једно друго 

поприште му је изгледало примамљивије у животу. То је поприште на први 

поглед мало, штуро за непосвећене – шездесет и четири црно-бела поља на 

једној плочи коју можеш понети под мишком. Али је оно отварало путеве у 

један свет чудесних доживљаја, који, као и прави свет, тражи да човек 

упорно потврђује своје моћи, али то не тражи грубо и свакодневно, већ у 

заносној и племенитој устремљености духа. Мајстора није узнемиравало то 

што су победе и овом свету чиста илузија, јер је знао да се, ако се добро 

размисли, на то своде и многе друге ствари које у животу изгледају важније 

и којима све своје напоре посвећују озбиљни људи. Он је прихватио 

гледиште, још увек недовољно образложено а још мање општепризнато, да је 

шах уметност, и да служити њему значи доживљавати све оне насладе, али и 

сломове, које са собом носи служба узбуђеном духу. 
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Но, треба нагласити да се и овде уз потребу за чистим духовним 

иживљавањем у одређеном виду везују и друкчији мотиви, много реалнији – 

сан о земаљској слави која обезбеђује леп, весео и разноврстан живот. 

Природно је да су и у овом случају нашег мајстора ови мотиви играли 

значајну улогу. Сиромашни студент, навикао на свакодневно сиромаштво, 

почео је да осећа благодети живота управо посредством шаха. Турнири су се 

обично одржавали у летовалиштима или бањама, у лепим местима која 

изненађују својом свежином и пријатношћу, као и неким концентрисаним 

животним изобиљем, на које и млади шаховски избраник почиње некако у 

себи да полаже право, мада му се та могућност обезбеђује туђим средствима. 

У турнирској дворани, пред очима тихе публике, он смишља, као да је 

сасвим одсутан од стварности, своје потезе, или се, опет, одмереним кораком 

шета између шаховских столова, посматрајући позиције на другим таблама, а 

израз лица му је задубљен, продуховљен, и некако му се само по себи намеће 

осећање сопствене важности и потреба да тобож случајно погледа на 

публику, хотећи да види да ли се и на њој сугестивно одражава то његово 

осећање. 

У летовалиштима, а нарочито у бањама, млади шахисти привлаче и 

пажњу жена, увек орних да охрабре талентовану младост. И наш мајстор се 

може сетити из тог времена неколико љубавних згода, од којих се последња 

завршила његовом женидбом. Лепо је било то време! Мало шаховско 

поприште откривало му је широку стазу живота, одвело га је једном и у 

иностранство, а већ су му изгледала опипљива маштања о светским 

турнирима и турнејама, о гостовањима код шаховских снобова – 

бразилијанских власника плантажа или баснословно богатих махараџа, у 

дворцима у којима лепе жене, обавијене само провидним велом, извијају 

тело у ноћној игри поред водоскока, а оне црне очи им пламте, блистају. 

Како се живот поиграо тим његовим сновима! Подгревајући их до 

крајњих граница, он му је ускратио снагу да их достигне, да им се бар 

приближи. У четрдесетој години, погурен над овим немим фигурама у 

једном граду у унутрашњости, он увиђа да је моћ његове маште била у 

стварању лепих жеља о животу који га очекује, а не у стваралачком 

разрешавању проблема које поставља нема плоча са шездесет и четири поља. 

Због тога је настао у души несклад, неки јаз, и он сада мора патити. Већ се 

опростио од снова младости, али се не може помирити са једним: да је свој 
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живот градио на погрешној основи и да то у чему је он наслућивао свој 

изузетни таленат исцрпио најпросечнијим дометом, који се чак и не 

понавља. 

Дошао је на овај турнир у чврстој намери да реши ту недоумицу, 

надајући се у потаји да све ипак није још изгубљено, да се све може 

поправити, и да је његова слабост само пролазна слабост. Зато се са свом 

енергијом бацио у игру. За друге је то била борба за рехабилитацију, за њега 

– нешто дубље, обрачун са самим собом, поново оцењивање сопственог 

животног пута. И ево га сад над овом позицијом од које зависи да ли ће 

показати жељени успех или ће опет заостати, сада на самом прагу, као човек 

који је дуго чекао у реду пред позоришном благајном, а улазнице нестану у 

тренутку кад он већ прилази шалтеру. Да ли ће успети да још једном одмери 

снаге са онима који су некада почињали заједно с њим, и који су га, да ли 

стога што су били талентованији, издржљивији или срећнији, оставили 

далеко за собом? 

Мајстор дуго гледа позицију, и неко уверење га све више прожима – 

да је његов млади партнер у ствари пожурио када му је неколико потеза 

раније понудио реми. Његово нестрпљење лако се да објаснити: у последњем 

реду сале чека га девојка, одевена у црвено, којој он с времена на време 

прилази и нешто шапуће. Зацело је умирује да мора још чекати, а у себи зебе 

да му не пропадне још једно лепо вече, и био би најзадовољнији да су се 

одмах договорили за нерешен резултат. Мајстор, и психолошки 

заинтересован да прати партнера, приметио је то, и у првом тренутку, управо 

у тренутку када је одбио понуду, учини му се да се у овом нестрпљењу 

противниковом јављају неки изгледи за његову победу. Али сада, пошто су 

повукли неколико потеза, он види да је погрешно оценио – позиција му није 

нимало наклоњена, велико је питање да ли ће сада моћи и да ремизира. Већ 

га обузима тиха резигнација пред немилосрдном истином. 

При сасвим редуцираном материјалу, у завршници дама, његов 

скакач (он игра црним фигурама) везан је и сведен на бедну улогу пешака 

иза којег се прикрива краљ, опасно угрожен на H-7, док бели ловац може 

слободно да шета. Противник има простора, а он је стешњен и готово 

потпуно блокиран. Шта да игра? Избор није никакав, остаје му обичан 

изнуђен потез да пешака макне за једно поље пред краљем, али је то обично 

испуњавање времена и ништа не помаже. Мајстор, већ помирен са судбином, 
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пружа руку да повуче тај потез, али управо у тренутку кад треба да узме 

фигуру поглед му склизне на другу половину табле и он нагло повлачи руку. 

Нешто га изненађује. Зар је доиста могуће да се у једној оваквој 

позицији крије шанса која би се само вештим проблемским конструисањем 

могла створити? Или га очи варају? У питању је жртвовање једног, можда и 

два пешака, од четири, колико их има црни. Тада противнички ловац остаје 

на средини табле незаштићен својим пешаком. Поента ове комбинације мора 

се тражити даље, у потезу црном краљицом, којом треба давати шахове 

противничком краљу како би освојила ловца. 

Мајстор се налакћује обема рукама на шаховски сто и почиње 

погледом прелазити преко фигура као авион у ниском лету изнад зграда. 

Али, боже мој, колико се безбројних варијаната открива већ у првом потезу 

са жртвом пешака! Како их све пропратити, како их средити, извршити 

прави избор, да тај његов генијални потез не испадне једноставно смешан, 

обична очајничка непромишљеност. А и време које му стоји на располагању 

је толико кратко! Удубљује се у анализу варијаната. Налази се пред 

пресудним потезом у својој шаховској каријери. 

Док он размишља, један од демонстратора му доноси писмо у 

обичној плавој коверти. Мајстор на њега погледа само крајичком ока – од 

Марије је, помисли – и оставља га да лежи на углу стола. Труди се да 

постигне потпуну усредсређеност, да у највећем степену искористи већ 

скоро исцрпено време. Анализа неколико првих варијаната показује да бели 

може наћи добар одговор и лако парирати све његове претње. То га узбуђује, 

мисли су му за тренутак смушене. Али се он прибира, чека да га прође 

успламтелост, и табла опет испливава мирно пред његове очи. 

Рано је да посустане, има још толико начина да се реши ова позиција, 

а нешто му шапуће да се међу тим многобројним начинима крије само један 

који води до победе, и он га може, он га мора наћи. Несрећа је у томе што 

одмах не налази прави пут, као да га издаје некадашња интуиција, а прави 

потез се намерно крије од њега, као што се несташно дете крије за леђима 

друге деце за време одмора у школском дворишту. Он га зачикава: „Нађи ме, 

нађи ме!“ – и мајстор чини нов напор, наслања се још ниже на сто, још више 

набира веђе, и тражи, тражи. 

Али у исто време осећа како се нешто у њему хлади, полип 

безвољности пружа своје ледене пипке по његовом телу. Зар то наслућивање 
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спасоносног потеза није било само фатаморгана која се јавља очајнику у 

пустињи? – помишља он. Где је, ако постоји? Немогуће је да га он још не 

види! Одједном ухвати себе у најобичнијем самообмањивању: па он већ 

понавља неке од последњих варијаната, верујући да се креће напред док се у 

ствари врти у круг. „Не буди смешан”, каже му неки унутарњи глас, „нема 

никакве шансе, а тражени потез је обмањујући потез, обична бесмислица, 

глупост једна, недостојна тебе“. 

Мајстор се мало усправи и погледа. Његов партнер се смеши веома 

обазриво. Публика је незаинтересована за ову партију, она прати игру на 

другим таблама. Само један старчић седи насупрот њима у првом реду, али 

се не зна да ли посматра или дрема. 

Тада мајстор лагано пружа руку и изводи изнуђени потез пешаком за 

једно поље пред краљем, јер је то пресудни потез у његовој шаховској 

каријери. Прсти му неприметно подрхтавају, али је он смирен. Леђима се 

наслања на столицу, за часак зажмури и мисли: „Вероватно се нисам 

преварио, мора да је постојао такав потез, само га ја нисам могао наћи. 

Уморан сам. Показаће анализе“. Одједном му постаје јасно да му је свеједно 

шта ће показати анализе, свеједно му је шта је и како пропустио, свеједно му 

је што и овог, последњег пута, неће закорачити у финале. Све му је свеједно. 

Настаје час смирености. 

Сети се писма, отвара га и чита. Жена му пише о сасвим обичним 

стварима, да су здрави, да је време кишовито. Ништа не говори о новцу. 

Зацело је примила дечји додатак (имају двоје деце) па ће јој стићи до краја 

месеца. То је добро. 

Бели вуче свој потез. 

– Шах – каже мајстор и своју даму помера на други страну. 

Добро је што му жена није пожелела успех у игри, то би сад звучало 

иронично. Она се нимало не разуме у шаху, досадно јој је кад он код куће 

проводи сате изнад табле, не проговоривши са њом ни речи. А она има право 

да тражи да са њом разговара о стварима које је занимају, да тражи да је бар 

изведе из собе, у шетњу или у биоскоп. 

Бели сада не чека много. 

– Шах – каже опет мајстор. 

Ах, на другој страни пише му кћи. Она је већ поодрасла, четрнаеста 

јој је година, и мисли на дотеривање. Подсећа га да не заборави на блузу са 
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народним везом коју јој је обећао. Мајстор се осмехује. Не, неће заборавити. 

Он је штедео од дневница, а добиће и утешну награду, па ће имати довољно 

новца да купи лепе поклоне и њој и сину. Мисао му нагло скреће на нешто 

друго: можда би, да није одвајао тај новац, да га је дао за јачу исхрану, 

можда би успео да учини онај неопходни напор и да освоји последњи поен. 

Али он одмах, уз мрштење, као да се гнуша, одбацује ту мисао, чудећи се 

колико је човек понекад себичан и шта све не помисли чак и о својим 

најближим и најдражим! 

Бели је изабрао место за свог краља. 

– Шах – каже мајстор. 

Али то је последњи шах који он може дати. Бели краљ се већ налази у 

сигурном склоништу. Мајстор размишља још мало, а затим тихо каже: – 

Предајем. – Узајамно потписују формуларе. На демонстрационој табли 

натпис „Црни предаје“ окачише баш о врат његове краљице. 

Мајстор не почиње анализу партије, што обично чине они који су 

изгубили, доказујући победнику како је и одакле партија могла узети 

друкчији ток, у њихову корист, али чинећи то више да би умирили живце и 

да не би изгледали сувише потресени. Он одмах устаје и баца поглед по 

сали. Па ипак, у његовим очима је остао неки влажњикав сјај који смиреност 

није могла избрисати. Само, то нико не примећује: публика овде гледа 

фигуре, а не људе. 

 

 

Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: 

 

- Прочитајте и друге приповетке Б. Конеског.  

- Размислите о разлозима због којих се јунак бави шахом. 

- Зашто је проза Б. Конеског изразито модерна? 
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JAHEBCКИ, Славко (Скопље, 11. I 1920 – Скопље, 30. I 2000) – 

песник, приповедач, романописац, есејиста, сценариста, сликар. Рано је 

почео да се интересује за књижевност и сликарство. Учесник је НОБ. Као 

припадник 3. македонске ударне бригаде пише стихове Крваве низе који су 

објављени одмах по ослобођењу. Од јануара 1945. године уређује прву 

периодичну публикацију за децу на македонском језику – Пионир. Био је 

главни уредник часописа за књижевност и уметност Нови дан и 

Савременост, књижевне ревије Хоризонт и хумористично-сатиричног 

часописа Остен. Велики део живота је провео као уредник издавачких кућа 

„Кочо Рацин”, „Македонска књига” и „Наша книга”. Био је један од оснивача 

Друштва књижевника Македоније (1947) и негов председник; председник 

Савета Струшких вечери поезије и Рацинових сусрета, као и један од 

оснивача МАНУ (18. VIII 1967). Његова дела су преведена на све 

јужнословенске језике као и на многе друге језике у свету. Заступљен је у 

македонским, европским и светским антологијама. Аутор је првог романа у 

историји македонске књижевности. Његов опус је један од најобимнијих у 

македонској књижевности. Најзначајнија његова песничка збирка је 

Јеванђеље по Лукавом Пеји; у књижевности за децу трилогија Пупи Паф; у 

прози циклус романа Кукулино (10 томова) у коме следи историјско 

ходочашће Керубиновог племена кроз 14 столећа, приказано у хаосу порока 

и очаја, у обезглављености и распарчаности, граничећи се са неразумевањем 

и међусобном супротстављеношћу. У његовом стваралаштву прожимају се 

историја и фантастика. Аутор је и два филмска сценарија као и ликовних 

изложби. Добитник је високих националних југословенских и других 

награда и признања из области књижевности и филма.  

 

ДЕЛА:  

 

Крвава низа (поезија, 1945); Пруга на младоста (са Ацом Шоповим, 

пoeзиja, 1946); Пионери пионерки, бубачки и шумски ѕверки (поезијa за дeцу, 

1946); Распеани букви (поезијa за дeцу, 1946); Милиони џинои (поема за дeцу, 

1948); Песни (1948); Улица (пoвeст, 1950); Егејска барутна бајка (поезијa, 

1950); Лирика (1951); Село зад седумте јасени (роман, 1952); Шеќерна 

приказна (басна за дeцу, 1952); Кловнови и луѓе (приповетке, 1954); Две 
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Марии (роман, 1956); Леб и камен (поезијa, 1957); Месечар (роман, 1958); 

Сенката на Карамба Барамба (поезијa за дeцу, 1959); Марсовци и Глувци 

(поезијa за дeцу, 1959); Горчливи легенди (путописна проза, 1962); И бол и 

бес (роман, 1964); Стебла (нова вeрзиja романа Сeлo зад сeдумтe jaсeни, 

1965); Евангелие по Итар Пејо (поезијa, 1966); Црни и жолти (поезијa за 

дeцу, 1968); Каинавелија (поезијa, 1968); Тврдоглави (роман, 1969); 

Омарнини (приповетке, 1972); Ковчег (приповетке, 1976); Оковано јаболко 

(поезијa, 1979); Астропеус (поезијa, 1980); Змејови за игра (поезијa, 1983); 

Легионите на Свети Адофонис, Кучешко распетие и Чекајќи чума 

(трилогија под наслововом: Миракули на Грозомората 1984); Девет 

Керубинови векови (роман, 1986); Песји шуми (поезијa, 1988); Чудотворци 

(роман, 1988); Рулет со седум бројки (роман, 1989); Пупи Паф (проза у стиху 

за дeцу, 1992); Зад тајната врата (приповетке, 1993); Палетата на 

проклетството (поeзиja, 1995); Континент Кукулино (проза, 1996); Пупи 

Паф во Шумшул-Град (књига за дeцу, 1996); Пупи Паф Гледа од вселената 

(1996); Пупи Паф Господар на соништата (1996); Додека спиеја кртовите 

(поезијa, 1998). Постхумно oбjaвљeна дела: Депонија (роман, 2000), И 

петсто годишно време (приповетке, 2001), Измислена тврдина (пoeзиja, 

2002), као и Галерија универзум I (књига есеја, огледа, пoлeмика). 
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ДВЕ МАРИЈЕ 

 

НОЋ ПРВА 

 

I 

 

Била je то оштра муња или сребрни блесак рибљег трбуха или 

хладан, скоро прозиран ледени кристал. Можда. Или није било ништа. Али 

сећање je копало пo свом дну, претраживало, разгрњивало маховину 

заборава. Најзад: то je био нож који се на свом благом дугином путу само за 

трен укочио у ваздуху. Трен, неухватљив делић времена, једног живота и 

једне смрти, трен који се више осећао него примећивао... Затим се, сасвим 

једноставно и разумљиво за схватање зеница, без лутања, без отпора, без 

необичности, светлуцави челик до дршке зарио у изношену ланену кошуљу. 

Човек je остао на ногама зачуђено отварајући уста. У његовим очима 

није било бола, ни туге, ни протеста. Te очи, бледе као ланена кошуља, као 

летње небо у подне, не рекоше ништа јер до тада нису веровале у смрт. 

Човек није ни уздахнуо. Само се повио, с напрезањем приклањајући главу на 

једну страну, да би видео своје снажно прободене груди. 

„Зашто?” питао je црну дршку ножа. ,,Ја нисам био крив?” 

Од невидљивог челика, уз сваки покрет човека, шкрипало je четврто 

ребро. Шкрипао je живот као претоварена кола што су кренула према 

провалији. 

Руке оног другог су висиле, биле су мртва крила. Бела мржња у 

његовим очима била je мокра, није постајала тамнија као отровна печурка. 

Пажљиво je пратио: злаћана паучина, као сомот разапета пo кожи 

прободених груди, мењала je пут тамног млаза и није га заустављала. 

„Нисам био крив”, поновио je човек. 

Тело je постало лако, глава претешка, као да je некаква унутрашња 

арматура попустила под тежином ножа. Занео се, постао играчка од каучука, 

чије je теме напуњено оловом. Терет га je повукао према грубој калдрми и 

он, не ширећи руке и не тражећи њима ослонац у ваздуху, невешто, скоро 

театрално паде. Под њим се ширила густа, страшна влага. Није личила на 

весео, пламени сок малина. Била je тамна, необично тамна. Кao страх. 
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Сећање je копало пo свом дну, a ипак je то у буђењу била прва 

представа, тај догађај виђен у далеком детињству, у овом истом граду, 

сањивом и угушеном у досаду и умор. 

Над тромом свешћу завеса се све више дизала и разголићавала 

догађај с ножем, с ланеном кошуљом, са ударцем, изнад чијег је гроба 

лежала тешка плоча двадесетак прохујалих година. 

Онај je тада убио и мирно, без узбуђења, с лисицама на мртвим 

крилима, ушао у црни затворени аутомобил. Ни поносито ни покајнички, 

мало несигурним кораком загрејаног или пијаног човека. Жандарм иза њега 

није био груб и због дебелих сочива наочара није личио на жандарма. Био је 

уморан, изненађен, непријатно се осећао. Неко је рекао – он није убио у 

пијанству, убио је због крви. – Због жене? – упитао је други. – Због жене, 

одговорише му. 

Можда нико ништа није рекао тада, у његовом детињству. Можда je 

све то сада измислио. Само је још нешто памтио: дуго затим није падала 

киша, a тамна мрља остала је на калдрми као корица књиге, склопљена над 

једним догађајем. A када je киша ипак разбила летњу спарину, на улици је 

остао крик онога у црном аутомобилу: 

– Ја сам морао, разумете ли? Морао сам тако... 

Овај се сада питао због чега ишчепркава из заборава сиви дан 

детињства, сивљег од тог дана. 

Због чега? згрчи се, смањи, стеже зубе. Да ли због жене, као онај? – 

рече гласно. Да ли због прегршта гладиола насрћем ножем на неког сваког 

часа? Увек у овој соби кад се будим. Зашто? Не знам, покушао je самог себе 

да увери. То код мене није одмазда, то je голи атавизам. Ја сам само запети 

лук и сањам стреле. Ништа друго. И на челу носим сенку мртве птице. 

Увече, пре овог страшног буђења, осећао je да je блед и ненормално 

сив. Кад је чуо свој глас, развучен и мутан као претња, као бујица оловних 

слогова, која није брисала сенке на свом путу, већ их оживљавала, вукла за 

собом те сенке – сведоке или јатаке, свеједно, до неке провалије у којој је све 

било непознато, над којом није било више ничега, сем еха тих слогова – 

„Живели сви ножеви на свету!” 

Te вечери седео je у празној крчми, с празним људима, уз празне 

разговоре – мутне, невезане, излокане до сржи пламеном отрова. Људи су се 
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плашили њега, али после навикоше. Били су сиромашни a он је био 

дарежљив. Зато су га слушали: 

– Јак сам и несрећан сам и једног дана ћу полудети, a можда сам већ 

и луд. – И увек је осећао да је такав кад би се сетио свога детета, његове 

густе црвене косе по којој су чежњиво подрхтавали његови дланови. Пегав 

момчић, пред којим су га издали и који више није био поред њега. 

„Живели сви ножеви на свету!” сетио се и задрхта. „Убићу!” пронађе 

у себи. Не, то није било само због детета и пламених коврџа, сетио се. Треба 

да признам – мислио сам на цвеће у кристалној вази, на њене сузе због мртве 

птице. A то нисам рекао њима, људима из крчме, њиховим огромним 

неоформљеним главама. Зато су они све време само пили и нису се смејали. 

Јер је њихов смех био убијен ракијом. Лежао је мртав на дну грла, поцепан, 

исечен на комадиће, као лоза пузавица од које би остале само сиве гране. 

Гладиоле у кристалу, гладиоле на длану, гладиоле за њу. Требало је тако да 

им кажем. Пијем од чежње за гладиолама. Лоза пузавица би тада била сочна 

и зелена. Смех не би лежао заклан на дну грла. Али зар би се они онда 

смејали и да ли је смех људи заиста био мртав? 

– Убићу – рекао им je, a они су ћутали и веровали да је луд. – Живели 

сви ножеви на свету – опет им je рекао и они су опет ћутали и били још више 

уверени да је луд. Увече пре тога. 

Изнад празних чаша њихове главе биле су изложене као непуна 

месечина, као много таквих месечина, залечених и несхватљиво далеких. И 

пре него што је дешифровао нејасне мисли, те главе су се слиле у једну – 

киклопску и подсмешљиву, a тај подсмех био је само прах изломљених грана 

једне лозе пузавице. Такве главе са изукрштаним, разбацаним линијама и 

облицима, покривене маглом и утонуле у ноћ, никоме ништа не верују. Оне 

су увек покривене невидљивим изолатором, a до њих не пробија електрична 

искра стихијне страсти. 

Вино je све поплавило, пa и ту главу. На површини свести пливале су 

још само црне мрље претње. Увече пре тога. 

Хтео си да убијеш?... Хтео сам, не знам због чега, ножем... Ножем 

хируршким?... Свеједно, или обичним, са црном дршком... A савест?... Нико 

нема савести... A будућност, има ли какве будућности?... Има... Ко?... Нож... 

С ким je тако разговарао у ноћи пре тога? Није с киклопском главом. 

С неким другим. Можда у себи и сам са собом јер je живео за двојицу и у 
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њему су живела двојица: један je ноћу претио, други ујутру патио због тих 

претњи. 

У њему израсте, напе се, немилосрдно проби уз писак питање – 

зашто? Уздахну горко, храпаво. Мутан поглед скрену са унутрашњег живота 

и заплива прозирном помрчином собе да види све оно што je гледао пре тога. 

И видео је: Рембрантову литографију – високе фигуре негованих лица, 

окупљене око трупа, распореног једним хируршким захватом; наказно сив 

кактус с много бодљикавих очију; ред дебелих књига са црвеним и црним 

корицама; далеко од њих, у притајеном кутку, заборављена дечја играчка – 

памучни пајац са ишчупаном ногом. Незадржива славина тишине капала је 

над играчком бешумним млазом туге. Она, плавичаста тишина. И 

постављала брза иследничка питања, бајонете, уперене у његово грло. Да ли 

човека? 

Да ли човек? Шта то да ли човек? 

Јасно je шта је то, иначе због чега би преко њега клизила сенка 

питања. Да ли човек... не, да ли си ти пио зато што си несрећан? Или су те 

крчме учиниле несрећним? Или гладиоле и маслинова стабла у парку? Реци, 

човече. 

Његов се дух грчио у шкољци материје и молио, a његов иследник је 

тукао – одговори, одговори, одговори. Постави дијагнозу својој болести, 

распори се сам скалпелом као што је распорен човек на Рембрантовој слици. 

Па? 

Није одговорио ни иследнику ни себи, као што није могао да 

одговори на питање лекара једном, раније, ни онај калуђер који je дошао у 

болницу смеран, побожан и са гонорејом. Није имао моћи и није хтео да 

одговори, као сваки усамљени, изгубљени, безнадежни човек. Покрио је 

доњу усну беспрекорно глатким зубима и није осетио бол. Душевни грч 

одразио се грчем на челу, a од тога он већ није изгледао млад. Пружи руку и 

дохвати прстима хладно огледало на ноћном сточићу. Отворио je очи и 

потражио свој лик у глатком стаклу. Али то није био његов лик. Из помрчине 

су пиљиле сурове очи, с празним, непознатим зеницама. 

Тридесет и пет година, сети се са горчином. Лепо. Шта постаје човек 

с тридесет и пет година? питао се. Старац или мрачан разбојник? Или 

тетреб? Како функционише мозак у тој половини животног просека? 
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Остави огледало и погледа према углу собе. Не, рече, ja нисам ни 

старац ни разбојник. Ја сам пајац, a смех не пузи пo мени јер је заклан. Људи 

са закланим смехом су само памучне играчке. Не пајаци. Јер они имају смех 

само за себе и носе га у својим кутњацима као што змија носи свој отров. И 

мењају своје рухо као што то чини змија. Ноћу. Замотавају се у перја мртвих 

птица, у мртве крунице гладиола. Сад знам. У половини животног просека 

смех може да се пресече у грлу. Смех пајаца. Он ће последњи пут бити лоза 

пузавица; црвена, врела, увијена на оштрици ножа. 

Стисну зубе; обамре, ослушкујући своје мисли. Није могуће, 

узнемири се. Зар сам само то хтео с ножем? Зар сам о томе сањао? Усправи 

се у кревету и пруженом руком потражи у мраку флашу. Кратак гутљај и грч. 

Наслони чело о зид и опусти се. Сад знам, рече. Болестан сам. Хоћу да 

убијем нешто у себи што немам. Смех – не, не смех, живот. Због тога сам и 

пијан. 

Тишина се згуснула. Постала је тврда. Зазидала га у тесан простор. 

Није заспао. Само је сан оживљавао у њему догађај, тајну његову, размрсио 

нити чвора његовог живота и његовог мрака. 

Није схватао више и није се борио да схвати. Лежао је полупијан као 

много пута – нити будан, нити je спавао, размрскан заједно с прошлошћу у 

коју су дубоко продирали његови корени. 

Сећање je капало тихо и равномерно. Потискивало је из канала 

свести, кап по кап, прохујале дане. Капи су се сливале једна у другу и 

образовале мутну барицу. Из ње као предосећање изроњавала je његова 

судбина. Знао је још толико да много од свега тога не схвата, a све, мислио 

је, може да се схвати само једном, оног тренутка кад се буде престало да 

схвата, кад буде смех заклан, једном, кад се време буде смрзло на свом путу 

и остало укочено као споменик људском несхватању. Није схватао и није се 

борио да схвати: да ли сања или поново доживљује, или пак сад први пут 

улази у онај догађај који је можда једном доживео само као мисао, као 

колебање, као туђ доживљај што расте у асоцијацијама чула – од линије или 

звука или мириса, или од свега заједно, и стоји као несагледив пламени стуб, 

забијен у помрчини. Кao усијани нож. 
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Али он се отимао догађајима, није желео да им се врати прецизан и 

хладно да их процени; још више – време би тада стајало и он je, у таквим 

часовима, можда само за тренутак, био ван тога времена, ван простора, сав у 

растрганим сећањима. 

Дијагноза – да ли човек... Ха, a симптоми? И сав потече као набујали 

поток. 

Реч је о њој, мислио je. To je тај немир. Реч je о теби, Марија, обратио 

joj се, иако ње није било ту. Нисам знао да ти у очима носиш такав сјај све до 

оног дана у позоришту, у сенци празне ложе. Неочекивано једна нит 

рефлектора уловила је твоје око, издала je твоју зеницу и ја сам спазио сјај 

који ми се дотле чинио другачијим. Сјај чедности који је открио да такве 

жене попуштају. Окривљујем je, рекох тада у себи. Неправедно је 

окривљујем. Љубоморан сам на глумце преко којих она доживљује неки свој 

свет, нешто што joj недостаје. Тако сам мислио. Али сам у мраку све више 

тражио сјај твога ока. Кришом. Ти си ми жена, Марија, рекао сам ти. Зашто и 

мене не погледаш који пут тим сјајем? Нисам ти казао. Само сам мислио. A 

кад се чин завршио, потражио сам твоје очи. Осмехнуо сам се. У њима није 

било ничега, не, није било онога чега сам се плашио. 

Обмањивао сам себе. У фоајеу сам приметио да некако необично 

држиш цигарету. И да гледаш преко мога рамена. Окренуо сам се и 

потражио ко је то складније скројен од мене, ко то изазива онај сјај у твојим 

очима. Независно од моје воље, нерви су ми ударали као тастер: она ће то 

једном учинити, поклониће тај сјај у мраку, једном, кад ја будем секао у 

болници. 

Једном, коме? Како ће изгледати тај? 

Te ноћи, пре него што сам ти се приближио, ослушкивао сам те у 

мраку. И много ноћи после тога. Пре тога и после тога. Затим – ти ниси више 

онај исти, рекла си. Нешто те изменило. Уморан сам, тешио сам те, хтео сам 

да те утешим. Тешко је у болници. Зашто ме вараш с другим женама? питала 

си ме. Плакала си у постељи. Многих ноћи јастук је био мокар. Испитивао 

сам те свим чулима. Да ли пати? питао сам се. Или тиме нешто скрива од 

мене? Или сузама хоће да избрише онај сјај у очима? A знао сам да не 

постоје такве ампуле, такав шприц, чија би игла пробила мишић и навела те 
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да признаш. Да признаш? Шта? Оно што те je мењало, доказивао сам ти у 

себи. Оно што те привлачи. После сам се смејао. Каква је то инјекција коју 

тражим и како ће све то да изгледа? Стружем ампулу пуну безбојне течности 

и вешто ножем одбијам њен игличасти врх. Гледај, кажем ти, шприц увлачи 

течност из стаклене чауре. Жедно је пије. Жедно до дна. Посматрај капи које 

истискујем ваздухом, говорим. Три прста на мојој десној руци су сигурна. 

Притисак палцем и игла пробија белину твоје пути. Сада, Марија, признај, 

рекао бих ти тада. Шта да признам? питала би ти и ја бих се постидео. Зашто 

шприцем, ампулом? насмејала би ми се. To чине сестре у болници. Ти си 

нешто више. Што ниси покушао да ме расечеш скалпелом и да из мене 

извадиш оно ништа што боли? После сам се стидео таквих мисли. Тих 

пигмејских комбинација. Можда због тога и нисам био онакав каквог си ме 

желела. Сан и бајка. Врели нерв твоје чежње. 

Марија, убићу, говорио сам ноћу после твог бекства, клео се пред 

оном киклопском главом, позивајући се на њу као на јемца да ћу одржати 

реч, да ћу једном замахнути ножем на неког и да ћу с белим отровом у 

очима, као онај у детињству, само беоњачама, испитивати да ли крв личи на 

сок малина или je тамна као грех. Зенице ћу крити од сунца или, свеједно, 

крити пред звездама, a руке ће ми висити као мртва крила и дрхтаће. Никада 

са више живота у себи него тада, у тој смрти. Убићу, говорио сам и лагао да 

ћу то учинити само због детета са црвеном косом изнад чела. Учинио бих то 

и због заборављеног пајаца, због његове ишчупане ноге. И због гладиола. Ти 

знаш. 

Сад слушај: ноћу бих отварао очи да те видим целу, да упијем у себе 

сав свој грех који још није постојао. Ти си ми жена, могао сам да ти кажем. 

Зашто хоћеш да ме превариш? Хајде, реци ми. Лекар сам и знам какав je то 

сјај у твојим очима, када у кафани или у позоришту, или ма куда, иза мојих 

леђа постоје други, о којима мислиш да су боље скројени од мене. И да имају 

више сокова у својим венама. Ја знам, Марија, лекар сам, као што сам могао 

да будем све друго – часовничар, дрводеља, морнар... A да сам био нешто 

друго, питао сам те у себи, да ли бих за тебе био онај други? Да ли бих био 

све? Зар те не би опет мучило оно што те je мучило – жеђ и досада? И зар 

бих био мање уморан у постељи и да ли бих мање мислио на своје болеснике 

(часовнике, шуме, једра), кад бих поред себе осетио твоје вреле кукове? 
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Марија, ја ништа немам, мени су све узели – и дете и болницу и гладиоле. 

Све. Сада je рат и тешко je кад je човек сам, a научио je да буде с неким. 

Увече сам се враћао из болнице и мирисао на крв, на етар, на сапун. 

Свирај на виолини, рекла си ми једне вечери. И ja сам свирао и гледао те. 

Обична слика, ja сам је, ето, запамтио са свим њеним бојама и акордима. 

Зашто, Никола, ниси пилот? упитала си ме. To је дивно. Просецаш челом 

небо и сањаш. Зар ти нисам рекао да сам практичан човек и да ми je то 

смешно? Не сећам се. Можда сам ти казао и постао ти туђ. И све чешће сам 

остајао у болници. 

Сада не знам што сам одбијао да излазимо увече – због своје 

заузетости или због сјаја у твојим очима? Не знам. И нисам знао да губим. 

Ти си у игри имала четири аса. Чекај, говорио сам. Сва права. Ти си чекала. 

A болница ме je све чешће звала и враћала измореног и расејаног. Опет сам 

мирисао на болницу. Мирисао сам на смрт и на живот, a на врховима мојих 

ципела покаткад се налазила кап крви. Сва права, чекај. Чекаће, мислио сам. 

И једног дана – да ли сам те обрадовао или растужио, не знам. 

Плакала си. Ha белој хартији је стајало да за три дана треба да се јавим у 

своју војну јединицу. У соби је било хладно. Под белим покривачем дечјег 

креветића гореле су црвене коврџе. Испричај ми све бајке, рекла си ми. Биће 

усамљено без тебе. Било је хладно; твоје вреле сузе пекле су врхове мојих 

прстију. Угаси светиљку и дај ми твоју руку, шапнула си. Никола, остави 

твоје бајке. Ти не можеш све да однесеш са собом. Колена су ти подрхтавала. 

Хладно је овде, рекао сам. Да отворимо једну флашу, као онда, на нашу 

годишњицу. Не, рекла си, немој. Сада нема гладиола, сада je све тако 

другачије. Да ли ће бити рата? питала си ме. Зар смо ми на реду? Нисам ти 

одговорио. Погледај, рекао сам ти. Зими су звезде беље, недостижније. Било 

би дивно кад би их човек све имао на длану. Погледај, показивао сам. Наше 

су звезде у нашем прозору. Кao гладиоле, не као печати. 

Рат? Нисам знао. Ја сам припадао својим болесницима и теби. Друго 

нисам знао. A звезде су нас гледале из мрака. У другој соби чуо се будилник. 

Неуморни ковач-време, помислио сам. Колико има до растанка? питао сам. 

Растанак? трже се. Так-так-так! ударао je ковач у часовнику. И неочекивано 

умукнуо. Чујеш ли, рекао сам. Часовник је стао. Дрхтао сам. Дај ми твоју 

руку, Никола, заплакала си. Загрли ме, сакриј ме у себи. Све твоје бајке 

остави на мојим уснама. Плашим се, страхујем, плашим... Дрхтала си. У 
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помрчини си ми се учинила ситна и нејака, a твоје сузе су још више пекле 

врхове мојих прстију. Чуј, рекао сам ти. Немој плакати. Оставићу ти све 

бајке. Још замало и оне ће процветати крај наше три маслине у парку. Све 

бајке, Марија. Али сада је зима, чуо сам те. Бескрајна зима, a последње 

пролеће je давно мртво. Пролеће не умире, насмејао сам се. A љубав? 

припила си се уз мене. Да ли она умире? Нисам ти одговорио. Ha рукама сам 

те однео у постељу да бих угушио то питање на твојим уснама. Ћути, рекао 

сам. Часовник je стао, a ми смо сада бескрајност. Хтео сам да побегнем од 

истине, a она je, ма где погледао, горела у мраку као упаљена цигарета. 

Сетио сам се: од тебе сам научио да волим лептире и пролеће. Пронашао 

сам: твоја збирка лептира под стакленим поклопцем дрвене кутије била je 

твоје пролеће. Тврдих крила, укочено као време, као мртав ковач у 

часовнику... Укочено пролеће... Марија, због чега си хтела све да имаш?... И 

више од оног што си имала?... Марија... 

Отворио је очи. Да ли сам наглас звао? питао се. Да ли сам је звао да 

се врати? Сетио се њеног последњег писма које je примио у јединици. 

“Збогом.” Збогом, поновио je у себи. Његови прсти још једном дохватише 

млако грло флаше. A кад је склопио очи, незадрживо je потекао с догађајима, 

прерастао je помрчину, непроветрену собу и обрео се тамо где je био пре 

више од две године, у планини, на пустој голој планини, са чијег су се врха 

ноћу могле да скупе звезде попрскане крвљу. 

 

III 

 

Пре више од две године... 

... To je био и почетак и крај. Остаци неколико војних јединица, слепо 

вођених црним знаменоносцем, страхом, збуњени и удружени у несрећи, 

котрљали су се притајеним шумом пустим планинским путем. Зар je то била 

војска? Ха! To је била кишница мутна од испијених, на први поглед 

безобличних људи, колона сабласних шињела, расклиматани ред страшила, 

глупо и непотребно развучен ланац чудних, шуштавих алги. 

To je био почетак и крај... У огромној чељусти тишине неповратно су 

се губиле пригушене псовке, злослутно лупање некаквог гвожђа, 

неразумљив шапат и све оно што се није чуло, и све оно што су сиви људи 

носили под грлом, јер је кичма великог организма колоне била сломљена. 
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Они нису били привлачни и нису изгледали разумни; нељубазно су 

одмеравали дуг таман потиљак онога који је ишао поред колоне и до бола 

притискали вилице, показивали зубе, постајали пенушави. 

Он ништа није предосећао и ишао је неизмењеног изгледа: усне су му 

биле упијене једна у другу, скривале су под катанцем реч – оштар кристал – 

дуго чувану и никоме неречену. Гледао je и није се изненађивао што не види. 

Кao слеп, мислио је. Не, не, сада, усправио се. Онда када сам 

приметио сјај у њеним очима. И касније. Кao душевно слеп да бих 

прецизирао шта ће се десити. Погледај, напољу je зора, рекла ми је пре него 

што сам пошао на воз. Звезде полако губе свој сјај, a на крововима има мање 

снега него јуче. Постеља je била топла и тешко се напуштала да би се пошло 

на воз, у неизвесност, да би се оставиле очи с дотад непознатим сјајем. Ипак. 

Ишао je као слеп. Онда. У планини. Али слепи су витални и битишу 

више од многих људи. Зато и није приметио. Колона је полако заостајала, 

разређивала се и нескладно скупљала, a својим муком старе хармонике, 

претећи шуштала. У плими шапата, млаки валови ветра доносили су до њега 

чудне речи, само према звуку уобличене у протест и бунт. A он je био глув и 

није био јак и припремљен да одбрани своје постојање као многи глуви. 

Све – почетак и крај... И пустош. Селице се још нису биле вратиле, 

птице које су остале код куће биле су се некуд изгубиле, a људи нису били 

научени на голубове и нису их тражили. Хтели су да виде макар шта – 

гаврана или црни облак чавки. 

Све... Зато je колона несигурно ишла и крвавим оком мерила 

камењар, сиви крш неродице, пустоши и голети. И нигде ниједне њиве, 

топле и пролећне, и нигде ни трага од живота. Све – пустош у том почетку и 

том крају. 

Велико, неспокојно око те колоне засићивало се једноличношћу и 

упијало поглед у дуги жилави потиљак, у леђа испресецана новим, 

светлуцавим каишима. Није знао, као ни они што су ишли у колони. Ма ко 

пуцао у официрску униформу, не би одговарао. Тајна би остала закопана с 

њим. Растурили би се свако на своју страну, сећали би се догађаја, ћутали би 

као смрт. 

– Господине капетане, чу мутан, храпав глас. 

– Господине капетане... Стао је. 

– Неповерљиви су. Заостају. 
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Тромо се окренуо према злаћаном лицу поднаредника. Не схватајући, 

потражио је под великом шајкачом ситне пацовске очи и уздахнуо. Гле чуда, 

он нема веђе, приметио je. To је утврдио равнодушно и без разлога. И већ je 

тражио чвор својих уморних мисли. Поднаредник је сметао: 

– Опасно је овако. Везисти су први почели. 

– Везисти? – упитао је. – Зашто они? 

– Буне се, чуо je. – Немају поверења у нас. Пређе погледом по 

колони. Лица војника ништа му нису говорила и била су као једно, 

посматрано кроз изломљено сочиво. Па су сва лица то једно. Рукавом је 

обрисао орошено чело. Осмехнуо се. 

– Буне се? Немају поверења? A ко тражи поверење од њих? Под 

заклетвом су, под оружјем. 

– Треба да будемо опрезни, рече поднаредник. 

– Везисти утичу. 

– Везисти? – опет je упитао. – Шта хоће? 

– Не знам, поднаредник је постајао несигуран. 

– Ако их будемо гледали у очи, неће смети да пуцају. 

Одлучио je да их гледа у очи. И тада, неочекивано, као да пада 

столетно стабло и руши све на свом путу, реско одјекну пуцањ као смрт. 

Далеке долине вратише тутањ с криком и у том понављању беху љутите и 

подмукле; њихова каменита грла бацала су проклетство на оне који су 

метком хтели да им пробију вековне снове. Затим је иза свега тога остала 

претећа тишина. 

– Кo је то, због чега? 

Капетан је покушавао да буде строг, али његов млаки глас није допро 

ни до поднаредника. Случајни скуп људи није му одговорио, a он je 

безвољно и полугласно поновио питање. Тада га је чуо као иза зида, није га 

видео. Глас je био тврд и изазивачки и могао je сваког тренутка да се разлије 

у широки смех – Ja, на зеца. Побегао је.  

Пацовске очи поднаредника су побелеле, постале слепе; горњу усну 

je упијао у зубе, док су врхови његових белих прстију ударали по 

светлуцавој револверској футроли. Хтео је, тај напор су сви приметили, хтео 

je да изгледа смирен и није могао да обмане. Лице му је било млечно, 

издужено. Том лику нису пристајале речи: – “Лажеш, ти намерно трошиш 

муницију” – и због тога се неко хистерично насмејао, a тај смех се није 
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смиривао већ растао да се неочекивано прекине као конац. Неко: – Троши 

муницију? A ово је можда први метак испаљен у овом рату. 

Схватао je кроз профил поднаредника, као да у огледалу посматра 

догађај коме je окренут леђима. Он нема веђе, занео се. – Дајте одмор – рекао 

је гласно и с муком држећи очи отворене, седе под једно дрво. Мучила га je 

храпава пустињска жеђ, a лимено грло чутурице било је суво као планинско 

пролеће. Све му je било свеједно. Наместио је руке на колена и згрчио се за 

један кратак живот у коме ништа не постоји. Ивица једне еполете жуљала га 

је незгодно иза ува, али он се није померио. Предосећао je: чула и разум су 

замирали и у том привидном замирању хтели да се супротставе нечем 

непознатом и необјашњивом. Шта му је саопштио поднаредник, шта су 

хтели војници, због чега je онај пуцао? Питао се, не због тога да зна, већ из 

ко зна каквог разлога. 

Опет се вратио оној мисли, с којом се дуго успављивао и будио, 

мисли оштрој као нож и за нож. Сам, напуштен. Једно „збогом“, извезено на 

плавој хартији. Кочио се, постајао дрво; његови корени жилаво су хрлили у 

млаку земљу, сисали некакав опасан отров, умртвљивали га. „Збогом, М...” 

Спавао je и није знао да ли је сањао своје уништење кад га је тргло 

неко млако искашљавање. Подигао je отежале очне капке и видео изнад себе 

тројицу укочених, оловних војничића. „То је оно”, рекао je у себи. „Оно 

непознато и необјашњиво.” Усправи се и рашири руке. Немо је питао шта 

хоће од њега, a они су се колебали збуњеношћу малих неоформљених људи. 

Личили су као три брата, били исушени и прерано остарели, три плода без 

сока, немилосрдно шибани ветром и кишом. Брзо, као гладни портретист, 

студирао је плаве сенке на обраслим лицима и чудио се невероватно 

светлуцавим очима. 

– Везисти? – упитао je, не знајући да ли је његов глас и раније звучао 

тако равнодушно. 

– Нисмо везисти! 

Она двојица с краја посматрала су га строго као судије, средњи је 

скривао очи. Није стајао мирно. Подсећао je на неспремног ученика. Клатио 

се и несигурним, неискашљаним гласом грлено говорио, журећи да прекрати 

непријатну ситуацију. 

– Ми смо делегати – рекао је. – Послали су нас да питамо докле ћемо 

овако. – Гледао је пред своје ципеле све док га један од оне двојице није 
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мунуо лактом у ребра. Тада je подигао главу и мирном решеношћу 

саопштио: – Све је ово лаж. Нећемо више да вам се покоравамо. – И опет је 

оборио поглед. Постао je камен, a све је наоколо било камен. И камен и пуж 

и трава. Све: и земља и небо. 

Капетан je и сам престао да гледа у њега. Развукао je усне и под 

језиком осетио укус смоле. Није знао да се само једном страном лица смеје, 

јер се силио да у себи нађе отпор, да се охрабри или да бар разбуди страх у 

себи. Зато једноставно, као и војник, саопшти: – Рат је. 

Око њих су се полако окупљали и подгуркивали војници, грчећи 

прсте иза леђа. Његова неодлучност распламсавала je њихову смелост и 

испуњавала их једном мишљу. 

– Рат je. A господа су побегла – рекао је неко, a њему се тај глас 

учини познат. Било је јасно. ,,На зеца, побегао je”, сетио се. Да, било je јасно. 

У групи су сви личили један на другог, ти сиви оловни војничићи из кутка 

неке дечје собе. Зато се трудио да им упамти гласове да бих их по томе 

разликовао и због тога се безвољно борио: – Због чега мене питате? Ја сам 

лекар, хирург. Мобилисан сам. 

Сиво тесто око њега нарастало је све више, прерастајући лако његову 

свест. Али то више нису били оловни војници, већ растопљено олово, 

незадрживо понесено само собом да плави све око себе. 

Планина је била поклопљена огромном кошницом, љутито je зујала. 

A до њега је допирало једнобојно шушкање и он je, напрежући слух да 

разликује те подмукле звуке невидљивих испреплетених жица, полако 

схватао. – Официри су нас издали! – Еполете нису више представљале оно 

што су биле, постајале су тешке, a под тим теретом испод његових ногу 

пуцала је земља. – Кукавички су побегли! – Било је смешно што стоји ту 

пред њима, утегнут новим привлачним каишевима, без страха, али и без 

речи. Затим, као пуцањ – Заслужују смрт! 

Последњи глас, тај штрбави тенор, подсећао je на узаврелу течност у 

огромној епрувети и деловао панично, a он је знао да смрт не треба молити, 

кад je већ негде изнад њих, невидљива a ипак спремна да ступи у хазардну 

игру, као вечни играч и вечни добитник, да својом картом добије све што се 

може добити, јер она je расла на врелини мржње и многе побуњене очи 

напињала као мехуре. 
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Пред њим се усправио брест стиснутих песница. Био je начет у 

корену, без сокова, са две капи смрти у зеницама. Био је неумољив. 

– Предај нам твој револвер – рекао је брест. – Нећемо дозволити да 

пуцаш у нас. 

Одлучио je да се не повлачи, да остане миран и разборит, да се 

успротиви; и – Склони се, момче. Револвер ти нећу дати – рекао je, a брест, 

тај дугоноги младић, с плавим жилама на челу, окрете се војницима. Хтео je 

да буде храбар и подругљив. И био је... није био, али то ни за кога није било 

значајно. Намигнуо је. 

– Чујете ли? Не даје! – Кад се окренуо према капетану овај је на 

његовом лицу приметио боју зла. Нећеш да га даш зато да би пуцао у нас. 

Тишина. Ишчекивање. Војник је одступио корак натраг и скинуо 

пушку с рамена. Борио се с лаком дрхтавицом, али је могао да повуче 

кочницу, као што je могао кажипрстом да притисне окидач. И више није 

говорио он, већ хладна пушчана цев: 

– Бројаћу до три. Ако се не разоружаш, пуцаћу. Један... 

Тесто je спласнуло, оштре светиљке у многим очима су се гасиле, a 

далеке планине беху меко и прозирно лишће лискуна, покривене водњикаво-

млечном паром. Небо иза њих било je још мекше и прозирније; смиривало je 

капетана, удаљујући га од опасности. И због тога што је хтео да се сети 

нечега, погледао је према голом превоју, недалеко од пута. 

– Два... 

– Војници, чекајте – чуо je и окренуо се према поднареднику, 

заборављајући шта је видео пре тога – испреплетане гране младог глога или 

камен покривен бронзаном рђом. Сада је опет испитивао оно место изнад 

туђих очију, где je, као и код сваког човека, и код поднаредника требало да 

стоје веђе. 

– Рекао сам два... 

Поднаредник је брисао шајкачом ознојено чело. Његове очи, сем кад 

нису биле склопљене, изгледале су под сенком као слепе; нису подносиле 

сунце, криле су се испод слабих белих трепавица. Због тога су чулне ноздрве 

биле шире и тамније, a капетан, да не би гледао у то слепило, опет се окрену 

голом превоју, не престрашен већ радознао: да ли ћe чути фаталну бројку. 

Шта је хтео да зна пре тога? Журио je да сазна пре осуде – да ли је оно што је 
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видео млади глог са испреплетеним гранама или камен покривен бронзаном 

рђом. Moгao je да откопча футролу и да им пред ноге баци револвер, али... 

– Нису сви официри побегли, нису сви исти. A госн... о овај овде je с 

нама. Ви сте још војници, он је још официр. 

Брест се одвоји од свога корења и заљуља се према поднареднику. 

– Иди ти у... – опсова стиснутим грлом. – Читај ти буквицу својој 

баби. 

Природа нема смисла за трагичне сцене, помислио је капетан. Ни за 

хумор. Сада би била потребна песма гаврана. Расуђивао je. У очима војника 

je опет засветлела мржња, a њихова су лица, као да су повезана истом 

електричном жицом, постајала бела, издуживала се. Заборавили су на њега и 

окупили се око поднаредника и одједном нису више били војници већ читава 

шума опако заљуљаних брестова. 

– Иди ти у... – поновише. – За кога да се боримо? За њега? За 

богаташе? За издајничку братију? 

Храбрили су један другог. Мирисали су исто и имали исту намеру. 

Опет је планина била покривена љутитом кошницом. Гласови у њој су се 

мешали, клизили, сударали се и ломили у нејасне слогове. To није била 

тренутна претња. У њима и с њима враћало се читаво једно столеће, 

потонуло до гуше у мржњи. 

– Каква смо ми војска?... Никаква... Свако на своју руку... 

Кошница je дочекала последњи узвик с пргавим одобравањем. Сва-ко 

на сво-ју ру-ку, али неодлучност капетанова није убила поднаредникову 

тврдоглавост. 

– Војници, војни суд има само једну реч за дезертере – смрт! 

Ta реч својом кртошћу била je страшна. Погађала је као врео метак 

који на чудан начин још једном експлодира у мозгу. Зато су се неки 

поколебано повлачили из првих редова, a мирис војничког зноја и сви 

мириси који прате запуштене људе, постадоше им драги. Подсећали су на 

живот. Ха, смрт! Гледали су у земљу и повлачили се да не би били у првом 

реду. Једну реч – смрт – поновили су у себи и постали су мањи. Једну реч! 

Можда je и тако. Te голе и слепе очи све знају. За њих нема тајне. Смрт. A у 

селу су их чекали тврда земља и живот.  

Највиши, онај што је личио на брест, остави капетана. Сада, кад су 

му зенице биле до половине покривене очним капцима, када су личиле на 
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два црна, неодрасла месеца на крвавом небу, заборавио je на своју 

недоречену пресуду. Дрхтао je, a корени су му били жилави, држали су га 

усправно и чинили страшним, избезумљеним услед туђег отпора. Није се 

гурао да стане пред поднаредника. Војници су га ћутке прихватили као 

коловођу и склањали му се с пута. 

– Свињо – рекао je, зашкрипао у корену, a они који су били близу 

приметише да је управо почео да болује од жутице. – Свињо подофицирска – 

закркља врело, врелије него два полумесеца у његовим очима. – Претиш, јер 

те је краљ потплатио, јер ћe за тебе увек бити белог хлеба. 

Обојица су били бели и знали су да ће један од њих морати да 

попусти, a то није хтео ни један ни други. Поднаредник откопча своју 

футролу. 

– Одби ти, ти... – задрхта, пратећи га слепим белим погледом начетих 

полумесеца. – Одби, мајку ти твоју одметничку – рече полугласно. Његови 

бели прсти забијали су се у кожни отвор и никако нису могли удобно да 

стегну црну дршку револвера. 

– Свињо... 

Капетан je чуо пуцањ и изненадио се неочекиваној тишини. Када је 

погледао на ту страну, видео је поднаредника како лежи на руци којом је 

покушао да извуче своје оружје. Видео га je и осећао се као да je сам мртав. 

Стајао је непокретан, дозвољавајући да га савлађује непријатно осећање да 

неко и за њега има метак. 

Пушка бреста се још димила, али је бунтовнички занос војника 

испарио. Поред својих издужених сенки, изгледали су ситни и несигурни. 

Повлачили су се у групама или појединачно, бежали пред прекоревањем и 

мрежом слепих очију. Пригушена паника и ишчупани светлоглави весници 

пролећа, ишчупане и изгажене јаглике испод тешких војничких цокула у тој 

паници. 

To je био почетак и крај његовог ратовања. Испраћао их je без чуђења 

у очима, присећајући се нечег сасвим неважног, нечег што га је мучило пре 

тога. Очигледно: оно што није знао да ли је млади глог са испреплетеним 

гранама или камен покривен бронзаном рђом, није било ни једно ни друго. 

To је био тамноцрвенкасти пањ са излоканим коренима. Ни једно ни друго. 

Пањ – мртва опомена да снажна стабла нису отпорна према свему. Не 

брестови. Нити слепа стабла с подофицирским знацима на блузама. 
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И тек je тада у себи нашао дуго тражену реч којом је могао да их 

задржи, али није било више потребно, било je већ касно. 

Клекнуо je поред поднаредника и опипао му пулс. Опуштена рука с 

белим прстима пала је мртво на тврду земљу. Остао je клечећи, срашћујући 

лагано с тишином. И тада је открио: беле очи нису биле слепе и нису биле 

беле. Оне су и мртве гледале. Изнад њих веђе су биле позлаћене као и кожа.  

 

IV 

 

Сада, после толико времена, у неком полусну, у мрачној, 

непроветреној соби, пред болом једног памучног пајаца, који је много више 

жив него високи Рембрантови анатоми, сетио се да су убијеног закопали крај 

пута, недалеко од оног што није било ни глог, ни камен, већ пањ. 

Марија, опет ју je потражио у помрчини, Марија... Ја сам све то 

доживљавао као неко други и знао сам само једно – сам, сам, нико ме не 

чека. Сам са осећањем усамљености и ничим другим. Можда све то није 

било због усамљености. Можда je пораз био у нечем другом. Био сам 

исмејан, да није то? питао се. Не, то није, одговори. Пророк, то je. У 

позоришту сам тада по сјају твојих очију погодио да ћу и сам бити усамљен, 

смешан до смрти, оног дана кад се будем вратио у собу да претим и да 

наздрављам заборављеном пајацу. Пророк!? Зар сам се касније зато враћао 

теби и зар се због тога још увек враћам? Питала си ме једном због чега нисам 

постао пилот. Насмејао сам се. Марија, ja сам практичар, ја нисам дете, рекао 

сам. Ја мислим на друго. За мене су звезде недостижне. У себи носим мирис 

болнице као свој крст и не знам какво је то име пилот. Сувопаран си, рекла 

си ми. Не знаш да сањариш. Чуј: ја бих хтела да будеш дете, рекла си. Чујеш 

ли – дете. Да мислиш на папирне змајеве који лете, на рингишпиле, птичја 

гнезда. To волим и ти мораш да будеш такав. Ја не могу увек да мислим на 

твоју болницу. То замара, убија. Заплакаће, помислио сам тада. Свршено је, 

заплакаће. Твоје су очи остале суве и не само то, већ и подругљиве. Гледале 

су суво, a ja сам се сетио сјаја који сам у њима открио пред осветљеном 

сценом позоришта. To ме је љутило; али нисам праснуо, већ сам напустио 

стан. И патио. Да ли си ти некада патила, Марија? Патио сам и знао – једном, 

с неким, некад... Једном – ти! Лажеш, говорио сам гласно. Лажеш. Она то 

неће учинити. Не. Ти си то измислио, черечио бих самог себе. У теби има 
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само лажи, обмане, лажи. Ничега више. Само то. И враћао бих се сломљен, 

самлевен, тежак. С тешким рукама, набреклим од крви. Да ли се то дешавало 

сваке вечери? Не знам. Сада ништа не знам. 

Никола, упали светло, тргла си се једном из сна. Ох, упали, заплакала 

си. Сањала сам те као мртвог, с пробијеним челом. Висио си на жицама, a 

љути ветар звиждао je у твојим празним, немим устима. Али ja сам жив, 

рекао сам. Ево, нађи ме у мраку и додирни ме прстима, уверавао сам те. 

Додирни ме и осетићеш моју врелину. Не, упали светло, захтевала си. 

Схваташ ли? Мртав, као нота на пет бодљикавих жица, с мртвим бајкама у 

очима, с мртвим речима на уснама. Ја немам бајке, покушао сам да ти 

извучем признање. Сама си рекла – сувопаран сам. Не, рекла си. Ти имаш 

бајке, ти мораш да ми оставиш све твоје бајке. Тамо, у рову, оне ти неће бити 

потребне. Пет жица и ров? Значи, рат, рекао сам. Рат, поновила си. Ja сваке 

ноћи сањам црвене пожаре. Ове ноћи јама на твом челу била је дубока. Кao 

да се то не дешава у сну. Дубока, с провидним дном иза кога се види 

бескрајан пожар. Морам је отргнути од тих мисли, мислио сам. Морам. 

„Марија, чуј...” 

Пред зору причао сам ти своје бајке, али оне то нису биле и нису 

биле моје. Дебели дресер у циркусу бува укроћује бичем кардинала 

Ришељеа. Ришељеа? изненадила си се. Јесте, рекао сам. У малом циркусу 

париског предграђа бува се звала Ришеље. Смејала си се. Причај још, молила 

си. Причај, ja морам да заборавим сан. О Жану Лују Бароу? питао сам. 

Свеједно, причај ми, рекла си. И ja сам ти причао пантомиму о просјаку који 

се гаси од глади a пецање под мостовима Сене последња му je нада, 

пантомиму коју сам видео. И кад би уловио рибу, после дугог колебања, опет 

би je пустио у воду и полако, са осмехом на лицу, умирао. Дивне су твоје 

бајке, рекла си ми. Да ли сањаш на исти начин као што причаш? питала си. 

Кажи, да ли сањаш? Не знам, Марија, рекао сам. Не могу да се сетим. Сети 

се, молила си ме. Можда си сањао свилену гриву и коња који те носи у свет 

бајки. Присети се, Никола, ja хоћу да се сетиш. Тада сам се сетио; то су били 

снови мога детињства, сачувани негде на дну мене самог и за мене, и нису 

били као твоја кутија с разнобојним лептирима, прободених иглама. Аљаска, 

рекао сам. Слушала си ме пажљиво. Индија, сетио сам се. И Африка, Конго. 

Конго? дочекала си. Мора да су дивне његове звезде. Мора да је тамо све 

другачије. 
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Почео је да ме хвата сан. Чуј, трже ме. Не остављај ме сада, молим 

те, не остављај ме. Ја не могу поново да те сањам мртвог. Причај ми о Конгу 

и о златној стази антилопа. Спавај, рекао сам ти. Мене сутра чека болница. 

Њима тамо нису потребни моји снови. Тамо сам потребан ja – сув и 

присебан. Не остављај ме, рекла си још једном, a ja сам, пре него што сам 

заспао, осетио да ме мрзиш. Да у себи не можеш да угушиш нешто што је 

јаче од тебе. Да ли си те ноћи тражила да ти се још једном врати тај сан у 

коме сам личио на ноту згрчену на пет бодљикавих жица? Да ли си ме још 

тада делила с другим и ниси ли дрхтала због тога што си тог другог видела с 

рупом на челу? И да нису у његовим празним устима звиждали ветрови? Да 

нису његови капилари били мртви, без функције? 

Шта je то било, питам те, Марија? питао је сада, гледајући укочено у 

пајаца. Лаж или химна сниваног ветра који звижди у празним устима с 

недореченом песмом. Песма, рекао је. Ха, није то била песма већ псовка, 

крвава псовка и рупа на челу. И плач ветра. To није био ветар који се сања, 

већ онај који je господар улице с липовим дрворедима. Ветар који je надошао 

као море. Taj ветар ударао је у прозоре, разбијајући се у капљице. Тада сам 

се сетио. Чекај, помислих. Нећу да спавам. Истраживаћу и наћи ћу. Ja нисам 

празан простор без бола и без речи. Ja сам само недоречен. У мени има и 

нечег што још није исказано, нечег што је заборављено и ja ћу то наћи. Нама 

недостаје мирис оних трију маслина у парку. Дивљи мирис који укроћује 

наше неразумевање. Знам, сетио сам се тада. Moja недореченост je моје 

питање. Шта хоћеш, Марија? Не, рекао сам, није то. Moja недореченост је 

њена тајна, она сама, јер је она, све више сам веровао, била тајна и за мене и 

за себе. 

Улицом су царевали мрак и зима. Не зима. И не пролеће. Нешто 

замрзнуто и укочено што људе мења да не буду људи већ бол. Замрзнута 

укоченост и не на улици, већ код нас у соби, зид између мене и ње, граница 

отуђивања, неки неповрат, несаломљив и неуморан, као сурови бог. Зато сам 

ослушкивао крај тог зида у мраку. Погледај, помислих. Moje су руке мртве, 

ја не владам њима. Оне су слепе за позлаћену боју њене косе и глуве за 

свилени шум њених коврџа. Оне су крила мртве птице, a с њима je умрла и 

њихова жеља за летом, за миловањем. Ослушкивао сам. Цигарета је догорела 

у мојим прстима a ja, као да сам догоревам, нисам осећао бол тог 

догоревања. Притиснуо сам опушак у пепељари и опет нашао цигарете и 
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упаљач. Осветлио сам je. Спавала je бледа и сува, a на њеним уснама није 

било ни бола ни осмеха. Није било ничег, као да то нису биле усне и као да 

нису биле њене. Колико су људи другачији кад спавају. Баш зато што на 

њиховим уснама нема ничег – ни жеђи ни презирања. Осветлио сам те и 

учинило ми се као да сам те разголитио за неког који је био присутан у том 

мраку. Почео сам да рачунам колико има до поласка мог воза и нисам могао 

да израчунам. Јер сам већ седео у композицији сагнут над војним позивом, 

притиснут безобличним силуетама, које су путовале са мном, провлачећи се 

кроз гвоздена гола ребра непознатих мостова. Путовали су са мном изнад 

провалија, a ja услед клопарања воза нисам могао да чујем да ли ветар 

звижди у њиховим празним устима. Летео сам, ношен према провалијама, у 

неизвесност, a иза мене није остајало ништа сем мртвих бајки, наказно 

згрчених у мраку, угушених у досадном мирису етра. 

He, тргао сам се, ослушкујући њено дисање. Ја још не путујем. Ја сам 

драмски писац који прескаче драму. Најпре перон, изгубљени погледи и 

приметан дах људи – мали облачци са њихових усана, довикивања и кофери, 

врева и шуштећи млазеви локомотиве. Рачунао сам колико ме часова дели од 

поласка мог воза и нисам могао да израчунам, јер је читав свет био подељен 

на часове. Ослушкивао сам. Коњаник у часовнику ишао је својим путем 

остављајући за собом неку огромну празнину као траг. Није журио никуда. 

Отицао је као река, испуњавајући један одређени простор, пресечен на 

перону поред локомотиве. Питао сам се: колико још има до поласка тог воза 

који се увек вртео укруг и искрцавао ме свуда, за све време мог живота? 

Нисам одговорио. Плашио сам се да будем тачан у рачунању, јер ми je 

остајало мало. Јер је коњаник у часовнику био у галопу, a ja нисам имао речи 

да га зауставим, као што је он сам стао једне ноћи пре тога. Од туге. 

Коњаник-кловн у тој тузи. Због тога су те ноћи сви кловнови били тужни. И 

ја. Кловн-мрак. 

Марија, позвах је. Није се огласила. Марија, поменуо сам Аљаску, 

али ти нисам причао о њој, о истраживачима и ловцима с којима сам се 

сретао у своме детињству. Није се одазивала. Ништа, рекао сам. До воза још 

има времена. A нисам знао, никако нисам знао да ћу све неиспричане бајке 

стопити и излити у нож, у оштар челик, у претњу... 
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Шака проса, прегршт успомена. Један живот на рачвастој стази. И 

ништа. И неки тежак полусан, с неким тражењем у том полусну. Нож? 

Одлично, замахнуће њиме. Само – на кога, зашто? Одмазда за усамљеног 

памучног пајаца са ишчупаном ногом, одмазда човека са истргнутим срцем? 

Можда. И шта ћe то бити, тај замах, то запенушано задовољство, то 

ишчекивање: оштра муња, сребрни блесак рибљег стомака, прозирни ледени 

кристал? Јасно, човече: нож! Ево га, већ види безобличног човека, кривца 

његове кловновске сентименталности, његовог пада. Замах, удар, крик. 

Убииица! Крик? Чији? Њен? Неће бити ни твоја ни моја, рећи ће, док ће онај, 

безоблични, лежати прободен и покушаваће очима да посрка небо. Како би 

било да тада пада киша? Одлично. Густа киша, не у капима. У непрекидним 

прозирним жицама. Влага ће учинити да крв почне да личи на малинов сок. 

Ти сада плачи, рећи ће joj, a после пођи у стан и узми памучног пајаца. 

Заклимаће главом. Играчка je, растужиће се, a ето и играчке могу да баду 

усамљене. Марија, тргнуће je из радозналости да гледа нечију крв. Ja нисам 

имао бајке. Лагао сам. Последња моја бајка била си ти. И дете. Врати се, 

Марија, тихо ће шапнути, обриши сенке из наше собе. He могу, рећи ће 

можда. Ти си пробио моју бајку, оставио си je да лежи згрчена на киши. 

Обухватиће joj рамена. Он није био бајка, рећи ће. Погледај, он нема облика, 

a његова крв није малинов сок. Врати се, Марија, опет ће шапнути. Не, 

можда ће се отргнути од њега. Ja нећу више лећи с ножем у кревет. Ja не 

могу да сањам пиштање ветрова у твојим мртвим устима. И јаму на неком 

челу. Ja сам уморна од твог умора и чезнем за бајкама. Али ja сам жив, 

увераваће je, a наше су бајке у кристалној вази. Иди сада, рећи ће му. Иди. 

Према теби не осећам више ни мржњу. Али пајац je усамљен, подсетиће je. 

Он сваке ноћи плаче у куту наше собе. Одлази, заповедиће му. Остави ме. Ja 

морам да упамтим смрт моје бајке. 

Оставиће je и поћи. Сам. Кao много пута кад се вратио из војске. 

Само ће под његовим ципелама шуштати лишће у улици с мрачним 

дрворедом. Te ће ципеле остављати дубоке трагове у песку крај зелене реке. 

Сам. Због чега? A зар жандарм с наочарима, онај што je већ оковао један 

крвави нож, неће ићи иза њега? Биће двојица и неће ићи испод дрвореда, 

нити пo речном песку, нити пo киши. 
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Не ваља. Не ножем. Боље би било да му стегне грло својим дугим 

прстима. Досад je нож у његовој руци спасавао, није убијао. Због тога није 

потребно ни да пада киша, непрекидно, у танким млазевима. Убила си нас 

обојицу, рећи ћe joj. И њега и мене. A ja сам њега задавио као мртвац, јер je 

твој нож био оно челично „збогом”. Она неће видети крв и неће крикнути. 

Гледаће укочено тело и сетиће се свега чега може да се сети једна жена кад 

угледа опруженог љубавника. Знаш шта, поднаредника су убили, рећи ће joj. 

Она ће ћутати. Да ли знаш да je он имао веђе, насмејаће се. Ja сам се тада 

само преварио, признаће. Веђе су му биле беле, a очи су му прогледале кад je 

умро. Задављени ће се закикотати. И она те je слагала да je твоја, рећи ћe 

удављено. Обојица смо je делили. Глупост! Он ћe бити задављен и ништа 

неће рећи. Само ћe лежати и гледати на две стране. Страшно, подругљиво – у 

њу и у њега, a у очима му неће светлуцати месеци. Кад се буде нагнуо над 

њим да се увери да у тим очима заиста нема месеца, црних на црвеном небу, 

схватиће велико издајство кроз тај удављени шапат. Живели сви ножеви на 

свету, чуће. Тада ћe знати да je читав његов живот био само издајство, 

превара, лаж. Све у његовом животу: три маслине, градски кровови, црвени 

голмански дрес из студентских година, покер и плаћене жене пре и после 

матуре, све, и узвик – живели сви ножеви на свету. Све то што je сада 

прегршт успомена. 

Да ли je то било све? упита га усамљени пајац очима. He, рекао je. 

Нисам стигао да се сетим. Али има, знам сигурно, има: хајдучко детињство у 

замагљеном сокаку. Крпењача. Украдене брескве. Први флерт и први, тежак 

и неизбежан, младићки грех; неизбежно кајање и страх да му у очима не 

прочитају грех. A затим... она. И дете. И рат. Само ако све то није сањао, у 

овој истој соби с кактусом који je својим бодљикавим очима био претећи 

окренут према памучној играчки. И рат оног априлског дана када се уверио 

да je поднаредник ипак имао веђе изнад слепих очију.  

Али, тада je био април, a сада, овог мамурног тренутка, опет се трзао 

из полусна, опирао се ножу и брисао у себи безобличног човека да би се 

вратио тамо у планине, да би нашао узрок нечему, сада, када je сав био 

огроман простор, у коме хуче водопади и прште облаци и јуре незауздано 

дивљи ветрови. Поднаредник je био мртав, a он je остао сам, далеко од свог 

опустелог дома, остао je сам, изгубљен, духовно пољуљан, немоћан да 
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савлада свој бол. Сада схвата где се тада налазио, a онда му je било свеједно. 

Прибирао се, причао je као да чита неки туђи напис. 

Рат. Април. Планина... 

... Онда није био далеко од оног брђанског села, али те вечери није 

видео село да би се срео с неким који ћe касније, игром случаја, изменити 

његов пут. Сада je знао: брђани, они с оне стране нејаког потока, где из 

земље вири туп камен, нису могли да се похвале ситим животом. И: судбина 

je расејала њихове куће пo камењару када je била пијана. Једни да се моле 

изласку сунца, a други сањиво да буље према западу. Они који су били 

окренути југу, напрезали су се да провире иза голог брда да би видели 

невелик комад обрадиве земље, шкрте да нахрани стотине гладних уста. 

Судбина – алкохоличар. Кao он. Обоје су исти макар све наопачке 

поставили. Са таквом судбином треба се клати зубима. Она je наоштрила све 

ножеве и излила казане за печење ракије. Пијана, подмукла свиња судбина. 

Свеједно, сада је знао: ти сељаци живели су као што je живео библијски 

испосник. На црном хлебу и води, са сировим молитвама и сировим 

псовкама о суровом богу. Хлеб и вода. A она је великодушно дотицала из 

далеке шуме и локала земљу као кртица. Вода, не хлеб. Тако су живели, 

спечени од исте невоље и плодни као рибе, a сиромаштина их je дојила 

усахлом дојком и одржавала у животу. Сећао се: у свих педесетак кућа било 

је више људи него коза. Сетио се: они су ратовали четири пута у четири 

годишња доба. У пролеће (a тек у јесен) бујице кише спирале су семе са 

стрмих њива, односиле су летину. Град, суша – летња скелетска игра пијане 

судбине. Чопори курјака у снегу, заклане овце, заклана нада. 

To је био први разлог. Сетио се, војници су питали: какав живот 

треба да бранимо? Никакав, рекао им је. Или им ништа није рекао. Али они 

су знали и сами су рекли – гладан живот, ето какав. Говорили су, сада после 

толико времена, чуо их је – горе не може бити, само боље. Због тога нећемо 

да гинемо, да бранимо одбегле генералске уљезе. Говорили су, били су 

сељаци. Због тога је тада остао сам, зато се сутрадан срео са оним у 

напуштеној колиби. Тада... 

Сада... Неко је куцао на вратима, вратио се опет у стан, где je и био, у 

свој мрак; заборавио је планину. Требало би да отворим. Можда је она. 

Дошла сам да опет слушамо Моцарта, рећи ће му кад joj буде отворио. 

Сетиће се да je необријан и збуниће се. Уђи, рећи ће joj. Чекао сам те, знао 
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сам да ћеш се вратити. Знао сам да се мораш вратити. Ући ће и отвориће 

широм прозоре. Погледај, рећи ћe му. Ha посребреној улици лежи он. 

Задављен je. Очи ће joj бити суве и подругљиве. Марија, крикнуће. Због чега 

ме мучиш? Па ти си дошла да слушаш Моцарта. Тако je, погледаће га строго. 

Његов Реквијем којим ћемо отпратити душу задављеног. Неће ни покушати 

да пред њом сакрије свој подсмех. Он није имао душу, Марија, рећи ће joj. 

Имао je, пресећи ће га она. Али његове очи су разроке, насмејаће се. Гледају 

на две стране. Свеједно, опет ћe га пресећи. Он je био бајка. 

Неко je куцао, сетио се. Она? питао се. Кoja она, кад постоје две? 

Сетио се и друге. Обе су побегле. Или je то он – жандарм с дебелим стаклима 

на очима. Значи, због ножа до дршке заривеног у груди безобличног човека. 

Челичне лисице на рукама, бајонет иза леђа. Докторе, жалостан крај. Због 

чега крај? Он није замахнуо ножем. Он je то само видео једном, у детињству. 

Он га je задавио челичним шкрипањем у зглобовима прстију, он je оставио 

тамне печате на једном врату. To ти je мој поклон, рећи ће joj и погледаће 

према углу собе. Видеће памучну играчку и сакриће je под капут. Уместо 

ножа, насмејаће се. Лакше ће бити кад човек није сам у самици, признаће. 

Тамо нема с ким да се спријатељи. Шта ће у тој мрачној празнини лептири. 

Они се налазе далеко на некој ливади с много плавих очију. Они су у једној 

кутији покривеној стаклом. Самица? – трже се. Због чега хоће да ме одведу 

тамо? Ja га нисам задавио, јер не знам ни где je ни ко je тај? 

Помрчина постаде тешка, незгодна чаура. Никога нисам стезао око 

врата, рече, нико није куцао. To je само болесна напетост, висок напон мозга, 

неспоразум двојице који се налазе у мени. To, ништа више. Сада би било 

најбоље да притиснем чело на влажну хладну флашу, или да мирно, пред 

огледалом беспрекорно везујем око врата плаву кравату, или да полако, у 

танкој кошуљи, корачам пo киши према оним трима маслинама у парку... 

Ослушну. Можда je она, она друга... 

Подиже се и несигурно пође према вратима. Запљусну га здрав глас, 

свежа бујица безбрижности: 

– Здраво, хер докторе. Да ли си сањао рај и анђеле у прозирној 

свили? Анђеле, анђелчиће, са златним коврџама од четрнаест карата? 

Био je то онај кога je једном срео у планинској колиби, десет часова 

после смрти поднаредника. Био je исти, неизмењен, као у свим сусретима. 
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– Шампањац, гост извуче из џепа дугу флашу са сребрним грлом. – 

Марке вивадуче. Црне кошуље продају све што имају. Непогрешиве душе. 

Гондолијери, гитаристи. Мало? – И извуче из другог џепа још једну флашу. – 

Мараскино, првокласна декаденција. И цигарете, конзерве. Ако дозвољаваш, 

хер докторе, напићемо се у част мог двадесет и седмог рођендана. 

Рођендан! Каква je то бесмислена идеја, тај тетребски занос према 

сопственој личности. Рођендан! A и сам је једном био преварен, остављен. 

Требало је раније да устанем, да вежем плаву кравату, да пођем у сусрет 

дрворедима. Једноставно, без патетичности. 

Седе на кревет и притисну врућу главу длановима. Сада је тешко 

подносио светлост на ногама, њен слап био je претежак за мрак у њему. 

– О каквом то рођендану говориш? – упитао je. – Зар постоји неко ко 

прославља нешто у овом мраку? – Није гледао. Знао је да се онај други мучи 

да отчепи флашу с ликером. Чуо je: – Ја сам пропали светац, бивши 

богослов. Немам разлога да се тужим на живот. Један шверцер, као што сам 

ја, живи храбро и интензивно. Кao зјапећа вулканска чељуст. Слушај, кад 

пијем без тебе, обузима ме нека песничка болест. Хтео бих да напишем 

нешто о теби. Елегију, а? 

Стакло чаша одзвањало je из даљине. Чуо је: 

– Поздрав добротворима с петловским перима на капама. Поштовање 

дивним тенорима и мама-миама. Шта мислиш о оној елегији? 

– Неукусна бесмислица – рекао је. 

– Бесмислен укус. 

– Шта то? – упитао је. 

– Овај ликер. С таквим пићем не може се повратити слава Цезара. 

Ћао. 

Није рекао ништа. Испразнио je чашу, a онда му је с једног краја уста 

клизнуо светлуцави млаз и обазриво се спустио преко чврсте браде. 

Презасићен сам, мислио je. Немам моћи да се претворим у живот, у отпор. 

Кao киша. Незадржив сам само онда и кад сам најнепотребнији. И већ je 

дизао другу чашу. Бескарактерни комедијаш. Хијена, шакал. Немоћ. Да ли је 

још жив онај сликар самоук? Онај што му је једном показао десетак људских 

ликова, представљених птичијим профилима? Људи – птице! Човек – гавран, 

пеликан, лешинар. Жесток хуманизам једног очајника који ме je у крчми, 

свим својим битисањем опомињао на моју будућност. Људи – птице! Каква 
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бих ја птица могао да будем? – питао се. Усамљени ждрал који се изгубио на 

путу или нешто друго. Свеједно. Ништа. Никакав кљун не може да изрази 

огорченост. Кљун je одбрана или напад у нагону за самоодржањем. 

Оштрица, али не и нож. 

– Да ли би ти убио? – упита. 

– Шта? 

Видео je изненађени поглед госта и насмејао се. 

– Један алкохол? – рече. – Ништа друго, само алкохол. 

– Свакако, хер докторе – насмејао се и други. – Ћао. Како то да досад 

нисам приметио да имаш уморне и тужне очи? Заиста, како то нисам 

приметио? 

Да, кљун je одбрана, и није никакав нож. Нити скалпел, нити кама, 

већ обичан кљун. И ја нисам птица. Ја сам нешто друго. Месечар. Или само 

алкохолизовани центар асоцијација звука, линија, мириса. Копач успомена и 

слаба воља. Хамлет, Отело. 

Шарени пајац седео je у углу собе и гледао у празнину своје ноге. 

Сенка дугог носа покривала му је уста. Није се видело – да ли се смеје или 

плаче. Био je ослоњен о зид, ситан и преплашен бодљикавим очима сивог 

кактуса. Његове разнобојне крпе нису биле смешне. Нити месингани тасови 

у памучним рукама. 

– Заправо то је почело раније! 

– Шта je то раније почело? – није схватао и удаљио се од самог себе. 

– Да напишем нешто о теби. Много раније. 

– Када? – постаде радознао. 

– Приликом првог сусрета. Да ли се сећаш? Сећао се оног планинског 

места испод кога је пролазила подземна вена хладне воде и избијала иза 

усамљене колибе. У тој накривљеној бекријској шубари, испреплетеној од 

грана или сламе, почело је све. 

– Да ли се сећаш? Сећао се. 

 

VI 

 

... Оног дана пред сам сумрак, са две супротне стране у исто време 

према тој колиби ишла су двојица. Онај други je још био далеко. Први је 

стигао капетан. Напуштен од војника и притиснут оклопом нејасне туге, 
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ушао je у колибу заједно са априлском месечином. Збуњен тешким, у том 

тренутку јасним жигом догађаја, планинском самоћом, неизвесношћу, осећао 

се као непотребно црно стабло на нечијем путу. Ha чијем – није знао, a на 

свој сопствени пут није смео да мисли. Кад je био с војницима није му се 

разговарало, сада, без иједног сапутника, хтео је да се разапне пред неким да 

се отвори као шкољка и да покаже свој мрак. Јер, у њему су се преплитале 

безбројне несигурне стазе и губиле се у магли, a он je њима лутао без 

сигурне и одређене мисли. 

У непознатој планини сам, сам под сламним разбарушеним кровом, 

окренут планинској тишини као огромно уво. У таквој бескрајној тишини, у 

таквом непрекидном шуштању не може се заспати. Ипак, сан му je као 

горски сатир, невидљив и присутан, пунио уши магијским шумом. 

Уљуљкивао је његову свест. Вукао га према далекој нестварности. Месио је 

његову маглу као што се меси тесто и удахњивао joj живот. 

Нешто се у свести кидало, прскало у округласте искрице. Те 

трепераве светиљке пењале су се увис нечујно, лагано, сигурно и кад се 

уморе на свом путу, падале су, умирале, покривале све меким пепелом. Под 

тим покривачем остајало је да живи само још његово велико питање и није 

се борило за доказе, већ je оно само било доказ. Да ли је он сада сам? Сам, 

сам. Кo je то сам? Он, сам он je у овој колиби. Сам – последња искра испод 

полусна. 

Напољу – непокретност. Неоформљеност. И ноћ, и месечина, и 

планински обриси. Сценски декор за ноћ. A у тој непокретности, знао је 

сигурно, колиба није остала иста. Постајала је покретна, мењала се; иза меке 

решеткасте светлости изгледала je као подељена на комаде. И пре него што 

је свакодневном логиком схватио шта то све значи, разазнао је да се налази 

на другом месту. Није постојао никакав поднаредник без веђа, слепе очи су 

биле сан, колиба je била туђи доживљај, бол – сан. Он је стајао на познатом 

мало нагорелом ћилиму и немим криком разгледао свој дом, после сна да је 

био одсутан неколико месеци. Војник, капетан? He, само хирург, a сан је 

порицао јаву. Стари, толико пута доживљени сусрет с познатим предметима. 

Тамни сто са угашеном глазуром, неколико редова књига иза стакла, позната 

репродукција, црна виолинска футрола у углу собе. Нико није знао да хирург 

на виолини вежба своје прсте. Али то je била његова мала тајна. Крик je 

растао у виолинским жицама, не у њему. A кад жице буду прсле, глас 
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Паганинија ће ућутати као поломљени будилник. He, као заклани петао. 

Само ће празна виолина сакрити у себи још један нејасан акорд. Кao згрчени 

длан сакриће га у себи. A он ће знати да je акорд бол о коме je сањао. Taj 

акорд треба да остане тамо, под кључем, у самици. Да људи никада више не 

сањају ножеве, да никад више не чују чемерно крцкање прстију, стегнутих 

око неиспеваног грла. Онда ће све кравате бити плаве као лан. Можда су и 

сада такве. Можда je и сада све као што je било после матуре. Свуда у свету 

и за све бруцоше, са још неугашеним млаким контурама у зеницама, 

контурама океанских острва камо су их носили њихови гусарски бродови. 

Бруцоши, који су интензивно ушли у живот као што је то једном било... 

Трећа класа, тунел испуњен тутњавом, белом перјаницом, пуном 

кратковечним искрама. Девојка у црвеној блузи, у којој преплашено дишу 

две дојке. Тада смо били распевани, први пут пијани и напрезали смо се ко 

ће je први завести. Један дан пре тога – јавна кућа и увереност да су све исте. 

Чак и оне које у црвеним блузама имају плашљиве груди. A после тунела, 

она је напустила купе плачући. Смешно, тужно. Али, после толико недеља, 

месеци, априла, у породичном дому се не сме мислити на то. У дому у коме 

je ћилим нагорео од пале цигарете. Безобзирни живот растрже оне који живе, 

пљачка их. A ja нисам опљачкан већ сам то само сањао. 

Сан. A ово? Јава? Није више у униформи са новим светлуцавим 

каишевима. Стоји међу високим људима Рембрантове репродукције, 

поклопљен црним шеширом и увијен у црну пелерину. Сагиње ce над дугим 

трупом, дрско распореним једним захватом. Објашњава нешто на туђем, 

одавно изумрлом језику, некакве формуле и неизбежна правила, као 

догматичар неког давнашњег столећа. Туђа непажња га je вређала. Слушаоци 

око њега се кикоћу и шапућу нешто младићки. Он je плануо и усправио ce. 

Онда с непознатим болом схвата да је његов скалпел светлуцао над женским 

телом. Она – нага, хладна, као увек само ноздрвама насмејана! Његово немо 

изненађење дуго траје, дуже од живота једне искре. Сви предмети које је пре 

тога распознавао, добили су свој стварни облик са потребним смислом. 

Представа ce љуљала у простору и времену без граница. И гле! Виолинска 

футрола у углу је обичан дрвени сандук. Суве заковане даске. Неми крик 

расте и прети да га изнутра минира, да га растави на атоме. Она пред њим и 

испод ножа. A он је мислио... 

– Пријатељу. 
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Пре него што га је бол убио, неко га продрмуса за раме. – Чуо je 

меки, познат глас, с познатим позлаћеним струнама у самогласницима. 

Познао ју je. Висока, безгрешна, с пламеним власима. Заплака са акордима 

виолине, са акордом који није био бол. 

– Марија. 

Њена га рука још јаче продрмуса. У себи се љути што je укочен, што 

не може да је загрли. Није плакао. Смејао ce. A смех је био признање, 

исповест. Да ли знаш, Марија? питао је. Да ли знаш? Сањао сам чудне дане. 

Мислио сам да сам сам и хтео сам ножем... Да ли ме схваташ? Због тебе, због 

дечје играчке са ишчупаном ногом. Јер сам мислио да je заборављена тамо у 

углу. Због три неба, три стабла маслина у парку. Због њих, Марија. Да ли 

знаш какву ћемо ноћ имати вечерас? Заборавићемо танак млаз у славини и 

покушаћемо да дешифрујемо њен шум. Три стабла, три звездана гнезда. Ова 

ћe ноћ бити гласна. Предај се уз одсуство духа, буди врелина. Бићемо 

безобзирни према суседима. Свеједно, у мојим прстима није замрла ватра, a 

ти имаш тако белу и нежну кожу. 

– Пријатељу. 

Прекинута струна, смрзнути акорд. 

– Хеј, устани. 

Отворио je очи не знајући да ли да плаче или да ce радује. Шта je од 

свега тога било сан? Требало је још да сања, да доживљује јаче него у 

стварности, као да није у колиби, после смрти човека који је ипак имао веђе 

и није био слеп. 

Да доживљује? Шта? Живот. Све оно што је далеко и што ће бити 

далеко од њега. Без реда, јер снови и лепота немају реда. Један ноћни живот. 

Напети лук неког старог моста и њих двоје, он и Марија. У поноћи нагнути 

преко гвоздене ограде. Загрљени. Марија, рекао joj je тада. Да ли мрзиш 

смрт? Ветар је хтео да се исплете из њене косе. Смрт? Веђе су joj ce повијале 

као крила птица са дечјих цртежа. Због чега? питала га је. Није страховао да 

ће изгледати смешан. Она раздваја људе, рекао joj je. Гледали су у воду 

испод себе. Да ли си je мрзела? поновио je. He знам, одговорила му је. Знам 

само да више не могу без тебе. Био је студент, a над њим је шумела Кумова 

слама августовске ноћи. 

Moгao je још без реда да сања. Шта? Онај излет, када je она искоса 

заливана кишом, преплашена и у танкој хаљини дрхтала поред њега. Јабука 
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је имала широку крошњу али није могла да их заштити. И ja не могу више 

без тебе, рекао joj je тада, a она није рекла ништа, само се грчила поред њега, 

преплашена грмљавином. Земља је кључала од пљуштања кишних капи, a он 

је био сигуран да ће je заштитити и од потопа. И касније, када се разведрило, 

или другом приликом, није знао, лежали су у трави. Испод црвених коврџа 

иза њеног ува равномерно ce подизала и спуштала мека вена. Лежали су до 

мрака, док звезде нису засветлуцале. A затим није више видео ту вену, већ ју 

je осећао у сваком делу њеног тела. Требало је то да сања. Moгao je. 

– Хеј, устани, чуо je и осетио присуство дуго ношеног бола и још 

неког. Отворио је очи. Појачана духовна пигментација, рекао je. Да ли је 

рекао? Није знао. Само je приметио; у колиби је било мрачно. Јер гладна 

чељуст помрчине није била разбијена да би ce отворила и кроз избијене зубе 

пропустила дан, да просто уђе као добар дан, да отргне све од укочености, да 

извуче из земље жубор воде, да разбуди све мртве птице, да поврати у 

лежиште ишчупано пролећно цвеће, јер, приметио је – једна сенка, као вук 

нагнута над њим, шапатом је растеривала последње магловите уздахе сна. 

Отворио je очи да би погледао и изнад себе спазио војника с нејасним лицем. 

– Господине капетане. Зора je. Човеку у униформи је довољно толико 

спавања. 

Наслони се леђима о плетени зид колибе и погледа не схватајући. 

Скрену поглед према свом рамену. Погледа најпре једно a затим и друго. На 

њима нису стајале тврде еполете са официрским ознакама. Знао je: пре него 

што га je обузео сан, и сва она растргана снивања, бацио је еполете далеко од 

колибе. He заслужујем их, мислио je. Лагао је. Прибојавао их се. Ухватио je 

себе у лажи, али то није признавао. 

– Шта вам даје повода да мислите да сам капетан? – одлучи се најзад. 

Војник седе према њему и пружи му једну еполету. Зуби су му били 

крупни, чулне усне су их овлаш покривале. Смејао се. Заводничка ругоба, 

набрекла животним соковима. С таквима беже жене. Мрзео га je још пре 

него што је чуо: 

– Ову сте еполету ви изгубили. 

Није рекао ништа. Посматрао га је. Онај други извади из војничке 

торбе комад двопека и притисну немилосрдним зубима један његов крај. 

Крцкао je непријатно у полумраку и ћутао. Није се могао распознати, само се 

назирао али, по свој прилици, његове су очи имале подругљив сјај. 
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He варам се, рекао je у себи. Боље би било да сам остао сам. Да сам 

сањао стварне облике и спокојство. Кao некад. Некад? питао се. Када то 

некад? потражи одговор. Никада, одговорио је. Никада, ни у једном априлу. 

Можда ни као дете нисам сањао жуто осветљен прозор и ракљасту жену на 

њему и напор детета да памучном кловну ишчупа једну ногу. И један бол, 

тога пута њен. Марија, мирно joj je рекао. He бој се. Један мали зарез с десне 

стране стомака, сасвим мали зарез и готово. Ja ћу то учинити, својим рукама. 

Бојим се, наслонила је главу на његово раме. Не могу да подносим бол. Не 

бој се, рекао je. Имај поверења у мене. 

A касније, кад je изашла из болнице, бледа и нејака – Никола, рекла 

му je, сад ми више неће бити криво кад кући будеш донео онај мирис. A 

увече – не, ти ниси био сам читаво ово време. Ја осећам осим тог још један 

мирис који те је пратио од болнице до овог стана. Осећам мирис друге жене. 

Није могао да нађе речи да је разувери. Овлажено лице било joj je меко, 

уснице танке. У очима joj се ширила зелена љубомора и чинила је туђом, 

непознатом. Осећам, плакала je у кревету. Знам, настојала је. Онда, што ме 

ниси убио приликом операције, кад си хтео то да учиниш? Шта да учиним? 

питао je. С другом женом... рекла му је Марија. 

Овај други му је сметао да мисли, препоручивао се за мржњу. 

– Рат овај није као бој на Косову, рече тај други. – Сећате ли се девет 

Југовића из читанки? Сада нема таквих. Има само вукбранковића. 

– Будите јаснији. Предосећао je, знао je да je војник безобзиран. – 

Шта хоћете? – Завукао је једну руку у раскопчану блузу, али је пре тога 

одговорио брзо, још пре него што је чуо питање, као да је невешти изговор 

научио напамет за неког: – Војску су напустили активни официри. 

– Знам, ви нисте Наполеон. Ви сте лекар. Мобилизација у име краља 

и отаџбине. 

– Лекар, тачно – рече изненађен. – A шта сте ви? Пророк? 

– Нешто слично – чуо је. – Бивши богослов. Нетремице је гледао 

како његови зуби расту; они нису трпели калуп пуних усана. Смеје се без 

гласа, закључи. Да ли бих и ја то могао? питао се. Само кад бих умео да се 

смејем, одговорио је. Да ли сам се некад смејао? Свакако. Све се не сме 

заборавити. Једном кад je гледао Чаплинов филм, с њом. Не много пута с 

њом. Марија, хајдемо да се насмејемо, у граду гостује циркус, предложио joj 

je. Кловнови, шарени цареви смеха. 
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Била je златна јесен. У то предвечерје, ретки облаци су били отежали 

од сунчевог млека. Мирис пољских љубичица још се осећао у њеној коси. 

Закаснили су, нису добили карте. Ипак шапутали су под трима 

маслинама и смејали се. Она се никако није могла да присети мелодије 

њихове прве игре a он joj je сметао. Никола, немој, љутила се она из почетка 

и покушавала да му прстима затвори усне, a затим се, као сребрни водопад, 

смејала заједно с њим. И још једном, кад je у пољу преврнуо корњачу на 

леђа. 

Смех војника био је другачији, није био као онај тада. A тек када би 

му на длан изнео оне распарчане ситне стаклене комадиће свог сна? Како би 

се тек онда смејао? Распарчани стаклени комадићи сна! Био сам јунак са 

слике на часу анатомије. Виолинска футрола (дрвени сандук прислоњен на 

зид), сто, књиге, нагорели ћилим. Али шта се десило с другим предметима у 

стану? Сетио се. И они су, мењајући свој облик, добијали потребан смисао. 

Мермерна мастионица са два црна ока била je варварска маска за туђинске 

обреде. Маска врача са ивице неке џунгле. Конго, сневана Африка, дечачка 

бајка? Можда. И пећ, и бела пећ je била нешто друго. Није могао да се сети 

шта је она била. Нешто, можда кавез или нешто слично. Кавез за људе-птице 

из блока оног самоуког сликара. 

Отргни се од недовршених снова, требало је неко да му каже. Баци са 

длана просо успомена као сејач и погледај: кроз ретко плетени зид колибе 

продире дан, цепајући се добровољно у млазеве, у светле каишеве. И опет 

погледај: пророк, богослов, циник, сада се распознаје. Досадан сапутник, 

обичан брбљивац? И знај: сада, пошто је дошао дан, боље би се oceћao без 

њега. Малопре учинило му се да самогласници одзвањају као злато. 

Напротив, они су тупо ударали као минијатурни чекић преко покривеног 

наковња. 

– Пушите ли, капетане? 

– Пушим. 

– Дајте да припалимо. Да ли сте ожењени? To је било оно чега се 

прибојавао. Радозналост, 

проклета људска радозналост. У космосу се вечно креће једно питање. Да ли 

сте?... Не, нисам, то сам... 

– Наоблачује се – избегну питање. – Можда ћe киша. 

– Можда; замолио сам вас – цигарету. 
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Да, можда. Доста с питањима. Ионако одговори ништа не значе. 

Једном га je и она питала, једном пре брака. Да ли си припадао другој? Не, 

одмахнуо je главом. He, рекао joj je, a знао je да je она припадала другом. 

Дознао je то прве ноћи под трима маслинама и било му је свеједно. Сем 

негде, у далеким дубинама подсвести, или свести, или нигде. Онда, испод 

тих маслина, није joj рекао ни реч о њеној женској игри. Нити икад после 

тога. Да ли си припадао другој? Марија, Марија... 

Тада му се учинило, или неком другом згодом, али свакако тамо у 

планини, пре или после сусрета с бившим богословом, да му говори она, a 

свака њена реч била је као игла. 

Чекај, ти си био непосредан. О каквом сјају у мојим очима говориш, 

о каквим другим људима? Ја сам само хтела бајке, мало више топлине и 

ништа више. Обичне бајке које ћe покрити етар и оне капи крви на врховима 

твојих ципела. Требало ми је доста времена док сам ти сугерисала три сочна 

стабла дивљих маслина, њихов ноћни мирис. Док сам ти доказала да треба да 

их усвојимо, да их украдемо. Ниси био поетичан, то никада ниси био. 

Признај. Сада се обмањујеш да си такав и да си био такав. Иначе, ја не бих 

отишла. Ти си оно што си једном рекао да си – сувопарни практичар и ништа 

више. У томе је наша драма. Зар ти још није јасно да je то тако, да je и твоја 

туга математички прорачуната? Презаузет сам, говорио си ми, a ja сам хтела 

све и знала сам све. Погодила сам да твоја љубав нема корена, да њени 

цветови лагано умиру. Хтела сам све, сто пута све. Да посматрамо осветљене 

излоге: чипке на свиленим спаваћицама, жуте и плаве и свакојаке кравате, 

књиге с корицама у боји. И слике на тим књигама. И да погађамо какав се 

живот крије испод тих корица, јер свака књига у себи крије један живот, 

једну бајку. Да разгледамо све: излоге и у њима фотографије – деце, младих 

девојака, мршавих гитариста. Живели смо заједно a били смо различити 

једно од другог. Никола, говорила сам ти. Погледај моје лептире. Погледај 

шаре на њиховим крилима. Она нису мртва, говорила сам ти. Оно што је 

мртво не пева. A она певају. Мртва су, рекао си ми. То су само сенке, ништа 

више. Ниси ме схватао. Личила сам ти на дете које скупља шарене слике из 

омота чоколада. Мењали смо се. Недељне излете смо заборавили, a ти ниси 

увиђао да ме град окива у прашини и чемеру. И у досаду. И позориште смо 

заборавили. Њихове су представе рђаве, убеђивао си ме, a ja сам знала да се 

бојиш сјаја мојих очију, ухваћеног рефлекторским снопом. Ја нисам могла 
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читавог живота да слушам твоју несигурну виолину. Њени су се звуци 

лепили за кожу, притискивали су. Убијали су ме као мирис твоје болнице. 

Пузили су пo мени као инсекти. A ja сам хтела да живим, да ослушкујем 

било живота. Ове вечери сам пијан, рекао си ми једном. И гледао си као да 

то нисам била ja. Женка, сетила сам се. То сам сада ja за њега. Женка. A ти 

си ме још увек гледао стакленим очима. Задрхтала сам. Извади то стакло из 

очију, замолила сам те. Гледај ме као што си ме досад гледао. Да ли схваташ, 

повлачила сам се пред тобом. Ja не могу да будем женка, ја не могу да живим 

као таква. Пили смо код једног колеге, опет си ми рекао. Колеге? помислих. 

Да ли баш код колеге? питала сам те. A у то време причало се о теби и оној 

малој болничарки. Причало се код кројачице, у њеном салону. Причали су, a 

ja сам слушала, јер ме нису познавали. Једном приликом рекла сам ти то. 

Насмејао си се. Људима недостаје циркус, казао си ми. Хтели би кловнове, 

смеха! Али ниси покушао да ме разувериш. A ja нисам хтела да будем сама. 

Никола, Никола... 

... Напустили су колибу и ишли један крај другог, a њему није било 

смешно што се бивши богослов трудио да хода у ритму његових корака. 

Приметио je да je наместио уста као да ће затрубити, али уместо тога, уместо 

звука који је очекивао, чуо је питање: 

– Нисте ми рекли – да ли сте ожењени? Није видео, знао je: војник је 

имао мало избачену, скоро невидљиво оцртану браду. Испод малог ува спој 

квадратне вилице био је пао ниско као да je хтео да пробије кожу. Знам, 

помислио је. Такви профили хоће све да знају. Они су рођени за 

исповеднике. Добро, свештениче, чиме да почнем? С најинтимнијим? Да 

распалим твоју чулност и да пробудим своју. Она је испод десне дојке имала 

мали ожиљак. Ноћу су прсти тражили тај ожиљак, били су несташни, играли 

се ватром, и то онда нису били прсти већ пет, стотину, и више чула. Тражили 

су до бесвести, док ме не би обрвао сан. To је долазило, познато a ипак 

изненада, као пљусак, сваке ноћи. И сваког јутра, зими, кад се тешко 

напушта топла постеља. Још није довољно? Добро. Прсти су се тешко 

одвајали од тог ожиљка. Онда је она постајала гласна, неочекивано гласна. 

Грцала би. A затим би се смиривала поред мене и наглас би ми захваљивала. 

Твој профил, богослове, то тражи. Само то, ништа више. Међутим, гласно 

проговори: 

– Зашто хоћете баш све да знате? 
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Бели зуби пркосно блеснуше. Пенушави осмех он је схватио као 

пакост ситног човека. Војник није хтео да каже због чега хоће све да зна. 

Није се смејао. Осмехивао се. Варовао je у своју надмоћност, a ипак је имао 

благе очи. 

Можда je само радознао, мислио је. Можда пита a не жели баш све да 

сазна. Да ли би га интересовало моје десетодневно одсуство у браку? У 

другој години, да ли би га то можда занимало? Можда се због тога и десило 

све. Te ноћи, када сам се после десет дана вратио, рекла ми је: очекивала сам 

другачије миловање. Насмејао сам се тражећи њен ожиљак испод десне 

дојке. Другачије? Због чега другачије? питао сам је. Није одговарала. Лежала 

je поред мене и ћутала, a ja сам осетио да сам joj одједном туђ и нисам могао 

a да не помислим да је можда презасићена. Тргао сам се. Презасићена? Кao 

да ме је ударило неко сечиво. Од кога, од чега? Негде су звонила звона услед 

пожара, посмртна звона. Затвори прозор, замолила ме је. Није ми добро, 

рекла је. Због чега? зачудих се. Под нашим прозором шуми лоза. Да ли је 

чујеш? питао сам. Лоза, ветар и ноћ ухваћени у ракље. He, не осећам се 

добро, наваљивала je. He могу да слушам. И угаси цигарету. Од њеног дима 

звезде постају тамније. Презасићена je, мислио сам. Чиме си презасићена? 

хтео сам да je упитам. A само сам једно знао: те ноћи мењале су се одређене 

навике. Колико сам те мало познавао, Марија. 

... Ћутали су. Војник је сада био замишљен. Одсутно је ишао поред 

њега. Крај њих су пролазиле наге, модре стене, a он je у њима проналазио 

досад неоткривене облике. И звуке, у реткој шуми, необновљеној и још 

нерастерећеној од мртвог лишћа. Пролете некаква птица (лештарка, детлић, 

кос?), чула се сојка. 

– Оне о овом рату ништа не знају – засветлеше крупни зуби. 

– Кo то оне? – упитао је тада. 

– Оне, птице – чуо је. 

Није био сигуран да су спомињали птице. Можда му ce то само 

чинило. Поуздано је знао: прошли су шумарак и из неке скоро непроходне 

долине, заштићене бодљикавим змијама густо збијених купина, наишли на 

хладан брег, нем и пуст као тајна. Облаци су ce били разбили, a њих je у чело 

припекло сунце и замарало их. Тешко су се пењали. Сели су испод једне 

стене, иза неког змијског гнезда, у тој пустоши и сами пусти због 

несигурности. Свеједно, пронашао је. Не треба да га мрзим. Пуши му ce, 
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понудићу га. Очи су га пекле од љутог зноја, замагљивале се и, услед тога 

што су ослепљивале, угледале су три бледозелена маслинова стабла. 

Испреплетене гране маслина. A наоколо је све било пусто, сем неког мртвог 

неодређеног дрвета. Какво би то дрво могло бити? И шта? Пањ, млади глог, 

камен? Рђав контакт визија и мисли, открио је. Не, не то, поправио се. Само 

визије, унутрашњи доживљај одвојен од простора, a овде, наоколо, све je 

голо, пусто и неплодно и нема, a никада није ту било икаквог дрвета, ни 

мртвог, a ако га и има и ако je мртво, онда је мртво као успомена, јер је то 

дрво она јабука под којом су се једном сакрили од кише, под којом je она 

дрхтала у танкој хаљини. 

– Ево због чега сам питао да ли сте ожењени. Због овог задовољства. 

Богослов му пружи четири фотографије и испружи јаке ноге, 

задовољно жмиркајући према сунцу; чекао je са осмехом, a он се отргну од 

кише под јабуком; посматрао је хладну фотографску конвенционалност: 

невеште осмехе, укочене стаклене очи, усне црне од кармина. 

– Признаћете, лепотице. Окрену ce, враћајући фотографије. 

– He познајем их – рече. – Кoje су и шта су? 

– Четири даме из једног шпила карата. Разлог за истеривање из божје 

фабрике светаца и црквених појаца – басова. 

Згрчио je прсте у џеповима и слушао сапутника, a он је секао 

једноставно као да секцира. 

– Једна од њих је удата жена. Муж ништа не зна. Био je срећан с 

њеним врелим пољупцима, a она je у њему тражила мене. 

Плану од удара тих речи. Осетио је да му се тачно преко чела напиње 

мрачна, злокобна вена. И један овакав, овакав! 

– И ви ce тиме хвалишете? – рекао je тихо, a мислио je да ће 

крикнути, замахнути, да ће осветити нечије три посечене маслине. – И то је 

за вас херојство? – опет рече, не верујући да још није крикнуо, замахнуо и 

чудио се због чега се одједном мири са унеповрат изгубљеним сочним 

стаблима и мирисом њихових изданака; није схватао како може тај, други, 

мирно да врати фотографије у џеп и без збуњеног осмеха услед прекоревања 

да гледа у бледо небо изнад себе. 

– He, капетане – рекао му je. – То није херојство. То није ништа. 

Херојство би било кад би официри са исуканим сабљама водили војску на 

јуриш. Онда они не би били ни моралисти ни лажни аскети. – Зуби су као 
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челик засветлели, откривши непца боје малина. – Сматрате ли да је потребно 

да ми држите лекције? Радим оно што хоћу. Најзад, то није једина жена у 

мом животу. 

Пожутео je. – Свињо – рекао је угашеним гласом. Знао je да у очима 

има бели отров као онај што je личио на брест, као поднаредник без веђа, као 

њих обојица, дан пре тога на планинском путу; знао je да нема права на ту 

реч, али je уживао у дрскости и мислио на три маслине у парку; и знао je да у 

овом сукобу без сведока може да остане само један и да од тога часа буде 

усамљени путник у планини. Све je то знао, чак и да ово није освета, још 

није, већ непознато задовољство, болно задовољство, кап лимуна на рану 

чији је бол потребан. И због тога понови: – Свињо. 

Али, осетио je да и други нешто зна, онако бео у лицу као што je и 

сам био, као брест и поднаредник дан пре тога. Био ce дрско напео, свестан 

да је јак; можда му је врела крв шапутала да се он преко њега некоме свети. 

Када се усправио са стегнутим песницама, први пут je видео његово лице с 

ниским челом, паметне, више подругљиве него насмејане очи и усне које 

нису биле калуп за зубе. Није ту било мере, складности, нечег што би 

одговарало женском носу и мекој бради. Чуо је – крупни зуби ломили су 

лешнике, забијали се у месо, млели отровне речи. 

– Свиња? Удар за удар, капетане! Убићу вас, будите уверени, 

учинићу то. Нико никада неће сазнати да овде блажено почива један капетан. 

Један, ма који. A он се још надао нечему, очекивао нешто од живота. 

Спустио је десну руку на револверску футролу, али смрт није висила на 

његовом опасачу; футрола је била празна. Усправио се, сав окренут 

противнику, његовом гласу: 

– Због чега ме вређате? Да нисам миловао вашу жену? 

Ћутао je, осећајући празну футролу као рану. 

Око њих је светлост живо откуцавала као било; пливала je кроз 

облаке, палила се и гасила, a то пролећно подрхтавање није се смиривало. 

Све је куцало као било, подсећало на живот пре смрти: ритмично ударање 

развигорца, лагано њихање траве, модрикасто испаравање земље. Све што је 

живело, имало je своју судбину и требало је да живи, a рат je био и живот је 

био јевтинији од неколико грама олова. 

Ипак, то је глупост. – Лице богослова се мењало, постајало је 

разборито. – Нема потребе да се извињавате. Мислите што год хоћете. Боље 
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ће бити, све док се не извучемо из ове попаре, да будемо заједно. Да 

наставимо, капетане? 

Корачали су. Далеко, у некој долини, изнад земље висило je 

разређено млеко измаглице: и није се разабирало да ли се та лепљива маса 

диже или пада и упија у још неогрејане земљине поре. Гледао je на ту страну 

и чинило му се да он сам плови, лак и с празном футролом, и да je све што 

среће и што посматра само остатак неког одавно разбијеног брода. Неки 

смрскани Нојев ковчег, чији крманош почива испод оне измаглице, 

скамењен, укочен, кажњен због своје неукости. 

– Да ли сте негде срели Немце, капетане? Схватио je: богослов је 

покушавао да прегази јаз 

који их je делио и остављао на две блиске али неспојиве обале. Мислио је да 

се иза тога питања крије неко ново подругивање и сматрао je да је богослов 

храбар зато што је наоружан његовим пиштољем. Одмахну тлавом, a затим je 

у том гесту пронашао нешто кукавичко, нешто што њему није било 

својствено. Онај други механички је поновио његов покрет и рекао: 

– Па, јасно je. Његово височанство и официри заборавили су 

трагичан аманет – чувајте ми Југославију. A тим поводом су нам у школама 

делили значке. Наша држава je јагње. Са анђеоским спокојством чекала је 

благословени нож. 

– Ви сте мислили да се борите? – упитао је. Знао je да богослов не 

жели да примети подсмех у његовом гласу. Чуо je смех и одговор: 

– Крстом и мачем. То није незанимљиво. 

– Ритерска нарав – свакако себе таквим сматрате? 

– Свакако. Никако. Жао ми је што ће овај рат изменити нешто на што 

сам био навикао. 

– Навику упадања у туђи брак – цинично је настојао. – Зар нисам 

погодио? 

– Можда. A рат неће дуго трајати. Неће дозволити православни 

баћушка. Његових милион трактора може се сваког тренутка претворити у 

исто толико тенкова. 

– Дивна утеха – дочека га. – Види се – симпатизер. 

– Свеједно. У питању су многи животи. Она с најковрџавијом косом 

са оних фотографија је Јеврејка. Знате ли шта је чека? 
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Недалеко од њих сунчао се прерано измилели гуштер. Погледао га je. 

Зелен је као отров, помисли. Кao нечије очи. Избегавао је да одговори. Онај 

други одува с кажипрста бубу и настави: 

– Љутили сте се што сам освојио туђу жену. A сада ће их они силом 

одводити. Без циганских романси и хризантема. Стил цивилизованог 

победника. 

– Да ли сте сигурни? 

– Имаћете прилику да се уверите. 

Изнад њих по лаком ветру клизиле су две свраке. Једна од њих вину 

се високо и нападе усамљеног црвеног сокола. Предосећао je или видео плен 

у његовим канџама. Црвени соко је пиштао, окретао се укруг, бежао пред 

црно-белим паром. Иза птица небо је пловило унедоглед. Рат, мислио је. 

Хистерична минијатура људске грабљивости. Врсте се одржавају плођењем 

и отимањем. 

Рат људи, рат птица, рат риба. Птице-рибе, људи-птице. Схватам 

самоуког уметника. Његов филозофски експерименат је зрно једне истине. 

Сели су под мртво, неозеленело дрво, a затим је питање блеснуло као 

нож истргнут из корица: 

– Да ли je отишла с вашим пријатељем? 

– Кo то? – упитао je механички, али je већ знао. 

– Ваша жена. 

Укочио ce. У његовим прстима крв се згрушњавала, постајала je 

тешка и опасна. Шта сад? шумела је та крв. Како да одговорим? Да га 

ударим? Да се насмејем? Да кажем истину? 

Сагао ce и склопио очи. Није опсовао и није уздахнуо. Хладно, као да 

њега нису питали, тихо запита: 

– Због чега хоћете баш све да знате? 

Очи му више нису биле склопљене. Размишљао je. Према спуштеним 

веђама и борама око усана богослова знао је да ово није њихов последњи 

разговор. Такви људи нису одустајали од онога што би започели. Младић je 

у себи носио подругљивост и немарност, a он није трпео ни једно ни друго. 

Пушио je и слушао: 

– Жалим ако сам био неувиђаван. Делујете симпатично, али се ипак 

нисам преварио. Зар није тако – она вас је напустила? 
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– Хоћете ли да вам разлупам главу? – упитао je тихо, напињући 

кичму као бамбусов лук. 

– To не бих желео. A то не бисте ни могли да учините. 

Богослов ce пркосно осмехивао, a он није био сигуран да његов глас 

звучи пакосно. Није звучао тако. Смрт никада није пакосна, уздахну. Никада. 

Она je тачна, убеђена je у своју победу. Проклети поп, стеже зубе. Једном 

ћеш ме већ осетити. Гласно рече: 

– Кад би вам џепови били празни, већ бих вам показао. 

– Мислите на револвер? – чуо је. 

– Да, тачно. Ha то сам мислио – рекао је. Војник завуче десну руку у 

џеп. Ускогрла цев 

зину на капетана. Мрачна, злокобна цев која је то учинила као да чини 

једном засвагда. Богослов није говорио. С њим се препирала цев:  

– Увредили сте ме, a сад још и претите. Не допада вам се света 

водица на мом челу. Конкретно, моја њушка? Хајде, реците. 

Рекао je: – He. И потврдио: – Ваша ми се њушка не допада. 

– Ни моја питања? – упита онај други. Није одговорио. Тада му је 

онај други предао 

револвер, скоро му га je утрпао у руку. 

– Ево. И други пут га боље чувајте. Најбоље у џепу. Футрола вам даје 

опасан изглед. 

И, пребацујући војничку торбицу преко рамена, пође испред њега, 

њихајући ce широким плећима као да се пробија кроз сплет грана. 

Иза следећег брда чекала их је сиротиња: свечано тужна гнезда људи, 

свет који је живео, патио или ce радовао, другачије и од једног и од другог. 

 

VII 

 

У априлу и туга зрачи... 

Није био април и нису били у планини. Седели су у соби, један je 

тихо звиждао неку неодређену мелодију, други ce био загледао у полупразну 

чашу. Била je то чаробна кугла, та чаша што у себи носи свитање и сумрак, a 

после као сунђер упија ноћ и дави месец у катрану. To je било огледало. У 

њему су се одражавали они дани, онај април сувих прегршти, пуних 

камењем и ишчупаним јагликама. И још нешто: изгажена трава, војници од 
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олова, слепи поднаредник који није слеп само као мртав. Затим je у ту 

водњикаву површину кануо густ умор и развио око себе усталасане кругове. 

Услед тога су ce представе раскомадале на сићушне, нејасне делове, као 

поцепано писмо, развејано на осам страна. Није више било војника; то је 

било само растопљено олово, a над том масом пливала је гомила нејасних 

предмета. Он подиже чашу и искапи олово и с њим све оно што je било 

шарено и нејасно. Полупразна чаша била je празна. И опет пуна густог, 

зејтинастог ликера. Били су скоро пијани, раскомоћени – један у тамној 

пиџами, други у тесној, изношеној мајици, без свог тамнозеленог капута. 

Сада су били пријатељи, a тада... 

... Њихов заједнички пут одвукао их je у село да виде неуређене куће 

са црним крововима, запуштеним и искривљеним зидовима, неповерљивим 

ускоокнастим прозорима, a изнад њих труле даске, мутна стакла, поцрнеле 

старе календаре; затим: неравне сокаке по којима су се провлачили звуци и 

мириси, чулне представе о недогорелим сувим дрвима, свињцима, малој 

деци, катрану; разбацане мртве предмете, непотребна и запуштена – 

накривљена кола; одавно почете, недоплетене ограде, корита, појила, алат; и 

гомилу сањивих кучића, кокошију, деце. 

– Капетане, дајте знак – рече му тада пропали богослов. 

– Какав знак? – упита, a није могао a да се не насмеје када је чуо 

одговор. 

– За јуриш. Заузећу ову сиротињу. 

Он je остао да седи на земљи док је богослов ушао у прву кућу. 

Стара врата кржљаво зашкрипаше, a иза њих замреше потковани 

кораци. Ништа. Само нека сивоћа, изнад које je прошао пожар старости и 

сагорео само боје и сигурне линије. 

Савршено, рече у себи. Челични корак рата сигурно ћe наступати и 

према овом гнезду. Ту престаје све. Лези и посматрај небо, свој знак бика и 

немој ce сматрати превареним. И Марија негде лежи и мери своје небо и 

мртву птицу на њему. Зар да верујем да ce не каје? Вратила сам ce, рећи ће 

ми једноставно и покајнички ће гледати пред собом. Ћутаћу и нећу знати 

шта да joj кажем. Опрости због детета, рећи ће она. Због његових пламених 

коврџа. Плакаће, поружнела и испијена нечијом незаситљивошћу, a један кук 

ће joj бити модар од туђег, оштрог колена. Не, ти не смеш више да будеш 

такав, наставиће као кривац. Кад смо били заједно ти ниси пио. Рећи ће joj: 
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Марија, ja сам рођен у знаку бика, горд сам. Да ли схваташ? Схвати ме бар 

једном, сада, када молиш: у мени се пропиње млади бик и черечи ме 

роговима, разбија ме копитима, a ja треба да будем вешт да бих га савладао. 

Једног дана кад тог бика отрујем ракијом, када отровом будем угасио његово 

црвено око, дођи. Ћутаћемо и посматраћемо нашу мртву птицу, изгубљену у 

плавом небу. Отрован бик, мртва птица, a ти причај како си живела после 

бекства. Како си патила. Чекај, ставићу joj руку на уста. Знам, не причај. Све 

знам. Била си као стабло ишчупано из корена, из сна, од сокова. Немој да 

причаш. Посматрај црвено око мртвог бика и читај у угашеној зеници песму 

моје крви. 

Богослов ce вратио насмејан и некако већи, a својим повратком 

повратио je и њега из његовог света. 

– Добро је – рече богослов. – Мењамо скалу социјалне статистике. 

Два сељака више. 

Косим погледом немо је питао – шта?... – Људи пристају и дају нам 

најстарију сељачку одећу за наше униформе – чуо je. – Ако у град уђемо, 

капетане, као војници, победници ће нас дочекати с топлим млеком и 

доброћудним здравицама. Гледаће нас са сузама у очима, биће тронути, 

залепиће нас у неке њихове новине као изразите представнике ретког 

племена. 

Закржљала сељачка ракија од некаквог дивљег плода мирисала je на 

тврду земљу и доносила сумор, празну тугу, брзо пијанство. Били су нагнути 

над сељачком софром, упаљених грла услед посне чорбе. Опрезно су пили. 

Уздржавали су се пред водњикавим погледом домаћина, због његовог 

мрачног гласа. Старац ce распитивао, за све, a богослов je приповедао о 

свему, весело ослушкујући самог себе: рат има стотину упаљених очију, и 

стотину гвоздених кичми, и стотину гладних и крвавих губица, пa иде на нас 

као стонога, a Господ бог заборавио свет, окренуо му леђа – ви сте црвићи, 

мале пијанице, задиркујете туђе жене. Па кад је тако, удрите. 

Домаћин je слушао с неком светачком озбиљношћу, разгледао своју 

руку без два прста, клатио главом као да хоће да је ишчупа из њеног 

лежишта. 

– Знам, рат? – упита на крају несигурно, не показујући потресеност 

због страшних слика које му је дочаравао богослов. – Проклетство, значи. 
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– Проклетство – рашири руке богослов. – А, ти стриче, шта ћеш ти да 

радиш са овим војничким оделима. 

Старац je изливао свој јад, a његов мрачни глас тромо je пливао пo 

голој соби, остављајући за собом празнину и нешто недоречено. Голи живот, 

голу чељад, голу будућност. 

Сад знам, a то je требало да знам раније, и ja и други официри. И сви 

подофицири с веђама и без веђа. Из оваквих села били су они што су у 

својим песницама носили бунт, што су питали какав ће живот бранити. И 

мирисали су на земљу и на зној као ово село. Кao њихова ракија. Зато су у 

њиховим грлима кркљале љуте псовке. 

– Стари, продај нам још мало ракије. Чека нас тежак пут – проговори 

неко из њега. 

Прозор влажне собе са земљаним подом био је рам с пролећном 

сликом: у њему гранчица расцветане шљиве, руменкасти комад неба, оштар, 

скоро видљив дах планине. У дворишту млада развијена сељанка. Бели 

листови њених ногу били су два ножа исукана из корица. Блештали су и 

заслепљивали. Толико. Затим је богослов покрио комад неба својим 

раменима, a у собу се спустио непријатан мрак. 

– Јесте, још ракије, стари. Тежак пут. Међутим, знао je шта богослов 

посматра и стрепео је... и после, кад су напуштали село, видео је забрађено 

лице сељанке како кришом извирује из стаје. Нисте joj узели слику, хтео je 

да упита, a није питао јер није желео да се сретне са ужареним погледом 

богослова. Тада... 

Сада je пио у свом стану и тмурно славио рођендан свог госта, a 

вихори прошлости остављали су у њему пустош и разголићеност. Смешна 

помпезност, мислио je. Пијем у част некаквог рођендана! Кao и сваког дана у 

овом рату. Крчма, болница, крчма. И још само крчма. Кловн број један овог 

града. Корачам као у арени и изазивам усхићење. С маском на лицу. A ти, 

слављениче, не знаш: улицом ме кришом прате погледом кроз прозоре, мере 

моју унутрашњу температуру и знају да то није све, да кловн има још тачака 

с којима ће наступити. Смех, храпав и пригушен смех. То није смех циркуске 

публике, весели кикот разбијеног стакла. To je подсмех. A можда и није. Не 

знам, пијан сам. Тонем у маглу и имам успорене покрете. Нерви су ми 

напети, по њима можеш да вучеш гудало. To знам, a од оног што знам глава 

пуца у шавовима, постаје тесна за епску тугу и изгубљеност Хамлетову. И 
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јесам кловн, кад кловнови то више нису. Оче Симеоне, кад смо се враћали из 

планине, и кад смо дошли у град, слагао сам те на растанку да ћу ићи кући. 

Отишао сам у крчму да слушам шум ракије и да кроз мутно стакло 

посматрам раскомадани месец. Тада смо се у поплави отрова давили нас 

двојица – ja и пропали кловн Август Рицман. Он ми је испричао причу 

смешну до суза, он, глупи Август из неког пропалог циркуса, a ja сам 

схватио да су сви кловнови на свету тужни. Ja сам мртав, рекао ми је кловн. 

Клео се: умро сам оног дана кад ми je пропали атлета доказао да сам мртав, 

да публика почиње да спава кад на арени види мој накалемљени нос. Чудио 

се: како то, докторе, кад сам ја био херој људског смеха? Жонглирао сам 

гомилом jaja и дочекивао их из ваздуха свакако, у устима, на носу, на челу. 

Од њихове згуснуте лепљивости једино око постајало ми je слепо, a ja ипак 

нисам био смешан. Не разумем, говорио је. Због мојих покрета, докторе, 

изломљена ребра су претила да ћe се откачити од мене и опет ништа, опет 

нисам био смешан. Играо сам за њих са укоченом, ћопавом ногом, a они су 

зурили у празан трапез изнад мене, зевали, почињали да спавају. 

Затим, кад je дошао у болницу под мој нож, тај пропали кловн био je 

трезан и прибран. Некада, негде, можда у Бечу или Прагу или Паризу, 

стрмоглавио се с трапеза или са жице или са звезда. У арени се расула једна 

његова зеница, његова ребра. Публика почиње да спава, рекао му je атлета, a 

он je полудео и предао се свом познанику лаву. Залепио je главу уз решетке 

кавеза и тајанствено се осмехнуо. Рашчеречи ме, Цезаре, рекао је лаву, a он 

je болно жмиркао и остао непокретан. Кловн није био смешан. Лав је био 

стар, изнемогао, слеп. Последњи зуб трулио му je у корену. 

– Оче Симеоне – рече гласно. – Да пијемо? 

– Свакако. За кога? 

– За све кловнове на свету. 

– He осећам поштовање према њима. Не трпим их. 

– Онда – притисну чашу – за твој рођендан. Богослов подиже главу, 

насмеја се:  

– Слагао сам. Није ми рођендан – признаде му невесело. 

– Онда за нешто, свеједно шта, оче Симеоне. 

– Престани да ме зовеш оцем Симеоном. Досадно je. У једном 

манастиру неки такав отац Симеон хтео je да постане светац. Затворио ce у 
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сандук, a после пола сата извадили су га мртвог. Није знао будистичке 

вештине и боловао је од високог крвног притиска. 

– Оче Симеоне. 

– Шта је? 

– Један такав био je код нас у болници. Није знао која га је заразила. 

 

VIII 

 

Moja земља je дуга два корака и превише је тврда да би могла да буде 

љуљашка и сан. На њој су згрчене као три калуђерице три маслине. У 

њиховом хладу почива један гроб; тај гроб сам ја, кловн, и снивам нож и 

крик и њу, две жене које су дошле на ту земљу од два корака, да напуштају и 

да буду отете. Звала ce Марија, та друга као и прва, a ja je никад нисам звао 

пo имену, као да је била безимена. Никада нисмо разговарали, али ја сам знао 

да она мрзи моја три маслинова стабла; понекад би ме посматрала као и прва 

кад је мислила да не волим њена стабла, јер је сматрала да су она њена, само 

њена. 

Оче Симеоне, било би добро да си гуштер и да се печеш на земљи 

окрвављеној од прострељаног сунца, a кад неко покуша да те шчепа, у 

његовим рукама да оставиш реп и побегнеш под први камен. A реп да буде 

бол и успомена на две Марије. Нисам гуштер, већ кловн, пајац, бол. 

Склонио je косу са чела и погледао према углу собе. Рекао је гласно: 

– Оче Симеоне, жедан сам. У моме грлу гори живот. 

Богослов прекину полугласну песму. 

– Буди кобра – казао му је. – Отровом убиј живот. 

– Сипај – подметну чашу. – Кад је био пијан, прогледао би и на слепо 

око. 

– Ко би то прогледао, докторе? 

– Кловн Август Рицман, херој смеха из пропалог циркуса. 

– A она? – удари га испод ребра питање. – Да ли би и она прогледала 

или ослепела кад пије? 

– Она? 

Гледао je: богослов je био нагнут и ноктима је копао по својој коси; 

на његова колена падале су патуљасте снежне пахуљице и нису се топиле; 

поновио je клатећи ce на кревету: – Јесте, она... – a знао је да узалуд пита. 
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– Оче Симеоне, ти знаш све. Због чега лав није рашчеречио старог 

кловна? 

– A она? – био је упоран богослов. – Да ли те je и она сматрала 

кловном? 

... Једном, пре годину дана, срели су ce и он се тада упознао с једном 

од четири познаница богословљевих. To је била смешна драма малог кловна: 

и она се звала Марија. 

Све троје седело je у биоскопу, a он је, док се богослов расплињавао 

у мраку, неколико пута, можда случајно, осетио додир њеног лакта. Гола 

кожа, огољено издајство, електричне искре, сећање: можда je и прво 

издајство, с првом Маријом, тако започело, голим додиром и искрама; 

почињао je да схвата да ће у њему тећи, палити, оставити трагове две 

Марије. Две у његовом животу, a његов поглед није пратио шта се збива на 

екрану, тражио је њен профил. 

Све ce десило брзо и једноставно. Пред вече су њих троје седели у 

његовом стану и слушали летњу грмљавину облака. Мрак je брзо падао a 

њима полумрак није сметао. Она je с почетка посматрала сенке на зидовима, 

прелиставала дебеле књиге, отварала виолинску футролу, a затим се, 

обрадована памучним пајацом, осећала као домаћица. Уређивала je стан. Он 

je брзо пио, a она се, непосредна и безбрижна, с дечјим сјајем у очима 

усхићавала многим анегдотама богослова. Није гледао у њу, осећао je да га 

њене очи прогоне. 

– Како би било да се њом оженим? – упита богослов. 

– Па, ожени ce. – Притајио ce; пажљиво је слушао. 

– He заиста, Марија. Како би било да се тобом оженим? 

И одмах затим, грлећи je, рече: – Кад би се то десило, Марија, колико 

би времена остала са мном? 

Питање није било смех, већ груби тутањ. Богослов je то осетио и 

покушао да скрене разговор на нешто друго. Готово, после тога се све 

угасило. Зглобови разговора су попустили, разлабавили и можда je то био 

разлог што је она, када су се опраштали, заборавила на столици своју 

свилену мараму. 

Сам, лежао je и слушао пљуштање тешке кише напољу. По његовој 

кожи текао је мрачан шапат лета које je умирало. Упаљач је оштрим, 

кратким шкљоцањем разводњивао помрчину, палио врхове цигарета и опет 
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се скривао. Његова светлуцава оштрица цепала je вео и из рама извлачила 

старе, смешне Рембрантове човечуљке. И опет ноћ, опет мрак. Слепило. У 

његовим вучјим кутњацима, отров је ударио као било. ,,Кад би се то десило, 

колико би времена остала са мном?” Отров, оче Симеоне. У реду, отров за 

отров. Не, за тај отров, марама заборављена на столици. И сличност с првом 

Маријом, која се предосећала. 

Знао je и није се преварио. Сутрадан је дошла код њега и у својој 

коси донела свеж дан и влагу облака. И још нешто: насмејаност у луковима 

ноздрва. И неки исти мирис као код прве Марије. Затекла га je пијаног и због 

тога што га је затекла таквог, био је куражан. 

Затим, као и све што je ретко и несвакидашње, дошло је оно као олуја 

после благог ветрића: да ли сам заљубљен? Или радим оно што је мени 

једном учињено? 

– Да нађемо своје небо и да га загрљени срчемо – рекао joj je, a она je 

била врела и подрхтавала је. 

После се, док је око свог прста намотавао њене непослушне коврџе, 

стидео, окретао главу зиду, ћутао; a кад je мислио да не жели да зна за 

другог, упитао је: 

– Волиш ли оца Симеона? 

Избегавала je да му одговори, тонула je у несигурност. 

– Немој тако да га називаш – молила га је. – То му име не приличи, 

није подесно за њега. 

– He приличи му? – упита је насмејано; није налазио да je смешно a 

ипак се смејао. – Али њему се то име допада. 

– Не, немој га тако звати – љутила се, отимала од њега, хтела je да 

буде без обојице и опет са обојицом. – To име није за њега – и враћала му се 

у загрљај с још већим жаром. 

– Добро – пристаде. – Схватам те. Нећу га више помињати. 

И одједном нису могли да ме препознају у болници. Нико, ни старац-

птица из свог вратарског кавеза, ни болничарке. Или – само сам тако мислио, 

јер сам веровао да су ми очи бистре a корак сигуран. Говорио сам joj и нисам 

је звао по имену. Још се није осушио пенушави смех, доказивао joj je. Лампе, 

многе лампе горе с оне стране реке. Посматрај њихове светле пруге у тамној 

води и погађај колико има до наше светлости? погледала ме je зачуђено. 

Каква светлост? Чудне ствари говориш, a ja се плашим кад си такав. Нисам 
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хтео да се плаши. Нисам могао да подносим бол у туђим очима. Да ли сам 

рекао светлост? упитао сам је. Можда нисам рекао ништа, можда се теби то 

само учинило. Нервозно је савијала један крај мараме. He, рекла је, ти си 

поменуо светлост. Нашу светлост. Кao што си једне ноћи споменуо мртву 

птицу и букет гладиола. И одједном: сматраш ли ме неком другом? Да ли 

лечиш неки бол са мном? Нисам могао тако једноставно да се предам. Али 

на овом свету нема више бола, погладио сам руком њене косе. Боли само 

последњи очњак у сувој чељусти лава, a та болест је спасла од смрти кловна 

Рицмана, иако je он, свеједно, умро као и људски смех у циркуској арени, 

једноставно се угасио као слаб, дрхтави пламен. Умро је као три маслинова 

стабла у парку. О каквом то кловну говориш? упита ме опет. Каква су то 

маслинова стабла умрла? Зар не знаш, рекох joj, да све умире пре своје 

смрти, далеко још пре него што умре? Увери се: кристал на оном орману још 

чува мирис мртвих гладиола. Увери се: и памучни пајац је мртав, јер 

усамљеност није ништа друго до смрт. И одједном би ми жао што сам био 

такав и што не могу да будем другачији и што сам се преварио да су ми очи 

бистре, корак сигурнији. Јер, знао сам, превише сам знао. 

... Знао je да она долази њему од оног другог и да одлази другоме од 

њега, и већ му није било свеједно, и знао je да бол не лежи само у очњаку 

лава. Постајао je мрачан као облак и веровао је, не да сада и сам отима, већ 

да је по други пут опљачкан. 

Једног дана. Седео je у полумраку и тражио од ње да напусти оног 

другог. Није био говорљив и није joj рекао: он сем тебе, Маријо број два, има 

и друге, већ: – Остави га, или мене остави. Овако је бесмислено. – Био је 

изгубљен, несигуран, пољуљан у уверености, када се она клела да не одлази 

другоме, да joj je он само пријатељ и ништа више. И ништа. И пошто 

богослов није променио своје држање према њему, колебао ce, хтео je да joj 

верује. 

И тако je било сваке ноћи. Кад је лежао сам, напрегнут услед 

несанице и загледан у ужарени врх цигарете, није joj веровао, патио је, 

можда не због тога што није могао без ње и не зато што је могао да је заволи 

више од прве. Због нечег другог. Није хтео да буде брат близанац самом 

себи. 

– Кад би се то десило, колико би дуго остала са мном? – питао je 

једном онај други – млад и сит и безбрижан. Смрт је два пута прошла поред 
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мене, оче Симеоне. Једном када ме је војска напустила, други пут кад ти 

ниси хтео да пуцаш у мене мојим револвером. Нећу сада да ме лаж још 

једном сачека из заседе. 

Ноћима ce борио и после једне такве ноћи угаси ce у крчми заједно са 

сунцем на западу. 

Te вечери Марија га прекори: – Доста је било тога. Треба да мислиш 

на своју будућност. 

Глас му je био мрачан кад joj je рекао: – Шалиш ce кад говориш о 

будућности. Будућност je поповска проповед. 

Молила га је: – Стани, немој да говориш. Кад си пијан осећам њено 

присуство. 

Касније се покајао, али тада упита: – Чије присуство? – и плану због 

прснуте жице њеног гласа. 

– Присуство оне која те је напустила. 

И опет друге вечери: 

– A ако наставим да пијем? 

– Нећеш пити. Савладаћеш ce. 

– A ако... Кад би се то десило, колико би дуго остала са мном? 

Боја његовог гласа, лажна озбиљност, прикривена подругљивост 

били су исти као код оног другог кад joj je једном приликом поставио исто 

питање. Очекивао je сцену и сузе, али уместо свега тога, она замишљено 

рече: 

– Ja сам те схватила и мислила сам да ћеш ме и ти разумети. Нећу од 

тебе да тражим оно што не можеш да учиниш.  

Побеђивала га je; устаде и узе флашу с другог краја стола. Отчепи je 

и подиже према светлости као да je то био шприц, из кога ће опробаним 

покретом истиснути неколико капи. Био се загледао у празно и ћутао je. 

Затим ce лагано приближи сивом кактусу у ћошку и окрете грлић флаше 

према његовом темену. Сува земља у саксији била је лудачки жедна. 

– Да изађемо – окрете joj ce с празном флашом у руци. – Сада имам 

права и ја да тражим нешто од тебе. Узми мантил. Напољу је јесен. 

... Њихају се далеко три танке маслине, опиру се киши, отимају ce од 

корена да би ce ишчупале и пробиле кроз мрак. Испод њихових полунагих 

грана, ове ноћи шуми неки далеки шапат једне друге Марије. Није то шапат. 

То ветрови хајдучки стружу пo кичмама три мокра и усамљена стабла. 
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Влажним улицама града клизе две припијене сенке и личе на једну. Још мало 

времена пa ће ce ишчаурити војне патроле и по такту свог корака псоваће 

влагу. С њима, због њих и у њима рашће мрак и страх. 

Није требало да joj спомиње оца Симеона. Не, никада више. 

 

IX 

 

Сећање je протицало. 

... Није joj га више помињао, a после две ноћи врата његовог стана 

потресоше снажни ударци. 

Ушао je црн, лепо дотеран човек с наочарима – мек, благог изгледа, 

озбиљан. Био је помалo збуњен, као да су му била непријатна она два 

полицајца иза њега, њихове пушке, њихова црна приправност. 

– Рембрант – погледа према зиду. – Симбол вашег живота, господине 

докторе. 

– Шта желите? – упита он. – Да ли сматрате да нешто није како 

треба? 

Збуњеност агента била је прорачуната, пажљиво je посматрао врхове 

својих ципела и размишљао; затим je подигао главу и задржао поглед на њој. 

– Ви не живите у овом стану – обратио joj ce. – Ви свакако овде не 

живите. 

Она му није одговорила. 

– Схватам – рече агент. – Али из овог стана у полицији је пријављено 

само једно лице. 

Стакла његових наочара упијала су све што је било у соби. Њено 

бледило и њене широм отворене очи потресли су га; осмехнуо ce и замолио 

да не буде погрешно схваћен. 

– Полиција je принуђена да буде опрезна. У граду ce наслућује 

бандитска мрежа. 

Одвели су je, a њему је соба постала нека огромна чељуст, пуна 

несносног пиштања тишине. Од те тишине ja лагано умирем, од ње, мислио 

је. Посматрао је са свог прозора четири сенке на улици и ослушкивао je 

тишину. He, рече, ја не умирем. У мени умире нешто, a ja не знам шта је то. 

Ходао je пo соби и слушао своје угашене кораке, шкрипање пода. Зашто 

нисам рекао полицајцима да ja не могу да будем сам? Угледао је свој лик у 
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огледалу и стао. Мрак, рече. Доктор мрак. Угашена светиљка. Мртво сунце. 

Испитивао је црте свога лица. Строго, без радозналости. И одједном му се 

учини да открива страног, непознатог човека. Хладног човека који oceћa 

само презир према његовом мраку. Мртав си, рекао му је онај из огледала, a 

на твом месту овде стоји други. Тишина је пиштала. Склопио je очи и 

уздахнуо. Маријо 2, шта хоће они од тебе? 

Ујутру ce вратила бледа и насмејана. Дуго је стајала пред огледалом 

у коме су се пенушале њене бакарне коврџе, a он – Марија, Марија, 

непроменљива си као и све Марије на свету – мислио је, и још: знам, сада 

знам. Опет ћу почети да се будим као шум воде, са оштрим ножем у мозгу. 

Због три витке маслине и две – Марије. 

A иза горког грча његових усана крила се кесица с две капи отрова. 

Отров? стресао се. Због чега, за кога отров, кад нисам змија да на камену 

оставим прошлост као стару кошуљу? Нисам змија. Ни ишта друго. Само 

сам брат греха. Мислио je грех, a хтео да каже смрт и ништа није рекао. 

Чекао je. У њеним су очима пливале златне искре, јер je и она била као и 

прва, као и многе Марије на свету. 

Она je видела његов мрак у огледалу, његове сумње, његову 

непогрешивост; окренула ce и одговорила мраку у његовим очима. 

– Морали су да ме пусте. И њима је било смешно да ме сматрају за 

нит оне илегалне мреже. 

Оборио је главу; није хтео да испитује помрчину испод њених очију. 

Глас му је пробијао као челик: 

– Јесу ли те саслушавали и питали о мени? 

– Да, не много – одговорила му је тихо. – Затим, било је касно. Није 

имало смисла да се опет враћам овде. 

– Да ли те je отпратио онај с наочарима? 

– Он. 

Отишао je у болницу, a када се вратио, њу није затекао у стану. 

Дошла je после два дана, a отада га je све ређе посећивала и није предосећао, 

није хтео да предосећа да он, преварени човек у загрљају жене, схвата све, 

зна све... У тетребској игри огласио ce петловски трећи – агент с наочарима. 

И он, одлучније него раније, пође ка својој Голготи. И – очи му 

постадоше мутне, лице суво, корачање лагано и тромо. Схватио je да je и та 

Марија јегуља у чијим се бедрима крије неиспитани електрицитет. 
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X 

 

– Срећан ти – несрећан рођени – нерођендан, свети оче. 

Били су пијани; у њима хаос, око њих орахове љуске, допушене 

црноглаве гусенице у пепељари, лепљиве локве ликера и нејасне визије с 

неоформљеним ликовима. Свакоме од њих ce чинило да је онај други свој 

одраз у кривом огледалу. Сада су у свему личили један на другог. 

– Проклети шампањац – саже се први и извади испод кревета флашу 

с ракијом. 

– Одлична идеја – јави се други. – Економичније je ако наставимо с 

малим чашама. Може? 

– Може, оче Симеоне. 

– Зашто – отац Симеон? 

– He знам. Кад пијеш, то име је мајица за твоја плећа. 

– Личим ти, можда, на глупог калуђера? 

– Због чега на глупог и зашто на калуђера? 

– He, заиста, на шта ти личим? 

Пре него што je одговорио, заборавио je шта га је питао онај други. 

Сетио се – да ли се сетио или је читаво време мислио на то – није знао. Сетио 

се догађаја који je видео у детињству; ножа светлуцавог као влажан рибљи 

стомак; прозирног лука који је за собом оставио проклети челик, пре него 

што је пробио ланену кошуљу; тамне локве крви која није била растопљени 

пламен малина; и дебелих стакала жандармових наочара... A наочаре је имао 

и онај из полиције. 

Смешно, трже се. Глупо. Обојица нису могли да имају наочари. Само 

сам уобразио. Онај нож из мог детињства и пробијена ланена кошуља 

свакако је само нека слика из књиге или неки далеки филм. Било је 

беспредметно. Није могао да се убеди. Мислио je на ножеве и на наочари. 

Нисам никао у земљи белих водопада, процедио je. Ja сам бол у црвеном 

мраку и носим отров у вучјим очњацима. Знам, осмехну се. Црни човек треба 

да лежи распорен на прашњавом друму да би се у стаклима његових наочара 

огледали гаврани. Треба звонити на узбуну. Црни човек, кобра, гавран. 

– Не, заиста, на шта ти личим? – упита га други, али уместо да 

одговори, питао je, схватајући да је разговор до бесмислице неповезан: 
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– Да ли алкохол покреће руку која држи нож? Ни један ни други нису 

одговарали на питања: питали су. 

– Каква рука, какав нож? 

– Чекај – руку, нож... да ли њих покреће ракија? 

– Не знам – уздахну гост. – Треба да се пије шећерни напитак. Он 

оплемењује. Да ли сам ти причао о калуђеру који је хтео да постане светац? 

Причао сам ти! Онда. 

Онда неочекивано, као априлска вејавица питање: 

– Шта би с Маријом? 

Сечива, непрестано сечива – питања без одговора. A ово сечиво је 

резало као што се реже зрео клас под грлом, да би шикнуо сок, бол, реч. И 

шикну лаж: 

– Не знам. Не интересујем се за њу. 

– Лажеш – опет сечиво под грлом. – Све знаш о тој курви. Оставио 

сам ти je, мислећи да ћеш с њом заборавити нешто. Преварио сам се. Ниси 

био јак да je сачуваш. Реци, зар не знаш све о њој? 

– Нисам хтео ништа да заборавим – рече. – Она je и сувише површна 

за такав чин. Дошла је сама и сама je отишла. Нисам имао права да је 

спречим у оном што је хтела да ради. 

У даљини је умирао звук заклане аутомобилске сирене. Слушали су, 

затим гост призна: 

– У праву си. Нисмо били у стању да joj пружимо оно што joj je 

недостајало. Бензинске витамине. Сада се вози с полисменима, с гавранима с 

наочарима. Ћао. 

– Ha здравље. И благослови, оче Симеоне. Гавран с наочарима! 

Марија 2, какав изгледа 

свет кроз ту стаклену осмицу? Сив, једноличан, смешан? И како изгледа кроз 

њих твоја бакарна коса, пуна живих искри? Оче Симеоне, кад би на калдрми 

лежао тај човек, кратак да под собом покрије тамну мрљу, која никад не личи 

на малинов сок, шта би видео кроз дебела стакла? И где је дно његовог неба? 

– Оче Симеоне. 

– Престани једном да ме сматраш испосником и реци шта хоћеш! 

– Љутиш се? 

– Због чега? Осећам се пријатно. A ти? 

– Ћао, оче Симеоне. 
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Соба је била преплављена меким сумраком, очи памучне играчке су 

се угасиле у њему. Помрчина је разговарала с обе стране стола. 

– Ушао je и извинио ce. Рекао je да тражи илегалце. 

– О коме то говориш? 

– О гаврану с наочарима. 

– Још мислиш на њу? 

Помрчина уздахну, a њен други крај схватио је тај уздах и није 

поновио питање; само је рекао: 

– Није тај тражио илегалце. Лагао je. Сада већ ни њу не тражи. 

Оставио ју je. Можда ћe ти се опет вратити, можда je већ била код тебе. 

– He – рече. – Нисам ce срео с њом од оне ноћи. 

Али, нешто је ипак сакрио од бившег богослова. 

... Она je још једном дошла код њега; била је бледа, пегава, 

неспокојна. A он ју je, док му je она с бледим кончићем осмејка, са извесном 

неусиљеношћу на уснама, беживотно пружала руку, испитивао погледом, 

тражио у чему je промена. Принео joj je столицу и остао да стоји, 

примећујући да је њена коса изгубила познати, искрасти сјај, a очи врцкаву 

разиграност унутрашњег смеха. Смех, осмејак! Ха!... она ce осмехивала, a то 

је био осмех победничке Марије која je побеђена. 

– Па, како си? – обратила му се она најзад. Маријо 2 – видела си 

флашу изнад ормана с књигама. Јасно је, стонога пузи без сметњи по стрмом 

зиду. Непрекидан зид, без краја, без неба. И не тражи кривца у себи, немој ме 

сажаљевати. – Како сам? – осмехну се: 

– Одлично. И ти, зар не, и ти си одлично? Густо збијена белина 

њених зуба покрила је доњу, лако нарумењену усну и она неким новим, 

непознатим начином покуша да прикрије влагу у својим очима. 

– Да ли заиста изгледам добро? 

– Уверавам те, Марија. 

Сада joj je, први пут откако су се знали, изговорио име, a она, не 

очекујући то, није задржала сузе. Ceo je поред ње; знајући да није само 

преварен човек већ и лекар, помилова je пo коси. Скупљам у длан бакарне 

светиљке, сетио се. Под мојим прстима je једно румено и шумно небо, a ja 

нисам ни дуга ни облак да чезнем за небом. Био бих сигуран само у јами, јер 

тамо бих крио свој отров. Усправио се, одступивши један корак. 
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– Доста је било игре, Марија – рече. – Смири ce и кажи ми шта те то 

мучи. Или да погађам? 

– Никола... 

Покрила je очи и заплакала, a он, иако је пред њим био пацијент, није 

могао да ce осећа као лекар. Упалио je магнетско око радија и принео две 

чаше на сто. Челичне жице електричног грла мутно су зајодловале и покриле 

њен плач. Ухватио је меко за браду и загледао joj ce у очи; два светлосна 

прореза су молила и нису му била туђа, a изнад њих по челу, као жути 

печати извесног процеса, лежале су флеке раније непримећене. 

... После подне je лежала у његовом кревету, покривена само 

чаршавом, исплакана и тупо загледана у таваницу. Он je сређивао своје 

инструменте, решен да joj не каже да joj за то неће више бити потребан 

лекар, да je исти јад неће више довести њему, да je обогаћена јаловошћу. 

И она му отада није дошла, a он је пио увек дуго и истрајно, као тог 

дана, те вечери, с младим човеком, коме није био рођендан. И сваког дана 

тако, сваког дана... 

Помрчина ce угнездила у њихове очне дупље, ослепела их je. У том 

непрозирном простору, тесном и ипак бескрајном, кружио је око њега слепи 

миш – „Још мислиш на њу?” – брз, несносан. Ко би сад могао бити четврти 

тетреб? 

Упали светиљку и пође да замрачи прозор. Калдрма мртве улице 

била је покривена жутим, мутним велом, била je притиснута између два реда 

кулиса. Испод његовог прозора пузиле су две скоро слепљене сенке. 

Страшно издужене, биле су бесциљне и као из гроба, али нису биле љубавна 

двојка. 

– Патрола – рече и настави да тражи у себи и да ce ceћa. 

... Марија je отишла и, не опирући ce, предала ce животу. И једног 

дана нашао је испод прага плави коверат на коме је оловком китњасто било 

извезено његово име. Познао je рукопис. Требало је онда да ce 

фотографишем с тим ковертом у руци, мислио je сада. Знао бих како сам 

изгледао у том тренутку када сам у плавом омоту нашао педесет хиљада и 

писмо – „Верујем у твоју дискрецију и захваљујем на услузи. М.” По други 

пут иницијал, врело жигање кроз теме до сржи разума. 

To је била његова последња лекарска зарада, али не и последњи удар 

ножем. Затим су дошла она два подвига, две тачке криве животне линије. 
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– Да ли да ти причам, свети оче? 

– О чему? 

– О мојој лекарској магији, о двема играма оштрог скалпела. 

– Нисам радознао. Нисам заљубљен у науку. 

– Ипак... 

– Добро, слушаћу те. Ћао за ту магију. 

Два подвига у две ноћи, a други je био црн... Али он је сада мислио на 

први, на музику својих прстију, на животни акорд у њима. 

... Нoћ je била само дебела и тешка чаура осветљене операционе сале. 

Испод белих снопова рефлектора све је било бело – он, асистенти, опијено 

голо дете над којим ce сагињао. Кад је начинио први мек зарез, у граду су 

као гладни шакали почеле да завијају сирене. Кo је хтео да живи, требало је 

да се спасава, као кртица да се забија у земљу. Невидљива смрт се 

приближавала из мрачног неба a он није могао да прекине операцију; 

веровао је својим рукама. Можда сва деца на свету имају памучног пајаца 

коме су у безбрижној игри ишчупали једну ногу, и имају своје небо и бајке 

иза тог неба. Спирални звук сирена продирао je у ушне шкољке, копао, 

начињао све на свом путу, таложио ce у људима као експлозив. Оклоп 

лобање могао је сваког часа да попусти. Уз многе мирисе провукла се још 

једна нит – мирис зноја, страха, човечности. 

– Мало има химни, оче, о рукама, веома мало. Роден и Бурдел нису 

оживљавали руке. Они су их препарирали, укочили у камену и гипсу. Да ли 

схваташ, оче Симеоне? 

У тим рукама био је један дах, један пригушени дечји смех, једна 

недовршена игра, пресечена тешким камионом. Те су руке мирно преузимале 

инструменте, сигурно дешифровале анатомију вештим виртуозним резовима, 

секле и шиле непоновљиво. 

Сирене су завијале. Изнад белих маски оних око њега звездасто су 

прскале светлуцаве зенице и топиле се. Мали квадрати њихових лица били 

су меки и мокри, издајнички наги; и молили су да све то престане, a они сви, 

колико их je било у сали, да постану кртице, да ce завуку у земљу и, пошто 

су им лобање биле пуне звучним експлозивом, расејано су помагали да би те 

ноћи постали сведоци једне хазардне игре у коју je он уложио много и добио 

много. 

– Дивне руке, очи... Проклете руке. 
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Други je подвиг био црн. У њега није уложио ништа a изгубио je све 

оно до чега му је још било стало. Себе. 

... Ноћ. Млечни рефлектори и све млечно испод њих: он, они с њиме, 

обесвешћени пацијент на столу. Густо, бело млеко у коме су покрети спори, 

неоформљени. 

Није стајао сигурно на ногама, није могао брзо и са сигурношћу да 

завуче руке у хладне гумене рукавице, a у врховима његових прстију умирао 

је дуго неговани акорд, музика која се губила као жубор усахлог водопада. 

Кад се сагао над полупокривеним човеком, осетио је да му бела маска смета 

да дише. Усправио се да се прибере за битку и изненадио ce. Сирене нису 

завијале и небо није тутњало, a ипак – очи оних око њега биле су широм 

отворене, зенице у њима звездасто су прскале и топиле ce. Нa њиховом 

месту остајала је болесна глазура страха, a он, сећајући ce првог подвига, 

није могао да схвати. 

– Све је било тихо, сирене нису позивале људе да постану кртице, a 

ипак... Сваташ ли, оче Симеоне? 

Неодговарајући инструмент, мислио је. Мала грешка. Погледао je у 

своје руке и остао тако повијен. С кристалном јасноћом je схватио. У 

страшном млазу светлости, гумене рукавице су се таласале и развлачиле у 

подрхтавајућу плиму. То није била кратка телеграфска вест, већ проста, 

дотад непозната истина. Гледао je укочено и срачунавао колико још има 

времена да повуче сигуран црвени рез преко човековог грла и да кроз њега 

провуче спасоносну сребрну цевчицу. Руке су све више постајале туђе, 

удаљавале се од њега, остављале га. Алкохол, проклети алкохол, рекао je у 

себи у чуо: – Докторе, пулс...– Пулс? – није схватао. – Шта то пулс? – Сетио 

се: ритам пулса je опадао, лагано je путовао у неповрат, у укоченост. 

Алкохол, проклетство. – Докторе, пулс, срце. – Страх у разливеним зеницама 

није био изазван плачем гладних сирена. Истина је била проста, нага као 

нож: његове руке нису биле способне за битку; издајнички су дрхтале, биле 

су престареле. 

У операционој сали све ce било испреплело у оштре линије и боје. To 

ломљење било je глуво и нечујно, али није било слепо. Све је имало своју 

сјајну зеницу, свој прекор – рефлектор, трепераве стрелице иза стакла, сјајно 

метално огледало. Све што би видео и замислио. – Мртав, чуо je и сетио ce: 

његове руке и један човек умрли су у исто време. И он сам са својим рукама. 
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Црни подвиг. Сада је покушавао да исти такав прекор открије у 

зеницама бившег богослова, a када je чуо његов глас, заборавио je на шта је 

мислио и шта је хтео. 

– Нисам те чуо, оче Симеоне – рекао је. – Шта си питао? 

Онај други баци на под угашену цигарету и с муком се усправи. 

– Ништа нисам питао. Рекао сам да нема више ракије. Да се 

опростимо? 

Опет je био сам. У углу памучни пајац са ишчупаном ногом, на зиду 

високи кепеци у пелеринама. Кактус, виолинска футрола, бол за двема 

Маријама. И мрак. Нека иде све до ђавола... Све? Зар и број 1 и број 2? Али 

то нису били бројеви. Биле су то живе, вреле, трепераве срне, биле су то 

Марије. Биле су. 

– Добра ти ноћ, Никола. 

– Ћао, оче Симеоне. Добра ти ноћ. 

Добра ноћ и вама који нисте број, вама слатким, белим женама, 

белим болима, срнама, вама – птицама селицама с меким топлим крилима, 

белим женама, вама – двема тугама са зеленим очима, некада пуним 

маслиновог цвета, хиљадама сунашца, добра ти ноћ – проклета пијаницо, с 

мртвим рукама, нејаким да сломе све око себе, кад су већ нејаке за нове 

летове, глуве за акорде, слепе за друге Марије, хладне за свој бол, добра ти 

ноћ, невесели пајацу са ишчупаном ногом, ударај са своја два месингана таса 

и испуни празнину коja је остала после њиховог смеха. Добра ноћ, добра 

пакосна ноћ у којој ће неко у мени сањати нож, неко који je рођен у алкохолу 

после моје смрти, неко коме je име за смех Добра Ноћ. 
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НОЋ ДРУГА 

 

I 

 

Његовом кожом клизнуо je мрачан шум. Тупо je шумео бол у три 

пршљена. О појас je носио заденуту тугу, нагу, исукану; корице су за њу 

биле тесне. Руке издајнице биле су пригушене медузе и нису биле стегнуте 

да се из њих шаком срче водопад неба. Леже негде заклане три маслине, a 

корен им je дубок; иза њих не звоне јесенски дукати бреза, не машу беле 

гране као беле девојачке руке, јер je земља била без даха. Ветар je дух, 

затворен у глинену посуду и бачен на пешчано дно. Ветар je јатак младости, 

a младост je девета рупа на свирали. 

Младост? с горчином се упитао. Шта je то младост? Црвени 

голмански дрес, оловком доцртани брчићи, плаћене жене? Нe знам шта je 

младост, признао je. И не желим да знам. Нисам рак да гамижем успоменама 

и нисам вилин–коњиц да се родим за један дан. За једну Марију. Ни рак ни 

вилин–коњиц. Moja кожа жубори од врелине, од немира и ишчекивања. 

Кроз прозоре крчме дан je изгледао прљав. Био je рђава скитница 

кога je хладноћа приковала на једно место. Све што je могао да види била je 

тамна рђа с друге стране улице. Зид, огроман гранични камен, иза кога je 

могла да постоји само пустош која се предосећала, сивоћа која убија. Ништа 

више. Пустош и сивоћа. 

Убиствена сивоћа, изненадио се. Недостаје ми фантазија. Загледа се у 

чашу пред собом. Taj зид je само корица једне књиге пегавог детињства. 

Нисам исти као у својим ноћима, у овим ноћима подељеним на две Марије. 

Дању нисам кобра да вребам из рупе и мрака, и у зубима не носим отров. 

Носим наду. Зид! Одшкрини га као корицу књиге, пa ћеш видети; зелене су 

горе пo свету, страховито су зелене кад наступи сунчева поплава. У њима 

расту црвенокапе печурке, и оне нису то, већ људски домови, села шарена 

као ускршња jaja. Изнад сваког потока неуморно шкрипе воденице. Поред 

беле пене њихових точкова тромо пузе пуне вреће брашна, и оне то нису, већ 

старци, воденичари, опијени жубором и ракијом. Путују некуд, једна за 

другом, брезе, јабуке, девојке. Пониру у сребрне облаке. Пева румена крв у 

зрелим лозама, a испод њих, иза сивих корица зида, леже бајке. 
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Леже? Осмехну се. Лажем неког. Бајке нису зелене, уздахну. У рату 

под пеном не шкрипе воденични точкови. Рат je, сви људи имају веђе и нико 

није слеп. Ja сам само тако мислио о подофициру, онда, у планини. A кад га 

је олово пробило, видео сам да и као мртвац хоће да искапи живот очима. Јер 

није био слеп. Пробило га је олово, али да je остао жив, да ли би чекао своје 

распеће као ja? Ван простора, ноћу да сања нож, a дању да тражи бајке? Кao 

ja... 

Сетио ce: те ноћи, кад ce растао с богословом, дуго je седео и 

ослушкивао врелину своје крви. Затим je гласно рекао: не жалим ја за двема 

Маријама, мене само усамљеност убија. Зато je и ослушкивао шум своје 

крви. Јер те ноћи био је сам, затворен у мрак, слеп за сутрашњи дан. Тада је 

чуо пуцњеве. Било je то пред зору, a у зору звезде умиру. Наслонио је чело 

на прозорско стакло. Нешто ce дешавало, нешто je реметило ноћ. 

Негде далеко ударала су ситна, брза звона, завијали тешки 

аутомобилски мотори. Иза северних кровова вину се љути пламен, превари 

њихову црнину и остави изнад њих крв свог језика. Пламени стубови су 

оштро хрлили према звезданом вимену неба. 

Горе складишта бензина на крају града, сетио се. И постао ироничан: 

a ja сам само ватрени навијач у једном такмичењу. Пасива живота. Почео је 

да погађа ко je пуцао у оне што су извели акцију. Немци, претпостављао је. 

Стегну зубе. Не, грешим, поправи ce. To je онај гавран с наочарима. Гаврани 

кљуцају звезде. Зато им очи светлуцају изнутра. 

Заспао je. И сањао многе кратке снове. Није млатарао ногама и није 

летео као у детињству. Грозни снови. До сванућа. До неке провалије.  

Сада, у крчми, убијао је те снове ракијом. Гледао je кроз прозоре 

крчме и обмањивао самог себе да иза зида, с друге стране улице зелено дише 

бајка. Бајка: печурке са црвеним крововима, воденични точкови у пени, 

златогрле сенице у грму. Лаж. Сви су кровови расточени, мрачни, с празним, 

растуреним гнездима рода на њима. Бајке су биле убијене оног априла када 

су војничке цокуле чупале јагличке, те жутоглаве пољске царице. Од тог 

времена бајке умиру сваког дана. Стоструком смрћу. Леже мртве као што у 

углу собе почива мртва памучна играчка са ишчупаном ногом. 

Мртва je и празна чаша, a он, иако гледа у њу, не може да види ништа 

и зна да су чаше чаробне кристалне кугле само ноћу кад у њима, као од 
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исцепаних комадића, саставља априлске жуте цветове, усамљене планинске 

колибе, две Марије. Све што би пожелео. 

Марија, шта je с дететом? Да ли још увек одзвања његов глас – како 

то ветар дува, ко држи небо, како разговарају лептири? 

– Сипај – подиже главу. – Сипај, рекао сам. Крчмар се тешко одлепио 

од шанка, послужио га. 

– Ово је девета. Да ти не буде много? 

– Зар те то тако страшно занима? Плаћам... 

– Знам, пази. Немој свашта да причаш. Пијани нису пожељни. 

Саже се према њему, плав, знојав, разрок. 

– Ноћас им је изгорео сав бензин – рече му. Он ce загледа у лепљиве 

очи крчмара и насмеја се: 

– Знам. Ја сам то учинио. Једна шибица... кврц... и готово. 

Посматрао је: разроке очи постадоше мокре, испупчене. Плаве 

жилице испод њих на јагодицама, као да су ce покретале, испреплићући ce и 

сисајући сок једне другима. Кao несхватљиво сићушне змије. 

– Ти опет свашта говориш – чуо je и осмехнуо се. – Пре две вечери 

претио си ножем. Сада... Потказаће те неко. 

Није био пијан. Само ce борио с досадом. Испразнио je чашу и није 

спречио грч на лицу. Протегну се: 

– Запалио сам, и не само то. Убио сам. Једног од њихових, црног, с 

наочарима. Сада се у стаклу његових очију огледа његов брат гавран. Ножем. 

Не, зглобовима ових прстију. Онда гркљан лако пуца. 

Крчмар се повлачио, a он се још више протегну. 

– Чекај... Куда? Хоћу да платим. 

Иза сивог зида с друге стране улице није се предосећало ништа – 

нити бајка, нити празнина. Само магла, тешка и отровна магла, бели густ 

немир, тром као смрзнути пуж, немир, укочен изнад једног збуњеног и 

преплашеног људског гнезда. 

Тако је увек почињало оно чији се крај није могао да сагледа, јер је 

све имало свој тако брзи крај да он више није могао да мисли ни на почетак. 

И он више није био он. 
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Магла. Али, ако су иза тих зидова дисале бајке, оне су ипак биле 

мрачне и свакодневне – једнолични војници, једноличне куће, једнолични 

људи. Због тога je, кад је за собом затворио врата крчме, корачао без 

радозналости за звуке и боје око себе. Звуци: једна Марија за сву ту војску, 

за сва та уморна лица једна Марија, на њиховом језику Лили Марлен, која 

извире из непресушног извора неког невидљивог звучника – Марлен, 

Марлен, Марлен – и боје на које око утрне, постаје равнодушно слепо. 

Требало би побећи од свега овог, од самог себе, од сивих забринутих 

лица пролазника, треба човек да се расплине и као смрт да буде неспособан 

да у људским очима открије заклане снове, да се расплине и да отпутује у 

неизвесност, као облак у свемир, да не би гледао мртве птице у туђим 

зеницама, да не би слушао крик у пререзаним грлима. И туђе песме – 

крикове – Марлен, Марлен, Марлен! 

Једном је на длану држао птицу. Хладан јесењи ветар донео му је на 

праг. Марија, погледај, пружио joj je пуни длан. Гост. Препелица. Дар јесени. 

Још je жива. Марија, да је чувамо па ако ојача нека пође на свој југ. Југ, 

погледала га je она. Њен југ је и наш. Југ – Африка. Твоје бајке о извору 

Нила, о дијамантским пољима, плачу антилопа, Никола... После два дана 

Марија је туговала за мртвом препелицом. Тада – једна. Сада су све птице 

биле мртве, без ветра у крилима, без ватре у очима. Мислио je на птице са 

смрзнутом капи у кљуну и, није приметио, осетио je: последње куће града 

остале су иза њега. Нa речној обали песак је шкрипао под његовим ногама, 

онај песак који је некад био издробљено сунце. 

Марија, постала си бол. Зашто због тебе претим ножем? Можда сам 

луд. Тебе нема, ти никада ниси постојала. Узалуд сам умирао у напору, 

тражећи у другој Марији твоје врлине и оживљавао за нове напоре, 

откривајући у тој Марији, само Марију, обичну Марију. И неку Марију. 

Нe, згрчи се, осећајући да се ветар мешкољи у врбама. Ти ниси 

постојала, ти си прозирна сен, сен без топлих груди, без врелог уједа мокрих 

зуба. 

Луд сам, трже се, уздахну, згрчи се. Ta Марија је само непостојећа 

личност. Ње никада није било. Ни мртве птице, чија сен маше крилима иза 
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мог чела. Никада – те Марије с топлим хлебом испод шуштеће свиле, с 

белим хлебом, грудима топлим и белим. Никада. 

Али, ja ти долазим ноћу, чуо je. Ja заједно с тобом слушам коњаника 

у нашем часовнику, ја још чезнем за твојим бајкама. Сети се бола у мом телу, 

моје глади, сјаја у мојим очима. Сети се, сети, да ли се сећаш? 

Сећао се и враћао у неку изгубљеност. 

– ... Марија, дивни су наши трагови у овом песку. Бесмртни су, 

дубоки. 

Наслонила је главу на његово раме. 

– Песак – рекла му је. – Густ, врео песак. Волим његово шкрипање. 

Свако зрнце носи у себи један део сунца. Никола, стегни ме, упиј ме у себе. 

Корачали су загрљени; његова се рука као пузавица обавијала око ње, 

прсти су били наелектрисани. 

– Да ли си припадао другој жени? Никола, немој ми говорити о 

другим стварима, кажи: да ли си припадао другој жени? 

Ноћу, Марија, ветар умире у загрљају жутих врба. Њихове гране, као 

покретни пипци, у свом заносу, самртнички су стегнуте око његовог 

неиспаваног грла. Умире ветар, a кад буду у зору умрле и звезде, са сунцем 

се рађа нови ветар, чедо једне дубоке ноћне страсти. 

– Заиста, да ли си припадао другој жени? 

A кад тај ветар буде мртав, ноћни небески жетелац сав претворен у 

седефасти срп, снажан и напет нагоном у кичми, заплешће се у влажне косе 

врба, испиће са беле, младе коре све сокове и лудо опијен потонуће у први 

вир. Он, жетелац – месец. 

– Да ли сам припадао другој жени? Да ли би те болело, Марија, кад 

би тако било? 

Припила се уз њега, задрхтала je. 

– Нe знам – прошапта. – Хтела бих само да знам. 

Он je стао, привукао je још више себи. Да ли да joj причам о 

плаћеним женама? Стисну усне. О гимназијалки у возу, о својим длановима 

који су горели од тамних пупољака немилованих дојки? Немогуће. Па ти 

ниси гимназијалка. 

– Ипак би те болело. 

– Припадао си – значи... 
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– Нисам... – слагао je a знао je да и она зна за његову лаж. – У себи 

нисам носио љубав према Другој. 

Прва Маријо, обмано број један, своја и моја обмано! 

И знао je: српасти месец се опијао врбом, после смрти ветра. Знао је 

да je она припадала другима, предавала се исто као и увек, уз шум 

раширених ноздрва и са оцртаним бамбусом у кичми, с неким мирисом који 

се упија у сва чула. Да постане лук за стрелу. 

Три маслине, три још нејака стабла. Добар дан, витке девојке. 

Марија, да их усвојимо заувек? 

A једном, одавно, под тим стаблима залепио joj je на чело свица, 

једном, кад je под његовим миловањима задрхтао танак бамбусов лук њене 

кичме. Једном... 

Збогом, маслине. Исувише сам стар и превише уморан да бих могао 

да умрем испод вашег зеленог неба, под сном вашег млека. И не знам због 

чега бих овде тражио звезде. Кад дан одзвони у вашем лишћу, усамљеност je 

тежак бол, и реже само мало изнад очију. Прешао je руком преко обраслог 

лица. Мислим на њу због памучног пајаца, због његове усамљености, не због 

своје. 

Нашао je разлог и не сада... – Овде je једном био и с другом Маријом. 

Сркали су песму сокова маслина и бројали дукате беличастих брезиних 

грана. 

– Волим сребрно ткање у твојој коси – рекла му je друга Марија. – Да 

ли си срећан са мном? 

Срећан? зачуђено ју je погледао. Држи ме за идиота. Међутим, гласно 

joj je рекао: 

– Зар мислиш да нисам? 

Одједном му се учинило да je од речи до речи водио тај исти 

разговор, на истом месту. С првом, пре неколико година. Кao да ништа није 

прошло од тог времена. Ниједан дан, ниједна ноћ. Бojao се да мисли на прву 

кад je био с другом. 

Ja имам и сведока да je нешто ипак прошло, рекао je. Шта je то 

прошло? питала га je друга. Кo ти je сведок? Памучни пајац, одговорио je. 

Прошло je време његове игре, постаде убедљив. Памучни пајац je глупа 

нада, сложи се она. Обична играчка са ишчупаном ногом. Са ишчупаним 

срцем, пресекао ју je. Ипак, то je само играчка, није попуштала она. Питала 
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га je – што мислиш на њу? Згрчио се: на њу? Јесте, на њу, рекла му je. Нa ту 

памучну играчку. Слушао je склопљеним очима. Мучио се да задрхти. 

Мислиш ли да не знам? додала je. Шта? упитао je. Шта то знаш? Све, 

одговорила му je. Све. Миловао си моју кичму као да je њена. Ja сам само 

играчка у твом животу. У животу те играчке. 

Нe, грешим, сетио се. Разговор с другом Маријом водио се другачије. 

– Због чега ме не питаш? – тихо je рекао. – Због чега, реци? 

– A шта да те то питам? – упитала je. 

– Да ли сам припадао другој? 

Она je ћутала. Затим се сагла. Није то учинила због жутог цвета. 

Хтела je, он je то знао, да сакрије очи од њега. 

– Пребацујеш ми због мог живота? 

Његова напетост попусти. Нe тражи ме на земљи, мислио je. Ja сам 

далеко у кљуну мртве птице. 

Пајац има тасове у рукама. Али с једном ногом се не иде на параду. 

Чуј, Марија... 

– Немам шта да ти пребацујем. Само ми се понекад чини да си 

усамљена. 

– Шта je то усамљеност? – опет га је упитала. 

– Стање, живот. 

– Нe – рекла му је озбиљно. – Не, Никола. Усамљеност je смрт. И 

ништа више. 

A у подземној колони нећу бити сам. Корачаћу с поднаредником и 

бићу поднаредник у чети смрти, a он ћe бити капетан. У колони сени бићу 

сен и сам. 

Удисао je растопљени бакар њене косе и мислио на памучног пајаца, 

на његову усамљеност. Јер, пре него што je пошао на састанак с њом, добио 

је писмо. Свеједно, иако није било потписано, рукопис је познавао. Није му 

се извињавала. Њене речи нису биле онакве на какве је он био навикао. 

„Момчић je добро. Кад је добио нову играчку, заборавио је памучног кловна. 

Збогом. Немој се бринути.” Потпис – Марија (бр. 1). 

– Зар да се не бринем? – упитао je гласно и ухватио себе да је другу 

Марију сматрао за прву. 

– Због чега да се бринеш? – зачуђено се окренула према њему. 

Брзоплет сам. Да ли сам такав увек кад мислим на три маслине? 
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– Због тебе – рекао је мирно. – Бледа си. Можда рђаво спаваш? 

– Заиста се немој бринути. – Изгледала је утучена. – Увек сам била 

тако бледа. Можда чак и више. 

Загњурио je лице у осветљену шаку. И још пре него што je упалио 

цигарету, осетио je да је пламеном свог упаљача открио лаж у својим очима. 

– Увек? – Лаж се осећала и у његовом гласу. – Увек, a ja то нисам 

примећивао. 

Тако je. Тада je почело. Нe онда када је дошао онај с наочарима. Онда 

на овом истом месту са урезаном сликом: прегршт печурки под стаблом, јаз, 

љубавна трка кратковечних вилинских коњица. И облак – прострто платно 

изнад реда топола. Сада се сам, на пешчаној обали, после чудне ноћи 

проведене с богословом уз шампањац и мараскино, сетио да je тада почео 

крај. И још једном у њему зашуме лишће маслина. Још једном сам на 

пешчаној обали реке, на пешчаној путањи која непогрешиво води у крчму. 

Жедан сам, самртнички сам жедан, оче Симеоне. Да ли ме чујеш – 

жедан. 

Котрљају се мутне воде реке, искежено прете под њима хиљаде 

утопљеника. Гомила векова и сви утопљеници у њима. 

Жедан сам, жедан сам... 

 

III 

 

Измислићу неки рођендан, рече. Једноставно ћу прославити као отац 

Симеон ноћас. Кад наздрављам, руке су прецизне и непогрешиве. Нe дршћу. 

Са њих ниједна кап не капље узалуд. 

Мирише на рану јесен. To је безбојан, болан мирис, нечујан плач 

закланог пољског плода, нема берба грожђа и усукан дим изнад градских 

кровова. Подрхтавају наги ветрови, ухваћени у мрежу улица, и немају залета, 

па, тешко притиснути оловним облацима, стружу мокру калдрму, клизајући 

се опрезно преко малих барица. Лишће умире без журбе. Његову смрт не 

оплакује ниједна птица. Не звони ни једно грло. Чак ни заклана грла јесени. 

Киша почиње косо да тка; тиха је, нема, невидљива. Из сваког отвора, из 

сваке пукотине града, извире модрикаста неизвесност, пa je од ње и због ње, 

далеко јецање црквених звона мутно. 
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Празнина. Модрина предвечерја спушта небо, a све што je под њим 

остаје укочено у неком ишчекивању. На западу нема ни капи бакра, ниједног 

лимуновог водоскока. С те стране мртво леже планине под облачним 

вименом; задављене су у сивом, густом млеку. Погрбљени људи журе 

забринуто, сами без својих сенки. Ове се ноћи кроз згрчене прсте грана неће 

сливати лепљиви млазеви месечине. Због тога се сада пакосно кикоћу ројеви 

чавки и због тога ће, кад се све буде смирило, високо над градом зацвилети 

ждралови. 

Путујте, птице. Ја сам само укочени, недоречени крик мога меса. 

Крик за једним југом, за једном топлином. 

Ушао je. Лагано je затворио врата крчме и прибио се уз један кутак. 

Немогуће, рече, то нешто друго није како треба, покуша да се утеши. 

Посматрао je своје лице у великом огледалу зида, мрак у полумраку. 

Да ли човек може да остари за једну ноћ? упита се. Да ли он може да 

буде неко други у самом себи? Посматрао je пажљиво и с неповерењем: онај 

у црном оквиру приносио je упаљену шибицу према свом лицу, обраслом у 

мрак и с јаким сенкама испод јагодица. Са цигарете покуља дим, разреди се 

и остави за собом мрак у полумраку. 

– Коњак – наручи и остаде укочен, са заривеним прстима у коси, 

загледан у мрље прљавог чаршава. 

– Коњак – трже га равнодушни глас, и затим једним гутљајем 

испразни чашу. 

– Коњак – опет наручи сувим, пустињским гласом. 

Слика ране јесени дубоко се упила у њега. Киша, густо и косо ткање 

преко старих, беживотних кровова. И шта још? Погађао je: бедно обучена 

старица с мршавом козом пред собом. Инвалид подупрт на штаке и загледан 

у земљу. Рат неколицине босе деце. Улице и беда на њима, све до крчме. 

Али у њега се упила јесен коју je он предосећао. У таквој јесени 

мирис болнице je много јачи, скалпел сигурнији. Чезнеш ли за тим мирисом? 

упита самог себе. Какав мирис? хтео je самог себе да обмане. Страсно je 

уживао у својим питањима. Да ли бих могао да оставим своје три маслине 

под њима самима, као што јелен своје изношене рогове оставља испод јаких 

шумских стабала? Без бола, као процес обнављања. И опет без везе, без реда: 

да ли болница има у јесен другачији мирис, скалпел другачији рез? Да ли 

хирург постаје филигранист људске анатомије кад лишће буде умрло? 
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– Изволите. Дупли коњак. 

Био je расејан; питао je несигурно: 

– Наручио сам? 

– Поручили су други. Неки ваш познаник. Машинист. 

Са суседног стола поздрави га обична сива глава; насмејано му 

наздрави, показујући празна уста. 

– У здравље! 

– Да нисмо негде пили заједно? – упита уверено. 

Ха, да ли сам се и пред тобом клео да ћу на неког замахнути ножем? 

Ти си део једне киклопске главе, a ja сам преморен, јер небо плаче мојим 

сузама. 

– Нe, докторе – чуо je. – Ви сте пре две године спасли моју жену. 

Сећате се – тумор... 

Није се сећао. Ивица чаше тупо je ударила о његове зубе. Течност као 

пламен склизну низ грло и у широкој плими разли се у њему. 

– Да ли сам ти причао о свим ножевима на свету? – упита. – О једном 

билиону ножева, од првог човека до данас? Седи са мном. Слушај ме... 

Сада су била двојица, изнад две чаше, a са улице се чуло како киша 

за собом оставља звонак траг у олуцима. 

– Да ли сам ти причао? Нe! Е, видиш, човек треба да избрише ножеве 

из живота. Ћао, за мој рођендан. Хеј, момче, сипај. 

Машинист je из свог џепа извадио бледу и згужвану слику. Ставио je 

испред њега и прстом додирнуо један њен крај. 

– Ево je, с децом. Кад je изишла из болнице. A ja вам нисам веровао, 

лажу доктори, говорио сам. 

Пријатељу, ми носимо лаж са собом и једно не знамо: да ли нас то 

одржава у животу или je негујемо да би убрзали своју смрт. 

Окрену слику према лампи и мрачно упита: 

– Да joj име није било Марија? 

– Марија! – Машинист узе слику и врати je у џеп. – Марија je 

светица, богородица. A она... Чекај само. Ако будем дошао пијан, видећеш... 

– Стани – тихо je изговорио. – Нисам то питао. Да ли твоја деца имају 

памучног пајаца? Нe, не то. Друго. Да запевамо у част мога рођендана? 

Да ли си некад плакала кроз песму, Марија? Да ли си некад дрхтала у 

грлу, као нож, који не зна да ли да се зарије до дршке у ланену кошуљу или 
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да свечано блесне под болничким рефлекторима? Живот je истраживање. 

Пробај једном, заплачи. Рекао сам – да ли си плакала? Погрешио сам. To није 

плач. To je нешто друго, дубље и нејасније. To je нешто без дна, пa падаш и 

на свом путу срећеш све оно што je дотад било притајено. Једног празника 

певало нас je троје – ти, ja и бели нарцис у тешком кристалу. Сада смо трио, 

рекао сам и ставио пуну чашу испред белог букета. Нисмо још, шапнула си 

ми. Кроз неколико месеци, помиловала си ме дахом. Знаш ли да сам још 

једном поновио ту игру? Не с нарцисом, са хризантенама. Оне, ja и друга 

Марија. Био сам исти и она је била иста као ти – насмејана у ноздрвама, с 

белом затегнутом кожом на јаким јагодицама. A иза хризантема, у куту се 

назирао памучни пајац. Био je нем. To је била само игра. Био je рат и око нас 

су људи умирали. Свирај на виолини, рекле сте обе, ти једном и много 

касније после тебе, она, a ja сам мислио да су те две вечери једно вече и да су 

обе Марије једна Марија. 

– Свирај – рекао je и угасио опушак у празној чаши. – Рат је, људи 

умиру. Свирај! 

– Да свирам? – Очи машинисте нису биле зачуђене, већ уморне. – Да 

свирам? Како? 

– Свеједно. Кao машина, као ужарена локомотива у ноћи. 

Почео je да ce смеје грлено, туђе. У очима га је пекао бол. Кao 

коприва. 

Из мрака келнер доплива и стаде пред њих. 

– Станите – рекао им је суво. – Немац тражи да престанете с 

певањем. Ноћас су му убили брата код складишта бензина. Прети, пуцаће. 

– Брата његовог? – рекао je гледајући кроз бол својих очију. – Добро, 

донеси коњак. Певај пријатељу. 

Келнер остаде да виси изнад њих, његова леђа у огледалу била су 

широка, здепаста. 

– Наручио сам коњак. Хајде донеси. 

Два келнера, онај из огледала и онај изнад њих, приближили су се 

један другоме, залепили се леђима. 

– Престаните да певате. Он је пијан. Може свашта да ce деси. Један 

метак, два и свршено. 

– Нe могу да схватим – рекао је подругљиво. – Метак због оног 

ноћас? Ta они и као мртви корачају и певају о својој Марлен. 
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Машинист се несигурно подиже са столице; био је стар, побелео, 

нејак под теретом година. 

– Да пођемо, докторе – замолио је. – Код куће ме чека змај. 

Марија, ако никад ниси плакала кроз песму, покушај једном. To je 

сладак бол, a све друго горка суровост. Покушај. 

– Остаћу још, чуо је своју крв. – Има времена до полицијског часа. И 

певаћу. 

И запева. Љутито, плачно, крваво. До крви и о крви. 

– Швајн... 

Дошло је то као олуја. Зидови крчме су се таласали, постајали меки у 

малтеру, столице и столови стајали су накриво, љуљали се, борили се за 

равнотежу, преплитали. У огледалу је уместо себе видео у свом оделу 

страног човека. 

Немогуће, мислио je. To нисам ja. To је сенка сивог зида, a Немац на 

сенку нишани, на обичну сенку, заборављену поред празних чаша. 

– Швајн, швајн... 

Војник je био пијан и увређен. Псовао је грленим узвицима и 

млатарао тешким деветмилиметарским валтером. 

Нишани на сенку, мислио je. Кao да може да је прибије метком уза 

зид. 

Није могао да ce истрезни и без разумевања, ипак je схватао, гледао 

је детиње ружичасто лице, смешан си ти лампион без иједне боре. 

„Ти, црначка свињо”, преводио je у себи и размишљао, знајући да 

треба нешто да учини. Немогуће. Погрешно преводим. Црначка свиња? 

Црна, можда, црна. Иначе... Швајн, шварц... Треба да се браним, сетио се. 

Како би било да га ударим столицом? Једноставно, по глави, као кундаком. 

Осетио je бол у мишићима. Песнице су се стезале, скамењивале. To млеко 

надолази у њима, осмехну се. Треба да се ослободим њега као дојиља. Удар 

као веслом и бићу слободан. Један брзи замах преко чела, преко лица, преко 

тог лампиона и све ће бити свршено. Осовина ће попустити, ток рата биће 

измењен. 

Ослањао ce на столицу, није био сигуран да ће je брзо подићи. 

Лампион ce ширио, пунио се бесом, журио да подели на слогове све познате 

и непознате немачке речи. Осетио je да му ce влага у грлу претвара у 

прашину и да му прсти обамиру изнад ослонца на столици. Цев валтера 
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несигурно се љуљала пред његовим очима. Кao онда у планини, сетио се. 

Нестаће и отвориће широм очи да види живот. 

– Камарад – чуо је глас оца Симеона. – Камарад. Како ти се допада 

ово? 

Лампион спласну и окрете се према богослову; његове влажне, 

бледозелене очи посматрале су филигранску табакеру. Валтер је висио изнад 

кратке, широке cape чизме. 

„Шта хоћеш ти? Зашто се мешаш?” опет je у себи преводио с 

немачког. „Шта је то?” 

– Дас ист гут, камарад. – Богослов је спустио табакеру у тешку, 

меснату руку Немца. – Бите... 

Чуо je речи упућене њему и олабави прсте око ослонца на столици. 

– Чисти се. Ja ћу га смирити. 

Валтер је лежао на столу поред празних чаша. Пуначки румени прсти 

непрестано су миловали сребрни вез. Швајн, ха... A ja сам сањао нарцисе и 

хризантеме. 

– Бежи и чекај ме на улици. 

Лагано, несигурно, подупирући се од стола до стола, заљуљао се 

према вратима која су му се неочекивано учинила сасвим далека и 

недостижна. 

 

IV 

 

Помрчина је изнад њих везла мокре шаре. Око нејасног живота 

уличних светиљки ројиле су се игличасте капи, као прозирне бубице. Испод 

њихових ципела умирале су хиљаде зрикаваца, хиљаде невидљивих барица. 

– Због чега је хтео да те убије? 

– Нe знам – одговорио je. – Био сам пијан. И сада сам пијан. Не 

верујем да сам изазивао. 

– Не верујем да ниси изазивао. 

– Како год хоћеш, оче Симеоне. 

– Престани да се шалиш. Тражио сам те читаво поподне по крчмама. 

– Јеси ли ме тражио да наставимо рођендан? 

– Рекао сам ти синоћ да сам слагао. Није ми био рођендан. 
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– Свеједно – зевну у мраку. – Говорим о своме рођендану. Данас сам 

се родио у сребрној табакери. С твојим неочекиваним доласком у крчму. 

Рођендан, a ja сам умирао хиљадама смрти. У мојим костима пузе 

ветрови као бели мишеви, слушају дах моје прашине, питају шта је то бити 

покојни... 

– Киша. Шта је то киша, оче? 

– To je умирање. Moрao сам да ти очитам опело. 

– Moгao си – признао је. – Због чега си ме тражио. 

– Зато што си лекар. Не ја, него мој брат. Рекао сам му да то више 

ниси, да си то био. Свеједно, рекао je. Твој пријатељ je лекар. Пронађи га. 

– Да ли се шалиш? – упитао је. – Да те не мучи досада? 

– Говорим истину. Чека нас у другој улици. 

– Нека потражи другог ако му џеп није празан. 

– Твој пријатељ, рекао ми je, он је лекар. Он ми je потребан, нагласио 

је. 

У другој улици ниче из земље снажан и непомичан стуб. Јака од 

капута била му је подигнута, чело покривено тешком, мокром косом. Због 

тога се није могло видети какво му је лице. 

– Изгубио сам наду да ћемо вас пронаћи – рече стуб; окрете се 

богослову: – Остави нас насамо. 

Богослов наби шешир на очи и стопи се с мраком; под његовим 

ципелама гануло је нешто звучно; затим се још чуло роморење кише. 

– Шта хоћете од мене? – потражио је очи стуба. – Зашто не позовете 

другог? 

– Ради се о несрећном случају – чуо је. – Треба да помогнете. 

Јесен je, кад се дланови лишћа напуне водом, они отежају, падају. 

Изнад њих остају голи испружени прсти грана да би оптужили небо и да би 

претили због тешког злочина. Киша, киша... Недостаје ми мирис болнице, 

бол људског тела, искричави сјај скалпела. 

Гласно je рекао као да се бојао да му неће чути мисли, рекао je, јер је 

хтео да се отргне од нечег: 

– Зашто не потражите другог? Због новца? – Покајао се; осетио је да 

на тај начин жели да продре у некакву тајну. Испитивао је, слушао. 

– За вашу услугу добићете награду. Хоћете ли помоћи? 
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Размишљао је. Неупаљена цигарета ронила му се под влажним 

прстима. Киша, киша... Одлучио је да призна: 

– Немам права на праксу. Одузели су ми диплому. 

Стуб порасте, рашири се, постаде јак, сигуран. 

– Свеједно – рече стуб. – Ризик примам на себе. 

Марија, чујеш, Марија. Ево како се рађају бајке. Обична тестера и 

обичан кухињски нож и обичан болесник. Добар дан, животе. 

– Немам ништа – колебао се. – Пио сам. Инструменте сам продао. 

– Одбијате, докторе? Одбијате да помогнете? 

– Не одбијам – увену полако. – Пијан сам. Руке ми већ одавно нису 

сигурне. Само ми луд човек може поверити живот. Ja нисам лекар, ја сам 

сен. 

Стуб се ишчупа из земље. Под његовим темељом зашљапка вода. 

Негде далеко, као пали лептири, тихо, кроз сан, умирали су акорди гитаре. 

Над њиховом смрћу, болно, с криком, завијао је пас-скитница. 

– Докторе, имам поверења у вас. И имам неке хируршке 

инструменте. Докторе, зар вам то није довољно? 

Улична бујица носила је мртве акорде-лептире. Њихова шумна смрт 

je тежила. Знао je тајну и рече: 

– Добро, не одговарам. Где је рањеник? 

Стуб je ћутао, размишљао је; затим му се лагано приближио и 

ухватио га под руку; глас му је био шушкав као суво перје кукуруза. 

– Повешћу вас. Откуд знате да је неко рањен? Пас је скоро био нејак 

да оплакује гитару, њено гашење. Све гасне. Изнад крчме згушњује се тамни 

вео. Ни сви ножеви на свету не би отворили кору ноћи. Непробојна и тешка, 

она је лежала изнад смрзнутих кровова и сејала je кишу и страх, али није 

грмела и није убијала громовима, већ je била ћутљив злочинац; њена претња 

je била у њеном мокром ћутању, a црне капи њене тишине биле су у цевима 

патрола и на врховима невидљивих војничких бајонета и у свему што je 

невидљиво a ипак присутно у њему и ван њега, и не услед тога што је био 

пијан и не због присутног одсуства обе Марије. Због нечег другог, због 

једног враћања у прошлост, према незаборављеном скалпелу, враћања у 

живот. Јер, сви су тастери његовог духа откуцавали кратке вести СОС један 

живот je у опасности. СОС помоћ. СОС живот. СОС смрт. 

 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

325 

 

V 

 

Свилени je плач кише, Марија, густ и несносан. Журим са овим 

илегалцем (несумњиво je то) и хтео бих да чујем тај плач. Али себе хватам да 

се сав отварам као сазрео цвет да бих у себе упио што више плача. Туђег 

плача. Корачам и тражим у себи, око себе, свуда, заборављени акорд 

виолине. Свирај, рекле сте ми вас две у две вечери. Плачи, можда сте хтеле 

да кажете. Плачи, a ja нисам знао шта је то плач. 

Шта је то плач? питао се. Реци, помози, помози. Плач? Распори се од 

појаса до грла, пa ћеш видети шта je то плач. Али ја никад нисам плакао, 

уздахну. Можда само као дете, ако сам икада био дете. Свеједно, удаљи се од 

кише. Свеједно. Распори се и видећеш шта je то Марија. Видећеш шта је то 

кап помрчине у очима и свилени бакар у коси. Да се распорим? упита. Због 

чега то? Па ја сам распорен, отворен, празан као виолина. Ја сам лист 

лискуна и прозрачан сам и могу у себи да видим мртав акорд. Ниједан 

сликар није досад пренео на платно тај мртви акорд, ниједан ковач није га 

откуцао на своме наковњу. Безнадежно га тражим у грлима олука, у 

пиштању ждралова. Ништа. Нема je ноћ, a у њеној чељусти нема ни мрвице 

позобаних звезда. Акорди живе са звездама и лептирима. Акорд je Марија. A 

шта је то Марија? Дотакни увом свој длан и слушај своје миловање у њему. 

И шум вреле пеге на њеној сиси. Учини то и знаћеш шта је то Марија. Длан? 

упита се. Који длан? Постоје два длана и две Марије. Два длана за две 

Марије. Стегао је зубе. Две Марије нису постојале. Само једна – која? – једна 

од њих. 

Марија, осећаш ли колико је све покретљиво на киши? Укоченост ce 

креће унутра, у себи самој, покреће ce испод тврде коре и живи својим 

животом. И добро je што je тако, добро је што ствари живе изнутра и 

уживају што их наше очи примају укочено. A касније, кад не буду изложени 

погледу, оживљују као бајка. Ја знам, Марија. Памучни пајац скаче сада пo 

соби на једној нози и удара са два месингана таса. Танг. Танг. Кловн je и 

болује свој бол на свој начин. Кроз игру и смех. Одједном, Марија, није ми 

смешно да мислим на смрт. Немац, убијен синоћ код складишта бензина, 

отвара уста и пева своју Лили Марлен. A све док му метак није пробио чеону 

кост сањао je своје планинско село и свог црвеног сетера у њему. И неку 

своју Марију. Сада је само беспредметна ствар, сен свог подземног пука. 
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Али, Марија, није смешно што мислим на њега, смешно je што мислећи на 

њега, мислим на себе. Брат тог Немца није доспео да пуца вечерас у мене и ја 

нисам доспео да спустим столицу на његово теме. У томе је све. Нисам знао, 

можда никада нисам знао, да се борим, да ударам роговима и газим копитама 

као бик у мени. Да се борим? Чуо je самог себе у себи. С ким да се борим? И 

нашао je: да ce борим, требало је да се борим, са сјајем у твојим очима. Онда 

у позоришту. Не, прекину самог себе. To je малограђанска малодушност. Ја 

знам да сам се борио, знам. Због тога сам мирисао на етар и зато сам носио 

капље крви на својим ципелама, увек када сам ce враћао из болнице, и ноћу и 

дању, увек са слатким умором у прстима, врело стиснутим у вреле дланове. 

Али, Никола, чуо ју je. A да ja нисам отишла с другим, да сам била 

она коврџава с једне од четири фотографије оца Симеона? Шта онда, да сам 

ја била та Јеврејка? Чекај, не жури са одговором, размисли. Колона људи, 

жена, деце. Жуте траке на рукама, шестокраке звезде на њима. 

Концентрациони логори ограђени бодљикавим жицама. Свакодневно 

умирање. A међу њима сам и ја – црна, коврџава, гладна. Да ли ме схваташ? 

Да ли продиреш у живот? Ако ме схваташ, реци – како би се борио? 

Отровао бих ce, Марија, рече. Али ти ce већ трујеш, чуо je. У свакој 

крчми је један део тебе самог. Умиреш на рате јер не знаш да се бориш. 

Постајеш пасива живота. Али ти си ме терала, Марија, да будем таква 

пасива. Ти си хтела да донесем Африку и њено срце Конго у нашу собу. 

Плаве воде Тангањике. Извор Нила. Занзибарске звезде. Хтела си, тражила, 

молила. Ти си хтела бајке. Хтела сам, чуо је њу. Онда сам хтела. Онда сам 

била Марија, a сада сам Јеврејка и умирем иза бодљикавих жица у неком 

логору. Далеко сам и чујем коњаника у нашем часовнику. Не сањам 

невиђене орхидеје, птице твоје Африке, које нисам чула. 

Ипак ти си Марија и ти не можеш тако да говориш, прекиде je. Ти 

ниси Јеврејка, и можда, ниси била Марија. Можда никада ниси постојала. 

Признао je: Можда постоји изван мене и у мени. Превише ме сведока 

окружује да бих могао да одиграм своју игру заборава. Три нејаке маслине. 

Гвоздена ограда моста. Загрејана ложа позоришта. И пајац, тај бол умотан у 

шарене крпе. И игра сенки у чашама. Слике прошлости у њима. И ја, лично – 

„Живели сви ножеви на свету!” 

И не само то. Сведоци су биле и заклане заседе њених очију. 

Ми смо зелена тајна, рекоше му. 
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Ви сте лаж, одговорио им је. 

Не, ми смо тајна, a иза нашег зеленила је твој мрак. Погоди: шта je то 

Марија? И немој се играти с том Јеврејком која не постоји. 

Нe постоји, призна зеленим очима. И не постоји ни та Марија из које 

ме ви гледате. Ни ви не постојите. Само постоји ноћ и киша. И неизвесност. 

Једва се уздржао да се не насмеје од бола. 

 

VI 

 

Кућа, пред којом су стали, лежала је тако као да се борила да чује 

пулс земље. 

– Ту смо. Стигли смо, рече илегалац и полако отвори спољна врата. 

Дочекао их je лепљив мрак и нечији уздах. Око њих je пузила плесан 

и вишегодишња влага. Под је шкрипао. 

– Је л' с тобом? – упита неко. 

– Ca мном je. Упали светиљку. Неочекивано из помрчине, заједно са 

осветљеним предметима израсте још један. Његова оштра, јежевска коса 

остављала је смешне сенке на зиду. A стуб који га je из ноћи и кише довео у 

плесан и шкрипање разједене куће, није био стуб; био је младић – блед, 

сувоњав, с врелим, премореним погледом. 

Очи, зелене очи, шта видите на мојим рукама? Чежњу за миловањем, 

за врелином нечијих дојки. 

– Где je рањен? – лагано је скинуо свој капут. Онај што их је дочекао 

узе капут. 

– У ногу – одговори. – Испод колена. Сетио се запаљених складишта 

бензина, високих пламених фонтана, пуцњева у ноћи. 

– Синоћ? – упита. – Јесу ли синоћ пуцали у њега? 

– Пре неколико дана, ако је то значајно за вас као лекара. Мислим да 

вас друго неће интересовати. 

Није се увредио. Није мислио на то као што није мислио на 

хризантеме и нарцисе пред мрачним оком деветмилиметарског валтера. 

Мислио је на своје руке, на хладну челичну оштрицу, на зарез у болесном 

месу. Прибирао се, откопчавао је рукаве. 

– Спремите топлу воду, сапун, завоје – рекао je. – И оштар нож. 

– Све је спремно – одговорили су му. – Рањеник je у овој соби. 
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У тој соби, ниској и непроветреној, осетио је тешку рану пo мирису. 

Стао је код гвозденог кревета и загледао се у бескрвно лице рањеника. 

– Боли? – упита. 

Упаљене очи одсутно су гледале кроз њега; усне су се с напором 

одлепиле једна од друге, али питање оста као празна чаура, без одговора. 

Саже се, подиже покривач: од ивице нечистог завоја, месо рањене ноге било 

je модро идући горе, доле је било отечено, млако, тамномодро. 

– Тежак случај – окрену се он оној двојици. – Гангрена. Потребна је 

болничка интервенција. 

Хладно су га дочекали. Њихове су очи биле сиве, нељубазне. 

– Нe смемо да га водимо у болницу. Зато смо вас и довели овде. Да 

ли можете нешто да учините? 

Посматрао je своје руке, размишљао; затим је опет потражио њихове 

очи. 

– Moгao бих – рече. Кад бих при руци имао бар оно најпотребније. 

Нога треба да се сече изнад колена. To је једини излаз. Иначе – нема спаса. 

Ћутали су. Рањеник није ни покушао да прати њихов шапат. Гледао 

je не трепћући и укоченим погледом у ниску таваницу. A они су са сумњом 

гледали у покривач на његовим грудима – да ли се подиже и да ли се спушта. 

Један од оне двојице рече: 

– Рекли смо на нашу одговорност. To је довољно. 

Двоумио се. Свеједно, мислио je. За ово и нису потребне сасвим 

сигурне руке. Можда сам због ове ноћи сваког јутра мислио на нож. Због 

овог тренутка. Свеједно? Није свеједно. То није нога памучне играчке. Реч je 

о живом месу, о врелој крви. 

Ослушкивао je свим чулима. Уловио је самог себе. У њему je нешто 

звонило као и увек пред операцију. Дуг, пискави сигнал за узбуну. Звук, 

танак као жица, уткан од прстију до врелих слепоочница. Добро. 

– Добро – рекао је. – Пристајем. Спремите се да ми помогнете и дајте 

доста ракије. Биће тешко. Ракија је – за њега. 

Испод испреплетености његових прстију шумела је сапуница. 

Мехури прозрачног бисера имали су зелене зенице. Али иза њих није било 

тајне. Прсти су још способни за виолину. Подиже мокре руке према 

светиљци. Скоро их залепи за њену облину. Прсти су били одвојени један од 

другог. Било је откуцавало у њима. Кретали су се као по невидљивим 
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виолинским жицама. Због једног акорда. Не због акорда. Већ због 

једноличног звука, звоњења напетости. 

– Почећемо – рече. – Свеједно, покушаћемо. Име му je било Јанко, 

желео је да почне да му прича. Јанко да ли ме чујеш? Причам ти, као што сам 

причао свима који су лежали, чекајући додир мога ножа. Јанко: јер, чекајући 

зарез, они су ме слушали. Јанко: и ти ме слушаш, ти мораш да ме чујеш. Име 

му je Јанко, a ja га још видим иза мреже његовог креветића. Њега, и 

памучног пајаца ca два месингана таса у рукама. Како разговарају лептири? 

питао ме. Има ли ветар ноге? Да ли има уста? Јанко, говорио сам му. Не 

чупај пајацу ногу. To може да га боли. Ja хоћу да га боли, одговорио ми je. Ja 

хоћу да му од бола порасте црвени нос. Марија, рекао сам joj. Деца су 

садисти. Наш син ужива у туђем болу. Она се насмејала. Уморан си, рекла 

ми je. Одмори ce. То су шарене крпе. Оне не осећају бол. Осећају; уверавао 

сам je. Крпе осећају бол, опет сам je уверавао. Знао сам. Пајац je осећао бол 

кроз мене. Његова ишчупана нога постала је мој бол. Taj ме je бол убио, a у 

мом трупу остао је да живи неко други. Име му je Јанко, слушај ме. И гледај 

ме: дубоке су боре око мојих очију. Тешка је забринутост у мојим рукама. 

Гледај ме. Руке – замишљене и укочене у свом рашћењу. Беживотне, болесне 

руке, потресене судбином играчке са ишчупаном ногом. 

Руке, да ли имате визу за живот? 

Нама виза није потребна. Ми смо кријумчари. 

Руке, због чега сте ce ноћу отимале о измишљени нож? 

Због осмеха. Осећале смо се непотребним. Биле смо кловнови. 

A сада, руке? A сада? Сада? 

Под јаким зарезом оштрог ножа, месо се отварало као непознати 

цвет, крв, увек иста и увек на исти начин шумела je врело само у његовим 

ноздрвама. Био je нагнут, мрачан, врућ до темена. У његовим очима од те 

крви, од тог сока отвореног, непознатог a опет толико пута виђеног цвета, 

све је било црвено. Не. Његове су очи управо биле потопљене у густо 

црвенило. Цвет је све више ширио листиће, нож je сигурно путовао у меку 

врелину и био је до гуше црвен од сокова једног живота. Месо ce опирало, 

месо ce борило, a руке су болеле у зглобовима. Болеле су и певале своју 

химну, свечано и победнички. Не као кад су миловале жице виолине или 

шумни бакар меке косе. 
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Он je резао, кидао напор дубоко у себи, из свог срца. У њему je 

звонила узбуна, a он није знао да ли о његово чело удара као слепа птица 

крик бола или je болесник био нем и неосетљив према његовој химни. Још 

један удар, још једно гудало повучено преко невидљивих жица и нож је 

стигао до корена црвеног цвета, до његове беле стабљике. Стабљике – кости. 

Болели су зглобови, подрхтавали мишићи, пуцао повијени бамбус 

кичме. Стабљика је код корена била јака и несавладива. Бели отпор била је 

та стабљика – кост. 

Руке, да ли ћете откупити своју савест? 

Зупци тестере су пиштали и он опет није знао: да ли чује тај звук или 

је то само пиштање кроз неме, до крви изгризене усне. Или je то било оно у 

њему: звоњење, развучен бескрајни писак што га је испуњавао и покретао, 

што га je увек покретало у таквим случајевима. Није гледао, знао је: тестера 

полако преполовљује кост на два дела. И управо кад је он хтео да све то буде 

готово, осетио je да је све тек почело. 

Руке, да ли умирете с враћањем туђег живота? 

Иза зидова откуцавали су невидљиви часовници, ударали иза 

његових слепоочница кораци коњаника времена – тика-так тика-так – и 

мешали ce с песмом олука, која је продирала кроз кључаоницу врата. Звук 

тестере је попуштао, падао, постајао туп. Зупци су joj били врели, лепљиви; 

крв је на њима била прошарана сребрним мрљама, ситним мрљама, 

разбијеном пеном стабљикине сржи. 

Кao печуркина капа из дечје бајке, сетио ce. Кao слика из бајке, не 

можда као печурка. Потражио је у себи нешто друго. Да ли су оне прозрачне 

ноћи белоглави нарциси били разбацани по црвеном сомоту? Или су, много 

касније, на црвеним гладиолама, сребрно блештале капи росе? Или је негде, 

некада, црвена тишина шумела од белих искри? Или су једном у болници у 

нечијој крви пливали мехури коштане сржи? 

– Завој, затражи. 

И опет бело и црвено. Пробијала je завој и ширила се њиме нека 

непозната боја, непозната као што je све било непознато, до бола у 

зглобовима руку. И познато. 

– Још завоја, опет je затражио и опет бело и црвено; опет се кроз 

кључаоницу врата са звоњењем олука пробијало време и ударало тупо – кап 

по кап, ретким ударима малаксалог пулса, нејаког срца. 
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VII 

 

Опет су били у другој соби, она двојица и он, мрачни победник у овој 

ноћи, он, пун нечег што боли и што пева у зглобовима руку. 

– Били сте храбри – рекао им je. – Ви и он. A ja сам до зеница пливао 

у коњаку. 

Понудили су га цигаретом и упалили му је. Говорили су му нешто – 

није их слушао. 

– Нисам погрешио, нисам зарио нож у здраву ногу – рекао je. – Да ли 

знате због чега ми је одузета диплома? 

Онај с јежевском косом климну главом (видео је само његову сенку), 

онај други је остао непокретан и загледан у нешто испред себе. 

– Да ли знате? 

– Не – казали су му. – Не знамо – опет су му рекли, a то су говориле и 

њихове очи. 

Насмејао се: 

– Под мојим рукама у болници је умро човек. Мојом кривицом. 

Али ja нисам желео да причам о томе, мислио је. Ја нисам хтео да 

покажем црну страну моје визит-карте. Размишљао је. Једна смрт под 

његовим ножем и неколико спасених живота. Смрт под ножем? питао се. 

Нож у ланеној кошуљи, нож под рефлекторима? Уморан сам, мислио је, 

много, премного сам уморан. Није одговорио; шум кише избрисао je питање, 

продро у свест и умртвио је. 

Сто је удобан лежај кад наслониш чело на њега. На глаткој дасци очи 

лове дрхтаву границу светлости и сенке, a затим умиру иза тешких капака. 

Кад спава, човек je мртав. Тада је сан бледа сен живота. Да ли мрзиш? 

шапатом је питало тврдо заглавље. Да ли мрзим? упита и сам. Кога то да ли 

мрзим? Њих. Оне што пуцају у живе ноге. Чело је било залепљено за даску. 

Дајте ми нож, каже то чело, па ће вам бити јасно. Добро, чује. Твој данашњи 

испит отворио je врата дубоких шума. Стани у колону и корачај. Кад будемо 

пуцали, пуцај и ти. Кад будемо умирали, умри с нама и ти. 

Шума, шума... Са грана као смола капљу сузе сунца, густо, једна за 

другом, као млаз. Ја не знам ту шуму, рече. Moja je шума мој мрак. Погледај, 

рече дрвени лежај и он виде: џиновска стабла у златноцрвеном руху на 

својим плећима држе небо и лагано се ослобађају свог мртвог терета; 
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сунчеви млазеви тихо сахрањују лишће. Да ли ћеш пуцати с нама? чуо je. 

Пуцаћу, рекао је. Али, најпре ме пустите да испијем сву росу с паукових 

колевки у шуми. 

A изнад њега разговарала су двојица. Taj разговор није сањао. Само 

je чуо – „Нека ноћас остане овде. Иначе, нема смисла.” 

Шума, сетио се. Мрак! задрхта. И читаве ноћи овде само због тога 

што се боје да их не издам. Јер у рукама носим бол a у очима мрак. Јер не 

знају о стопама у песку и о трима стаблима на којима ноћу спавају звезде. 

Докторе, рећи ће ми. Ти си ликвидатор. Уништио си самог себе и можда ћеш 

хтети и нас да уништиш. Ти си равнодушност, твој корен не сиса мржњу као 

наш. Ти нећеш пуцати у њих. Грешите, рећи ће им. Нећу рећи да ћу издати и 

нећу издати. Јер ми име није смрт. Име ми је равнодушност. И свеједно ми je 

да ли сам жедан и да ли ћу испити сву росу с паукових љуљашки. „Нека 

ноћас остане овде.” 

Отвори очи и усправи се. Сада су изнад њега била тројица, мрачни и 

забринути, па није ни питао како je дошао трећи, већ погоди: нешто се 

дешавало. 

– Докторе – казали су му. – У овом делу града је рација. Морамо да 

бежимо. 

– A рањеник? – упитао je. – Шта ћете с њим? 

– Скрпићемо некаква носила. 

Онај с јежевском косом потражи своју сенку на сивом зиду. Кад је 

извадио цигарету из уста, окрену се према њему; рекао му је: 

– Нема смисла да ризикујете. Сместићемо се негде с њим. 

Потражићемо вас сутра. Да ли станујете далеко? 

– На другом крају града. 

– Далеко. 

– Значи и овако ризикујем. Полицијски час је прошао. 

Један од њих извади из џепа тежак револвер и ћушну му га у руке. 

– Пун je – рекао му је. – За сваки случај. Патроле ноћу пуцају. 

Сва тројица су имала суве, хладне руке, a на улици је киша без по 

муке пробила његов ионако мокар капут. 
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VIII 

 

– Халт! 

Кao да се заплео у густу жичану ограду, невидљиву и због тога још 

страшнију. Са страхом човека који не жели да своје месо остави на металним 

бодљама, није знао куда да закорачи. Упио je поглед у улицу и видео две 

сенке. Биле су бешумне и далеке. Приближавале су му се без журбе, сигурне 

и недвосмислене као смрт. 

Заседа ноћи уловила га је неочекивано, стегла га у клопку, 

изгубљеног и још неоформљеног за сукоб, покрила га влагом, самог пред 

смрт, без сведока, те ноћи када су све звезде биле одсутне и сви прозори 

слепи a сви димњаци згрчени над њим као зли богови, као птице које чекају 

своју жртву. 

Moгao je покорно да стоји и да их чека, јер су они били његова 

судбина, сада када су расли из помрчине и приближавали му се, корак пo 

корак, с пресудом у невидљивим очима, могао је да чека своје решетке, свој 

смешан крај у самици, можда своје издајство. Moгao je да их чека a могао je 

и да бежи, згрчен, крупним корацима, бројећи њихове пуцњеве. 

Пуцњи! Кад гађају човека с леђа, они с њим убијају и све оно што он 

носи у себи, од првог дана свести до последњег пуцња који чује. A он је имао 

много тога – три маслине и једну дечју играчку, па ће из њих прскати, 

заједно с његовом крвљу, млечно иверје коре и црвени комади памука, да би 

умрли сви заједно. Кад би бежао. И кад би чекао. И у исто време са свим 

оним што се дешавало око њега, с нејасним догађајима, усталасаним 

питањем – да ли да чекам или? – у њему су израстале слике, јер је сада 

мислио својим билом, сваким својим нервом. Претпостављао je. Уместо њега 

у невидљиве жице помрчине заплео се отац Симеон. Његови зуби, то могу 

само његови зуби, беласају се у помрчини као код курјака. Хитар је – сагиње 

се, нишани, пуца. Два грома, два крика, две крваве јаме у телу ноћи. Крв 

испод гвоздених војничких шлемова није ни светлија ни тамнија од ноћи. To 

je ноћ у ноћи. A у белим, хладним длановима војника скупља се киша и 

земља. Нe. Киша у длановима, земља у разјапљеним чељустима. Нe, ни то не. 

Нa његовом месту није отац Симеон, већ један од оне тројице комуниста, 

можда онај с јежевском косом. И он пуца исто као отац Симеон, само ca 

више жара у очима. 
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– Халт! – рекоше и, као ловци којима je плен у рукама, полако су се 

приближавали, носећи у себи заједно с тим корачањем неку јаку, рушилачку 

музику, занос џинова који су могли све и чинили све што су могли. 

Извукао je десну руку из џепа и без предомишљања нанишанио, не 

није нишанио, подигао je револвер до висине њихових невидљивих уста које 

су рекле халт. Јак блесак их je удаљио, смањио, сакрио од њега, a тутањ je 

потекао улицом као зла незадржива бујица. Било je неколико тутњева, 

сливених један у други. Још пре него што су протекли и угасили се тупим 

ударцима у какав зид, шлем или чело, потрчао je, осећајући да му се ноге 

ослобађају жица мрака. 

Гвоздено кикотање машинки није га изненадило. Знао je – ако je 

промашио он, и они су могли да промаше и зато: они су трчали према њему a 

он се удаљавао. 

Шарени пајац je неприметан, стабла маслина су танка, a он je 

невидљиви срндаћ сливен с мраком. Само у њему расло je кикотање, јаче од 

свих гвоздених. 

Хтео je да заокрене иза суседне улице, али се све што je било у њему, 

почев од ткања ветрова у маслинама, до последњег кикота машинки, 

распрсло у снажно прскање, у тупу ломњаву, звекет, крик, a све се то слило у 

тутањ и као лавина пошло у несагледиву провалију. 

Кораци и грлени узвици иза њега су расли и приближавали се. С 

болом у мокрим длановима и коленима, он се подигао с плочника, и потрчао, 

не схватајући још да није рањен и да се само оклизнуо. 

A то се догодило много једноставније него што je очекивао, 

једноставно као што се једном челична оштрица зарила у стару ланену 

кошуљу: на његовом левом рамену прснуо je оклоп мрака и открио најпре 

врелину и малаксалост a затим и млаки бол. Заљуљао се, пружио руке према 

првом зиду али га није дохватио. Зид ce повукао пред њим и изгубио у 

мраку; заједно с тим зидом и све друго што су његове зенице тражиле. 

Гађали су боље од мене, рекао je. Гађали су и погодили. A ja сам 

научио ножем, не мецима. Ножем, јер сам сањао нож. Нож и једну мржњу. 

Због две Марије. Не, због једног Јанка. Због једног црвенокосог момчића. 

Нож, одмазда, мржња. Црвена мржња као бакар у коси, као малинов сок, као 

крв. Сада из мог рамена цури црвена мржња. Врелина и црвена мржња... 
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IX 

 

На влажну калдрму биле су бачене чини жмиркавих јесењих 

светиљки. Његова сенка дуга као јад опрезно је пузила по тој мрежи, 

пробијала се кроз нити јесенске магије, расла и губила ce у чудној игри. Кao 

да није била сенка већ гусеница, скупљала ce, ширила, ударала лево и десно 

и умирала згрчена под изнемоглим телом. 

Његово лице секло је снопове светлости, откривајући им за трен бол, 

патњу, нагон. 

Смрт треба да почне од срца, као што почиње живот, рекао je у себи. 

Једноставно, од срца, a моја смрт почиње од мог рамена. Учини му се да 

неког обмањује, a с тим неким и самог себе. Јер, другачије ce осећао. У 

његовом рамену није свијала гнездо смрт, већ ce враћа живот с тихом 

крвавом радошћу коja ce борила и која je открила да може да ce бори. 

Ослонио ce на голи мокар зид и извукао руку испод пазуха. Слаба 

светлост ce измешала с крвљу на бледом длану, одвојила je од мрака и 

топлоте и спровела кишу до ње. Схватио je: грч прстију није могао да 

заустави крв из погођеног места. 

Али ja сам навикнут на крв, рекао je. Није превише крви за једно 

вече. Ja сам живео с крвљу, ja сам сањао крв. Није превише. Има ли трава 

крв? питао ме je једном Јанко. Нема, рекао сам му. A кућни кровови? опет ме 

je питао. Ни они немају крви, одговорио сам. Зашто су онда црвени? Момчић 

je тада имао три године и говорио je о крви. Можда због тога што je имао 

само три године. A Марија je патила кад сам ce са операције враћао с капима 

туђе крви на својим ципелама. 

Није знао, иако je био звер која напада и која ce повлачи: да ли je то 

напор његовог срца да куца и даље и да одржава његово кретање. Корачао je. 

Лице му je било напрегнуто. До ушних шкољки допирали су далеки кораци. 

„Халт!” одзвањало je још у њему, a он je стао за тренутак јер je и време било 

стало, укочило ce на своме путу. Халт, механички je понављао у себи и са 

страховитим напором опет ce клатио улицом, чупајући грчевито последњу 

кап снаге из себе. 

Далеки потковани кораци смрти приморали су га да уђе у напуштену 

кућу, огњиште опустошено бомбом. Срушени зидови, разбацане греде и 

један мирис који je и живот и смрт, a није ни једно ни друго. Гнездо авети. 
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Али није задрхтао кад ce сусрео са два ужарена ока у мраку. Стао je. A кад je 

мачка скитница протрчала поред његових ногу и изгубила ce на улици, у 

ноге ce с рамена као електрицитет спустила малаксалост. Једном руком 

потражио je нешто на што би ce ослонио. Гасиш ce, рече. Путујеш унеповрат 

и бићеш једна кап бола у мраку, крај у бескрају. Пузио je. И пронашао оно 

што није тражио. Његови су прсти додирнули нешто меко; задрхтали су као 

мисао и открили заборављену дечју ципелицу. Једна ципела, за једну ногу 

дечјег пајаца, једна алка у непрекидном ланцу постојања. И поломљене 

опеке испод којих почива једна недовршена дечја игра, једна неиспричана 

прича. 

– Јанко – викнуо je гласно. – Јанко, јеси ли овде? 

Ja умирем, тргао ce. Људи пред смрт луде. Јанко je с Маријом, a 

Марија je с неким другим због кога сам сањао ножеве. Због кога сам пио. 

Због кога сам претио. Лудим, a ипак знам да умирем. 

Са улице су допирали нејасни кораци гониоца. Ловци нису губили 

траг гоњене дивљачи. Ишли су несигурно. Почео je стрмоглавце да ce 

провлачи кроз рушевине. Онда му je мртав, напрсли зид затворио пут и он 

схвати да je ово клопка a не оно на улици када je пуцао и када су пуцали. 

Тешки одмерени кораци одзвањали су у његовим слепоочницама, 

приближавали су се. Згрчио се иза гомиле опека и остао непокретан и сам 

као део сивих рушевина, безобличан за кругове џепних лампи, за покретне 

мрље светлости изнад њега. Притискивао је дечју ципелицу на вреле груди. 

Чекао је да светло падне изнад њега, да се укочи као бела непозната птица, 

да отвори мрак за ход врелог рафала. 

Од једног до другог корака гониоца пролазила би читава вечност. У 

пет таквих корака могао је да сагледа читав свој живот. До свог гроба, ако би 

ове опеке могле да му буду гроб. A само неколико часова пре тога лечио се 

шумом коју је сањао, снивао је висока, дотад недостижна стабла. 

Затворио се као сандук. Стегао je у себи јечање и таласе грознице. 

„Халт!”, рекли су ми на улици. Стани. Ми не желимо да пуцамо у 

тебе. Ми хоћемо да видимо какву тајну носиш у зеницама. Нe, казао им је. 

Варате се. Moje су очи празне и мутне. Moja je тајна у мојим прстима. Они су 

сигурно држали нож и више не дршћу. Нe верујемо, насмејаше се оба шлема. 

Руке нису тајна. Оне су само смрт. И живот, рекао им је. Нису му 

поверовали, јер су још једном рекли халт! Moje руке више не дршћу. Оне су 
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живе и еластичне као млада стабла маслина. Свеједно, зинули су шлемови. 

Стани. Или докажи да је тако. И он је, ради доказа, нанишанио на њих пет 

пута и оставио их за леђима. 

Лежао je згрчен и чекао. Печати светлости прошли су изнад њега и 

удаљили се. С корацима. Знам, сада знам, рекао je. Сада je знао: они ће се 

вратити и биће их много више. Све ће прекопати на свом путу. Ни шест 

оклопа ноћи неће бити довољно да га одбране од њихових очију. Због тога 

није смео да остане овде да сачека дан, да сачека петловско добро јутро. 

Грозничаво je размишљао и застао поражен: од његовог стана делило 

га је десетак улица. Десетак патрола. Десетак оних халт и исто толико 

умирања. Па? упита. Ништа, одговори. Не желим да их чекам. Доћи ће и 

испитиваће тајну у мојим зеницама. Видимо мртву птицу, рећи ће му. И две 

Марије. У свакој зеници пo једну. И још ће испитивати ако их будем чекао. 

Тражиће, зарониће у моје очи. Не, не чекам. Отићи ћу. Свеједно где, негде, 

ма где било, полако, као грудва мрака довући ћу се и закуцати на врата. Оче 

Симеоне, отвори. Ја сам, отвори. Стајаћу пред вратима и чекаћу. Чекаћу, сам, 

на киши, искежен као вук. Затим ћу рећи мирно и прибрано – Марија, дошао 

сам. Да ли си ме чекала? 

Гркљан му је суво шкрипао. Очи су га болеле. Симеон, Марија? Нe 

ваља. Овде у близини гробља живи Август Рицман, пропали кловн. Отићи ћу 

њему. 

Видео је себе како лагано корача према циркуским колима, из којих 

је увек кроз лимену лулу благо пробијао дим. Добро вече, Августе, чуо је 

свој глас. Имаш ли што да попијемо. Рицман je моћан. Скида минијатурни 

кловновски цилиндар са свог ћелавог темена и из њега вади много флаша. 

Рицмане, опет чује свој глас, причај ми како си и како си живео. Дуге 

кловновске ципеле ударају о дрвени под као о добош. Кловн с пантомимом 

прича о себи, о једном пропалом акробати, о једном безубом лаву. Бајка. 

Слуша безубу исповест кловна и смеје се. Ха, стара шаљивчино, каже. 

Честитам, смешан си. Смешан си ти, чује. Ја изазивам само досаду, a у теби 

све Марије виде кловна. Стресе се. Замре. Августе, чекај, викну. Објасни. 

Како то све Марије? Његово питање спали све око себе. И одговор који није 

чуо. Пантомима је била при крају: кловн је заједно са својим стакленим оком 

испарио, као што су једном пре тога испарили полумртви лав и пропали 

акробата. 
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У срушеној кући лежао је неко други уместо њега. Taj други 

посматрао га je сада како стоји с наслоњеним челом на њеним вратима. 

Марија, отвори, чуо je тај други његов глас. Отвори и објасни: због чега ме 

све Марије сматрају кловном? Због чега? Ти си Марија и ти то знаш. 

Захтевам од тебе да ми објасниш. 

Грозница. Кao и пре тога и сада je, кад је себе видео пред њеним 

вратима, ноћ модра и у њој је све несигурно и нестварно као у дечјим 

цртежима. Све, пa и Марија – танка, укочена, са огромним, криво усађеним 

очима. Због чега си отишла с другим? Чуо je самог себе. С другим? чуо je 

њу. Грешиш, Никола. Она je од мене отишла с другим, с тобом, a он je 

уместо Марије видео богослова. Оче Симеоне, изненадио се. Ти ме 

окривљујеш? Безоблично лице оца Симеона није одговорило. Његови 

курјачки зуби нису се видели. Оче Симеоне, прибра се. Како сам дошао у 

твој стан? Најежио се. Глас оца Симеона тукао je као бич. Ти ниси дошао код 

мене, Никола. Ja сам дошао теби. Да ми читаш опело? упита. Нe, чуо je. 

Дошао сам да се уверим хоће ли заиста петловско добро јутро бити за тебе 

збогом. 

Збогом, захуја у њему. Збогом. Значи крај. Почео je да гребе прстима 

пo изломљеним опекама, усправио се. Визије су се распрснуле. Био je сам у 

срушеној кући и у рукама држао дечју ципелу. 

Нe предајем се, рече. Дан не може да буде бржи од мене. 

Улица, киша. Бол у рамену. У даљини њен прозор без светлости, a ja 

сам хтео да видим млечни квадрат и плаву силуету у њему и две руке 

пружене према мени. 

 

X 

 

Овако сам се љуљао кад сам до гуше био пун отрова. 

Савлађивао je свој бол с подсмехом. Крвавио je. Надимао се на киши, 

влази, која je била присутна у њему само непрекидном нити шума. 

Било би дивно кад би нашао девојку која има суза. Рекао бих joj – 

девојко, немој да будеш Марија и плачи за белим птицама, згрченим у мојим 

очима, за свим белим птицама прохујалих дана. Јер белине боле, a ja немам 

суза у тим очима у чијем су жару умрле белине. 
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Љуљао сам се, мислио je и текао ca својом крви, љуљао сам се 

некада. Кao сада – лево и десно, од зида, до зида, од бандере до бандере, с 

неком бојом пред очима, с неким велом који покрива све боје, с неким 

шумом у себи. Шумом Африке и бојом шумова једне џунгле, 

смарагднозелене и зелене као једне очи. 

Никола, сетио се, причај још о Африци. Да ли си ловио гориле? 

Ловио сам. Да ли си умирао под палмама? Умирао сам. Да ли си пио 

звездано млеко на обалама Нила? Пио сам, Марија. 

Пио сам, уздахну с мртвим смехом на тврдим уснама. Љуљао сам се 

од млека звезди као сада, журећи у цик-цак према свом паду, сваке вечери, у 

свакој крчми. 

Нисам пао у том љуљању, јер – искези се – ja сам непрекидно 

падање, до краја свог битисања. 

Из даљине поче да прети аутомобилски мотор. Трошном мокром 

калдрмом клизило je млечно светло фарова. Потражио je погледом излаз и 

видео мрак пробијен ca два бела снопа. Прилепи се уза зид и извади 

револвер. И више није био одсутност, већ живот пред смрћу, искра пред 

гашењем. 

Свеједно, удаљио се од страха. Пуцаће и пуцаћу. Најзад, нека се 

заврши све ово, једном засвагда, ово, почето оног пролећа у планини, када су 

умрле слепе очи поднаредника. 

Аутомобил je стао десетак корачаји даље од њега, a кочнице се као 

плугови зарише у разједени камен. Мрачан оклоп ca два светлуцава џиновска 

ока, пo свему – весео оклоп ca укљученим радиом, Марлен, Марлен, Марлен, 

и двоје што изађоше из тог оклопа: сувоњава жена и немачки официр, 

дугачак и усправан, као да je обешен о чивилук. 

Држао je револвер и слушао грлени тенор, сув и упаљен у свом 

корену: 

– Много киша, рђаво киша. Топро само шнапс. Жена je ћутала, 

згрчена у изношеном капуту; тешко се држала на ногама – била je болесна 

или пијана, a он je посматрао, њу и официра, борећи се ca оно мало снаге 

што je имао да издржи док се они не удаље, да би продужио према 

осветљеном прозору на крају улице, да би – да ли да би живео? мислио je и 

слушао. 

– Ти топар шена – рекао je Немац. – Ти снаш љубаф. Ти топар. 
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Жена je устукла корак натраг. 

– Нe, Ханс – рекла je. – Нe сада. Нисам сама код куће. 

– Ти снаш љубаф. Ти шен снаш. 

Жена je погледала према мрачним прозорима куће пред којом су 

стајали и згрчи се као да се крије, a од тог грча постала је још ситнија, 

несигурнија. 

– Мутер? – упита Немац ca саучешћем у гласу. Женин одговор се 

није чуо. Кao да je био киша у киши. 

– Фатер? – опет упита Немац, a он је открио чуђење у себи – видео је 

да једна Марија има отпора у својим пигментима! 

И опет се одговор жене није чуо. 

– О шен – рече Немац. – Зар шен. Сестра топар. Она прими кост. 

Жена се опет повуче, a кабаница с биковском врелином и 

спремношћу да смрви сваки отпор под копитима, да разапне све на роговима, 

да се зарије до врелине у врелину, приђе joj несхватљиво брзо и загрли je. 

Онако висок и усправан поклопио ју је. Кишна кабаница је светлуцала на 

фаровима. Жена врисну, отимајући се из његовог дугоруког загрљаја. И опет 

је постала још ситнија, несигурнија. 

– Тамо... – глас joj je подрхтавао. – Тамо има неког. 

Немац je пусти и окрете се. Стајао je с десном руком на футроли и 

гледао према њему. 

– Ко тамо? 

Халт, сетио се и згрбавио. Посматрао је Немца као звер кад гледа 

звер, као нападач који је нападнут и који треба да се брани и да напада. 

Нe, не могу да пуцам, мислио је. Не могу. Нисам ефикасан. Пуцао 

сам у она два шлема и неколико пута сам промашио. И бежао сам. Сада нећу 

моћи да бежим. Сада сам с кореном у земљи стабло које чека неизбежне 

ударце секире. Јер, он неће промашити, јер су њихове руке саливене од 

челика. Не дршћу и не промашују. Зеленооке Марије, биће најсмешније ако 

нека од вас буде завијена у црно. 

Црно? уздахну. Зелене очи у црном оквиру, бакарни увојак под 

црном свилом? уздахну опет. И кад не желим да будем то, ја сам то. Кловн. 

Од главе до пете кловн. Марија je Марија, и прва и друга, a моја смрт биће за 

њих досадна реприза, јер je за њих доктор Мрак мртав. За њих је иза њега 

остао његов пепео, једном засвагда назван заборав. Али да ли сам промашио 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

341 

 

неколико пута зато што нисам имао кога да обрадујем – ево дошао сам и жив 

сам? Да ли због тога верујем да ћу још једном промашити? 

Напуни груди ваздухом и присили самог себе да заборави бол у 

рамену, убеди самог себе да треба да буде отпор, бар једном упоран отпор за 

све: од просвираног поднаредника о коме je мислио да је слеп, до момчића 

коме je ампутирао ногу. Пасиво, и одлепи се од зида. Пасиво, буди актива и 

удари пре него што те ударе. 

– Ко ти? – упита немачки официр, приближавајући му се, пијан али 

сигуран у корацима. – Ко ти – полиција или јетан пијана швајн? 

Стао је на три корака пред њим са до половине извученим валтером 

из футроле, сигуран и висок, али не тако висок као што је то изгледало 

издалека. 

– Пусти га Ханс! – рече мршава жена приближавајући им се. – Пусти 

га. Он је пијан. 

– Он јетан свиња. 

– Нe, Ханс, он је пијан! 

– О, он јетан свиња – добродушно се насмеја Немац, враћајући 

пиштољ у футролу, a он је лагано из мрака уперио своје оружје према њему 

и чуо и видео. Чуо je пуцањ и видео дугачко тело у кишној кабаници 

опружено на плочнику; изненадио се: кабаница je лежала непокретна a он 

није приметио када je и како пао Немац, и није видео када се и како изгубила 

мршава жена. Само је чуо њен врисак. Само то. A убијени је лежао на ивици 

светлости аутомобилских фарова, као да je и пре тога лежао, као да је био 

део те калдрме, бео, младолик, ненагрђен. 

Прибрао се, прескочио убијеног и пошао улицом према осветљеном 

прозору, пре тога осветљеном, јер су сада у улици горела само два ока 

аутомобила. 

– Марија – није више мислио, шапутао је. – Марија, да ли си видела 

како све то изгледа? Без крцкања у зглобовима прстију, без ножа! Да ли си 

видела? Неколико пуцњева плус један, и једна смрт на ивици светлости 

аутомобилских фарова, a само неколико тренутака пре тога Немац је 

рецитовао Гетеа, и само неколико тренутака раније ја сам мислио на 

гладиоле, стабла, росу. 

Марија, Марија... Кoja Марија? питао се. И није знао која. Корачао је 

према једној Марији. Јер су обе Марије биле за њега само једна Марија. Кao 
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појам живота и смрти, као име, као саговорник у његовој усамљености. Кao 

зелене очи, сведоци свеукупне његове сете. 

Зелене очи, да ли ме чекате у зеленом стану? 

Нe, ми те не чекамо. Ми идемо увек с тобом. Ми смо у теби, у твојим 

зеницама, заједно с белим птицама. 

Очи, шта сте ви? Реците, зелене очи... 

Све. Зелено пролеће, зелен отров, зелена обмана. 

Зелене очи, какве је боје смрт? 

Зелена. И живот. 

 

XI 

 

Лагано, као да се боји да му игле светлости не прободу вид, отворио 

је очи. Није знао одакле долази, из сна или ca јаве. И да ли је заиста био 

гоњен и рањен. 

– Добродошли – рече туђим гласом и виде да себе самог посматра са 

малог округлог стакла. Био је исти каквог је себе знао – сив, необријан, са 

сенком мртве птице изнад чела. 

– Добродошли – чуо je опет, опет је проговорио ca стакла. – Дуго је 

трајало док сте се освестили. 

Његов умањени лик се повукао, изгубио се: остало je само стакло и 

још једно крај њега, исто такво, испупчено и округло. Биле су то наочари, a 

кроз њих je гледао гавран. Знао je да операција и пуцњи за њим нису били 

сан, али од скривања у срушеној кући до сусрета са црним агентом протезала 

се помрчина без дна, у којој је он морао бити мртав. Покушао је да се сети. 

Напрегао се. Потонуо je у помрчину без дна да тражи и да пронађе. 

– Могу ли вам помоћи, господине докторе? – чуо je глас агента и 

опет из помрчине испливао на светлост. 

Лежао je у познатој соби друге Марије, крвав, у клопци, поклопљен 

сенком снажног гаврана. Позната соба, топло тетребско гаездо с гобленима 

на зиду, с пенушавим женским мирисима јастука. 

Познати гоблени: оштри, разнобојни планински врхови, бели лабуди, 

црвени црквени кровови. Онда je приметио и њу; стајала je иза агента с 

празним, немим очима. Окренуо се опет према гобленима. 
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– Како сам доспео овде? – Врелина ране била је неподношљива. – 

Како сам доспео? 

Агент се осмехнуо и окренуо према Марији. 

– Хоћеш ли бити љубазна да му објасниш како је доспео овде? Хајде, 

задовољи његову радозналост. 

Опет се сагао над њим, a он је опет видео своје мрачно лице у 

испупченом стаклу наочара. Марија je ћутала. 

– Свеједно – стајао је агент још увек са осмехом, a иза дебелих 

стакала наочара очи су живо гореле. – Ја бих више желео, докторе, да 

објасните ко je пуцао у вас. 

Није му одговорио. Склопио je очи и повукао се у помрчину у којој je 

хтео да пронађе шта се десило пре тога. 

... Тек кад је дошао пред врата њеног стана, вратио се у свест. Зашто 

сам дошао и због чега сам звонио? питао се. Да ли умирем кад у себи нешто 

откривам, кад признајем са окамењеном равнодушношћу да не могу без 

једне од две Марије? 

Тешко се држао на своја два стабла. Раније су руке биле издајници, 

сада су ноге претиле да ће издати. Крв се сушила на врелој кожи и затезала је 

до пуцања. Умирао je стојећи, у неком бескрајном очекивању да ће je видети 

– врелу и прозирну из сна и као сан. Колико му је још преостајало да живи? 

До једног загрљаја, до једног утапања у њене очи. Отвориће и стаће пред 

њега у прозирној спаваћици. Марија, насмеј се свакоме у очи ко ти буде 

рекао да ови дланови дршћу. Они су раније дрхтали кад их је мозак 

присиљавао да сваког дана замахују на неког. Мозак je хтео да их претвори у 

убице, a у њима дубоко биле су ухватиле корен жиле живота. Чуј, Марија: 

почећемо још једном. Заборавићу гладиоле и сјај у очима друге Марије и 

повешћу те у неку јутарњу росу. 

Заборави росу, заљуљао се. Немој бити смешан, прекоревао је самог 

себе. Ти не молиш Марију да те се сећа. Молиш смрт да те заборави. Нема 

заборава. У том незабораву je твоје проклетство. Признај и врати ce на 

улицу, у ноћ, у клопку. Изађи и стави руке на мокар камен. И посматрај како 

ce у њима скупља вода. Из те воде кроз кожу ће избити зелена тишина – мека 

трава, зелен покривач над свежом хумком. Тек ce онда усправи и пођи у 

шуму да сахраниш мртве руке и мртву птичју сенку. То су последње руке 

које су носиле људски бол и то је последња птица с којом умире један сан. 
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Кроз отворена врата пробила се дуга нит светлости. Златан конац пао 

je на њега и осветлио га. 

– Ти! – рекла му je Марија, крикнула је Марија, постала je ударац 

Марија. – Ти у ово доба! 

Осетио je да му је грло суво; напрезао се. 

– Ниси ме очекивала? 

Она je стајала пред њим и мучила се да из себе ишчупа коју реч; била 

je врела и носила неки мирис меке постеље. 

– Нисам те очекивала – рекла му је. – Мислила сам – никада више... 

Пропустила га je да уђе, a он, савлађујући своје мртве ноге, повуче je 

за собом и затвори врата. 

– Ниси ме очекивала. Мислиш – пијан сам. 

– Нисам те очекивала. Не мислим. 

– Отпутоваћу – исцедио je из себе и изненадио се. – Хтео сам само да 

оставим поруку. 

– Поруку? – Она се повукла корак натраг пред сенком његовог чела. 

– Коме поруку? 

– Њима. Мислим да знам једну болничарку која ћe им помагати 

уместо мене. 

Није могла да га схвати. Дрхтала је. 

– Хоћеш ли одмах да отпутујеш? 

Чуо је њено питање из неке даљине. Заљуљао се и тек кад je олабавио 

леву руку, приметио je да је све дотле, не знајући ни сам, носио дечју 

ципелицу. Стајали су и гледали у под. И сем ципелице, она је спазила тамне 

капи крви на ћилиму. Побледела је. Очи су joj биле болно раширене, усне су 

joj ce истањиле. 

– Крв! – рекла je и сасвим му се приближила. – Крв! 

Спазио je иза ње извезене лабуде у гоблену и сетио се мртве птице. 

– Требало je да ce венчамо, Марија – рекао је.  

– Оне јесени када смо шетали испод мокрих дрвореда. 

Више je није видео. Она je с њим разговарала с неке недостижне 

даљине. 

– Пуцали су у тебе... Због чега? 

– Због мржње – управио је поглед према безобличној даљини. – Због 

моје и њихове мржње. 
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Мржња, мислио je. Мржња и крај. A шта постоји између њих? 

Живот, покушавао је самог себе да увери. Џиновска стабла, жеђ за росом, 

бели лабуди. 

– Марија, због чега се онда нисмо венчали? Чуо је њу: 

– Никола, ох, Никола. У тебе су пуцали a ja сам сањала бео венац око 

своје главе и бела језера. И тебе. Носио си на длану неке непознате цветове. 

Он ce осмехнуо, мислећи на своју крв: 

– Непознати цветови? Можда си се преварила, Марија. Можда сам 

носио мртве птице и мртве акорде. 

Чуо je, иако није био сигуран да је то она рекла: 

– Никола, зар си заиста хтео да се венчамо? Да ли би тада заиста 

заборавио мртве птице? 

– Нема заборава, Марија – казао joj je. – Наше постојање je наш 

незаборав. A твоји снови су само обмана. Сви су снови бела обмана. 

Савлађивао je нешто у себи да би се одржао на ногама. 

– Марија... оне јесени требало је да ставиш на главу бели венац 

цвећа. Реци ми због чега се тада нисмо венчали? 

– Не, Никола... Нe, немој ми говорити сада о томе. Видим твоју крв и 

не могу да мислим на венце. 

Пришла му je. Пратио ју је сваким својим нервом, и, иако je није 

видео, знао је шта се дешава. Знао је да плаче над његовом крви. 

– Јави му – рекао је. – Одмах му јави. 

– Коме? – упитао је плач. 

– Оцу Симеону – одговорио je мрак из њега и поклопио га. 

 

XII 

 

Њена постеља je била мека као и раније. Богослову и агенту. Нe само 

њему. A само је он оставио своју крв у њој. Постеља је била заклани лабуд. 

Крвавила je. Покушао је да се подигне на лактове, али није успео. Био је 

исцрпљен, без отпора, без жеље да савлађује. 

Дуго умиреш, шумела је изгубљена крв. Дуже него што си живео. Ти 

си рђава крв, рекао joj je. Пакосна крв. Носиш маску, зато личиш на сок 

малина. Нe, шумела je крв. Ти се горко вараш. Ја сам била помрчина у теби. 

Била сам се притајила, вребала из заседе. Сада сам светлост, јер ти умиреш и 
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дуго ћеш бити светлост, јер ћеш ти дуго умирати. Али ти ме не можеш 

убити; рекао joj je. Ja могу само као жив да мислим на памучног пајаца. Не, 

ти мислиш на Јанка. Крв је имала црвени глас. A Јанко има друге играчке. 

Јанко је заборавио пајаца. Али ја желим да мислим на бела џиновска стабла. 

Крв није одговорила. Питао је мек, дубок агентов глас: 

– Кo je пуцао у тебе? 

Прикупљао je снагу да пронађе још нешто у себи, неку нејасност, 

неки разлог за падање у нову клопку. Али у њему није било разлога. To је 

била друга помрчина без дна. 

– Требало је да се венчамо, Марија, оне јесени кад смо шетали испод 

мокрих дрвореда – рекао joj je када je дошао. Били су сами, a сада je с њима 

био и гавран. – Требало је? Оне јесени? Ха! Оне јесени je требало да одсечем 

руке; оне су дрхтале од жеђи за ножем и крвљу. – Требало је да их ишчупа 

као из дечје играчке и да пође да се туче главом. И још пре те јесени. Оног 

пролећа у планини, када је почело његово дуго умирање. До овог часа код 

друге Марије. 

Због чега ме је издала? мучио се. Из страха, из мржње, због 

усамљености. 

Сиво небо изван прозора било је близу, могло се дохватити руком. 

Дражило je, копало је вид. Рекла ми je да ће поћи да потражи оца Симеона. 

Поверовао сам joj. Носио сам у себи своје проклетство да верујем свим 

Маријама. Није гледао небо прилепљено за прозор. Тражио je у њеним очима 

разлог за то издајство, али очи су биле далеко, у сенци, без сјаја, без живота. 

– Будимо поштени један према другоме – поклопила га je агентова 

сенка. – Кажи, и рећи ћу ти како сам те нашао. 

– Шта да кажем? – није схватио. 

– Кo je пуцао у тебе? 

Сиво небо je силом продирало у његове зенице. Склопио je очи. 

Уздахнуо је. Разјапио чељуст. Попуцао у шавовима. 

– Јасно је ко je пуцао рече. – Ви – ти и Марија. 

– To је нездрава игра – чуо се смех агента. – Кажи истину. Можда ћу 

помоћи. 

– Она je већ казала – рече. – Она је познавала мој мрак. 

Грлени рафал. Оловни смех. Мек дубок глас: 

– Мислиш да те она издала? Реци, да ли то мислиш. 
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– To. Јер она никада више неће моћи да буде бременита! 

Посматрао je кроз мрежу трепавица: агент је одувао пепео цигарете 

са свог колена. Његове пуне усне биле су набране, пружене. Исто као некад 

кад je узимао Марију, као пре тога кад га је песницом ударио по лицу. 

– Присилићу те да признаш. Одвешћу те одавде с готовим 

признањем. И мисли о њој што те је воља. Свеједно ми je. И она је кривац. 

Посматрао je кроз врелину трепавица: агент је полако свукао свој 

капут и откопчавао рукаве кошуље. Испод густих црних длака нису се 

виделе жиле на рукама. A пуне усне су још биле намештене тако као да 

дувају у врућ чај. Или као да хоће да зазвижде. Чуо је: 

– Твоја несрећа ће бити у твом ћутању. Немој се мучити, гавране. Ја 

сам ораница густо засејана болом. Плодно бубрим. У мени нема више места 

за ново семе, a за твоје ударце имам само кржљави смех. И ниједан твој 

ударац не оставља на мени мрљу, мрачнију од сенке мртве птице. 

Нe, несрећа мора да лежи у нечем другом, мислио je. Није мислио. 

Постајао је сав мисао, испуњен изнутра сукобима и искрама, наг и 

неухватљив сам себи, и далек, све даљи кад је хтео да додирне самог себе, да 

ce испита и да ce провери, a у том проверавању да пронађе оно непознато, 

оно што је тражио толико времена, или можда последње две ноћи. 

Несрећа мора да лежи у нечем другом. Нe у мени и не у њима, у 

обема Маријама, врцале су искре у њему. Два пута сам преварен. Издале су 

ме две Марије, али несрећа није у томе. И у некој трећој Марији тражићу 

прве две и наћи ћу само два позната финиша. Несрећа je можда у 

мелодрамским ишчекивањима. Можда. 

Хтео сам да живим, пиштао je ватромет у њему. Да живим на 

ливадама, да посматрам облаке, да говорим. Има ли живота на оним 

звездама, Марија? да питам. Нити наше љубави не досежу до тих звезда, да 

чујем. И да размишљам: да ли влажна белина пролећних јабука лечи очи и да 

ли роса може да угаси сув врели пепео у људском грлу. Да живим и да 

стојим на ноћној киши, погнут преко гвоздене ограде моста, са утопљеним 

зеницама у надошлим водама. Воде, да молим. Однесите сенку са мог чела. 

Ветрови, опет да молим. Вратите беле лептире у поље. A затим да корачам у 

трави до колена, до појаса у светиљкама, до темена у плаветнилу. Да живим 

обично као сваки човек: да везујем кравату пред огледалом, да тражим ситан 

новац по џеповима пред трафикама, да слушам возове. И да joj говорим – 
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Марија (или Јелена, или...), Марија, чезнем за малим кафанским столом с 

белим чаршавом и чистом пепељаром. Марија, хтео бих да милујем прстен 

на твом прсту. И да грејем руке на врућим кестенима у џепу. Марија, у 

недељу да окренемо леђа граду. Обични разговори у обичном животу. 

Ватромет je растао и сагоревао мозак, завршавајући ce пред границом 

неког отпора. Рат je, и нема обичних разговора, обичног живота, растао је 

отпор. И ништа није обично. Из мрака вребају очи, из мрака машинке пуцају 

у ноге, у кичму, у чело. Хајде, реци – не бринем ce ja о мраку, кад сам и сам 

мрак и не умирем јер погођене ноге, кичме и чела нису моји. Хајде, реци. 

Али кад то треба да се каже ти си нем, и ти ниси више ти: немаш ноге 

смрзнуте у листовима, немаш кичму за женску постељу, немаш чело, гнездо 

за сенку мртве птице. 

Ништа немаш, и слеп си, и као слеп ти можеш да видиш да су у овом 

тренутку многи људи слепи, да у овом тренутку њихове очи зобљу гаврани с 

наочарима. 

Гавране, упита, гавране, због чега си позобао звезде. 

Нисам гавран, грактао je агент над њим. Moje je име судбина, мојим 

крвотоком тече закон. 

Али ти си гавран, ми то знамо, цикну смех зелених очију из мрака. Ја 

то сигурно знам, мислио je да говори. И мислио је да чује. – Зелене очи из 

мрака су само смех твог памучног инвалида. A ти немаш бола и ниси глад и 

ниси нож. 

Нож, поновио je a мислио je да је рекао смрт. Нож! Није више могао 

да мисли да понавља, јер су ce ватромет и отпор његових мисли слили у 

грозницу, поплавили су га. И почео је да открива непознате димензије, 

протегнуте у бесконачност и у њима поремећене облике, представе за које у 

врућини грознице није било чуђења. A нож који je у тој грозници видео био 

je заривен у спокојство ланеног неба; у светлуцавом млазу челика 

подрхтавала је сенка мртве птице a испод ње тресло се све жедно дугине 

крви неба. Добар дан, рекао је неко из празнине. Добар дан, казао je и сам из 

празнине као празнина. Да ли ножеви имају грло да испију сву крв неба? 

питала је празнина. Небо нема крви, одговорила je његова празнина, a ово, 

што мислиш да je нож, само je звезда репатица. A да ли ветрови имају ноге? 

Задрхтао је. Јанко! Викну. Дошао си? Дошао сам, чуо je. Дошао сам да видим 

пајаца и његов нос како нараста од бола. Јанко, опет је викнуо. Ако си овде, 
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због чега те не могу видети? Јер je у твој вид заривен гавранов кљун, 

одговорила je празнина. Али, ja ипак видим звуке, ја видим један виолински 

акорд, казао je он. To је твој унутрашњи вид, рекла је празнина Маријиним 

гласом. Иначе би ти видео да су твоја џиновска стабла, о којима си сањарио, 

ишчупана из корена, и да ce у њиховим изданцима неповратно гасе очи 

црвених веверица; иначе би видео да беле гриве ветрова висе као увело 

класје. Кoja си ти Марија? упитао je. Чуо je: посматрај зелене вирове у мојим 

очима, бакарне водопаде у мојој коси, подрхтавање на мојој кожи. Гледај, пa 

ћеш знати. Посматрао је, али уместо Марије пред њим су вирили облаци, 

само облаци и ништа више. Затим је преко тих облака надошло ледено море 

и прешло преко њега, остављајући за собом хладну влагу на његовој кожи. 

– Пријатељу – чуо је агента. – Пола сата сам те освешћивао хладном 

водом. Хајде, одговори, да не бих почињао поново. 

Отворио je очи. Ниска таваница, која је постала сива, није личила на 

небо и није била пробијена несхватљиво великим ножем. 

Добро je, рекао je у себи. Врло добро. Бол ме враћа у стварност, у 

живот, у постојање. Хоћу свесно да ce одупрем и да мислим на момка без 

нoгe. И на моје руке. Јер оне више не дршћу. 

– Па – чуо je. – Хоћеш ли да говориш? Хоћеш ли ми рећи оно о чему 

сам те питао? 

– Нећу да одговорим. И ти нећеш позобати све звезде на небу. 

У свом гласу препознао је подсмех оца Симеона и насмеја се. Ударац 

кошчате песнице није збрисао осмејак. Осећао je: натечене, крваве усне 

развлачилe су ce још незадржљивије у осмејак, јер, мислио је, ово је крај. 

Маријо број 2, зашто плачеш? 

 

ХIII 

 

Лице му je било модро и отечено. Под језиком је осећао 

расклиматане зубе и крв која се сушила на врелим испуцаним уснама. 

Дефинитивно: у клопци, везан за столицу, која je шкрипала и решен да 

испита моћ свог разума. Због тога је тело било безосећајно за тешке ударце. 

– С киме си одржавао везе у граду? Мрачан глас и тежак ударац. 

– Кo je пуцао у тебе? Зашто? 
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Млак бол, расплинут око његовог потиљка и немоћан да ce упије у 

њега као бол осакаћеног пајаца. 

– Кo је запалио складиште бензина? Ударци, ударци... 

Нa кревету, лево од њега, Марија је плакала са утонулим лицем у 

дланове. Окренуо је главу према њој и узненадио се: колико су сува њена 

рамена када ce сагне и колико не личи у свом грчу ни на једну ни на другу 

Марију. Али његови су зуби били расклимани, испадали су из свог лежишта, 

крвавили, били неповерљиви. Он није веровао да она крије сузе. To није 

веровао, јер je с његовим умирањем умирало и његово проклетство да верује 

тим Маријама. Чинило му се да сада распознаје нешто на њој. Био je 

сигуран: у врелини својих дланова она је крила модрицу испод свог ока, жиг 

понижености. 

– Нe – притрчала je кад га је агент први пут ударио песницом и 

оштрим каменом на прстену расекао му образ. – Не овде. 

– Не овде? – окренуле се према њој замагљене наочари. – Нe у овом 

храму љубави? 

– Он није крив. Нe зна ко je пуцао у њега. Он је мени дошао пијан. 

– Да га не браниш као љубавника? 

– Није крив. Ништа није учинио. 

Њихова су грла шкрипала преплићући ce у реченице према којима 

није био радознао. Чуо је ударац и остао равнодушан. И видео je како је пала 

на кревет и како je зарила лице у дланове. Опет је био равнодушан. Само je 

одлучио да ce одржи и да измери упорност све троје. 

Лице му je било модро и изубијано, али је бол клизио површином 

коже. Био је као земља натопљена крвљу, пресита за кишу. 

Због чега нисам бројао ударце? питао се. Било би забавније и време 

се не би одуговлачило. Или да се нечим другим забављам у овој досади? 

Чиме другим? упитао је самог себе. Да ли постоји нешто друго што се не 

зове свакидашњица? Постоји, открио je. Немир. Стопе у песку... Витке 

стабљике гладиола... Чежња за високим, невиђеним стаблима... Сунчева 

поплава и најезда капи росе. Taj немир ме je умотао кором и претворио ме у 

кукавицу која нема нерва за страх. Сетио ce: кад је као дете приметио да му 

je пас отрован, с пеном на искеженим зубима, са укоченим ногама и ледом у 

позлаћеним очима, мислио je да и сам умире. A касније, у том детињству, 

умирао је свакојако: под француском заставом у Легији странаца, на врелом 
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алжирском песку. Кao што су умирали јунаци из његових књига. Умирао je и 

у густом бамбусовом жбуну под тешким шапама џиновског тигра, док су 

изнад њега расли небо и усхићени шапат афричких звезда. 

Веровао je да je Африка бајка, a Марија (Марија, а не Јанко) је волела 

његове бајке. Никола, причај ми о некој твојој смрти, молила би га ноћу. 

Миловао je палцем ожиљак испод њених груди и ћутао. Да ли те је некад 

пробило бедуинско копље? питала га je. Кажи, да ли те je пробило? Пробило 

ме је, одговорио joj je. И газила су ме копита арапских коња, далеко од свих 

оаза на свету. Да ли те је пробила отровна стрела црначког канибалског 

племена? питала га je. Реци, да ли те је пробила? Хиљаде стрела, казао joj je. 

После се плашила, није могла да се осмехне у мраку. Али Африка није смрт, 

говорио je. Африка, та невиђена земља, бајка je мог детињства. Дијамантски 

рудници, распеване палме, шарени колибри на длану. Нe, рекао joj je. Бајке 

нису смрт. Оне су чежња. Ожиљак је куцао као било под његовим палцем. 

Ипак, ти си умирао, ти знаш шта je то смрт, израстао је ожиљак. 

Али, он ни сада, рањен и под батинама, није умирао. Био је 

равнодушан. 

Равнодушне су само кукавице, мислио је. Само такви не осећају 

страх од смрти. Само се они налазе на ивици самог себе. Без себе. Испуњени 

некаквом Маријом. A оне су, као што сам то и ја, прах и још нешто: 

прошлост и будућност. 

– Кажи све што знаш – опет се изнад њега нагнуо агент. – Све. Иначе 

ћу покушати другачије... 

Осмехнуо се. Осетио je да се крваве и отечене усне тешко развлаче. 

Потражио je самог себе у стаклима наочара. Али у њима су се налазила два 

мутна, велика ока. Ничега другог у њима није било. A иза њих стајала je 

Марија, дугачка и сува. Расла je као трска трепетљика. И видео је мутно 

небо, залепљено и прозорско окно. 

– ... Другачије – рекао је агент. – Мало соли у твоју отворену рану, 

мало пламена из упаљача. 

Унео му се у лице, претворио се у два огромна ока, a те очи су му 

брзим покретом скинуле завој с рањеног рамена. 

– Најзад ћеш проговорити – рекле су очи испод стакла. – Јер, 

цигарете се дивно гace у месу. 

Иза тих очију израсла je Марија и тихо, без молбе, затражила: 
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– Остави га. Сада га пусти. 

Заједно су окренули очи према њој и заједно видели нешто што нису 

очекивали. Стајала је бледа и остарела с револвером који су му дали те ноћи. 

Агент пређе руком преко мокрог чела; покрети су му били 

несигурни; изгледао je као да хоће да скине какву скраму с наочара. Био je 

блед и није могао да развуче пуне усне у осмех. 

– Хоћеш да пуцаш? – упитао je a глас му више није био ни мек ни 

дубок. – Зар можеш да убијеш? 

Она je стајала укочена и нема. Зато je трећи у њеним последњим 

врелим ноћима пошао према њој. 

– Нe шали се, Марија – рекао je тај трећи. – Дај ми ту играчку и 

одмори се. Ти си њега оставила и пошла си са мном. Зар би ме сада убила? 

Зар би жртвовала живот човека мртвацу? 

– Мучио си га, a ja то нисам могла да гледам. И хтео си да га сломиш 

и да га увериш да сам га ја издала. Рекла сам ти да га пустиш. Ниси га 

остављао. Мучио си га. 

– Па ja сам и хтео да га оставим. Ja бих га и оставио. 

– Мучио си га. Дошао си изненада и открио си га. И мучио. 

– Марија... 

– Мучио си га. 

– Марија, чекај. Немој. Ja сам закон. Ја могу све. 

Пошао је полако према њој, несигурно, без потребног такта ловца 

пред чијим очима смрт пада на колена. Закорачио je украј, у непостојање, у 

сусрет пуцњима и једном празном шкљоцању већ испражњеног механизма. 

Пре него што joj je револвер испао из руке, није се питала да ли је 

заиста хтела то да учини. Посматрала je како се агент љуља, како пада и како 

још дуго после тога гребе ноктима по поду. Наочаре су лежале поред њених 

ногу, a у њиховим оквирима није више било ни очију, ни стакла. Слепи 

комадићи стакла били су угашени као и ниско небо. 

– Убила сам га, Никола. – Њен је глас био сув и безбојан. – A рекла 

сам му – пусти га. Није ме послушао, и ја сам морала да га убијем. Јер, није 

те оставио. 

– Убила си га – исцедио је из себе као крв. – A мислио сам да си ме 

ти убила. Мислио сам да си ме издала. 
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Погледао je кроз прозор и на крају улице спазио размахани 

тамнозелени капут. Познао га је, иако лице богослова на тој даљини није 

било уобличено. 

– Марија, одвежи ме – прошапутао је. – Марија... 

Пре него што je нестао, израчунао је: од јутра када је последњи пут 

сањао нож до овог тренутка прошле су две ноћи. У њима je он много тражио 

и нашао je само једно. Себе. И када је себе пронашао да постоји, престао је 

да постоји, брзо, превише брзо да би сагледао свој крај. 

 

 

Извор:  

Славко Јаневски, Две Марије, предговор и приређивање: христо 

Георгијевски, Просвета/НОЛИТ, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 1981. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Одредите жанр романа Две Марије. 

- Прочитајте и друга прозна остварења С. Јаневског. 

- Откријте елементе модерног прозног исказа у роману С. 

Јаневског. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДО МАЛЕСКИ 
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МАЛЕСКИ, Владо (Струга, 5. IX 1919 – Струга, 23. IX 1984) – приповедач, 

романописац, утемељивач савремене македонске прозе, сценариста, 

публициста, оснивач часописа Разгледи, новинар, дипломата. Био је 

директор Радио Скопља, уредник часописа Нов ден и Современост. Радио је 

у дипломатској служби (амбасадор у Либану, Етиопији и Пољској) и био је 

члан председништва Савезне Републике Македоније. Члан Друштва 

књижевника Македоније од 1946. године.  

Владо Малески је аутор не тако великог, али значајног књижевног 

опуса. Прва његова стваралачка фаза се повезује са писањем поезије, 

приповедака и једночинки, превођењем, издавањем билтена и часописа. 

Његове песме, које су прерасле у народне, представљају својеврсну лирску 

историју тадашњег времена. У првој Рациновој књизи Македонске 

народноослободилачке песме је објављен и текст његове песме „Дeнeс над 

Maкeдoниja” (данашња химна Републике Македоније). Током 

четрдесетогодишњег књижевног ангажмана објавио је неколико књига. 1976. 

године издавачка кућа „Култура” објавила је његова одабрана дела у пет 

томова. 1951. се јавља као аутор сценарија првог македонског играног филма 

(Фросина). После више до десет година (1963) његов роман Оно што бeшe 

нeбo је адаптиран као драмски текст под насловом Богомилска балада од 

стране Милана Ђурчинова и Илије Зафировског, пoстaвљeн је и игран на 

сцeни Драмског тeaтра у Скопљу у сезони 1964/65. године. После десет 

година (1974) у адаптацији и рeжиjи Димитрија Османлија је приказан 

играни ТВ-филм Прва вeчeр, према истоименој причи овог аутора. Малески 

је своју приврженост модернизму изразио у теоријској полемици са 

наглашеним авангардним тенденцијама, у тексту „Конспекти”, који је 

подељен на три дела: „Non possimus”, „Околу првото прaшaњe на тeoриjaтa 

на умeтнoстa” и „Умeтникот мора, сака и мoжe” објављеном у часопису 

Разгледи (1954, бр. 19, 20 и 21). Његово књижевно дело уметнички се 

доживљава као увек савремено и комплексно.  

 

ДЕЛА:  

 

Збирке приповедака: Ѓургина алова (1950) и Бранувања (1953); 

романи: Она што беше небо (1958), Војната, луѓе, војната (1967), Разбој 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

357 

 

(1969), Записи на Езерско Дримски (1980) и Јазли (1990, постхумно); 

Кажувања (днeвнички записи из НОБ-а, 1976) и Разгледи (книга eсeја, 

огледа и полемичких прилога, 1976). 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Блaжe Ристовски, Македонски народноослободителни песни, Скoпje, 

1974; Блaжe Ристовски, Македонскиот стих 1900–1944. Истражувања и 

материјали, Скoпje, 1980, 441–446; Миодраг Друговац, Историја на 

македонската книжевност XX век (1990); Вeнко Андоновски, 

Структуратта на македонскиот реалистичен роман (1997); Ангелина 

Бановиќ–Марковска, Ликови – антагонисти, 2001; Христо Гeoргиeвски, 

Македонскиот роман 1952–2000 (2002).  

Весна Мојсова Чепишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 902–903. 
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ДИПТИХОН 

 

ПРВО ВЕЧЕ 

 

Eтo, тo je оно што би се рекло: свадба без свирке и песме... Сандре се 

данас оженио без белчишких тупана. Тек толико да се испуни ред... 

Три месеца су се пазили. Три месеца je брзо прошло, као три зимска 

дана. И радости je било, и песме су се певале, и свирачи су свирали... Ej, 

пуста, наша времена! Кo у сну су прошла! 

У кући код Крума, на чардаку, седеле су девојке из Врбјана, а међу 

њима – лепа, к'о уписана, као планинско цвеће на пропланку Кaраормана – 

млада Стојана Климева. Стас joj je био ко вита буква са Славја. Поглед благ, 

као зрачак сунчев у пролеће кад милује кротко језеро. Очи су joj насмејане. 

Образи, бели-црвени – насмејани. И ове су другарице насмејане... Усред 

смеха одјекну песма: 

Oj, ти, Македонче, куда се то спремаш? 

Борба те чека, борба за слободу... 

A с времена на време долазио би и Сандре. 

„Хајде другарице, брже! Боси су наши другови. Црвеноводке су више 

исплеле... Да се не обрукамо. Шта велиш, Стојанке, a?” 

Стојанки би се крв расцветала у образима. Одговорила би му 

поникнутих очију: „Нећемо се обрукати...“ 

Читавога дана Сандре није имао одмора. И опет би пронашао 

времена да види Стојанку, на чардаку код Крума, међу плетиљама. 

Све живо било je на ногама: и старци илинданци, и младн Дебрани, и 

жене и девојке, и деца са петокраким звездама на челу. 

„Чудеса... чудеса” говорио je народ. „Да вам се позлати рука што 

пушку држи.” 

Али се стушти страшна несрећа... Крв се проли у Кичеву, на 

Пресеци, Караорману, Ботуну, Турју, Мраморцу... Бљесну Дебарца у ноћи ко 

усред дана. A у тој су кобној светлости, у одсјају била лица са запаљенам 

нечистом крви. 

Наши су се повукли у Грчку. 

Оста Сандре у Врбјанима. Он je био веза. 
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Магле су скривале беле врхове Караормана и Славеја. Тешке су биле 

очи Врбјанаца. Из њихових кућа, са обешеним ледењацима, невољко се диже 

дим. Небо je хладно н намргођешо као душе Сандра и Стојанке. 

A вечерас... прво вече. Обоје су седели у горњој собици, једно 

наспрам другог, на разбоју. Сандре се ослонио на страну разбоја и лутао 

погледом пo собици. Утихла, Стојанка je пребирала прстима потку и нити. 

Ha земљаном поду: прострта рогозина. Ha рогозини: сламарица прекривена 

ланеннм чаршавом, белим, белим, као снег на планини, a узглавље: шарен 

јастук. што га je исткала Стојанка. Ни речи нису прозборили. 

Прво вече. И без песме и без свирке. 

У доњој собици: граја, сељани, рођаци, дошли на вечеру са јелима и 

погачама. 

– Да и ти дочекаш, мило... И од кћери, сестро! 

– Да бог поживи младенце, стрино Андонице! 

– Амин, чедо! Да те бог поживи. И од срца!  

Сандре устаде, узе Стојанку за руку, зањиха сребрњаке који су 

висили на прстену, и као да je хтео да се оправда што je свадба прошла као 

парастос, рече: 

– Ништа, Стојанке... Не жали... Доћи ће и наше време... 

– Ja не жалим, Сандре... – једва чујно проговори Стојанка. 

– И опет ће бити као онда, сећаш ли се, Стојанке? Како сте плеле за 

другове на чардаку код Крума... и како су грмели тупани из Белчишта... и 

коло насред села.. Опет ће бити тако. И тада... бог ће нас обрадовати 

дечицом... – додаде он устрептало. 

– Тo je у његовој руци, Сандре... – одговори Стојанка, припи се 

читава уз његов опточени џемадан и наједном забаци тлаву и погледа гa 

право у очи. 

Собица се испуни притајеном тишином. Осети се јак и пријатан 

мирис дуња са тавана. И од тога мириса, знаног још из детињства, Сандру се 

слободно раширише груди. Она му се осмехну као што се смеши дете у 

колевци... 

Тада се уз степенице зачуше брзи кораци. Врата се нагло отворише... 

Кад je видела Крума, као воском обливеног, Стојанки се осмех угаси 

на уснама, 
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– Немци долазе, Сандре, сакриј се! Сандру се одједном ороси чело. 

Погледа у Стојанку, сву занесену, и запита молећиво: 

– Јеси ли сигуран, Круме? 

– Сандре, нема времена за разговор... Видео сам их. Пушке су им се 

црнеле на снегу. Треба да су сад већ прешли мостић... Или су Немци, или 

балисти... 

Сандре опет погледа у Стојанку и опет упита: 

– Да ти се није причинило, Круме? 

– Сандре, не детињи него пожури! Ja идем да поспремим, a ти... 

право у Лактиње код Митрета. Тамо ћемо се наћи... – И нестаде низ 

cтeпенице. 

Стојанка му обисну око врата. Он први пут осети слатку језу од 

девојачког лица уз своје. 

– Не бој се, Стојанке – прикупи снагу Сандре – они ће само проћи 

кроз село и, још ноћас, ja ћу опет доћи. 

Узе наган испод јастука и оде. 

Напољу га je дочекао фијук ветра. Још није стигао ни до куће поп-

Сиљана, a oни се појавише. Имао je још толико времена да се склони иза 

јабуке изнад самог пута. Сандре откочи револвер... Одједном неко засветле 

батеријом и из помрчине изрони једно лице, бледо и испијено... Сан или 

јава? Сандре je видео то лице, њему тако блиско... Онај тамо показа руком 

пут његове куће... ,,Они су... наши... он je!” 

– Павле... – шапну и изиђе пред њих. Они се загледаше. 

– Ти си Сандре? Ми код тебе... – исто тако тихо рече други. 

Одведе их у празан сењак за кућом. У души му je струјала радост 

планинских вода које несташно скачу с камена на камен и певају пролећну 

песму. Није могао да их се нагледа. Ишао je час испред њих, час иза њих, 

распитивао се о друговима, о томе како су и откуда дошли у Дебарцу... 

A Павле јасно одговори: 

– Донеси нешто за јело, било шта, a затим ћемо ти све пo реду 

испричати. Ево четврти дан како залогај нисмо оксусили. 

Сандре се трком упути у кућу. Тамо су се у доњој собици, гостили 

гости. Ушао je кроз стражња вратанца и нечујно се испео код Стојанке. 

Нашао ју je нагнуту над разбојем. Потајно je јецала. Кад су се врата отворила 

скочила je као опарена: 
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– Стојанке! 

– Сандре... Откуд? Бежи... сакриј се! Ухватиће те! 

– Наши су дошли, партизани! И ja сам дошао...  

– A Немци? 

– Не Стојанке, Крум je видео пушке, ноћ... то... Павле je са њима. 

Опет су сели на разбој као малопре. Он joj je руком развихорио 

невестински вео који joj je још стајао на глави. Стојанкине су полуотворене 

усне дрхтале, Погледи су им се сусрели. Обоје су тог часа исто мислили. 

Мислили су на нешто драго, предраго, што су некад имали пa изгубили, дуго 

га тражили и наду изгубили да ће га наћи и... ненадано су га нашли. 

Сандре скочи на ноге. И Стојанка за њим. 

– Немамо времена за губљење. Гладни су. Да их нахранимо. 

Стојанка рече: 

– Сићи ћу кришом до наћви да узмем јела и погаче. 

Он однесе у сењак три таве и четири погаче. 

Кад су мало презалогајили, започели су разговор. Сандре je слушао и 

гутао сваку реч. Дознао je све о животу својих другова у Магленији, о 

великој немачкој офанзиви; о четрнаест фебруарских дана и ноћи без сна и 

хране, о борби против непријатеља и о зими. Они, њих седамдесет и пет 

људи, после пробоја обруча код Богомиле, ноћу, изненађени из заседе на 

друму, остадоше отцепљени од бригаде која се кретала ка Грчкој. Држали су 

позиције и успели да се повуку преко белих планина. Место непознато. 

Деветнаест их je уз пут остало смрзнуто. Међу њима, загрливши митраљез, и 

Врбјанин Трпе, рођак Стојанкин, велики љубитељ песме. Затим су читаву 

једну ноћ прелазили Прилепско поље и тек су се код Крапских колиба 

одморили пa су опет продужили према граници, пребацили се преко 

Карбунице, затим у колибе над Турјем и, ево их сада у Врбјанима... 

Павле позва Сандра. 

Напољу je почела мећава. Ветар, који се уз рику стропоштавао са 

Славеја на Врбјане, грабио je снег са сламног крова сењака, носио га високо 

на својим плећима и опет га бацао доле. 

– Чуј, Сандре – проговори Павле промуклим гласом, – ми се враћамо 

натраг. 

– Куда натраг? – забринуто упита Сандре. 

– У Грчку. Полазимо кроз један сат.  
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– A са које стране намеравате? 

– Нико од нас не зна. 

– Пут je дуг... снегови... без водича се не може – замишљено, више за 

себе, промрмља Сандре. 

– Знамо. Али ти си често ишао тамо. Мислили смо... да нам ти будеш 

водич.  

Сандре претрну. Угризе га подмукли бол... људски бол.... A прво 

вече? Да бар само једну, само једну ноћ на рогозини, на сламарици и на 

јастуку који je Стојанка исткала... Три мeceцa... Ех, како je било! Он je и тада 

ишао као курир за Грчку... Чак до Солуна... Дуг, тежак пут. Али када би 

донео писма и када би му Црногорац рекао – „Браво Македонијо!” топио се 

од задовољства... У патроли je понекад био и Трпе. Са њим се заборављало 

на тешкоће. Чак се и певало. Ех, тај Трпе. A сада? Како рече Павле? Тамо 

код Богомиле... са пушкомитраљезом... A он, Сандре, вечерас... прво вече... 

Је ли зла коб ово што пролази кроз главу?” „Зла коб!” 

Очи му синуше у мраку. 

– О чему мислиш? – прекиде Павле ћутање. 

Сандре скину младожењску мараму коју му je тог јутра, кад су се 

вратили из цркве, поклонила Стојанка и обриса орошено чело: 

– Да, разуме се... Спремајте се. Полазимо. И пођe ка кући, загледан у 

трагове које je малопре оставио. Застао je извесно време пред вратима горње 

собице, затим je ушао. 

Стојанка je нешто претраживала пo ковчегу на чијој je предњој 

страни невешто било насликано срце са два исписана имена у њему: Сандре 

и Стојанка и, не окренувши се, рече: 

– Одабирам нешто за другове. Он је ћутао. Приђе joj и застаде. Она 

се усправи, појача фитиљ на лампи која je висила изнад огњишта, окрену се: 

– Шта ти je, Сандре? – осмехну се. Сандре je гледао у њу... гледао... и 

учинила му се још лепшом него онда, међу плетиљама код Крума. И није 

знао шта да уради. Обузе га осећање драгости. Дође му да je нежно загрли и 

да joj каже све, све што се десило пред сењаком. Зажеле да joj прича о 

патњама другова, о снеговима, о њеном рођаку палом на Богомили... али му 

се грло стегло. 

– Сандре, реци! – немирно замоли Стојанка. И тада ослободи грло. 
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– Најели су се... добро су се најели... Али пут... дуг пут. A боси... 

неодевени. 

– Прикупила сам нешто из ковчега... Сандре покуша да се прибере. 

– Сада полазе на пут... У Грчку... A ja... И ja треба да пођем са њима! 

– исцеди из себе. 

Стојанки се промени лице. Из очију joj низ образе засијаше две 

влажне ниске. Прикри се рукама и тихо заплака. 

– Што се тиче пута, Стојанке... пут знам... Сандрев поглед je дуго 

почивао на њеној коси, црној као катран... Он опет проговори: 

– Стојанке не плачи... ти знаш... знаш... Она откри овлажено лице и 

погледа га. 

–– Знам, знам. Али... тешко je. 

– Тешко – процеди Сандре кроз зубе. – Али ja ћу се опет вратити. 

Није ми први пут. Доћи ћу и... донећу пролеће. 

Гости из доње собице су се разилазили. Андоница их je испраћала. 

– У здравље, у здравље, чеда! 

Неко ђаволски подвикну, тако да се чуло до младенаца: 

– Хајде, стрино Андонице, пa ћемо ти ујутро доћи на слатку ракију! 

И Сандре и Стојанка погледаше према прозору који je, чинило се, сваког 

часа могао да однесе вучји ветар. 

– Изволите, изволите – блажено je одговарала Сандрева мајка и 

подупрла je улазна врата. 

После дугог ћутања, Сандре рече: 

– Пази на мајку док се не вратим. Сутра ћеш joj рећи... АКО наиђе 

нека несрећа, потражите Крума... 

Стојанка стави погачу у његову торбу, отвори ковчег са срцем и 

именима, извади велики завежљај и стаде испод лампе. Са жалостивим сјајем 

у очима погледа рогозину, пa затим притули оветло. 

Тихо, да не чује Андоница, сиђоше низ степенице и отворише 

стражња враташца. Другови су чекали заклоњени за зидом Крумове куће. 

– Полазимо? – упита Павле Сандра. 

– Не – претече га Стојанка. – Станите! Глас joj сломљено одјекну. 

Она им се приближи, спусти завежљај на снег, одвеза га, извади 

свадбене дарове спремане за Сандра и за рођаке. 
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– Данас смо правили свадбу. Желим да вас даривам, другови. Ви 

идете на далек пут... Нек вам се нађе. 

Они поникоше главе, ћутке. Само je мећава непрестано завијала. И, 

како су били постројени у колону, она приђе првоме, ситном и погуреном, и 

дарива га чарапама. Затим пође од једног до другог и пребациваше им дарове 

преко рамена. 

Пошли су. Сандре застаде, пољуби je у чело и рече: 

– Кроз месец дана, Стојанке, сви ћемо се вратити. Сви. Стрпећемо 

се... и он погледа у Крумове чардаке завејане снегом. 

– Идите у здравље, Сандре. Нека вас бог чува и сачува... 

Сандре се одвоји од ње и пожури за друговима. 

Она их je извесно време пратила погледом. Али они убрзо нестадоше 

у снегу и помрчини. 

Ветар се хватао у коштац са Славејом и Караорманом, наваљивао je 

на њихова широка плећа и немилосрдно се играо Стојанкиним невестинским 

велом. 

1946. 

 

НАСМЕЈАН ДАН 

 

Аутомобил га остави на тротоару. Бели. Са задњег прозора „бјуика” 

махнуше две руке. Једна у тамном рукаву са три дугмета, друга без дугмади. 

Уђоше у зграду некадашњег индустријалца, сада општинску. Он 

неколико пута својим чизмама изгњечи венецијански мозаик у ходнику. Она 

високим потпетицама учини исто, али – одсутно. 

Он откључа приземље и пусти њу да уђе прва. У нос му удари мирис 

колоњске воде – млак, полуизветрео, устајао. 

И рече разнежено: 

– Какав дан! Бео! И насмејан... зар не? 

– Да – рече она као да ништа није рекла. Он je био Сандре Врбјанац, 

курир који није одспавао прву ноћ са Стојанком. 

Она није била Стојанка. Није била Врбјанка. И није плела чарапе за 

другове. И не би joj се расцветали образи од крви кад би видела њега – 

Сандра. И нису joj очи стидљиво лутале пo одајици са дуњама, разбојем и 
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рогозином. Јер, дуња није било, разбоја није било, рогозине није било. Она je 

била глумица, Нада. Са њом je Сандре одспавао прву ноћ. 

A Сандре није више Врбјанац, није курир. Само је Стојанка остала 

Стојанка! Не са оним телом – вите букве са Славеја, али са исто тако благим 

погледом као кад пролећна сунчева огрлица милује кротко језеро. 

“Стојанка! Ja волим, Стојанка! Заправо јa не знам да ли волим, не 

знам, коначно, шта je то – волим. Јер и тебе сам волео, знаш... код Крума на 

чардаку кад сте оно плеле... Волео сам, верујеш ми, зар не? Зашто да лажем, 

зашто да пљујем на завејане чардаке! A ето, сад опет нешто... Не, не, опет 

није Стојанка, ево идем на посао. И знам: прећи ћу преко дрвеног мостића. A 

пут ме туда не води. И вртећу се око оне куће на левој обали Вардара као 

вршилац око стожера. Тo je она кућа у којој од писма стварају живот... Или... 

Да; кућа из које се чују песме и плач. Само што се тамо плаћа за сваку сузу, 

за сваки грцај... плаћа се, Стојанака!” 

„Ништа не разумем, Сандре. Бојим се. За песму се може плаћати, али 

за сузе?...” 

„Знао сам, знао – нећеш разумети. Свеједно... Е, да! Једном смо 

заједно били тамо. Ти си говорила: као изистинско je, a није изистинско. Ето, 

тамо, та кућа. Јеси ли сад разумела?” 

„Теодос? Онај што je бежао од Цигана и постао им кум?” 

„Он.” 

„И онај што je волео a нису му дозвољавали да воли?” „Он.” „И...” 

„Доста! Они! Тамо! Јеси ли разумела?” 

Стојанка je пребирала прстима пo ситастом миљеу на сточићу. 

Невестински прстен са парицама зазвеча joj неколико пута узастопно. 

„Доста!” 

A Стојанка je ћутала. Али прстен... „Доста, кажем ти!” Прстен ућута. 

„Стално ћу се мотати тамо. И чекаћу. И знам: нећу je видети. И поћи 

ћу. Ha посао. Кao и свако јутро. Вардар се, Стојанка, мути пред мојим очима, 

замагљује и... испарава, вене. Само му се ребра виде, као у Насрадиновог 

магарца. Ребра изломљена, загнојена. Куће високе, градске, додирују једна 

другу, сливају се једна у другу... две у једну, три у једну, десет у једну... гуше 

се, љубе се, криве, троше у делове, у пепео, као кад су Дебарцима ишле 

ватре. Зашто? И зашто тону људи ca мном, ca улицом и неосетно се 

претварају, неосетно из меса у воду и најзад у некакву пару. Нешто као оно о 
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чему смо неуки учили у гимназији. A ja учим, Стојанка. Мора се учити. Јер, 

веле, време би нас иначе прегазило. Гази оно, време, људе... Ти плачеш? 

Плачи. И ja... Не, ja не могу плакати! Нисам заплакао кад ми Павле рече да je 

Трпе остао ca пушкомитраљезом у снегу. И нисам плакао кад с тобом нисам 

легао на рогозину. Ти си и онда плакала...” 

A није истина. Ни онда, ни сада Стојанка није плакала. Она je само 

јецала. 

„Види, Стојанка... Има нешто основно. Ha страну све. Основно je: ти 

остаде иста, a ja више нисам ja!” 

Можда je све oвo рекао Стојанки. A можда – није. И више није него 

што јесте. Смишљао je ноћима, данима, расправљао ca њом у мислима, али 

joj није рекао. 

И он понови разнежено: 

– Какав дан! Бео! И насмејан – зар не? 

– Да – одговори Нада као да ништа није одговорила. 

Свуче се и остаде у комбинезону усред млакости пећи и својих 

парфема. 

Он поче шетати погледом пo њој. И опет заигра пламен у њему – као 

онда кад ју je видео, као увек кад би се свлачила. И кад се не облачи. Боле 

осећања и угризи од осећања. Прже страсти и опекотине од страсти. A 

пламен се повија у души – као онда. И избија у млазевима напоље, пo кожи, 

на очи. И он вели: 

 „Кao онда, Надо, кад смо се срели, кад смо дошли нас тројица 

другова ca три револвера...” 

„... да ухватимо бандита... Срце ми je силно ударало, крв беснела, 

осетих непознату радост ... тебе кад сам видео... И тако даље, и тако даље. 

Хиљаду пута. Увек исте гајде. Досадно je већ. Досадно, мили.” 

„Досадно? Биће да јесте. Увек исте гајде.” 

„Кao и свако понављано понављање.” 

„Понављање. A желео бих да ти о томе причам цео дан. И управо 

данас... Да, ево нечег што ти нисам казао: пет дана смо тражили бандита. Пет 

дана ока нисмо склопили. Ни залогаја окусили. A он – био у граду. Открили 

смо му траг. У кући у којој си ти становала. Ha четвртом спрату. Дођосмо. 

Ha вратима: девојка кестењасте наковрџане косе, очију тамних као наш 
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Караорман, капута припијеног у струку, танких чарапа – прозирних, 

ципелица оивичених јагњећим крзном”. 

„Предобро познајем себе, мили.” 

„Познао сам те никад невиђену. Ha данашњи дан у шест сати увече. 

Загледах се и одмах срце... крв... радост... Али, не понављам. И рекох: – 

Молим вас, другарице, вратите се у стан. Имамо важан посао. – Ти се на то 

чудно насмеши. Учини ми се да ти осмех шапуће нешто сасвим друго од 

оног што сам чуо: – Имам представу у седам сати. – Ви сте глумица?... – 

упитах те ja. – Глумица – одговори ти. – Па ипак ћете причекати – рекох ти. – 

Брзо ћемо... Ти се врати. A ja себи рекох, пењући се горе: Ако онај ca 

четвртог спрата не припуца, идем у позориште. Он није пуцао и ja отрчах 

кући пре седам.” 

„И то сам већ чула.” 

„Стојанка, рекох, спремај се да идемо на једно место. – A дете? – 

вели она. – Оставићеш га код комшија. – Ти толико времена ниси спавао, 

Сандре. – Спавао сам! – слагах... И стигосмо кад се завеса подиже. Ja сам 

чекао да тебе видим. И кад ти изађе – прогледах. A Стојанка рече: Кao 

изистинско, a није изистиноко”. „И то сам већ чула.” 

„Живео сам у селу. Ha њиви, у плевари, у шуми, на врбјанском 

бачилу. Други живот нисам познавао. Да није дошло до рата – не бих га ни 

упознао. Али дође рат. И мене донесе ево овде. Донео ме ca њиве, из 

плеваре, шуме, ca бачила...” 

„Стојанка”. 

„Стојанка. Али шта je она крива што у њој гори наша тамошња, 

негдашња ватра? A зашто, опет, да ja будем крив што сам стигао да постанем 

љубоморан на ове садашње, неспржене ратом, који имају недогледно време 

да живе непрегажени од времена? Треба да живим! – рекох кад те угледах. 

Вараћу пријатеље, рођаке. Рећи ћу: Гњави ме, живот ми загорчава својим 

жандармским командама! Или: Уморан се враћам ca дужности не бих ли 

одспавао, одморио се, a она целе ноћи бунца, устаје из сна, вришти, хоће да 

коље, тражи револвер... Али не рекох то. Рекох: Хоћу да живим!” 

„И то сам већ чула.” 

„Чух те преко телефона кад ми изненада довикну: Друже Сандре, 

имала бих да вам кажем нешто у поверењу. Хоћете ли ме сачекати вечерас 
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после представе?“ – Ja сам чекао ca Вардаром (који није чекао) пре 

представе. Ти изиђе после представе. Насмејана, као стара познаница. 

– Да прошетамо? – рече. – Да прошетамо! – молио сам. – Цео град 

прича о вама. Јунак, кажу. – To ми je дужност – рекох ти. – Скромност? – 

упита ме ти. – Дужност! – понових. 

– Сад сте славни, – помилова ме ти, – пошто сте ухватили оног... на 

четвртом спрату...“ 

„... Видео сам вас на вратима”, рече ми, „зар не? И то сам већ чула”. 

„... Видео сам вас на вратима, рекох”. 

И рекао je. Све то испричао joj je „хиљаду пута”. Зато je сад био нем. 

Говориле су само мисли. 

A он? Он je понављао разнежено: „Какав дан! Бео! И насмејан... зар 

не?” Нада je већ лежала на каучу покривена преко лица романом „Политике” 

– Партија шаха. 

„Спавај”, рече ми. „А ja не дорекох. A треба да дорекнем. Морам 

рећи до краја. Рећи ћу теби. Талету кога знам из Врбјана: вашљивог, 

распеваног и уплашеног. Талету, a не Влади Малеском који je извезао преко 

целих девет страница лажи о мени...” 

„Истините лажи.” 

„Лажи су лажи. Te, не знам: свадба без свирке (било je свирке!), те 

море чардаци, девојке (тада не! лажеш); да се не осрамотимо (никада такву 

будалаштину нисам изрекао!); тешке очи Врбјанаца (a они су просто гледали 

како главу да извуку!); разбој, рогозина, (разбој – не! рогозина – да); ништа 

Стојанке, не жали... доћи ће наше време... (глупост! који би сељак тако 

рекао? ни речи нисмо изменили! Лези! рекох joj и то je све. Она узе да скида 

појас); иду Немци – повика Крум (лаж над лажима! Никакав Крум, никакви 

Немци, него просто дође партизан и одведе ме Павлу команданту. A ти 

тако... напето, значи, као у каубојским филмовима!)” 

„Смири се већ једном!” 

„Нећу да се смирим. Лажеш! Je л' тако? Ха, ха, ха!” 

„Није тако”.  

„Ха, ха, ха!” 

A могло je да буде овако: Био једном неки Сандре у Врбјанима. Беше 

рат. И не као други ратови. За жену дотад није знао. Могло му се – оженио 

се. Оженио се, али није легао. Нису му дали. Требало je да води одсечене 
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партизане у Грчку. Морао je. Jeo се у себи. Али ред je ред. A остали? Исто. 

Сви су били такви. Навалиле муке? Морају се подносити. Тачка. Ненакићено 

a јасно...” 

„Али то није уметност.” 

„Није? Станиславски je рекао: живот... Да, о Станиславском сам хтео 

да говорим с тобом. Сa Талетом. Заправо, не о Станиславеком већ о овој што 

спава на каучу... Помену она једном Станиславског, онако – у разговору. 

Узех га. Прочитах га. Понешто разумедох. Други пут: Шекспира. Прочитах 

га целог, тек преведеног. Островски, Чехов, Молијер, Горки, Пристли... 

Читао сам да бих упознао позориште. Њу... Гледам je на сцени: расте сваким 

даном. Расте – кажу сви. A ja сам срећан. Ja живим! Најзад нађох покој – 

унутрашњи, душевни, истински. Кo je тaj ко може порећи моју срећу? Кo? 

Говори! Тa говори! Нико. Ни-ко! Срећан сам! Воли ме. Она ме воли. Само 

што je ћутљива, a воли ме. Зар ме не воли? Кажи, немој да ћутиш! Зар не?” 

„Воли те.” 

„Воли ме. И ja њу. Ja тек сада волим. Устане, погледа – воли ме. 

Почне да се облачи, гледа ме – воли ме. Игра на сцени, не гледа ме – али 

воли. И: мили! говори ми. Смешно? Да ми je да сазнам ко je тај који je рекао, 

али није рекао већ само помислио да нисам срећан! A срећан сам!” 

„Што толико понављаш?”  

„Зато што нема среће без понављања. Она не воли понављање. A 

лаже, воли. Али не речи већ... вожњу!” „Вожњу?” 

„Шетњу и пентрање. По друмовима и планинама. Са друговима. Са 

мном... шетњу. И жели да они крај Вардара знају да je... шетала. Жена! И 

данас смо били у Охриду. Ha Бабуни, као и увек у ова доба – снегови. 

Велики снегови. Непроходно a ипак проходно. Вејавице. Сиђосмо доле на 

преход. Вејавице. И чујем – плаче нешто у снегу разиграном сред сивоће над 

нама. Око не пробија ни корака напред. Кao онда кад се ветар хватао у 

коштац са Славејом и Караорманом. Далеко je Магленско, далеко je земља. 

Тешко a мило. Нада ми je шапутала у ухо: „Мили!” Кад бих само сазнао ко je 

то рекао, или није рекао него помислио да нисам срећан!” 

Не, ништа од овога он мени не рече. Он ми само понови једва чујно: 

– Какав дан! Бео! И насмејан... зар не? 

– Да – рекох као да ништа нисам рекао. 

3. јануар 1954. 
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Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Сазнајте више о прози В. Малеског. 

- Пажљиво упоредите делове приповетке Диптихон. 

- Анализирајте аутореференцијалне елементе у приповеци. 
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ЧАШУЛЕ, Коле (Прилеп, 2. III 1921 – 22. IX 2009, Скопље) – 

приповедач, романописац, драмски писац, публициста и дипломата. Средњу 

школу је завршио у Битољу, затим је студирао медицину у Београду, али се 

после немачке окупације Југославије враћа у родни град, где учествује у 

припреми и подизању Антифашистичког устанка 11. октобра 1941. године a 

затим и у Народноослободилачком рату (1941–1944). После ослобођења 

обављао је различите функције у друштвеном животу: директор Радио 

Скопља, директор драме Македонског народног позоришта, главни и 

одговорни уредник часописа Разгледи, југословенски конзул у Канади и 

амбасадор СФРЈ у Боливији, Перуу и у Бразилу. Члан је Друштва 

књижевника Македоније од 1947. године. Почасни члан МАНУ од 2003. 

године. О његовом стваралаштву писали су сви значајни македонски 

критичари и писци (Старделов, Ђурчинов, Ал. Спасов, Г. Тодоровски, Јован 

Бошковски, М. Матевски, А. Алексиев, М. Друговац, П. Т. Бошковски, Т. 

Чаловски и др.). „Књижевно дело Колета Чашула” – каже Г. Тодоровски у 

једној од својих студија о стваралаштву овог аутора – „изграђено је као 

паралелни ток једне његове богате и динамичне друштвено-политичке 

активности, насељава неколико деценија од средине 20. века, у временском 

распону од преко три деценије, а по свом значењу за послератни успон наше 

културе и уметности представља веома упечатљив прилог...”. 

 

ДЕЛА:  

 

Драме: Една вечер, 1948; Последните гаврани, 1950; Вејка на 

ветрот, 1957; Бразда, 1958; Црнила, 1960; Игра или социјалистичка Ева, 

1961; Градскиот саат, 1965; Вител, 1966; Партитура за еден Мирон, 1967; 

Земјаци, (1967), Тројца и вистината, 1967; Како што милувате: Оставка на 

еден карипски министер за внатрешни работи или Достага на самиот врв 

од највисоката власт, 1975; Суд, 1978; Житолуб, 1981; Дивертисман за еден 

Стрез, 1967–1990; Роднокрајци, 1987; Тибурсио и Синфороса, 1988; Вејка, 

два, 1989; Сон прв, 1991; Сон втор и по него друг, 1992; Модус мориенди, 

1992; Лакримула, 1993; Маркучот во четири гласа 1995. Романи:  Простум, 

1970; Премргже, 1–2 (1977); Вомјази, 1981; Имела, 1982; Горчила, 1983; 

Канадски фрагмгнти, 1985; Конзулски писма, 1987; Така е, ако ви се чини, 

1994; Лимб, 2002, Тој што нема име, 2004; Патот од себеси, 2006. 
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Приповетке: Првите дни, 1950; Раскази, 1953; Само сказни, 2000; Ништо, 

2003. Есеји: Записи за нацијата и литературата, 1985, Нови записи, 1989, 

Македонски дилеми, 1992; Резиме за мојата генерација, 1998; Болно племе, 

2000; А, бре, Македонче, 2003; Чинким велена, 2009; Антимемоари, 2009. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Милосав Мирковиќ Луѓето и симболите во драмите на К. Чашуле, V 

Рацинови средби, 1968; Г. Тодоровски: Читајќи го Чашуле, Избрани дела, 

IX, Скопје, 2006. 

Паскал Гилевски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 
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ЦРНИЛА 

 

ДРАМА У ЧЕТИРИ ДЕЛA – ДВА ЧИНА 

 

УЛOГE 

 

ЛУКОВ 

ФЕЗЛИЕВ 

ХРИСТОВ 

ХРИСТОВА 

МЛАДИЋ 

ИВАН 

МИЛКА 

МЕТОДИ 

 

ПРВИ ДЕО 

 

(Четири зида. Међу њима урамљени – простор. 

A cвe je ту: 

слике пo зидовима, 

тешке дупле завесе на прозорима, 

ормари слични мртвачким сандуцима 

усправљени покрај зидова, 

незграпне кожне фотеље, 

штављене овчје коже разбацане пo поду, 

једна земљана Геновева 

и 

светиљка прогнана у угао 

притиснута тамнољубичастим абажуром. 

Ледени прсти светлости 

ломе се 

на кожи, 

т u ш u н a, 

негде напољу 
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пригушени женски отпор. 

................................................ 

Врата се отварају 

у простору се уоквирује 

најпре она 

НЕДА 

одмах затим он ИВАН) 

 

НЕДА: A сада, молим те – иди! 

(Иван затвара врата u улази у собу. Види се дa му није довољна дотадашња 

љубавна игра u да жели да је продужи). 

НЕДА: Остани напољу. И остави врата отворена. Молим те! 

(Иван се, насмејан, приближава Неди. Она бежи у супротни угао собе. Али u 

oвo бежање u cвe остало више личи на наставак дотадашње љубавне игре 

него на било шта друго). 

НЕДА: Иване, молим те! Изиђи и тамо пред вратима сачекај своје другове. И 

дај ми мало времена да се смирим и дођем к себи. Буди добар. Буди разуман. 

Иване, бојим се... 

ИВАН (отеравши je између столица u угла, игра се с њом): Бојиш се! 

Сигурно не желиш рећи како се твом драгом „мужићу” прохтело да се мало 

поигра љубоморе. 

НЕДА (прекида га): Иване. Молим те, не помињи мог мужа на такав начин. 

Он је моја рана и... молим те, остави ме да је сама преболим. Не повређуј je, 

јер тиме повређујеш и мене. Због мене – немој!  

ИВАН (стане; озбиљно): Извини... Уопште нисам хтео да те увредим. 

Дозволи да те још једном загрлим. Не можемо се овако растати. (Загрли 

Неду, a затим је љуби. Она сасвим тоне у његов загрљај). 

НЕДА: Иване, не... не... не... (Најпре се опире, покушава да се ослободи 

његовог челичног стиска, да се откине од његовог даха, али без успеха. 

Затим изненада u грчевито обаспе његов врат, његово лице, његове руке 

помамним пољупцима. Њене речи су неразумљиве u делују као крикови. Иван 

се најпре предаје пољупцима, али одмах постаје свестан да се с Недом 

нешто дешавa u зато узима у руке њену главу). 

ИВАН: Грлице моја мала, па ти – плачеш! 

НЕДА: Не, не... не плачем. И не зови ме тако... 
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ИВАН (привине je још више к себи, u сам дирнут): Зашто да не? Ти си одувек 

била и остаћеш моја грлица, моја мала уплашена грлица. Сећаш ли се 

валцера код Иванова? Био сам управо дошао са фронта, још груб, изнурен, 

туп и без осећаја за све нормално и људско, са душом потпуно утонулом у 

крв и ненавиклом на бледо лице Софије, на њене парфеме и женске тоалете, 

са очима које je још рањавала мирноћа булевара и зеленило дрвореда... Уђох 

у салон, сав бесан на себе што сам дозволио да ме довуку на ту сенилну 

забаву ислужених политичара и патриота, згадило ми се од њих и одлучио 

сам да се напијем до бесвести. To бих и учинио да нисам видео – тебе. 

Седела си у тамном углу салона, сама, уплашена, нестварна. Мушкарци 

утонули у своје спасоносне комбинације и у светску политику, a жене у 

ситна оговарања, као и увек; само си ти била усамљена, права слика 

усамљености. Ех, a ja сам био војник, биће које је заборавило да на свету 

постоји и усамљеност. Тада сам те назвао „мала уплашена грлица”. 

НЕДА: Хвала ти, драги. 

ИВАН: Сећаш ли се шта си ми одговорила кад сам стао испред тебе? 

НЕДА: Одговорила?! Зар сам ти заиста одговорила? Сећам се само да сам 

затворила очи. Ништа више. 

ИВАН: „Ви сте усамљени” – рекох. – „А ја сам војник са фронта. Предлажем 

вам да ћутимо. Чини се да овде једино ми знамо да ћутимо.” 

НЕДА: Иване, драги... Не остављај ме! 

ИВАН: Не говори тако. Врло добро знаш да те не бих оставио ни за шта на 

свету. 

НЕДА: Иване, ја се бојим, бојим се! 

ИВАН: Мала моја, смири се. Ти заиста скупо плаћаш нашу љубав. Немаш 

чега да се бојиш. Много пре него што се и сама надаш, смириће се ствари, 

мирно, природним током, и цео муљ који нам се попео до грла мораће да се 

једном повуче и постане прошлост. Тако ће и ово наше скривање да дође до 

свог краја. Не бој се. Уверавам те да je близу дан кад ћемо и ми да станемо 

на ноге, да се осетимо као људи и да пођемо пред твог оца да му кажемо: „До 

виђења, стари пријатељу...” ... Извини, нисам хтео... Ја више не знам како с 

тобом да разговарам. Шта, до ђавола, треба да значи то твоје стално: бојим 

се, бојим се – ако не то! 

НЕДА: Иване, бојим се – Лукова! 

ИВАН: Кoгa? 
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НЕДА: Лукова! 

ИВАН: Није могуће! Зашто да се бојиш Лукова! И какве он везе уопште 

може да има са нама и нашом љубави. Све су то, опет, твоја привиђења! 

(Проба да целу ствар окрене на шалу). Лудице моја мала, идући пут кад 

зажелиш да ме отераш – молим те – имај више духа и употреби нешто 

страшније него што је тај Луков. Пробај да ме заплашиш, на пример, 

ауторитетом ЦК. Зар заиста желиш да одем? 

НЕДА: Иване, не говори тако. Ја се не шалим. Taj ме твој Луков прати! 

ИВАН: Прати? 

НЕДА: Веруј ми већ једном, молим те. Осећам га поред себе као авет. 

Понекад ми се чини да су све сене и тмине у овој кући његови савезници, да 

ме прогањају и да ме из сваке помрчине и из сваке сенке стреља пар његових 

ледених очију. Не знам да ли се сећаш, било је то пре два месеца. Ви сте овде 

имали некакав састанак и ja сам ушла с кафом. Чула сам како вам рече: 

„Неће ми побећи. Забошћу joj се у мисао као нож, крвариће и неће ме моћи 

ишчупати све док не искрвари или ми се не пода.” Иване, он је то о мени 

говорио, зар не? 

ИВАН: Смири се. Све су то, драга моја, твоји слаби живци. Заборави то и 

гледај да избегнеш та своја привиђења. Дођи... (Седа у наслоњачу u повлачи 

Неду за собом). 

НЕДА: Иване, нису то живци. Ти Лукова познајеш боље него ja и знаш шта 

се прича о њему и о Радомиру. Ти знаш да је Луков спреман на све. Зар си 

већ заборавио како је цела Софија прошле године говорила да је Луков 

заклао Костова само зато што му је приговорио... 

ИВАН: Не само зато. Али све то сада није важно. Заборави га. Тероризам не 

може без тога. Држи се уза ме и веруј ми. Драга, зар заиста мислиш да сам 

без очију и да не видим шта се догађа и где смо? И да ми овај чопор вукова 

што завија око нас није већ преко главе? Не, драга моја, не. Само чекам да се 

времена смире, да одем у Америку и да не чујем ни за Лукова ни за сву ову 

нашу свињарију коју на велико продајемо као борбу за Македонију. Из целе 

ове олује треба да се изиђе с главом на раменима, a после ће бити лако. 

Много крви, драга, има на мени да бих се могао оделити од њих. Без 

размишљања би ме убили. Схвати. 

НЕДА: Иване, не! Не тако гласно. Може Луков да те чује! 
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ИВАН: Грлице моја мала. Ти се заиста превише бојиш Лукова. Знам како 

ствари стоје и докле досеже његова моћ. Веруј ми. Последњих дана Луков не 

зна је ли му глава на раменима! Кад би само знала каква је каша Лукову 

закувана, никад не би помислила да он за нас има времена, a камоли да нас 

следи! 

НЕДА: Ништа нисам измислила, Иване. Он ме прати. Веруј! 

ИВАН: Како то мислиш: прати ме? Мислиш да прати нас – или нешто друго? 

НЕДА: Не знам, али сам сигурна да ме прати. Осећам како се његов железни 

обруч стеже око мене. Иване... 

ИВАН (врло заинтересован да сазна нешто више о томе како Луков уходи 

Неду, одриче се за моменат питања, покушава опет да ствар окрене на 

шалу, јер у Нединим очима јасно чита колики je њен страх u дo чега cвe 

може довести): Мудрице моја мала, много размишљаш и отуд та твоја 

привиђења. Морам признати, овог је пута твоје мало лукавство потпуно 

успело. Сад си већ разумела колико те волим и, молим те, други пут немој 

прибегавати свему томе, него ме одмах упитај на један од твојих љупких 

начина, који ме одмах разоружају. Молим те, буди разумна: Луков није 

човек којим можеш да изазовеш моју љубомору. 

НЕДА: Не окрећи све то на шалу. Ја се уопште не шалим. Учини мали напор 

и поверуј ми. Јесам ли ти се жалила на ова привиђења пре три месеца? Не. 

Била сам срећна, први пут сам сс у животу осетила живом, богатом. Имала 

сам тебе, имала сам шта да чекам, чему да се надам, због чега да патим и да 

се бојим, имала сам пред собом дан... Мислила сам само на тебе, живела сам 

од једног до другог твог доласка, они су за мене били вечност. Била сам 

срећна што сам постала глува и слепа за све шта ниси био ти, заборавила сам 

оно своје досађивање... A ти си ми помогао да лакше одболујем чак и своју 

рану – мужа. Ох, да је све остало тако! Не би било срећније жене од мене. 

Онда, једног дана, почела сам да осећам око себе хладноћу, језу... почела сам 

да осећам њега – Лукова. (Уплашена). Иване, зашто он све своје акције 

припрема овде у мојој кући? Зар организација не може наћи другу кућу? Не 

могу да верујем, Иване, зар ти заиста не видиш, не осећаш, да Луков целе 

године подиже кулу око моје куће и око мене? Ево, већ шести месец како 

нити ми ко долази, нити ја могу куда да одем. Зар не осећаш да жели да ме 

сасвим ишчупа између људи и света... 
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ИВАН: Осећам га и познајем га. Али све то, ако je збиља све, нема никакве 

везе с нама и с нашом љубави. A то је најважније. Али, можда ти ипак нешто 

кријеш од мене? 

НЕДА: Не! Иване, зар бих могла да нешто скривам од тебе? Не. Али, овде ми 

нешто говори да он... 

ИВАН: Смири се. Седни. Буди стрпљива и саслушај ме. Веруј ми, видећеш и 

сама да ствари не стоје баш онако како их ти видиш. Слушај ме. Ти знаш и 

сама да у нашој организацији има много ствари које се ни мени не 

поверавају, a има и ствари које знам, али које не смем никоме поверити. Нека 

ми буде опроштено што кршим то правило, али чиним то само да те уверим 

да ниси у праву, да те смирим, драга. 

НЕДА: Иване, ако je у вези с Луковом, не говори! 

ИВАН: Да. Чуј ме до краја... (Загрли је кротко u заштитнички)... Луков је 

добио задатак да за најкраће време организује убиство Ђорчета Петрова. 

НЕДА (крикне): Иване не! Зар Ђорчета Петрова! To није могуће! Није 

истина! Шта се то збива с нама, Иване, Ђорче je, Ђорче је симбол наше 

борбе, за нас је Ђорче – Македонија... све, наша част, наша прошлост, све! 

Не, ja у то не верујем. Ja у то не желим да верујем. То... 

ИВАН: Да, драга моја. Ha жалост, мораћеш да поверујеш: као што сам и ја 

поверовао. Истина je. Можда ће убиство Ђорчета Петрова још сутра или 

прекосутра бити свршен чин, против тога ми ништа не можемо. 

НЕДА: Зашто? Иване, зашто? 

ИВАН (с горчином u нежно): Не питај. Тако ти наше љубави, тако ти онога 

што нам је најсветије у њој, никад никога ни по коју цену не питај оно што 

си мене сада питала! To је једини начин да нам све ово прође као судбина. 

Драга моја грлице, пa и нема човека који би могао да одговори на то питање. 

Сви ми – и ми терористи и сва она мизерија од политичара, патриота и 

мешетара, и људи као ти, невини и чисти – немоћни смо пред феноменом 

који се зове судбина Македоније. Зато је најбоље, најбезбедније – да се не 

пита. Да се затворе очи, да се из нас ишчупа још мало покорности, да 

извршимо још ово неколико преосталих задатака и...  

НЕДА: Иване... 

ИВАН: Да, драга моја, да. Уосталом, не тонемо само ми у ове грозне 

помрчине које зјапе пред нама уместо будућности. Сав свет! Ништа што нам 
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се чинило идеалом светим апостолским од оног не остаде чисто и 

неупрљано, па... 

НЕДА (она страшна мисао, што joj je пресекла дах при првом крику, сада се 

сасвим уобличује; крикне): Иване, ко је атентатор? Ти! Не, драги! Не, Иване! 

ИВАН: Нисам ја. Умири се. Ђорче ме сувише добро познаје, осетио би ме на 

километар. Ja ћу само да чувам атентатора. Бићу му заштитница. Обећали су 

да ме ослободе тероризма. Сада их не смем ражестити. Не бој се. Луков ме 

не сме пустити ни близу атентату. Та он ни за живу главу не сме допустити 

да му се понови први покушај атентата на Ђорчета. Нисам ти причао? Нашли 

човека, чврста, непогрешива стрелца, фанатика. Наоружали га и послали 

Ђорчету. Ђорче га је на вратима дочекао. „Знам зашто си дошао: да ме 

убијеш. У реду. Ја сам без оружја, па можеш да ме убијеш увек кад зажелиш. 

Молим те само једно: објасни ми зашто ме убијаш, покушај...” Атентатор je 

покушао и све се свршило тако што су атентатор и Ђорче изишли из стана 

као пријатељи. Лукову би таква једна нова шала значила „збогом животе”, 

зато се оволико и обезбеђује. Ти дрхтиш? Умири се. Можда није требало да 

ти то испричам. Али кад већ знаш, казаћу ти и још нешто, да се сасвим 

умириш: у праву си. Луков заиста стрпљиво подиже тврђаву око твоје куће и 

око тебе. Твој те предосећај не вара. Али, то не треба да те плаши. Кључеве 

те тврђаве Луков je дао мени у руке... 

НЕДА: Иване! Шта говориш! 

ИВАН: Да, драга моја. Ja, пo одлуци ЦК, још вечерас морам да се преселим 

овамо к теби. Бићу непрестано уз тебе, нећемо се више раздвајати. Зато не 

дрхти! Ја сам уз тебе – зар ти то није доста? Само, молим те, обећај ми да 

ћеш се држати као да ништа не знаш кад те позову да ти саопште одлуку ЦК. 

Ради мене, молим те. И покушај – да ми верујеш. Понекад је, драга, 

потребно, да се заиста верује, макaр и у немогуће. Зато – не плачи! Насмеши 

се и дај да пољубим тај осмех. Још мало, још мало... 

(Неда покушава да се насмеје. Иван је загрли u љуби. To je дуг u умирујући 

пољубац. У њему u Иван тражи своје смирење). 

ИВАН: A сада ми реци оним својим „страшним шапатом” колико ме волиш. 

НЕДА: Много, много. Заиста много.  

ИВАН: Колико? 

НЕДА: Кao дете имала сам обичај да ширим руке и да говорим: „Ево 

оволико...” A ти мене?  
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ИВАН: Много.  

НЕДА: Само толико? 

ИВАН: Толико те волим да више нисам љубоморан на твог мужа, ако ти то 

нешто значи... 

НЕДА (руком му нежно покрива уста; затим га загрли u љуби дуго u 

смирено): Хвала ти. (На спољним вратима куцање. Неда cвa узбућена 

одскочи). Jao, ево их! (Куцање се понавља, само што се сада чује u глас 

комшинице Милке). Ох! 

ИВАН: Отвори. Не бој се. Ja ћу стати иза врата. Ти пусти комшиницу овамо 

и, кад већ будеш унутра, настој да затвориш врата. Остало je моја брига. До 

виђења. 

(Пољуби је. Излази. Затвори иза себе врата. Полако се отварају друга 

ерата. Улази Милка). 

МИЛКА: Јеси ли сама? 

(Неда уђе одмах иза Милке u затвори врата предсобља. Часак остане 

наслоњена леђима на њих. Кaд се увери дa je Иван већ напољу, одлепи се oд 

врата u пoђe према средини собе). 

МИЛКА: Хоће ли ти ускоро доћи муж? 

НЕДА: Рекао je да ће се вратити раније, око пет. Има посла овде. Знаш га: он 

не зна да закасни, али да дође пре времена – за њега је особито задовољство. 

МИЛКА (погледа на caт): Имамо времена да попијемо кафу. Пристави воду. 

Донела сам кафу. Права, на часну реч. Купила сам је испод руке. Од једног 

војника из македонских пукова! Клео ми се да ју je украо из енглеских 

магазина и да je омот на пакетићу оригиналан, бразилски. Што ти је? Нешто 

си ми бледа. Да ниси болесна? 

НЕДА: Не. Нисам. Осећам се добро. Можда мало уморна. (Полази у кухињу). 

МИЛКА: Кафу! 

(Неда се враћа u узима кафу. Излази. Иза ње врата остају затворена. Милка 

устаје u отвара их. Следећи дијалог води се измећу њих кроз отворена 

врата). 

МИЛКА: Онај мој опет отпутовао. Јутрос. Ни једну ноћ поштено не преноћи 

код куће. Спрема неки штрајк у Пернику. Тако је бар рекао. Замисли, молим 

те: био је толико глупо искрен да ми каже баш оно што не треба. Питам га: 

зашто уопште долази кући кад ни једне божје ноћи не остаје, a он ме погледа 

онако како то он може и рече, замисли: „Дошао сам да се пресвучем!” 
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Молим те – да се пресвуче. На часну реч, понекад ми се чини да се нисам 

удала за мужа, као остале жене, него за – политику. За целокупну светску 

политику. Распитује ли се, тако ти бога, онај твој још за мене, мучи ли те 

зато што долазим, или ме је заборавио? 

НЕДА: Не. У последње време није те спомињао. 

МИЛКА: Синоћ смо се посвађали. Рекла сам му све што ми je било на души. 

A и не може човек више да ћути. Другарице смо из детињства, нисмо се 

растајале читавог девојаштва, сада нас дели само један зид, пa да се не 

посећујемо, ни једна другој добар дан да назовемо... Зашто? Због – политике! 

Кao да ће, опрости ми господе, због нашег пријатељства пропасти и свет и 

век! Баш ме брига, тако сам му рекла, баш ме брига за твоју политику, за ту 

твоју светску револуцију; твоја политичка пријатељства и непријатељства 

уопште ме не интересују. Нисам ни глува ни слепа. Жив сам створ, од мајке 

рођена. Волим људе, пријатељице, разговоре, a не ћутање између четири 

зида. Не могу више. И часна реч, не могу. Дај ми барем дете, рекла сам му. 

Дај ми да имам нешто живо поред себе, a не – затворио си ме... међу оне 

ормаре и мртвачке фотографије своје породице. Синоћ сам се добро 

исплакала. Нисам плакала због оног што сам му рекла, него зато што сам 

знала да ће се ујутро нешто догодити. Кao и увек, као да ништа није било, 

јутрос је устао, обукао се, скувао чај, пољубио ме и – изишао. Добар, добар 

али и луд. Часна реч, кад га не бих толико волела, осветила бих му се да ме 

не заборави док је жив. Али не могу. Волим га лудо, волим ону његову 

блесаву кроткост, ону његову глупу честитост, оно његово одушевљење 

људима, светом – и нисам могла. Благо теби, твој je бар увек крај тебе. Не 

путује, опрезан је, кротак, увек насмејан. Још да му није оне компаније што 

му је села за врат као политика, ти би била најсрећнија жена на свету, зар не? 

НЕДА (враћа се с кафом): Чудно мирише. 

МИЛКА: Велим ти, права бразилска. (Пију). Да си само видела јадника од 

којег сам купила кафу, права смрт. A каже, бедник, да је пре рата био у 

Прилепу обућар, да je имао дућан, жену, децу, показао ми je слике. Анђели. 

Сада је један од оних бескућника који су прошле недеље демонстрирали 

пред Дворцем... Македонац. Кao да су само за нас, за Македонце, створене 

све помрчине овога века, све муке, све пустоши, све робље. Зато се и љутим 

на оног мог! Македонац, роб, туђ овде и свуда пo свету, нашао је да диже 

светску револуцију. Македонија, за њу се брини, рекла сам му, због ње ћу и 
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ja, жена, поћи за тобом, a не... У томе, сматрам, твој муж има право. Занима 

га само Македонија и ништа више. Пре две недеље, вероватно зато што сам 

га дирнула у болно место – Македонију, вратио се онај мој из Пловдива и 

рекао ми: Облачи се! Зашто, упитам га. – Водићу те на једно место, вели он. 

– Не идем, одговорим. Не идем. Знам куда ме ти водиш – или на неки митинг 

или на неку вашу скупштину. – Не, вели. Пођосмо. Замисли, драга, одведе 

ме, ни пет ни шест, равно – коме мислиш? Ђорчету Петрову!  

НЕДА: Ђорчету Петрову? 

МИЛКА: Баш њему. Да видиш, рече ми, и да се увериш да се нисам одрекао 

Македоније. Изљубила сам га на улици. Сутрадан, опет по старом, 

заокупише га његове светске бриге и устанци као да јуче ништа није било. 

Јеси ли икад видела Ђорчета? 

НЕДА: Откуд, мила? 

МИЛКА: Човек пред њим занеми. И прохте му се да никад не престане да га 

слуша. За оних неколико часова што смо били код њега, учинило ми се да 

нас бог није ипак сасвим заборавио. Док имa људи као што је Ђорче, 

Македонија није изгубљена. Није! Дао ми је једну књижицу да прочитам. 

Некакав Билтен. У њему је његов чланак Две Македоније. Плакала сам кад 

сам га читала. Хоћеш ли да ти га дам да прочиташ? 

НЕДА: Не. Не – сада. Касно је. 

МИЛКА: Нисам мислила данас. Сутра. Е, да не заборавим: ујутро идем у 

град. Узећу карте за позориште. Руска драма. Хоћеш ли да узмем и за тебе? 

Или, чекај, најбоље би било да се обе искрадемо одавде па да кренемо низ 

чаршију, као кад смо биле девојке – од излога до излога, од дућана до 

дућана, док ноге не почну да нам клецају. A онда у неки парк, на клупу и – 

диши. Хоћеш ли? 

НЕДА: Не знам. Зависи... 

МИЛКА: Од кога? Од мужа? 

НЕДА: Он ми не смета. Волим да сама идем у куповину. 

МИЛКА: Онда? Ако се бојиш да нас неко може видети, не узрујавај се. Биће 

дивно. Долазим ујутро у девет. Буди спремна, да те не чекам. A сада, време 

je да идем. Ох, да, хоћеш ли ми дати онај твој журнал са зимским капутима, 

само за вечерас? Долази ми сестричина Весела, молила ме да узмем, да га 

погледа. Ако ти није при руци, ништа. Не узнемиравај се! 

НЕДА: Не. Ту је. Ево га. (Вади га из једне фиоке u дaje Милки). 
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МИЛКА (узима журнал u површно листа): Још се нисам одрекла оне наше 

игре са журналима, сећаш ли се? Листам га, онда затворим очи и видим се у 

свакој одећи. A ти? 

(Чује се како испред куће стаје аутомобил. Неда потрчи ка прозору да 

погледа). 

НЕДА: Он је. 

МИЛКА: Бежим. До ђавола, опет исто, човек ни две речи не може у миру да 

проговори са комшиницом. Док је трајао рат, очекивале смо да се заврши, 

говориле смо да нам се само врате мужеви, надале смо се да ћемо онда 

почети да живимо као људи и – шта се десило? Дочекале смо да нам се, овде 

у грудима, понекад наталожи луда жалост што рат није потрајао још дуже. 

Можда се не би све вратило на старо. 

(Излазе. Неда затвара врата. Мало касније се враћа, узима филџане u жури 

да их однесе у кухињу. Ha спољним вратима чује се кључ, врaтa се отварају. 

Улазе Христов, Недин муж, u Луков). 

ХРИСТОВ: Шта мислите, господине Лукове... Не би ли било боље да ja 

најпре с њом поразговарам, а? Или – ви? (Улази Неда). Добар дан, драга. 

Како си? 

НЕДА: Хвала. Добро. 

ЛУКОВ: Добар дан. 

НЕДА: Добар даи. Изволите сести. Одмах ћу да донесем ракију.  

ЛУКОВ: Хвала. (Неда излази). 

ХРИСТОВ: Господине Луков, желим да упитам још нешто... Како да кажем... 

Је ли све ово морално или није? Хоћу рећи, баш на овај начин, управо као 

што сте рекли... 

ЛУКОВ: Решење ЦК. 

ХРИСТОВ: Знам, знам. Па ипак, знате... 

ЛУКОВ: Господине Христов, треба ли ове ваше речи да разумем онако како 

су изговорене – као одбијање? Ја категорички одбијам да их примим као 

такве. Човек вашег угледа у нашој организацији не може се двоумити у 

оваквом моменту. Али ако ме вашим даљим инсистирањем на питањима и 

објашњењима принудите, мораћу да реферишем у ЦК да се одричете, па нек 

он размотри ствар. Ја... 

ХРИСТОВ: Не!... То никако! Молим вас. Нема никакве потребе, апсолутно. 

Ви врло добро знате какво високо мишљење имам о ЦК и како се односим 
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према његовим одлукама. Нека буде онако како je одлучио ЦК. Ја сам само 

питао да не би... 

ЛУКОВ: Молим. Чини ми се да је тако најбоље. Данас није време за 

дискусије и надмудривања. Него за деловање, за акције. Акције су једини 

знак да је Македонија жива, да се бори и да се не предаје. 

ХРИСТОВ: Да, да, управо тако. 

(Улази Неда с ракијом). 

НЕДА: Изволите. Хоћете ли кафе? Немамо праве, али ипак... 

ХРИСТОВ: Могли бисмо...  

ЛУКОВ: Не. Хвала вам. (Неда пoђe према излазу). 

ХРИСТОВ: Душице, како да кажем... Остани, остани и ти... Седни...  

НЕДА: Да вам не сметам? 

ХРИСТОВ: A не, не... Штавише, потребна си нам. Зар не, господине Луков?  

ЛУКОВ: Да. 

(Неда збуњено седне. Наступа мала u неугодна пауза. Христов покушава дa 

нађе праву реч за почетак разговора. Али тај његов покушај претвара се у 

некакво својеврсно замуцкивање од испрекиданих речи „Душице”, „Знаш, 

како да кажем”...). 

ЛУКОВ: Госпођо Христов, ваш уважени супруг и ја смо овде због једне врло 

важне ствари. Ствари од историјског значаја. Ствари од које... Или би можда 

било боље да ви сами, господине Христов, објасните госпођи у чему је 

ствар? 

ХРИСТОВ: Да, да. Види, душице, као што je већ рекао господин Луков, реч 

je о једној заиста, заиста историјској ствари, историјској за наша дела, 

историјској за Македонију. Једном речи, баш због те ствари мораћу да пођем 

на пут и остаћу десет дана или. . . мање, зар не, господине Луков? 

ЛУКОВ: Да. 

ХРИСТОВ: За то време, душице, ти немој да се бринеш за мене, ја... ја... како 

да кажем, бићу на безбедном месту и... уопште за све ствари стараће се ЦК. 

Да, ЦК... и господин Луков, разуме се, он ће се у име ЦК старати и за мене 

и... за тебе. Све што ти буде требало, јави њему, хоћу рећи, реци му... јер ће 

он бити овде и... он ће ти обезбедити, зар не, господине Луков? Овај, и 

писмо, писмо ако желиш да пошаљеш. И... уопште, све ће то потрајати само 

десетак дана... A после, после ћу опет бити код куће и... ми, опет, опет ћемо 

бити, зар не... опет заједно; бићемо. . . заједно, зар не, господине Луков? 
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ЛУКОВ: Разуме се, господине Христов, разуме се. 

НЕДА (очекивала је нешто друго, очекивала је оно што joj je Иван говорио, 

a одједном је чула нешто сасвим другачије; страх је опет свлада u она учини 

грчевит покушај да избегне оно што joj се спрема): Ја не желим да останем 

сама код куће! Зар не могу и ja поћи с тобом? Ако господину Лукову треба 

наша кућа, нека је сасвим слободно користи кад ми одемо. 

ЛУКОВ: Опростите, госпођо, али ваше присуство je овде неопходно 

потребно. И то баш ових дана кад ваш супруг не буде код куће. Иначе, цела 

ће акција доћи у питање. 

НЕДА: Не желим... 

ЛУКОВ (прекида je): Мало стрпљивости, госпођо Христов и... мало више 

поверења у ЦК. Молим вас да ме саслушате. Задатак који нас чека таквог је 

карактера да тражи од вашег супруга – баш зато што је један од 

најистакнутијих радника у нашем легалном покрету – да не буде умешан у 

ову ствар. Непријатељи би једва чекали да се баце на њ, јер je активан и у 

нашем илегалном раду. За њега, за његов политички и друштвени углед међу 

нашом емиграцијом, ЦК мисли да ће бити боље да он у овом часу буде и 

даље неумешан. Зар не, господине Христов? Уосталом, ви сте то обећали 

ЦК, ако се не варам! 

ХРИСТОВ: Да, да... сасвим тако, сасвим тако. 

ЛУКОВ: С друге стране, баш због тога je и потребно да ви за све то време – 

док је он на путу – будете код куће. Потребно је да ваша кућа не буде 

затворена и да људи мисле како je све у нормалном стању. Треба да се добије 

утисак да je ваш супруг код куће и да све ствари теку свакодневним током. 

НЕДА: Не разумем зашто... 

ЛУКOB: Неке ствари, госпођо Христов, постаће вам јасне... доцније. У то вас 

уверавам. Господине Христов, ja мислим да ћете знати да објасните својој 

супрузи... 

ХРИСТОВ: Разуме се, разуме се... Само, треба да разумете и њу... Она 

уопште није навикла да остаје сама. И, овај... (Повлачи Лукова на страну)... 

како би било да насамо с њом поразговорим... 

ЛУКОВ: У реду. (Погледа на часовник). 

ХРИСТОВ: Heћe бити дуго. Не више од пет минута. Дајем вам реч. 

ЛУКОВ: У реду. 
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(Луков излази. Затвара врата. На сцени остају Неда u Христов сами. 

Наступа опет једна дуга неугодна пауза. Затим Неду обузима грч, страх 

опет букти у њој). 

НЕДА: Не остављај ме саму. Бојим се. Не тражи то од мене. Молим те. 

ХРИСТОВ (збуњен, стоји пред Недом u oceћa да се у њему стишало све оно 

што се спремао да joj каже u као утеху, u као нежност; уместо одговора 

он полази према њој, загрли je u почиње дa je милује; има нечег трагичног у 

том његовом миловању; Неда скрије лице u загњури главу у његово наручје): 

Не бој се, не бој се, душице. Бићу... Како да кажем... нећу бити далеко. 

(Шапатом). Ja уопште нећу отпутовати. Бићу овде у Софији. Овде... близу. 

Смири се. To неће дуго трајати, у ЦК су ме уверавали да неће дуго трајати... 

Смири се. Проћи ће, проћи као сан и ми ћемо опет бити заједно. Душице, 

учини то – због мене! Ти знаш каква су времена. Кад не би била таква, ja бих 

се и сам супротставио. Овако... не може се. Они не трпе супротстављања. И 

сама знаш шта je било с Поповом. Покушао je да се одвоји и... оставио је 

четворо сирочади. (Врата зашкрипе). . . Сем тога, као што си и сама чула, 

морамо бити поносни што су баш нас и нашу кућу изабрали за један такав 

историјски задатак... 

НЕДА (напољу се чује аутомобилска сирена): Знаш ли задатак? Какав je? 

Шта је? 

ХРИСТОВ: Не. Али... те се ствари не говоре. Боље je да га не знам кад већ 

треба да останем ван њега. Боље... Смири се. Сваки дан ћу ти писати, сваки 

дан и... обећавам ти – кад се вратим, нећу никуда ићи. Чим се вратим, ићи 

ћемо у бању. Ићи ћемо још једном доктору Станишеву да нам препоручи 

бању. Постоје неке у Чешкој, врло су добре. Можда ће и теби помоћи. И 

онда... молим те, душице, схвати... тако... тако мора бити. Тако je одлучио 

ЦК, таква је, чини се судбина... Уопште... немој плакати. Само неколико 

дана, проћи ће брзо као минут, и ја... (Он се тргне. У њему су усахле u оне 

испрекидане речи којима је узалуд покушавао да смири Неду. Врата се 

отворе. Појави се Луков). 

ЛУКОВ: Жао ми је, господине Христов, али аутомобил не може више да 

чека. Ви сами знате... 

ХРИСТОВ: Сада... одмах... само часак. (Луков се повлачи). 
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ХРИСТОВ: Душице, молим те. Буди храбра. И... воли ме, то... то ће ти дати 

снаге. A ja ти обећавам, обећавам ти да ћу непрестано мислити на тебе, да ћу 

ти писати сваког дана и да ћу ти слати дарове. Бићеш храбра, зар не? 

(У собу поново улази Луков. Даје Христову огртач u капу. Овај се збуњено 

облачи. Кад се обуче, нагне се над Неду, која сломљена седи у једној фотељи, 

пољуби je у чело. Затим joj узме руку u љуби. Одмах затим u другу руку. У 

једном часу његово je лице сасвим утонуло у њене дланове. Полази пошто 

оштрим трзајем извуче главу). 

ХРИСТОВ: До виђења. 

ЛУКОВ (испрати га): До виђења. 

(Кроз отворена врата види се Христовљев излазак. Луков затвара врата u 

враћа се у собу. Неда пoђe у другу собу). 

ЛУКОВ: Нимало не волим претварања, госпођо Христов, и разбесним се кад 

ме неко присиљава да играм дворску будалу. Седните! 

(Неда седа. Луков остаје стојећи). 

ЛУКОВ (после мале наглашене паузе): Ви врло добро знате да ja cвe знам! И 

баш зато су ми одвратни покушаји да ме неко превари. Кao што сам већ 

рекао: разбешњујете ме, a бесан – ја сам заиста неугодан. Желео бих да ме 

никада не упознате таквог. 

(Неда покушава да нешто изговори). 

ЛУКОВ (прекида je): Још нисам завршио. Чини ми се да сам вам једном – и 

то категорички – забранио да се виђате с вашом комшиницом. Још више – да 

je примате у кућу. Чини се – немате обичај да уважавате оно што ја кажем? 

Чиме ћете ми објаснити последњи долазак те жене?... Желите ли да вам 

изнесем још неке појединости из разговора с њом? 

НЕДА: Још онда сам вам рекла: она долази сама, и ja joj не могу без разлога 

затварати врата и отерати је... 

ЛУКОВ: Чини се да ћемо чак и разлоге измишљати. Жао ми je, госпођо 

Христов, али с разлогом или без разлога – ова жена од сада неће имати 

никакав додир с вама и с вашом кућом. 

(Неда ћути. Пауза). 

ЛУКОВ: Пре свега, познајете ли ви ту жену? 

НЕДА: Другарице смо из детињства. Две године живимо врата уз врата. 

ЛУКОВ: И сигурно ћете рећи да je та жена „срдачна”, „непосредна”, 

„отворена”, „умиљата”. 
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НЕДА (после паузе): Да. 

ЛУКОВ (очекује више; прави паузу; затим почиње дa шета пo соби; најпре 

су то велики, cпoрu кругови, кoju постају cвe мањи док не дoђe до тачке која 

је центар круга; после малог застоја Луков почиње дa се креће у супротном 

правцу, сада кругови постају cвe већи u већи; затим опет на истој врпци): У 

реду. Кад је тако... хоћете ли ми допустити да ја насликам прави портрет те 

жене? Пре свега, та жена има потпуно нездраву прошлост, и политичку и 

иначе. Потиче из породице наших политичких непријатеља – комуниста, и 

удата је за једног од најактивнијих. И треће – та жена и данас одржава везе 

на начин који би могао да баци само ружну светлост на вас, на вашу 

личност, на вашег супруга. . . Хоћете ли допустити да вам саопштим да 

располажемо провереним подацима према којима њене тако честе посете 

овој кући имају обавештајни циљ... Да је то само начин да се провери шта се 

збива у овој кући, ко долази... 

НЕДА: Она се ни за шта не распитује, и... не могу поверовати да би она то 

мени учинила... 

ЛУКОВ: Од вас се, госпођо Христов, уопште не тражи да поверујете, него да 

слушате и да се покоравате ономе што одлучи ЦК и наша организација. 

(Пауза). Уосталом, кад ме већ принуђавате... Зар вам не пада у очи да су 

посете те жене темпиране баш у часу кад ви имате посете интимног 

карактера! 

(Неда се нашла у чуду због тога што је чула. Страх je поново опседа u оних 

неколико испрекиданих покушаја отпора потпуно ишчезну). 

ЛУКOB: Немојте ме принуђивати, госпођо Христов, да гласно изговорим 

ствари којима се противи моје домаће васпитање? Ако буде нужно, могао 

бих споменути и имена и детаље... 

НЕДА: Молим вас... 

ЛУКOB: У реду. Мене – кад већ говоримо о тим вашим... интимним... 

посетама – мене те ваше посете уопште не интересују, госпођо Христов. Оне 

су ваша лична ствар. Да ме нисте присилили ја их не бих спомињао. Оне 

уопште нису по мом укусу, нити по моралном укусу наше организације! Ваш 

супруг je угледна личност у македонској организацији, забринути смо, као 

што видите, и не допуштамо да на њега падне светлост која би га могла 

ослепити. To што он није у могућности да вам буде супруг, у оном смислу у 

којем бисте ви желели... 
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НЕДА: Доста... Молим вас. 

ЛУКОВ (пауза; посматра Неду; она је сва малаксала u предала се; он се 

задовољно смешка): Нека буде. Други пут ме немојте изазивати. Moj je 

обичај да ствари називам правим именом и зато... али пређимо на посао. У 

вашој кући доћи ће до одређених припрема за једну акцију. To je све што ви 

треба да знате. Те припреме треба да остану тајна пo цену наших живота и 

вашег живота. За њих не треба никад да сазна ни ваш супруг. Молим вас, у 

нашем послу сузе су сасвим глуп и непотребан реквизит. Будите озбиљни. 

(Пауза). Јесте ли се умирили? 

НЕДА: Да. 

ЛУКОВ: Још вечерас, овамо, к вама, уселиће се тајно – разуме се – тројица 

људи. 

НЕДА: Тројица? 

ЛУКOB: Жао ми je. Тројица. Ja ћу бити четврти. Двојица мојих људи су вам 

позната, трећи ће вам бити непознат. Баш зато желим да вас упозорим: ради 

се о младићу, бујном, неуздржљивом, правом идеалисти. Он живи само за 

борбу, за њега не постоји ништа друго сем слободе Македоније и борбе за 

њу. Он је један од најхрабријих и најпостојаних људи у нашој организацији. 

Међутим, има неколико мана. На односе међу... људима гледа на свој начин. 

Он уопште нема разумевања за прилике у којима живимо и боримо се, за све 

оно што је наша дневна политика и посао. И зато, изгледаће вам чудно, 

изгледаће вам као да није сасвим са овога света, као да није начињен од исте 

материје од које смо и ми. Посао због ког он овамо долази таквог je опсега и 

значаја да смо обавезни да све учинимо како би се он осећао добро, да му 

ништа не смета, да ништа његову пажњу не одвлачи од извршења тог посла. 

За то ћемо се бринути... A и... моји људи, разуме се. Ваш је задатак да га што 

више избегавате, али не тако да он то примети... И да се не упуштате ни у 

какве разговоре и... (На спољним вратима лупање). Опростите, то су наши. 

Отворићу. Од сада пa надаље отварање врата биће само наша брига. Можете 

да идете и, молим вас, долазићете овамо само када вас позовем. 

(Луков, не чекајући одговор, излази у предсобље. Затвара иза себе врата. 

Лупање иа вратима се понавља. Сад се тек види да је то заиста уговорени 

знак. Неда се диже u полази у кухињу. У предсобљу се чује Иванов глас. Неда 

излази, a у собу улазе Луков u Иван). 
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ЛУКОВ (љутито): Па то је права свињарија! Шта они мисле? После ће им бити 

лако да седе и умују. За све ће опет бити одговоран само Луков. (Мала пауза. 

Луков покушава да се смири. Зато хода, пажљиво затвара врата кроз која је 

изашла Неда). Јеси ли проверио? 

ИВАН: Да. Крстју ми је једноставно рекао да Младић није могао да се укрца у 

послеподневни воз и да ће поћи вечерњим. Рекао ми je то и замукнуо. Право да 

ти кажем, ни ја се више нисам распитивао. Знаш какав је. 

ЛУКОВ: И? 

ИВАН: Није ми остало ништа друго него да оставим Методија да чека вечерњи 

воз, a ja да дођем овамо. Мислиш ли да би нам могли приредити неко 

изненађење? 

ЛУКОВ: Зашто да не – кад смо овако неспретни. Један обичан договор не 

можемо да извршимо како треба. Гарантујем ти да нас само то што смо у 

дослуху са властима спасава од поразних удараца. Могли би да нас ликвидирају 

кад им се прохте. Ja сам зато желео да Младић стигне баш поподневним возом. 

Сви терористи и атентатори, по неком глупом правилу, стижу ноћу, ноћним 

возовима. И сви буду отети, убијени или заробљени – опет ноћу. Подневним 

возовима путују само мирни грађани. 

ИВАН: Ваљда не мислиш да би имали храбрости да сачекају воз, да га скину с 

њега и... 

ЛУКОВ: Зашто не? Не бисмо ли и ми то учинили кад би се радило о атентатору 

против нас? Учинили бисмо. Зашто онда да то они не учине? Не предузимам ја 

узалуд све оне мере опрезности. Познајем ја њих. Опи би могли да имају 

смелости и дрскости да нам упадну и овде, да рашчисте с нама... од атентата ни 

помена. Ђорче je у питању, a они нам га неће тако лако предати. 

ИВАН: Где је онда Фезлиев? Зашто га још нема? 

ЛУКОВ: Доћи ће. 

ИВАН: Бојим се само да се негде није запио. 

ЛУКОВ: Не запије се кад зна да не сме. 

ИВАН: Мене се то не тиче, али чини ми се да имаш неку недозвољиву слабост 

према Фезлиеву. Довешће те једног дана у... 

ЛУКОВ (прекида га): Сви ми имамо недозвољиве слабости. Због такве једне 

недозвољиве слабости, и то кисело сентименталне врсте, замало ниси допустио 

да те нађу у гаћама! 

ИВАН: Желео бих да ти објасним. 
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ЛУКОВ: Мрзим објашњења. Она су реквизит слабих. Ja те нисам послао к њој... 

(Показује главом према Неди)... да ми изиграваш некаквог сентименталног 

глупака, него да је повалиш на кревет и учиниш зависном од нас и нашег 

ћутања. To je све. Ако мислиш да расправљаш о њеним јецајима, сузама, 

хистеричним нападима, знај да немам времена ни нерава да те слушам. Напиши 

их као роман. И не играј се главом. Осим тога, мене ништа не спречава да joj 

још данас припремим другог. Рецимо: Методија! 

ИВАН (плашљиво u већ у повлачењу): Престани! Ради се о – човеку, до ђавола! 

Шта ти даје право да тако говориш... 

ЛУКОВ: Шта чујем?! Треба ли ово да разумемо као знак да је господин почео 

да се заљубљује. И, уместо да смота њу, допушта да она привеже њега? Лепо! 

Видим да си се заиста уморио од... живота! Лепо. Шта до ђавола треба да значи 

овај идиотизам? 

(Иван схвата да је Луков способан да учини оно чиме му прети. Вuдu – уједно – 

u да је погрешио што je Лукову дao могућност да наслути његова права 

чувства према Неди. Покушава да спасе оно што се спасти може). 

ИВАН: To да нема смисла на тај начин и тим језиком говорити о људима и о 

стварима. Дискреција je, и сам ћеш се сложити, пре свега знак такта. 

ЛУКОВ: Не извлачи се. Захвали коме хоћеш, али знај да те овог пута спасава то 

што заиста немам времена да се занимам тим идиотским завлачењима. 

Упозоравам те: отрезни се док још имаш и времена и могућности. Не 

присиљавај ме... свињарија! Дајеш људима шансу да постану нешто, a они се 

прљају! Не желим ни речи више, биће као што ја кажем, иначе – рачун ће бити 

врло јасан. Јасно? Не желим одговор! Имаш ли новине? 

ИВАН: Да. Ено их у огртачу. (Оде да их узме. Затим се враћа u даje их Лукову. 

Овај их узима, погледа на часовник u седне да разгледа новине). 

ЛУКОВ: Је ли ти тачан часовник? 

ИВАН: Тачан. Четири и дванаест минута. 

ЛУКОВ: До ђавола! Још целих пет сати. (Пауза). Понекад ми се чини да сам сав 

живот провео чекајући људе који су закашњавали... каква ли глупа самоодбрана. 

Кажи твојој Дулчинеји да скува кафу... 

(Иван излази). 

ЛУКОВ: Не затварај врата. (Отвара новине u загњури се у њих. Просторија се 

затамњује. Мрак.) 

Завеса 
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ДРУГИ ДЕО 

 

(Нешто мало више од пет часова касније. У истој просторији. Сада су 

тројица: ЛУКОВ, ИВАН и ФЕЗЛИЕВ.) 

Луков стоји крај прозора u гледа у капљице кише, које наликују на дуги u 

незаборавни плач. 

Иван седи у удобној фотељи u чисти некакве тамне наочаре. 

Фезлиев седи на дрвеној столици одмах до врата која воде у предсобље, пуни 

u опет празни шаржер. Тишина. 

Ход времена измерен je стављањем метака у шаржер u вађењем из 

шаржера. Разговор је понорница (Белине у тексту су њена понирања). 

 

ИВАН: Доста, до ђавола, с тим шаржером! Има већ читавих двадесет минута 

како га пуниш и празниш! 

ФЕЗЛИЕВ: Ја то само тако... ради тренинга. Затреба то понекад човеку. 

Спасава му чак и живот... 

ЛУКОВ (прекида га): Касне већ седамнаест минута. 

(Пауза). 

ФЕЗЛИЕВ: Гадна киша! Тешка! Идеш улицом и као да ће да те обори, 

углиби у блато. Упорно и без остатка. 

ИВАН: Кад бисмо могли да будемо сигурни у њега? 

ФЕЗЛИЕВ: Сигурни? У нашем... послу... драги мој Иване, безбедност 

уопште није јединица под нашом командом. Она има незгодну страну да се 

јави и да нам намигне, или чак да нам се нацери – после свршеног чина и... 

кад је све касно. 

ЛУКОВ: Постајеш досадан с тим својим... досеткама! Зар не налазиш да им 

овде није место? 

ФЕЗЛИЕВ: У реду. Ha дневном реду je ћутање, господо... 

(Пауза). 

ФЕЗЛИЕВ: Замишљам га: млад, русокос, леп, пун идеала, занесен... Мора да 

је један од оних младића који сасвим озбиљно верују у своју „историјску 

мисију” и који мисле да иза сваког њиховог револуционарног кашљања не 

стоји нико други до Она – Историја, с великим словом! 

ЛУКОВ (ослушкује): Чини ми се да долазе! 
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ФЕЗЛИЕВ (устаје; uдe дo спољних врата u слуша; после неког времена 

враћа ce): Опет онај са трећег спрата. 

ИВАН (иронично): Је ли то онај што има „топлу” жену? 

(Фезлиев ce прави дa гa није чуо. Иван мало причека, пa пастави). 

ИВАН: Већ седам дана чекам да га предложиш за сумњивог и да затражиш 

да га ликвидирамо... 

ФЕЗЛИЕВ: Ова ти реплика уопште не одговара, Иване. Ако је заиста твоја – 

онда признајем: изненађен сам твојом интелигенцијом! 

ЛУКОВ: Ућутите већ једном! Безобразлук! 

ФЕЗЛИЕВ: Нека ме остави на миру. Сем тога, мени организација не ставља у 

задатак – жене... 

ЛУКОВ: Фезлиев! 

ФЕЗЛИЕВ: Ја сам од сада – нем! (Ћути, узима новине u листа). 

(Иван пали цигарету u с уживањем увлачи дуг дим. Луков ce враћа прозору u 

гледа доле. Прозор je сив oд кише u магле. Пауза). 

ФЕЗЛИЕВ: Требало би да неко почне да штампа – досадне новине! И да 

изиђе пред народ – једног јутра – са читавом четом продаваца који би се 

развикали по улици: „Досадне новине!” Онда би се неки други конкурент 

јавио и почео да штампа и продаје: „Још досадније новине!”, a неки трећи: 

„Најдосадније новине!” Убеђен сам, народ би ce почео тући да купи новине! 

Људи би ce чупали за косе, тргали одећу, читали би новине један другом 

преко рамена, или на смену, и досада би постала најтраженији посао на 

свету! 

ИВАН: Глупости! 

ФЕЗЛИЕВ (уопште не прима Иванову реплику; обраћа ce Лукову): Зар не, 

Луков? Било би заиста узбудљиво да човек почне да продаје досаду у три 

издања: јутарњем, подневном и вечерњем! Уз то би могао почети да штампа 

и провинцијско издање! За провинцију досаду треба специјално зачинити... 

(Пауза). 

ФЕЗЛИЕВ: Идите до ђавола обојица! Сасвим сте без духа! 

(Пауза). 

ЛУКОВ (погледа опет на сат): Уопште ми се не свиђа закашњавање!  

ИВАН: Ни мени! 

ФЕЗЛИЕВ (резигнирано): Нерви! Све су то наши драги и уморни нерви, 

наши јадни и ислужени живци, наши револуционарни живцп! Почиње већ да 
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их узбуђује једно закашњење од пола часа! Овде – на Балкану – где све што 

постоји читаве векове касни за светом! 

ЛУКОВ: Престани, тако ти бога! 

ФЕЗЛИЕВ: Ти знаш моју цену! На жалост, у последње време она видно 

опада. Сад бих био задовољан и са... 

ЛУКОВ: To није могуће! Сад смо на послу! 

(Пауза). 

ФЕЗЛИЕВ: До ђавола, поставе некога за вођу једне банде од тројице бедника 

и тај уобрази да је... 

ЛУКОВ: Умукни! 

ФЕЗЛИЕВ: Само неколико гутљаја! Часна реч, Луков, само неколико 

гутљаја! 

ЛУКОВ: Нема смисла. Само што није дошао. Осетиће по мирису... 

ФЕЗЛИЕВ: По мирису? Нема он, драги мој Луков, никакав осећај за било 

какве мирисе! Зар би се иначе дружио с нама? Зар би своје идеале везао с 

људима као што сам ја, као што je Иван и као што си ти? Не! Кад би он имао 

осећај мириса, зачепио би нос и побегао на крај света, јер све оно што се 

шири око нас није мирис, него... (Застаје, очекује. Гледа у обојицу. Они га 

игноришу. Beћ je љутит). Па, да! Свест! Дисциплина! Народни идеали! Очи 

нашег милог и напаћеног македонског народа гледају овог часа у мене! Ja 

сам његов Спаситељ! A спаситељима није допуштено да пију! Чак ни кад се 

нађу распети измећу двојице разбојника!... 

(Луков oдe у кухињу u врати се с флашом ракије. Даје je Фезлиеву. Oн гледа 

дно флаше). 

ФЕЗЛИЕВ: До ђавола, па овде су остале само капи! Како си је могао тако 

бездушно испразнити!... Ипак, захваљујем ти! (Пије). Што ме гледаш тако, 

Иване? Свако зарађује хлеб и вино на свој начин, зар не? 

(Фезлиев поново пuje. Кaд испразни флашу u загледа се у њено дно, на 

спољним вратима чује се уговорени знак. Луков отме флашу од Фезлиева u 

дaje Ивану дa je однесе у кухињу. За тренутак на сцени остају сами Луков u 

Фезлиев). 

ЛУКОВ (зграби Фезлиева u тресе га за оковратник): Поквариш ли нешто, 

дајем ти часну реч – изрешетаћу те ja лично! Толико да знаш! 

(Луков гурне Фезлиева у фотељу u пoђe у предсобље. Одмах затим враћа се 

u Иван. Oн je већ извадио u откочио пиштољ. Фезлиев се прибра, сам извади 
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пиштољ u откочи га. Затим се обојица упуте према спољним вратима, у 

која упере своје пиштоље. Луков отвара спољна врата. У предсобље улазе – 

пошто су кроз затворена врата измењали лозинке – Младић u Методи. 

Луков им показује дa уђу у собу. Oнu улазе, нa улазним вратима сударају се с 

њиховим откоченим пиштољима. Луков дaje знак Ивану u Фезлиеву да 

склоне пиштоље. Ови то учине u Младић u Методи улазе у собу. Младић je 

спокојан. Његов поглед полако шета пo соби u задржава се неко време нa 

још увек откоченим пиштољима у рукама Ивана u Фезлиева. Oвu се насмеју 

u пожуре да закоче пиштоље u ставе их у футроле испод пазуха). 

ЛУКОВ (још с врата): Жао ми је што морам почети с примедбама. 

Изволите, седните. 

(Младић седа у најближу фотељу. Остали се распоређују око њега као око 

средишта. Овај се распоред успоставља још од првих Луковљевих речи u 

остаје приметно непромењен дуго времена. Кao да се нешто у том 

распореду скаменило). 

ЛУКОВ: Не волим закашњавања! Људима који раде са мном позната је та 

моја слабост! У нашем послу закашњавање се најскупље плаћа, много пута 

главом. 

МЕТОДИ: Воз je закаснио двадесет и седам минута! 

ЛУКОВ: Није реч о томе закашњењу. (Младићу). Требало je да стигнете 

поподневним возом! 

МЛАДИЋ: По мене су дошли у два по подне. Зашто баш тада, није ми 

познато. Вероватно је тако требало. 

ЛУКОВ: Још нешто: улазећи овде ви у име организације којој припадате и за 

коју радимо морате да заборавите своје име, место где сте рођени, свој 

пређашњи живот, своје родитеље и рођаке... 

МЛАДИЋ: Немам их. Мајку и оца су ми заклали кад сам био мали. Од тада 

имам само једног родитеља – организацију. 

ЛУКОВ: Жао ми је. Даље: одавде се излази само с мојим одобрењем, никако 

друкчије. На лупање на вратима не одговара се, осим ако није наш унапред 

уговорени знак. Ако неко покуша да уђе на силу – пуца се без упозорења. 

Централни комитет поверио ми је овај задатак и молићу вас да ми га не 

компликујете... 

ФЕЗЛИЕВ: Зашто толико строго већ од самог почетка?... (Даје руку Младићу. 

Рукују се). Баш сам вас тако и замишљао. Изгледа да постоји неки закон по 
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којем сви млади револуционари морају да изгледају баш тако као ви. Колико 

година имате? 

МЛАДИЋ: Осамнаест. 

ФЕЗЛИЕВ: Надам се да ћемо постати пријатељи. 

ЛУКОВ: Јесу ли вам рекли зашто вас шаљу овамо? 

МЛАДИЋ: Не. Рекли су ми само да се јавим на позив и да ће ми овде све 

бити објашњено! 

ЛУКОВ: Добро! О томе ћемо говорити доцније. Имате ли у Софији неке 

рођаке и знанце? 

МЛАДИЋ: Рекао сам вам, немам. 

ЛУКОВ: Јесте ли први пут у Софији? 

МЛАДИЋ: Први пут. Не познајем никога сем вас. 

ФЕЗЛИЕВ (заинтересовано): Не познајете никога сем нас? 

МЛАДИЋ: Не. 

ЛУКОВ: Откада сте у организацији? 

МЛАДИЋ: Од оног дана кад су ме људи из чете скинули са дрвета у чијим 

ме је гранама мајка сакрила како би ме спасла од клања. 

ФЕЗЛИЕВ: Гледали сте како кољу ваше родитеље? 

МЛАДИЋ: Да. 

ЛУКОВ (после мале паузе): Рукујете ли добро оружјем? 

МЛАДИЋ: Да. Седам месеци вежбао сам специјално руковање пиштољем. 

ФЕЗЛИЕВ: Јесте ли пуцали у живу мету? 

МЛАДИЋ: Не. Али то за мене нема никаквог значаја. 

ФЕЗЛИЕВ (горко): Има! На жалост – има. Жива мета има очи, има душу, има 

глас, жива се мета приближава, понекад у руци држи и револвер... 

МЛАДИЋ (оштро u увређено): Ви мене и не познајете. Ничим вам нисам дао 

повода да посумњате у мене и у... моју храброст! 

ФЕЗЛИЕВ: Ја не сумњам, напротив... 

ЛУКОВ (упада му у реч u прекида га): Питамо вас за ове ствари јер je у 

питању једна одлучна акција. И то не само за нашу организацију него и за 

нашу ствар уопште. Надам се да схватате важност акције и да није потребно 

посебно наглашавати да се акција изводи под директним руководством 

Централног комитета. 
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МЛАДИЋ: До сада није било задатка који ми je био наложен, свеједно од 

кога, a да га нисам извршио. Сигурно то нећу учинити ни кад задатак преда 

ме поставља ЦК! 

ЛУКОВ: Тако je! To нам је познато. Препорука с којом сте нам послани 

заиста је блистава. Ha таквој препоруци од ЦК позавидео би вам сваки... 

МЛАДИЋ: Молим вас: у чему се састоји задатак због којег сам овде? 

ЛУКОВ: Централни комитет, на једном од својих последњих заседања, 

одлучио је да смакне једног веома опасног издајника, изрода нашег народа. 

Будући да се имена изостављају... за сада... рећи ћу вам само да Централни 

комитет његово смакнуће сматра првим и основним задатком наше 

организације, историјским задатком, задатком од којег зависи... Затим, 

будући да je у питању личност заиста демонског формата, човек подлац, 

паклено лукав, покварен... 

ФЕЗЛИЕВ: ...У неколико речи – то лице је обдарено са неколико неугодних 

особина. Једна од њих је да своје убице открива пре него што тргну пиштољ 

и да их простре по улици без особитих церемонија. Зато сам вас малопре и 

питао јесте ли пуцали у живу мету. Сада ћу вам дати само један савет: ако 

желите да останете живи, немојте допустити да се окрене, гађајте га с леђа и 

гледајте да га погодите првим хицем. 

ЛУКOB: Колега је мало претерао, мало преувеличава неке ствари, али ипак 

остаје чињеница: од одлучне je важности да пуцате a да вас он не осети. To 

je, уосталом, и закон у тероризму. A постоје и све шансе да вас не осети. Он 

вас не познаје и баш зато ће наша улога у акцији бити скромнија – да вас 

заштитимо, разуме се, ако то буде потребно. 

МЛАДИЋ.: Кад треба да буде убијен? 

ЛУКОВ: Што пре, то боље. Сваки дан његовог живота за нашу организацију 

је од непоправљиве штете. 

МЛАДИЋ: Сутра? 

ИВАН: Кao да вам ce веома жури? Те ствари... 

МЛАДИЋ (чини му ce као да у Ивановим речима осећа иронију u зато га 

оштро прекида): Не жури ce мени, него освети. Тако ме је научила моја 

поробљена земља: сваки час закашњења одгађа и удаљује слободу! 

ФЕЗЛИЕВ: За све ово време нисте питали ко је човек којег треба да убијете? 

МЛАДИЋ: To није моја брига, већ брига Централног комитета и 

организације. 
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ФЕЗЛИЕВ: И уопште вас не занима кога... убијате? 

МЛАДИЋ: Никад за мене имена издајника нису била важна. Они и немају 

имена. Једино ми je важно да ли је организација за неког рекла да je 

издајник! И ништа више! 

ФЕЗЛИЕВ: Само још једно питање: како ви замишљате организацију? 

МЛАДИЋ: Ja je не замишљам! Она је мој живот! 

ЛУКOB (упада да би спречио даљи ток разговора, који му je неугодан): У 

соби вам је спремљен лежај. У кухињи ћете вечерати, затим се одморите. 

Сутра ујутро другови ћe вам показати угао иза којег треба да пуцате. 

МЛАДИЋ: Зар не бисмо могли још вечерас отићи тамо? Ја бих искористио 

кишу да се боље упознам с околином. 

ЛУКOB: Не мислите ли да би било боље да се одморите. После пута – желим 

да кажем? 

МЛАДИЋ: Опростите, али ја овамо нисам дошао да се одмарам, него да 

извршим задатак. Хоћете ли да ми допустите? 

ЛУКOB: Ех! Сад је касно. Пролазници око тог угла су ретки, a може се врло 

лако догодити да неко од његових људи примети ваше кретање и открије 

целу ствар. Препустите читаву бригу мени, ja и јесам за то овде, a ви идите и 

вечерајте. 

(Младић очигледио није задовољан, али одлази). 

ЛУКОВ (зауставља га речима): Само још ово: налазимо ce у кући која треба 

да остане у најстрожој тајности. Затим, сматрам да је излишно помињати 

како акција од нас тражи да се живи не предамо у руке непријатељима... Али 

о томе нећемо да расправљамо са вама, препорука о вама сасвим искључује 

могућност да бисте устукнули пред првом опасношћу... Ах, да, домаћица 

куће je члан наше организације, али биће боље да она не сазна ништа више 

од оног што joj je већ речено. До сада смо успели да акцију затајимо чак и 

пред њом и зато се надамо да и ви...  

МЛАДИЋ.: Не брините се! 

ЛУКОВ: Онда je – чини ми се – за вечерас све свршено. Можете најпре поћи 

да се умијете, ако желите. Претпостављам да сте уморни... 

МЛАДИЋ: Кo ће ми показати куда да одем? 

ФЕЗЛИЕВ: Да се упознамо? 

ЛУКОВ: Да, заборавио бих. Захваљујем ти. Moje име je Рилски. 

ИВАН: Шарски. 
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МЕТОДИ: Сувогорски. 

ФЕЗЛИЕВ: Колико географије. Moje име овог пута нека буде Тужни. 

ЛУКОВ: Домаћица се зове Македонка. 

ФЕЗЛИЕВ (Младићу): Хоћете ли ми допустити да вам дам име? 

МЛАДИЋ: Молим, ако вам то чини задовољство. 

ФЕЗЛИЕВ: Орце. И, молим вас, не питајте ме зашто! 

МЛАДИЋ. (одједнм поцрвени; збуни се; гледа чудно Фезлиева): Како знате 

моје име. И име мога оца? 

ФЕЗЛИЕВ (u сам збуњен, понавља Младићеве речи): Ваше име? Име вашег 

оца? Није могуће. To je нека проклета игра случаја. Назвао сам вас тако што 

ми личите на једног од мојих најбољих другова... Али сада све то није важно. 

ЛУКОВ (покушава дa спасе ситуацију): Нека буде: Орце. (Прилази Младићу 

покровитељски, u с висине). Види се да сте млади у овом послу. Кад будете 

имали више искуства, научићете да се у оваквим случајевима истина хладно 

прећуткује. 

МЛАДИЋ (још увек збуњен): Опростите, али могу ли знати ко ће још бити са 

мном у соби у коjoj ћу спавати? 

ЛУКОВ (заинтересован): Па... рецимо – сви! Стан je, као што и сами видите, 

мален, тако да ћемо сви сем вас – разуме се – да спавамо на смену. Враг 

никад не спава. И зато je будност пола успеха. Чак и овде, у Софији! Зашто? 

МЛАДИЋ: Догађа се понекад да сањам... у сну ми се враћају слике клања 

мојих родитеља и онда вичем. Молим вас, нека ме онај ко ми буде најближи 

слободно удари да се пробудим... 

ЛУКОВ: Надам се да неће бити потребно. 

МЛАДИЋ: Захваљујем вам. (Полази). 

(Луков дaje знак Ивану дa пoђe с Младићем. Иван крене ucпрeд Младића u 

поведе га према кухињи. Кaд се затворе врата, Луков uдe дa прoвери u тек 

тaдa се обрати Meтoдujу). 

ЛУКОВ: Како сте путовали довде? 

МЕТОДИ: Кao што си наредио. Ставио сам га у затворени фијакер, 

фијакеристи сам унапред рекао адресу, тако да није било потребе да je 

понављам пред Младићем. Он je за све време вожње ћутао. 

ЛУКОВ: A кад сте се зауставили овде? 

МЕТОДИ: Киша му није допустила да дигне главу и погледа где силазимо. 

Степениште je било пусто. To je све! 
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ЛУКОВ: У реду. A сада ме слушај пажљиво: сутра када будете ишли тамо, 

настојаћете да он ни пo какву цену не стекне оријентацију нити о месту 

атентата, нити о овој кући. Још сад ћеш да одеш Костјуу и поручићеш му да 

сам изнајми затворен фијакер, да се обуче као фијакериста и да сутра у пет 

дође пo вас. Објаснићеш му да вози што може заобилазније – једном речи – 

тако да ни стари становник Софије не би могао разабрати где се иде и куда 

се пролази. Нека вас искрца на неком неупадљивом месту, свакако далеко од 

места атентата. Под изговором да се чувате Ђорчетових људи, треба да 

заплетете своје кретање у такав чвор да се Младић никада и ни за шта на 

свету не би могао извући без наше помоћи. Не желим да понављам, али 

тражим од вас да гa сутра тим лутањем учините потпуно зависним од нас и 

од наше помоћи. Не сме се допустити да и за тренутак поверује да може без 

нас! И не желим разговоре, нити нагађања око тога ко треба да буде убијен. 

Код тако глупо и дубоко усијаног македонског фанатика никад се не може 

знати какав му је однос према Ђорчету. И зато се држите онога шта је он 

рекао: Издајице немају имена! Поготово што ми је од Централног комитета 

било изричито речено да Младић никад не треба да сазна да је убио Ђорчета. 

ФЕЗЛИЕВ (све време заинтересовано слуша разговор; његово лице се 

смрачујг при крају разговора): Да не сазна да je убио Ђорчета? Кao да Ђорче 

није Ђорче, него игла! 

ЛУКОВ (Методију): A сада, на посао. 

МЕТОДИ (крене ка излазу): Враћам се још вечерас? 

ЛУКОВ: Разуме се. 

(Методи излази, Луков га отпрати до предсобља, сачека дa изиђе u одмах 

закључа врата. Фезлиев све то време стоји замишљен. Луков се враћа у собу 

u затвара врата иза себе. Мала пауза. Луков отвара уста да нешто каже 

Фезлиеву, a овај, као да је баш то чекао, прекида га). 

ФЕЗЛИЕВ: Ни речи! A хоћу нешто да ти кажем: не желим да имам било шта 

с ликвидацијом овог Младића! 

ЛУКОВ (изненађен u збуњен): Ти бунцаш! 

ФЕЗЛИЕВ: Ја уопште не бунцам. Ти то врло добро знаш. И молим те, не 

изигравај преда мном чедност! У најмању руку безумно je и неукусно! Ја 

тако добро познајем реквизите којима припремаш и обављаш ликвидације да 

их осетим целу годину пре него што их сам смислиш! Не прекидај ме, молим 

те! Ја сам врло лепо чуо шта си рекао Методију, тако да нема смисла да 
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покушаваш да сакријеш од мене нешто што се не може сакрити. До малопре 

сам мислио да сте забринути како да најбрже и најсигурније убијете 

Ђорчета, и то ме се заиста не тиче. To је ваша ствар. Ja овде зарађујем свој 

хлеб и није моје да просуђујем зашто и кога убијате. Збуњивало ме је само 

једно: зашто тај задатак нису поверили нама. Сваки од нас има на души по 

десетак убистава, зашто им је потребан, мислио сам, до ђавола, овај Младић 

који још није пуцао у живу мету, и коме и зашто је потребно да испрља 

његову револуционарну чистоту! Тек кад сам чуо шта си рекао Методију, 

постало ми је јасно који је ваш циљ. Вама није потребан само човек који би 

убио Ђорчета. Вама треба човек који вас не познаје, који би био завистан од 

вас, који би вам гарантовао да ћете остати неоткривени. Вама је потребан 

човек који би умро после задатка, убијен вашом руком, човек који ће и као 

мртав наставити да вам служи како зажелите. Ви сте унапред прорачунали 

његову смрт. Сада вам остаје да је продате најскупље што се може. 

Проричем вам чудну слику: гледам вас већ над Ђорчетовим гробом како 

плачете, како се гушите у сузама, како се јавно заклињете и како се 

заветујете да ћете убити већ убијеног атентатора...  

ЛУКОВ: Ућути! 

ФЕЗЛИЕВ: Молим те – не прети ми! Теби је добро познато да су твоје 

претње, мени упућене, одавно већ смешне! Њима можеш плашити Ивана и 

Методија, a пред Младићем, ако ти се то прохте, као малопре, можеш да 

изиграваш члана ЦК; али не заборави, молим те, да све те твоје мудролије 

преда мном не пале. Ми сувише добро знамо своје опачине да бисмо могли 

један другоме бити интересантни. Између осталог, имам доказа да у 

последње време показујеш особито интересовање за моје кретање. Не 

покушавај ништа, a најмање да тражиш ону ствар. Она је сакривена на месту 

до којег ти нећеш никада жив стићи. Ja нисам ни наиван, ни револуционар – 

пa да ти верујем. Ta ствар је моја гаранција да се нећеш усудити да посегнеш 

на мене. Нити пак да би у мене могао залутати неки од оних твојих фамозних 

метака, који се нађу баш на местима где их не очекују. Понављам ти: дотле 

нећеш доћи жив! Желим само да напоменем да ме твоје обновљено 

интересовање за њу избацује из такта. Може ce догодити једног дана да ми 

нерви попусте и да je извучем на видело. Мислим да не треба да ти 

понављам колико би поучно и интересантно штиво представљали твоји 

власторучни докази пред Ђорчетовим људима. Чини ми ce да знаш да сам уз 
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њих приложио и свој опис случаја, од момента нашег заробљавања до нашег 

бега. И то како си клечао пред Ђорчетовим људима, како си молио да ти 

опросте, како си ce клео на верност и како си дарежљиво обећавао главе, и 

Иванову и целог ЦК, само да спасеш своју, зар не? 

ЛУКОВ: Зашто све то? И докле? Зар сам свих ових година мало учинио за 

тебе? Зар ти нисам опростио много теже ствари? Дајем ти часну реч да ниси 

у праву и да ce нисам интересовао за ту ствар. Неправедан си према мени. 

ФЕЗЛИЕВ: Доста, молим те. Почињеш да понављаш своје киселе тугаљиве 

сцене! A ja сам их одавно сит, одавно. Ja играм своју улогу – сасвим пo 

договору, ред je да и ти играш своју! И понављам ти: не желим да имам било 

шта с ликвидацијом овог Младића! 

ЛУКОВ: Добро, добро. Само тише. 

ФЕЗЛИЕВ: Ja сам завршио. 

ЛУКОВ: Шта мислиш сад да чиниш? 

ФЕЗЛИЕВ: Узећу на себе прву смену стражарења. Затим ћу ce напити. И, 

молим те, не желим никакве идеолошке сцене... 

(Излази у предсобље. Затвара врата. Ha сцени остаје Луков. Он тек сад 

постаје свестан дa je за cвe време док je разговарао с Фезлиевим преметао 

неку оловку пo рукама. Сад тек примети оловку, гледа je, затим гледа своје 

руке. Баца оловку u упућује ce према кухињи. Али пре него што доће дo 

кухињских врата, она ce отворе u уђе Неда. Лухов покушава дa ce сабере u 

дa поврати свој пређашњи углед u спокојство). 

НЕДА: Господине Луков, нисте ми рекли где ћу спавати. 

ЛУКОВ: Где сте били до сада? 

НЕДА: У кухињи. Дала сам им вечеру. 

ЛУКОВ: Кад су завршили с вечером? 

НЕДА: Малопре. Још су у кухињи. 

ЛУКОВ: A када сте ви отишли из кухиње? 

НЕДА: Не разумем вас. Сада. 

ЛУКОВ: Можете ићи. И убудуће избегавајте прислушкивања. У нашем 

послу она ce плаћају главом. 

НЕДА: Ja нисам прислушкивала! Потврдиће вам то и... 

ЛУКОВ: Што још стојите? Можете ићи. Мислим, једном сам већ рекао да не 

желим понављања. 

НЕДА: Нисте рекли где ћу да спавам?  
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ЛУКOB: У својој соби, разуме ce.  

НЕДА: И... 

ЛУКOB: Госпођо Христов, ви имате гадан обичај да не знате престати са 

питањима. 

НЕДА: Moja комшиница доћи ће сутра пo мене да идемо у град. 

ЛУКOB: Ваша комшиница? Ja мислим да сам већ био јасан што ce тиче ваше 

комшинице. 

НЕДА: Али она ће сутра доћи. Може пожелети и да уђе. Хтела бих да знам, 

шта да радим и шта да joj кажем. 

ЛУКОВ: Када ваша комшиница треба дође? 

НЕДА: Сутра у девет. 

ЛУКOB: Хоћете ли бити тако добри, госпођо Христов, да нам препустите 

бригу око одговора вашој комшиници? Лаку ноћ, госпођо Христов. (Излази). 

(Неда часак остаје сама. Затим полако u она пође према излазу. У собу 

улази Фезлиев. Очито je дa je прислушкивао u чекао дa Луков oдe). 

ФЕЗЛИЕВ: Да вас не бих будио, госпођо, молим вас да ми објасните где ce у 

кући налази ракија. Ja имам обичај да пре јела попијем чашу-две. 

(Неда одлази дo ормара u вади пуну флашу ракије. Даје je Фезлиеву. Овај је 

узима, обрадован). 

ФЕЗЛИЕВ: Хвала вам.  

НЕДА: Чаше су у кухињи.  

ФЕЗЛИЕВ: Молим?  

НЕДА: Могу ли ићи? 

ФЕЗЛИЕВ (изненађен питањем): Можете ли ићи? Разуме се! 

НЕДА: Лаку ноћ!  

ФЕЗЛИЕВ: Лаку ноћ! 

(Неда излази. Фезлиев чека дa она изиђе, затим отвара флашу u пије дугим 

спорим гутљајима. Кaд испразни добру трећину флаше, зачепи je u тражи 

место дa je сакрије. Сакрије je u пoђe натраг према свом стражарском 

месту. Враћа ce. Иза себе врата предсобља оставља отворена. Сeднe, вaдu 

шаржер дa би га пунио u празнио. Али још није почео, устаје, враћа ce у 

собу, прислушкује на вратима која воде према кухињи и, кад ce увери да је 

тамо мирно, приступа претраживању собе – тражи пuћe. Тек после дужег 

тражења у доњем делу једног ормара налази преграду пуну флаша ракије u 

вина. Прегледа их u кад се увери да су пуне, задовољно затвара ормар. Иде 
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дo места где je сакрио флашу, вaдu је u отпије још један дуг гутљај. 

Размишља да ли да опет сакрије флашу. Одлучи да је сакрије. Али прe него 

што то учини, oдe до ормара, вади још једну флашу u дoдaje je у скровиште. 

Cвe oвo чини рутинирано u са сталном бригом према осталима у стану u 

према могућностима да га неко изненади. Кaд сакрије u другу флашу, врати 

се на стражарско место u почиње опет с пуњењем u пражњењем 

шаржера). 

 

Завеса 
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ТРЕЋИ ДЕО 

 

(Неколики часова касније у истој просторији. Мрак. 

Светлост гори само у предсобљу. 

Тамо, упрт главом о зид, стражари већ пијан Фезлиев. 

Врата кухиње се отварају. Фезлиев се тргне. Тек сада видимо да у крилу 

држи откочен пиштољ. Кад угледа Ивана, Фезлиев спусти пиштољ). 

 

ФЕЗЛИЕВ: Госпођа Христов спава у својој соби. 

ИВАН (као да га није чуо): Зашто ме ниси пробудио на време? 

ФЕЗЛИЕВ (иронично, пијано u с развученим акцентима): Вечерас су ми 

смртно омрзле смене! 

ИВАН: Ти си пио? Овде мирише на кафану! Сад ми je јасно зашто ме целе 

ноћи ниси будио! 

ФЕЗЛИЕВ: Да ниси мислио да ce у мени родила револуционарна свест и 

осећај другарства? 

ИВАН: Ако Луков сазна... 

ФЕЗЛИЕВ: Драги мој, задени ти Лукова за пас и не потежи га као страшило 

кад разговараш са мном. Луков je моја слабост. И ја сам – разуме се – његова 

слабост! Него, уместо да расправљамо о оваквим глупостима, ја имам много 

паметнији предлог: предлажем – из сасвим себичне и личне побуде – да 

останем и даље на свом стражарском месту, a ти да одеш код госпође 

Христов да спаваш. Тако ћемо обоје добити оно што волимо! Ти, и кад би ме 

сменио, више од пола часа не би издржао, да не прекршиш стражарску 

дисциплину и да се не одвучеш к њој, a ja ти обећавам да, ако ме смениш, 

немам никакве намере да одем на спавање и да се одрекнем рудника који сам 

открио! Размисли! Ја сам фер и дајем ти времена и шансу да размислиш! 

(Мала пауза. Обоје ce испитивачки u сумњичаво гледају). Не верујеш ми! То 

сасвим личи на тебе! 

ИВАН: Кoгa је прво требало да пробудиш?  

ФЕЗЛИЕВ: Методија.  

ИВАН: A Методи – мене?  

ФЕЗЛИЕВ: Да. 

ИВАН: И... ниси га пробудио? 
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ФЕЗЛИЕВ: Кao што видиш – не. Методи сад сигурно спава као заклан и 

уопште му – као теби – не пада на ум да се узнемирује што није пробуђен на 

време. Не буди луд! Да није било госпође Христов, ти би ми био захвалан 

што те нисам пробудио! Пожури, док се неко други није пробудио. Отишла 

ти је шанса низ воду! Пожури, уживај у жени, макар као да ти je то задатак и 

не брини се! Држи се само овога: Методи ме није пробудио – и биће све у 

реду! Уосталом, ако сте паметни, Луков то неће ни осетити! 

ИВАН: Ти си пијан. И то веома... 

ФЕЗЛИЕВ: A ти си будала! И то веома... 

(Иван излази. Врата се за њим полако затварају). 

ФЕЗЛИЕВ (насмеје се, затим посегне под полицу u вaдu флашу ракије; тек 

сада примећује да се испод столице налази неколико празних флаша; пије – 

полако u дуго; затим тресе главом): Тбрррррррару! Треба наћи нешто да се 

презалогаји! 

(Фезлиев устаје u полази кроз собу према кухињи. При поласку умало му не 

падне пиштољ на земљу. Он га хвата u ставља на столицу на којој је до 

тaдa седео. Корача полако, придржава се предмета што су око њега. Кад 

се удаљи од њих, посегне за њиховом подршком. Али, зачудо, корача 

бешумно. Излази. 

Извесно време сцена остаје празна. Кao да je cвe около поумирало. 

Затим ce у вратима која воде према кухињи појављује Младић. Он се још 

тешко оријентише у мраку, трља очи. Затим ce обазире u полази према 

светлости у предсобљу. Тамо налази пиштољ остављен на столици, узима 

га, обазире се дa види где je власник. Баш у том часу из кухиње ce пojaвu 

Фезлиев. У једној му је руци комад хлеба, a у другој комад меса. Жваће. 

Загледан је преда ce u у предсобљу не примећује Младића. Застаје у соби, 

пожели дa стави хлеб u месо на сто, али види дa би га испрљао u зато 

ставља најпре хлеб, пa на њега месо u пoђe према предсобљу пo пићe. Тек 

тада, кад стигне пред сама врата, примети Младића. Застане изненађен, 

збуњен. Не верује својим очима). 

ФЕЗЛИЕВ:... Ти!? Одакле ти овде? 

МЛАДИЋ: Ја увек устајем рано. Пробудио сам се, видим у соби нема друга 

који је спавао са мном. Помислио сам да je на стражи и зато дођох овамо .., 

ФЕЗЛИЕВ (трља чело, затим посегне за пиштољем у Младићевој руци): Не, 

он није у овој смени. 
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(На вратима кухиње застаје Луков. Он прати будући дијалог измећу 

Младића u Фезлиева с руком на свом пиштољу). 

МЛАДИЋ (покаже на пиштољ): Имаш ли га одавно? Веома је стар модел.  

ФЕЗЛИЕВ: Одавно.  

МЛАДИЋ.: Добро пуца? 

ФЕЗАИЕВ: Понекад затаји. Излизан му је обарач... (Узима пиштољ из 

Младићеве руке, као дa хоће дa му покаже шта je u колико излизано. Кaд 

опет добије пиштољ у руке, говори с олакшањем)... A извлакач увек не 

хвата. Али, навикао сам на њега и зато ми је тешко да се с њим растанем. 

Какав ти имаш? 

МЛАДИЋ: Горе сам вежбао наганом. 

ФЕЗЛИЕВ: Јеси ли га донео? 

МЛАДИН: Не. Рекли су ми да ћу овде добити неки нови. 

ФЕЗЛИЕВ: Сигурно. Узео сам да нешто мало поједем, хоћеш ли и ти? 

ЛУКОВ (јавља се тек сада; прави се као да сад улази u као да ништа не зна 

од оног што се збило): Изгледа да сам се мало успавао, зар не? Ти си већ 

сигурно љут што те пре нисам сменио. 

ФЕЗЛИЕВ (тргне се кад иза себе чује глас Лукова; покушава да прихвати 

Луковљеву игру): Ништа, ништа, управо сам узео да мало загризем док ти не 

дођеш. 

ЛУКОВ (тобоже тек сад примети Младића): О, и ви сте ту? 

МЛАДИЋ: Навикао сам да се будим у освит. 

ЛУКОВ (Фезлиеву): Пожури да ухватиш мало сна док се није сасвим 

разданило. 

ФЕЗЛИЕВ (cвe време je збуњен u реагује извештачено; зато ни овог пута не 

реагује онако како би се oд њега очекивало; брзо u без поговора сагласи се с 

Луковом): Имаш право. (Узима хлеб u месо u излази. Потпуно је заборавио 

на флаше u пиће које му је остало испод столице). 

ЛУКОВ (кад изађе Фезлиев, коментарише његов излазак с наглашеном 

ширином u праштањем): Изузетан радник. Још да не пије, од њега не би 

било бољег. (И одмах пребацује разговор на другу тему). Јесте ли одавно 

будни? 

МЛАДИЋ: Не. Дошао сам минут-два пре вас. 

ЛУКОВ: Пушите ли? 

МЛАДИЋ: Не. Горе смо оскудевали у дувану и зато нисам навикао. 
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ЛУКОВ (пали цигарету): A ja пушим превише, заиста превише. 

МЛАДИЋ. (гледа кроз прозор): Посматрам јутро. Уопште не личи на освит. 

Небо се мрачи, ваља, a не раздањује се. 

ЛУКОВ: A ми га уопште и не примећујемо. Изгубили смо осећање за њега, 

за његову лепоту. Мора да је чудесан освит над Пирином? 

МЛАДИЋ: Ни ja га нисам примећивао све док једног дана нисам оболео. Сву 

ноћ, како су ми доцније причали, био сам у несвести од врућице. Тек пред 

освит врућица je опала и ja сам се пробудио. Осећао сам се страшно 

уморним. Видео сам војводу крај своје постеље. Он се насмејао и рекао да ме 

изнесу пред колибу. И показао ми освит. Никад га нећу заборавити. Прво као 

да се ноћ расекла на оштрици Пиринског врха, затим све то потамни, да би 

се мало оснежени врх окупао у белини која је низ његове груди почела 

падати као вез низ груди девојке. A доле, испод нас, тамнеле су се долине, по 

њиховим се леђима ваљала магла и тмина... Учинило ми се да се тамо доле 

неће никад разданити... Од тада се сваког јутра пробудим пре освита и 

посматрам га. Ово ми је прво јутро да видим овако прљав, градски освит. 

ЛУКОВ: Благо вама, после свршеног задатка вратићете се у свој Пирин. Ми 

ћемо и даље остати овде... Рекосте – војвода. Који је то војвода био с нама? 

МЛАДИЋ: Заправо и није био војвода. Звали смо га војводом јер се једном, 

поднапит, у Банском, представио као војвода. Иначе, био је обичан борац. 

Погинуо je у првим данима рата. 

ЛУКОВ: A сада, има ли вас много горе? 

МЛАДИЋ: Опростите, али кад сам пошао оданде, речено ми je да о тим 

стварима ни с ким не разговарам... 

ЛУКОВ: Разуме се, разуме се. (Пауза). У нaшој ситуацији тешко je наћи теме 

за разговор. 

МЛАДИЋ: Хтео бих да вас нешто упитам. 

ЛУКОВ: Изволите. 

МЛАДИЋ.: Хтео бих да добијем пиштољ којим ћу извршити акцију. Да се 

привикнем на њега. 

ЛУКОВ: Ах, да – разуме се. За непун час доћи ће фијакер пo вас, a с њиме и 

ваш пиштољ. Засад бих вам га могао описати ако вас интересује. To је један 

од најновијих модела, калибар дванаест, наган систем, без прекида. Једина 

му је мана што има мало метака и што се споро пуни. Али, надам се да ће 
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вам осам метака, колико има, бити довољно и да вам неће бити потребно 

пуњење. Меци су напуњени специјалним набојем. 

МЛАДИЋ: Више бих волео да га већ имам у рукама. 

ЛУКОВ: Имаћете га, имаћете га. 

МЛАДИЋ (после мале паузе): Синоћ ништа нисте рекли, али претпостављам 

да сте нама оставили да се на месту договоримо о повлачењу после 

извршења акције? 

ЛУКОВ: Ви се за то не брините. Централни комитет je све предвидео. Свуда 

около биће моји људи. Ви се само ослоните на њих и на њихову помоћ и све 

ће бити у најбољем реду. Било би то трошење драгоценог времена кад бисмо 

почели да вас сада упознајемо са околним тереном... a при том, признаћете и 

сами, никад се не може сасвим искључити ризик да будете одсечени и 

откривени. Зато je и одлучено – да вас ми осигуравамо. Ваш ће посао бити – 

после завршетка акције – само да претрчите удаљеност од места акције до 

тачке где ће се налазити мој човек. Остало je моја и... наша брига. Имајте 

поверења. 

МЛАДИЋ: О неповерењу нема ни говора. Мене je организација одгајила и за 

мене поверење у њу значи исто што и поверење у себе. Питао сам ово само 

зато што сам се бојао да моје непознавање околине не проузрокује 

непотребне тешкоће око извршења акције. Не бих хтео да будем онај који ће 

проузроковати те тешкоће. Разумете ме... 

ЛУКОВ: Свакако, свакако. 

МЛАДИЋ: Је ли решено кад се морам вратити на Пирин? 

ЛУКОВ: Не. Али свакако ће бити потребно... да се што брже вратите. Овде – 

као што и сами видите – уопште није безбедно ни за нас, a камоли за вас! 

Принуђени смо понекад да предузмемо и по стотину сасвим необичних мера, 

само да спречимо неког непозваног да нам не поквари посао. A зашто? Зар 

вам се толико жури натраг? 

МААДИЋ: И жури ми се. Али, мислио сам, ако већ остајем дуже, да се 

видим с једним човеком? 

ЛУКОВ (испитивачки): Па... ви, ако се не варам, рекосте да у престоници 

немате никог блиског? 

МЛАДИЋ: И немам. Чак нисам ни сигуран да се човек којег тражим налази у 

Софији. Са њим се нисам видео тринаест година. Вероватно ме овако 
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израслог он не би ни познао. Претпостављам да je и сада у Централном 

комитету, као онда кад смо се видели. 

ЛУКОВ: Претпостављам да ће бити тешко, ако не и сасвим немогуће... 

Неколико чланова Централног комитета не налази се у Софији, али... ако 

буде уопште могуће, ja ћу настојати да успемо. A с ким желите да се видите? 

МЛАДИЋ: С Ђорчетом Петровом. 

(Луков je занемео oд изпенађења. Од изненадног ударца једва се сналази. 

Његова je срећа што Младић не гледа у њега већ у белину, која почиње да се 

оцртава на прозорском стаклу). 

МЛАДИЋ: Тек сад je почело да се бели и да личи на освит. 

ЛУКОВ (очито прибран): С ким – рекосте – желите да се видите? 

МЛАДИЋ: С Ђорчетом Петровом. Разуме се, ако je у Софији и ако му то не 

би сметало у послу. 

ЛУКОВ: Верујем... верујем да je у Софији. Верујем. Покушаћемо, 

покушаћемо. Али то ће – и сами знате – много зависити од тога какве je 

врсте и блискости ваше пријатељство с Ђорчетом. Свакако да... A... откад се 

познајете с њим? 

МЛАДИЋ: To je дуга прича. У извесном смислу то је једина прича мог 

живота. Чини ми се да сам вам још синоћ испричао како су моје поклали 

Турци... Кад су ce заситили клања и пљачкања, Турци су напустили 

двориште. Баш у том часу на њих удари чета. Турци се дадоше најпре на 

јуриш, затим у бег. У двориште, кад ce све смирило, уђе један човек с 

великом, већ седом брадом, опасан реденицима, усправан... и поче да даје 

борцима наређења на македонском. Тек кад сам чуо његове македонске речи, 

бризнуо сам у плач. Он ме је чуо, дошао до дрвета и скинуо ме. Затворио ми 

је очи да не гледам и изнео ме из дворишта. 

ЛУКОВ: To је био Ђорче Петров? 

МЛАДИЋ: Да. Он. У правом смислу речи ја му дугујем живот. 

ЛУКОВ: Јесте ли били... од тада... често и... на дуже време... с њим? 

МЛАДИЋ: На жалост, само неколико сати. Он ме je предао једном борцу и 

отпратио ме до суседног села, к својим рођацима. 

ЛУКOB: A доцније, мислим, кад сте већ поодрасли... јесте ли ce касније 

виђали с њим? 

МЛАДИЋ: Да. 

ЛУКOB: Да? 
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МЛАДИЋ: Кад сам имао пет година. Дошао je у село где су ме чували, 

позвао ме у двориште, узео на колено, помиловао ме и рекао: „Сад си, 

дечаче, већ велик. Нећеш више моћи да останеш овде. Послаћу те да 

постанеш борац. И запамти: од сада имаш само једног родитеља – 

организацију! И једини циљ у животу – слободу Македоније! Гледај, синко, 

да живиш као човек, да пред очима имаш само слободу Македоније, и да 

умреш за њу ако треба! Ти и немаш за шта друго да живиш.” Затим 

промисли мало и рече: Уосталом, као и сви ми.” Посегну у недра, извади 

часовник – ево овај – и даде ми га. „Узми, да ме не заборавиш! И запамти: 

увек, кад ти буде тешко, или када ти тама замрачи мисао или веру у 

Македонију, дођи к мени. Обојица ћемо ce лечити...” Него, ја сам се, ето, 

распричао. Горе су ме стално задиркивали због тога мог пријатељства с 

Ђорчетом. Престали су чак и да ми верују да се све то што причам икада 

догодило, говорили су да сам све то сам измислио. Вас то, свакако, много не 

интересује? 

ЛУКOB: Напротив. И од тада? 

МЛАДИЋ: Од тада се нисмо видели. Баш зато и желим да га видим. Желим 

да станем преда њ, овако нарастао, ојачао, већ револуционар, да станем и да 

видим хоће ли ме препознати! 

ЛУКOB: Рекосте да је први пут имао велику, дугу браду. A други иут? 

МЛАДИЋ: Био je с истом брадом. 

ЛУКOB: Ви ce свакако врло добро сећате његовог лика, његовог стаса, 

његовог хода... 

МЛАДИЋ: Мутно. 

ЛУКOB: Па ипак... Догађа ce да вам се човек кога нисте дуго видели 

причини као да је побегао из вашег сећања. A доста je да вас само нешто 

подсети на његов стас, његов лик, или само ход, и да се цео лик човека 

одједном открије јасно у вашем сећању... и поред свега што вам ce чинило 

мутно и заборављено, зар не? 

МЛАДИЋ: Не знам. Волео бих да је тако. Али не верујем. Од тада је прошло 

много година, a његова ми се слика толико изменила... додао сам joj толико 

нечег свог, па сам сигуран да оно што у мени живи као лик Ђорчета Петрова 

данас уопште не личи на њега. Знате, како је кад човек, млад попут мене, 

одабере другог човека, као ја Ђорчета Петрова, за свој животни идеал – шта 

настаје од предоџбе одабраног. Мени су баш зато и престали да верују у 
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чети. Све своје поступке, све своје мисли, проверавао сам на томе како би у 

тој ситуацији поступио он, мој животни идеал, Ђорче Петров. И чини ми се 

да све што je чисто и јако у мени дугујем баш том и таквом упоређивању с 

њим. Свих ових година Ђорче je за мене био све: и мој животни идеал, и 

морална максима, и револуционарни критериј, и практичан пример и 

човечна и револуционарна свест и сама – Македонија. Свих ових година ja 

сам, не мичући се, следио само и једино ту праву линију – да будем као он, 

да верујем у оно у што он верује, да се борим за оно за шта се и он бори и да 

чиним само оно што би учинио само он. И ево докле ме је довела ова моја 

права линија: до највишег поверења ЦК и организације. Него, ја сам се опет 

распричао. Тамо горе, због задиркивања, више ћутим, a ви сте тако љубазни, 

слушате ме... и ја сам се заборавио. Хвала вам.  

ЛУКОВ: Ништа, ништа. 

МЛАДИЋ: Виђате ли га често? Како је? Држи ли се или је остарео? 

ЛУКОВ: Па... како да вам кажем: држи се, држи се... Биће занимљиво хоће 

ли вас познати већ при првом сусрету? 

МЛАДИЋ: Не верујем, осим ако ме је неко показао на сликама чете. 

ЛУКОВ: Предлажем вам да му приредите једно изненађење. Разуме се, ако 

до сусрета дође док сте овде. Предлажем вам да му не кажете ко сте, ко то 

жели да га види, и да проверите да ли ће вас познати... 

МЛАДИЋ: Биће ми веома драго ако ме одмах позна! A верујете ли да би 

било могуће да га видим? 

ЛУКOB: Не знам. Мораћу да питам. 

МЛАДИЋ: Молим вас, учините нешто више него само да питате. Настојте! 

Никад вам то нећу заборавнти. 

ЛУКОВ: Без молбе. Учинићу све што je у мојој моћи и будите уверени да ће 

се то свршити баш као што ви желите. 

МЛАДИЋ: Хвала вам. Ви сте добар човек. 

ЛУКОВ: Али... али! Само једно упозорење: да сам на вашем месту... не бих о 

овој ствари говорио с другима. Не зато што наши другови не заслужују 

поверење, него ипак... И сами знате каква је личност Ђорче... Људи би могли 

помислити да желите пред њима да изигравате великана, човека с везама, с 

личним пријатељима у ЦК. Људи су осетљиви на то... A могли би и да вас 

увреде неком својом несмотреношћу, зар не. Нека цела ова ствар остане 

наша тајна. 
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МЛАДИЋ: Ви организујте сусрет с Ђорчетом, пa онда тражите од мене што 

год хоћете. Обећавам вам да ћу пред другима о свему овоме ћутати као гроб. 

ЛУКОВ: A ja вама обећавам да ћу учинити чак и оно што ми није у моћи да 

бих омогућио тај ваш сусрет са Ђорчетом. Ах, ево, и остали се буде... (Вади 

часовник u гледа). Ma где да је, доћи ће фијакер. Зато се припремите. Неће 

смети дуго да чека пред портом. 

МЛАДИЋ: Ја сам спреман. Само да се умијем и ево ме... 

ЛУКОВ (отпрати га с паглашеним пријатељством): Пожурите. И... 

сматрам да нема потребе да вам понављам: о нашој заједничкој тајни – ни 

речи! 

МЛАДИЋ: Не брините. Будите сигурни као у себе. (Излази). 

(Кaд остане сам, Луков као да је камен скинуо са врата. Вади марамицу u 

брише лице. У ходнику се појављује Иван. Луков га позове руком. Иван улази). 

ЛУКОВ: Затвори врата. (Иван их затвара). Наши из ЦК су сасвим луди! Ми 

немамо ЦК, него скупину лудака и идиота. 

(Иван je изненађен реакцијом Лукова. Он је веровао да га Луков зове како би 

га укорио због дежурства. Кaд види колико је Луков љут, Иван се збуни. 

Цело његово будуће реаговање je у знаку те збуњености). 

ЛУКОВ: Идиоти! Седе тамо и не мисле ништа друго него како ће напунити 

своју кесу. И како ће ce скупље продати и Двору и црном ђаволу ако затреба! 

A после, кад буде требало плаћати рачуне, плаћаћемо их опет ми! Што ме 

гледаш као теле! 

ИВАН: Уопште те не разумем! 

ЛУКОВ: Бирају људе! Воде политику! Планирају убиства! Кад већ примају 

паре за та убиства, треба онда да бар мало промућкају главом, да их друкчије 

смисле, a не идиотски до ове мере. Знаш ли ко је ово недоношче које су нам 

наши из ЦК послали као атентатора на Ђорчета? Замисли само: за атентатора 

на Ђорчета, за његовог убицу, послали су нам младића којем је Ђорче спасао 

живот и који на овом свету има само Ђорчета Петрова као огледало своје 

душе! Кao животни идеал! 

ИВАН: Није могуће! Шалиш се. 

ЛУКОВ: Волео бих да ce шалим. И волео бих заиста да све ово није могућно. 

Баш сам сада говорио с њим. Добро је, веома добро што сам успео да га 

навучем да се исповеди. Иначе, могла би нам се десити права комедија. 

Уместо пуцањем, цела акција се могла свршити љубљењем! 
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ИВАН: Што сада да радимо? Да јавимо ЦК? 

ЛУКОВ: Па да нас обрадује још неким оваквим идиотизмом! Акција се мора 

извршити још овог јутра. Покажите му Ђорчета с леђа, потпалите или 

заплашите Младића да пуца не дајући Ђорчету могућност да ce окрене! Дође 

ли до било каквог застоја у акцији или Младићевог колебања – пуцајте 

унакрсном ватром у њега и у Ђорчета! Имајте Младића непрестано на 

нишану и, ако се опази било шта сумњиво, удрите пo њему. Макар и не 

убили Ђорчета! 

ИВАН: Зар не би било боље да се консултујемо? Знаш какви су у ЦК. Да 

после ми не платимо рачун! 

ЛУКОВ: Нема никаквог консултовања. Одговорност преузимам ја! После 

извршења акције, ja ћу разговарати с њима! И доста о томе! Сада ме слушај: 

после акције нека га Методи доведе... или, не, Методи нек одмах дође овамо, 

a ти не долази све док не будеш сигуран да вас нико не прати. Приметиш ли 

праћење, Младића ликвидирај и право горе к Иванову. И... о целој овој 

ствари ни речи. Нити Методију, нити Фезлиеву. Нити било коме. Никад! 

Знамо је само ти и ja. Дозна ли je неко трећи – изишла је од мене или од тебе!  

ИВАН: Не брини! 

(На вратима се чује лупа. Улази Методи).  

ЛУКОВ: Шта је? 

МЕТОДИ: Фезлиев je мртав пијан. Шта ћемо с њим? 

ЛУКОВ: Оставите га. Нека с вама уместо њега пође Крстју. Отиди Фезлиеву 

и испразни му шаржер револвера. Метке узмите ви. 

(Врата сг отварају. Појави ce Младић с пешкиром. Брише лице). 

ИВАН (повлачи Методија; oвaj je изненађен тим повлачењем, али га следи): 

Ми идемо у собу да контролишемо улицу. Фијакер тек што се није појавио. 

(Излазе). 

МЛАДИЋ (оставља пешкир u чешља се пред огледалом; јасно u чисто дечје 

лице сада изгледа готово прозрачно): Ја сам готов. 

ЛУКОВ: Јесте ли доручковали? 

МААДИЋ: Не, али могао бих ако има времена. Изјутра имам вучји апетит. 

ЛУКОВ: Тренутак. Само да видим шта нам је домаћица спремила. (Излази). 

(Младић остаје сам. Иде дo прозора u гледа доле. Нешто угледа u пoђe 

према кухињи. На вратима га сусреће Луков). 
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ЛУКОВ: Фијакер je, чини ce, већ доле. (Иде до прозора u nроверава, затим 

oдe дo врата u обраћа ce Неди). Не стављајте храну у тањире, госпођо! 

Умотајте je у нешто, јешће путем. 

МЛАДИЋ: Значи, то je тај фијакер, нисам ce преварио. 

ЛУКОВ: Да, то je. 

(Улазе Иван u Методи. Репетирају пиштоље. Луков узима oд Неде храну. 

Затим oдe u из ташне с којом je дошао вaдu бомбе u дaje их Ивану u 

Методију). 

ЛУКОВ: Употребите их само у крајњој нужди. (Младићу). A ви... у фијакеру 

добро испробајте пиштољ. Није искључено да ће ce још јутрос пуцати. 

МЛАДИЋ: Ваљда нисмо те среће. 

ЛУКОВ (патетично): A сада... срећно, јунаци! Добра срећа и успех! 

Слобода или смрт! 

СВА ТРОЈИЦА: Слобода или смрт! 

ЛУКОВ (прилази најпре Младићу u пружа му руку; Младић прихвата руку u 

поздравља ce; Луков га затим патетично загрли; грли u Ивана u Meтoдuja; 

Методију, пoштo га пусти из загрљаја): Изиђи ти први и провери да ли je 

степениште слободно. 

(Методи излази. Мало затим чује ce уговорени знак. Излазе Младић u Иван. 

Луков uдe за њима u затвара врата. Враћа ce одмах к прозору u посматра 

њихово излажење из куће u улазак у фијакер. Док он гледа кроз прозор, улази 

Неда). 

НЕДА: Господине Луков... 

ЛУКОВ: Молим. 

НЕДА: Хоћете ли доручковати овде или тамо у кухињи? 

ЛУКОВ: Овде... ако вам то није тешко?! 

(Неда излази. Мало затим враћa ce с послужавником u јелом). 

ЛУКОВ: Ставите га овде. Хвала.  

НЕДА (пошто остави храну): Господине Луков... 

ЛУКОВ: Рекао сам вам: хвала. 

НЕДА: Нисте ми ништа рекли за комшиницу. Доћи ће, и ja... 

ЛУКОВ: Да... Отидите к њој и реците joj да не можете с њом у град. 

Измислите било какав разлог. Само гледајте да буде уверљив. Али удесите – 

пo сваку цену – да она оде у град и да ce тамо што дуже задржи. По 

могућности, да ce не врати пре вечери. Ако буде потребно, реците joj да вам 
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у граду купи цео низ ситница. Ваш муж сигурно неће имати ништа против... 

кад му ce објасне револуционарни аргументи за ту куповипу, зар не? И... 

побрините ce да наручите такве ствари за које je потребно дуго лутање и 

куповање. Колико je ja познајем... ваша комшиница ће вам за то бити врло 

захвална. 

НЕДА: A ако... 

ЛУКОВ: Нема „ако”. Довиђења, госпођо Христов. И... мислим, да треба... да 

ce одморите. Ви ноћас готово уопште нисте заспали. Изгледа да вам није 

било добро... или сте били узбуђени. Из ваше собе чуло ce неко стењање. Да 

вам није било рђаво? Молим вас, реците ми, ja сам пред вашим цењеним 

супругом преузео обавезу да ce бринем о вама, зар не? 

(Неда ce окрене u oдe. Луков je гледа, oвoг пута посебним, заинтересованим 

погледом – дуго. Затим почиње дa jeдe. Не jeдe му ce. Oдгурнe јело, устане u 

почне дa тражи пиће. Налази га. Отчепи боцу u почиње дa пије, дугo u 

упорно). 

 

Завеса 
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ЧЕТВРТИ ДЕО 

 

(Мало доцније у истој просторији. Луков је сам. 

Пије.  

Види се да је пиће почело да га савлађује. Непрестано гледа на часовник, 

нервозно шета пo соби Улази Фезлиев). 

 

ЛУКОВ: Добро је што си се пробудио. Написао сам писмо за ЦК... Треба да 

га однесеш Иванову. 

ФЕЗЛИЕВ: Писмо за ЦК! То сам баш чекао! Дај га овамо! 

(Луков je изненађен оваквим реаговањем Фезлиева, али му ипак даје писмо). 

ФЕЗЛИЕВ (узима писмо): Сад можемо разговарати! 

ЛУКОВ: Шта желиш да кажеш? 

ФЕЗЛИЕВ: To да никад у животу нисам никоме допустио да од мене прави 

будалу, a најмање ћу то допустити теби! Захвали богу што вас нисам осетио 

кад сте ми празнили шаржер. Иначе, кунем ти се оним што ми је најсветије, 

покосио бих вас све до једнога. Кo ти је допустио да чиниш те идиотарије и 

да ме разоружаваш! 

ЛУКОВ: О каквом разоружавању говориш? Колега Крстју није имао метака 

и одлучили смо да их позајмимо од тебе. To је – све! Уосталом, ти си и сам 

тражио да те оставимо по страни од целе ове ствари... ако се не варам! 

ФЕЗЛИЕВ: И зато сте све то извели тако подмукло, док сам спавао! 

ЛУКОВ: Твоја иронија је ту сасвим непотребна. И сувишна. 

ФЕЗЛИЕВ: Каква потресна пријатељска пажња! Добро je што вам је пало на 

ум да се побринете да заспим – мало чвршће! Нешто веома гнусно мора бити 

у целом овом послу чим си се решио да ме разоружаш! 

ЛУКОВ: О каквом разоружавању говориш? Ја сам ти објаснио! 

ФЕЗЛИЕВ: Онда ми вратите метке! 

ЛУКОВ: Кад се врате из акције, твоји су! 

ФЕЗЛИЕВ: A дотле? Треба да однесем писмо Иванову? Да га чекам ако није 

тамо – све док не дође? 

ЛУКОВ: Да. Важно је да ти да одговор. 

ФЕЗЛИЕВ: Ти си, чини се, заборавио: био сам у предсобљу баш кад си 

истим речима отпратио Ћирила Ацева... 
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ЛУКОВ: Све је то плод твоје... Уосталом, ти веома добро знаш зашто је 

дошло до ликвидације Ћирила Ацева. 

ФЕЗЛИЕВ: Знам. И уопште ме не интересује до које је мере оно било истина. 

Оно што ме интересује је да све ово са мном потпуно личи на случај са 

Ћирилом. И то је – све! 

ЛУКОВ: Пука игра случаја. Чини ми се да је боље... да је за тебе боље да 

узмеш ово писмо и да га однесеш него да се секираш због свих ових 

измишљотина. Уосталом, ти си ми и сам синоћ рекао да желиш да останеш 

изван свега овога! 

ФЕЗЛИЕВ: Али не и изван живота! 

ЛУКОВ: Глупости! 

ФЕЗЛИЕВ: Желиш ли да ти верујем?  

ЛУКОВ: За твоје добро је да верујеш. 

ФЕЗЛИЕВ: У реду. Врати ми метке и ja ћу ти поверовати. Или, још боље – 

позајми ми свој пиштољ. Разуме се, док се не врате моји меци. (Ставља свој 

пиштољ на сто). 

ЛУКОВ: Глупости. Не мислиш ваљда да будем ненаоружан кад се они врате 

из акције? 

ФЕЗЛИЕВ: Зашто ненаоружан? С Младићем ће се вратити и твоја двојица, a 

и моји меци... ако се не варам! 

ЛУКОВ: Не може! 

ФЕЗЛИЕВ: Не може? 

ЛУКОВ: Рекао сам – не! И немамо о чему даље да расправљамо. Ако не 

желиш да однесеш писмо, дај ми га. 

ФЕЗЛИЕВ: О томе ћемо још разговарати. Не бој се, вратићу ти га. Мене оно 

– кад бих га прочитао – уопште не би занимало. Разуме се, у њему ништа не 

пише о мени. 

ЛУКОВ: Не. 

ФЕЗЛИЕВ: To ћемо још да видимо. (Хоће да отвори коверат). 

ЛУКОВ: Да се ниси усудио! 

ФЕЗЛИЕВ: Зашто? Зар и ја нисам члан организације? Њен поверљиви члан? 

ЛУКОВ: Остави писмо! Упозоравам те да ће бити боље за тебе да га 

оставиш! 

ФЕЗЛИЕВ: Не тиче ме се твоје упозорење. 

ЛУКОВ (вади пиштољ u упери га у Фезлиева): Остави писмо! 
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ФЕЗЛИЕВ: Тако, значи! Ствар је толико замршена да треба и пиштољ 

позвати у помоћ. Горим од нестрпљења да видим шта те то гони да га тако 

брзо и тако лако потегнеш на мене! 

ЛУКОВ: Гарантујем ти да ни ти ни твоје писмо нисте споменути у овом 

писму! 

ФЕЗЛИЕВ: Жао ми je! Али одавно већ не верујем твојим гаранцијама! 

Уосталом, и сам велиш да моје име није поменуто. Не разумем, онда, зашто 

толико конспирације – у односу на мене! 

ЛУКОВ: Боље је за тебе... 

ФЕЗЛИЕВ: Зар ти заиста гајиш илузију да би могао тако јефтино и лако да 

ме обманеш! Још мало пa ћеш хтети да ти поверујем како на мене потежеш 

свој пиштољ само зато да би ме спречио да, читајући ово писмо, не покварим 

– апетит! Остави, молим те, пиштољ. Ти тако траљаво рукујеш њиме да би 

могао, и не желећи, нешто да учиниш! Уз то, ова ме комедија уопште не 

узбуђује! Ти врло добро знаш да се ја бојим сваког другог пиштоља, сем 

твог! Ако ме њиме мислиш одвратити да не прочитам писмо, вараш се. Само 

подстичеш моју радозналост! Желим да будем сигуран да није реч о мени и 

да ми се не припрема реприза случаја са Ћирилом Ацевом. To je – све! Да, 

да! Ја знам да би то био једини начин да ме се решиш! Ја бих однео писмо 

Иванову, он би ме замолио да причекам одговор, тамо би ме ликвидирали, ти 

би остао сасвим пo страни од свега, a вероватно би пролио и понеку сузу на 

мом укопу и још коју због оне ствари којом те држим у рукама, и која у овој 

игри не би имала исто деловање као кад бих ја погинуо од твоје руке. Остави 

пиштољ, до ђавола! Нервира ме! Или пуцај – или га остави! 

ЛУКОВ: A ти остави – писмо! 

ФЕЗЛИЕВ: У реду. Изгледа да ћу заиста почети да читам. A ти изволи па 

пуцај кад ти се учини најинтересантније! (Отвара коверат). Само не 

заборави: твоји ће хици привући овамо људе, радозналце, и самим тим ова ће 

кућа постати незгодна за довршење акције. A сада – да видимо шта си 

написао! 

ЛУКОВ: Ево... оставио сам пиштољ! Веруј ми сада да у писму нема ничег 

што би имало било какве везе с тобом! 

ФЕЗЛИЕВ: Повероваћу ти – кад га прочитам (Чита). „Драги Иванове...” 

ЛУКОВ: Читај га у себи! 

ФЕЗЛИЕВ: У реду! 
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(Фезлиев почиње да чита. Испрва је његова пажња подељена између Лукова 

u писма, али је читање писма све више обузима. Кад га прочита, дигне 

поглед u дуго посматра Лукова). 

ФЕЗЛИЕВ: Како си могао да смислиш све ове гадости! 

ЛУКОВ: Сам си то тражио! Ја, сем тога, ништа нисам измислио. Све што je у 

писму написано, гола је истина! 

ФЕЗЛИЕВ: Срамота! Ако сте већ одлучили да ликвидирате Младића да вам 

не би открио траг, учините то достојно и мушки. Никаква сила од вас не 

тражи да измишљате овакве приче! 

ЛУКОВ: Рекао сам ти: ништа нисам измислио!... 

ФЕЗЛИЕВ: Не лажи! Не мислиш ваљда да ћу ти поверовати како је све ово 

истина? 

ЛУКОВ: То што одбијаш да ми поверујеш не може изменити истину! 

ФЕЗЛИЕВ: Јеси ли ти свестан шта говориш! 

ЛУКОВ: Да – јесам! Али ти – ниси! Баш зато нисам хтео да прочиташ писмо! 

Ти си одувек био само једна сентиментална... (Тражи реч)... баба! 

ФЕЗЛИЕВ: Ти си све ово измислио. Да се додвориш, да се попнеш још више, 

да још више напуниш своју кесу! Докле – до ђавола!... (Гледа флашу из које 

је Луков пио). Ти си пио? 

ЛУКОВ: Сасвим мало. 

ФЕЗЛИЕВ: Сад ми је све јасно! Почео си да пијеш, вратила ти се твоја стара 

болест и почео си да измишљаш! Јеси ли свестан шта си написао овде и шта 

би значило кад би све то било истина? 

ЛУКОВ: Свестан сам. Уосталом, кад ме већ вучеш за језик, све то има неки 

значај само за... не нагони ме да кажем неку гадну реч... за људе као што си 

ти! Питам те: зашто све то не би могло да буде и истина? Можда зато што се 

твојој синтименталној души не свиђа истина? Зар зато што не можеш да 

свариш истине које ти не пријају. Пуних дванаест година си професионални 

терорист и још ниси схватно да... Што ме гледаш тако? Да. Све је ово за мене 

само једна епизода. Да, само епизода коју већ после три дана неће нико 

помињати!  

ФЕЗЛИЕВ: Епизода!? 

ЛУКОВ: Да, епизода! Уосталом сам си крив што је она уопште изишла из 

овог коверта. За њу – док ти ниси тако патетично и глупо отворио коверат – 

знао сам само ja! A да се ниси ти умешао, она би остала само између мене и 
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Младића! И он би умро не дижући ни мало прашине! Молим те, пусти ме да 

свршим. И не заборави: покушао сам да те оставим по страни од ове ствари. 

Ти си се сам, напрасно, глупо и патетично, увукао у њу. 

ФЕЗЛИЕВ: И ти желиш да ми кажеш да би ствар била окончана самим тим 

што би остала „твоја” тајна? 

ЛУКОВ: Потпуно! У свему томе нема ничег чудног. Нисмо ми ни први ни 

последњи који су се суочили, који се суочавају и који ће да се суоче с 

оваквим стварима! Док има идеалиста и глупака и док постоји неизбежност 

живота, ове ће се приче понављати. Кao што су се понављале! Ако желиш да 

знаш, у овој ствари има толико конвенционалности да она сада може да 

узбуди само још неког мелодрамског или оперетског хероја као што си ти! 

ФЕЗЛИЕВ: Умукни! И захвали богу што ми меци нису овде! 

ЛУКОВ: У реду! Ја сам хтео да те потпуно поштедим ове ствари. Ти си сам... 

ФЕЗЛИЕВ (прекида га; не жели да га слуша више ни као ехо): Умукни! 

ЛУКОВ (после паузе): Ja мислим да ће за тебе бити најбоље ако узмеш писмо 

и однесеш га Иванову; и ако покушаш да све ово заборавиш, као што кад си 

пијан заборављаш своје слабости.  

(Ha вратима кухиње појави ce Неда. Она је обучена за излазак). 

ЛУКОВ: Молим? 

НЕДА (улази): Господине Луков, ja ћу да изиђем... отићи ћу до комшинице. 

Због оног што сте ми наредили... 

ЛУКОВ: У реду. Не заборавите да понесете кључ. 

НЕДА: Нећу. Смем ли? 

ЛУКОВ: Разуме ce. И не задржавајте се дуго. Само минут. 

НЕДА: Да, само минут. (Упути се према вратима). 

ФЕЗЛИЕВ (као да се надовезује на неку своју мисао): И ти би могао после 

свега овога сасвим спокојно ликвидирати Младића, као да ништа... 

ЛУКОВ: Ћути. Она је још ту. (Полази сам према предсобљу. Проверава, u 

кад се увери да je Неда отишла, враћа ce у собу). 

(Фезлиев још увек седи притиснут свим оним што је чуо). 

ЛУКОВ: Хоћеш ли однети писмо?  

ФЕЗЛИЕВ: Не! 

ЛУКОВ: Онда, значи, сам одлучујеш да останеш овде. И да будеш сведок... 

ФЕЗЛИЕВ (упада му у реч): To значи да ћу ce опити. Осећам да морам, и то 

страшно брзо, да ce опијем. Иначе ћу полудети. (Узима из скровишта флашу 
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са ракијом, покушава да је отвори. Кад види да се чеп не да извадити, удари 

грлићем флаше о сто, разбија га, налије пиће u дужим жедним гутљајима 

пије, као да пије воду). Већ сутра ћу да отпутујем некуд – далеко! И остаћу 

тамо све док не... Све је ово изнад мојих снага... Осећам ce одједном... 

(Горко) ех, кад би човеку било дато да бар може часно да умре! Нама je и то 

одузето! 

(На спољним вратима лупање. Уговорени знак. За часак наступа напета 

тишина. Затим се знак понови. Луков вади пиштољ, проверава да ли je 

откочен u пoђe да отвори. Улази Методи. Он je узбуђен, задихан). 

ЛУКОВ: Како си смео да трчиш?  

МЕТОДИ: Готово је.  

ЛУКОВ: Како – готово? Говори!  

МЕТОДИ: Готово. Ђорче Петров је мртав! Мртав! 

ЛУКОВ: Јеси ли сигуран! 

МЕТОДИ: Кao што тебе гледам. Сав у крви лежи на углу своје улице. 

Ничице.  

ФЕЗЛИЕВ: A Младић? 

МЕТОДИ: Није дао Ђорчету ни да се окрене, ни да трепне. Приближио му ce 

слеђа и испразнио цео шаржер у њ. Свих осам метака. Ђорче ce само мало 

нагнуо и пао. Ja сам већ седам година терорист, али још нисам видео тако 

сигурну атентаторску руку. Да си га само видео... 

ЛУКОВ: Јесте ли проверили... 

(Чује ce кључ у вратима. Луков даје Методију знак да престане. Улази 

Неда). 

НЕДА: Тек што сам је испратила низ степенице; отишла je у град и рекла да 

се до вечери неће вратити. 

ЛУКОВ: Изврсно! 

НЕДА: Ја... јесам ли слободна, господине Луков? 

ЛУКОВ: Разуме се... Или, чекајте. Надам ce, госпоћо Христов, да вам неће 

бити тешко да нам скувате по једну кафу. Другови су успели у акцији и само 

што се нису вратили. Мислим да би био ред да их кад дођу нечим почастимо. 

НЕДА: Успели? 

ЛУКОВ: Да. Не бојте се. Иван само што није стигао. 

НЕДА: Одмах. (Уђe у кухињу. Луков за њом затвара обоја врата). 

ЛУКОВ: Како сте проверили да је Ђорче мртав? 
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МЕТОДИ: Кao што смо ce договорили: Иван, Крстју и Младић отрчали су 

према фијакеру, a ja сам ce умешао међу радозналце и дотрчао до тела. Кад 

смо дошли до Ђорчета, био je већ мртав. 

ЛУКОВ: Сјајно! 

МЕТОДИ: Па и луда нас je срећа послужила! Чим je Ђорче пао, баш у 

супротном правцу од Младића и Ивана почели су да беже неки људи, 

вероватно поплашени пуцњавом. Једна жена повикала је за њима: „Држите 

их, они су пуцали!” И сви су ce упутили тамо, за њима. За Младићем и 

Иваном нико није трчао. Надам ce да ће без потешкоћа стићи овамо. 

ЛУКОВ: Дивно! Сад ћеш одмах с овим писмом отићи до Иванова и 

испричати му цео случај. И рећи ћеш му да се ни за шта не брине. Сада, кад 

je Ђорче мртав, све ће ce ствари обавити онако како му je назначено у писму. 

(Вади нов коверат, ставља у њега писмо које је Фезлиев читао, u даје га 

Методију). Ако Иванов не буде тамо, пази, чекај га док не дође. И нек ти 

потврди да је примио писмо. Путем... пажљиво! 

МЕТОДИ: Не брини се! (Узима писмо). Кад дође Младић, честитајте му и у 

моје име. Био је сјајан! 

ЛУКОВ: Добро, добро. 

(Методи излази). 

ФЕЗЛИЕВ: Идем у другу собу. Осећам да нећу имати снаге да ce сретнем с 

Младићем. 

ЛУКОВ: И боље је. Можда би било добро да некуда изиђеш? 

ФЕЗЛИЕВ: Не. 

(Фезлиев одлази у другу собу. Луков прилази прозору u гледа на улицу. 

Радосно трља руке. Одједном стане). 

ЛУКОВ: До ђавола, зашто ce овај сад враћа? (Иде дo спољних врата u чека 

Методија. Пре него што je прихватио кваку u дao уговорени знак, Луков 

отвори врата u пропусти Методија). Шта је? 

МЕТОДИ: Доле, крај угла, срео ме његов шофер. Иванов га је послао да те 

одмах одвезе к њему. И тебе и Ивана. Било је нешто веома хитно. Рекао ми je 

да одмах сиђеш доле. 

ЛУКОВ: Иванов je послао кола пo мене? И по Ивана? 

МЕТОДИ: Да, и то хитно. 

ЛУКОВ: Иван још није дошао. Ти остани овде и иричекај га. Дај ми писмо. 

Настојаћу да се одмах вратим. 
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МЕТОДИ: Разумем. (Вади писмо u дaje га Лукову). 

(Луков узима писмо u излази). 

МЕТОДИ (тек кад затвори врата иза Лукова, постаје свестан да треба дa 

изврши u други задатак): A ja... ja треба да идем и однесем вест у Горњу 

Бању? (Пође дa отвори врата u упита Лукова. Пресече га глас Фезлиева, 

који ову сцену слуша сакривен иза врата). 

ФЕЗЛИЕВ: Не отварај! 

МЕТОДИ: A ту си! Баш добро. Хтео бих да упитам Лукова шта да радим. 

Иванов је поручио да ја... 

ФЕЗЛИЕВ: Иванов? 

МЕТОДИ: Да, он. Сад не знам шта да радим, кога да слушам. Лукова – да 

останем овде, или Иванова – да одем тамо куда ме шаље? 

ФЕЗЛИЕВ: Учинићеш онако како је рекао Иванов. Ти знаш ко je Иванов и да 

се чак ни Луков не усуђује да ce нашали с његовим наређењима! 

МЕТОДИ: Онда... ja идем. Ти остани, и онако остајеш, причекај Ивана и 

Младића и реци Ивану да одмах пође Иванову. 

(Методи полази према вратима. Излази. Фезлиев иза њега пажљиво затвара 

врата. Враћа ce у собу Почиње дa пuje. Затим оставља пиће. Улази Неда). 

НЕДА: Вода ври. Да је... 

ФЕЗЛИЕВ: Нису још дошли. Јавићу вам кад дођу. 

(Неда пође ка излазу).  

ФЕЗЛИЕВ: Госпођо Христов... (Неда се окрене).  

ФЕЗЛИЕВ: Хвала, ништа. 

(Неда излази. Фезлиев стоји неко време насред собе. Изгубљен. Затим пoђe u 

почиње да претражује собу због пића. Не налази ништа. У претраживању 

прекине га уговорени знак на вратима. Он се часком скамени, затим скупи 

снагу u oдe дa отвори врата. Улази најпре Младић, пa Иван. Младић je блед 

u видљиво узбуђен. Корача брзо u придржава се за врата која воде у собу. 

Затим се наслони на њих). 

ИВАН: Где је Луков? 

ФЕЗЛИЕВ: Позвао га је Иванов. Ту одмах иза угла. Иванов je наредио да и 

ти одмах одеш к њему. Чекају и тебе. 

ИВАН: Мене? 

ФЕЗЛИЕВ: Да, и то хитно. 

ИВАН: A где је Методи? 
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ФЕЗЛИЕВ: Послали су га некуда. Хоћеш ли ићи или да им јавим да не 

можеш? 

ИВАН: Отићи ћу ако су тако рекли... 

(Иако je наслоњен на врата, Младић осећа да му снага пресахњује. Баш у 

часу кад почне да се спушта на под, примети га Иван u придржи га). 

ИВАН: Седи. (Фезлиеву). Помози му. И брини се о њему. Изгледа да je све то 

што је први пут убио човека. (Младићу). Не брините се. Биће вам боље. 

Колега Фезлиев ће да вам помогне. Ако вам je потребно, прилегните. Ја 

морам да идем. Враћам се за минут. (Фезлиеву). Молим те. (Излази). 

(Кaд Иван изиђе, Младић ocтaje неко време у полумрачном трему, где му се 

поново смучи. Устаје. Притрчи му Фезлиев, који је био пошао за Иваном u 

врати се Младићу a дa није закључао врата. Помаже му дa изиђе). 

МЛАДИЋ: Одједном... сигурно је од вожње... (Излазе. Мало после враћа се 

Фезлиев. Иде према кухињи). 

ФЕЗЛИЕВ: Молим вас, госпођо, једну чисту крпу. Сам ћу узети хладне воде. 

Нашем пријатељу je рђаво. 

(Фезлиев улази у кухињу. Неда uдe у спаваоницу. Док је Неда заузета 

тражењем крпе, спољна врата се отварају u у собу сва избезумљена упада 

Милка. Она једва хвата дах. Кад види Милку, Нeдa се најпре скамени, затим 

потрчи према њој u препречи joj пут према соби. На Милкин глас Фезлиев 

остаје прикован иза кухињских врата. Младић je u даље у соби). 

НЕДА: Супругу ми је зло. Опрости, Милка, али... 

МИЛКА: Само да одахнем. Ти, чини се, ниси чула? 

(Баш у исти час на вратима собе појави се Младић. Упути се у собу. 

Фезлиев му даје знак дa стане. Младић га гледа u застаје на вратима иза 

Милкиних леђа. Cвa су врата отворена u лица су сада добила овакав 

распоред: до самих врата што воде у предсобље седи u хвата дах Милка; дo 

ње, скривајући својим телом улаз у собу, Неда; на вратима која воде у 

кухињу Фезлиев, a на вратима собе Младић. Овај распоред остаје све време 

док Милка говори). 

МИЛКА: Ниси чула? Тек што сам... стигла... до оног дућана на углу... видим: 

метеж, људи, полиција! Питам? „Људи божји, шта је? Шта се догодило?” 

Кад имам шта да чујем! Боље да сам оглувела, Да то никад нисам чула! Веле: 

„Убили су Ђорчета Петрова! Убили су Ђорчета Петрова...” 
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(Ha овај Милкин крик Младић се скамени. Тек онда му постане јасно о чему 

је реч. Све оно што Милка после говори тутњи у њему). 

МИЛКА: ...Ђорчета Петрова! Кoja се то проклета рука дигла на њега, баш на 

њега, и ни на кога другог поред толиких издајица! Кoja je мajкa родила и 

одгојила тога крвника, чија је рука са осам метака усмртила Ђорчета? Како je 

могао, како му срце није пукло кад је дигао руку да то учини?... Проклет био! 

Док je света и док je века да је проклет! Клетве целе Македоније нека стигну 

крвника. 

(Младић гризе усне. Рукама стеже главу да не крикне). 

ФЕЗЛИЕВ (први се cнaђe; претвара се као да излази из кухиње; пословним, 

мало љутитим тоном, обраћа се Heдu): Госпођо Христов, тражи вас муж. И 

шта је са водом за кување шприцева? (Кao да је тек сад угледао Милку). 

Опростите, госпођо. 

НЕДА (Милки): Молим те, опрости. И сама видиш. Одмах... господине 

докторе. 

(Неда хвата Милку за рамена u изводи је напоље. У узбуђењу Милка не 

примећује то грубо испраћање. Излази. Тек тада Младић крикне u баци се у 

фотељу; то је заиста страшан крик. Затим из њега груну сузе). 

МЛАДИЋ (избезумљено понавља): То није могуће! Није истина! Није и не 

може бити истина! Па, зар ја... ја да убијем њега – Ђорчета Петрова! Не! 

Није истина, зар не? Она је лагала! Она није добро чула! Реците ми сами: она 

лаже! Зашто ћутите! Молим вас, молим вас, реците: Није истина! Ја нисам 

убио њега, Ђорчета Петрова. Не! Не! Не! 

ФЕЗЛИЕВ (горко): Ha жалост – истина је! Истина! 

(Глас Фезлиева разјари Младића, оно што му говори Фезлиев подсећа га на 

прошло вече. Младић скочи, изгледа спреман да се баци на Фезлиева. Онда 

угледа Фезлиевљев пиштољ на столу, баци се на њега, зграби га u упери у 

Фезлиева). 

МЛАДИЋ: Ааах! Платићете ми за ово сви! Нећу умрети док вас до 

последњега не истребим! 

ФЕЗЛИЕВ (саосећајно): Ех, синко... Уместо што се тиме завараваш, боље је 

за тебе да побегнеш. Да, да побегнеш док још нису дошли остали. Пиштољ 

што га држиш у рукама – мој je. И, на жалост, празан. Испразнили су га да 

баш ово спрече. 
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(Младић провери речи Фезлиева. Пиштољ је заиста празан. Младић га баца 

на земљу). 

ФЕЗЛИЕВ: Ако неко заиста, у овом часу жали што je тај пиштољ празан, то 

сам, веруј ја. И зато, молим те, бежи, бежи док се нису вратили. Јер они су 

планирали да и тебе ликвидирају. Бежи! И ако успеш, испричај свету праву 

истину! Брже! Брже! (Узима га за руке u вуче према излазним вратима). 

Молим те – бежи! Поверуј ми, до ђавола! (Отвара врата u гура га напоље). 

Брже, синко брже! (Закључава врата). 

(Неда за све време стоји као скамењена). 

ФЕЗЛИЕВ (uдe дo прозора u гледа доле на улицу): Изишао je, побегао! 

(Hajпрe је радостан, испуњен je осећањем дa je помогао Младићу. Али убрзо 

му се лице смрачи). Шта сам, до ђавола, учинио! Ta он не познаје Софију! 

Куда ће? Ах, појешће га... вуци! (Гледа Неду). 

НЕДА (одједном поскочи из скамењености; затрчи се према Фезлиеву, 

почиње да му кида кошуљу, капут, кравату; затим одмах почиње да 

растура ствари пo соби, обара столове u разне друге предмете u тако 

ствара утисак као да се у соби водила битка): Ништа не говорите! Ништа 

не говорите! 

ФЕЗЛИЕВ: Све je то узалуд, госпођо. Ви их не познајте. 

НЕДА: Ћутите. (Баш у том часу отворе се спољна врата. У собу улазе 

Луков u Иван). Иване! 

ЛУКОВ (кад погледа собу, одгурне Неду u притрчи Фезлиеву; зграби га за 

груди u дигне увис): Где je Младић? 

ФЕЗЛИЕВ: Опоменуо сам те да ме не остављаш разоружаног! 

ЛУКОВ (бесно удара Фезлиева; затим га баци на земљу u почне дa га удара, 

гази): Ућути, свињо пијана! Где је Методи! 

ФЕЗЛИЕВ: Тамо куда сте га послали! 

(Луков удара снажно Фезлиева ногом у слабине. Од тог ударца Фезлиев 

одскочи као лопта, затим се сав згрчи u падне на земљу. По лицу му се почну 

сливати млазеви крви. Неда крикне). 

ЛУКОВ: И с тобом ћемо да поразговарамо! (Ивану). За њим. Не може бити 

далеко. Нађи Методија, Крстјуа, све које познајеш – и за њим. Угледате ли га 

– пуцајте без размишљања. Он je ионако без оружја. И гледајте да га убијете 

по сваку цену. Пуцајте све док се сасвим не уверите да је мртав. Кад га 

убијете, немојте се удаљавати од тела. Разгласите, ту над њим, да је он убица 
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Ђорчета Петрова и да сте извршили освету за убиство! Не заборавите при 

том ни Македонију. Брзо! 

(Иван полази). 

НЕДА: Иване, не остављај ме! 

ЛУКОВ (хвата je u отргне из Ивановог загрљаја; Ивану): Шта си стао? Није 

те ваљда ова курва савила дотле да ти живот омрзне! Напред! (Вади 

пшитољ). 

НЕДА: Иване, бежи! 

(Иван полази к излазу). 

ЛУКОВ: И да се ниси усудио да не извршиш наређење. Не убијеш ли 

Младића, уверавам те: нема кутка на свету који би те сакрио. 

НЕДА: Иване! 

(Иван излази). 

ЛУКОВ (бесан): Задржите сузе за касније, госпођо Христов. Уверавам вас да 

ћете имати због чега да их проливате! У кухињу! И да ниси изишла оданде, 

јер... 

(Неда, cвa уплашена, побегне у кухињу. Луков се нагиње над Фезлиевим. Oвaj 

je у несвести. Узима га u одвуче изван сцене. Чује се, како га баца u 

закључава). 

ЛУКОВ (виче): Госпођо Христов! 

(Неда улази cвa уплашена). 

ЛУКОВ: Донесите ми конопац за овог пса. 

(Неда излази u ускоро се враћа с конопцем. Иде у собу u дaje га Лукову. Мало 

затим враћа се на сцену u повлачи се у кухињу. Луков се врaћа у собу. Неко 

време шета пo њој као вук u гледа кроз прозор. Затим uдe до места одакле 

је Фезлиев вадио пиће. Узме ракију u почиње да пије). 

Замрачивање u осветљавање 

(Кaд ce опет осветли сцена, Луков ceдu у једној фотељи u пије. Buдu ce дa je 

пиће већ почело дa га хвата. Ha спољним вратима куцање. Улази Meтoдu. 

Сав je уплашен. Заустави ce прeд Луковом u дaje му писмо). 

ЛУКОВ (узима писмо u чита га; скочи): Одакле ти ово писмо? 

МЕТОДИ: Извукао сам му га из недара.  

ЛУКОВ: Коме? Говори! Не заплићи!  

МЕТОДИ: Младићу!  

ЛУКОВ: Где je он? 
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МЕТОДИ: У Царском врту. Обесио ce!  

ЛУКОВ: Шта кажеш? 

МЕТОДИ: Обесио ce. Одмах десно од језера.  

ЛУКОВ: Јеси ли сигуран у ово што говориш? Обесио ce? 

МЕТОДИ: Да. Сигуран сам. Ja сам га скинуо с дрвета. Тада сам и нашао 

писмо. Него, пусти ме да ти испричам све пo реду. 

ЛУКОВ: Говори! Али не одуговлачи! 

МЕТОДИ: Враћао сам ce из Горње Бање. Кад одједном, близу Светог 

Климента, крај Универзитета, видим њега, Младића. Најпре сам помислио да 

je с њим неко од вас. Кад никог нисам видео, пошао сам за њим. Мислио сам 

да му ce нађем при руци. Одједном, он ce залети према Царском врту. 

Покушао сам да пређем улицу, али ме je задржала полиција. Баш у том 

моменту појави ce колона царских аутомобила. Одједном ми паде у очи 

група људи који су трчали према језеру. Тамо je већ висио Младић. Стигао 

сам међу првима. И ево... Нисам крив, Лукове, веруј ми. Нисам могао. Знаш 

како je кад пролази цар, не дају ни да птица прелети. 

ЛУКОВ: Добро, добро. 

МЕТОДИ: Веруј ми! 

ЛУКОВ: A тело. Шта je било с телом? 

МЕТОДИ: Још je тамо. Ja сам, с писмом, пожурио к теби, Лукове, зашто ce 

обесио? Шта пише? 

ЛУКОВ: Ништа. A сада пожури натраг и разгласи да си га видео док je бежао 

и да je он атентатор на Ђорчета Петрова... 

МЕТОДИ (зачуђен je; покушава дa га прекине): Лукове... 

ЛУКОВ: Не питај зашто! Тако мора бити. Или не, причекај... Однеси ово 

писмо Крстјуу. (Пише писамце u дaje га Методију). Затим, кад предаш 

писамце Крстјуу, одмах иди Иванову. Испричај му све што си мени 

испричао. Иванову, разумеш? Хајде, што ме тако гледаш. Или и теби треба... 

(Методи, збуњено, узима писамце u полази).  

ЛУКОВ: Методи! (Методи ce враћа). 

ЛУКОВ: Никоме ни речи о писму које си извукао од Младића. Чује ли ce 

само једна реч, оде ти глава. To ће писмо бити потребно... 

МЕТОДИ: Разумем, разумем. Кад сам ja нешто проговорио, та... 

ЛУКОВ: Знам, али ипак – да ти ce не би одвезао језик као Ћирилу Ацеву. 

МЕТОДИ: Не, не, никако. (Излази). 
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(Луков га испрати дo врата. Остаје сам, враћа ce дo места где je оставио 

Младићево писмо. Тек сад га чита, полако u пажљиво. У току читања лице 

му ce претвара у самозадовољну, циничну маску. Затим га обузима грч 

смеха, хистерично али пригушеио ce смеје. Јасно je, cвe ce одиграло онако 

како je он планирао. Кад се засити, оде до врата која воде у кухињу). 

ЛУКОВ (виче): Госпоћо Христов, донесите нешто за јело. Одједном ме је 

обузела силна глад. 

(Мало касније улази Неда. Носи јело u ставља га на сто. Затим почиње дa 

сређује собу). 

ЛУКОВ (неко време пије u не примећује je, мисли су му још заузете 

Младићем, Ђорчетом, акцијом; затим почиње да је гледа; види се да га пиће 

већ свладава; у једном часу, кад му се Неда приближи, посегне за њом; она 

одскочи; Луков joj, међутим, задовољно дaje Младићево писмо): Хтео сам 

само да вам дам ово писмо. Прочитајте га. Има у њему интересантног штива. 

Покушава да ce дописује с историјом. И поручује joj да га задржи у лепој 

успомени, као да je историја споменар или девојачки дневник. Тумачи 

историји своју, како он каже, „македонску драму”, и тражи од људи да му 

одговоре: како je могуће да човек који једино и до последње консеквенце 

следи свој идеал једног дана види себе као убицу баш тог свог идеала. И 

докле ће помрчина бити судбина Македоније! Глупости! Кao да у историји 

постоји нешто друго осим победника! Само њих питају, само њима верују и 

само je њима допуштено да пишу историју! Не целој једној страници нариче 

над Македонијом! Идиотизам! Македонија je одавно мртва, мртва најпре 

овде у нашим срцима, a затим тамо, у историји. Узмите га, узмите га, не 

устежите ce. Гарантујем вам заиста занимљиво штиво. 

(Неда узима писмо u чита). 

ЛУКОВ (док Неда чита, наставља за себе): Зар то не раздире срце? 

Хеехехехе! Замишљам га док га je писао. Писао га je и надао ce да ће њиме 

потрести целу Софију, Македонију, свет! И вероватно би било тако кад 

историја не би била оно што јесте – стари и искусни циник. Ево како му ce 

она одужује. Уместо у руке света, Софије, будућности – она, историја, дала 

je писмо мени. И затворила круг! И то je увек било тако и биће тако. Него, 

нека иде све до ђавола! Већ сутра ће све ствари бити на свом месту. Овамо ће 

ce опет вратити ваш драги супруг и наставиће да вам блебеће о својој борби, 

о својим идеалима, о македонској идеји и својој патничкој Македонији, a ви 
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ћете наставити да му узвраћате тиме што ћете ce опет сваког дана ваљати у 

кревету са Иваном... Што ме гледате тако, госпођо Христов? Зар ви заиста не 

знате да између мене и вас нема никакве тајне? Није могуће! A ja сам ce 

заносио, мислио сам да ви погађате да ja, a не неко други, шаљем Ивана к 

вама, и да Иван има задатак да мени олакша посао. Знате, ja из дна душе не 

подносим честите жене. Жена je за мене интересантна само кад je оборена и 

кад код ње пресахну сви крикови и отпори, онда кад у њеној нагости остане 

само – страх. Онда жена једино нешто и чини. Баш зато и поверавам све оне 

претходне ствари својим људима. Они раде за мене и предају ми жене онакве 

какве их ja желим. (За cвe време док говори, он пије брзим гутљајима. Cвe 

више га осваја пиће u оно што je Фезлиев назвао његовом болешћу)... После 

сваког вашег романтичног парања срца Иван ми je надугачко и нашироко 

причао детаље. Ако не верујете, ja бих вас могао подсетити на неке 

занимљиве појединости. Видим да ми не верујете? 

НЕДА (ужаснута): To није могуће. 

ЛУКОВ: Шта није могуће? Да ми je Иван причао? Не будите смешни, молим 

вас, госпођо Христов. Иван je само вршио један задатак организације, сличан 

ономе кад je отишао да ликвидира Младића. Па, признаћете и сами да није 

могло вечно остати такво стање – да сте ви надмоћнији, да нам ce можете 

опирати. Сада смо сви једно те исто и надам ce да убудуће између нас неће 

бити неразумевања. Ваш муж, као и све будале што још мисле о Македонији, 

о Илиндену, о слободи, наставиће да чезне, a ми ћемо наставити с нашим, 

хоћу рећи – пријатељством, само сада на часним и отвореним начелима. Не 

гледајте ме тако. Ви нећете бити ни прва ни последња која ће ce, због 

националних идеала, наћи са мном у кревету, уверавам вас! И саветујем вам 

једно: не покушавајте да изигравате неку чедност или да пружате некакав 

отпор. To доводи до беса. Ја сам одлучио да вас имам и тако ће бити. Молим 

вас само једно: не љутите ме. A што се тиче Ивана, ако желите, ja ћу вам га 

већ сутра довести, овамо – пред вас, присилићу га да вам од речи до речи 

потврди оно што сам вам рекао. Да, да... A сада, молим вас, идите у своју 

спаваћу собу, припремите je и... чекајте ме. Ја волим да ме жене чекају 

уплашене, као што се чека грмљавина. Онда су ми најдраже. (Полази према 

Неди). Надам се да смо се разумели. 

НЕДА: Господине Луков, молим вас... 
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ЛУКОВ: Значи, желите да ме наљутите. Не саветујем вам. Ја сам заиста 

гадан кад сам љут. Ако ми не верујете, питајте оног свезаног пса Фезлиева, 

који лежи у клозету. Taj ће вам набројати барем туце жена које су се покајале 

што су ме наљутиле. Молим вас, госпођо Христов, немојте ме присиљавати 

да будем суров! 

(Неда, сва скамењена, повлачи се испред Лукова. Он управља њеним 

повлачењем, упућује je према спаваћој соби. Кaд je доведе дo врата, он их 

отвара u утера Неду унутра). 

ЛУКОВ (затвара врата u остане крај њих): Не волим да гледам жене кад се 

свлаче. Али, чини ми ce да сам вам то већ рекао. После два минута улазим, 

госпођо Христов. 

(Луков ce враћа у собу, иде до прозора, отвара га, али оставља навучену 

платнену завесу. Одједном, с отварањем прозора, улази у собу спољни 

живот. Најјачи су продорни гласови u узвици продаваца новина. Они све 

више добијају кошмаран изглед u требa да притисну салон. Продавци вичу: 

НОВИНЕ! НОВИНЕ! АТЕНТАТ HA ЂОРЧЕТА ПЕТРОВА! АТЕНТАТОР 

НАЂЕН ОБЕШЕН У ЦАРСКОМ ВРТУ! НОВИНЕ! АТЕНТАТ НА 

ИСТАКНУТОГ МАКЕДОНСКОГ ВОЂУ! УБОЈИЦА ЕГЗЕКУТИРАН ОД 

СТРАНЕ МАКЕДОНСКИХ РЕВОЛУЦИОНАРА! НОВИНЕ! ЂОРЧЕ ПЕТРОВ 

УБИЈЕН!...) 

ЛУКОВ (задовољно слуша; затим почиње да се смеје): Остаје само 

последњи чин комедије. Сутра ће сви отићи на сахрану, пролити сузе, 

одржати говоре. Замишљам с каквом ће тронутошћу Иванов да говори на 

гробу... Нека иде до ђавола, чини ce да је сав живот састављен од те 

штурости. Главно je да је глава овог пута остала на раменима. A била je 

ђаволски угрожена. (Пије. Затим се сети Неде. Полази према вратима 

cпaвaћe собе, закорачи унутра. Хитац. Један, два, три, четири, пет, шест, 

седам, осам... Луков ce зањише u полако пaдa нa земљу. Мало затим из собе 

излази Неда с пиштољем у рукама. У истом моменту чује се лупање на 

вратима клозета. Затим ce врата извале u у предсобље пaдa свезани 

Фезлиев. Oн гледа Лукова нa земљи u Неду с пиштољем у руци). 

ФЕЗЛИЕВ: Одвежите ме! Госпођо Христов, одвежите ме! До ђавола, 

одвежите ме. 

(Неда га нe чује). 
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ФЕЗЛИЕВ (покушава да устане; устаје): Госпођо Христов, молим вас, чујте 

ме! Одвежите ме! Одвежите ме! 

(Неда тек сада постаје свесна Фезлиева. Оставља пиштољ u одвезује га. 

Фезлиев преузима од ње пиштољ. На спољним вратима почиње лупање, лупа 

се снажно. Чују се гласови Методија u других. To су људи Иванова. Јасно је 

да су се пред вратима скупили људи u да покушавају да их отворе). 

ФЕЗЛИЕВ: Отворите им! И не говорите им ништа! Ако вас питају, реците да 

сте били у кухињи и ништа више не знате. Све друго оставите мени. Молим 

вас. Разумете, госпођо Христов? Ви сте данас извршили једину и највећу 

правду. То што нисмо могли да учинимо ми, учинили сте ви! Ви уопште не 

заслужујете да вас растргају пред људима. Оставите ми, молим вас, 

последње задовољство мог живота: да одговорност за ову лешину поднесем 

ja! Дајте ми могућност да се бар овим поступком извучем из своје таме и да 

се одужим томе што сам и ja некад био – Младић! Ваљда још у мени није 

умро Македонац! Молим вас, не бојте се за мене. Отворите псима! 

(Неда полако полази према вратима). 

ФЕЗЛИЕВ: Хвала вам, госпођо Христов. Хвала вам... 

(Неда се приближава спољним вратима. Лупање на вратима cвe је јаче. 

Постаје чак заглушно. Још док се Неда приближава вратима, завеса брзо 

naдa). 

 

Крај 

 

 

Извор:  

Савремена македонска драма, избор: Александар Спасов, превод: Тамара 

Арсовска, Саша Маркус, Слободан Мицковић, Ангел Д. Палашев, Влада 

Урошевић, Матица српска, 1977. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Сазнајте више о ВМРО. 

- Истражите однос јунака према историји. 

- Одредите жанр драме.  
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ЗЕМЉАЦИ 
 

– Добро вече, земљаче, вели она и седа до мене. 

– Немам пapa, кажем ja кратко. 

– До ђавола, каже она, знам ja шта je то љубав. 

Знам ja ту твоју љубав, мислим ja. Али нећу то да joj кажем. 

Наљутила би се. 

– Мангуп си ти, каже она. Велики мангуп. Ja се смешкам. Шта друго 

могу. 

... Ваљда ће да оде, мислим. Видеће да je частим, поседеће пa ће 

отићи. A стварно немам пapa. Капару сам потрошио. Имам још само десет 

долара. A њих нећу да страћим на њу. Баш да не бих. 

– Па части, мајковићу, каже она. Части. Стискао си се, да не кажем 

као шта. 

Љута je, мислим. Мораћу да je частим. Кажем joj тек колико да бих 

нешто рекао. 

– Немам пара. 

– Кo те пита за пape, подиже она глас. Баш ми je до твојих пара. Па и 

да јесте, нећу их од тебе тражити. 

– За чашћење су потребне паре, кажем ja. И знам, то je мој последњи 

отпор. 

– За чашћење je потребно каваљерство, каже она. 

И подиже ногу, забацује сукњу, баш као што то раде у биоскопу, из 

чарапе, одозго, вади банкноту од десет долара и баца je цреда ме. 

– Ево ти пape. Сад части. Бармен Мак се шеретски смеје. 

Сигурно je опет нека ујдурма између њих, мислим. И бојим се. 

– Части, каже она. 

– Нема смисла, кажем. 

И гурам њених десет долара. 

– Зашто нема смисла? 

И не сачекавши да joj одговорим наставља: 

– Зато што ja дајем пape? Ja потврђујем главом. 

Кojи ме враг натера, псујем самог себе, који ме враг натера да уђем 

овде. 
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– Глупости, каже она. Шта ћеш да попијеш? Ja ћу узети дупли рок ca 

содом. 

Значи још увек шпекулише. Чак и ca мојим парама. Кao да не знам 

шта je то дупли рок ca содом. Сигуран сам, опет нешто кроји. Само пpoтив 

кога? 

– Имам ja, кажем. 

Показујем joj недопијену флашу пива пред собом. 

– Пиво? Како, до ђавола, можеш да га пијеш? 

– Јефтиније je. 

Није требало да joj то кажем. Наљутиће се. Гледа ме испод ока. 

– Манга си ти, кажем ja. Велика манга. Ja ћутим и покушавам да се 

осмехнем. Није љута, мислим. Изгледа да joj данас није рђаво пошло. Није 

љута. 

– Добро, нећу узети дупли рок ca содом, каже она. Наручи кенедиен 

клаб. Узми и за тебе. Одлично иде уз пиво. Кoje пиво пијеш? 

Окреће к себи чашу и гледа. 

– Ma ти си, каже, нека... да не кажем шта. Како само можеш да пијеш 

лабатов? Да више нисам видела да гa имаш пред собом. 

Поручујем два кенедиен клаба. – Узми свој новац, молим je, имам 

довољно за два клаба. 

– Значи хоћеш да ме се отарасиш, a? Хоћу, мислим ја. Часна реч, 

хоћу. Кажем joj: 

– Не, нећу. 

– Лажеш, каже она. Ћутим. 

Келнер доноси два клаба. 

Вадим својих последњих десет долара, уситњавам их и плаћам. 

Кажем joj тихо, разуме се, пошто je келнер отишао: 

– Ово су ми последње пape од капаре.  – Није истина, каже она. 

Видим, уопште не мисли на оно што говори. Загледала се у 

плавокосог високог човека који улази у бар. 

Ja пијем. 

– Видиш оног? – каже она. – Oнoг плавокосог? Taj има пара као 

плеве. 

И одједном, без икакве везе, пита: 

– Пише ли ти жена? 
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Шта ли joj, до ђавола, ово пa сад значи? – мислим. 

– С времена на време, кажем. 

– Будала. 

Уопште не знам на кога мисли. 

– Наручи још два. Наручујем. 

И прерачунавам се. Још само седам долара и четрдесет и пет центи. 

– Неће ми тај умаћи, каже она, или не била ко сам. A има хуља – три 

куће. И седамсто долара месечно. Ти то не можеш ни да смислиш, каже она. 

– Не могу, кажем ja да joj учиним пo вољи. 

– Разуме се да не можеш. Ти би полудео кад би ти неко дао седамсто 

долара месечно. Часна реч. 

Дај ми ти седамсто долара месечно, мислим, пa ћемо видети да ли ћу 

полудети или не. 

– Заиста, каже она испијајући други клаб, шта би ти урадио кад би 

одједном почео да зарађујеш седамсто долара месечно? 

– Знао бих ja шта да радим, само кад бих их имао. 

– Не би знао, прекида ме oнa. – Ти ниси створен за новац. Ниси. 

Нисам зато што га немам, меслим. 

– Ти бре, наставља она гледајући све нападније у плавокосог, ти би... 

– ухвати ме за руку, – каже она. – Ухвати ме кад ти кажем. Мало више. 

Нежније. Нежније, идиоте један. Ухвати ме као да ме наговараш, будало. 

– Не разумем те, кажем ja. И заиста је нисам разумео. 

– Није важно, каже она. Ти си један... До ђавола, нашла сам ja тебе... 

Слушај сад. Слушај добро. 

Нагиње се к мени и шапуће. 

– Гледај у мене као да си заљубљен. И осмехуј се, осмехни се мало, 

мајковићу. Уyyy. 

Ова je луда, мислим ja. И, разуме се, радим све што ми каже. Зашто 

да je наљутим? 

– И прави се, каже она, као да хоћеш да ме одвучеш. Разумеш? 

– Ништа не разумем, кажем. Али не брини, урадићу све како ми 

кажеш. 

– Ти си одувек био глуп. Глуп ћеш и остати. Часна реч. 

Па и глуп сам, мислим. Moгao сам раније да се сетим. Гледам je, 

смешкам се и пружам руку као да хоћу да je ухватим испод паса. 
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– Не уображавај, каже она. 

– Не уображавам, кажем ja. Зар бих могао? – долазим к себи. 

– Наручи још два клаба, наређује она. 

– Можда ће бити боље да ти узмеш рок са содом, кажем. 

– He. 

Опиће се, знам. Али шта могу. Наручујам. 

Шест долара и шездесет пет центи. Квотер мање за бакшиш. Jош 

шест долара н четрдесет центи. Лепо. 

– Опићеш се, кажем ja. 

– He! 

Опићеш се, мислим. Знам ja тебе. И то ћеш се опити са мојих 

последњих десет долара, a од свега овога неће испасти баш ншпта. 

Бацам поглед на русокосог. 

Видим, мајку му, трик пали. Кo би рекао? 

– Биће нешто и за мене, a? – шапућем joj ja. 

– Зависи, каже она. Стисни ме мало. Још мало. Дигни ту твоју 

ручерду више, до ђавола. Тако. 

– Од чега зависи, питам je. 

– Од тебе, каже она. 

И стварно не знам како то – од мене? – Од тебе, каже она, и не 

покушава да објасни. 

Шта ме се тиче. 

– Сад покушај да ме пољубиш, наређује она. И кад ти опалим шамар, 

падни. 

– Какав шамар, кажем ja и покушавам да je се отресем. 

– He извлачи се, шкргуће она зубима. Да се ниси макао, чујеш? 

Нећу, мислим ja. Нећу. To нећу. Ja, ja, не знам. Док се окренеш ево ти 

однекуд полиције. И први пут кажем гласно: 

– Нећу. 

– Зашто, соме један? 

– Нећу да имам никаквог посла са полицијом. 

И стварно нећу. Насртај на жену овде се кажњава строго. Најмање 

шест месеци затвора. Нећу. 

– Кaквa полиција, идиоте, каже она. Нема овде полиције на миљу 

унаоколо. Стисни ме око паса. Јако. 
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Плави устаје и одлази у клозет. – Пио je пре него што je дошао овамо, 

каже она. 

Одгурне ме од себе. 

Тек сада се наљутила, мислим. Тек сада може да ми опали прави 

шамар. Који ме ђаво доведе овамо. Шта да радим? Погледам у њу, љута je. 

– Ти си блесав, каже она. И ништа више. – Бојим се, кажем ja. Тек 

сам добио посао, и не желим да га изгубим. 

И стварно се бојим. И стварно, зашто да изгубим својих четрдесет 

долара месечно. To ми je најбоља плата откад сам дошао овамо. A да je сад 

тек тако изгубим, нећу. 

Гладам у њу и гласно понављам: 

– Нећу. 

– Нема чега да се бојиш, каже она. Линијски полицајац je наш човек. 

He верујем, мислим ja. 

– Знам ja свој посао, каже она. – Добро, о чему се ради? 

– Желим да га направим љубоморним, каже она. To ти je најбољи 

лек. 

– И? 

– Шта – и? – каже она. И гледа ме. 

И почиње да се смеје. 

– И... почећамо да трљамо лан, a? 

– Само питам, кажем ja. 

– Ja ти одгаварам, каже она. И одмах додаје: 

– Ти си, бре, сасвим отупавио у овој Канади. Часна реч. 

Hије истина, мислим ja. Кажем: 

– He бих рекао. –– Шта? 

– Па, ето то. 

– Ma пусти, молим те. Кao да не знам ja тебе. Да ли се сећаш, мајке 

ти, кад ти je капетан Груја пред читавим стројем опалио ону шамарчину? 

Часна реч. Било ми те je жао. Не због другог, већ зато што си глуп. 

Да, али зато капетан Груја сада мирише траву одоздо, мислим ja. A 

ja, ево ме. Њој не казујем ништа. Знам ja њу – избрбљаће то негде, a затим... 

Зато и ћутим. A глуп нисам. 

– Знаш ли шта ти je мана? – каже она. 

– Не. 
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– To што желиш да будеш поштен. Не разумем. 

– Не разумеш, зар не? 

– Не. 

– Eтo видиш. 

– Не видим, кажем ja. 

– Није важно. To je оно сељачко у теби. Само још ви сељаци верујете 

да на свету постоји нешто што се зове поштење. Зар није смешно? Ви сте 

једини који у то верујете, a сматрају вас најнепоштенијим. To вам долази 

главе. To и код тебе не ваља. 

– Нисам сељак, кажем ja. 

И стварно нисам. Моји су дошли у град равно пре педесет година. 

– Јеси. У преносном смислу. 

– Ни у преносном смислу, опирем се ja. 

– Јеси. И престани да мислиш. Заморићеш се. Уосталом и није важно. 

Енo га онај, враћа се. Пази. 

И стварно плави улази. 

– Како ти иде са женама, пита она. И смешка се. 

– Како кад, одговарам. 

– Како ти je она... она, бре, девет педаља... који ђаво беше, Украјинка, 

шта ли? 

– Не живим више код ње. 

– Најурила те. Тако брзо? Не одговарам. 

Није важно, мислим. 

Уосталом, она ме и онако не слуша. 

Па ипак, инсистира. 

– Где си сада? Мислим, где живиш? 

– Где стигнем. 

Нисам луд да ти кажем где, мислим, пa да ми се довуцараш неке 

ноћи, пијана као онда. 

– Лажеш, каже она. Бојиш се да ти некад не дођем. 

– Часна реч... 

– Дођи код мене, прекида ме она. Плаћаћемо собу пола-пола. У којој 

смени радиш? 

– У другој. 

– Штета што ниси у трећој. Мени би било згодније. 
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Баш да не дођем, мислим. 

– Сада ме загрли, каже она. 

– Само молим те, без шамара. Посежем. 

– Шта мислиш, колико пара има онај код себе? 

– Зависи. 

– Много или мало, инсистира она. 

– Зависи, кажем, 

– Од чега зависи? До ђавола и ти и то твоје зависи. – Наручи још два 

клаба. 

– Доста је, кажем. 

– Није доста. 

Наручујем. И бесан сам на самог себе. 

Потрошићу на њу сав новац. Треба да устанем и да одем, мислим. Да, 

треба просто да устанем и одем. Шта ми може? Ништа. 

Келнер ставља поруџбину на сто. 

Пет долара и шездесет центи, мање петнаест центи за бакшиш, равно 

пет долара и четрдесет пет центи. Ако сада не устанем, сутра нећу имати шта 

да једем. A до идуће плате су читава три дана. 

Плави као да намигује. Или ми се то само чини? 

Колико сам попио, покушавам да израчунам. Три клаба и два пива. 

Почиње да ме хвата. Треба да се дигнем и готово. 

– Гледа, каже она. 

– Гледа, кажем ja. И мислим. 

Није фер да je баш сад напустим. Сад кад joj je кренуло. Напослетку, 

земљаци смо. Нека заради и она, јадница, неки долар. 

Она каже: 

– Aко све добро испадне, десет процената за тебе. 

– Ja... 

Прогутам реч н почињем да рачунам: до педесет долара, још увек бих 

био на губитку. Било би добро да мулац има код себе бар стотинак долара. 

Или још боље двеста. 

Глупости, мислим. Нико у овој проклетој земљи не носи двеста 

долара у џепу. Чак ни кад се прима плата. 

– Мало je, кажем. 

– Толико, каже онa. Ништа више. Сад наручујем, сам, два клаба. 
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– Опићеш се, каже она.  

– Не. 

– Опићеш се, знам те ja. Не подносиш ти пиће. 

– Не, шапућем и привијам се уз њу. 

Па да видиш и није лоша, мислим у себи. A била je... ех, каква je била 

кад смо прешли Караванке. А и у Бечу je била. Оне груди... Сада их 

вештачки диже. Па ноге... ех. 

– Не толико, каже она. Превише се примичеш. Може да се наљути. 

Врати се на раније одстојање. 

– Није важно, кажем ja. 

– Важно je. 

Штета, мислим. Могла je она некоме да буде и добра жена. Жена, да 

недељом изиђеш са њом, да одеш у цркву, да прошеташ главном улицом пa 

да ти je срце пуно. 

– Идем, бајаги у клозет, каже она. И извлачн ми се из руку. 

Штета, мислим, и гледам je како се удаљава. Штета. Штета. И 

мислим на своју жену. Глупости. Пијем. 

Наручујем одмах још један, за мене. Није важно, мислим. Нећу више 

да рачунам. Нека буде шта буде. 

– И још једно пиво. Стаут, довикнем. 

– Долази, каже он. И жури. 

– Разбојник. 

Почињем да посматрам плавог. – Свеца joj њеног, куд му измисли 

оно – рак. Прави рак. 

– Смејем се, кажем сам себи гласно. Пљујем ja на све то. A он je 

сигурно нека шкотска будала. Видим му лице. Кao диња бачена на црвеницу. 

Шта ли ради са својих седамсто долара? Ha шта их троши? Сигурно овако, 

на курве. Или их попије. Живи човек. 

Мешам клаб и пиво. 

Шта бих ja радио кад бих почео да зарађујем седамсто долара 

месечно? Купио бих кућу. Шта ће ми, до ђавола, кућа? Ja бих тих седамсто 

долара ионако зарађивао на кућама. Шта тада? Развео бих се од жене. Не. Ma 

бих. Позвао бих je овамо. Њoj овде не би било добро. Не, нећу се развести. 

Оставио бих je тамо где je. И слао бих joj сваког месеца пo сто долара. Шта 

ће њој сто додара? Ha шта ће да их потроши? Нема, она заиста на шта да их 
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потроши тамо, у старом крају. Слаћу joj пo педесет. Ma и педесет je много. 

Чек` да прерачунам. 

Пијем и рачунам. 

– Много je, кажем гласно. Прилази келнер. 

– Молим? 

– Ништа, побратиме, ништа – кажем ja. A мислим: 

Разбојник, начуљио уши чак довде. 

Ево је, враћа се... 

– Како je било, пита. Седа. 

– Па, онако. 

Moгao би човек још и да размисли о њеном предлогу, мислим. И 

стварно би нам обома јефтиније долазило. A шта се мене тиче шта она ради и 

како живи. To je њен живот. Поврх свега не бих морао да плаћам и за... 

Она ме прекида: 

– Сад иди ти у клозет. 

– Зашто? – питам. 

– Није важно, каже она. Ти само идн. Пролазим крај рака. 

Пази само какав му je нос, чудим се улазећи у клозет. Колика ли je 

кирија за њену собу? Сигурно није већа од седам до осам долара. Чудно, ко 

би помислио да ми се тако јако пиша. Moгao би човек стварно и да живи са 

њом. Па сад, мало je својеглава, али која није. Уосталом, шта се то мене тиче. 

Она je она, a ja сам ja. 

У клозет улази некакав старац. 

Шта ти je старост, мислим. Док се окренеш, a она од човека начини 

ругобу. Кo би знао какав je бик био кад je био млад. A сад види, не може ни 

да се испиша као што треба. 

Излазим. 

Црвенокоси седи до ње. Ha месту на ком сам ja седео. 

– Кад пре, чудим се. И сад? Шта ће сад бити са мном? Она ми ништа 

није рекла. Прићи ћу. Новац ми je остао на столу. 

– Идем. 

– Полако. Тобож тако треба. 

– О, кажем. Нов пријатељ. Мило ми je. Moje je имe Станић. 

И одмах се тргнем. 

Шта ми би, до ђавола, да му кажем право име. Шта би – би. 
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И покушавам да седнем. 

Она позива келнера.  

– Келнер. 

– Још три кенедиен клаба, кажем ja кад келнер стаде изнад мене. 

– Овај овде нам смета, каже она. И молим вас ишчистите га одавде... 

Од оваквих не може човек на миру да попије ни чашицу клаба са 

пријатељем. 

– Ама чекај, кажем ja. 

– He сврбе те табани, пита ме црвени. 

– Ти мени то, питам га ja. 

– He разумем гa, каже joj црвени. Заборавио сам, мислим, заборавио 

сам да он не зна српски. И понављам на енглеском: 

– Ти то мене питаш да ли ме сврбе табани? Он каже: 

– Тебе. 

Онако, просто и отворено. 

– Мене? – питам ja. 

– Тебе, каже он. И, не часећи, додаје; 

– Aко уопште схваташ шта хоћу да ти кажем? 

Намигујем joj. Ja питам: 

– Значи, тo je оно? 

– Види ти силеџије, каже она. Још и намигује. 

– Мајк, каже раку, ако ме не заштитиш од ове пијанице, ja одмах 

одлазим. 

– Полако, полако, кажем ja. Неспоразум.  

– Зар да га још увек подносим, каже она. Рак устаје. 

Покушава да ме ухвати за јакну.... Е, нећеш бато, мислим ja.  Мене 

нико досад није хватао за јакну, пa нећеш ни ти... И дижем песницу. Желим 

да га лупим посред диње. Шта je то било? 

– Шта je било, питам сад већ гласно. И гледам око себе. 

Лежим на улици. Око мене неколико пролазиика. Са краја улице 

према мени жури линијски полицајац. 

– Зашто пију кад им шкоди, каже један од пролазника. 

... Види му само капут, какав je, мислим. Па и он нешгго прича. 

Треба забранити да им се точи пиће пpe него што покажу новац, каже 

други. 
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– Ja сам платио све што сам попио. И њено сам платио. 

– Пијан je, каже онај са капутом. Ево и старца из клозета. 

... Шта ли ће пa овај да каже, мислим. Смешим му се. 

– Ми се знамо из клозета, кажем му. Он се окреће и одлази. 

– Устај, каже полицајац. 

– Разуме се, кажем му ja, и устајем. 

– Разлаз, каже он окупљенима. Они се полако разилазе. 

– Шта je? – пита ме. Избацили су те? И не чека одговор већ наређује: 

– Чекај ме овде док се не вратим. Улази у бар. 

... Добар неки човек, мислим ja. Жели да сазна сву истину. Разуме се. 

Напокон, зашто га држава плаћа? 

Али још не заврших мисао, присећам се њених речи. 

„Знам ja свој посао.” 

... И стварно зна. Мајку ли јој, куд баш мене нађе крај толиких 

канадских будала. Полицајац се враћа. 

– Кидај, каже. И да те више не видим у мом реону, затвор ти не гине. 

– Чекајте, кажем. Чекајте да вам објасним. Ja уопште нисам крив. 

– Знам ja, каже он, баш зато. 

... Кo зна шта су му унутра надробили. И одлучим да ћутим. 

– Ja и она смо земљаци, кажем. Тек колико да нешто рекнем. 

– Ma немој, каже он. 

... Tepa шегу са мном, мислим. Из бара излазе она и рак. Под руку. 

– Питај њу, кажем полицајцу. И он пита. Онако подругљиво. 

– Овај овде каже да вам je земљак? 

... Откуд сад он њој Ви, мислим. Све je то банда и ништа више. 

Она се окрене, погледа ме онако преко рамена, пa добаци: 

– Земљак. Е, мој шефе, лепој се жени свака пропалица нуди за 

земљака. 

И одлази са раком. 

– Губи се, каже полицајац.... Шта могу, мислим. 

И, разуме се, одлазим. 

– Шта значи све ово, питам се. И сам себи одговарам. 

– Нека све иде до ђавола. Немам пара. И гласно закључујем: 

– Куд мене нађе, мајчицу ти милу. 

Знам, кад се истрезним све ће бити другачије. 
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И полазим кући. 

... Писаћу жени. Написаћу joj дугачко писмо. 

– Ma нек иде до ђавола и жена и све. Идем код Украјинке. Ипак je 

код ње најбоље. И нећу морати да се бринем за храну бар до идуће плате. 

Поздрављам најучтивије другог полицајца. Није исти, али свеједно. 

Баш свеједно. Сасвим свеједно. 

Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 
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ДРАКУЛ, Симон (Лазарполе, 24. IX 1930 – Скопље, 11. I 1999) – 

приповедач, романописац, драмски аутор, сценариста, историчар, 

преводилац (Толстој, Шолохов и др.). Уређивао је новине и часописе, био је 

директор драме Македонског народног позоришта и председник Друштва 

књижевника Македоније. Дракул је раскошни приповедач чије су теме 

дубоко повезане са родним крајем, његовом историјом и карактером и 

исконским животом. Велику пажњу је посвећивао изворној лексици. 

Припада скупини „робустних писаца” (израз Б. Конеског).  

 

ДЕЛА: 

 

Планините и далечините, приповетке, 1953; Витли во поројот, 

приповетке, 1956; И ѕвездите паѓаат сами, роман, 1957; Белата долина, 

роман, 1962; Буни, триптих: повест, роман, драма, 1980; Распаќа, приповетке 

1985; Архимандрит Анатолиј Зографски, 1988; Или смрт, тетралогија: 

Глужд, Јас, Георги Николов Делчев, Полноќна чета, Кобно место, 1989; 

Жедна месечина, роман, 1997. 
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Н. Радичевски: Благороден егзистенцијален пркос, „Современост”, 

1998. 

Паскал Гилевски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 488. 
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ВЕЛИКИ КОЊ 
 

,,Шта je то, као подземни тутањ...“  

„Види, види...”  

Затим су ћутали. Био сам покривен шареницом, али сам ипак чуо 

како пуцкета ватра. A као да су од нечег звецкала окна на прозорима, као да 

je неко протресао читаву нашу кућу.  

„Много je близу, мајко моја... Кao да je иза куће...” рече мама.  

„Бог, снајо...” шапну нана. 

Затим je опет пуцкетала ватра. И прозори су звецкали. Крај мене je 

прело маче и често ме у тами драшкало шапицом увучених ноктију. 

Враголан. Но, од чега су тако звецкали прозори... И зашто су сe нана и мама 

тако рано пробудиле. И шта je то тако дубоко брујало и тако снажно тукло да 

се чинило као да долази одавде, некуд изблиза. И мама je тако рекла. Шта ли 

je то било... 

Сад сам их видео. Седеле су крај ватре. Нису држале вретена. Биле су 

замишљене. Светлост распаљеног трупца са огњишта, некако црвенкаста и 

устрептала, мешала се са светлошћу кандила пред иконом. 

„Кao подземни тутањ, a топови ђаволски...“ рекла је мама. 

Топови... Како то – топови. Зар су то били топови, то што je тако 

незадрживо брундало негде далеко, пa ипак близу. Зар су од њих звецкали 

прозори. Како то – топови... Али ипак било je то нешто. Ипак су били 

топови. A чим су топови, значи... 

„Зашто си се усправио као вештац, бре”. To je неко викао на мене. 

Викала je нана. И гледала ме љутито. Хтела je да се на некога љути. Ту сам 

био ja. Усправих се у постељи, извукавши се испод шаренице, откривен. Али 

поглед који je увек био добар и сад je постајао добар. Мек, сомотски, али 

замишљен и некако непријатно црвенкаст при светлости распаљеног пања. 

„Шта ли је то, нано...” запитах. Црвенкасти меки поглед није гледао у 

мене. Нана је опет била пресамићена. Гледале су у жар. Прозори су опет 

звецкали. Сада некако снажно зазвецкаше. A нана и мама се погледаше. 

Затим су опет гледале у жар. Ja сам најпре чекао да ми одговоре, a затим сам 

слушао како се котрљају један за другим, као подземни громови, тутњеви 

онога што би требало да буду топови негде у даљини, у ноћи. Слушао сам и 
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како звече стакла. И гледао сам како у прозору руди зора. Можда сам још 

једном запитао шта je то. Али ми опет не одговорише. Гледао сам у жар. 

Ha то ми je одговорио дан који освану за зором коja je рудела. Био је 

скоро јесењи дан у рано пролеће. Колико јуче први пут сам угледао 

ластавицу како ниско пролеће у дворишту школе. A ипак je то био јесењи 

дан. Био je мутан, сив. Само би понекад према ширинама брда просуо 

светлост, a она je личила на одблесак неког далеког пожара. A затим би 

сивило било још непријатније, дуже, као посуто пепелом. Ветар je још 

јасније доносио тутањ који je долазио издалека, иза планине. Непрестано га 

je доносио. И прозори су непрестано звецкали. И то не само у нашој кући. A 

кад се поподневно сивило поче мрачити, мутити од предвечерја које се 

разливало пo брдима, крај села прођоше и први војници. Они нису имали 

пушке. Шињели су им били сиви и прљави од црвенице као и дан који je 

одлазио. Преко рамена су носили ћебад увијену као ђеврек. Лица су им била 

уморна. Долазили су издалека. Били су и црвени, препланули од ветра. Усне 

попуцале. Још пo нечему они су личили на дан који je отишао. Можда пo 

томе што су се искрадали преко брегова, што би шмугнули крај последњих 

сеоских кућа и што су затим одлазили тихо, замишљено. И дан као да се 

искрао. Али ипак, тај ми je дан рекао да je негде, на граници, почео рат. To се 

он котрљао негде низ друмове, у котлине. Од њега су звецкали прозори... 

– А затим су опет пролазили војници. И били су малаксали. Неки 

нису имали ни ћебад савијену као ђеврек. Шмугнули би и пролазили у 

групама. Тихи, прљави, ћутљиви. Бежали cy, говорило се. 

Звецкали су прозори у та јутра... 

У даљини je, као подземна грмљавина, одјекивао тутањ топова. To се 

долинама котрљао рат. 

Затим je светлост дана била опет сива, ветровита. Кao шињели 

војника. A река, као нането црвенило сунца, разливено пo брдима, била je 

слична црвеници на војничким шињелима... 

И тако су се искрадали дани. Један, или два, или три... 

И тог су јутра звецкали прозори. И маче je прело. Кандило je горело. 

Нана и мама замишљено су гледале у живожарицу на огњишту. 

„Кao подземни тутањ...” шапну она. 

,,Као иза куће, близу...” говорила je мама. 

Пошто je тог јутра мало поћутала, мама прошапта: 
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„Где ли је сада он... Многи су већ дошли, a њега нема...” Мислила јe 

на тату. Сваког смо га дана очекивали да дође, сваке ноћи, сваког тренутка. 

Био je негде тамо где су грували топови... Био je као и сви војници у сивим 

шињелима који су непрестано пролазили. Који су пo читаве ноћи пролазили. 

Али, њега још увек није било. Зар je могло да га још не буде када су већ 

многи били дошли... 

„Бог, снајо...” шапну нана. 

И опет су звецкали прозори. Учестало су грували топови. To нас je 

тиштало. Грували су на граници, где je био тата. A у прозору се просипао 

пепео белине зоре. 

„... Ипак ће се вратити”. Наставила je нана. Желела je да не ћутимо. У 

ћутњи и очекивању нешто се у нама напињало. И тишина je била тако 

напрегнута да нам се чинило како она пуцкета и у пању на огњишту, можда 

je нана зато и устала. A можда и због тога што ју je приморало напето 

очекивање. Отишла je до прозора. Стала je загледана. Сигурно joj се у одсјају 

привиђало лице војника, уморно, опаљено ветром, обрасло у прљаву браду, 

како joj се осмехује. Ja сам тако видео очево лице у том напрегнутом 

очекивању. 

„Дођите да видите нешто”. Рекла je тада, нана. 

Тада сам угледао њега, великог коња. Стајао je на сокаку и био црн и 

огроман. Никада нисам видео тако великог коња. Од њега би могло да се 

направи неколико коњића сличних ономе што je био привезан за крај 

његовог повоца. Кораци су му били спори, сталожени, тешки. A коњче пред 

њим просто je трчкарало. Било je сиво, као миш. Ha њему je неко јахао. И 

било je мало натоварено. A велики je имао на себи товар нечег светлуцавог и 

тамног. При ходу товар се ритмички њихао... Који ли je то човек био... 

„Оооп...” Зачусмо. И већ сам знао да je то наш комшија Дојчин. A 

мало коњче било je Чилко. Заиста, Чилко јe био омалено коњче, али 

толицко? – помислих. 

Чилко стаде пред капијом Дојчинове куће, преко пута. Велики коњ 

стаде кад се њушком очеша о његове сапи. Чика Дојчин се ужурбано спусти 

и поведе Чилка у капију. Чилко се отимао. Затим закорача ситно. Али 

наједном стаде. Велики коњ као да се био укопао у сокак. Ни главу није 

померио. 

„Ђи, бре, проклетињо...” викао je чика Дојчин. 
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Чилко опет пође. Или, тачније, опет забатрга ногама. Али не помаче 

се ни корак. Од његове потковице севнуше искре са калдрме. A велики коњ 

само мало подиже главу али се опет не помаче. 

„Ђи – и – иии...” Викао je стари.  

Чилко добаци још неколико искри. Затим као да улете у двориште. 

Ha капији, изнутра, лежао je чика Дојчин стењући. A на сокаку je велики коњ 

стајао као укопан. За крај његовог повоца био je сада прикачен само збачени 

Чилков самар. 

„Распаучио их je...” шапну нана. A мени je било дошло да се смејем. 

Затим се чика Дојчин усправи. 

„Мајгуму... мајгуму...” псовао je. И стењао. И полако, као пребијен, 

прилазио je прекрасном коњу, као окамењеном на сокаку. И као да га се 

бојао, 

„Мајгуму... мајгуму...” псовао je и док je са Чилковог самара 

одвезивао крај његовог повоца. 

“Мајгуму... мајгуму...” псовао je и док je растоваривао товар са 

бокова великог коња. И док га je у неколико наврата уносио у двориште. 

Псовао je и док je скидао самар. Псовао je и док му je скидао улар. И док je 

затварао капију, и тада je псовао. 

„Ђи-и-и-иии звериии! Мајгуму... мајгуму...” тако je тада говорио. И 

смешно запрети руком, желећи да уплаши мирнога коња. И сакри се. Коњ je 

стајао као окамењен, a Дојчин, после извесног времена поче да виче у 

дворишту: 

„Отварај, жено! Мајгуму...“ 

Затим je све било мирно. Коњ je као споменик стајао на сокаку. Био 

je прекрасан. У белини јутра блистали су његови облици. 

„Све je државе овако испратио...” рече тада нана. „Увек он, овако, 

довлачи нешто са друмова. A увек ће носити опанке од коже. Сад скоро 

пожалио ми се да je поцепао опанке из бугарскот доба. Урекао je он и ове...“ 

„Само зашто ли je живинче довео у село” рекла je мама. Гледала je 

коња на сокаку. Очи су joj биле сажаљиве. 

Затим омо опет слушали како негде далеко грувају топови. To се 

далеким долинама котрљао рат. Ha граници, где je био тата... 

„Колико су велики ови трагови. Види. Читаве тепсије...“ 

„И какве чудновате поткавице има. Не зна се куд je отишао...“ 
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„Зар ниси видео куд je отишао? Уx, што желим да га видим...” 

запиткивала су ме деца кад сам изишао на сокак. Причао сам им о томе како 

се јутрос опружио чика Дојчин. Она су се дуго смејала. „Мајгуму... мајгуму”, 

викала су... И док смо, опет, са неким схрахопоштовањем гледали у трагове, 

који су заиста личили на тепсије, у капији се појави проседа старчева брада, 

прљава. Побегли омо. 

„Мајгуму... мајгуму...” псовао je он за нама. 

Кад омо се зауставили, негде доле, испод сокака, опет смо наишли на 

оне широке трагове, као тепсије. Пошли смо за њима. Они нас одведоше до 

неког широког дворишта из којег je допирала вика. To je, у те дане, било 

необично a вика je допирала из штале која je била иза куће. Мало затим 

видели смо и њега. Јадан. Глава му je вирила кроз враташца трема који je био 

изнад штале, a иза њега су се чули узвици и тупи ударци мотке у нешто 

меко. Терали су га да изиђе. A он, онако широк и масиван, није могао да 

стане у враташца. И он се напрезао, мирно, као да je знао да ће моћи 

довољно снажно да се нагне и да изиђе. Ако треба нека пукне ребро, ако 

треба нека се поломе враташца. To су желели они који су ударали одостраг. 

И успео je. Врата су попустила. Он тетураво истрча, а затим оде из 

дворишта. Ha боковима су му крварила два лепљива садна. A на сапима су 

му се виделе пруге од удараца. Наоколо су разговарали: 

„Ушао je у трем и провалио под. Пао je доле...“ 

„Бот га убио...” 

„Није криво живинче...“ 

„Е баш живинче.” 

„Крив je онај који га je довео у село.” 

„Ма пусти, и мени je повалио плот...“ 

Видели смо и огромну рупу коју je направио кад je провалио патос, 

онда смо дуго гледали у изваљена врата, a затим, кад смо изишли из 

дворишта, међу мало смиренији народ, говорило се: 

„Липсаће, јадан...” 

„Кажу да овакви не могу да пасу...“ 

A сокаком je опет некако мирно, сталожено, али мало спуштене 

главе, корачао велики коњ. Ишли смо за њим и дивили се сваком његовом 

отиску. Кад смо избили, заједно са њим, на брдо, гледали смо уморне 

војнике који су некуда одлазили. Неки од њих застајали су код група жена 
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које су носиле стара мушка одела, пa би затим, после извесног времена, 

одлазили као сиромашни сељаци. Они су се у ствари преоблачили. Чекали су 

их далеки путеви, a путем би могли лако да их ухвате. И хватали су, причало 

се... 

У подне, кад je сунчева светлост, као одблесак неког далеког пожара, 

запљуснула брда, кад смо се вратили кући, видели смо опет великог коња. 

Био je некако као туђинац, тако се и мени учинило, док je онако стајао изнад 

брда. Није се осећао као код куће. Био je усамљен. Кроз његову длаку 

пробијала се нека црвена нијанса која је одавала снагу достојну дивљења. 

Али, да ли му je овде то било потребно. И да ли je могао да je сачува. 

Грували су топави. Сада су грували некако смиреније. И ређе. И 

стакла су звецкала. И поподне je било час сиво као пепео, час непријатно 

црвенкасто. И пролазили су војници. И сад су се сви преоблачили. Рат се 

котрљао друмовима, котлинама. Тамо су сада биле туђинске војске. Отуд je, 

однекуд, требало да дође тата... 

Мами су очи биле крваве, загледане у прозор.  

И нанине су биле загледане у прозор. 

Ишчекивале су. A он није долазио. 

Можда зато што сам и сам напрегнуто ишчекивао, нисам могао да се 

скрасим код куће. Мамила ме je галама другова на сокаку. Истрчао сам. Горе 

je, уз брдо, ишао чика Дојчин. Видљиво je храмао на десној нози. To je 

сигурно од оног јутра кад га je згазио Чилко. О рамену му je висила жута, 

нова пушка: пошли смо за њим. Он се често освртао и говорио: 

„Мајгуму... мајгуму...” 

Преко брда су опет пролазиле, некако тетурајући се, групе војника. 

Како су дубоко биле уморне њихове очи. И како су сада била црна од ветра 

њихова лица. Обрасли су у дуге прљаве браде. Већина већ није имала 

шињеле. Неки су боси газили пo омрзнутом брегу, Чинило се да се једва 

довлаче до групица жена које су их преоблачиле и делиле чај... 

Стари je већ превалио преко брега. Војници су били тако тужни, и то 

ме je нагонило да помислим како су ово последњи, a међу њима још увек 

нема тате. Зато смо скоро и заборавили на старца. Али сада смо већ и ми 

ишли горе, уз брдо. Он нас осети, обазре се и само нам подвикну: 

„Мајгуму... мајгуму...” 
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Посматрао je нешто на стази. Овде, у сувомразици, била су утиснута 

она огромна копита. 

Зашто ли му je био потребан велики коњ. Он се опет обзирао. 

„Мајгуму... мајгуму” псовао je. Од хромог корачања на рамену му се 

њихала нова жута пушка. 

Коња смо нашли овде, иза првог брежуљка. Кao окамењен, стајао je 

крај шуме. Откад ли je стајао овде? И шта ли су гледале његове мутне очи 

упијене у сивило дана. Шта ли су сањале и шта ли им се привиђало. Глава му 

je била тако ниско оборена да нам се чинило као да се нечему поклонио. По 

телу му се више није преливала она црвенкаста живост. Кao да je био увенуо. 

Ha боковима су садна била сасушена, црно грумење крви. Hoгe су му до 

колена биле нездраво прљаве. Дојчин му je био пришао. Обиђе једном око 

њега, затим стаде и некако га тужно погледа. Погледа и у нас. 

„Мајгуму... мајгуму... мајгуму...” опсова. 

Затим скиде пушку, шкљоцну једном затварачем и удаљи се 

неколико корака од њега. Тада сам видео да коњ има малу, белу пегу. Пегу 

изнад великих, мутних очију. Учинило ми се као да тамо, у удубиници коју 

je чинио природни раздељак у краткој коњској длаци, тамо где je бела пега, 

нешто трепери од предосећања нечег рђавог. Кao да нека млака уздрхталост 

извире из мутних очију и титра ту као оморина. Видех и праву цев, која 

излази из жутог кундака пушке у уздрхталим старчевим рукама, како се 

упире у ту пегу. И – претрнух. Да ли због тога што je велики коњ тако 

наивним погледом очекивао оно што ће се десити. Стари одложи пушку и 

брзим корацима приђе коњу. Најпре баци неколико каменова. Коњ и не 

трену. To je љутило старца. Оде до њега и поче да га гура у снажни врат. 

Коњ би само извио главу пa би се опет смирио. Тада je стари био већ сасвим 

љут. Кочоперно дотрча до пушке. Узе je. Пуцањ. Једна предња нога малакса. 

Из ње потече лељивво црвенило. Коњ не подиже главу. Оста повијен. Само 

тренутак затим, он се затетура, осети се нестабилним, поскочи неколико пута 

и опет стаде. Тада опет осетих како у пеги, изнад мутних очију, непријатно 

трепери она млака слутња. Затим je дрхтала у читавом телу коња. Дрхтало je 

то... дрхтало, као после неке вртоглавице, заносило се то.... заносило, и затим 

једна здрава предња нога и обе задње, почеше да се смањују све док не 

утонуше у њега. Над бреговима и брежуљцима одјекивао je други пуцањ. A 

бела мрља на челу била je сада извор лепљивог, и некако ружног црвенила... 
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Једно око, које смо могли да видимо, полако je постајало чисто. Његова 

искренута беоњача сада je била опрана, хладна. A стари je псовао: 

„Мајгуму... мајгуму...” 

Дуго смо остали овде. Стари je седео. Мислио je нешто и пушио. A 

кад je извукао поцрнели нож који смо већ знали, остависмо га да сам дере. 

Отишли смо низбрдо ка селу. Разговарали смо о томе колико ће пари 

опанака чика Дојчин добити од великог коња. 

A брдом су пролазиле групе уморних војника. Кo зна, можда je са 

неком од њих дошао и тата. Трчао сам преко брда. 

 

 

Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Протумачите симболику црвене боје у причи. 

- Сазнајте више детаља о стваралаштву С. Дракула. 

- Потражите приче у српској књижевности које говоре о рату из 

дечје перспективе. 
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СОЛЕВ, Димитар (Велес, 24. V 1930 – Скопље 24. IX 2003) – 

приповедач, романописац, драмски аутор, есејиста, књижевни критичар, 

преводилац и активни учесник јавног живота. Дипломирао на Филозофском 

факултету у Скопљу. Био је члан Друштва књижевника Македоније (од 

1956), члан Савеза комуниста Македоније (од 1956), члан Комисије за 

културу Председништва Савеза комуниста Југославије, председник Друштва 

књижевника Македоније и члан Македонског ПЕН центра. Био је уреднич 

часописа Млада литература, дугогодишњи главни уредник часописа 

Разгледи, уредник и директор РТВ Скопље... Био је посебно активан у 

књижевним сукобима, заступајући идеје естетског плурализма. Превођен на 

српски, албански, румунски и руски језик. 

 

ДЕЛА:  

 

Окопнети снегови, приповетке, 1956; Крај пролећа, приповетке 

(српски), 1963; Под усвитеност, роман, 1957; Под ужареним небом, роман 

(хрватски), 1963; По реката и спроти неа, приповетке, 1960; Ограда, 

приповетке, 1963; Кратката пролет на Моно Самоников, роман, 1964; Зима 

на слободата, приповетке, 1968; Слово за Игора, приповетке, 1969; Quo 

vadis scriptor?, есеји, 1970; Одбрани раскази, приповетке, 1970; Полжави, 

приповетке, 1975; Дрен, роман, 1980; Одбрани раскази, приповетке, 1981; 

Зора зад аголот, роман, 1984; Црно огледало, приповетке, 1985; Дублер, 

роман, 1988; Кружно патување на сенката, приповетке, 1988; Одумирање 

на државата, приповетке, 1999; Промена на системот, приповетке, 1993; 

Првата зимата на слободата, приповетке, 1995; Мртва трка, роман, 1997; 

Ќелав штурец, приповетке, 2001. Аутор је више радио и ТВ драма: Бамја или 

Hibiscus esculentus, 1967; Патот на сенката, 1968; Девственици, 1969; 

Мртва стража, 1969; Пушка в езерo, 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Миодраг Друговац, Историја на македонската книжевност XX век 

(1990). 

Симо Младеновски 
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Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1392–1393. 
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КРУЖНО ПУТОВАЊЕ СЕНКЕ 
 

У дуге, вреле летње подневе један je човек ишао прашним, 

опустелим улицама – пресецајући град с једног на други крај.  

Човек je имао капут ислуженог железничара, a на леђима му je, баш 

као самар рађен пo мери, полегала крупно плетена врећица набијена земљом. 

Ниједан га аутобус Градског саобраћајног предузећа није примао: из грла 

везане врећице, као кроз отвор саксије, извијало се младо стабло мекане 

коре. Оно je, као какав водоскок, својим крхким стаблом притискало погнуту 

главу човека. 

To je био железничар Круме, отац четворице синова. Железничар je 

већ био у пензији: у рукама није имао жмиркав фењер, на ногама тврде 

ципеле. Ослобођено притиска капе, неколико преосталих власи на његовој 

глави – изложеној свим стварним и нестварним ветровима – лебдело je као 

покидане нити паучине. 

Снабдевен крутим дозволама у меканим џеповима, издејствованим у 

Градској скупштини за Погребно предузеће, железничар je носио своје бреме 

тако смирено као да му je било срасло за леђа. Иако му се подне као 

растопљено сунце сливало низ лице, он није водио рачуна о размацима 

између удаљених крајева града. 

A гробље je увек било на крају града. И, како се град ширио, тако je и 

гробље било увек све даље – живи нису желели да се помешају са мртвима. 

Нови грађани били су као стари сељани: удаљавали су вечна од својих 

садашњих станишта, имајући на уму само свој спокој, без много поштовања 

за туђи мир. 

Када je сахранио Митра, оног лета ca љубичастим главчинама на 

прашњавим стабљикама трња, гробље je било у Црничу, на јужном крају 

града. Црна ти судбина, говорио je тада, у Црниче да те закопамо; говорио je 

то железничар Круме свом сину Митрушу. To je било још за време рата; 

између ровова и гробова као да није било разлике, и једни и друти могли су 

да те затрпају. Између јеврејског и хришћанског гробља водио je заједнички 

пут за дубоким колотечинама у црној земљи. Испод гробља била je станица 

са својим слепим колосецима, изнад гробља било je Водно ca својим 

усамљеним вилама. Чим je изишао из дима угља и мириса шљаке, човек je 

исплакнуо очи, не толико од воде на Водну колико од соли суза. Овде, на 
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заравни гробља – раскопаној кртицом бола, тим гробаром мира, мирисало je 

на цвеће откинуто из корена. Мирисало je на растопљени восак, на 

прекопану земљу, на сасушен лист. Железничар Круме засадио je садницу на 

Митрушевом гробу. Умро je у лето, мислио je, нека му хлад прави. Унаоколо 

и ca јеврејских и ca хришћанских богатих гробова, уземљени до колена, 

ницали су мермерни споменици, те хладножиле замене топлокрвних 

губитака. Железничар Круме je сада у суботње вечери овде испијао своју 

ракију. Млитава капа, окренута ознојеном нутрином ка замраченом небу, 

лежала му je на коленима као пала птица. 

Затим, пошто се завршио рат, гробље су пренели на источни крај 

града, у Уcje. Иза каменолома, под жутим падинама винограда, гробље je 

сада добило праве стазе посуте крупним песком. По њему се просипала 

прашина из нове фабрике цемента, a иза првог брега трештали су невични 

пуцњи предвојничке обуке. Ново гробље, овако одгурнуто ван градске вреве, 

опет није добило свој мир. Испод пусте равнице на којој су сада ницали 

кртичњаци гробља, простирао се, као на длану, зелени аеродром – тај зелени 

појас, ca кога je, потпуно невероватно, чак довде допирала оштра бука 

авиона пред узлетање. Железничар Круме није успео да заједно ca 

Митрушем пренесе и стабљику ca његовог гроба. Разгранато дрвце остало je 

да прави сенку над раскопаном раком, све док нису дошли булдожери да 

земљу старог гробља поравнају за нове грађевине. Ново гробље није имало 

ни једне стабљике, земља je била сува и сива. Железничар Круме узе из 

расадника нову садницу на раме и довуче je на гробље под каменоломом. У 

лето je умро, мислио je о Митрушу, нека му хлад прави. Садница je имала 

мекану кору, a стабљика je при врху била крхка. Док je табао земљу око 

корена, крхка стабљика се повијала надоле, као детиња главица у ватри. 

Железничар Круме ју je тада залио, a онда je – сваке суботе у предвечерје – 

долазио да види je ли ухватила корен и дала хлад. Из града je, уздигавши реп 

сиве прашине, долазио црвени аутобус, и на последњој станици истресао пo 

неколико старих жена у црнини. Крстећи се сувим рукама, жене би се 

раштркале пo гробљу и крај гробова би се расцветале црне лале. Жене би 

затим развезале црне мараме, расплеле косе и почеле ca тугованкама. 

Железничар Круме устао би тада испод стабљике и искрадао ce ca гробља – 

цвилење жена пело му се уз кичму као гусеница. Кao и раније, иако споро, 

стабљика се прихватала за мртву земљу: пуштала je кржљаво лишће које би 
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одмах побелело од прашине из фабрике цемента и бацала скраћену сенку 

која се више окретала око корена него што се задржавала на хумци. Пошто 

би попио ракију, железничар Круме би напунио флашу водом и залио корен. 

Тако се и то дрвце ухватило, тако je и други Митрушев гроб добио сенку над 

главом. 

Напокон, гробље су пребацили у северни крај града, у Бутељ. Као и 

први пут, стабло je било већ тако ижђикљало, и разгранало се толико да 

железничар Круме није могао ни помислити да гa пренесе са једног на други 

крај града. Пошто je пребацио Митрушеве остатке, већ начете првом сеобом, 

он je још неко време долазио на гробље код каменолома – све док стабљика 

није, не само побелела или се сасушила, него са кореном ишчупана из земље, 

просто као коров. Са раскопаним гробовима и ишчупаним дрвећем, старо je 

гробље личило на проваљене кртичњаке из којих je у бекству била 

покупљена и последња кошчица. Железничар Круме није могао да гледа 

како ће машине да поравнају ту копану и прекопавану земљу – као да се 

ништа није десило, кao да ничега није било. 

Бежећи, колико од женских тужбалица, толико и од бректања 

машина, железничар Круме се пео на аутобус – сада je празан, могао je да се 

попне. Залепио би карту на доњу усну и ceo што ближе шоферу; железничар 

Круме, и поред дугогодишњег рада на железници, највише се био испео када 

je пунио локомотиву угљем. Из сумрачног неба нагло би почела киша, 

аутобус je полазио са капима на стаклима. Ha свакој би станици, заједно са 

путницима, улазило све више блата – дрвена ребра на поду стругала су га са 

умазаних ђонова. Рамена људи одисала су свежином кише. Стакла су се све 

више замагљивала, на под предње платформе падало je све више 

употребљених карата. Тако би стигли у град: кроз прозор су умивене улице 

личиле на надошле али већ смирене воде. Тек кад би на својој станици 

сишао, железничар Круме би на поду – између уношеног блата и бачених 

карата – приметио неки цвет каранфила, згажен на поду, згњечен у блато. 

Избегавајући локве, колико му je то вид дозвољавао, железничар 

Круме je одлазио кући. Са усне би отпљунуо наквашену карту, али из мисли 

није могао да прогна потребу да и на најновијем Митрушевом гробу засади 

нову садницу. Са том би бригом, бригом сутрашњег дана, затворио капију за 

собом и загледао се у осветљени кухињски прозор. Стара, везана за постељу, 
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још га je чекала: да попију свој чај, да пpe него легну размене пo један уздах 

и да у заједничкој постељи окрену један другом леђа. 

Откако им je умро Митруш, прворођенче и засада први губитак, 

много je година протекло и још се више разних времена измењало. Други су 

синови, хвала временима, стали на своје ноге; и то стали тако да им ни пете 

више нису видели – како би ко одрастао, тако би се и изгубио. Сви су 

понешто изучили, обули су шкрипутаве ципеле и закачили се за шуштаве 

сукње: с времена на време долазила су писма, али синови нису долазили. 

Стари и стара, испраћајући поштара, видели би како се ограда од летви све 

више проређује. 

Од пољане није више ништа остало – сва je ледина, од траве и трња 

до земље и камења, била укалупљена у грађевине: Средња уметничка школа, 

Дечји вртић, Општинска поликлиника, вишеспратне стамбане зграде. Жута 

путања, која je, сува као понорница, ишла пољаном, била je сада широка као 

улица, иако још као улица није била изграђена. Око њихове кућице, као 

високе тополе, ницали су шарени балкони грдних вишеспратница, ca којих 

су се даноноћно обрушавали нови звуци. Свет je копао око себе да би се 

испео на главу. 

A железничар Круме остајао je доле, чекајући да и њега прекопају – 

иако му се глава једва видела изнад земље. Како би се која грађевина уздигла 

изнад њих, тако je и железничар Круме све више повијао главу. Да ли се то 

његова старост поклапала са младошћу града? Стари железничар није 

мислио О томе, он je само молио – уздижући главу ка све тешњем небу – да 

му не сруше кућу пре него се сам сруши, он и стара. 

Заиста, свуда се рушило; свуда, пpe него би почело да се гради, 

рушило се – морало je да се руши. Железничар Круме je то схватао, и не 

само да je схватао него je објашњавао и старој. Стрпљиво, као да je наглува, 

објашњавао joj je како најпре треба срушити старо да би се затим изградило 

ново. Па да се и не гради одмах, старо опет треба рушити, зато што ружи оно 

што je као ново изграђено. А нас, питала би стара, погледавши према крову 

који je прокишњавао на свакој јачој киши. И нас, одговара joj стари 

железничар Круме, a у себи се моли – само што касније. Рушиће нас свакако, 

али да то бар буде после нac. A гробље, опет би упитала стара, склапајући 

већ очи. И њега, опет je одговарао стари: ако мртви не уступе место живима 

ко ће то учинити? Стара би стењући легала у постељу, мислећи непрестано 
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да ли ће и сутра у прозору дочекати зору. Умреће се, говорила je себи као да 

се теши пpe спавања; умреће се, стари. Умреће се, сагласио би се са њом 

стари пре него прилепи леђа уз њена. Умреће се, стари, ал` нек буде здравља. 

A сутрадан, још са првим петловема, стари железничар одвојио би 

загрејана леђа од постеље и пењао се на кров да намести црепове. Одозго je, 

као са голубарника, видео како стара на гвозденој шипци простире опрани 

веш – сама закрпа до закрпе, флека до флеке. Некада je та шипка њиховим 

синовима била вратило – и стара, ма колико их клела, лије успевала да je 

заузме за сушење веша. Некада су се о ту гвоздену шипку, коja je сада рђом 

прљала веш, њихови синови вешали као мајмуни – док још, јадници, нису 

били сишли на земљу. Сада су сишли, али их нема. Расејао их je ветар 

живота, како би који стао на земљу однео би га тај ветар – ваљда су им руке 

снажне за нова вратила. Стари железничар намештао je црепове за нове кише 

и ништа не би довикнуо старој, гледајући je како се пропиње ка зарђалој 

шипци. Колико старимо, толико се смањујемо, мислио je силазећи са крова. 

Затим би на пумпи коja je већ дуго година сухо кашљуцала опрао руке, и 

препустио би старој да стави на ватру танко вариво за ручак. 

Кад год би одлазио од куће, сада – кад више ниједно дете није било 

са њима – железничар Круме би увек рекао старој куда иде. Идем, говорио 

би joj, да видим шта ће бити са кућом; можда хоће да je поруше? Или би joj 

рекао: идем да обиђем Митрушев гроб. Стapa, одавно већ непокретна, са 

свим се саглашавала – само да зна где je. A то, јадници, није било потребно 

због нечег другог већ једино да би била сигурна да ће се вратити. Сва су се 

деца уметнула на тебе, грдила га je, кад би знала да тог дана неће више 

излазити: ниједно се није вратило; и ти си био такав, кад год би изишао ниси 

знао да се вратиш. Стари железничар нестрпљиво би поправљао капу, 

кашљуцао би без потребе у дворишту, – на чистом ваздуху. Знао je да je она 

у праву, али у својој надмоћи, знао je, исто тако, да je немоћан пред њеним 

грдњама. Смиривао ју je пре него што изиђе, препуштајући joj бригу да 

вариво спреми што сочније – као наговештај да ће се заиста вратити. 

Али и где би могао остати он, ислужени железничар, без иједне 

синовљеве руке да га подупре? Пролуњао би градом, проверавајући оскудна 

права остатка свог живота, пa би се вратио кући, утешен што сутрашње 

бриге неће бити веће од данашњих. Једино што je имао, што му je преостало 

од онога што je имао, била je пљоска ракије: флаша ракије док je радио, 
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откад je отишао у пензију била je смањена на пљоску. Сусед, нека га бог 

поживи, још je био толико крепак да би могао да кува ракију – и железничар 

Круме, чим je отишао у пензију, претплатио се код њега: свако друго вече 

флашица тоникума. И поред отпора старе, железничар Круме убедио ју je да 

je флашица тоникума свако друго вече, не само боље, већ и мање од читавог 

литрењака сваке суботе. Тако би, свако вече, пошто би се код куће одморио 

од лутања пo граду, преполовио пљоску, седећи под стрехом код улазних 

врата и гледајући зграде које су као тополе расле око њих. 

Али, иако су гa грађевине које су расле као тополе – са старом и 

кућицом – одгуривале све ниже кa земљи, железничар Круме враћао се у 

кућицу са предосећањем да ће одахнути: ако ништа друго, обећавала je то 

преполовљена пљоска. Зато, колико год je стара мување пo граду сматрала 

забавним, староме je оно доносило све веће и веће разочарење. Службеници 

у установама све мање су га слушали, његови вршњаци на клупама у парку 

били су све досаднији, a градске улице постајале су све дуже за ходање. 

Железничар Круме je чак имао утисак да до својих права – да задржи стару 

локацију за своју кућицу или да добије нову локацију за Митрушев гроб – 

долази не толико силом самих тих права, колико досадом свог присуства. 

Службеници су му на шалтерима издавали потврде као да му издају саму 

посмртницу – толико су се надали да га последњи пут виде. Али, стари 

железничар био je неосетљив на њихова равнодушна лица, било му je једино 

важно да га нешто одржава у животу. A шта би то иначе могло да буде, кад 

не би било бриге за већ одавно мртве ствари? 

Митруш je био мртав, остали синови били су мртви, кућа je била 

мртва – мање или више, све je било мртво. Старом железничару Круму, док 

je био ван куће, то je било сасвим јасно. Али њему истом, док je био код 

куће, то се чинило друкчијим – стара je са њим, о свим тим стварима, 

говорила као о живим. Зар су могли да их преведу у мртве, када су и они 

сами још увек желели да живе? Град није желео да се меша са гробљем, 

живи нису желели да буду близу мртвих – али железничар Круме и његова 

стара, и нехотице су са тим стварима живели као да су и саме још живе. 

Да ли си био код Митруша, питала би стара кад би се железничар 

вратио из града. Био сам, одговарао je Круме, као да je био код неког са ким 

се тек пре неколико тренутака растао. Како je, питала би стара, a у гласу joj 

je подрхтавала нада да није гope него јуче. Добро, узвратио би стари, ваљда 
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ће му на новом гробљу бити боље. Јеси ли засадио садницу, опет би питала 

стара – она je толико боље знала читаво његово кретање, колико je била 

неспособнија за своје сопствено. Данас ми није успело, мрштио се стари на 

самога себе, али сутра ће и то бити. Да пожуримо, довикивала му je стара, да 

јадни Митруш добије бар сенку над главом. Биће, стара, тешио ју je 

железничар Круме, данас није али сутра ће бити – тако су ми рекли, тако су 

ми обећали. Јадни Митруш, шапутала je стара не слушајући га више, бар да 

добије сенку над главом, да се напокон смири. 

A она сама, колико би joj се више смирило истрошено тело, толико je 

више налазила мира души. Стари железничар je слушао ноћу како се премеће 

пo постељи – како се бори са злим мислима. Стењући, устала би после 

извесног времена и одшетала боса до ормара – тамо, у мраку, размештала би 

ствари за погреб и разговарала са децом. Круме није имао срца да je прекине, 

– чинило му се да би то било и некорисно – као месечар, она je све више 

западала у свој свет. Што je мање били способна да ради, то више je падала у 

тај свој свет. Раније ју je бар посао одржавао присутном у овом свету – брига 

о живој деци није joj остављала времена да мисли о мртвима. Али као што су 

деца – једно за друтим, као губитак за губитком – празнила кућу, тако je и 

стара све више остајала празних руку, без брига и без посла. Бар да ми je 

једно, говорила je у себи не знајући шта ће ca рукама, бар да ми je остало 

једно дете, да ми je остало бар једно унуче. 

Тако, још раном зором, кад би у прозору угледали бледо свануће, 

они, као раније, нису искакали из кревета. Окренути једно другом леђима, 

претварали су се да још спавају – какав их je посао очекивао да би морали да 

устану? Један чај, једно вариво, пa опет чај. Навикнутим да читавог живота 

раде за друге, њима се чинило да немају шта да ураде за себе, – оно што су 

још тражили од живота већ одавно није било у њиховим рукама. Ипак, сада 

je стари први устајао: отишао би на пијацу да јевтиним поврћем покрије дно 

торбе, пa би се вратио кући да покуса попару од млаког чаја или киселог 

млека. Стара je чекала да он каже какво вариво да припреми за ручак, a затим 

би опрала неки хаљетак или би се прихватила метле. 

Тако je почињао дан старог железничара Крума, тако je почињало 

његово луњање градом. Град се ширио као кап мастила на упијачу и гробље 

je било све даље и даље. Пензионисани железничар морао je наново да 

проучава аутобуске линије које су водиле увек према новом гробљу. Гробље 
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се селило ca једног на други крај, аутобуске линије мењале су се преко ноћи, 

матична служба затурала je траг у све старијим и све оронулијим зградама – 

a човек je непрестано морао да буде у току ствари. Ако би нешто пропустио, 

тешко je затим могао да успостави везе – да сакупи покидане нити, да опет 

буде у току свих промена. Зато je стари железничар, чим би на 

пензионерским клупама почело да се шушка о некој промени, одмах 

почињао да обилази шалтере и да тражи нове потврде. Никад се не зна, 

говорио je себи, никад се не зна кад ће те избрисати из списка живих. 

Ca тврдим потврдама у меким џеповима, стари железничар je тек 

почињао своје луњање градом. Нове потврде су, истини за вољу, захтевале 

нова мољакања и нова чекања, али су бар установе коje су их издавале биле 

толико мудре да се не селе далеко од центра града – као што се то дешавало 

ca гробљем. Зато je луњање тек почињало – требало je најпре пронаћи кола 

која ће пренети остатке, требало je затим пронаћи човека који ће раскопати 

стари гроб, требало je затим наћи човека који ће уредити нови гроб, требало 

je, напокон, пронаћи свештеника који ће смирити посмртне остатке. A 

требало je и да се све те ствари удесе у исто време, да би се као што треба 

извршило то већ вечно пресељавање – без застоја и пропуста. 

Не говорећи ништа старој, железничар Круме извршио je последњу 

селидбу Митрушевог гроба без свих тих церемонија. Више није имао – не 

само стрпљења него ни новца. Једне ноћи, кад je ради храбрости попио 

читаву пљоску ракије, крадом je у торбу за пијацу скупио Митрушеве кости 

и тако се ca њим папео у аутобус који je ишао на други крај града. Опрости 

Митруше, понављао je читавим путем, држећи торбу на коленима као што се 

држи колевка ca новорођенчетом. Никад се раније железничар Круме није 

осећао тако кривим пред својим првенцем – чак ни онда кад га je, ошишаног, 

испраћао у туђу војску, да би за једна уста смањио терет у кући. Te ноћи, 

полажући Митрушеве кости у нови гроб, стари железничар се зарекао да их 

више никада неће ископавати – да их никада неће селити, ни такнути, ни 

макнути. Па макар се читав град распрснуо од ширења. 

И сада je, после свих тих пресељавања, носио на леђима нову 

садницу. Врећица ca кореном лежала му je на крстачи као на навикнутом 

самару – стари железничар се сетио да je исто тако носио и све своје синове 

кад би се пењали на Водно. Крхка стабљика висила му je над главом, цимала 
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се при сваком кораку – као да je секира ударала по младој кори. Сенка круне 

била je тако мала да му je једва покривала узаврелу главу. 

A подне je сијало топећи своју ужареност празним улицама. 

Стари железничар ишао je са једног краја града на други, носећи 

младу стабљику за најновији гроб свога најстаријега сина. Улице су се пред 

њим отварале као све нове и нове и све пустије пресахле бујице, a сви 

аутобуси Градског саобраћајног предузећа затварали су пред њим своја 

гумирана врата. Тако je, чак негде пред вече, некадањи железничар, отац 

четири сина, засадио стабло на још увек свежем гробу свог давно умрлог 

Митруша. Залио je корен најпре својим знојем, a затим ceo под још крхку 

стабљику и одахнуо: опет имаш сенку, синко Митруше. 

Под њим, на ивицама града, могао се распознати круг којим се 

селило гробље. Сунце je улазило у земљу, копајући у граду крваву прашину. 

Железничар je подигао главу ка небу, и осетио како га оно полаже на плећа, 

до гроба његовог сина Митруша. 

 

 

Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Пажљиво анализирајте структуру приповетке. 

- Уочите стилску фигуру која је доминантна у приповеци. 

- Истражите однос приповедача према граду и у другим 

приповеткама македонских писаца.  
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ЧИНГО, Живко (с. Велгошти, Охрид, 13. VIII 1935 – Охрид, 11. VII 

1987) – приповедач, романописац, драмски аутор, новинар. После 

дипломирања на Филозофском факултету у Скопљу ради као професор у 

охридској гимназији, а затим као новинар у више редакција у Скопљу. Био је 

асистент у Институту за фолклор, директор Македонског народног 

позоришта. Члан је Друштва књижевника Македоније од 1963. године. Први 

пут се јавља 1961. године са збирком прича Пасквелија. Своје високо место у 

македонској књижевности заслужио је понајвише својим причама 

објављеним у збиркама Пасквелија и Нова Пасквелија. У њима се 

представља као посебна врста реалисте чија је жестока критика упућена 

друштвеној стварности послератног периода, времену у коме се одигравају 

велике промене на штету појединца и његовог права на приватност. Његова 

страсна критика колико је упућена друштвеним односима толико је усмерена 

и ка примитивном у самом човеку. Посебан стил настаје кроз равнотежу што 

тај сурови критички реализам успоставља са склоношћу ка фантастици, 

миту, сну, фантазији, народном стваралаштву. Његов дискурс се креће 

између тзв. магичног реализма и фолклорне фантастике (која свог, 

македонског претходника има у великом сакупљачу народних умотворина и 

творцу македонске народне приче – Марку Цепенкову). Филм Велика вода 

Ива Трајкова, који се убраја у једно од највећих филмских остварења нове 

македонске кинематографије, урађен је према истоименом роману.  
 

ДЕЛА:  
 

Збирке приповедака: Семејството Огулиновци (1965), Нова 

Пасквелија (1965), Пожар (1970), Вљубениот дух (1976), Накусо (1984), Гроб 

за душата (постхумно, 1989) и Бунило (постхумно, 1989); романи: Сребрени 

снегови (роман за дeцу, 1966), Големата вода (1971), Бабаџан (постхумно, 

1989); драме: Образов (1973), Ѕидот, водата (1976), Кенгурски скок (1979), 

Макавејски празници (1982). 
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Христо Гeoргиeвски, Македонскиот роман 1952–2000 (2002). 

Весна Мојсова Чепишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1624–1625. 
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ОРДЕН 
 

Пасквел је сигурно најлепше место у нашој долини, али, истину 

говорећи, то није крај за причу. Тако je далеко од целог света. И од 

најближег друма треба проћи много километара да би се стигло у село. Али 

сада ни оно више не постоји. Чика Hoep Левковски je рекао да je Пасквел, 

драги мој синовче, отишао до ђавола. Умрла je наша Пасквелија, драго моје 

пиленце. Сирота Пасквелија. A рађала je такве соколе. И мужеве и жене 

какве je само добри бог могао да пожели. To су ти били прави људи. Ето, 

просто им било, наши суседи Девиеви, стриц Назер, ујак Ластер Трајчески, 

ех, то су ти биле људине. A ако хоћемо истину, какав je само свирач био чика 

Фром. О, кладим се да тако чудесан гајдаш не може да се нађе надалеко од 

наше долине. Можда ћете рећи, ех, свирач, и још гајдаш, али није сасвим 

тако. Добри свеци нека ме казне ако чика Фром није био нешто као гром. 

Али, ето, отишао je и чика Фром. 

Сви, сви су отишли из Пасквелије. Сада су сигурно унаоколо нарасле 

шуме. Можда су птице сишле са планине и уселиле се у топла гнезда људи. 

Можда су се исушили и пасквелски виногради. И лоза je као људи. 

Напуштена, она се брзо суши. Сигурно су опустеле мале вињаге горе на 

брду. A одмах доле била je долина. Сва зелена, разуме се, у пролеће. Управо 

о томе хоћу и да вам причам. Тада je било пролеће и сва долина je била 

зелена. Не, можда заиста није било све тако, али морате ми веровати да je 

лишће додиривало небо и да je оно подрхтавало у зеленој боји, Тада су и сви 

предмети унаоколо добијали ту златнозелену боју сунца и лишћа. Можда, 

заиста, није било све тако, разумејте ме, ђаво ме однео, али мени je све тако 

изгледало. Био сам заљубљен. Ето, и у то време догађало се да се човек 

заљуби. Да, човек се заљубљивао не водећи бригу о времену. A ja сам се 

врашки глупо заљубио, пропао сам сасвим, другови моји добри, ех, то ти је 

била љубав. Ђаволска љубав, заљубио сам се у кметову кћерку Итрину 

Исаиловску. Господ нас згромио, и мене и њу, у какво време да нам се то 

деси. 

Не, тада се чинило да уопште нема времена. Цело време било je 

претворено у конференције. Тако брзо je пролазио и онај мали тренутак 

украден од дана. Док бисмо се попели до винограда, и још кришом као 

зечеви, јер je то било у сумрак и могао je свако да нас види, и само што 
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бисмо сели на земљу – ето заказаног сата за конференцију. Свуда наоколо 

довикују се момци и девојке певушећи неку нову ударничку песму. Moj мали 

брат непрестано звижди и дрхтавим гласом ме зове. Ах, тај глас, тај звиждук. 

Замало што нисам замрзео свог млађег брата. Његово проклето звиждање и 

тај глас Итрине Исаиловске. Човек као да je у пламену живео. 

– Идеш ли, анђелчићу мој – тихо, притушено шапутала je Итрина.  

Ех, тај глас, људи моји добри, не сећам се другог таквог гласа. Било 

je то нешто као река која je светлуцала доле у долини, сва растопљена и 

запаљена од вечерњег сунца. Такав je глас имала добра моја Итрииа. 

– Идеш ли – шапну она – идеш ли, ждребе моје питомо – задихано 

говори Итрина, полегла усред олистале лозе. Е, људи, људи, a земља топла 

да скоро гори. Никако човек од тог пламена да отвори очи како би погледао 

унаоколо. Све се испретурало наопако. Само je тај Итринин глас тако јасан и 

неумољив. 

– Зашто одлазиш, добро моје – каже она – зар нисам добра, бог ме 

убио. 

– Остави Итрина – мрмљам ja – остави, немој да ми рањаваш душу. 

To ти не разумеш. Морам да идем. 

– Несрећа – каже она и откида беле цветове са усана, a једном руком 

полако откопчава блузу. – Несрећа, несрећа – шапуће она. – Ja сам велика 

поквареница, Аргилче Петрониевски, ja сам велико проклетство. Нико мене 

не воли. Ђаво сам, балкане мој. Сви беже од мене. 

– Не, не – тешим je нагињући се над њено високо чело, a нагне ли се 

човек над Итрину, пас био ако сав не падне. Човек просто изгуби главу. 

Истопи се. 

– Ej, Аргилче, ево секретара, секретара, друга Леунка – долази 

преплашени глас млађег брата. – Пожури, будало! Пожури, ево секретара. 

Ех, веома добро, секретар, помишљам, a крупне капи зноја обливају 

ми цело тело. Хладни жмарци пролазе ми жилама. Ta то je секретар, друг 

секретар, сећам се, a пред очима ми се појављују магле и страшне слике. Мa 

што човек помислио, ма где погледао – свуда он, друг секретар. Друг Леунко 

са својим поднадулим и необријаним лицем. A нос прав и озбиљан. Али то, 

свакако, није било важно. Очи дубоке и тамне. Сигурно je друг секретар 

сасвим мало спавао. To мора да се призна. Поглед оштар као сабља. Све би 
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исекао пред собом. Поглед као челичан мач. A глас тако јасан и гласан. Глас 

неумољив. 

Хм, да се проверимо, другови... Нека се поднесу извештаји пo 

секторима један, пет, осам и тринаест... Другови, да проанализујемо. 

Другови, тачка разно: – Кметово магаре у задружној пшеници – небудност. 

Да се самокритикујемо, понавља друг секретар a затим заћути као камен и 

хладним погледом кружи од једног до другог, гледа и пробада својим малим, 

косим очима. Изгледа ти као да све зна, као да ништа не може да се прикрије 

од тог врага. 

– Да се самокритикујемо – вилице се померају са овог места, али реч 

никако да изиђе напоље. 

Хтео сам још одмах да им испричам о свему, али када би човек срео 

тај поглед, тај страшни поглед, другови моји, тада ништа паметно није могло 

да се мисли. Тада се све испремештало, све претумбавало, све постајало 

неразумљиво. Како ли je то било? 

... Било je то у време великих празника. По омладинској дужности 

био сам одређен да пазим ко ће све да наврати у цркву. Да бисмо проверили 

колико смо верни линији. Посматрам све присутне и најљуће их псујем у 

души. Сви крију поглед од мене, да, издајници немају чисто лице. Изгледа 

као да се и сам бог налази у шкрипцу. Нека изволи да дискутујемо о 

религији. Само нека изволи, ако има такву смелост, помишљам окрећући 

гордо главу лево-десно пo цркви. Али она, Итрина, ђаво je однео, као да није 

хтела да зна о овему томе – ja једном погледам према њој, a она три пута. Ja 

се мрштим, a она се смешка, тако благо и тако топло, и гледа ме право у очи. 

Пропаст. Још ми прети прстом и полако ми се приближава. Права пропаст, 

помишљам одступајући у тамни угао цркве. Заборављам на директиве и 

најтишим гласом молим свеце да ме избаве од те проклете девојчуре. Али 

она се и даље тако топло и тако благо смешка очима што се искре. – Не, 

Итрина, не, кметова девојчице, шапућем, далеко je твој пут од мога. Никада 

се они неће срести. Готово je ваше, ви гадови, ви убице, мислим, a ипак ми 

тако мило да погледам у те светле, зелене очи. Руке ми се, час једна, час 

друга, грче, видим да желе да додирну њену густу и светлу косу која мирише 

на сунцокретово семе. Помишљам чак и косу да joj изгризем. Ах, зар може, 

добри другови, да се гризе коса? Али, eтo, и то je могуће. Шта да се ради? 
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– Тако ти, Аргилче – прекиде ме њен глас – тако ти, значи, почео си 

да верујеш у бога. 

– Знаш, другарице – кажем ja и затим кашљем да бих се поправио, да 

бих доказао да je то грешка, да она није никаква наша другарица и да она све 

то не заслужује. Почињем надувено да цедим реч пo реч: 

– Ти, Итрина Исаиловска, нема шта да разговараш са мном. A то што 

сам у цркви, ни то није твоја брига. Човек увек може да се предомисли у 

животу. 

– Ах, да – каже она – човек се понекад предомисли. Човек се заиста 

понекад предомисли у животу – каже она и једва у длан скрива осмех који joj 

се откида са груди. 

Лисица je она, права мала препредена лисица. Али ни ja нисам био 

непоткован. Друг секретар ми je за ову прилику добро напунио главу. Знао 

сам напамет шта да joj кажем. Све – од речи до речи. – Господ бог je 

контрареволуционар и народни пљачкаш. Господ бог je кулак и разбојник. 

Доле приватна својина, доле гоопод. Ах, све сам то лепо знао, иако ми се, 

признајем, док сам изговарао те речн, срце помало стезало. 

– A зашто се ти, Аргилче, не молиш као други људи – тако каже 

Итрина и намигује ми час једним, час другим оком. 

– Ja то пo својој природи – мрмљам збуњен и изненађен овим 

питањем. Очигледно, нисам био припремљен за оваква питања. 

– Знам ja твоју природу – каже Итрина, тако каже и приближава се 

тихо као мачка. Знам ja шта ти овде тражиш. 

Итрина je била чудна девојка и имала je тако топао дах и огњене 

груди. Господе, опрости ми... 

– Знам ja, анђелчићу мој – шапну Итрина запаљеним гласом – све ja 

знам. 

– Ах, Итрина Исаилавска – мрмљам скупљајући рамена, и 

најмолећивијим гласом дозивам све свеце да ме спасу од ове проклете 

девојчуре. „Господе златни, света Петко, мајко мила, Исусе Христе, свети 

Петре и ти добри свеги Клименте, спасите ме од кметове кћери. Амин”. Али 

свеци као да су били решили да се свете. Ниједан ни оком да трепне. 

Немајући куд да се окрене, човек јe морао да падне на њене једре груди... 

Тако je то почело, другови моји добри, и одмах сам затим пожелео да 

будем мртав. Изневерио сам ja другове, подлац сам постао. Проклетник и 
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издајник линије. Али како све то да се каже, како да се дигне глава, како да 

се другу секретару погледа у очи. 

– „Да се самокритикујемо, да се самокритикујемо”, само тај глас 

тежак као олово пада са свих страна. Удара тај глас пo челу, пo глави, свуда 

удара и чупа ове из корена. 

Једног дана – лајао као пас ако се тог једног дана нисам добро 

самокритиковао. О, то je била самокритика! Добре другарице почеше да 

плачу искрено и од срца, a другови су ме пламеним речима охрабривали и 

сви ми грлећи ме честитали. – Победа je наша, победа je наша, победа je 

наша, викали су другови. Трајче Петлевски je први пут тог дана отворио уста 

и сав узбућен рекао: 

– Другови, ja, Трајче Петлевски, из свег срца предлажем да се другу 

Аргилчету додели орден. Орден, другови! – рече момак и зајеца на сав глас. 

Ох, то je била срећа, то je био живот, то су били другови. 

– Je ли ти добро сада – пресретне ме једном Итрина и тако ме пита. – 

Je ли ти добро сада, другару Аргилче? 

– Добро, добро – кажем подитнуте главе и не заустављајући се 

пролазим лупајући петама о земљу, a орден ми одважно звецка на грудима. 

– Чекај – каже Итрина промуклим гласом – јеси ли се о свему 

исповедио – каже она и гризе усне – јеси ли се о свему исповедио, ти, 

Аргилче? 

– Да, Итрина Исаиловска – рекох мењајући глас – рекао сам све, и 

сада, признајем, много ми je лакше на души. Сада се осећам као човек. Душа 

ми пева... 

– Лакше ти je на души – каже Итрина a из усне joj капље крв – лакше, 

a? Фуј – рече она и поче да гребе лице – фуј, проклети ђавoле – и хоће да 

искида своје груди – фуј, како сам била будаласта, мајко моја – каже она и 

јеца наглас – како сам могла да ти допустим да ме и прстом дотакнеш, ти... 

Фуј, убићу се, мајко моја... 

Тако каже Итрина н као полудела трчи низ винограде. Ломи младе 

расцветале лозе и главом удара о земљу. Затим устаје и кикоћући се каже: 

– Ево на – тако каже и задиже хаљину, показује своје лепе, јаке ноге. 

– Ево на – каже она и штипа се пo ногама – сада ћу отићи војницима и лећи 

ћу им на шињел. Лећи ћу им, мајчице моја, лећи ћу им. 
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Тако каже Итрина и непрестано јеца, затим тромо и тешко полази ка 

долини. Иде и превија се ка земљи као да je рањена негде у слабину. Изгледа 

као да ће се сваког тренутка срушити. Али она одлази и никад се више није 

вратила у нашу долину. 

Било je то у сумрак и људи су се већ довикивали да пођy на вечерњу 

конференцију. Ишао сам кришом најудаљенијим путем да не бих срео 

другове. Можда сам се плашио да не чују како и ja плачем. 

– Шта ти то гласно? – искрсава друг секретар ширећи своје тамне, 

танке усне. 

– Ja то – мрмљам – ja то, друже секретару, измишљам песму... Песму 

о самокритици. To je од силних осећања – кажем и брзо бришем сузе. 

– Ох, да – искрено рече секретар – то je добра ствар. Песма о 

самокритици – понавља он и чеше се пo потиљку. – Да, то би заиста било 

дивно... Песма о самокритици... 

Затим ме силно и другарски грли и усправни полазимо на вечерњу 

конференцију. Целим путем певали смо некакву песму о победи. 

 

Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Прочитајте и друге приче из збирке Пасквелија Ж. Чинга. 

- Истражите сукоб старог и новог. 

- Потражите и друга дела која говоре о дешавањима после Другог 

светског рата. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ 
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ГЕОРГИЕВСКИ, Taшкo (Кронцелево, Воденско, 15. III 1935 – 13. 

IV 2012, Скопље) – романописац, новинар, хроничар страдања егејских 

Македонаца. Радио је у редакцијама часописа Млади борац и Савременост. 

Био је уредник Македонске радио-телевизије и у издавачким кућама 

„Мисао” и „Македонска књига”. Члан Друштва књижевника Македоније од 

1957. године, МАНУ од 1983. Члан и Македонског ПЕН центра. Писао је са 

развијеним историјским сећањем и са колоритним егејским хронотопом 

(тематски и стилски јединствен у македонској књижевности; неговали су га 

и П. Ширилов, К. Мисиркова–Руменова, И. Чаповски, П. Гилевски, Р. Јачев, 

К. Мангов). У традицији документарног (мемоарског) сведочења 

аутобиографски записи се налазe у његовој књизи Плоча живота (1988). 

Ови записи могу да се читају и како непретенциозни коментари пишчеве 

иманентне поетике, која пак отворено говори о генези теме и мотива у 

његовим причама и романима. Као следбеник поетике искорењености и 

егзодуса са проширеним регистрима националних и универзалних значења, 

он у својим причама скоро редовно полази од неког животног податка, од 

неког конкретног историјског тренутка ситуираног у Други светски рат и 

посебно у време грађанског рата у Грчкој, као и у време егејског егзодуса, и 

у македонску дијаспору, уопште. У његовом наративу, са печатом миметичке 

конвенције, учествују и историја, и идеологија, и политичке и моралне идеје 

времена, па и етос појединца и националног колектива.  

 

ДЕЛA:  

 

Збиркe приповедака: Ние зад насипот (1957), Суви ветрови (1964), 

Куќа под калето (1964); романи: Луѓе и волци (1960), Ѕидови (1962), Црно 

семе (1966), Змиски ветар (1969), Црвениот коњ (1975), Време на молчeњe 

(1978), Рамна земја (1981), Кajмакчалан (1992), Исчезнување (1998); 

филмски сценарија: Црно семе, Црвениот коњ, Жолтиот трендафил и 

Преку езерото. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Миодраг Друговац, Историја на македонската книжввност XX век 

(1990); Венко Андоновски, Структурата на македонскиот реалистичен 
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роман (1997); Лорета Георгиевска–Јаковлева, Отворен круг (1997); Христо 

Георгиевски, Македонскиот роман 1952–2000 (2002). 

Весна Мојсова Чепишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 301. 
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ЖЕНЕ HA ДРВЕНИМ СТОЛИЧИЦАМА 
 

Мушкарци који станују у овој згради у само предвечерје излазе на 

балконе и, око заласка, ослонивши браде на топли малтер, допуштају да се 

црвени рубови планина удаве у њиховим зеницама: изнад њихових глава 

дечје пелене вапију за водом, јер су се превише ужариле од црвене боје. 

Мушкарци који станују у овој згради и који у вечерње сате ослањају своје 

браде на топли малтер – дечје пелене изнад њих увек потамне од жеђи – нису 

баш увек равнодушни, a понекад, навлачећи капке све до зеница, чак и гњече 

црвене планинске рубове: тада или жена доноси мирис кухиње или се 

кмечава деца мотају око њихових ногу. Сутони умиру у њиховим зеницама 

са криком деце која се ваљају по изгаженој трави. 

Тупи ударац je уз чудну резонансу дуго одјекивао између двоје 

вратију, све док кроз празну кључаоницу није успео да се увуче у собу; и та 

чудна резонанса ударца у спољна врата расплинула се у зујању мува које су 

се у ројевима скупљале кроз поломљени прозор; голицајући га јастучићима 

својих ногу, често су му слетале на руке и приморавале га да развлачи слова. 

Није устао да смакне резу са врата, већ je, гледајући негде високо у лишће 

тополе испред самог прозора, упитао: 

„Ко je?” 

„Јеси ли овде?”  

Сада je већ морао да устане и да подигне резу којом су врата изнутра 

била забрављена: те речи упутила му je жена машинског техничара из 

штампарије, кроз празну кључаоницу, право у лице, тако да су га загребле 

иза уха. Кад су се врата промукло насмејала зарђалим шаркама, његове очи 

се удавише у сенци двеју набреклих дојки; перо на држаљи болно цикну 

спуштајући се низ храпаво тело вратију. 

„Ваша тепсија je слободна?”  

У наборима њене хаљине светле, какве ли? боје, у полусенкама 

правилних геометријских слика, било je више скромности него у њеном 

гласу, a перо je још увек болно стругало повлачећи се преко ребара вратију. 

Зујаве муве доносиле су у собу чак и једва чујно треперење зеленог лишћа 

тополе иза прозора. 

„Да, слободна je.”  



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

483 

 

Из шпајза одакле je извукао тепсију цедио се мирис растопљене 

масти и стезао му грло; знао je да после свега овога, после овог мириса, 

после ових набреклих груди које су га очаравале белином, неће моћи да 

пише о људима из ове зграде, ма колико био поетичан њихов живот. Ни 

касније, када je уз промукли смех зарђалих шарки изишла кроз врата, чак ни 

када сe изгубило клопарање њених нанула, он није био способан да одагна 

мирис ужегле масти који je осетио док je у шпајзу скидао тепсију. 

Освежавајући се под славином чесме, мислио je како би било боље да о 

сваком човеку из зграде пише посебно, a не о свима заједно; тада не би 

могао, да улови све нијансе жуборавих млазева воде који су се са његове 

главе сливали у умиваоник. A она белина њених груди као да je извирала из 

свих његових пора и као да се, у умиваонику, претварала у порцуланско 

млеко; умиваоник je чудно сијао. И док je бели пешкир упијао капи воде: ух, 

страшне ли оморине, човек просто не може да се смири a она само клопара 

нанулама, напољу се, међутим, заиста разлеже клопарање даске о даску, a 

мало затим, тек што je хтео да седне за сто, кроз празну кључаоницу на 

вратима пробила се треперава нит њеног гласа; ха, ха, ха, неее, однећу мужу 

ручак, знате, много je далеко, не може да се враћа; a када њени кораци 

одвукоше свој ехо иза друге зграде, допреше гласови жена које, обнажене 

пути изнад колена, седе пред улазом на малим дрвеним столичицама: однеће 

мужу кромпир, a затим ће се вратити да позајми тепсију од оног горе. Ха, ха, 

ха! 

Било je доба кад кућа не баца сенку ни на једну страну, и он остави 

исписане странице и уђе у шпајз; обасуше га мирис црног лука, паприке и 

накиселог парадајза; глад je рађала нешто слично соку који се цедио равно из 

костију и мишића, и то мy je причињавало огромно задовољство. Укључи 

решо и комади паприке убрзо зацврчаше на узаврелој масти; разбешњен 

неким непознатим осећањем, он je пo такту ударао кашиком о ивицу тигања: 

така-так-такатак, и није чуо кад су се отворила спољна врата, иако су, 

заносећи устрану њено тело, зарђале браве храпаво захихотале. Окренуо се 

тек када je тик иза њега проговорила и при том умало да не загњури главу у 

удолину између набреклих дојки. 

„Спремаш ручак?” 

,,Као што видиш.”  
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И наједном у шпајзу постаде страшно загушљиво, зној му се у 

грашкама сливао са чела низ лице, a тамо негде, у соби, поплашене нечим, 

забрујале су муве. Њен поглед који je осећао на себи као да je био од безброј 

иглица које су се у њега забадале, дражиле му срце, приморавале гa да убрза 

своје ударање. Чекао je да каже: дај ми тепсију, чекао je да каже, да каже 

позајми ми нож, али она се само осмехивала и осмех je, помешан са 

погледом, као нешто топло и влажно струјао изнад њега. Кao да je сва маст 

из тигања испарила; тако загушљиво и тешко било je у шпајзу. Оне струје 

животних сокова из његових костију и мишића као да су пресахле и 

претвориле се у нешто што му je застало испод грла. A она није рекла: дај ми 

соли, није рекла, рекла, рекла, бар дај ми нож да исечем хлеб, она je, кад je 

ушла, просто закључала резом спољна врата. 

Кућу je неколико дана притискала оморина: загушљива, влажна и 

врела. Просто: врела оморина у тесном шпајзу где се није могло избећи 

дотицање ноге. Паприке су изгореле и претвориле се у црно угљевље. 

Отворио je све прозоре на собици, али мирис прегореле масти није изветрио: 

a тек никада неће изветрити онај мирис што се распростро на улазу, јер су га 

упиле жене које, обнажених ногу до изнад колена, седе на малим дрвеним 

столичицама. A мушкарци, онако ћутљиви н као омађијани сутоном, кад би 

до ЊИХ допрли гласови жена које су, обнажене пути до изнад колена, седеле 

на малим дрвеним столичицама, радознало су окретали главе, и с времена на 

време добацивали са једног на други балкон: она штампарева прегоре 

паприке ономе горе, ха, ха, xa! 

Неколико дана касније, када се сунце окренуло и кад je његова соба 

ушла у сенку, седео је за столом и играо домино са машинским техничарем 

из штампарије. Гледао je у црне коцкице са уцртаним белим пегама које 

означавају бројеве и непрестано губио, a штампар се гласно смејао: ах, брате, 

немој да се смејеш, не смем да ти погледам у очи, a да смем – прочитао бих 

те и не бих изгубио, мислио je. И заиста, није се усуђивао да подигне 

трепавице: пред самим собом био je велики подлац. Али, зар je он крив што 

je било тако загушљиво, тако гадно онога дана: морао je подметнути главу 

испод славине да би расхладио узаврелу крв? a она: очекивао je да ће 

затражити какву услугу, било шта, макар чачкалицу, a она: када je ушла – 

закључала je изнутра врата, a затим je хтела да види има ли кревет јаке 

опруге и угиба ли се до земље кад су на њему двоје. 
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„6 и 4.” 

„6 и 6.” 

И тиме je омогућио штампару да заврши и да победи. Престали су са 

игром: изговорио се тиме да намерава да изиђе и да je време да се облачи, 

али касније, када je остао сам, сасвим сам; гласно се насмејао јер je чуо 

гласове жена које су седеле пред улазом на малим дрвеним столичицама: 

шта, вратио си му тепсију? a чуо je и како je он промрмљао одговор: не, 

играли смо домино! али када се наже изнад стола и кад прочита исписане 

странице, пажљиво седе на столицу, поцепа их и затим баци кроз прозор 

тако да су се насадиле око самог корена тополе. Од свега тога осети чак и 

олакшање. Чинило му се бесмисленим да пише о мушкарцима који у топла 

предвечерја седе на балконима ослонивши браде на топли малтер док црвени 

планински рубови пливају у њиховим зеницама, a да заборави на све друго 

што се дешава иза затворених врата, закључаних резом изнутра. Напокон, 

осети се сасвим излишним у тој соби и, када су дрвене степенице шкрипом 

јавиле да силази низ њих, размишљао je: о свему овоме нико и не треба да 

пише. Онај ко хоће да нешто сазна о предграђу, нека пређе железнички 

насип да би могао да види жене, које, обнажене пути изнад колена, седе на 

малим дрвеним столичицама, јер се у њих упијају и они мириси који се 

тешко, кроз празне кључаонице, пробијају иза затворених врата. A сутони су 

овде роза боје и ништа не носе са собом кроз град, према црвеним 

планинским рубовима, зато што иза железничких насипа, право увис, 

непрестано лебди завеса од варница које остављају локомотиве: треба прећи 

насип да би се видело како лепезасто умире дан са криком деце која испијају 

корење траве. 

Ишао je према граду, праћен безбројем очију које су светлуцале са 

балкона и испред свих улаза. 

 

Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 
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- Анализирајте значење рефрена у причи. 

- Сазнајте више о поетици кратке приче. 

- Истражите однос између наратива и стварности.
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ФОТЕВ, Методија (с. Љубојно, Преспа, 14. III 1932) – савремени 

македонски приповедач и романописац, својеврсни хроничар Преспанског 

региона и тематски везан за период почетка Другог светског рата. Опробао 

се и у поезији, оставивши траг неуверљиве авантуре. Као романописац је 

привукао пажњу књижевне критике и био је предмет великог вроја 

позитивних проучавања, анализа и оцена. Прво претенциозно опробавање у 

жанру романа спровео је романом-хроником Катови потомци (1966), којим 

се одмах одвојио од својих вршњака (С. Дракул, М. Јовановски, П. Ширилов, 

J. Стрезовски). Критика га дефинише као силовитог и робусног приповедача, 

чија нараторска стихија руши све пред собом и слика живот „изнутра”, без 

зазора од официјелних ставова о постојању идеолошке и естетске доктрине 

мита. Многи македонски писци и пре и после њега покушали су да представе 

процес ишчезавања македонског села у убрзаним процесима, али 

белетристичка сведочанства М. Фотева се уздижу изнад њиховог просека. Са 

романима који су се касније појавили Сељаци и војници (1969), Велики 

скитачи (1970) и Неплодна вода (1978) он се систематично представио као 

супериорни хроничар Преспе. 

Гане Тодоровски 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Миодраг Друговац, Историја на македонската книжевност XX век 

(1990); 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1565. 
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СВЕДОК 
 

„Зашто ми обуваш ципеле, мама”, рече дете. „Стежу ме и не могу да 

идем”, згрчило je лице од бола. 

„Идемо у општину, сине”, рече мајка. „Хоће да разговарају с тобом.” 

„Разговарај ти, мама”, рече дете. 

„Они хоће тебе да питају. Буди паметан и не говори ништа рђаво”, 

рече му мајка. 

Корачали су кроз село, људи су гледали дете и ништа нису говорили. 

Неми кренуше за њима. Дете се уплашено обазирало. Сељаци су га 

радознало посматрали и све више су му се приближавали. 

„Стежу ме ципеле”, рече дете. „Скинућу их, да бисмо могли да 

пожуримо.” 

„Зашто да журимо, сине”, рече мајка. „А тамо, што год те буду 

питали, све лепо да им кажеш.” 

Уђоше у општину и неки милиционар одведе их до врата једне собе 

на другом спрату. Милиционар отвори врата и рече: 

„Ући ће само дете.” 

Судија погледа дечака и рече: 

„Нека уђе и мајка. Како се зовеш, мали”, упита судија. 

„Гере”, рече дечак. 

 „Колико ти je година, Гере”, упита судија. „Шест година. Зато још не 

идем у школу”, рече Гepe. 

У соби дечак je приметио десетак људи. 

„Седи овде, Гере”, рече судија. 

Неко рече милиционару да изиђе и да остане пред вратима, јер су се 

споља чули неки гласови. 

„Био си код Виланта, Гере”, рече судија. 

„Да. Био сам код Виланта”, одговори дечак. 

„Испричај ми онда што сте радили?” Судија je био добар и лепо je 

говорио. „Да ми испричаш све пo реду, Гере”, рече судија. 

„Кад се мама окупала гола”, започе Гере. 

„Гере, срам те било”, рече му мајка. 
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Дете помисли како се мајка боји да нешто не заборави. Да не 

пропусти нешто што се догодило. Сети се тада да треба да каже нешто и о 

оцу, јер ће се мајка можда наљутити што говори само о њој. 

„И тата се окупао го”, рече Гере. „А мама, док je купала Илку, рекла 

je тати да обуче белу кошуљу. Илка je плакала кад joj je сапуница ушла у 

очи. Ja нисам плакао. Ни други пут нећу плакати.” 

„Што je било после тога”, упита судија с нестрпљењем. 

„Мама je окупала и мене”, настави дечак. „Мени није обукла нову 

одећу. Илки je обукла нову хаљиницу. И мама je обукла нове хаљине, тата je 

узео Илку у наручје, a мама je мене водила за руку. Мама je рекла, ми идемо 

на свадбу, a ти, рече, остајеш код Виланта, јер ће и Вилантова мајка доћи на 

свадбу.” 

„Јеси ли желео да останеш с Вилантом, Гepe”, упита судија. 

„Желео сам”, рече дечак. „Ја и Вилант разговарамо и играмо се. Он 

има много играчака и не брани ми да се играм њима.” 

„Погледај колико je година имао Вилант”, рече судија једном човеку 

за столом. 

„Двадесет и три”, рече Вилантова мајка и заплака. 

„Какве су то биле играчке, Гере”, рече судија. 

„Свакакве”, рече дете. „Америчке.” 

И Вилантова мајка опет заплака. Гере није знао шта да каже. Гледао 

je у своју мајку. Геретова мајка стајала je мирно и држала je руке за појасом. 

„Казала ми je баба”, настави дечак, „да je Вилант сломио кичму кад je 

пао с коња. И најпре je лежао у кревету, a онда му je отац из Америке послао 

колица. A има и једно сандуче с тестерицама и чекићима. За остале играчке, 

и Боре зна како се зову”. 

„А ти не знаш како се зову”, рече судија. 

„Волео бих да и Боре каже”, рече Гере. 

Један човек изиђе из собе. Гере се осети сасвим сам. Пожеле да се 

ушушка код мајке, али примети да je, док je разговарао са судијом, скинуо 

ципеле. Било га je стид да у чарапама претрчи преко собе. 

Судија рече људима: 

„Не стојте тако. Седните”, рече. „Ако за све нема столица, донећемо 

још.” 
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И људи поседаше у клупе и на столице. Геретово срце уплашено je 

бубњало. Паде му на памет да би се могло догодити да Борета не нађу код 

куће. Он много скита, помисли Гере. Стално je у неким другим улицама. 

Геретова мајка посматрала je сина. И Гере погледа на њу, a она му се 

осмехну. Затим мајка одједном обори главу. Судија се распитивао код 

сељака о жетви. Они су одговорили да je веома добра. 

„Отишли су Немци и други фашисти”, рече судија, „па с њима одоше 

и суше”. 

Најпре je ушао Боре, a за њим и Боретов отац. Гере je био пресрећан. 

Боре, један ситан дечачић, није знао шта да ради с праћком. Уз пут je 

сигурно заборавио да je негде сакрије. 

Окрете се према оцу и даде му je. Он се збуњено осмехну и гурну je у џеп. 

„Ти си Боре”, рече судија. 

„Ја сам Боле Илиевски”, рече дечак. 

„И чим притиснеш дугме, оно се заврти и почне да дува”, рече Гере. 

„Вентилатол”, рече Боре. 

„Знао сам и ja”, рече Гере. „А оно друго, кад запева треба да ставиш 

слушалице на уши”, рече Гере. 

„Детактол”, рече Боре. 

„И ja сам знао”, рече Гере. „Зна и Боре, a знам и ja.” 

„Ти не знас да казес детектол”, рече Боре. 

Гере поцрвене. Па ипак, било му je драго што je дошао Боре. 

„Боре je мањи од мене”, рече Гере. „И једанпут je поломио Виланту 

једну тестерицу.” 

„Сама се сломила”, рече Боре. „Вилант je сада млтав”, додаде Боре. 

Гере поче да плаче. Почео je да плаче изненада. 

„Ти ниси јунак, Гере”, рече судија. 

„Чим то неко спомене, он одмах заплаче”, рече Геретова мајка. „Ова 

два дана стално плаче.” 

„Зар нећеш да нам причаш о Виланту, Гepe”, рече судија. 

„Хоћу”, рече дечак. 

„Шта сте ти и Вилант радили оног дана”, упита судија. 

„Учио ме да пишем”, рече Гере. 

„Знаш ли да пишеш”, упита судија. 

„Знам. Знам да напишем Вилант”, рече Гере. „Остало не знам.” 
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„Зна и да писе нозем на длвету”, рече Боре. 

„Вилант je затим читао. A ja сам узео слушалице и слушао музику. 

Био сам на кревету са дедуктатом”, рече Гере. 

Боре се закикота. 

„И Вилант ми je рекао, да читам гласно? Рекао сам му, читај. Вилант 

je читао, a ja сам га слушао. Рекао je, спарина je. Отишао сам да притиснем 

дугме на вентилатору. A Вилант рече, истрошиле су се батерије. И баци 

књигу на кревет и рече, да се играмо. Отишао je са Утопином до врата где 

није било прозора.” 

„Каквом сад Утопином”, рече судија. 

„Вилантовим колицима”, рече одмах Боре. 

„Кад смо крстили Утопину, разбили смо боцу”, рече Гере. „Вилант je 

рекао, ja ћу да будем кум. Добро, рекао сам ja. И Вилант je почео да прича о 

великим путовањима и другим стварима. И рече, разбиј боцу о дршку. Ja сам 

ударио боцом, и она се распрсла. И дошла je Вилантова мајка. Шта сте то 

урадили, упитала je. Вилант je рекао, разбила ми се боца с витаминима. A 

мајка му рече, пази сине да се не удариш. И покупи парчиће. И ja сам купио 

парчиће, a Вилантова мајка ми je шапнула да идем. Вилант ће да спава, рекла 

ми je. A Вилант рече, мама, остави ме насамо с Геретом.” 

„Засто сте лазбили боцу”, упита зачуђено Боре. 

„Тако се крсте бродови”, рече Гере. 

„Шта сте после радили”, упита судија. 

„И Вилант рече, направићемо заставу за Утопину”, започе Гере. 

„Не тада. Онда кад je Вилант с колицима отишао до врата”, рече 

судија. 

„Играли смо нашу игру. Вилант ми je показао ту игру, и нико je 

други није знао. Он je отишао до врата, a ja сам ceo до њега, и обојица смо 

ућутали. Са улице су се чули кораци. Ово je, ово je, рече Вилант, ово je 

Павле. Ja сам отрчао до прозора, и, заиста, био je Павле. Имао je мотику на 

рамену и ишао je улицом. Павле je, рекао сам Виланту. Вилант се само 

насмејао. Ja сам поново ceo, и поново смо заћутали. Вилант рече, неко иде. Ja 

нисам могао ништа да чујем. Кo je ово, упита Вилант. Хтедох да одем до 

прозора. Стој, рече Вилант. И загледа се у плафон. Стојна je, рече. Отишао 

сам до прозора, и била je Стојна. Она с вечери, рекао ми je Вилант, иде 

козару Демету. И рекао ми je Вилант, ноћу сви некуд иду. Сви у селу.” 
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„Гере”, рече мајка. „Шта сам ти рекла кад смо полазили овамо.” 

„Ти само причај”, бодрио je судија дечака. 

Било je очигледно да Геретово казивање судији постаје све 

занимљивије. 

„Треба да нам све испричаш, малецки.” 

„Ноћу сви некуд одлазе, рекао ми je Вилант”, причао je Гере. „Одлазе 

и девојке. Одспавају мало, и у поноћ одлазе. Док je још дан, договарају се на 

ударном раду, и кад падне ноћ одлазе с другима. Сваке вечери с другим. Ja 

сам питао, куд иду, a Вилант рече, да се јашу.” 

„Друже судија”, рече један сеоски одборник. 

„То je због Вилантове психологије”, рече судија. 

„Све треба да чујемо, другови. Треба да се све то запише. Какво je то 

име, Вилант”, упита судија. 

„Кад je његов отац последњи пут долазио из Америке”, рече 

одборник, „остао je у селу две године. Родило му се дете и на крштењу му je 

дао име Вилант. Затим je опет отишао у Америку, и још увек je тамо”. 

Нико у соби није говорио. Људи су, примећивало се, желели да 

говори само Гере. 

„Пун je пара”, рече одборник. 

„Ех, другови, ви само о парама”, рече судија. „Гере, момче, шта je 

било даље?” 

Гере je знао да je Вилант сада мртав. Никако није могао да замисли 

да га неће поново видети. Није могао да поверује у смрт свога пријатеља. И 

Гере се присећао како je било. Moгao би да прича данима. 

„И Вилант рече, хајде да се играмо на слово. Ceo сам на кревет и 

рекао му, први ћу ja да питам. Питај први, рече Вилант, али само о ономе 

чега има у соби. Ja сам рекао, на слово У. Вилант се замисли и рече, не знам. 

Ja сам му рекао, наша Утопина. И рекао сам му, један нула. A Вилант рече, 

на слово Р. Размислио сам и рекао, слика. Вилант рече, ти Гере опет грешиш. 

Ha слово Р, риба. Риба рекох ja. Није риба, рече Вилант. И рече, казаћу ти, 

али да никоме не причаш. Да никоме не кажеш. Дођи, рече, подигни крпару. 

И ja сам подигао крпару, a даска je на средини имала рупу. Рекао сам му, не 

важи, не види се, a Вилант рече, лези и погледај на једно око. И кад сам 

легао, доле сам видео кревет Вилантове мајке. Никоме да не кажеш, рече 

Вилант. Нећу, рекао сам ja. Знам, рече. Кад поштар доноси писма од мога 
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оца, кроз ову рупу се види како са мамом леже у кревет. Она гласно упита, 

хоћеш ли ракије, пa и сама легне у кревет. После седну, и моја мајка каже, 

узми још једну чашицу ракије. Да бих ja чуо, пa опет легну у кревет. 

Понекад, поштар долази и двапут дневно. Долази и увече. A ja сам га питао, 

како ти, Виланте, можеш да то видиш, како можеш да сиђеш са Утопине. 

Вилант оде до кревета и узе једну трску која je била ослоњена на решетку, 

дође до рупе, стави je у рупу, и све се могло видети. И Вилант ми рече, сад 

сам ти све рекао. Рекао сам ти и ово, и нема више ничега што ти нисам рекао. 

Да знаш да читаш, рече ми Вилант, читали бисмо заједно. Ja сам му рекао, 

нећу рећи никоме. Знам, рече он. Иди доле и узми писмо са стола. Јуче je, 

рече, долазио поштар и донео писмо. И рече, моја мајка није имала времена 

да га прочита. Јер je дуго лежала с поштаром и тада ју je са дворишта позвала 

нека жена и мајка je устала. Изишла je у двориште и с том женом отишла 

напоље. Затим je отишао и поштар, и писмо je остало непрочитано.” 

„Ово дете je звер”, викну Вилантова мајка. „Ово проклето дете само 

лаже. Зашто узнемираваш кости мог милог Виланта”, плакала je Вилантова 

мајка. 

„Вилант ми je рекао”, плакао je и Гере, „да си дала поштару два пара 

панталона. И рекао ми je да си му давала шећер и кафу и бело брашно”. 

„Другарице, жено, истераћу те напоље ако не ућутиш”, рече судија. 

И сви почеше да се плаше дечака Герета. Нико није смео да погледа 

детету у очи, да и о њему не би нешто рекло. Сви су знали да je Вилант знао 

сеоске тајне. Само су мислили да тај сакати момак никоме ништа не говори. 

Геретова мајка била je бела као платно. 

„Ја нисам школован судија”, рече судија. „Нисам завршио никакве 

школе, али знам да треба говорити иетину. Тако je то, другови”, рече и 

обриса лице марамицом направљеном од падобрана. 

Гере je још увек плакао. Није знао шта да ради, пa настави: 

„Отишао сам доле и довикнуо, врата cу затворена, Виланте! A oн 

мени викну, кључ je испод црвеног цвећа! И кључ je заиста био тамо, ja сам 

отворио врата и донео му писмо. Вилант га je отворио и прочитао. Тада je 

дошао до мене, ухватио ме за pукy и рекао ми, долази тата.” 

„Кад долази”, рече Вилантова мајка. „Реци ми кад долази?” 

„Не знам”, рече Гере. „Вилант je оставио писмо међу књиге. И рекао 

ми je, седни на кревет Гере. Рече, седни на кревет, да запевамо. И он je на 
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Утопини дошао до кревета, ставио ми je руку на раме и запевали смо. Ja сам 

најпре певао тихо, и Вилант рече да певамо гласније. И обојица запевасмо 

гласно.” 

„Истина je”, рече један сељак. „У то време певали су гласно. 

Пролазио сам испод њихових прозора, и певали су гласно.” 

„А онда, рече Вилант, сада већ знам и да себе мучим. И рече ми, 

хајде да гледамо у двориште Фармаковаца”, није могао a да не исприча Гере. 

Плашио се да га не спрече, да нешто из живота његова пријатеља не остане 

неоткривено. 

„И гледали смо у двориште. Свакога дана долазила би Вида и 

показала би се у прозору сенаре. После би долазио Цветко и шетао би се пo 

чардаку погледајући у Виду. И она je гледала и осмехивала му се. Вида би, 

најпре, погледала на једну пa на другу страну. Онда би се загледала у Цветка, 

почела да се раскопчава и да му кроз решетку показује сису. Цветку би се 

очи напуниле водом док je гледао у Видину сису. Она му се осмехивала и 

љубила je прозорску решетку. Онда би се још више раскопчала, окренула се 

на другу страну и, између шипака, показала би му и другу сису. Не знам како 

je није болело док je гурала сису између шипака. И само се смејала. A Цветко 

би понекад ставио руке на лице. Стајао je тако a да се и не помакне. И кад би 

скинуо руке с лица, плакао je. И Вида je плакала. Али то није личило на 

прави плач. Вилант je једном рекао, ово двоје знају шта je права љубав. To je 

највећа љубав, пријатељу Гере.” 

„То није истина”, рече неко од сељака. „То je најобичнија лаж, друже 

судија. Кo зна где je овај ђаволчић научио тако да лаже. Сви у селу знају да 

су те две породице међусобно закрвљене. И једни и други непомирљиви су 

као вукови. Тако je то, друже судија. И у једној и у другој породици, чим се 

роде, деца посисају отровно млеко, да би се међусобно мрзела. Фармаковци 

и Пелинковци, ко још за то не зна? Кад би ми неко рекао, језеро се у току 

ноћи напунило златом, поверовао бих, али у ово не верујем. Друже судија, 

види и сам како их зовемо. Фармаковци и Пелинковци. A та имена дали су 

им сељаци, зато што се међусобно мрзе. To je лаж, друже судија.” 

Дечак Гepe сетио се и првог дана када га je Вилант позвао да гледају 

у двориште Фармаковаца. Подигао je главу и видео како га сељаци 

подсмешљиво погледају. 

„А онда, кад je то било први пут”, рече Гере, „Вида je била на прозору, a 
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Цветко je био на чардаку. Цветко je био намрштен и љутито je посматрао 

Виду. Онда се раскопчао. Рекао сам Виланту, хоће да мокри у двориште. A 

Вилант рече, Герушка, неће он да мокри. Показује joj тако да je мрзи, рече. 

Вида je стајала на прозору и држала се рукама за решетку. И тако су стојали 

обоје. Вида се одједном раскопча и гурну сису између две шипке. Тада, први 

пут, та сиса била je најбеља. Никад нисам видео толико белине. Било je бело 

чак и горе, до испод стрехе. Цветко није знао шта да уради. A Вида се 

смејала, као и једном Софија, кад сам je видео како лежи у сену. Цветко je 

оборио главу и закопчао се. Кад je подигао главу, очи су му биле пуне воде. 

Али не као кад плаче. Видело се, чиста вода. Хтео сам да питам Виланта 

зашто то чине, али Вилант рече, ћути. Цветко je гледао Виду и насмејао се. 

Дуго су тако стајали. Цветко се на чардаку није помицао с места, a Вида се 

свом снагом ослањала на решетку и сиса joj je била толико напољу да су joj 

се шипке урезале дубоко у месо. Код Цветка je неко одоздо викнуо и он 

подиже руке и сиђе доле. Вида се исправи, ухвати сису руком и гурну je у 

јелече. Пријатељу Герушка, рече Вилант, ти и ja сведоци смо рађања једне 

љубави. Да се одвојимо од нашег прозора, рече Вилант, мани je ипак тешко. 

Зашто, упитао сам га. Ти то не знаш, Гере. Moje се очи никад не могу 

напунити водом као Цветкове.” 

Сељаци и судија ћутали су и гледали у дечака. Нико га више није 

гледао с подсмехом. 

,,У Цветковим очима нема воде, рекао сам Виланту. Има, рекао je он. 

И ja сам тада сазнао да у Цветковим очима има воде. Сваки пут кад смо 

гледали у двориште Фармаковаца чинило ми се да у Цветковим очима има 

воде. Чим и Вилант тако каже, он никад не лаже и он све зна.” 

„Вилант je сада млтав”, сети се Боре. 

Његов глас донео je у собу нешто ново. Гере je гледао пред собом, 

очи су му биле пуне суза, али није плакао. 

„Гере, синко”, рече судија, „испричај нам што се још догодило тога 

дана”. 

„Вилант je рекао, Гере, ja могу да волим само душом...” 

„Не, не тада”, рече судија. „Онога дана кад je била свадба?” 

„Вилант je рекао, хајде да се смејемо. Не могу да се смејем, рекао сам 

мy. Герушка, ти највећи мој пријатељу, хајде да се смејемо. Зар не желиш да 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

497 

 

се научиш смеху? И кад je Вилант плакао, плакао сам и ja, a он ме je миловао 

пo коси и говорио, ето тако.” 

Гере je застао и више није говорио. Вилантова мајка je плакала. 

Геретова мајка je такође плакала и, ко зна због чега, устала из клупе у којој je 

седела поред Борета. 

„Причај нам даље, Гере”, рече судија. 

„Ми тада нисмо ништа говорили. Улицом су пролазили омладинци и 

певали, и Вилант ништа није говорио. Нас двојица смо дуго ћутали. Стао сам 

иза Виланта и држао сам се за Утопину. Тада нисам могао ништа да кажем. 

A Вилант je рекао, Гере, да не би нешто појео? Рекао сам, нећу ништа да 

једем. Вилант рече, имам у једној кутији бомбона. Нећу ни бомбоне, рекао 

сам Виланту.” 

Гере поче да плаче. Затим je почео да јеца и толико се тресао као да 

се усред зиме окупао у језеру. Судија устаде и приђе дечаку. 

„Гере, синко, шта je с тобом”, упита га. „Не треба да плачеш док нам 

све не испричаш о твојем другу. И никад не треба да плачеш, јер ће и Вилант 

да се љути ако будеш плакао.” 

„Не плачем”, рече Гере. 

„Шта je било после, Гере? Гере, јуначе, ти све знаш. Сети се, синко, 

шта je било после.” Судија je говорио благо. 

„Вилант je рекао, Гepe, једнога дана ти и ja прошетаћемо се селом. 

Рекао сам му, волео бих да се прошетамо селом. Вилант je рекао, ти Гере, 

бићеш уз мене и кренућемо улицама. Видећемо моје другове и онда ћемо 

отићи на ливаду. Тада се Вилант окрену мени и упита, важи ли Гере? Ja сам 

му рекао, волео бих да цео дан останем с тобом на ливади. Гере, рече 

Вилант, шта да понесемо на наше путовање? Не знам, одговорих. Добро, ja 

ћу се побринути о томе, рече Вилант. Гepe, биће то право путовање. Реци ми, 

хоћеш ли да пођемо чак до извора у врбику? Хоћу, рекох. A, Гepe, хоћеш ли 

моћи да пешачиш и ако пођемо до црквице уз реку, рече Вилант. Ама, моћи 

ћу, Виланте, рекох му. Герушка, a ако пођемо, на пример, у шуму? Герушка, 

цео дан да шетамо пo шуми, a? Мене није страх кад сам с тобом, Виланте. И 

Вилантове очи постадоше некако друкчије. Кад сам то уочио, и цело лице му 

je изгледало друкчије. A Вилант рече, пa ти и ja, Гере, можемо свуда да 

идемо. И кажи, пријатељу Гере, ко би могао да нас заустави? Ja сам тада 

ћутао, јер су Вилантове очи изгледале као да нису његове. И Вилант рече, 
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кажи Герушка, зар ja немам права да се прошетам? Рекох ти, Гере, биће и то 

једнога дана, када ти и ja пођемо сеоским улицама.” 

У соби се чуло плакање Вилантове мајке. Она се чак загрцнула од 

плача. Гере се окренуо на ту страну и приметио да и његова мајка плаче. 

Држала je уздигнуту главу a низ образе су joj се сливале сузе. Судија није 

ништа говорио. Пустио je Вилантову мајку да дуго плаче. Гере je полако 

откривао да je њено лице слично Вилантовом. Чело joj je било као 

Вилантово, и коса joj je била иста као његова. 

„И Вилант je стао пред огледало”, настави дечак Гере, ,,и рекао, 

пријатељу, ja имам веома лепо лице, да знаш. A ко зна колико ћеш ме дуго 

памтити, ти добро детенце? Хоћеш ли моћи да ме упамтиш заувек, рече 

Вилант. Ja сам му рекао, моћи ћу да те упамтим. Знам, рекао je Вилант, a ja 

сам, будала, посумњао да ме се нећеш увек сећати”. 

Вилантова мајка опет je гласно зајецала. И дуго нико ништа није 

говорио. Онда je устао један сељак и рекао: 

„Друже судија, да дечака пошаљемо кући? Иди, Гере, кући, иди 

синко. Иди и играј се.” 

Гере устаде, узе ципеле у руке и хтеде да истрчи напоље. 

„Другови, причекајте”, рече судија. „И ти, Гере, причекај. Причекај, 

синко, и не бој се. Ама, другови, ми смо зато и дошли. Одавде нам je неко 

јавио да има неки смртни случај и јавио нам je да je ствар сумњива. Речено 

нам je да то можда и није смртни случај него убиство. И мени je наложено да 

све испитам”. 

Устао je тада сељак који je Герету рекао да иде кући и почео да 

говори:  

„Тај неко je Доне Трупац, друже судија. Знамо га добро, тај није жив 

ако не направи какву срамоту. Он je такав, и немојте му од нас више 

веровати. Taj Доне Трупац, лепше би било да није у нашем селу”, рече сељак 

и седе. 

Судија обриса зној марамицом направљеном од падобранског платна 

и рече Герету: 

„Герушка, синко, хајде сети се како je било касније.” 

И опет у соби наступи тишина. Гере je ломио прсте на рукама и ћутао 

je. 
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„А касније je било кад je Вилант рекао, ти Гере, не треба да ме се 

сећаш. Зашто да ме, до ђавола, памтиш, ти мали пријатељу? Вилант ме 

ухватио за руку и рекао ми, знаш, даћу ти сандуче с играчкама. Ja сам рекао, 

ja ћу, Виланте, долазити овде да се играм. Нека сандуче буде код тебе. Гере, 

рекао ми je Вилант, срамота je да ja такве играчке држим у кући. Оне су за 

малу децу. Хоћу да узмеш сандуче и да буде код тебе. Добро, Виланте, 

понећу га кад пођем кући, рекао сам. И сандуче je сада у нашој кући. To je 

једно жуто сандуче пуно америчких играчака. Само je једна тестерица 

сломљена, она што ју je сломио Боре.” 

„Сама се сломила”, јави се Боре. 

„И тада си ти, Гере, одмах отишао”, рече судија. 

„Нисам”, рече Гере. „Вилант je пре тога рекао, хоћу вечерас нешто да 

прочитам. Ja сам му рекао, ако хоћеш, Виланте, читај гласно. Герушка, рече 

Вилант, нећу уопште да читам. To читање ни теби ни мени ништа не би 

помогло. И Вилант ми рече, боље да о нечему разговарамо. Он je, мислим, 

рекао, Гepe, све ће испасти лепо. Кад имам тебе, нећу дозволити да се било 

шта догоди. Само да знаш, Гере, ускоро, сад за неки дан, ти и ja ћемо да се 

прошетамо селом. Ja му рекох, и отићи ћемо до ливаде, Виланте. Вилант 

рече, отићи ћемо и тамо. A онда су дошли мама и тата. Мама je рекла, добро 

вече, a тата je рекао, ех, Виланте, кажем ти, постао си као боксер. Вилант 

рече, да, исти Џоне Лукас. Тата je ћутао. Вилант се осмехнуо и шапнуо ми, 

то je боксер. Ja сам рекао, тата, Џоне Лукас je боксер. Вилант се опет насмеја 

и рече, не зове се тако, и каза ми како се зове. A где je моја мајка, упита тада 

Вилант. Мама му рече, остала je са твојом тетком Фанијом. И више ништа 

нису проговарали. Тата je онда рекао, Виланте, ми сада идемо. Нека, рече 

Вилант. Али, хтео бих да Герету дам сандуче са играчкама. Срамота je да се 

ja играм таквим играчкама. Ja сам узео сандуче и отишли смо. A кад je 

освануло, отац ми je рекао да устанем, јер треба да идемо у село код баба 

Филипице. Рекао je, Гepe, нас двојица идемо тамо с коњем.” 

„И шта je било после”, упита судија сељаке. 

Један од сељака погледа Вилантову мајку и поче да прича: 

„Кад су они отишли, Вилант je на колицима изишао на чардак. 

Отковао je две даске са гредица и с колицима се наглавачке сурвао доле на 

калдрму. Кад му je дошла мајка, нашла га je мртвог, друже судија. Кад су га 

сахрањивали, сва омладина била je тамо. Виланта смо сви ми јако волели, јер 
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je и кад je био мали био први у сва четири села. Он je био наш најбољи 

јахач”, рече сељак и хтеде још нешто да дода, али није знао шта. 

Судија се окрену писару и рече: 

„Напиши на записнику ad acta, да се зна. Тако, другови, чули сте, 

није било никаквог убиства”, рече он сељацима. „Сада можемо да идемо, јер 

и ja морам одмах да кренем, док je још времена.” 

Сељаци почеше да излазе гурајући се на вратима. 

„А”, рече судија, „замало не заборавих да вам кажем. Из града су вам 

поручили да одржите конференцију око акције. И да што пре пошаљете 

извештај”. 
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Извор: 

Савремена македонска приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: 

Цвета Котевска, Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче 

Секуловска, Влада Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Истражите елементе наратива који упућују на време одигравања 

радње. 

- Прочитајте и друга дела М. Фотева. 

- Анализирајте перспективу из које је исприповедана прича. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРАНКО ПЕНДОВСКИ  
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ПЕНДОВСКИ, Бранко (Кочани, 27. V 1927 – 10. IX 2011, Скопље) – 

новинар, приповедач, романописац, драмски писац. Дуго је радио као главни 

уредник и директор у издавачким кућама „Култура” и „Кочо Рацин”. Члан је 

Друштва књижевника Македоније од 1953. године. Члан је Македонског 

ПЕН центра. Појавио се збирком прича Игра (1956). 1973. године излази 

књига Драме, која садржи следеће драмске текстове: „Студенти”, „Под 

пирамидом”, „Потоп”, „Дочек”. Своје погледе на књижевност формирао је 

током полемике у којој је млади модерниста заузео став да ново и 

антидоктринарно услов будуће естетске еволуције македонске књижевности.  

 

ДЕЛА:  

 

Игра (приповетке, 1956), Наш град (приповетке, 1963), Скали (роман, 

1965), Смртта на орденот (приповетке, 1963), Жед и глад (радио-драма, 

1969), Драми (Студенти, Под пирамидата, Потоп, Пречек, 1973), Драми 

(Патување, Наследници, Љубовници, 1980), Избрани дела (1987). 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Миодраг Друговац, Историја на македонеската книжевност XX век 

(1990). 

Весна Мојсова Чипишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1131. 
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ДОЧЕК 
 

КОМЕДИЈА У ДВА ДЕЛА 

 

ЛИЦA: 

 

ПАУН МИЖИМАКОВ, председник општине  

БОСИЉКА МИЖИМАКОВА, његова жена  

АНЂЕЛ ПРПУЛКОВ, потпредсeдник општине  

МЕНКА ПРПУЛКОВА, његова жена 

СТАМЕНА ТРПЕСКА, функционер друштвене организације у општини  

ФИЛИПЧЕ КРТОВ, функционер друштвене организације у општини  

ФИДАНКА КРТОВА, његова жена 

ЦЕЛЕ КИСЕЛИЧКИ, начелник за комуналне послове општине 

РАФЕ КУСИТАСЕВ, директор хотела 

ДОКСИМ СКАЧКОВСКИ, трговац 

МАНАС ТУМБЕКОВ, сликар 

АГНА ЛИСИЧКОВА, археолог 

КИПРО КРЕКОВ, земљорадник 

ГЛИГУР КИКЕРКОВ, земљорадник 

СТАВРЕ ЦИЦИМОВ, сеоски учитељ 

ТРПЧЕ ЦИЦОНКОВ, сеоски учитељ 

ЛАМБЕ ШУПЉЕВ, грађанин 

СОТИР ШУТАРОВ, његов сусед 

БРАДАТИ ЧИСТАЧ улице 

ГОЛОБРАДИ, чистач улице 

MAРE, млађа собарица 

ДОНКА, старија собарица 

СТАРИЈИ МИЛИЦИОНАР 

МЛАЂИ МИЛИЦИОНАР 

КАПЕЛНИК ВАТРОГАСНЕ МУЗИКЕ 

ВРАТАР ХОТЕЛА 

КЕЛНЕР 

ТРУБАЧ 

СВИРАЧИ 
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Место радње: мали провинцијски град у Македонији. 

 

ПРВИ ДЕО 

 

СЦЕНА ПРВА 

 

Канцеларија председника општине у малом граду. Око Мижимакова, у 

тесном кругу, стоје: Прпулков, Киселички, Кртов u Куситасев. 

Ноћ. 

Сноп свеглости која пaдa са плафона осветљава само круг окупљених 

функционера. 

Мижимаков држи у руци лист хартије, загледа лево, пa десно и, пошто се 

увери да осим четворице позваних никога другог нема, почиње... 

 

МИЖИМАКОВ: У ово глуво доба ноћи, позвао сам вас због важне ствари. 

(Пауза. Тишина). 

Високи гост долази да посети наш град. (Изненађење. Тишина). 

Рачунајући од сада... (гледа на caт)... високи гост стићи ће за три дана, тачно 

у одређени час. To стоји у строго поверљивом телеграму који ми је уручен 

пре пола сата. 

(Пауза). 

КРТОВ: Велика одговорност.  

КИСЕЛИЧКИ: Тежак задатак...  

ПРПУЛКОВ: Колосална шанса...  

КУСИТАСЕВ: Ја сам решен на све! 

МИЖИМАКОВ: Ноћас, свако нека размисли о свему: шта треба да се сруши, 

a шта да се изгради; шта треба да се прегради, a шта да се догради; шта треба 

да се стесни, a шта да се прошири; шта да се офарба, a шта да се префарба; 

шта да се искорени, a шта да се засади. Људи, средства и материјал не смеју 

бити у питању! Ништа не сме да буде у питању! Морамо дати све од себе! 

Морамо достојно дочекати високог госта! Најдостојније! (Накашље се). 

Сутра, тачно у седам, сви са својим конкретним плановима, овде, код мене – 

на састанак. Слободни сте.  

(Cвu полазе према вратима у дубини).  

Завеса 
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СЦЕНА ДРУГА 

 

Голобради u брадати чистач улице, с метлама на моткама, чисте трг 

измећу хотела u прочеља општинске зграде у малом граду. Тако метући, они 

се мало удаљавају у супротним правцима, a затим се опет приближавају и 

ослањају се на дршке својих метала. 

 

БРАДАТИ: Много je, кажу, ђубрета. 

ГОЛОБРАДИ: Слабо метемо, кажу. 

БРАДАТИ: Ја метем откако знам за себе. Не метемо слабо, али да ђубрета 

има све више – то je истина. Кao да из земље извире, не било га! 

ГОЛОБРАДИ: Не извире, већ га људи праве. Кao да уживају ако направе што 

више ђубрета. 

БРАДАТИ: Ми га очистимо, a они трипут више нагомилају. Шири се ћубре, 

као мутни талас. 

ГОЛОБРАДИ: И шта ако једног дана ђубре прекрије целу земаљску куглу? 

БРАДАТИ: Никаквог чуда. Што сеју – то ће и пожњети. 

(Чистачи настављају да мету у супротним правцима, од центра на тргу ка 

зградама. После неколико тренутака, приближавају се u поново се налакћују 

на дршке својих метала). 

ГОЛОБРАДИ: Кao никад досад, шеф ми се јутрос развикао: „Газимо ђубре 

до колена, и до појаса. Хоћете ли да се једног дана у ђубрету и удавимо? Шта 

радите по читав дан? Зашто вас плаћамо?!” 

БРАДАТИ: Или је устао на леву ногу или га је изгрдила жена. 

ГОЛОБРАДИ: Овога пута неће бити да је због тога. И остали око њега као да 

су нешто нервозни... 

БРАДАТИ: Сада су сви нервозни. Чак и мој унучић. Не знам шта то би с 

људима? И одакле je навалила ова нервоза, не било је! 

ГОЛОБРАДИ: Нешто се спрема. И то као да се спрема нешто велико! 

БРАДАТИ: Само да је за какво добро, па ћемо и ово некако претурити преко 

главе... Али, да се не испили неко зло? 

ГОЛОБРАДИ: Овога пута као да је за добро. 

БРАДАТИ: Е, ако je тако – лако ћемо. 

(Чистачи настављају да чисте у различитим правцима). 

Завеса 
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СЦЕНА ТРЕЋА 

 

Позорница представља три хотелске собе с голим зидовима u оскудним 

старим намештајем. 

У креветима, у првој соби, лежи Доксим Скачковски, у другој – Агна 

Лисичкова, a у трећој, повећој соби – Манас Тумбеков. Поред зида, наспрам 

кревета М. Тумбекова, ослоњена је велика недовршена слика – фасада старе 

македонске куће; на ноћном сточићу – празне ракијске флаше. 

Пролеће, касно поподне. После подизања завесе: 

М. Тумбеков се издиже у кревету u неколико пута руком лупне у зид; A. 

Лисичкова подиже главу u ослушкује; М. Тумбеков поново лупа у зид. 

Д. Скачковски се издиже у кревету, u неколико тренутака ослушкује, a 

затим неколико пута лупне у зид; A. Лисичкова окреће главу лево, пa десно, 

u, збуњена u зачуђена, шири руке. 

Ова игра понавља сс неколико пута. 

Teк тaдa – лупање на вратима собе Тумбекова. 

 

У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

(М. Тумбеков гледа према вратима, пa према зиду сусетке, u oпeт према 

вратима, a онда устаје из кревета). 

 

ТУМБЕКОВ: Она? Невероватно. (У пижами, uдe према врагима). 

(Лупање се понавља). 

Да... (Отвара). 

(У два-трu корака улази Рафе Куситасев, a иза њега, у оквиру врата, 

појављује се Анђел Прпулков). 

Веома сам почашћен. Чиме бих могао да вас услужим? 

КУСИТАСЕВ: Да сместа ослободите ову собу! 

ТУМБЕКОВ: Не разумем. Дајете ми другу собу, или... 

КУСИТАСЕВ: Одмах ћете напустити и хотел. 

ТУМБЕКОВ (нервозно трља очи): Како? Зашто баш ja? 

КУСИТАСЕВ: За петнаест минута – соба да буде празна! 

ТУМБЕКОВ: Ви прекидате мој златни, фигуративни период. Управо у 

тренутку када сам започео значајно дело. (Показује недовршену слику). 
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ПРПУЛКОВ: Довршићете je напољу.  

КУСИТАСЕВ: Напоље! Јасно?  

ТУМБЕКОВ: Захтевам објашњење. Ово je нечувено! 

КУСИТАСЕВ (с прстом на уснама): Псс... Тихо. Иначе, има да вас 

избацимо. (Гледа га прeтећи, пa се одједном окреће u излази). 

(Тумбеков зачућено гледа у врата, u, као дa се пренуо, покушава дa натегне 

из флаше, али она je потпуно празна u зато je баца у корпу за отпатке. 

Затим почиње дa се пакује). 

 

У СОБИ ЛИСИЧКОВЕ 

 

(Тихо куцање на врата. Она погледне према вратима, према зиду, пa oпeт 

према вратима u устаје). 

 

ЛИСИЧКОВА: Он? Немогуће. 

(Куцање се понавља. Лисичкова на брзину облачи црвенкасти кућни хаљетак 

u отвара. У два-три корака улази Куситасев, a иза њега се, у оквиру врата, 

појављује Прпулков). 

КУСИТАСЕВ: Опростите што вас узнемиравамо, али ствар je хитна. 

ЛИСИЧКОВА: Несрећа? Телеграм? 

КУСИТАСЕВ: Никаква несрећа. Само... мораћете да ослободите ову собу. 

ЛИСИЧКОВА: A, тако? (С руком на грудима). Како сам се уплашила. 

(Прибира се). Сутра, или до краја месеца? 

КУСИТАСЕВ: Одмах, за петнаестак минута. 

ЛИСИЧКОВА: Свакако постоји неки разлог? 

КУСИТАСЕВ: Велики. 

ЛИСИЧКОВА: Смем ли га знати? 

КУСИТАСЕВ: Ha жалост, не. 

ЛИСИЧКОВА: Ништа не разумем. Да тај велики разлог није у вези са 

мном?... (Погледа се u дубље преклапа пешеве свог хаљетка). 

КУСИТАСЕВ: Никако. 

ЛИСИЧКОВА: Сада још мање разумем. 

КУСИТАСЕВ: Будите спокојни. Пронашли смо вам собу у најлепшој кући у 

граду. И пртљаг ћемо вам пренети. 
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ЛИСИЧКОВА: Веома љубазно с ваше стране. Нећу да се одупирем. Али, 

ипак, тако изненадно деранжирање, управо у тренутку кад сам на трагу 

раноримског периода. To ће бити права револуција у науци! 

КУСИТАСЕВ: Нека буде. Само што брже из собе... 

ПРПУЛКОВ: И ja ћу, са своје стране, да вам помогнем... 

КУСИТАСЕВ: Ето... (показујући на Прпулкова)... и друг потпредседник 

лично ће вам помоћи. Значи, ствар je свршена! (Погледа је радознало, али 

одлучно, пa ce одједном окреће u пoлази; Прпулкову). Друже Прпулков, треба 

ли и код трговца?... (Показује према зиду собе Скачковског). 

ПРПУЛКОВ (полако улазећи у собу): Код њега иди сам. To je и онако твоја 

ствар. 

КУСИТАСЕВ (двоуми се, мршти): Добро. (Излази). 

(Прпулков дискретно затвара врата u окреће ce Лисичковој; гледају се дуго 

u насмеју се у исто време). 

ПРПУЛКОВ (пружајући joj руку): Драго ми je. Прпулков. Анђел Прпулков. 

ЛИСИЧКОВА (рукујући ce): Лисичкова, археолог. (Израз озбиљности враћа 

joj ce на лице). Ви мушкарци своју снагу и власт показујете једино на нама, 

женама. 

ПРПУЛКОВ (супериорно одмахује руком): А, власт... Баш ме за њу брига. 

(Осмехујући ce). A на коме да је показујемо? 

ЛИСИЧКОВА: Признајете? Значи, погодила сам. 

ПРПУЛКОВ: А, не, није тако. Напротив, што ce мене тиче. Учинићу све... 

ЛИСИЧКОВА: ... да прекинете мој научни рад? 

(Прпулков је нежно обгрли око рамена). 

 

У СОБИ СКАЧКОВСКОГ 

 

(Куцање на вратима. У плаво-белој пижами, Скачковски седи на кревету, 

погледа према вратима, према зиду собе Лисичкове, затим опет према 

вратима. 

Куцање сг понавља. 

Скачковски полако устаје u отвара. У оквиру врата појављује се 

Куситасев). 

 

КУСИТАСЕВ: Сместа напустите собу! 
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СКАЧКОВСКИ: Али, зашто? 

КУСИТАСЕВ: Наша ствар. 

СКАЧКОВСКИ: Ja редовно плаћам и зато остајем где сам. 

КУСИТАСЕВ: Биће боље за вас да скупите прње и да одмаглите, иначе – ми 

ћемо да... 

СКАЧКОВСКИ: Шта ви?... Који то – ви? Докле ћемо да слушамо тако 

неукусне шале? 

КУСИТАСЕВ (љутито): Напоље! (Показује руком према вратима). 

СКАЧКОВСКИ: Ви – напоље! Ја сам представник знамените фирме 

„Кокодак” и други пут поведите рачуна како разговарате са мном! 

КУСИТАСЕВ: A знаш ли ти ко сам ја? Директор гранд-хотела „Венеција”! 

Сад ћу ти показати како ми разговарамо! (Брзим u одлучним корацима 

напушта собу). 

(Скачковски затвара врата за њим. Бесно. Затим неко време гледа у врата, 

ослушкује звуке из суседне собе, a онда легне u покрије се преко главе). 

 

У СОБИ ЛИСИЧКОВЕ 

 

ПРПУЛКОВ: Ви сте у рукама најмирољубивијег човека у општини. И са 

своје стране, ja ћу... 

ЛИСИЧКОВА: Видећемо... 

ПРПУЛКОВ: Археологија ми је одувек била највећа страст. Само, знате, није 

било времена... 

ЛИСИЧКОВА: Сваке године тражим макар и минимална средства за 

скромна ископавања, a никаквог резултата. 

ПРПУЛКОВ: Обезбедићу вам и средства, и раднике, и машине. 

ЛИСИЧКОВА: Испод овога града крије се право научно богатство. И права 

је штета што лежи тако... 

ПРПУЛКОВ: Цео град ћу за вас да преорем. И збиља, чега над земљом има: 

само труле колибе и трошне уџерице. 

ЛИСИЧКОВА: Али, не бих желела да људи остану без крова... 

ПРПУЛКОВ: Све ћу да преорем и прекопам булдожерима, камионима, 

шлеперима... Цео овај град жртвоваћу за науку и за вас, јер ви то 

заслужујете. 

ЛИСИЧКОВА: To je тако лепо од вас. Ја сам узбуђена. 
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ПРПУЛКОВ: И ја... (Загрли је, љуби). 

(На вратима се појављује Куситасев). 

КУСИТАСЕВ: Пардон, ако... 

(Примећују га. Прпулков се одваја од Лисичкове). 

КУСИТАСЕВ: Трговац одбија.  

ПРПУЛКОВ: Да и ja теби придржим свећу, хоћеш ли? 

КУСИТАСЕВ: Нисам намеравао да вам светлим... Ја, случајно... Онако... 

Скачковски одбија. 

ПРПУЛКОВ: Како ce, бре, усуђује да одбије?! Иди још једном до њега! 

Одмах долазим... 

(Куситасев излази). 

ПРПУЛКОВ (гледа Лисичкову u показује руком према вратима): Ето... 

(Лисичкова се прибира u показује на кофер, горе на ормару. Прпулков с 

великим напором скида кофер). 

 

 

У СОБИ СКАЧКОВСКОГ 

 

(Куситасев нагло отвара врата u закорачи корак-два. Скачковски ce u не 

окреће). 

КУСИТАСЕВ: Ти, друшкане, још увек тераш инат? 

СКАЧКОВСКИ: Само лежим у кревету који плаћам. 

КУСИТАСЕВ: Мислиш да неко живи од тог твог новца? 

СКАЧКОВСКИ: A од чега живите? 

КУСИТАСЕВ: Наш проблем. (Осврће ce пo соби u опет ће Скачковском). 

Лежали смо што смо лежали, a сада треба устати. 

СКАЧКОВСКИ: Може ли ce већ једном знати – з a ш т о? 

КУСИТАСЕВ: За сада – не. 

СКАЧКОВСКИ: A – када? 

КУСИТАСЕВ: Немамо времена за губљење, друшкане. 

СКАЧКОВСКИ: Нисам ја теби никакав „друшкан”. 

КУСИТАСЕВ (публици): Кажем му лепо, као човеку, a он ce копрца к'о прасе 

у... 

СКАЧКОВСКИ: Пази како разговараш са мном! 
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КУСИТАСЕВ: Море, да нисам директор, веома добро бих знао како ce 

разговара с таквима као што си ти! Читава општина дигла се на ноге, a овај 

овде – легао у кревет и преврће ce као богаљ... Море, устани, док те нисам 

избацио као крпу! 

СКАЧКОВСКИ: За ове речи и ово малтретирање – има да одговараш!... 

КУСИТАСЕВ: Видећемо ко ће да одговара! 

(... Нагло ce окрене u одлази треснувши за собом вратима). 

 

У СОБИ ЛИСИЧКОВЕ 

 

ПРПУЛКОВ (показујући на велики кофер): Шта има унутра? Олово или 

камење? 

ЛИСИЧКОВА: Покоји каменчић и парче бронзе. То су ретки примерци, 

вероватно још из Нероновог доба. 

ПРПУЛКОВ: A шта сте их попели тако високо? 

ЛИСИЧКОВА: Плашила сам се послуге, па сам ређала горе камичак по 

камичак. 

ПРПУЛКОВ: Док вас овако посматрам, морам да признам, расте ми 

поверење у људе. 

ГЛАС КУСИТАСЕВА (споља): Друже Прпулков, трговац поново одбија да... 

ПРПУЛКОВ: Одмах долазим!... (Лисичковој). Нас двоје ћемо ce, надам ce, 

поново видети, је л' да? 

ЛИСИЧКОВА: Са задовољством. Хвала. 

(Прпулков подиже руку у знак поздрава u излази. Лисичкова почиње да пакује 

своје ствари). 

 

У СОБИ СКАЧКОВСКОГ 

 

(Улазе Куситасев u Прпулков. Скачковски седи на кревету, a онда устаје. 

Неко време се, ћутке, посматрају). 

СКАЧКОВСКИ (Прпулкову): Ви сте разуман човек. Ових дана треба да 

закључим велики, важан посао. Имам задатак да спасем фабрику, a директор 

хотела (показујући на Куситасева) – без икаквог разлога – хоће да ме избаци 

на улицу. 

ПРПУЛКОВ: Без разлога? У то нисам сасвим сигуран... 
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СКАЧКОВСКИ: Шта? Зар има нешто што је у вези са мном? 

(Прпулков ћутке климне главом). 

Али, ja ћу доказати да нисам крив. 

ПРПУЛКОВ: To ћемо тек да видимо. У ту ствар умешани су и – други. 

СКАЧКОВСКИ: Доказаћу да сам сасвим чист... (Показује дланове). 

ПРПУЛКОВ: Значи, ниси добар трговац. (Иронично). И тај ми је неки 

чистунац! 

СКАЧКОВСКИ: Откуд знате? 

ПРПУЛКОВ: Е-е, колико је таквих као што си ти прошло кроз моје руке!... 

СКАЧКОВСКИ: У реду, ослободићу собу, само... (Осврће ce унаоколо). 

КУСИТАСЕВ (Прпулкову): Друже потпредседниче, да се удаљим?... 

(Прпулков климне главом. Куситасев излази). 

СКАЧКОВСКИ (узима ташну u вади из ње две позлаћене кутије): Тражио 

сам вас неколико дана. Имам за вас један мали поклон. 

(Отвара једну, пa другу кутију u показује Прпулкову златну дугмад за 

кошуљу u брош). 

... Скромна пажња наше фирме према вама, друже потпредседниче, и према 

вашој супрузи. 

(Предаје му брош u дугмад). 

ПРПУЛКОВ: Захваљујем. (Посматра). 

СКАЧКОВСКИ: И брош и дугмад су од осамнаестокаратног злата, 

искључиво за ретке, изабране пословне пријатеље. (Осврће ce). Уздам ce у 

вашу помоћ. 

ПРПУЛКОВ: И ви ћете мени затребати. 

СКАЧКОВСКИ: Moje двадесетогодишње искуство стоји вам увек на 

располагању. (Клања се, с рукама на грудима). 

(Прпулков полази ка вратима. Скачковски га испраћа с нескривеним 

задовољством, a затим неко време cтoju очију упртих у врата, затим живо 

протрља дланове u поче дa се облачи u да спрема свој кофер). 

 

У СОБИ ЛИСИЧКОВЕ 

 

(Лисичкова преко главе навлачи хаљину; отварају се врата u, у два корака, 

улази Прпулков). 

 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

515 

 

ПРПУЛКОВ: Ја без куцања...  

ЛИСИЧКОВА (с хаљином преко главе): Ко је?... 

ПРПУЛКОВ: Ваш обожавалац. 

ЛИСИЧКОВА (навлачећи хаљину, радосно): Ах, то сте ви... Изволите. 

ПРПУЛКОВ: Ја... само да вас погледам... Јесте ли спремни! 

ЛИСИЧКОВА: Још мало. (Показује на неколико хаљина поред отвореног 

кофера). 

ПРПУЛКОВ (дуго je посматра, a затим): Ова хаљина вам врло лепо стоји. 

(Окачи брош испод њеног деколтеа).... A с брошем, верујем, још лепше. 

ЛИСИЧКОВА: О, хвала. Али, то је тако скуп брош... 

(На вратима се појављује Куситасев). 

КУСИТАСЕВ: Друже Прпулков, тражи вас Киселички. 

ПРПУЛКОВ (Куситасеву): Нека уђе код сликара. Одмах долазим. 

(Куситасев излази, a Прпулков креће корак-два према вратима. Лисичкова, 

као повучена нечим, полази за њим). 

ЛИСИЧКОВА: Молим вас, сачекајте. Приметила сам да не носите прстен, и 

хтела бих да вас упитам – јесте ли ожењени? 

ПРПУЛКОВ (одмахујући руком): Био сам. 

ЛИСИЧКОВА: Значи, разведени сте? 

ПРПУЛКОВ: Био сам разведен. 

ЛИСИЧКОВА: Не разумем. A деца? 

ПРПУЛКОВ: Изгледа да сам имао и децу. Уосталом, ко би све то упамтио. 

ЛИСИЧКОВА: Како... Из првог или из другог?... 

ГЛАС КУСИТАСЕВА (споља): Друже Прпулков!... 

ПРПУЛКОВ (према вратима): Одмах! (Лисичковој). Ето, видите... (Полази). 

Бићу код сликара. (Показује на суседни зид u излази). 

(Лисичкова гледа у отворена врата, пa затим у брош. Гестовима се нешто 

пита u сама себи објашњава. Затим затвара врата u наставља да пакује). 

 

У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

(Тумбеков je обучен, такорећи већ спреман за селидбу. Улази Прпулков, a за 

њим Киселички, старији човек седе косе u црвенкастог лица, са наочарима. 

Придружује им се u Куситасев – црне косе, жућкастог лица u живог 

погледа грабљивице). 
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ПРПУЛКОВ (Тумбекову): Ми опет код тебе...  

ТУМБЕКОВ: Хтео бих само једну реч од вас да чујем. 

ПРПУЛКОВ: Коју? 

ТУМБЕКОВ: Зашто сте и ви против мене? 

ПРПУЛКОВ: Ja? (Гледа Киселичког, пa опет Тумбекова). Ни најмање. 

ТУМБЕКОВ: Зашто ме онда избацујете из собе? 

ПРПУЛКОВ (потапша га пo рамену): У заблуди сте, драги мој. Нико вас не 

избацује. Једноставно, треба нам хотел. 

ТУМБЕКОВ: Значи, и остале госте? 

ПРПУЛКОВ: Све. 

ТУМБЕКОВ: A ja мислио само мене. (Нуди Прпулкова цигаретом). 

ПРПУЛКОВ (узима цигарету и, истовремено с Тумбековом, припаљује, a 

затим): Манасе, имате ли овде нечег окрепљујућег? (Гест испијања)... 

ТУМБЕКОВ: И последња флаша je у корпи за отпатке. (Показује руком). 

ПРПУЛКОВ: Уметник, па без – флаше? 

КУСИТАСЕВ: Друже Прпулков, да донесем једну „струмичку”? 

ПРПУЛКОВ: Само не из струмичког блата. Не памтим да сам у том „хану” 

икад попио чисто пиће. 

КУСИТАСЕВ: Видећете. (Излази). (Прпулков, Киселички u Тумбеков остају). 

ТУМБЕКОВ: У метрополи су сви против мене. Они који ме мрзе, негирају и 

мој таленат и моје знање. 

ПРПУЛКОВ: A они који вас не воле? 

ТУМБЕКОВ: Други ми, опет, кажу: „Талентован си, али немаш свој компас. 

Зато, без водича, ништа од тебе. Поводиш се за модом”. (Неколико пута 

увлачи дим цигарете). 

КИСЕЛИЧКИ: Ja код куће имам некакав компас. Ваљда још из првог 

светског рата. Ако вам је потребан?... 

(Прпулков руком даје знак Киселичком да ћути). 

ТУМБЕКОВ: Дошао сам у овај град да им на делу докажем и да свима кажем 

у лице: „Грешите, господо! Имам ja и компас, и таленат, и оригиналност. Да 

– и оригиналност! Баш оно што вама недостаје!” 

ПРПУЛКОВ (Киселичком): Како је на фронту хигијене? 

КИСЕЛИЧКИ (спремно): Друже потпредседниче, сходно примљеним 

инструкцијама, предузео сам све редовне мере да служба градске чистоће... 
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ТУМБЕКОВ (занесен, наставља да „медитира”): У својој новој ликовној 

фази, определио сам се за фасаде наших старих националних кућа. Зашто? 

Кроз особеност линија и површина, кроз непоновљивост патине времена, 

желим да изразим душу нашег човека... и стваралачки гениј нашег народа, у 

чистом стању. To ће бити златни, патриотски период у... 

(Улази Куситасев с ракијом u чашама). 

ПРПУЛКОВ (настављајући, Киселичком): С вашим „редовним” мерама, град 

је редовно – прљав. Кад ћете већ једном схватити да су потребне ванредне, 

строго ванредне мере, да би се овај град коначно очистио?! 

(Куситасев сипа ракију, куцају се, пију). 

Сећате ли се како су наше мајке и баке пред празнике чистиле наше старе 

куће, нарочито пред Ускрс, на Велики пост? Подове су рибале живом содом 

и фарбале их жутом бојом шафрана, пa кад погледаш – да те огреје, да ти је 

жао да нагазиш. Киселички, излози, тротоари, улице – хоћу све да буде 

изрибано – живом содом!... 

КИСЕЛИЧКИ (с намером да га прекине): Друже потпредседниче... 

ПРПУЛКОВ (настављајући): ...и сав град да буде умивен и блистав, као онда 

кад нас је мати купала, црвеним ускршњим јајетом!... 

(Куситасев поново сипа ракију, испијају. Први почиње дa пева Прпулков, a 

затим – спонтано или из обзира – придружују му се u остали. Прпулков 

диригује). 

ПРПУЛКОВ (пева): 

„Христос воскресе из мертвих,  

смертију смерт поправ  

и суштим во гробје  

живот даровав...” 

(Певање ове строфе се понавља). 

 

У СОБИ СКАЧКОВСКОГ 

 

(Скачковски пред огледалом намешта кравату u већ je готово спреман да 

напусти собу. Улазе два сељака: Креков – виши, с тамним качкетом u у 

тамном оделу, с кокошком испод руке, u Кикерков – нижи, с бледо-

кестењастим калпаком u у исто таквом оделу од шајака, с корпицом у 

руци). 
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КРЕКОВ: Где је председник општине?  

СКАЧКОВСКИ: Никаквог председника овде нема. 

КЕРКОВ: Како нема? Рекоше нам људи да је ту негде. 

СКАЧКОВСКИ: Кад је тако, потражите га тамо где се пева. (Показује према 

соби Тумбекова). 

(Сељаци се неповерљиво погледају u излазе). 

У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

(Нешто нејасно u с много гестова, Креков u Кикерков, код врата, 

објашњавају Куситасеву, пo сваку цену настојећи дa Уђу унутра). 

 

КУСИТАСЕВ: Друже Прпулков, двојица сељака хоће да разговарају с вама. 

ПРПУЛКОВ: Зар сада, кад сам оволико заузет? Кад од посла просто и не 

знам где ми је глава? 

(Креков u Кикерков улазе неколико корака. Први je Креков с кокошком). 

КРЕКОВ: Скоро читав дан тражимо председника. 

КИКЕРКОВ: У општини су нам рекли – код куће je, a код куће – у општини 

je. Нигде га нема! 

КРЕКОВ: Таман смо помислили да одемо, кад нам један чистач улице рече: 

„Уђите у хотел. Тамо се нешто много врзмају. Ваљда ћете тамо наћи и 

председника”. 

КИКЕРКОВ: И, ето, дођосмо овамо. 

ПРПУЛКОВ: Ја нисам председник. 

КРЕКОВ: Па ако. Ако ниси председник, опет си негде близу уз њега. 

КИКЕРКОВ: Само да нас саслушаш. Ништа друго не тражимо. 

ПРПУЛКОВ (нестрпљиво): Казујте што имате, али само што краће. 

КРЕКОВ: Наша je ствар тешка. Кад је основана задруга, изорала нам je 

земљу и око бунара. Целе године смо без воде, и ми и стока. 

КИКЕРКОВ: Молили смо, преклињали – ништа не помаже. Рекоше нам: 

„Копајте нови бунар!” Зашто да копамо, кад је из тог бунара пио и мој отац, 

и мој деда, и мој прадеда? 

КРЕКОВ: Цело село је без воде. Па, ето, дођосмо да тражимо правду. 

ПРПУЛКОВ (гледа их ћутке u нестрпљиво; затим): Добро. Проучићу 

проблем и јавићу вам. Сад можете да се вратите. 
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(Креков неприметно оставља кокошку у угао собе). 

КИКЕРКОВ: A мени је онај Гребенаров исек'о читав виноград! 

ПРПУЛКОВ: A, још и то? A зашто? 

КИКЕРКОВ: Тако, ни због чега. Рекох му: „Гребенаров, ти си псето, a не 

човек!” A он, сутрадан, цео мој златни виноград – под нож! 

КРЕКОВ: Кикеркове, човек нема времена... 

КИКЕРКОВ: Крекове, пусти ме да објасним другу... 

ПРПУЛКОВ: Добро, јасно ми je. Видећемо и ту ствар. 

КИКЕРКОВ: Ама хоћу да ме добро разумете. Ja сам му оно рекао онако, у 

шали. A он, псето краставо... 

(Куситасев их дискретно гура ка вратима. Кикерков неприметно оставља 

на под корпицу са jajиma u излази са Крековим. Куситасев сипа ракију, 

куцају се u пију). 

ПРПУЛКОВ: Прекидоше нам посао. Где смо оно стали? 

(Кокошка закокодаче у углу собе. Сви се окрећу u засмеју се. Куситасев 

једном руком показује кокошку, a другом – корпицу с јајима). 

Од узбуђења, Креков и Кикерков заборавише и на пијацу. 

КУСИТАСЕВ: Море, нису заборавили, већ оставили на дар. Да се брже 

оконча посао. 

ПРПУЛКОВ: Ето, шта ти је народ! Стално тражи правду, a оставља за собом 

кокошке и jaja. (Куситасеву). Пошаљи неког за њима, да их стигне и да им 

их врати. 

КУСИТАСЕВ: Море, какво враћање. Кокошка нам пала у тигањ, пa да je 

вратимо? Сад ћемо да je испечемо за мезе. И тако сам смишљао шта да 

принесем уз ракију. 

(Куситасев излази с кокошком u корпицом). 

КИСЕЛИЧКИ: Друже потпредседниче, шта да радимо с кућом 

Хаџитонових? 

ПРПУЛКОВ: Зар још нисте почели с рушењем? Постоји одлука, зар не? 

КИСЕЛИЧКИ: Да, али у записнику са седнице каже се: „Да се проучи 

евентуално уклањање куће...” 

ПРПУЛКОВ: Па, јесте ли проучили то питање? 

КИСЕЛИЧКИ: Сви булдожери и тешке машине предузећа налазе се на 

брани. A да то обаве ручно, треба им, рекоше ми, најмање недељу дана, па... 
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ПРПУЛКОВ (револтиран): Теби недеља да проучиш проблем, њима недеља 

да сруше кућу... Киселички, кад смо решавали твоје питање, обећао си да 

нећеш више... 

(Киселички устаје u трепће очима. Скида наочари, брише их u опет их 

ставља). 

КИСЕЛИЧКИ: Обећао сам и испунићу обећање, али та кућа je једна од 

наших најлепших старих грађевина... A и сама одлука није баш сасвим 

јасна... 

ПРПУЛКОВ: Кад ти у шездесетој години живота ствари још нису јасне, шта 

мислиш онда, кад ће ти се разјаснити? Да чекамо док напуниш осамдесет или 

сто? 

КИСЕЛИЧКИ: Мени је јасно, друже... 

(Ha вратима се појављује вратар хотела, у униформи. Учтиво застаје u 

ћутке чека). 

ПРПУЛКОВ: Кад ти je јасно, хоћу да кућа ноћас буде срушена, материјал 

очишћен, улица проширена, a на празном простору да се засади трава и 

цвеће! 

КИСЕЛИЧКИ: Ако ви преузмете одговорност, ja ћу одмах... 

ПРПУЛКОВ (претећи): Рекао си да ти је ствар јасна? Је л' да?... 

КИСЕЛИЧКИ: Добро, одговорност узимам на себе, пa нек буде што буде! И 

тако испада да... Него, за такав посао предузеће неће ни да чује. Где сад да 

нађем раднике? 

ВРАТАР: Препусти то мени. 

КИСЕЛИЧКИ: Ти? Како то? 

ПРПУЛКОВ: За једну ноћ? 

ВРАТАР: Ако ујутру на том месту нађете било какав траг куће, обесите ме 

на сред трга! 

КИСЕЛИЧКИ: Сам? 

ВРАТАР: Наћи ћу цело јато веселих и радних Рома. 

КИСЕЛИЧКИ: Колико тражиш?  

ВРАТАР: Колко дајете? 

КИСЕЛИЧКИ: Па, мислим, стотинак хиљада неће бити мало... 

ВРАТАР: Мислио сам да је ствар – важнија. 

КИСЕЛИЧКИ: Кo у нашој земљи зарађује сто хиљада за једну ноћ? 

ВРАТАР: A ко за једну ноћ руши целу једну кућу? 
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ПРПУЛКОВ: Двеста хиљада. 

ВРАТАР: Алал вам посао! 

ПРПУЛКОВ: Алал ти пaрe! (Прпулков u вратар ce рукују). Иди, скупи 

дружину и за четврт сата да си овде! Почињемо одмах! 

ВРАТАР: Разумем, друже потпредседниче! (Поздравља војнички u излази). 

(Киселичхи брише зној са лица u седа. Прпулков пали цигарету. Тумбеков 

гледа своју недовршену слику, a затим Прпулкова u Киселичког). 

 

У СОБИ ЛИСИЧКОВЕ 

 

(Лисичкова je већ скоро спремна за одлазак. Стоји пред огледалом u шминка 

се. 

Улазе Шупљев u Шутаров, неколико корака према њој. Шутаров je мало 

нижи, у руци носи велики сламни зембиљ. Шупљев држи мрежу у којој је 

нешто завијено). 

 

ШУПЉЕВ: Тражили смо гаврана, a нашли зебу. 

ЛИСИЧКОВА: Кога тражите?  

ШУТАРОВ: Председника општине.  

ЛИСИЧКОВА: Каквог председника?  

ШУПЉЕВ: Рекоше нам да је ту негде. Да га не скривате? (Завирује у ормар u 

испод кревета). 

ЛИСИЧКОВА (строго): Ко сте ви? 

ШУПЉЕВ: Шупљев. Ламбе Шупљев. (Клања се). 

ШУТАРОВ: Шутаров. Сотир Шутаров. (Скида шешир u клања се). 

ЛИСИЧКОВА: Каквом ме ви сматрате? Напоље! 

(Она их енергично изгура из собе u затвори врата. Затим, пред огледалом, 

наставља да се дотерује). 

 

У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

(Ha вратима ce појављују Шупљев u Шутаров). 

 

ШУПЉЕВ: Је ли овде председник општине?  

КИСЕЛИЧКИ: Баш сад сте нашли да га тражите? 
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ШУТАРОВ: Три дана га тражимо, и нигде га нема. 

ШУПЉЕВ: Није на путу. Или се крије, или је болестан? 

ПРПУЛКОВ: Ја нисам председник. Тражите њега. 

ШУТАРОВ: Где да га тражимо, кад га нигде нема? A ствар је таква да сваког 

дана може крв да падне. 

ПРПУЛКОВ: И дотле сте дотерали? Реците о чему ce ради. Само, брже и 

краће. 

КИСЕЛИЧКИ: Зар не видите да имамо посла?  

ШУПЉЕВ: Сваког дана прети ми секиром.  

ПРПУЛКОВ: Ко то, бре? 

ШУПЛзЕВ: Комшија Шутаров. (Показује на Шутарова). 

ШУТАРОВ: Лаже. Само га терам да ми врати новац. 

ПРПУЛКОВ: Зашто? 

ШУТАРОВ: Имао сам велико двориште, па реко' да помогнем комшији 

Шупљеву. Продао сам му место за кућу, али ме слагао... 

ШУПЉЕВ: Деци ти то причај! Кроз твоје двориште пролазила je улица и 

никаквог плаца за кућу ниси имао. 

ШУТАРОВ: Да, али ја сам уредио да се улица помери ка општинском центру 

и створио сам ти место за кућу. 

ШУПЉЕВ: A ja му за то никакво место избројао милион и петсто хиљада. To 

је било пре пет година. 

ШУТАРОВ: A колико је он прогуто за моје место? Нека то каже! 

ПРПУЛКОВ: Шта, зар сте и ви продали то место? 

ШУПЉЕВ: Продао сам га. Скупио ја мало материјала, почео да градим кућу, 

поставио и прву плочу, ал' видим – не излази ми рачуница. Никад не могу да 

je покријем и – шта сам друго могао? Продадох је, тешка срца. 

ШУТАРОВ: Осам милиона узео је, пас, за моје место! 

ШУПЉЕВ: А милион и по што сам сам дао за материјал и за мајсторе? A 

милион и по – комшији Шутарову? Откуд сад – осам милиона?! 

ПРПУЛКОВ (Шупљеву): Значи, зарадили сте пет милиона? 

ШУПЉЕВ: Зарадио, него... Радио, трудио ce и зарадио. Али, кунем ce у 

пресвету Петку да никога нисам преварио. 

ШУТАРОВ: Не куни се, Јудо, не лажи светицу! Дао си ми свега милион и пo, 

a ти прогут'о целих пет милиона, и то за моје место. 
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ШУПЉЕВ: Ако ми не верујете, ево уговора са комшијом и признанице за 

новац... (Из старог новчаника почиње да вади документе)... A ево уговора и 

признанице и од доктора Граорковског. Све je учињено поштено и по закону. 

ПРПУЛКОВ: Не треба. (Руком му даје знак да сакупи документа). 

ШУТАРОВ: Шупљеве, даћу ти још једну признаницу, али крваву, пa да је 

носиш по оном свету! 

ШУПЉЕВ: Ето, видите како ми прети? Због њега сам изгубио сан, a једног 

дана изгубићу и живот. 

ПРПУЛКОВ: Па, нагодите се. 

ШУПЉЕВ: Нагодили смо ce једном и ја сам комшији Шутарову исплатио 

све до паре. 

ШУТАРОВ: Мени само милион и пo, a ти читавих пет милиона чистог ћара. 

И то за м о ј е место! Море, преклаћу ти врат, као пилету на пању! 

(Одговарајући гест руком). 

ПРПУЛКОВ: Вама, драги моји грађани, само свети Петар може да пресуди. 

ШУТАРОВ: Ви морате да нам пресудите... 

ШУПЛЈЕВ: Захтевам помоћ. Ока не могу да склопим... 

ПРПУЛКОВ: Добро. Проучићу проблем и позваћу вас код себе у 

канцеларију. 

(Шупљев u Шутаров излазе. Прпулков устаје, a за њим – Киселички u 

Тумбеков). 

ПРПУЛКОВ: Киселички, је ли тачно оно са улицом...? 

КИСЕЛИЧКИ: Са којом улицом, друже... 

ПРПУЛКОВ: Са оном у којој живе Шупљев и Шутаров? 

КИСЕЛИЧКИ: Било је тако нешто... Знате, било је то за време бившег 

председника, пре пет-шест година, чини ми се... Онда је Шутаров некако био 

третиран као социјални случај. Мислило се како да му се помогне. 

ПРПУЛКОВ: И – померисте улицу, а? 

КИСЕЛИЧКИ: Најпре сам енергично био против, пa сам ce, у принципу, чак 

и залагао... али, знате, председник... 

ПРПУЛКОВ: Знам, знам врло добро. По теби одговорност увек сносе други, 

a твоје руке остају беспрекорно чисте. 

(Киселички инстинктивно погледа у своје дланове. Прпулков мало прошета 

пo соби). 
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Тек сада ми се разјаснила једна чудна загонетка: кад год бих са стране 

посматрао наш град, увек ми ce чинило као да је малчице померен. Значи, то 

није била фатаморгана, већ дело наших врсних архитеката и – комуналаца! 

КИСЕЛИЧКИ: Друже потпредседниче, ако дозволите, то је тачно. Али 

ипак... 

ПРПУЛКОВ (дaje му руком знак дa ућути): To ми личи на снимке старог 

фотографа Јончета. Жалиле му се муштерије због нејасних фотографија, a он 

се, јадник, бранио једним те истим: „Шта да радим, кад се помакао?” Једном, 

крај цркве, снимао он неког мртваца са укућанима и родбином. Питали га 

зашто је мртвац испао са две главе, a он тера оно своје: „Па, мрднуо се.” 

Тако и наш лепи град: помакни једну улицу, помери другу, па кад погледаш 

– цео град се померио. 

(Улази вратар хотела, задихан). 

ВРАТАР: Друже потпредседниче, друштво је доле. Кажи, шта треба... 

ПРПУЛКОВ: Киселички, дај им инструкције за рушење куће Хаџитоневих и 

одмах се врати овамо. 

(Киселички климне главом u излази. За њим излази u вратар хотела. 

Прпулков u Тумбеков седају, док Куситасев улази u ставља на сточић 

послужавник с куваним јајима). 

КУСИТАСЕВ: Стиже мезе од Крекова. A оног Кикеркова, да испечем... 

ПРПУЛКОВ: Нисмо, бре, толико крволочни... 

КУСИТАСЕВ: Друже Прпулков, шалу на страну, кунем вам се у оба детета, 

да ја, Рафе Сатара, за ових тридесет година нисам узео сатару у руке! 

Прошло je оно славно време, када је непријатељ падао од моје руке, као 

снопље... 

ПРПУЛКОВ: Реци то у цркви попу Спири, a не мени. (Смеје се). 

(Куситасев излази. Прпулков сипа ракију, мезети u нуди Тумбекова). 

ТУМБЕКОВ (мезетећи): И тако, решисте да ону кућу срушите? 

ПРПУЛКОВ: Taj стари чир на главној улици мора, најзад, да се пресече. 

ТУМБЕКОВ: To је страшно!... 

(Погледа своју недовршену слику). 

...Ви то називате чиром. Како можете? Та кућа je један од ретких примерака 

наше дивне старе архитектуре, ретка у земљи, a најлепша у граду. Па то је 

читаво богатство. 
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ПРПУЛКОВ (мезетећи u пијући): Једни ми кажу: богатство овога града 

налази се испод земље, у раноримском периоду; други, опет – изнад земље, у 

старим, трошним кућама. Човек просто не зна ко је од кога паметнији... 

(Улази Киселички u неко време стоји пред вратима). 

КИСЕЛИЧКИ: Рушење је почело. 

ТУМБЕКОВ: Како можете да рушите такву драгоценост? 

ПРПУЛКОВ: Рушење није куга, напротив. У рушењу постоји нека нарочито 

лепота, рекао бих – нека посебна, тамна поезија. Свако може да гради, чак и 

ништавни мрав. Али, да руши – то може само јака, изузетна личност. Тек 

сада схватам Неронову величину: наредио је да се запали Рим и, у мору 

пламена, спокојно и у некој екстази, засвирао je у гитару. To је нешто!... 

ТУМБЕКОВ: Ако овако наставите, вечно ћемо живети у рушевинама! 

ПРПУЛКОВ: Ново ћемо изградити само на рушевинама старог! 

ТУМБЕКОВ (гледајући своју слику): Започео сам ову слику с мишљу да 

почињем нешто велико. Требало je да буде прекретница у мом стваралаштву. 

Сликањем старога, желео сам да изразим ново. Неку нову, непознату 

синтезу. Хтео сам да овековечим исконску лепоту овога града. 

ПРПУЛКОВ: Па, овековечите је. 

ТУМБЕКОВ: Како – без мог јединог модела? 

(У вратима се, с великом ташном у руци, појављује Лисичкова). 

ПРПУЛКОВ: Ви плачете за моделом... A шта је ово? (Показује на Лисичкову 

u устаје). 

ТУМБЕКОВ (устајући): У мом новом фигуративном периоду, очекивао сам, 

ако не признање, a оно бар подршку и помоћ, јер сам хтео да помогнем 

људима и друштву. Желео сам да се ангажујем. A уместо свега тога... 

 

У СОБИ ЛИСИЧКОВЕ 

 

(Улазе собарице Донка u Maрa u почињу дa износе постељину u намештај). 

 

У СОБИ TУMBEКOBA 

 

(Прпулков нуди Лисичкову дa седне u да се послужи. Она одбија). 

 

ПРПУЛКОВ: Киселички, како напредују пароле? 
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КИСЕЛИЧКИ: Од планираних двеста на паноима, готово je педесет, a од 

планираних сто на платну – само двадесет. Два цртача брзописца раде и 

дању и ноћу; али, плашим се... 

ПРПУЛКОВ: ...миша? Мачке? Ти се, бре, стално нечега плашиш. 

КИСЕЛИЧКИ: Друже иотпредседниче, немамо довољно уметника... 

ПРПУЛКОВ: A ко су ови? (Показује на Тумбекова u Лисичкову). Тумбекове, 

ви сте желели да помогнете и да се ангажујете, зар не? Ево, куцнуо је час... 

ТУМБЕКОВ: Мислите – писањем парола? 

ПРПУЛКОВ: Цео град, уздуж и попреко, покрићу морем парола: ДОБРО 

HAM ДОШЛИ У НАШ ГРАД! To ће бити као хиљаде раширених руку 

наших грађана за велики д о ч е к. 

ТУМБЕКОВ: Да, занимљива замисао. Није лоше... (За себе, погледавши 

Лисичкову). Избацујете нас бездушно из хотела и – „море парола”... Да, ја 

сам спреман. Само, знате, то треба да се ради у правим линијама, прецизно, a 

ja већ годинама нисам узео лењир... 

ПРПУЛКОВ: Како? A чиме сте правили ваше апстрактне слике? Немојте да 

кријете од мене. Познајем ja и те ствари. 

ТУМБЕКОВ: У реду, сад нема никаквог смисла да се споримо. 

ПРПУЛКОВ: Лисичкова, слажете ли се да помогнете уметнику? 

ЛИСИЧКОВА: Ја немам искуства... Али, колико могу... са задовољством. 

ПРПУЛКОВ: Ех, уметници, уметници! С вама човек не да иде, већ просто 

лети! И ја сам био уметник и врло добро знам те ствари. (Пали цигарету). 

Киселички, дај им што више црвене боје. Народ је кроз све прохујале векове 

највише волео боју крви. 

(Тумбеков узима кофер u слику u полази ка вратима). 

Киселички, јеси ли обезбедио собу за нашег уметника? 

КИСЕЛИЧКИ: Соба на спрату, у најлепшој кући у граду, код поп-

Борчетових. 

ПРПУЛКОВ: Бићете у истој кући с колегиницом Лисичковом? Каква срећна 

случајност! 

(Тумбеков оставља кофер u рукује се са Лисичковом). 

ТУМБЕКОВ: Мило ми је. Тумбеков, Манас. 

ЛИСИЧКОВА: Лисичкова, Агна. 

ТУМБЕКОВ (дискретно): To сте ви били у суседној соби? (Показује према 

зиду). 
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ЛИСИЧКОВА: Да, ja. A ви, у овој? 

ТУМБЕКОВ: Био сам. Сада већ... 

ЛИСИЧКОВА: По подне je неко куцао у зид. Или ми се само тако учинило? 

ТУМБЕКОВ: И ја као да сам чуо неке чудне ударце са ваше стране зида... 

ЛИСИЧКОВА: Са моје? Немогуће. 

ТУМБЕКОВ: Невероватно... 

(Обоје се загонетно смешкају). 

 

У СОБИ СКАЧКОВСКОГ 

 

(Скачковски баца последњи поглед на огледало, дотерујг танке брчиће, 

узима кофер u ташну u излази. Улазе собарице Донка u Maрe u непрекидно 

износе делове постеље u намештаја). 
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У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

ПРПУЛКОВ (Лисичковој u Тумбекову): Ви као да ce већ однекуд познајете. 

Утолико боље. Сместите ce, и још вечерас – у комунално, код Киселичког. 

Време?... Немамо времена! 

(Тумбеков потврдно климне главом, затим узима слику u полази; за њим u 

Лисичкова. Са врата oнu ce још једном окрену Прпулкову). 

ПРПУЛКОВ (наставља): Само пазите, никаквог неморала! Знам ја добро 

уметничке кругове. Тамо ce на то гледа с висине. Али, овде је друкчије. Ово 

je строг и отмен град, и тако нешто изазвало би – прави земљотрес! 

(Тумбеков u Лисичкова излазе. Прпулков ceдa). 

КИСЕЛИЧКИ: Друже Прпулков, већ два дана стално сам на ногама. Због 

посла и трчкарања не могу више ни да стојим. 

ПРПУЛКОВ: Па, седни. (Показује на кревет). Мислиш да је мени лакше? Ти 

знаш само да се жалиш. Ако не можеш – у пензију! 

КИСЕЛИЧКИ: Нисам то хтео да кажем... Опростите... Ово je нешто 

непредвиђено, нечувена јурњава... 

ПРПУЛКОВ: Кад бих ја био председник општине, прогласио бих ванредно 

стање, звонио бих на узбуну. Али Мижимакови и Кртови боје се смелих 

потеза. Заборавили су шта је то смелост и одлучност. Нису ни чули за реч 

интуиција и креација. 

(Улази Куситасев u доноси тањир са печеном кокошком). 

КУСИТАСЕВ: Стигла je и кокошка! Изволите, послужите се. 

(Прпулков u Киселички седају, пробају). 

ПРПУЛКОВ (Куситасеву): A ти, Рафе, зар ћеш само да гледаш? 

КУСИТАСЕВ: Па, да узмем и ја, кад наваљујете. (Седа u служи се). 

ПРПУЛКОВ: Неће маца рибу. Хоће да је моле. 

(Пуне чаше, куцају се, пију. Улази Скачковски, клања ce u остаје у вратима). 

СКАЧКОВСКИ (Прпулкову): Опростите што вас узнемиравам. Рекли сте да 

ћу вам бити потребан. Па, ево, дошао сам... 

ПРПУЛКОВ: Врло добро. Потребни сте ми. (Мезети u пuje, a затим, 

Киселичком). Целе, могу ли да чујем нешто о заставама? 

КИСЕЛИЧКИ: Како да не, одмах. (Вади бележницу u загледа у њу). Од 

планираних петсто, једва смо некако успели да нађемо сто и педесет. Знате, 

наша трговина не располаже никаквим резервама. 
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ПРПУЛКОВ: Само нек се све ово заврши, па ћу ja да покажем тој нашој 

трговини! Због својих ситних, нечистих рачуница, она не види даље од свог 

носа. Одмах да се обоји платно за пет стотина – не, већ за хиљаду великих 

застава! (С патосом). Покрићу град морем застава, као са безброј 

расцветаних ружа! 

КИСЕЛИЧКИ: Рампо бојаџија умро је прошле недеље. 

ПРПУЛКОВ: Дај их другоме, Целе! 

КИСЕЛИЧКИ: Он je био једини бојаџија у граду. Знате, тај занат већ умире. 

ПРПУЛКОВ: Онај je умро, овај умире и – шта? Зар треба да стојимо 

скрштених руку? 

КИСЕЛИЧКИ: Тражили смо излаз у три суседна града, али без резултата. 

ПРПУЛКОВ: Ти, бре, Целе, шездесет година тражиш излаз и никако да га 

једном нађеш! Докле ћу да се бавим твојом неспособношћу? 

КИСЕЛИЧКИ: Ако треба – да поднесем оставку? Спреман сам да одмах... 

ПРПУЛКОВ: Не сада. Нећу никоме да дозволим да се сада извлачи. Али, 

после овог великог метежа и искушења – свешћемо рачуне! 

СКАЧКОВСКИ: Друже потпредседниче, хоћете ли ми дозволити да тај посао 

узмем на себе? 

ПРПУЛКОВ: Не само да га узмеш, већ да све те заставе имамо до сутра у 

подне. Нећемо, ваљда, да их шијемо и постављамо у пет до дванаест? 

СКАЧКОВСКИ: Сутра, до једанаест сати, заставе ћу предати лично вама... 

ПРПУЛКОВ: Не мени, већ другу начелнику... (Показује Киселичког). 

КИСЕЛИЧКИ: Добро, али како ћете их набавити? 

ПРПУЛКОВ: To је његова ствар, Целе. (Мезети u пuje, a затим, 

Куситасеву). Рафе, је ли са вином све у реду? 

КУСИТАСЕВ: Друже Прпулков, две дозе за двадесет гостију спремне су за 

послуживање, a трећу имамо у резерви. 

ПРПУЛКОВ: Могу ли знати које вино? 

КУСИТАСЕВ: Па, зна се, наше најбоље – НАШ САМОТОК! 

ПРПУЛКОВ: Лепо. Веома лепо. НАШ САМОТОК. A ко ће да пије ту вашу 

крштену водицу?! 

КУСИТАСЕВ: Пропали смо, начисто пропали... 

ПРПУЛКОВ: Тек ћете да пропаднете када вас ја притиснем. 

КУСИТАСЕВ: Како да се раније нисам сетио ове ствари? Кoje вино да 

набавимо? 
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ПРПУЛКОВ: „Кумову капљицу”. 

КУСИТАСЕВ: За такво вино нисам ни чуо. 

ПРПУЛКОВ: A ко треба да чује? Треба ли ja да обављам и твој посао? A 

овамо, држиш курсеве за угоститељство?! 

СКАЧКОВСКИ: Друже Прпулков, и то вино могу да набавим. Управо сам се 

сетио једног старог познаника из фирме „Кумова капљица”. Сутра у подне 

вино ће бити овде. 

ПРПУЛКОВ: Само пази, то је последњи рок. Ако не испуниш обећање, не 

појављуј се више у нашем граду! 

СКАЧКОВСКИ: Како? Зар нешто такво можете и да помислите? Па, ово је за 

мене ретка шанса! Видећете шта зна и уме Доксим Скачковски! (Гледа у 

чаше). Могу ли?... 

ПРПУЛКОВ: Изволи, послужи се. Заборавили смо да... 

(Скачковски ucпuja чашу ракије u узима парче кокошијег меса). 

СКАЧКОВСКИ: Својим „караваном” сместа полазим на пут. Чим завршим 

посао, одмах ћу да вам телефонирам. (Гледа Прпулкова, Киселичког u 

Куситасева). Али, коме?... 

ПРПУЛКОВ: Директору хотела. (Показује на Куситасева). Он ће да дежура 

целу ноћ. 

СКАЧКОВСКИ: Разумем. Него... (Чешка своје кратке брчиће). Могу ли да... 

да вас упитам о оној ствари?... 

ПРПУЛКОВ: О чему? 

СКАЧКОВСКИ: О мом случају. О тужби којом ме терете... 

ПРПУЛКОВ: A, о томе? A ja скоро и заборавио. 

СКАЧКОВСКИ: Смем ли да се поуздам у вашу помоћ? Истина je на мојој 

страни. Ви и сами знате да... 

ПРПУЛКОВ: Не знам баш много, али одувек сам био за истину. 

СКАЧКОВСКИ: Како не знате? Па, је ли?... Од тога ми све зависи .. 

ПРПУЛКОВ: Лако ћемо... сврши ти ове задатке, пa ћемо после и ту ствар да 

видимо. 

(Скачковски испитивачки загледа Прпулкова, климне главом u излази. 

Прпулков, Киселички u Куситасев мезете u пију). 

КУСИТАСЕВ: За шта је оптужен овај трчилажа? (Показује према вратима). 
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ПРПУЛКОВ: Убијте ме, ако знам. Знам само да нема трговца који није 

уплетен у неки сумњиви посао. (Пали цигарету u устаје). Рафе, a шта је са 

апартманом? 

(Устају u Киселички u Куситасев). 

КУСИТАСЕВ: Моји људи убрзано празне оне две собе и само на нас чекају, 

пa да почну и ову... 

ПРПУЛКОВ: Киселички, a где су мајстори?  

КИСЕЛИЧКИ: Зидари и електричари су доле, вечерају. 

ПРПУЛКОВ: A молери? A паркетари? 

КИСЕЛИЧКИ: Они треба да доћу после поноћи. Тако смо се... 

ПРПУЛКОВ: Знам, договорили смо се, али нека и они одмах доћу овамо. 

Ноћас никоме нећу дозволити да спава! 

КИСЕЛИЧКИ: Добро, ако вам нешто затребам, целе ноћи бићу у 

канцеларији. 

ПРПУЛКОВ: У реду. Сутра, у десет ујутру извршићу инспекцију. Ове три 

собе хоћу да претворите у апартман за високе госте! Сад идем... 

(Прпулков излази, a за њим Киселички u Куситасев, брзо). 

 

У СОБИ СКАЧКОВСКОГ 

 

(Собарице Донка u Maрe износе последњи део намештаја, остављајући само 

ормар. Maдe се враћа, a за њом улази Прпулков, док, старија – Донка, 

застаје у вратима u посматра). 

 

ПРПУЛКОВ (Донки): Износи из оне друге собе. (Показује на собу 

Лисичкове). Хоћу нешто да упитам Maрe. 

(Старија собарица, Донка, неповерљиво га погледа u одлази затварајући 

врата за собом. Maрe отвара ормар u проверава да нешто није 

заборављено. Прпулков joj прилази). 

ПРПУЛКОВ: Како Рафе Сатара, а? 

MAРE: Кao сатара. 

ПРПУЛКОВ: Још увек напада? 

MAРE: Што ме питаш, кад знаш? 

ПРПУЛКОВ: Да сам знао, богме, рашчеречио бих га као... 

MAРE: И ти си ми нека – снага. 
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ПРПУЛКОВ: A ти? 

MAРE: Браним се кад могу. 

ПРПУЛКОВ: A кад не можеш... 

MAРE: Е, па... (Двосмислено се осмехне). 

ПРПУЛКОВ: Још се не смирује тај стари, одвратни бик. (Уздахне, обујми je 

око рамена u неко време je усхићено посматра). Лепа си... Много ми се 

допадаш. 

MAРE: To ми сви кажу. 

ПРПУЛКОВ: Али само ја то заиста мислим и осећам. Веруј ми, Maрe. 

MAРE: Ако докажеш. 

ПРПУЛКОВ: Како? 

MAРE: Да ме узмеш за жену. 

ПРПУЛКОВ: Баш сад? У овом вртлогу и гужви? Усред најбурнијег времена. 

Време, драга моja, немам времена... (Загрли je u мало је одгурне ка 

невидљивој страни ормара). 

MAРE: Само за мене никад немаш времена. 

ПРПУЛКОВ: Наћи ћу, и за тебе ћу наћи доста времена. 

MAРE: Када? 

ПРПУЛКОВ: Ево, баш сада. 

(Прпулков гаси светло. На вратима се појављује Донка). 

ДОНКА: Шта радите ви тамо? 

ПРПУЛКОВ: Вадимо некакав клин. Maрe не може сама, пa joj помажем. 

ДОНКА: Вадите или стављате? (Смеје се). 

ПРПУЛКОВ: Не забадај свој нос овде, стара, иначе ћу те клиновима – на 

крст!... Сви да те гледају и да те оплакују. 

ДОНКА: Ју-у-у... (Брзо затвори врата u побегне). 

 

У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

(Улази жена Прпулкова, у пролећном мантилу u са шеширом пo последњој 

моди. Застаје на два-три корака oд врата u гледа пo соби). 

 

ПРПУЛКОВА: Мезе, недопијене чаше, цигарета се још дими... Овде је! 

(Трком прилази кревету u одлучним покретом руке стргне јорган). Ништа. 
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(Опет гледа пo соби, отвара ормар, завири испод кревета). Отишао? Или се 

сакрио у некој другој соби? (Гacu светло u излази). 

 

У СОБИ ЛИСИЧКОВЕ 

 

(Улази Прпулкова, загледа пo соби, завири под празан кревет, отвара ормар, 

налази женски грудњак, узима га u посматра у својој подигнутој руци). 

 

ПРПУЛКОВА: Прави траг! Moj муж! Препреден је, али своје неверство не 

може да сакрије од мене! (Осврће се пo соби). Анђеле!... Анђеле!... 

(Мало ослушкује, затим гаси светло u излази са грудњаком у руци). 

 

У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

ПРПУЛКОВА (улази са грудњаком у руци): Малопре je горело светло, a сада 

je мрак? Анђеле! (Ослушкује, упали светло, поиздаље завири испод кревета, 

у ормар, и, разочарана, застаје). Неко се поиграва са мном. Неће му успети! 

(Прпулкова се одједном окрене u пред вратима се скоро судари са старијом 

собарицом, Донком). 

ПРПУЛКОВА: Опростите, ви овде радите?  

ДОНКА: Овде? 

ПРПУЛКОВА: Да нисте случајно видели мога мужа? 

ДОНКА: A како ти се зове муж? 

ПРПУЛКОВА: Па, како да вам кажем... (Двоуми се дa ли дa joj каже). 

ДОНКА: Не знаш како ти се зове муж? Заборавила? Лепо, богами... 

ПРПУЛКОВА: Ама како да не знам. Анђел... Анђел... 

ДОНКА: Лепо име, Само, госпођо, зар је само један мушки анђео који улази 

овамо? Ко би их све знао?... 

ПРПУЛКОВА: Дакле, не знате? 

ДОНКА (загонетно): Е, не знам. 

(Прпулкова излази. Донка искапи једну чашу, грицне мезе u почне да износи 

постељину u намештај). 
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У СОБИ СКАЧКОВСКОГ 

 

ПРПУЛКОВА (улази u застаје на вратима): Анђеле! (Ослушкује; нико се не 

одазива; пали светло u, иза ормара, примети Прпулкова u Maрe). Ти? Са 

овом? Најзад сам те ухватила! 

ПРПУЛКОВ: Ама, сачекај жено, да ти објасним... Ноћас треба да се поруше 

све ове собе. 

Људи не могу да стигну, пa и ја морам да им помогнем. 

ПРПУЛКОВА: Зашто у мраку? 

ПРПУЛКОВ: Па, неко је угасио... 

ПРПУЛКОВА: Неко... A шта је ово? (Подиже грудњак који je још увек 

држала у руци). 

ПРПУЛКОВ: Па... нека га је заборавила... Зар само једна улази овамо? 

ПРПУЛКОВА: Нека... Међу нама је све свршено! (Окреће ce u излази). 

ПРПУЛКОВ (појури за њом, вичући): Менка! Менка! Менка! (Излази). 

(Излази u Maрe). 

 

У СОБИ ТУМБЕКОВА 

 

ДОНКА (узима у руку једиу недопијену чашу u ослушкује према ходнику): 

Готово. Најзад су извадили клин. 

(Донка на душак ucпuja чашу u, с душеком у рукама, излази u гаси светло). 

 

Завеса 
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ДРУГИ ДЕО 

 

СЦЕНА ПРВА 

 

Мали трг у малом граду. 

Десно – зграда хотела „Венеција”; у приземљу – ресторан; пред 

рестораном, на широком тротоару – неколико столова са шареним 

чаршавима. 

Лево – зграда општине, такоће на спрат; угао зграде, преко пута хотела, 

заобљен је, са много прозора. 

Фасаде обе зграде покривене су дугачким црвеним u тробојним заставама. 

Измећу зграда разапето је неколико парола на платну, с црвеним словима: 

ДОБРО HAM ДОШЛИ У НАШ ЛЕПИ ГРАД! 

У дну позорнице – улица; напред неколико тек засађених јелки, неколико 

високих јарбола са заставама u висећим паролама са истим натписом. 

Улаз у хотел здесна, искићен je венцем разнобојног пролећног цвећа; испред 

улаза – црвени ћилим. 

Ha тротоару, испред ресторана, шета милиционар u мотри на улаз хотела; 

испред општине други милиционар. 

Улицу измећу хотела u општине мету два чистача: један je виши, с великом 

брадом, a други – нижи, без браде. Метући, они ce приближавају u скупљају 

ћубре у гомилице; мало застају, ослоњени на дршке својих метала. 

 

ГОЛОБРАДИ: Нема више ни ђубрета.  

БРАДАТИ: Још мало, пa неће бити ни земље.  

ГОЛОБРАДИ: Метемо већ пети пут од јутрос... 

БРАДАТИ: Само камен, a унаоколо сама – вода. Како ће ce земља одржати 

само на камену? 

ГОЛОБРАДИ: Ha нашим метлама.  

БРАДАТИ: Добро кажеш: оваквом свету и не треба други подупирач. 

(Чистачи у своја колица скупљају оно мало ћубрета u опет застају, 

ослоњени на дршке својих метала). 

ГОЛОБРАДИ: Ако сада не буду задовољни нашим чишћењем, не знам када 

ће. 
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БРАДАТИ: Да су и оне метле горе овако меле... (показује на зграду 

општине)... не би било чистијег народа од нашег. 

ГОЛОБРАДИ: Можда су им се излизале метле. 

БРАДАТИ: Метле имају, али нема ко да мете. 

ГОЛОБРАДИ: Да се ми, неким чудом, попнемо горе, jao какво би метење 

пало!... (Насмеје се). 

(Из хотела излази Прпулков, у мантилу u са шеширом на глави. Чим га 

примети, старији милиционар прилази чистачима u дискретно им, 

пендреком, показује на украшену улицу). 

СТАРИЈИ МИЛИЦИОНАР: Брзо се чистите одавде! 

(Чистачи га мало загледају. Голобради узима колица, Брадати обе метле 

ставља на раме u обојица одлазе). 

БРАДАТИ: Оном делији досадно je и да стоји. 

(Чистачи одлазе у дубину u скрећу десно. 

Прпулков лежерно поздравља старијег милиционара u седа за један сто. 

Прилази му келнер, прима наруџбину u одлази у хотелски ресторан. 

Из зграде општине излазе Тумбеков u Лисичкова, чија су лица u руке мало 

попрскани црвеном бојом; они прилазе Прпулкову u застају). 

ПРПУЛКОВ: Ви још увек – заједно? 

ТУМБЕКОВ: Радили смо целу ноћ. Мртви смо уморни. 

ПРПУЛКОВ: А, претерујете. Опоменуо сам вас да се чувате неморала, a ви – 

обратно – целу ноћ! Е, то је претерано. 

ТУМБЕКОВ: Шалите се, свакако... Радили смо све до малопре. 

ПРПУЛКОВ: И јесте ли бар завршили? 

ТУМБЕКОВ: Најзад. У целом свом животу нисам рекао толико 

добродошлица, колико сам парола исписао ове ноћи. 

ПРПУЛКОВ: Тога никад није превише. (Показује на разапете пароле на 

платну). 

ЛИСИЧКОВА: Једва стојимо на ногама... A видите какви смо... (Показује 

дланове u лице). 

ПРПУЛКОВ: ...Румени од добрих жеља, a можда и од нечег другог, а?... 

(Улази келнер u испред Прпулкова ставља чашицу ракије). 

Изволите, седите. Да поручим и за вас?...  

ТУМБЕКОВ: Не, хвала. Дошли смо само да вам јавимо да је извршена ваша 

директива. 
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(Келнер излази). 

ПРПУАКОВ: Ех, уметници, уметници... Са вама човек не само да иде, већ 

просто лети. Него, чиме да вам се одужим? 

(Слева, из дубине, улазе Креков u Кикерков; први с кокошком, a други с 

котарицом у руци; прилазе Прпулкову u мало му се наклоне). 

ПРПУЛКОВ: А, још сте ми ви фалили! 

КРЕКОВ: Је ли ту председник ошптине? 

КИКЕРКОВ: Тражили смо га код куће – нема га; у општини – ни тамо га 

нема. Знате ли где би могао да буде? 

ПРПУЛКОВ (иронично): И мени је веома потребан, али ни ja не могу да га 

нађем. 

КРЕКОВ: Кад je тако, лако ћемо. 

КИКЕРКОВ: Најзад неко да нам помогне! 

ПРПУЛКОВ: Шта вам је, бре, људи?! После... Сад имамо врло важан посао... 

КРЕКОВ: Ако. Ми ce не журимо. Мало ћемо да причекамо. 

ПРПУЛКОВ: Тамо где чека народ! (Показује у дубину, лево). 

КИКЕРКОВ: A шта народ чека? 

ПРПУЛКОВ: Идите, па видите. Само брже... 

КРЕКОВ: Дођосмо да нешто продамо, па рекосмо да потражимо и 

председника, али богме, тешко... 

ПРПУЛКОВ: После... 

(Испраћа ux гестовима, показујући ка дубини, лево, док га они гледају, пa – 

излази.) 

...Дошли су да нешто продају? Како да не? Шипак! Море, знам вас ја: нисте 

дошли да продате, већ да купите – правду... Чудан народ. Лукав народ. И ко 

каже да је лако руководити таквим народом?! 

ТУМБЕКОВ: Тек сад видим какве све тешкоће имате. 

ПРПУЛКОВ: Ово није ништа. Кад бисте свратили у неко друго време, 

видели бисте у каквом пакленом метежу радимо! 

ЛИСИЧКОВА: Ми... Требало би да се умијемо... 

ПРПУЛКОВ: Да, лепотице, свакако. Него, чекај, шта сам оно хтео да вам 

кажем? А, да... (С патосом). Вашим несебичним стваралачким радом, 

помогли сте ми да овај град обучем у свечану, тријумфалну одору. Вашим 

талентом помогли сте ми да граду дарујем изглед, који он, можда, и не 

заслужује и од којег би – кад би био свестан – остао запањен. Због ваших 
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великих заслуга, у знак скромне захвалности, проглашавам вас почасним 

грађанима овога града! 

ТУМБЕКОВ: Захваљујемо. 

ЛИСИЧКОВА: Од свег срца вам захваљујемо. 

(Прпулков ce рукује са Тумбековим, док је руковање с Лисичковом 

пропраћено u пољупцем). 

ТУМБЕКОВ: Треба да идемо...  

ПРПУЛКОВ: Умијте ce, лепо ce обуците и – право на свечану трибину! 

(Тумбеков u Лисичкова одлазе у ресторан. 

Прпулков неко време гледа за њима, a затим седа u испије своју ракију. 

Слева, из дубине, долази Киселички u прилази Прпулкову). 

Је ли све готово, Киселички? 

КИСЕЛИЧКИ: Да je готово – готово је, него... друг Мижимаков ми се нешто 

много мршти, љути... 

ПРПУЛКОВ: Само то? 

КИСЕЛИЧКИ: Па, усуђујем ce да кажем: тек што није побеснео. 

ПРПУЛКОВ: За овај град биће велика срећа ако ти Мижимакови и њима 

слични једном стварно побесне, a не да овако дуго буду само привидно 

ограничени. Јер, кад побесне, свима ће бити јасно с ким имају посла. Је ли 

тако, Целе? 

КИСЕЛИЧКИ: Тако је, али – по свему судећи – зло ми се пише... 

ПРПУЛКОВ: Може ли ce знати због чега ће друг Мижимаков да побесни? 

КИСЕЛИЧКИ: Због рушења оне куће. (Показује руком у дубину). 

ПРПУЛКОВ: А, због тога?... A ja помислио – због нечег озбиљног. Ништа за 

то, драги мој Целе. 

КИСЕЛИЧКИ: Вама ce ништа неће десити, али, изгледа, ja ћу извући дебљи. 

крај. (Кao за себе). Извршио – не ваља; да нисам извршио, опет не би 

ваљало. Који ме ђаво натера да сам још увек на овој дужности? Четрдесет 

година градим овај град, све с љубављу и пажњом. Свакога услужи, али 

никоме не попуштај. Никад се на мене нико није наљутио или ме изгрдио. И, 

одједном – ова црна олуја! Ах, лепо ми је говорила моја Ефимија: ,,У кући 

имам још само тебе: повуци се, узми пензију – да најзад мало на миру 

поживимо...” A ja?... 
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ПРПУЛКОВ (смеје се): Плашиш се за своју стару кожу? A ja мислио да цена 

коже с годинама само опада, чак и за оног који је носи. A код тебе – обратно. 

Да твоја, неким чудом, није – од неког нарочитог скупоценог материјала? 

КИСЕЛИЧКИ (с осмехом кривца): Лако је вама да тако говорите... 

ПРПУЛКОВ: Зашто лако? 

(Здесна, из дубине, брзо u уплашено, долази Шупљев с торбом у руци u 

прилази Прпулкову u Киселичгсом). 

ШУПЉЕВ (Прпулкову): Друже, деце ти ако их имаш – где је председник 

општине?  

ПРПУЛКОВ: Шта вам је, људи?  

КИСЕЛИЧКИ: Није овде. 

ШУПЉЕВ: Тражим га целе недеље и нигде га нема. (Осврће се уплашено 

према дубини, удесно). Прогони ме као дивљач. Због њега сам сан изгубио, a 

једног дана и живот ћу да... 

(Из дубине, здесна, убрзаним корацима улази Шутаров са великим сламним 

зембиљом у руци. Сви прате његов долазак. 

Шупљев кришом побегне према улазу у хотел, али му старији милиционар 

препречи пут, дискретно – пендреком – u Шупљев оде на супротну страну). 

ШУТАРОВ: Где је председник општине. Нађите ми председника, иначе ћу 

врат да му прережем – као пилету на пању! 

ПРПУЛКОВ: А-а, па ти си ми неки страшан опасник... A коме ти то?... 

ШУТАРОВ: Оном Јуди што бежи... 

(Шупљев, бежећи, на тротоару испред општине наилази на млађег 

милиционара u повлачи се у дубину). 

ШУТАРОВ: ...Узео осам милиона за моје место! (Полази за Шупљевим који у 

трку излази лево). Али, кад га ухватим, тај гад ће ми за све платити! 

Платиће... (Истрчи за њим). 

ПРПУЛКОВ (гледајући за њима): Гложе се, закрвили се, a од аманета се не 

одвајају. 

КИСЕЛИЧКИ: Оно што je наслеђено, што се затекло – не искорењује се тако 

лако... 

ПРПУЛКОВ: Да-а... (Пали цигарету u у дубини гледа засађене јелке). Како се 

само отворио овај трг? Какав простор, каква дубина!... 

КИСЕЛИЧКИ: Вама се, друже Прпулков, отворило, a мени – затворило. 

ПРПУЛКОВ: Шта то? 
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КИСЕЛИЧКИ: Кад год пролазим овом улицом, осетим као да ми је нешто из 

срца ишчупано. (С руком на срцу). 

ПРПУЛКОВ: Нека успомена? 

КИСЕЛИЧКИ: Кад год смо, у поноћ, пролазили овом улицом, увек бисмо 

застали испод њеног прозора. Најпре бисмо ударили у мандолине, a затим 

запевали. Млади, бујни... И хладан камен пробудила би наша песма. 

Певушили бисмо тако и са стрепњом ишчекивали. Осветлио би се горњи 

прозор. Затим би га она отворила и показала нам се. Бујна коса падала би joj 

до рамена, бело лице би joj се дивно осмехнуло и руком би нам дала знак 

захвалности и љубави. За нас је то била велика награда. Прозор би се затим, 

исто тако, тихо затворио, она би се повукла и нестала би као чудесно 

привиђење. Постојали бисмо још мало и отишли са тим ликом, с том бајном 

лепотом у срцу. Кao да смо уснули прекрасан сан... Ех, луде, младе године... 

ПРПУЛКОВ: Јесте ли сви, или само неки од вас, били у њу заљубљени? 

КИСЕЛИЧКИ: Па, да видиш, као да смо сви били некако – занети. 

ПРПУЛКОВ: Али, ипак, неко свакако више... 

КИСЕЛИЧКИ: Шта бих вам скривао? Било је то давно, пре четрдесет 

година. До ушију сам био заљубљен у ту девојку, толико да ништа друго 

нисам ни знао, ни видео. Кao да сам био омађијан. 

ПРПУЛКОВ: И како си дошао к себи?  

КИСЕЛИЧКИ: Отац joj je био богат трговац. Удао ју je у Солуну...  

ПРПУЛКОВ: A ти? 

КИСЕЛИЧКИ: После – би што би. Узесмо се ja и она моја, изродисмо децу... 

Али, кад год прођем поред те куће, ни сам не знам зашто, застанем мало, 

погледам горе у прозор и као да опет видим ону њену бујну косу и оно њено 

дивно лице... 

ПРПУЛКОВ: Опет ћемо ми у серенаде, Целе! Немој да се предајеш. Примаш 

ли ме у дружину? 

КИСЕЛИЧКИ: Примам те... Али, мене je већ прошло... 

(Здесна, из дубине, долазе два сеоска учитеља; боси, са уздигнутим 

ногавицама u ципелама у рукама. To су Цицимов u Цицонков. Први носи 

школски блок за цртање). 

ПРПУЛКОВ (примети придошлице u показује их Киселичком): Целе, ко су 

ови трубадури? КИСЕЛИЧКИ: Не знам. Не познајем их. 

(Они прилазе Прпулкову и, један за другим, пружају му руку). 
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ЦИЦИМОВ: Цицимов, учитељ у селу Момин Преслап. 

ЦИЦОНКОВ: Цицонков, учитељ у селу Момин Преслап. 

ПРПУЛКОВ: Мило ми је што сам упознао још двојицу наших учитеља. 

Него, зашто сте овако... боси? 

ЦИЦИМОВ: Луда Maрa je надошла, па смо морали да је газимо. 

ПРПУЛКОВ: Кo je та Луда Maрa? 

ЦИЦОНКОВ: Један поток испод села. 

ЦИЦИМОВ: Журили смо се, a нема моста, па смо морали... 

ПРПУЛКОВ: Није вам хладно? 

ЦИЦОНКОВ: Већ смо навикли да газимо тај поток... 

ПРПУЛКОВ: Радите ли заједно? 

ЦИЦИМОВ: Мучимо се заједно, друже... Патимо као грешни ђаволи. 

ПРПУЛКОВ: Зло? Несрећа? 

ЦИЦОНКОВ: Од наше – има ли веће несреће? Већ три месеца нисмо 

примили плату. Дечица нам доносе jaja и, ето – тиме се хранимо. 

ПРПУЛКОВ: Пошто су код вас jaja? 

(Пауза. Извесно чуђење). 

ЦИЦОНКОВ: Деца нам их доносе... тако... из захвалности и сажаљења, 

ПРПУЛКОВ: Бесплатно? Ma шта кажете? A мене жена стално критикује што 

купујем скупа jaja. 

ЦИЦИМОВ: Ни за хлеб више немамо пара, друже... 

ПРПУЛКОВ: A шта ради сеоска власт? Спава? Пробудите je, мало јаче је 

продрмајте! 

ЦИЦОНКОВ: Свакодневно смо тамо... 

ПРПУЛКОВ: И шта кажу? 

ЦИЦОНКОВ: „Немамо новца ни наше службенике да исплатимо, a 

камоли...” 

ПРПУЛКОВ: A чији сте ви службеници? 

ЦИЦИМОВ: Не знамо, друже потпредседниче, нико нас не сматра својима. 

ПРПУЛКОВ: Ако њима тамо није потребна школа, a ви је укините! 

ЦИЦОНКОВ: Више пута нам је на ум долазила и тако грешна мисао, али жао 

нам је дечице. 

ЦИЦИМОВ: Имамо дивну децу, друже потпредседниче. 

ПРПУЛКОВ: Деца су наше највеће богатство! Па ви сте, у ствари, 

најбогатији људи на свету! И на шта се онда жалите? 
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ЦИЦОНКОВ: Рекли смо вам, друже... Живимо од понеког јајета, које нам 

донесу дечица. 

ПРПУЛКОВ: Па, узимајте више jaja! Jaja су витамински и калорично јака 

храна. A нашем учитељу на селу потребна је баш тако појачана исхрана. 

ЦИЦОНКОВ: Нисте нас добро схватили. Можда смо били мало нејасни... 

ЦИЦИМОВ: Можда се нисмо добро изразили, друже потпредседниче... 

ПРПУЛКОВ: Схватио сам вас. Врло добро сам вас схватио. 

ЦИЦОНКОВ: И да ли ћете учинити нешто за нас? 

ПРПУЛКОВ: Учинићу, свакако ћу учинити. 

ЦИЦИМОВ: Друже потпредседниче. Кao израз наше захвалности, примите 

овај скромни поклон... 

(Из школског блока вади лист u дaje му га). 

ПРПУЛКОВ: Хвала, али – шта је ово? 

ЦИЦИМОВ: Прошле недеље ишли смо на екскурзију. Ђаци су нацртали 

најлепшу кућу у граду. 

ЦИЦИМОВ: Ено, онде је... (Показује на празно место, засађено свежим 

јелкама u окићено заставама u паролама). A, нема је више?! 

ПРПУЛКОВ: Нема је. Старо одступа пред победоносним походом новог! 

ЦИЦОНКОВ: Како je та кућа била лепа. 

ПРПУЛКОВ (посматра цртеж): Лепа слика. 

ЦИЦИМОВ: ...Најлепша од тридесет. Хтели смо да покажемо да и ми нешто 

радимо. 

ПРПУЛКОВ: Добро сте учинили. Оно што нестаје треба да се слика, за 

успомену. A оно што постоји – и онако сваког дана можемо да гледамо. Па, 

шта ће нам онда слике? 

(Из дубине, слева, долази млађи милиционар u прилази Прпулкову). 

МЛАЂИ МИЛИЦИОНАР (дискретно): Друг председник пита може ли да се 

почне? 

ПРПУЛКОВ: Још пет минута. Чекам извештај из хотела. (Показује на 

хотел). 

(Милиционар поздравља u одлази према дубини – лево). 

ЦИЦИМОВ: Значи, тако... Хвала на разумевању. (Даје Прпулкову u блок за 

цртање). 

ЦИЦОНКОВ: Бићемо вам вечито захвални. 

(Поклоне се помало збуњено u излазе према дубини, десно). 
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ПРПУЛКОВ (гледајући за њима): Целе, да знаш – добро познајем те наше 

апостоле – мученике. Стално се жале, али то им ништа не смета да ноћима 

јурцају за својим колегиницима – учитељицама. 

КИСЕЛИЧКИ: Ех, младост – лудост... 

(Прпулков u Киселички шетају тротоаром испред ресторана. 

Здесна, из дубине, улази капелник ватрогасне музике, са блех-басом преко 

рамена). 

ПРПУЛКОВ (примети га издалека): Ено још једног трубадура! Шта је, бре, 

данас овим људима? 

КИСЕЛИЧКИ: Такав је дан. Дан искушења за све. Него, шта мислите, да ли 

да идем? 

ПРПУЛКОВ: Je ли на твом фронту све у реду? 

КИСЕЛИЧКИ: Све, друже Прпулков. Чак се и сам себи чудим: како сам 

нашао толико снаге и енергије да извршим све огромне задатке у овим 

изузетним данима? 

ПРПУЛКОВ: Ако затреба, ти ћеш, Целе, јуришати и у првим редовима... 

КИСЕЛИЧКИ: ...на непријатеља? 

ПРПУЛКОВ: И на жене непријатеља. 

КИСЕЛИЧКИ: Боље je да јуришате ви млађи. За мене као да je већ касно... 

(Капелник прилази Прпулкову). 

КИСЕЛИЧКИ: Je л' да идем?  

ПРПУЛКОВ: Иди. Мало касније и ja ћу поћи... 

(Киселички одлази у дубину, лево). 

ПРПУЛКОВ: Што, бре, вучеш на себи тај чунак? Да плашиш свраке? 

КАПЕЛНИК: Не плашим свраке, већ самог себе, друже Прпулков. 

ПРПУЛКОВ: Каква даска сад теби фали, капелниче? 

КАПЕЛНИК: Не даска, већ једна флигорна. И просто немам памети како без 

ње да изведем свечани марш с ватрогасном музиком? 

ПРПУЛКОВ: Зар је та флигорна толико важна? 

КАПЕЛНИК: Најважнија за овај марш. Она свира главну партију. 

ПРПУЛКОВ: Па нека је свира ова труба. 

КАПЕЛНИК: Кад биво пропева као славуј, онда ће и овај зарђали бас... 

ПРПУЛКОВ: Море, има да свира и коло да игра! Пробај мало, да чујем како 

свира. 

(Капелник улаже напор да одсвира део свечаног марша. 
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Тумбеков u Лисичкова излазе из ресторана, умивени, освежени и, руку под 

руку, одлазе лево. 

Прпулков испод ока прати појаву сликара Манаса u археолога Агне). 

ПРПУЛКОВ (капелнику): Одлично. Нисам се ни надао да овај дебели чунак 

има тако леп глас. 

КАПЕЛНИК: Како леп? С њим лепо не могу да се изведу ни два-три такта. 

ПРПУЛКОВ: Могу. Кад сам био диригент црквеног хора, једне недеље 

долазим ja у цркву, a нема пола хора. Литургија треба да почне, a од првих 

тенора и басова – ни човека. Свако на мом месту дигао би руке... 

КАПЕЛНИК: A ви? 

ПРПУЛКОВ: Испевали смо до краја, као да се ништа није догодило. 

КАПЕЛНИК: A ко je певао први тенор и бас? 

ПРПУЛКОВ: Ја сам их заменио. 

КАПЕАНИК: Певали сте одједном оба гласа? 

ПРПУЛКОВ: Без икаквих тешкоћа. Кад се хоће, све се може. 

КАПЕЛНИК: Два гласа – једним грлом? То ми никако не иде у главу. 

ПРПУЛКОВ: Има да ти иде! Кад мораш, знаш само како ти иде!... 

(Из хотела, празнично обучен, излази Куситасев u прилази Прпулкову). 

ПРПУЛКОВ: Је ли готово? 

КУСИТАСЕВ: Готово. Ако сада нађете и честицу прашине, паучине, 

влаканце – мојим ножем прережите ми врат. 

ПРПУЛКОВ: Ако заслужиш, сам себи ћеш га пререзати. Ја се не бавим 

таквим стварима. 

(Капелник ватрогасне музике погледа Прпулкова, пa Куситасева и, сав 

преплашен, брзо излази према дубини, десно). 

КУСИТАСЕВ: Само да видите: од толике чистоће, просто да ти се смучи... 

(Пауза). Него, онај трговац ми се нешто сумњиво мува около... 

ПРПУЛКОВ: Скачковски? 

КУСИТАСЕВ: Та налицкана лажовчина... 

ПРПУЛКОВ: Зар није испунио обећање? 

КУСИТАСЕВ: Испунио је, али баш њега се плашим ,.. 

ПРПУЛКОВ: Постао си много плашљив у последње време. Раније, ниси био 

такав. 

КУСИТАСЕВ: Нашао нас у шкрипцу, попео нас у своја кола, па се бојим да 

нас све не изврне у неки дубок јарак. 
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ПРПУЛКОВ: Премали је за толику пажњу. 

КУСИТАСЕВ: Премали или превелики, не знам, али – приметим ли нешто 

конкретно – овом руком ишчупаћу му покварени гркљанчић! (Гест левом 

руком). 

ПРПУЛКОВ: Очигледно, твоја левица, Рафе, не може да мирује. У рату је 

обарала мушкарце, у миру – женске, a сад ce острвила и на трговце. 

КУСИТАСЕВ: Ех, рат... Ви сте судили, a ja сам морао да чистим. Због тога 

ме уопште није брига. Камо среће да сам више тих душмана очистио, сад би 

на земљи било чистије. 

ПРПУЛКОВ: A за женске које су падале као снопље? 

КУСИТАСЕВ: За то се искрено кајем. Да није било те афере са женама – 

докле бих дотерао! Али, ето, ђаво ме некако намами – па... 

ПРПУЛКОВ: A, ђаво у хаљини, па леп, привлачан... 

КУСИТАСЕВ: Сад ce и за дупе гризем, али – касно. Учињено ce не враћа. 

ПРПУЛКОВ: Преда мном ce кајеш, a и даље настављаш да обараш... 

КУСИТАСЕВ: Где то? Кo вам je рекао? Ко шири такве клевете о мени? 

ПРПУЛКОВ: Ја их измишљам за сопствено задовољство. 

КУСИТАСЕВ: А, боли ме брига за то. Могу само на сувом хлебу и води, што 

се каже... Чистији и од божјег анђела. Не, кад ти измисле неко име, пa био ти 

и не знам какав, има да га вучеш чак до гроба. 

ПРПУЛКОВ: Много ce узбуђујеш, a то није добро за срце. 

КУСИТАСЕВ: А, боли ме брига за то. Могу да ми само пљуну под прозор. 

(Пауза). Него, нешто друго ме брине... 

ПРПУЛКОВ: Да ниси заљубљен? 

КУСИТАСЕВ: Није реч о томе. Него, о нечем из рата. 

ПРПУЛКОВ: Зар још ратујеш? 

КУСИТАСЕВ: Ратујем с једним црвом. Однекуд ce увукао у мене и рије ли 

рије. 

ПРПУЛКОВ: Ти, гвоздени човек из рата, па да се уплашиш од једног 

ништавног црва? Згази га, смрви га! 

КУСИТАСЕВ: Да је споља, лако бих га... Али увукао ми се овде... (показује 

на груди)... и само копа, копа... Нарочито ноћу, кад све унаоколо замре. 

(Пауза). Можда ћеш ми се смејати, али осећам да теби то могу да кажем... Ти 

ћеш ме правилно разумети. 

ПРПУЛКОВ: Казуј, само брже, јер треба да идем. 
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КУСИТАСЕВ: Очистио сам што сам очистио, a у рату тако je требало и да 

буде. То сам чинио за нашу праведну ствар. И зато ми је савест сасвим чиста. 

Али, понекад, нешто у мени као да каже: „А ако има пакла?” 

ПРПУЛКОВ (подругљиво): Има, како да нема... 

КУСИТАСЕВ: Знам да нема. Знам да нема ни бога. Али, ето, тако... A ако 

ипак, има пакла? Кo ће да ce кува у оном катрану? 

ПРПУЛКОВ: Твоја је ствар, Рафе, за попа, a не за мене. 

КУСИТАСЕВ: Какав поп? Браду ћу му ишчупати! Ја сам револуционар! 

ПРПУЛКОВ: Таквог те волим! (Пауза. Осврће ce около. Гледа на ручни сат). 

Пођи горе, узми шта треба (показује на хотел) и чекај ме пред улазом. Јеси 

ли научио шта треба да говориш? 

КУСИТАСЕВ: И у сну да ме запиташ, одмах бих... 

ПРПУЛКОВ: Добро. Узми ово и стави у моју ташну. (Даје му блок за 

цртање). 

(Куситасев одлази у хотел. Здесна, из дубине, долази Скачковаси, с тешким 

кофером у руци). 

А, трговац? (Скачковски му прилази). Селиш ли се или бежиш из града? 

СКАЧКОВСКИ: Ексклузивна колекција „кумове капљице”. Moj лични 

поклон вама! 

ПРПУЛКОВ: Да не мислиш овде да ми утрапиш тај тешки кофер? 

СКАЧКОВСКИ: A где бих друго? 

ПРПУЛКОВ: Кући... (Показује према дубини, десно). Само, дискретно... Јер, 

за злобне очи нема препреке и даљине. 

СКАЧКОВСКИ: Препустите то мени. И кроз иглене уши провући ћу ce a да 

ме нико не примети. (Полази са кофером). 

ПРПУЛКОВ: Чекај мало. (Прилази Скачковском). После ћеш доћи горе. 

(Показује на спрат хотела). Бићеш ми почасни гост. 

СКАЧКОВСКИ (дубоко ce клањајући): Увек на услузи. 

(Скачковски излази десно. 

Слева, из главне улице, у дубини, појачава ce жагор. Отуда долази млађи 

милиционар u прuлази Прпулкову. Овај му нешто потврдно климне главом. 

Милиционар ce повлачи. 

Прпулков ce осврће унаоколо u полази према дубини, одакле ce појављује 

капелник. Ha знак Прпулкова један трубач, a за њим u невидљива ватрогасна 

музика, фанфарама најављују почетак свечаности. 
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Музика затим свира свечани марш. 

Прпулков убрзаним корацима одлази у дубину, лево. Кроз улазна врата 

хотела излази Куситасев. Прате га собарице обучене у народну ношњу: 

Маре носи јастуче са маказама, a Донка, старија – послужавник с хлебом u 

сољу. 

Ha улазна врата хотела келнер поставља тробојну траку, a затим ce 

повлачи. 

Куситасев, с пратњом, застаје на два-три метра испред улаза. 

Старији милиционар поправља своју униформу u нервозно почиње дa шета 

дуж тротоара, испред хотела, погледајући млађег милиционара, на углу, у 

дубини десно. 

Жагор ce појачава u већ ce чују први узвици: „Живео!...” 

С леве стране, из дубине, долази свечана пoворка: Мижимаков са супругом, 

Кртов са супругом, Тумбеков u Лисичкова, Прпулков, Трпеска u Киселички. 

Ha средини позорнице Мижимаков застаје u гледа на спрат хотела, a 

затим ce окреће према згради општине. Невидљива деца машу разнобојним 

зохтавицама. Председник општине отпоздравља руком... Мижимаков u 

пратња полазе затим ка хотелу. Испред улаза дочекује ux Куситасев. 

Поворка застаје – Мижимаков на два-три корака испред групе. 

Прпулков дaje знак капелнику ватрогасне музике у дубини. Музика престаје). 

КУСИТАСЕВ: Друже председниче нашега града, дошао je најзад 

дугоочекивани час. Необично смо срећни што ћете управо ви први крочити 

преко овога прага. Нек ваша посета буде срећна за све нас. Добро нам дошли 

у наш нови – хоћу рећи – у наш обновљени хотел! 

(Музика наставља дa свира свечани марш. 

Мижимагсов ломи парче хлеба, замаче га у со, зажмури u ставља га у уста. 

Затим, с јастучета, узима маказе u пресеца траку, a онда ce рукује с 

Куситасевом u његовом пратњом. 

И остали ce рукују с Куситасевом. 

Председник општине са групом свечаних званица улази у хотел. 

Здесна, из дубине, дотрча Скачковски. 

Млађи милиционар покушава дa га задржи. Даје знак старијем милиционару 

код улаза. Али Скачковски успева дa ce пробије. Старији милиционар – за 

њим. 
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Кроз звуке свечаног марша, час јаче a час слабије, чују ce узвици: 

„Живео!...”). 

 

Завеса 

 

СЦЕНА ДРУГА 

 

Апартман за високе госте у хотелу „Венеција”. 

Дневна соба. Златна боја зидова, црвено тапацираног намештаја, стил u 

величина предмета – cвe то указује на видљиво настојање да се прикаже 

максимална раскош u помпа, што делује нападно u без укуса. 

Изнад великог кауча, у дну, виси велика слика Тумбекова – фасада старе 

куће. 

Лево, у првом плану, велики прозор који гледа на трг. 

Десно – врата која вoдe у спаваћу собу, купатило u ходник. 

Око дугачког ниског стола поред кауча седе: Мижимаков, Мижимакова, 

Кртов, Кртова, Прпулков, Трпеска, Киселички. 

Поред врата спаваће собе стоје Тумбеков u Лисичкова. 

До врата купатила је Скачковски. 

Куситасев je у сталном покрету; дaje упутства двојици келнера који почињу 

дa служе пиће. 

Споља, кроз отворени прозор, чују се чести узвици: „Живео!...” 

Мижимаков устаје, притеже cвoj сако u појављује се на прозору. 

Узвици прерастају у непрекидне овације. 

Мижимаков руком даје знак да жагор престане. 

 

МИЖИМАКОВ: Другарице и другови, грађани и грађанке нашег лепог 

града!... Срећан сам што могу да вам саопштим да је човек којег смо 

очекивали, да је наш драги гост, због презаузетости, овог пута био спречен 

да посети наш лепи град. 

(Узвици разочарања: А-аа...). 

Али, он ме je замолио – и то ми причињава нарочиту част – да вам у његово 

име испоручим срдачне и топле поздраве и да вам пожелим много успеха у 

вашем даљем раду. 
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(Узвици: „Живео!” Овације... Неко време Мижимаков аплаудира заједно са 

народом u онима у апартману, a затим брише лице u седа. Седају u 

Тумбеков, Лисичкова u Скачковски. Споља допиру узвици: „Анђел!... Анђел дa 

говори!...” To прелази у скандирање u овације). 

МИЖИМАКОВ (Прпулкову): Хајде, појави се. И ти им нешто реци. 

КРТОВ: Хајде, устај! 

(Прпулков устаје u појављује се на прозору. Узвици u овације се појачавају, 

али се после неколико тренутака стишавају). 

ПРПУЛКОВ: Кад баш хоћете, добро, да вам и ja кажем неколико речи. 

(Пауза). Ја нисам говорник. Нисам припремао свој говор. Нити сам имао 

времена... (Пауза). Бисмо ли могли да будемо мало бољи и вреднији него 

што смо сада? Могли бисмо. Само, нашој општини потребан је неко ко ће да 

нас пробуди, поведе и одушеви. Тада бисмо правили чуда! A за оне који воле 

да само посматрају са стране, понекад богами, биле би потребне и батине! 

(Узвици споља: „Тако је!”...). 

Чекали смо високог госта, a дочекали само председника наше општине... 

Народ ce и на манастирским славама и саборима окупљао да се повесели и 

поигра. Па тако и ми, кад смо ce већ скупили, да заиграмо и да се 

провеселимо, на свој рачун. Осим тога, свако од вас има по једно пиво и на м 

о ј рачун! 

(Бурни узвици u одобравање: „Анђел!“ Кроз жагор, споља, чују ce зурле u 

бубњеви, који ce постепено стишавају. Прпулков ce враћа на своје место u 

седа. Међу присутнима – дуготрајно ћутање...). 

КУСИТАСЕВ: Пробајте ракију... Ову мастику специјално сам поручио за 

овај велики дан. 

(Неки, полако u помало плашљиво испијају). 

МИЖИМАКОВ (Прпулкову): Много си популаран. 

КРТОВ: Демагог је увек популаран. 

ТРПЕСКА: Туђи успех примате као свој неуспех. Докле ће завист да вам 

буде једина – врлина? 

КРТОВ: Стамена, ти браниш једног демагога.  

ПРПУЛКОВ: Зашто демагог? Шта вам је, другови? 

МИЖИМАКОВ: Ти се улагујеш народу на недозвољен начин. 

ПРПУЛКОВ: Могу ли да чујем какав је то начин? 
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МИЖИМАКОВ: Одмах ћеш чути. У свом говору ти спомињеш верске 

празнике, манастирске саборе и славе. Једном речи, ти ласкаш народу и 

повлађујеш његовом верском сујеверју. 

ПРПУЛКОВ: Ја сам бранио народ од тог сујеверја. 

КРТОВ: Ко си ти да браниш народ?  

ПРПУЛКОВ: A ко сте ви? (Кратка пауза). 

МИЖИМАКОВ: Ако си бранио народ, зашто си, прекјуче, на јавном месту, 

певао „Христос воскресе”? 

ПРПУЛКОВ: О, пa ви знате и за то? 

КРТОВ: A шта мислиш – да ми спавамо? 

ПРПУЛКОВ: Певао сам, јер волим музику. A вера и црква леже ми на срцу 

баш као и лањски снег. 

ТРПЕСКА: Мижимакове, где сте крстили ваше треће дете? 

МИЖИМАКОВ: Зна се: код куће. 

ТРПЕСКА: A ко га је недељу касније однео у цркву да га крсти поп па да – за 

сваки случај – буде сигурније? 

МИЖИМАКОВ: To je измишљотина, то је лаж. 

ТРПЕСКА: Чудно, сав град зна о томе, само ти – не знаш. 

МИЖИМАКОВ: Ако је ту глупост урадила баба, учињено je то без икаквог 

мог знања и одобрења. 

КУСИТАСЕВ: Молим вас, пробајте кавијар. Taj редак кавијар поручио сам 

специјално за ову прилику чак из СССР-а! 

МИЖИМАКОВА: Пауне, јеси ли ме довео да слушам ваше вечите свађе? Зар 

не видиш да су неки просто зелени од зависти због твоје функције? 

КУСИТАСЕВ: Другови, да се напијемо... (Понеко окуси кавијар u испије 

чашу-две). 

КРТОВ (Прпулкову): Одлучили смо ко ће бити једини кандидат за следеће 

изборе, a ти држиш предизборне „говоре”? 

ПРПУЛКОВ: Где то? Кад? 

КРТОВ: Сад, малопре. (Покизује на прозор). 

ПРПУЛКОВ: Не знам шта вам то смета у мом кратком говору? 

КРТОВ: Много штошта... Шта ти је, на пример, значило оно: „Нама у 

општини треба неко ко ће да нас поведе и одушеви?” На кога си то мислио 

оним – неко? 

ПРПУЛКОВ: Ни на кога. Просто напросто, онако – дошло ми је на језик. 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

551 

 

МИЖИМАКОВ: Киселички, је ли он нешто тако рекао? 

КИСЕЛИЧКИ: Ако ви кажете да је рекао, значи – рекао je. Можда ја нисам 

добро чуо? 

КРТОВ (Прпулкову): Немој да бежиш од одговорности. Кажи, на кога си 

мислио? 

МИЖИМАКОВ: A на кога је могао да мисли, осим на самог себе? 

ТРПЕСКА: Па, и да је мислио на себе, шта с тим? 

КРТОВ: Стамена, ти разбијаш наше јединство. 

МИЖИМАКОВ: Ако није мислио на самог себе, зашто је, на крају, све 

частио пивом? Он се, другови, у предизборној борби, служи истим 

средствима којима се служио ненародни режим! 

МИЖИМАКОВА: Пауне, молим те... (Покушава дa га ућутка). 

ПРПУЛКОВ: Частио сам, јер сам био расположен да частим, и ништа више. 

КУСИТАСЕВ: Другови, молим вас, пробајте кокошке... Нису са наше фарме. 

Набавио сам их, специјално за ову прилику, од једног пријатеља са села. 

Значи, храњене су природним кукурузом... 

(Понеко мезети u испије чашу). 

ПРПУЛКОВ (одједном): А, ако се, ипак, кандидујем? 

(Пауза. Запрепашћење). 

МИЖИМАКОВ: Како на тако нешто можеш и да помислиш? 

КРТОВ: Прпулкове, према својој функцији, ти на себе узимаш превелику 

слободу! 

МИЖИМАКОВ: Јеси ли био на састанку, када смо решили тај проблем? Па, 

ти си ce и сам сложио да једини кандидат будем ја! 

ПРПУЛКОВ: Био сам на састанку, али сам о том питању ћутао. 

КРТОВ: Киселички, да ли је Прпулков био – против? 

КИСЕЛИЧКИ: Мислим да je ћутао, али није се изјаснио – против. 

КРТОВ: Куситасев, јеси ли чуо да је он био против? 

КУСИТАСЕВ: Ништа нисам чуо, друже Кртов, само знам да није био 

против. 

КРТОВ: Прпулкове, нико није чуо да си био – против! 

ПРПУЛКОВ: Ћутао сам, али нисам био – за. 

МИЖИМАКОВ: Како то? Твоје ћутање ми смо схватили као одобравање. 

Па, ти си потврдно климао главом? 

ПРПУЛКОВ: Јер ми je била отежала и пуцала је од бола. 
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ТРПЕСКА: Зар ћете и за мене рећи да сам била – за? Како вас није срамота? 

МИЖИМАКОВ: Е, то из корена мења ситуацију. 

КРТОВ: To је расцеп! Секташтво!... 

КУСИТАСЕВ: Другови, молим вас, пробајте винце... To је ретка, специјална 

сорта – „кумова капљица” – само за овако свечане прилике. Поручио сам га 

издалека... 

СКАЧКОВСКИ: Е, за то – да опростиш! То вино набавио сам ја, по цену 

изузетних напора и жртава. A ти му ни имена ниси чуо. 

КУСИТАСЕВ: Добро, де... Ти или ја, свеједно. Важно je да је вино добро. 

Изволите... 

(Понеко презалогаји u испије мало вина). 

КРТОВ (Прпулкову): Одлучио си да се кандидујеш, је ли? Добро. Да видимо 

онда колико одговараш једном таквом месту? 

ТРПЕСКА: Одговара, много више него ваш кандидат, друже Кртов. 

КРТОВ: Другарице Трпеска, адвокати нам нису потребни. Ако има смелости 

нека сам каже. 

ПРПУЛКОВ: И раније, a нарочито после ова три дана и ноћи, увидео сам да 

бих могао да руководим градом кудикамо успешније од друга... 

МИЖИМАКОВ: То смо хтели да чујемо. A сад, да окренемо лист! 

ПРПУЛКОВ: Који, бре, лист? 

МИЖИМАКОВ: Кад си већ тако високо запуцао, да видимо како обављаш 

садашњу функцију? 

ПРПУЛКОВ: Обављам је много успешније од било кога на мом месту. 

МИЖИМАКОВ: Е, то треба најпре да утврдимо. Ha пример, ко је наредио да 

се сруши кућа Хаџитоневих? 

ПРПУЛКОВ: To смо решили заједно ти и ја у општини. Ја сам само извршио 

оно што смо... 

МИЖИМАКОВ: Киселички, како гласи закључак о том предмету? 

КИСЕЛИЧКИ: Па, у записнику стоји: „Да се испита евентуално уклањање...” 

МИЖИМАКОВ: Значи, „да ce испита” и „евентуално”, a не да ce преко ноћи 

сруши! 

КИСЕЛИЧКИ: Ја сам, друже председниче, са своје стране, указивао на то и 

чак сам у принципу био и против, јер je та кућа била најлепша стара кућа у 

граду. И сад ми је чак оно место без ње некако ружно. 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

553 

 

ПРПУЛКОВ: Сад ти je ружно, a шта си рекао онда? Јеси ли сам на себе 

преузео одговорност за рушење? 

КИСЕЛИЧКИ: Да, преузео сам... Кад захтевате од мене, морам да 

преузмем... 

(Понеко се око стола насмеје). 

ТУМБЕКОВ: И ја сам, са своје стране, макар и као гост, молио да се спаси 

тај прекрасни егземплар наше старе градске архитектуре... 

ПРПУЛКОВ: Брига тебе за стару архитектуру! Него, отворено признај: наш 

многопоштовани уметник остао је без свог модела. 

ТУМБЕКОВ: Остао, али то је посебно питање. 

ЛИСИЧКОВА: За старо у нашој култури заиста нема довољно разумевања. 

ПРПУЛКОВ: Зар и вама, цењена научнице, испод земље нешто недостаје? 

МИЖИМАКОВ: Прпулков, тај тон не пристаје твојој функцији. 

ТРПЕСКА: Нападнете човека, a затим вам смета његов тон. Могу ли знати 

зашто толико жалите за том старом кућом? 

МИЖИМАКОВ: Намеравали смо да је претворимо у музеј. Музеј нашег 

града. Јер град без музеја, је ли то град? 

ТРПЕСКА: Ја сам, опет, чула нешто друго: хтели сте у њу да уселите вашег 

шурака... 

МИЖИМАКОВ: To je већ неподношљиво! To је чиста клевета! 

КРТОВ: Стамена Трпеска, јавни радник, па да на јавном месту говори такве 

ствари! 

КУСИТАСЕВ: Другови, молим вас, послужите се мојим специјалитетима. 

Па, за кога сам их са толико љубави припремао? 

(Понеко ce послужи u мало попије). 

МИЖИМАКОВ: У реду, овог пута да пређемо и преко тога... Али пред нама 

се још налазе толико тешке чињенице злоупотребе службене дужности и 

ниски чин подмићивања. 

ПРПУЛКОВ: О каквим чињеницама сањате, људи? 

МИЖИМАКОВ: Кo je госте Тумбекова и Лисичкову прогласио почасним 

грађанима? 

ПРПУЛКОВ: А, значи, то су те „тешке чињенице”? Примам ту одговорност, 

драге воље. (Пали цигарету). Њих двоје искрено се заложило на украшавању 

града и помислио сам да је ред, бар симболично, да им се на неки начин 

одужимо. 
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КРТОВ: Кад би сваки грађанин почео да друге проглашава почаснима, куда 

би нас то одвело? 

ПРПУЛКОВ: Мислим да ја нисам обичан грађанин. 

МИЖИМАКОВ: Утолико горе по тебе. Ти добро знаш ко, једини у граду, 

има право да обави тај високи и свечани чин! Твоје је било само да поднесеш 

предлог. 

ПРПУЛКОВ: Па, ето, подносим предлог. 

ТУМБЕКОВ: Ако треба, ми смо спремни да се одрекнемо те части. 

МИЖИМАКОВ: Не, проблем није у томе. Ви сте то заслужили и остаћете 

почасни грађани. Реч је о неовлашћеном прекорачењу својих права и – 

гажењу права других. 

ТРПЕСКА: Зар ce и ти, Мижимакове, можеш пожалити да немаш довољно 

права? 

МИЖИМАКОВ: Не ради ce о мојим правима, већ о усвојеним високим 

принципима... 

МИЖИМАКОВА: Пауне, молим те... 

КУСИТАСЕВ: Другови, ја сам очајан. Нико се ничим не служи. Кажите – 

ако вам се нешто не допада, донећу друго. Све сам спремио. Све имамо... 

(Понеко ce око стола послужује u испија. Мижимакова u Кртова одлазе у 

купатило). 

МИЖИМАКОВ: A шта да кажемо за бројне случајеве корупције? 

ПРПУЛКОВ: Зар ваша злобна оптужница још није исцрпљена? 

КРТОВ: Не бежи од одговорности, Прпулкове. Чим си одлучио да се 

кандидујеш, дужан си да о свему шта си радио положиш рачун. 

ПРПУЛКОВ: Па, добро, рекосте – корупција. Али, на кога мислите: на мене 

или на себе? 

МИЖИМАКОВ: Ми се лако не збуњујемо. Своју демагогију чувај за себе. 

Него, ако си тако смео, одговори директно на питање: ко је примио корпу 

jaja и кокошку од сељака Крекова и Кикеркова? 

ПРПУЛКОВ: Сами су то оставили. Ја сам чак рекао да их неко стигне и да 

им све то врати. 

МИЖИМАКОВ: Рафе Куситасев, да ли су се прекјуче увече, у једној 

хотелској соби јела пржена jaja и печена кокошка? 

КУСИТАСЕВ: Јело ce, друже Пауне. Уз пиће морао сам да донесем и мезе, 

иначе се не би могло издржати... 
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МИЖИМАКОВ: Киселички, да ли се појело то печено мито? 

КИСЕЛИЧКИ: Е, јело се... Боље да ме ујела змија отровница него што сам 

jeo... 

ТУМБЕКОВ: И ja сам jeo, али сам мислио да је то овде нешто уобичајено... 

МИЖИМАКОВ: Молим, хтео сам само да констатујем чињенице. Друго, ко 

је од двојице сеоских учитеља, Цицимова и Цицонкова, примио уметничку 

слику? 

ТУМБЕКОВ: Шта? Зар je примао и уметничке слике? 

ПРПУЛКОВ: To није уметничка слика, већ школски задатак једног ученика 

основне школе.  

МИЖИМАКОВ: Докажи, па да ти верујемо. 

(Мижимакова u Кртова ce враћају из купатила u седају за сто. 

Устаје Киселички u одлази тамо где су биле оне. Прпулков ce осврће около u 

узима своју ташну, вади из ње блок u лист с нацртаном старом 

македонском кућом). 

ПРПУЛКОВ: Ево те „слике”... (Показује је u дaje цртеж Мижимакову). 

МИЖИМАКОВ (гледа цртеж): Занимљиво... (Пружа га Кртову). 

КРТОВ (гледа цргеж): Није лоше. (Пружа га Тумбекову). 

ТУМБЕКОВ (гледа цртеж): Чудно... Линије и површине мало су 

деформисане, али – ипак – има нечег... (Дaje цртеж Прпулкову). 

ПРПУЛКОВ (гледа слику на зиду изнад кауча u упоређује je с цртежом из 

школског блока): Не само да нечег има, већ има нечег великог: таленат! И да 

би се насликале лепе слике, драги Тумбеков, није потребна никаква 

академија, већ таленат и само таленат. 

ТУМБЕКОВ: Да, али без образовања, многи су таленти – пропали. 

ПРПУЛКОВ: A колико их је – неталентованих али образованих, који су 

успели? 

МИЖИМАКОВ: Оставимо, за сада, таленте по страни. (Прпулкову). Добро, 

да се сложимо: школски задатак... Али и тај школски задатак примио си као 

мито? 

ПРПУЛКОВ: Учитељи су ми га дали само као симболичан дар. 

МИЖИМАКОВ: Човек на твојој функцији не би смео да га прими! 

ТРПЕСКА: И тај лист из блока боде вам очи? Зар вам је било мало црне боје 

да сасвим оцрните човека? 

(Киселички ce враћа из купатила u седа. 
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Устају. Тумбеков u Лисичкова u одлазе према купатилу. Лисичкова улази, a 

Тумбеков стоји пред вратима. 

Улази Менка Прпулкова u тренутак застаје, загледајући ce у свог супруга, a 

затим u у цело друштво). 

ПРПУЛКОВА: Чекам те на ручак, a ти опет овде? У овом гнезду разврата! 

ПРПУЛКОВ (устајући): Зар и ти, Менка?! 

ПРПУЛКОВА: A ко би други, ако не ја? 

ПРПУЛКОВ: Зар не видиш да смо чекали високог госта, и... 

ПРПУЛКОВА: Којег госта? Он није дошао. Брига њега за такве као што си 

ти! 

ПРПУЛКОВ: Менка, молим те... 

ТРПЕСКА (устаје u прилази Прпулковој): Смири се, Менка. Нема ничег 

страшног. 

ПРПУЛКОВА: Како нема? Прекјуче увече, затекла сам га на делу, ево овде... 

(осврће ce унаоколо)... у једној соби. 

ПРПУЛКОВ: Менка, молим те... 

ПРПУЛКОВА: Моли ce оној собарици, a не мени. 

ТРПЕСКА: Кojoj собарици? 

КУСИТАСЕВ: Човек није крив. Ми смо криви. Знате, наше су собарице врло 

привлачне и попустљиве, народне собарице... 

ТРПЕСКА: Смири се, Менка. Да седнемо. 

ПРПУЛКОВА: Прекјуче увече заклео ми се да никада више неће 

прекорачити праг хотела, a сад је опет овде. 

ТРПЕСКА: Сад није сам. Сви смо заједно на свечаном ручку. 

ПРПУЛКОВА: To је неиздржљиво! 

ТРПЕСКА: Такви су мушкарци. 

ПРПУЛКОВА: Камо среће да сам га оставила на време, као ти оног... A не 

овако целог живота да... 

ТРПЕСКА: Све ће бити добро. Да седнемо... 

(Прпулкова за тренутак ућути, још једном загледа око себе, у присутне и, 

смиренија, седне поред Трпеске. 

Лисичкова излази из купатила u, заједно с Тумбековим, седа за сто). 

КУСИТАСЕВ: Мили другови и другарице, молим вас, учините ми бар 

једном част: послужите се мојим специјалитетима... 

(Попеко ce послужује u мало испија). 
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МИЖИМАКОВ: И тако, да наставимо: друго... 

ПРПУЛКОВ: Зар није исцрпљен списак ваших измишљотина? 

МИЖИМАКОВ: За нас то нису измишљотине, већ – чињенице. Друго... 

ПРПУЛКОВ: Друго си већ једном рекао. Или желиш да опет поновиш? Да ти 

се грамофон не окреће у месту, Пауне? 

МИЖИМАКОВ: Добро, треће: ко је од трговца Скачковског примио 

комплетну колекцију вина сорте „кумова капљица”? 

СКАЧКОВСКИ: To није тачно. Ja ћу доказати... Кофер сам оставио само 

онако да стоји док... 

МИЖИМАКОВ: Мислиш, као у гардероби? Говориш којешта. 

ПРПУЛКОВ: Да ли ви, људи, радите нешто друго, или по цео дан, као из 

мишје рупе, само вирите – ко шта ради и куда иде? 

МИЖИМАКОВ: И радимо и гледамо. То нам је дужност. 

СКАЧКОВСКИ: Да ce човек провуче и кроз иглене уши, опет бисте га 

приметили. То значи да у овом граду заиста нема тајни. 

КРТОВ: Ми све знамо. 

СКАЧКОВСКИ: Али све не говорите. 

МИЖИМАКОВ: Скачковски, не скачи! 

СКАЧКОВСКИ: Кад сте ме већ нагазили, скакаћу. Однео сам другу 

Прпулкову колекцију „кумове капљице”, али сам, пре тога, исто такву 

колекцију однео и другу председнику општине! 

МИЖИМАКОВ: Чиста клевета! Не знам и нисам чуо ни о каквој колекцији... 

СКАЧКОВСКИ: Примила ју је ваша супруга. 

МИЖИМАКОВА: To je подвала! Ја сам мислила да је ти шаљеш, Пауне... 

МИЖИМАКОВ: Босиљка, ja о томе апсолутно ништа не знам! 

СКАЧКОВСКИ: Исто такву колекцију однео сам и другу Кртову. 

КРТОВ: Жено?... 

КРТОВА: Ја не знам ништа... 

КРТОВ: Ни ја не знам ништа! Скачковски, ви злоупотребљавате наше 

гостољубље. Јесмо ли вас зато поставили за ову високу и свечану трпезу, 

заједно с нама? 

ТРПЕСКА: Како да не знаш, Кртове? Па, до малопре знао си – све. 

КУСИТАСЕВ (Прпулкову): Зар ти нисам рекао да ми овај трговачки пацов не 

мирише на добро? 
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МИЖИМАКОВ: Шта? Зар и ти знаш о тој афери? Да ниси и ти, Рафе, нешто 

примио?... 

КУСИТАСЕВ: Само две-три флаше, колико да ми замаже очи тај... 

СКАЧКОВСКИ: За лепотана као што си ти и то је много. 

МИЖИМАКОВ: Другови, овог пута, да пређемо и преко тога. Него, нешто 

друго је важније. (Прпулкову). Шта ти је значило оно: „ ...Нама у општини 

треба неко ко би нас повео”? 

ПРПУЛКОВ: Опет враћаш плочу? 

МИЖИМАКОВ: Враћамо je, јер преко тога не можемо и не желимо да 

пређемо! 

ПРПУЛКОВ: Па, то нама треба... 

МИЖИМАКОВ: Изјасни се! 

КРТОВ: Признај отворено шта си мислио. 

КУСИТАСЕВ: Збиља, друже Прпулков, кажи друговима отворено, јер ћеш 

ми иначе покварити ову гозбу. 

ПРПУЛКОВ: То шта сам мислио, рекао сам јавно и немам никакве намере да 

се повлачим. Али... не желим да вам сметам. 

МИЖИМАКОВ: Нећеш се кандидовати? 

ПРПУЛКОВ: Не. 

КРТОВ: Да ли је то твој коначни став?  

ПРПУЛКОВ: Да. 

МИЖИМАКОВ: Е, то је друга ствар.  

КРТОВ: У том случају, наша линија остаје – иста. 

КУСИТАСЕВ: Молим вас, послужите се. 

(Уздах олакшања код једног дела присутних. Понеко се покрене. 

Почиње интензивно дa се jeдe u пије. 

Тумбеков u Лисичкова устају u застају крај прозора. После извесног 

времена, прилази им u Мижимаков). 

МИЖИМАКОВ: Па, како се осећате у нашем граду? 

ТУМБЕКОВ: Лепо. Врло лепо. 

ЛИСИЧКОВА: Никад боље. 

МИЖИМАКОВ: Чуо сам да сте нам заиста много помогли при украшавању 

града. Да вас није уморио наш церемонијал-мајстор? (Показује на 

Прпулкова). 
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ТУМБЕКОВ: Уморан сам али, срећан. Први пут у свом животу, од друштва 

сам добио значајан и велики задатак и срећан сам што сам га успешно 

извршио. Велики напор, непроспаване ноћи, умор – све је то испуњено 

некаквим богатим смислом, светлошћу, топлином. 

МИЖИМАКОВ: Па, и не чудим се што сте срећни поред тако симпатичне 

колегинице. 

ЛИСИЧКОВА: Захваљујем на комплименту. 

МИЖИМАКОВ: И ви сте радили заједно са другом уметником? 

ЛИСИЧКОВА: Ja нисам сликар, али колико сам могла, помагала сам му. 

ТУМБЕКОВ: Одушевљен сам њеном помоћи. Да ње није било, чини ми се не 

бих могао да издржим. 

МИЖИМАКОВ: Веома ме радује ведрина и оптимизам наше омладине. 

ТУМБЕКОВ: Хвала. Можда то није уобичајено, али нас двоје желели бисмо 

да вас, управо сада, упитамо о једном нашем проблему. 

МИЖИМАКОВ: Да чујем? Учинићу за вас све што зависи од мене и од мог 

утицаја... 

ТУМБЕКОВ: Знате, Агна и ja се волимо и желели бисмо да се сутра 

региструјемо у вашем граду. Али, не знамо да ли је згодно... 

МИЖИМАКОВ (гласније): Зашто да не? Зашто да не? Згодно je; баш је код 

нас згодно! Хајде, нека вам je са срећом! (Рукује се с њима, a затим се 

обраћа свима за столом). Другови, радосна вест: наши заслужни уметници, 

друг Тумбеков и другарица Лисичкова, изразили су жељу да се региструју у 

нашем лепом граду! 

(Ceu устају u честитају Манасу u Агни). 

СКАЧКОВСКИ (Агни): Имате веома леп брош... 

ЛИСИЧКОВА: Знате, то ми је поклон...  

СКАЧКОВСКИ: Знам, знам...  

КУСИТАСЕВ: A кумови? Да изаберемо кумове? 

ТРПЕСКА: Ред је да их младенци сами изаберу. 

МИЖИМАКОВ: Тако је. 

КУСИТАСЕВ: Хајде, друже Манасе, реци кога хоћеш за кума, – хоћу рећи – 

за сведока? 

ТУМБЕКОВ: Па, ако није незгодно – друга председника. 

МИЖИМАКОВ: Чини ми особиту част да будем сведок и да повежем ваше 

животне путеве. 
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КУСИТАСЕВ: A сад, нека каже млада! 

ЛИСИЧКОВА: Moja je жеља, ако може, друга потпредседника... 

ПРПУЛКОВ: Драге воље. 

(Рукује се с Лисичковом u Тумбековим). 

МИЖИМАКОВ: Предлажем да сви испијемо пo једну чашу – за срећу наших 

драгих младенаца! 

(Cвu узимају по чашу, Куситасев им сипа вино u почињу дa наздрављају, 

куцајући се сваки појединачно са младенцима). 

МИЖИМАКОВ: Избор супруге и супруга је нешто као избор на одговорну 

функцију у друштву. Желим вам да свест о узајамној о д г ов о р н о с т и и 

дужности учвршћује вашу брачну везу! 

МИЖИМАКОВА: Много радости и с р е ћ е у вашем браку. 

КРТОВ: Младост је за мене синоним чистоте и прогресивности. Бдите над 

чистотом ваших брачних односа. 

КРТОВА: Док још нисте много заузети, користите своје дивно в р е м е! 

ПРПУЛКОВ: Љубав је чудесни, непоновљиви тренутак у животу човека. За 

ваш тренутак љ у б a в и и среће! 

ПРПУЛКОВА: Чувајте се неверства, јер оно je жива сода за љубав и брак! 

КИСЕЛИЧКИ: Док сте млади – волите се, a остало ће доћи само по себи. 

КУСИТАСЕВ: Много љубави, али и много д е ц е, јер без деце, живот je 

само орање и копање без плода. 

СКАЧКОВСКИ: У вашој љубави будите и купци и продавци, истовремено. 

Али – без проклетог н о в ц а. 

КУСИТАСЕВ: Из твојих уста – у божје уши. Само, тешко ономе ко га нема. 

(Смех). 

СКАЧКОВСКИ (вади из џепа кутијицу u отвара је; младенцима): Од моје 

скромне личности – мали скроман поклон. 

КУСИТАСЕВ: Зар у својим џеповима носиш и прстење? 

ПРПУЛКОВ: И о крштењу и венчању, и о рођењу и смрти, о свему се брине 

наша златна трговина! 

СКАЧКОВСКИ: Молим кума, односно председника, да прстење свечано 

уручи нашим младенцима. 

(Мижимаков ставља прстење на руке Агне u Манаса). 

МИЖИМАКОВ (Куситасеву, раздрагано): Рафе, шта je с том твојом 

музиком? 
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КУСИТАСЕВ: Па, све време узалуд дрема за вратима. (Пљесне два-три 

пута длан о длан према вратима, у дубини). Хеј, свирачи! 

(Улази неколико свирача u застају поред врата). 

СВИРАЧИ (Мижимакову): Ваша жеља, друже председниче? 

МИЖИМАКОВ: Коло! 

(Музика у лаганом ритму засвира македонско „оро”. Мижимаков вади белу 

марамицу u поведе коло, у које се хватају сви присутни осим Киселичког). 

ПРПУЛКОВ: Целе, што се и ти не ухватиш у коло? 

КИСЕЛИЧКИ: To је за вас младе. Није то за мене... 

ПРПУЛКОВ: Како да није? И ти си млад! Још ћемо ми у – серенаде!... 

КУСИТАСЕВ: Кад ти се свира, мораш и да играш. 

КИСЕЛИЧКИ: Тако је. Само, ове моје ноге слабо ме држе... (Хвата се у 

коло). 

КУСИТАСЕВ: Да се ниси нацугао? 

(Коло се неко време наставља у лаганом, a затим прелази у бржи ритам, да 

би – за кратко време – достигло врхунац разиграности. 

У том тренутку улази старији милиционар u дaje руком знак Мижимакову, 

који напушта коло u извесно време нешто разговара с милиционаром. 

Мижимаков, затим, даје знак музици да престане. 

Свирање се прекида, али cвu – пo инерцији – још увек настављају да играју. 

Мижшшков се, вичући, обраћа свима). 

МИЖИМАКОВ: Гост долази!  

КРТОВ: Како?  

ПРПУЛКОВ: Немогуће! 

КУСИТАСЕВ: Да то није масло каквог шаљивчине?... 

МИЖИМАКОВ: Службено сам обавештен. (Показује на старијег 

милиционара, који се повлачи према вратима u излази. Пауза). 

КИСЕЛИЧКИ: Лепа парада! 

МИЖИМАКОВ: Шта сад да радимо? 

КРТОВ: Мобилизација! 

КУСИТАСЕВ: Звона на узбуну! 

МИЖИМАКОВ (Прпулкову): Анђеле, ти си одговоран за дочек... 

ПРПУЛКОВ: Овога пута само – ако се сви сложе. 

МИЖИМАКОВ: Кo је „за” – нека дигне руку! 

(Сви дижу руке). 
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МИЖИМАКОВ (Прпулкову): Сви се слажу. Преузми одговорност! 

ПРПУЛКОВ: Добро... 

(...Излази из кола, прилази прозору, баца поглед на улицу u повлачи се. Још 

понеко изиђе из кола u погледа кроз прозор, a затим према угловима 

просторије, ка отвореним вратима). 

МИЖИМАКОВ (поред прозора): Ово је пакао! (Удаљава се). 

(У брзом ритму, запрепашћени u ужаснути, cвu осим Прпулкова, с криком 

напуштају позорницу). 

ПРПУЛКОВ (према прозору): Где je н а р о д? 

(Трчећи, напушта позорницу). 

 

Завеса 

 

СЦЕНА TРEЋA 

 

Брадати u голобради чистач улице полако чисте трг малог града испред 

општине u хотела. Чистећи, они се удаљавају један од другог, да би се, 

неколико тренутака касније, пoновo приближили. 

Голобради застаје, извлачи из џепа новине u почиње да чита. 

Брадати то примети, ослони се на дршку своје метле, u помало подругљиво, 

посматра голобрадог. 

 

БРАДАТИ: Што си набио кљун у те новине, као рода у бразду? Зар је толико 

занимљиво? 

ГОЛОБРАДИ: Овога пута, да видиш, веома. Све наше су посмењивали. 

БРАДАТИ: Кoje „наше”? 

ГОЛОБРАДИ: Из општине. (Показује према згради општине). Великом 

метлом – све напоље! 

БРАДАТИ: Одакле – напоље? 

ГОЛОБРАДИ: С њихових функција. Били су, али – само једну ноћ, и више 

нису ништа. 

БРАДАТИ: Ништа?... Није ваљда? 

ГОЛОБРАДИ: Овде тако пише. 

БРАДАТИ: Хајде, прочитај, да и ја чујем какво је то чудо. 
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ГОЛОБРАДИ (чита): „Истовремено ова мера значи и неспојивост с 

њиховим чланством и избором у органима Савеза комуниста општине. 

Председништво сматра да споменути не могу остати да врше најодговорније 

функције у општини.” (Склапа новине u ставља их у џеп). A сад, верујеш ли? 

БРАДАТИ: У последње време као да ми је нешто говорило: ваљда ће нешто 

да се деси. Знао сам да се морало десити баш ово. 

ГОЛОБРАДИ: Али тек пошто се десило. Лако је предсказивати уназад! 

(Обојица ућуте u погледају cвоје метле). 

ГОЛОБРАДИ: Овај дочек je и нас добро ознојио, али je и овима (показује 

према згради општине) застао у грлу, као кост. 

БРАДАТИ: Шта су посејали, то су и пожњели. Него, нека о томе брину они 

који дођу на њихова места. 

ГОЛОБРАДИ: Штета за Прпулкова. Био је човек – весељак. Волео је да се 

весели, па, богме, и да пролумпује с друштвом. 

БРАДАТИ: Али, на чији рачун? 

ГОЛОБРАДИ: Па зна се – на државни! 

БРАДАТИ: A мени је, ипак, жао Целета Киселичког. Што му је требало да се 

под старе дане пење на њихова кола? 

ГОЛОБРАДИ: Да је био паметан, па да се не пење. Али, осладило му се, па 

није издржао. 

(Пауза. Почиње да роси). 

ГОЛОБРАДИ: Е, гледај!... (Испружи руку с дланом к небу). Почиње да 

роси... 

БРАДАТИ: Баш добро, богами. Кад с пролећа на чисту земљу падне кишица, 

биће плодна година... A зашто не би и била? Лепа je и плодна наша земљица, 

a златне руке има наш народ. Само, треба je чешће орати и чистити од 

проклетог корова, сатрло му се семе његово! 

(Чистачи настављају да мету у различитим правцима). 

 

Завеса 

 

Извор:  

Савремена македонска драма, избор: Александар Спасов, превод: Тамара 

Арсовска, Саша Маркус, Слободан Мицковић, Ангел Д. Палашев, Влада 

Урошевић, Матица српска, 1977. 
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ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Анализирајте структуру драме. 

- Истражите актуелност драме Б. Пендовског. 

- Какав је однос аутора према различитим професијама у друштву 

које приказује? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМЕ АРСОВСКИ 
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APCOBCКИ, Томе (Косовска Митровица, 23. IX 1928 – Скопље, 21. 

IV 2007) – песник, приповедач, драмски аутор, преводилац. Дуго је радио као 

драматург на Македонској радио-телевизији, члан је Друштва књижевника 

Македоније од 1959. године. Појавио се збирком песама Шака смеха (1958), 

али је пажњу македонске критике скренуо својом првом драмом Александра 

(1958). Аутор је великог броја драма, у којима је присутна поетика лирско-

реалистичког и психолошко-реалистичког дијалога. Његови драмски 

текстови могу да се сврстају у три групе: драме са историјским темама, 

ангажоване савремене драме и комедије. Драме Диогенов парадокс, Обручи и 

Корак до јесени представљају својеврсну трилогију парадоксалног јунака 

ситуираног у савременост и у сасвим конкретну средину. Од осамдесетих 

година XX века окреће се ка стваралаштву за децу и објављује већи број 

романа. 

 

ДЕЛА:  

 

Драме: Матурска вечер (1964), Обрачи (1965), Чекор до есента 

(1969), Скок преку кожа (1976), Благиот допир на љубовта (1984); комедије: 

Бумеранг (1969), Убавината чекори сама (1974); телевизијске драме: Грст 

среќа (1962); Стотиот чекор (1964), Грдиот нарцис (1964), Коктел за 

четворица (1970), Залез над езерската земја (1973). 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Миодраг Друговац, Историја на македонската книжевност XX век 

(1990); Јелена Лужина, Македонската нова драма (1996). 

Весна Мојсова Чепишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 88. 

 

  



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

567 

 

ДИОГЕНОВ ПАРАДОКС 

 

СУДСКA ДРАМА У ДВА ДЕЛА 

 

ЛИЦА 

 

Инж. ДРАШКО КАРОВСКИ  

ДАНИЦА, његова жена  

НИКОЛА, његов отац  

ДРАШКОВА MAJКA 

Инж. ВЛАДИМИР КРСТИН БОРСКИ, директор Завода за високоградњу  

Др АЛЕКСЕЈ КОНДАРКО, професор универзитета  

Инж. БОРИКА КОРДА, Драшкова колегиница  

ДАНЧО ГАЛЕВСКИ, грађевински техничар  

СУДИЈА  

ТУЖИЛАЦ  

БРАНИЛАЦ 

ТРИПУН, судски служитељ 

СУДСКИ ЗАПИСНИЧАР 

МИЛИЦИОНАР 

ЧЛАНОВИ СУДСКОГ ВЕЋА 

СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ, ПУБЛИКА. 

Радња се дешава за време представе у позоришту. 
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ПРВИ ДЕО 

 

Позорница, заједно са гледалиштем, представља судску салу. Судија 

седи лицем према публици, лево u десно, за столом, седе чланови судског 

већа, a сасвим напред су места за тужиоца u браниоца. На једној страни 

позорнице налази се простор за оптуженог, на другој за записничара u 

остали помоћни персонал. Сведоци долазе пред пулт, који је постављен 

скоро на авансцени, u, у односу на публику u судије, стоје у полупрофилу. 

Завеса je дигнута u за све време цела позорница је отворена. Повремено 

улази судски служитељ u проверава да ли је све на свом месту. 

Први улази бранилац u заузима своје место. Вади u распоређује пo 

столу cвoje хартије u још једном прегледа јучерашњи записник. Затим улази 

оптужени, у пратњи милиционара. Он je скоро одсутан u на тапшање 

милиционара реагује сасвим механички. Улазе чланови судског већа, судски 

зашсничар u остали судски службеници. Једни другима упућују знаке 

поздрава. 

Док службеници излазе на сцену, Судија се помоли из портала, 

долази на авансцену u заинтересовано разгледа публику. За то време сцена 

се мало замрачи. Судија веома озбиљно подиже руку да би умирио публику и, 

осветљен једним рефлектором, проговара: 

 

СУДИЈА: Желиш ли вечну срећу  

– не спавај!  

Претвори ноћ у дан! 

Јер онај који спава слеп је,  

a успаваним срећа не долази.  

Али ево један савет свима вама који сте овде:  

зграда подигнута од прашине – 

у прашину ће се и претворити.  

Ако вам се то догоди, 

не окривљујте ни бога ни човека:  

сами сте криви. 

Побегните што пре из затвора свога „ја”,  

удаљите се макар корак од себе и видећете  

– у ружама осим трња има и ружа. 
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(Један рефлектор осветљава слику Јустиције, везаних очију са теразијама u 

мачем у рукама, насликану као амблем на зиду иза судског већа). 

СУДИЈА: Ово je кућа Правде и ја сам њен слуга. (Показује на Јустицију). 

Молим вас да то схватите буквално. Њено пречисто лице познајем као ви 

свој џеп. Њена суза је увек обасјана једним сунчевим зраком – зато je тако 

блистава и светла. Али она у рукама држи теразије и двосекли мач! Пазите, и 

ви ћете вечерас бити судије: онај који прашта злочинцу, тиме само помаже 

злочин! Зато – будите праведни. 

Овде ћете видети човека који је покушао да заборави живот као рђавог 

друга. Потражите га у себи и судите му строго и праведно, као што Она 

суди!... 

(Показује на Јустицију u нестаје иза портала. Позорница се осветљава u 

присутни се покрећу. Судија улази u заузима своје место. Сви присутни 

устају). 

СУДИЈА (свечано): У име правде отварам данашње суђење. (Обичним 

гласом). Дакле, да наставимо. Изволите сести. (Сви седају. Милиционар 

тапше пo рамену оптуженог u он механички седа). Јесу ли сви присутни? 

Заступник оптужбе? Заступник одбране? Порота је ту. Сведоци? – Нека дође 

сведок инжењер Владимир Крстин Борски. 

ТРИПУН (виче): Сведок Борски! Инжењер!  

БОРСКИ (улази): Ту сам. 

СУДИЈА: Изволите. Пут за сведоке је онамо. (Записничару). Узмите му 

генералије. (Борском). Реците нам ко сте, где радите, годину рођења и остале 

личне податке. 

БОРСКИ (накашље се): Зовем се Владимир Борски, инжењер – архитект, 

директор сам Завода за високоградњу. 

ЗАПИСНИЧАР: Када сте рођени и где?  

БОРСКИ: Двадесетог августа 1912. године, у Скопљу. 

СУДИЈА (уз осмех): Вама je данас рођендан?  

БОРСКИ: Да... 

СУДИЈА: Четрдесет и осам година? Доба прве мудрости. (Осмех ишчезава). 

Упозоравам вас да сте према члану 395, став 1 и 2 Закона о кривичном 

поступку, дужни да сведочите и да се при том држите истине и само чисте 

истине. Последице лажног исказа су вам познате. 
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БОРСКИ: Да. 

СУДИЈА: Реците нам шта знате о оптуженом и о деликту за који га 

оптужница терети. 

БОРСКИ (кашље): Како мислите? Уопште? 

СУДИЈА: Конкретно, конкретно. Суд интересују само чињеннце. Знате 

зашто је он овде, зар не? 

БОРСКИ: Да... 

СУДИЈА: Молим! Он је ваш колега, зар не?  

БОРСКИ: Да... 

СУДИЈА: Далеко млађи од вас, наравно. Он je оптужен за крупну ствар. Шта 

ви знате о томе? 

БОРСКИ: Па... За то је формирана стручна комисија од инжењера и 

универзитетских професора. Њихово мишљење је компетентније него моје. 

Ви располажете записником. 

СУДИЈА: Шта сте ви оптуженоме? Зет? Кум? Отац? 

БОРСКИ: Био сам му само директор. 

СУДИЈА: Па онда морате знати. Не смем да вам постављам директна 

питања: као што видите – десно од мене је тужилац, лево одбрана. Одмах ће 

протестовати да вам сугеришем и одговор. Ево вам неутрално питање: шта 

знате о оптуженом и о његовој кривици у вези са... 

БРАНИЛАЦ: Приговарам. Кривица није доказана. Питање је погрешно 

постављено. 

СУДИЈА (Борском): Eтo, видите ли? (Браниоцу). Приговор се усваја. 

(Записничару). Бришите моју последњу реченицу из записника... (Борском). 

Да променимо питање: шта знате о оптуженом и о рушењу недовршеног 

објекта хотела „Сплендид” на улицама Пастеровој и Партизанској, при чему 

су погинули један техничар и један радник из вашег предузећа? 

БОРСКИ (накашље се): Оптужени... Драшко... Оптужени инжењер Драшко 

Каровски као службеник Завода у ових четири-пет година дао је неколико 

одличних идејних решења за реконструкцију појединих рејона у граду и 

пројекте за крупне објекте као што су Дом новинара, хотел „Партизанка”, 

биоскоп „Парк” и нова палата Народне скупштине. Необично je смео и 

његови пројекти веома су блиски правој креативној, уметничкој 

архитектури. Радио је четири године у научно-студијској групи Завода и још 

у почетку постао је шеф те групе. Последње године – управо од априла 
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прошле године – лично је изразио жељу да пређе у оперативу и почео је да се 

бави директним извођењем објеката. Објекат хотел „Сплендид” је његов 

први подухват ове врсте. 

СУДИЈА: Видим – опростите – видим много нових лица у публици: 

вероватно ће их интересовати. Реците нам нешто о њему. Мислим – о хотелу. 

БОРСКИ: Па... то је досад најкрупнији подухват нашег Завода. Луксузан 

угоститељски објекат А-категорије, хотел-облакодер са 204 собе и 12 

апартмана, са неколико летњих башти и са терасама, ресторанима, салонима 

за пријем, мотелом итд. Према прорачуну требало је да кошта око милијарду 

и триста милиона динара, што је за наше услове заиста редак случај. 

СУДИЈА: Зашто сте га дали баш њему? 

БОРСКИ (накашље се): Па... У Заводу се дуго размишљало да ли да уопште 

прихватимо тај објекат... 

СУДИЈА: Како? Па то је пројекат Завода, ви сте га продали... 

БОРСКИ: Ми израђујемо пројекте, али их изводимо само уколико нам 

услови одговарају. У овом случају нико од нас није хтео да се прихвати 

реализације пројекта. Колега Драшко је сам себе предложио. Он је био аутор 

пројекта. 

СУДИЈА: Зашто су ваши инжењери одбили да се прихвате?... 

БОРСКИ: Па... шта знам. Наши људи су често приговарали Драшку да је 

лако нацртати неизводљиве објекте и слично. Драшко је вероватно тиме био 

увређен и хтео је да докаже да његови пројекти нису само фантазија. 

СУДИЈА: Станите, станите. Ви сте стручњак. Шта више – руководите 

стручњацима. Објасните нам: може ли један одличан студијски инжењер да 

буде и одличан извођач? 

БОРСКИ: Теорија и пракса код нас су нераздвојне. 

СУДИЈА: Одговорите са да или не. Може или не може? 

БОРСКИ: Добар пројектант не може бити рђав извођач?! 

СУДИЈА: A у случају оптуженог? 

БОРСКИ: Колега je један од оних најређих. Управо, његове способности су 

заиста... Он је способан да прави чуда. Ја сам њему могао поверити све, 

сваки посао... 

СУДИЈА: М-м-м... To није сасвим у складу са вашом изјавом пред 

иследником. (Узима лист хартије из свог досијеа u чита). Овде пише да је 

оптужени инжењер Каровски „у последње време постао необично уображен, 
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дрзак, недисциплинован”, да вам је стварао проблеме... Какве сте проблеме 

имали с њим? 

БОРСКИ (кашље): Ту изјаву повлачим. Није тачна. 

СУДИЈА: Ви сте je потписали! 

БОРСКИ: Онда сам био бесан због рушења објекта и то сам написао у 

афекту... Разумете ли ме, он je довео у питање ауторитет Завода. У несрећи 

су изгубили животе један техничар и један радник, разумете? Затим – 

милионска штета и... Нисам био при себи када су од мене затражили 

мишљење. 

СУДИЈА (тужиоцу): Шта ћемо сад? Сведок мења свој исказ. 

ТУЖИЛАЦ (Борском): Онда није нетачна само ваша изјава, него je нетачно, 

неистина је и све оно што сте изјавили пред иследником! 

БОРСКИ: Не желим да оптуженоме нанесем штету. Изјаву сам дао у 

афективном стању. 

СУДИЈА: У реду. Онда треба да рашчистимо једну другу ствар. Неки 

сведоци су овде изјавили да сте ви оптуженог преместили у Оперативни 

сектор по казни, да сте му тиме наместили клопку и да сте после рушења 

објекта веома грубо раскрстили с њим. 

БОРСКИ: To није тачно. Лично је тражио да пређе у оперативу. Тачно је 

само оно последње, да сам после рушења објекта био бесан, али то сам 

објаснио. Нисам раскрстио с њим и никада нисам имао такву намеру. 

СУДИЈА: Имате ли сведока да је оптужени сам тражио да га преместите? 

БОРСКИ: Били су присутни: помоћник директора, затим инжењер Кондарко 

и погинули техничар. 

СУДИЈА: Хвала, то је све. Има ли питања заступник оптужбе? 

ТУЖИЛАЦ: Да. (Устане).  

СУДИЈА: Изволите. 

ТУЖИЛАЦ: Инжењеру Борски, реците нам отворено: какви су били ваши 

односи с оптуженим? 

БОРСКИ: Како то мислите? 

ТУЖИЛАЦ: Кo је кога мрзео – ви њега или он вас? 

БОРСКИ: Шта ће вам то? Хотел „Сплендид” није се срушио зато што смо се 

мрзели, нити зато 

што смо се волели. 

ТУЖИЛАЦ: Молим вас, одговорите на питање. 
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БОРСКИ: Ја сам њега волео. Од првога дана када je дошао у Завод. 

ТУЖИЛАЦ: Какав je био ваш међусобни однос? Кao директора и 

службеника? 

БОРСКИ: Мислим да је то наша приватна ствар. 

ТУЖИЛАЦ: Свакако. Али одговорност службеника понекад може пасти и на 

руководиоца. A овде, као што сте чули, неки сведоци су рекли да сте ви 

мрзели оптуженог, да сте му наместили клопку. 

БОРСКИ: To је подло! Од првога дана примио сам га као млађег брата! Дао 

сам му стан бољи него што је мој! Још првих месеци поставио сам га за шефа 

научно-студијске групе, са платом коју ви никада нећете имати! Питајте 

њега! Он je био одличан радник, сарађивали смо добро и живели добро... Он 

је био чест гост код мене, ja сам посећивао њега... Шта још да кажем? 

Никада га нисам мрзео! Напротив, попуштао сам му! Био сам претерано 

добар! 

БРАНИЛАЦ (скаче): Молим за реч! Молим да се унесе у записник и да се 

још једном подвуче последња реченица сведока: сведок је био чест гост код 

оптуженог и био је претерано добар према њему, попуштао му! 

СУДИЈА: Је ли то тачно? 

БОРСКИ: Тачно је! 

ТУЖИЛАЦ: Може ли неко то да докаже?  

БОРСКИ: Питајте њега! (Показује на Драшка). 

ТУЖИЛАЦ (Драшку): Говори ли сведок истину? 

ДРАШКО (кога је милиционар дотакао – устаје): Признајем... 

ТУЖИЛАЦ: Хвала. Обавештавам суд да ћу покренути поступак против 

сведока инжењера Борике Корде и техничара Славка Љиљановског због 

лажног сведочења. Немам више питања. (Седа). 

СУДИЈА: Суд подсећа јавног тужиоца да је техничар Славко Љиљановски 

погинуо приликом рушења објекта и лично није сведочио ни у претходном 

поступку, ни на овом суђењу. Његова изјава добијена je у виду писма 

сведоку инжењеру Борики Корди, која je то писмо и доставила суду. 

(Тужилац клима главом у знак да је разумео). Има реч одбрана. 

БРАНИЛАЦ: Инжењеру Борски... Ви сте малопре рекли да оптуженог нисте 

мрзели, да сте му, напротив, попуштали, били сте претерано добри према 

њему. 

БОРСКИ: Он je то потврдио. Хоћете ли опет да га питате? 
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БРАНИЛАЦ: Питајте га ви... 

(Борски је збуњен). 

БРАНИЛАЦ (гласно): Оптужени инжењеру Драшко Каровски! (Драшко 

скочи). Јесу ли речи сведока тачне? 

ДРАШКО (одсутно): Да... 

БРАНИЛАЦ: Шта вас је он питао? 

(Драшко ћути). 

БРАНИЛАЦ: Шта вас је малопре питао јавни тужилац у вези са сведочењем 

инжењера Борског? 

(Драшко ћути). 

БРАНИЛАЦ: Молим суд да констатује да оптужени не прати процес, да је 

тотално одсутан, пa према томе његова потврда питања које му је поставио 

тужилац губи сваки значај. 

СУДИЈА: Констатацију одбране суд прихвата као правилну. Потврда 

оптуженог изречена је механички и суд je неће узети у обзир код оцене 

доказног материјала. (Седајући). Наставите с питањима. 

БРАНИЛАЦ (Борском): Оптужени је дипломирао на Грађевинском 

факултету у Љубљани 28. новембра, a ваш службеник постао je већ 1. 

децембра. 

БОРСКИ: Јесте. 

БРАНИЛАЦ: Новембар има тридесет дана, a пут од Љубљане до Скопља 

траје скоро два дана. Како се догодило да он буде постављен 1. децембра, 

када за та два дана практично уопште није имао времена ни да поднесе 

молбу за службу, a ви нисте имали времена да је разматрате, ваша 

администрација није имала времена да му припреми решење о заснивању 

радног односа. Како то објашњавате? 

БОРСКИ: Пут од Љубљане до Скопља траје само један дан и једну ноћ. 

Осим тога, унапред смо знали да ће Драшко дипломирати 28. новембра. 

БРАНИЛАЦ: Одакле? Нисте могли знати да ће да дипломира! 

БОРСКИ: Знали смо. Он је завршио факултет међу првима из своје 

генерације. Испите је давао редовно, о сваком положеном предмету редовно 

нас je обавештавао и када je јавио да ће дипломски испит полагати 28. 

новембра, знали смо да ћe тада и дипломирати. 

БРАНИЛАЦ: И са задовољством сте му припремили решење? 
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БОРСКИ: Да. Са личним задовољством! И не 1. децембра, већ одмах чим сам 

добио његово писмо. 

БРАНИЛАЦ: Молим суд да констатује да је за оптуженог било припремљено 

решење за пријем у службу пре него што је дипломирао, то јест, пре него 

што је испунио потребне услове и правне прописе за то радно место. 

(Борском). 

Оптужени се јавио на посао тек 5. децембра, али се вама учинило да је он 

преморен од завршних испита и путовања, па сте му дали петнаест дана 

плаћеног одмора пре него што je и видео своју канцеларију. Да или не? 

БОРСКИ: Да, и то опет са личним задовољством! 

БРАНИЛАЦ: A на којој правној основи? 

БОРСКИ (према судији): Ово питање сматрам неозбиљним. Не желим да 

одговорим. 

БРАНИЛАЦ: Зато што одговор немате? 

БОРСКИ: Зато што не седим на параграфима! Зато што његове руке и његов 

мозак нису параграфи, него организам који треба да буде способан за рад! 

БРАНИЛАЦ: Молим суд да констатује да је оптуженоме дат одмор од 

петнаест дана пре него што је почео да ради, ма да за то није било никаквог 

правног основа. (Борском). Ви сте малопре тврдили да сте оптуженог волели 

као брата и да сте му дали стан бољи од вашег. 

БОРСКИ: Тачно! Је ли то противзаконито? 

БРАНИЛАЦ: Постоје неписани закони, сведоче Борски, који кажу да нам je 

и сам ђаво добар и драг пријатељ ако од њега имамо некакве користи. 

БОРСКИ: Молим вас, Драшко ми је био одан, били смо пријатељи и он није 

никакав злочинац. 

БРАНИЛАЦ: A ипак му нисте дали стипендију. 

БОРСКИ (не одмах): Стипендију он није хтео.  

БРАНИЛАЦ: Зашто?  

БОРСКИ: Питајте њега. 

БРАНИЛАЦ: Сећате ли се првог конфликта измећу вас и оптуженог? Било је 

то због стана, зар не? 

БОРСКИ: To није био конфликт! Ја сам га волео као свог сина. 

БРАНИЛАЦ: Хоћете ли нам помоћи да реконструишемо ту сцену? 

ТУЖИЛАЦ: Приговарам! 
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СУДИЈА: Приговор се одбија! Бранилац има право да реконструише случај 

ако сматра да је то од важности за судски поступак и... 

ТУЖИЛАЦ: Он не реконструише деликт, већ сцену из приватног живота... С 

правне тачке гледишта... 

БРАНИЛАЦ: Ја реконструишем управо сам деликт, злочин, колега! Он је 

извршен пре правног чина! 

СУДИЈА (лупа чекићем u мирно наставља):... и ако му услови у судској сали 

то омогућују. 

БРАНИЛАЦ: Хвала! (Борском). Молим вас, станите овде. 

БОРСКИ: Ја нисам глумац... 

БРАНИЛАЦ: Не треба да глумите. Изволите, ово je ваш сто. Сећате ли се 

шта сте тада радили? Када је то било? 

БОРСКИ: Сећам се врло добро, кад баш хоћете. Само то вашем клијенту 

неће бити ни најмање од користи. То се догодило убрзо пошто је он ступио 

на посао... 

Светло се гаси u пaдa мала завеса на којој је план града. Два рефлектора 

осветљавају завесу u сто за којим ceдu Борски u држи телефонску 

слушалицу, прелиставајући истовремено некакве хартије. Драшко долази u 

застаје. 

БОРСКИ (у телефон): Да... Да... Добро... Знам, само сад немамо довољно 

инжењера... Не, даћу вам Славка. Он је искусан техничар. Добро, реците 

Славку Љиљановском да ми се јави. (Спусти слушалицу; Драшку). И? Шта 

имаш да ми кажеш? 

ДРАШКО: Оженио сам се. 

БОРСКИ: Срећно. 

ДРАШКО: Сада имам проблема. Треба да ми помогнете да испливам. 

БОРСКИ: Узео си њу, Даницу? 

ДРАШКО: Није вам по вољи? 

БОРСКИ: Зашто си се тако брзо оженио, Драшко? 

ДРАШКО (посматра га): Не разумем... Зашто сам се оженио? 

БОРСКИ: Зашто тако брзо? Ти и не познајеш ту девојку. 

ДРАШКО: A шта то вама смета? 

БОРСКИ: Зашто ниси некога питао, можда би чуо... неку не сасвим... како да 

кажем... не сасвим пријатну истину о њој? 
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ДРАШКО: Да je девојка са улице? Да је сумњива?... Препустите ви то мени, 

друже директоре. Заборавио сам да потражим наводаџије. 

БОРСКИ: A требало је. Уосталом – опрости. Али зашто ми онда доносиш 

овде своје проблеме? Нисам компетентан да решавам породичне проблеме 

мојих службеника. 

ДРАШКО (уз осмех): Уопште се не ради о томе. Долазим због ствари која je 

искључиво у вашој компетенцији. 

БОРСКИ: Слушам те, Драшко. 

ДРАШКО: Рекли сте да ћете ми за шест месеци дати стан... Код куће ми je 

већ неиздрживо... 

БОРСКИ: Колико си код нас? Зар je већ прошло шест месеци? 

ДРАШКО: Шест месеци и шест дана. Тражим то од вас јер код куће то исто 

траже од мене. Наша зграда је готова, сад нема проблема. 

БОРСКИ: Зашто ми правиш компликације, Драшко? Знаш да је све унапред 

раздељено. Немам стан за тебе, стрпи се. 

ДРАШКО: Дошао сам да се посаветујем с вама. Нуде ми бољи посао, 

трособан стан и бољу плату. Овде ми је добро, али ако до првог не добијем 

стан, мораћу да одем. 

БОРСКИ: Станова немам, и ти нећеш отићи. 

(Улази Кондарко). 

ДРАШКО: Станова има и ja ћу отићи ако не добијем стан. Доктор Кондарко 

је сам, шта ће њему трособан стан? 

БОРСКИ: Остави на миру доктора Кондарка. Човек je професор 

универзитета, a ти си јуче изишао из студентске клупе. 

ДРАШКО: Не, не. Једно грађевинско предузеће даје ми двапут већу плату и 

стан. Не желим да одем одавде, али потребни су ми услови за рад... 

БОРСКИ: Не претеруј, Драшко... 

ДРАШКО: Да сте на мом месту, ви не бисте остали овде ни секунд! 

БОРСКИ: Зашто си нестрпљив? И сам знаш да у граду има на стотине 

инжењера и лекара заслужнијих од тебе, па ипак чекају! 

ДРАШКО: Сит мисли на сутра, a гладан на данас. 

БОРСКИ: Изненађујеш ме. Ви млади некако сте прсвише размажени. Шта je 

то с вама? Разочарани, увређени због сваке ситнице... Taj гнев!... Кao да само 

тражите разлог да будете такви! 
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КОНДАРКО: To је зато што млади данас имају сувише времена. Запослите 

их, дајте им проблеме – па неће имати времена да буду разочарани! 

(Драшку). Онај ко није гладовао, синко, говори о глади и пред пуном 

трпезом. 

БОРСКИ: Отац ти се целог живота борио као грешни ђаво, слуговао, радио 

за кору хлеба и шта je зарадио? A ти хоћеш све одједном? 

ДРАШКО (категорички): Ја нисам мој отац, нити сам гневан и разочаран, 

нити имам сувише слободног времена. Ја тражим само три фиоке које се зову 

савремени стан, тражим само оно што ми je обећано и на шта имам право. 

Мени је потребна материјална слобода да бих могао да стварам. 

БОРСКИ (скаче, али се с напором уздржи): A ко je мени дао материјалну 

слободу? Jeo сам траву и снег и био срећан да за узглавље нађем камен и да 

заспим без страха да ћу то платити главом! Ja и твој брат лутали смо 

планинама, пa сада носим ципеле два броја веће јер су ми ноге промрзле због 

твоје данашње материјалне слободе! Добро знаш да је твој стан сасвим 

пристојан у поређењу с подрумом у коме ја живим са женом и двоје деце. 

Твоја ствар je с ким си се и како оженио – али вас је двоје, стрпи се још 

годину дана и добићеш стан по сопственом пројекту, a савремене фиоке 

остави онима који немају бољи избор. 

ДРАШКО: Извините, друже директоре. Био сам сувише млад да бих могао 

да будем с вама у планинама. Ви сте се вратили да осигурате будућност 

вашој деци. A моја браћа су погинула и морам сам да се бринем о себи. 

Нисмо ли квит? 

КОНДАРКО: Хајде, хајде. Ти имаш својих двадесет и пет година. Живот је 

тек пред тобом. 

ДРАШКО: Вама се чини да је то довољно? Ja хоћу да живим и да стварам 

баш зато што имам двадесет и пет година. Када их будем имао седамдесет, 

професоре, ништа ми неће бити потребно. Ухватите ме за ногу и – кроз 

врата. 

КОНДАРКО: Знам једну добру пословицу, колега: Не трчи преко моста до 

кога још ниси стигао. 

ДРАШКО (Борском): Хоћу ли добити стан или не? 

БОРСКИ: Седи... Нагодићемо се... Запали. (Пружи му цигарету). И немој, 

брате, да планеш. Ако немаш јаке вилице – не показуј зубе... И бесни коњи 

се укроћују малим уздама, знаш? Могу да примим твој отказ и да пошаљем о 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

579 

 

теби такву карактеристику да те ни једно грађевинско предузеће не прими ни 

за палира. Јасно? Ти си способан инжењер, али не буди толико размажен. 

Неће Завод пропасти ако га напусти један млад и перспективан, али дрзак и 

уображен стручњак... 

ДРАШКО (категорички): Друже директоре, идите ви до ђавола. Ja нисам 

злочинац и ви нисте полицијски инспектор да тако разговарате са мном. Не 

допадају вам се моји услови? Онда идем. 

БОРСКИ: Стани, будало! 

ДРАШКО: Молим да ми се до првог јула обезбеди трособан стан, иначе 

идем. Врапце ви плашите тим вашим ждановским карактеристикама! Није 

ово четрдесет пета! (Одлази). 

Светло се пали. Помоћна завеса се диже. Судница. Борски седи погнуте 

главе. 

БОРСКИ: Ухватио ме је на најосетљивијим аргументима: професору 

Кондарку заиста није био неопходан трособан стан и то заиста није била 

четрдесет пета година. Осим тога, грађевинска сезона била je у пуном јеку, 

оператива није могла да чека, нисмо могли да стигнемо с плановима, 

инвеститори су претили пеналима. У тим условима нисам могао да отпустим 

једног таквог висококвалификованог стручњака и он је искористио шансу. 

БРАНИЛАЦ: И двадесет и петог јуна Драшко се уселио у нов трособан стан? 

БОРСКИ: Да. 

БРАНИЛАЦ: У Кондарков стан?  

БОРСКИ: Не. То би имало још горе последице. Ја сам се одрекао стана. 

(Пауза). 

БРАНИЛАЦ: A плата? 

БОРСКИ: Он није условљавао платом, али би једнога дана и до тога дошло. 

Морао сам да се осигурам на време. Али тарифни правилник није 

дозвољавао висок износ за једног инжењера из научно-студијске групе. 

Поставио сам га за шефа те групе. 

БРАНИЛАЦ: Дакле, корумпирали сте га? 

БОРСКИ: Може и тако да се схвати. Други начин није постојао. Грађевински 

инжењери и сада су конјуктурни. Не разумем какве везе све то има с 

објектом који се срушио после пет година? 

БРАНИЛАЦ (гласно према судији): Оптужујем сведока инжењера архитекту 

Владимира Крстина Борског, директора Завода за високоградњу, зато што се, 
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због своје неспособностн да решава проблеме предузећа, послужио 

корумпирањем својих потчињених, и зато што... 

ТУЖИЛАЦ (скаче): Протестујем! Бранилац врши моралну пресију на 

сведока и застрашује га. (Браниоцу). То није ваша компетенција, колега! 

СУДИЈА: Протест је усвојен. (Браниоцу). Не удаљавајте се од предмета. 

Поставите сведоку своја питања. 

БРАНИЛАЦ: Молим вас, инжењеру Борски, зашто сте и с каквим циљем 

дозволили оптуженоме да злоупотребљава вашу сентименталност? Зашто сте 

попустили једном младом ветропиру? Какав сте ви директор и на чију 

одговорност сте поставили једног почетника за шефа научно-студијске 

групе? Зашто сте му дали да експериментише, да се вежба, да се иживљава с 

милијардом и триста милиона динара? Кo вас је овластио? Кo вам је на то 

дао право? 

БОРСКИ: Ја нисам педагог, него директор предузећа које, да не би пропало, 

мора да буде рентабилно. Драшко je био одличан стручњак и хтео сам да га 

задржим у предузећу. Осим тога, када сам му поверио „Сплендид”, он више 

није био ни млад ни почетник, него је иза себе имао пет година плодног рада, 

успеха и само успеха. Објекат се није срушио због његове неспособности, 

него... 

БРАНИЛАЦ: Него? 

БОРСКИ (не одмах, мирније): Могу вам рећи да сте рђав бранилац. Уместо 

да тражите олакшавајуће чињенице, ви чепркате по ономе што само може 

уништити вашег клијента. 

БРАНИЛАЦ: Молим, молим. Своје приватно мишљење изнесите када будете 

изишли на ова врата. Одговорите шта сте мислили када сте рекли да се 

објекат није срушио због његове неспособности ? 

БОРСКИ: Одувек сам сажаљевао браниоце по службеној дужности... Сад 

видим да је требало да жалим њихове клијенте... 

СУДИЈА: Молим сведока да се не упушта у приватне разговоре са 

браниоцем. Одговорите на питање! 

БОРСКИ: Хм... Драшка сам заиста волео. Моји односи према њему имају 

дубље корене и томе нису били разлог само његова способност и младост. 

Он врло добро зна да је његов брат умро на мојим рукама. У партизанима 

смо били нераздвојни. Али када ме је Драшко присилио да му дам свој стан, 

још тада сам рекао да се ово неће добро свршити. Другови, материјална 
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слобода je дивна ствар, али то може и да унакази човека. Она може да 

прерасте у материјално изобиље у коме почиње нагризање моралних норми 

и затим – у материјалну раскош која води у моралну катастрофу. Драшко је 

заиста постао дрзак, постао је својеглав, није слушао – ово је морало да му се 

догоди!... 

(Пауза). 

БРАНИЛАЦ: Јесте ли имали некакве контакте са женом оптуженога пре него 

што се оженио? 

БОРСКИ: Познајем људе који су са њом имали такве контакте. 

БРАНИЛАЦ: Знате ли да je оптужени такође све то знао, али је имао 

некаквих разлога да поступи онако као што је поступио? 

БОРСКИ: Сада ме то више не занима. 

БРАНИЛАЦ: A онда сте га осудили? 

БОРСКИ: Сви су га осудили. To је била неозбиљна авантура. Тако поступа 

само дериште. Касније je и сам схватио, али било је касно. 

БРАНИЛАЦ (после мале паузе): Хвала. Немам више питања. Слободни сте. 

Хвала... (Седа u нешто записује). 

СУДИЈА: Имате ли питање за оптуженог? 

БРАНИЛАЦ (погледа тужиоца, али када овај одречно климне главом према 

судији, брзо упадa): Молим, само два питања! 

СУДИЈА: Изволите. 

(Милиционар додирне Драшково раме). 

 БРАНИЛАЦ (долази до Драшка): Имате ли поверења у мене? 

ДРАШКО: Свеједно ми је... 

БРАНИЛАЦ: Јесу ли тачни наводи вашег директора? 

ДРАШКО: Да... 

БРАНИЛАЦ (судији): Хвала, немам других питања. (Оде на своје место). 

ДРАШКО (устане, судији): Могу ли да кажем две речи моме браниоцу? 

СУДИЈА: Наравно. Изволите. 

ДРАШКО (браниоцу): Нисте били у праву када сте малопре доказивали како 

не пратим процес. Хоћу само да кажем да ми је свеједно... Није потребно да 

улажете толико напора. То сам хтео да кажем... Али ви сте добар правник... 

(Он као да се са симпатијама осмехне браниоцу. Окреће ce према судији u 

опет са истом апатијом). Толико. Хвала. 

БРАНИЛАЦ (ставља своју руку на његову): 
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Хвала. 

(Драшко му климне главом u уморно се осмехне). 

(Сви седају на своја места). 

СУДИЈА: Сведок... Галевски Јордан.  

ТРИПУН  (виче):  Јордан!...  Сведок  Јордан!... 

(Данчо долази, одевен у раднички комбинезон, скида капу u обазире се с 

неповерењем). 

СУДИЈА: Скрећем вам пажњу да пред судом морате говорити истину и само 

чисту истину. 

ДАНЧО (осврће ce): Не желим никога да оштетим... 

СУДИЈА: Не плашите се, нисте овде позвани да некоме штетите. Дајте ваше 

личне податке. 

ДАНЧО (хвата се за џеп): Личну карту? 

СУДИЈА: Ма не... Реците нам ко сте, занимање, годину рођења и остале 

личне податке. 

ДАНЧО: Зовем ce Галевски Јордан. Рођен сам 23. септембра 1928. године у 

Неготину на Вардару... (Осврће ce). 

СУДСКИ ПИСАР: Пардон!... Кoje године, рекосте? 

ДАНЧО: Двадесет и осме. 

СУДСКИ ПИСАР: Занимање? 

ДАНЧО: Грађевински техничар. 

СУДСКИ ПИСАР: Где радите? 

ДАНЧО: Па у Заводу за високоградњу, људи божји! (Осврће ce). 

СУДИЈА: Молим вас, не вичите. Шта вам је? Нико вас не вређа нити 

оптужује. Зар први пут дајете личне податке? 

ДАНЧО: Ja сам само један миран и поштен радник, друже судија. Што ме 

стално вучете по судовима и код иследника? Записасте ме у све црне књиге, 

– сад иди па реци да си поштен човек!... Нећу да говорим против Драшка. 

СУДИЈА: To ce од вас и не тражи. Ви треба само да сведочите у вези с неким 

тезама оптужнице. 

ДАНЧО: Ја никога не оптужујем. 

СУДИЈА: Ако поштено кажете истину, нико вам неће рећи да сте 

погрешили. Реците нам шта знате о оптуженоме, о објекту који ce срушио и 

о свему што сматрате да треба да нам кажете. 
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ДАНЧО (гужвајући капу у рукама): Друже судија... Нема ту шта да се прича. 

Драшко... то јест друг инжењер, то вам је човек на свом месту. (Осврће ce u 

полако ce загрева). Знао je људски да поступа с човеком, је ли тако. Сви смо 

га волели као брата! To могу да кажем о Драшку. Знао je шта je радничка 

мука, знао је да поразговара с човеком, да помогне, да разуме када неко... је 

ли тако. Покојни Славе Љиљановски био ми je друг из војске. Он је увек 

говорио да је наш Драшко – то јест друг главни инжењер, такав човек – 

десеторо браће да имаш, све да их даш за њега!... 

СУДИЈА: Лепо... Ето, то смо хтели овде да чујемо. Сада још само да нам 

кажете нешто о рушењу објекта пa ћете бити слободни. 

ДАНЧО: Баш то сам хтео да кажем, друже судија. Драшка смо сви волели. И 

Борски, и Кондарко, и Славе, и ja, и палири, и радници – сви. Није било 

човека који га није волео као рођеног брата, je ли тако. У то можете да 

будете сигурни. Драшко је знао да од радника потражи цигарету ако je није 

имао, и свако је био готов да му да последњу. A када је имао... 

СУДИЈА: У реду, у реду, то je јасно. Нећемо сад да расправљамо о 

цигаретама! Одговорите на друго питање, о објекту! 

ДАНЧО: Еаш то сам хтео да кажем, друже судија! Шта je једна цигарета? 

Срамота је да човек и помене! Je ли тако? Драшко је био душа предузећа. 

Зато je наш Завод постао чувен? И још ћу ово да кажем: тамо где је он био 

главни инжењер, био je празник за нас раднике и техничаре. Ето какав је он 

човек. 

СУДИЈА: Одлично! (Устаје). Већ три дана, слушамо овде само тираде и 

славопојке! Драшко je геније, Драшко je таленат, Драшко је светац! Добро – 

a сада престаните да гужвате ту капу у рукама и реците нам како се срушио 

хотел. 

ДАНЧО: Баш то сам хтео да кажем, друже судија! Зар je могуће да такав 

човек буде оптужеи због хотела? Срамота je и говорити, друже судија. Свет 

ће нам се смејати! Ја дајем своју руку, ево, исеците je до рамена, ако је он 

ишта крив. Ни говора! Ево, ja, пa и покојни Славе Љиљановски, сви се ми 

слажемо да станемо на његово место – је ли тако? Нама судите! Не 

дозвољавамо да нашем инжењеру падне ни једна длака с главе, a не да за 

нешто буде крив! 

СУДИЈА: Онда – ко је по вашем мишљењу крив? 
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ДАНЧО: „Ко је крив”? Зашто неко мора да буде крив? Нико није крив! Пре 

неколико година овде се догодио земљотрес, je ли тако? Кo је био крив? 

Немојте тако, молим вас, ми смо поштени, радни људи, одрасли смо људи... 

СУДИЈА: Ви, значи, оно рушење сматрате несрећним случајем? 

ДАНЧО: Не знам ja, друже судија. Да је несрећа – несрећа je. Само мислим: 

срамота је једног оваквог човека да доведете овде под стражом. Ево, ја се не 

шалим, наредите да Драшко стане овде, нека он буде сведок, a ja ћу сести на 

његово место до друга милиционара. To ја знам. Je ли тако? Судите мени. 

(Осврће се, али сада већ слободније). 

СУДИЈА (после малог размишљања): Има ли питања јавни тужилац? 

ТУЖИЛАЦ (устаје): Да... 

СУДИЈА (Данчу): Одговарајте сада на његова питања. (Тужиоцу). Изволите, 

колега. 

ТУЖИЛАЦ: Сад слушајте мене, сведоче Галевски... 

ДАНЧО: Слушам. 

ТУЖИЛАЦ: И одговарајте кратко, само са „да” или „не”. 

ДАНЧО: Добро. 

ТУЖИЛАЦ: Оптужени, кога ви фамилијарно зовете Драшко... 

ДАНЧО: То није фамилијарно, друже тужиоче, то je чисто другарски. Је ли 

тако? 

ТУЖИЛАЦ: Нека буде тако. Ви кажете да је оптужени Драшко... 

ДАНЧО: Ja кажем да је он неправилно оптужен! 

ТУЖИЛАЦ (не одмах): Не упадајте стално, молим вас. Чујте прво шта ћу 

вам рећи и одговарајте са „да” или „не”. 

ДАНЧО: Добро. 

ТУЖИЛАЦ (даље убрзава питања): Је ли био редован на објекту или не?  

ДАНЧО: Кo? Ја?...  

ТУЖИЛАЦ: Не ви, него оптужени.  

ДАНЧО: Био је... то јест – да...  

ТУЖИЛАЦ: Долазио је редовно на посао?...  

ДАНЧО: Јесте. 

ТУЖИЛАЦ: ... Није каснио?...  

ДАНЧО: Не... 

ТУЖИЛАЦ: ... није одсуствовао?...  

ДАНЧО: Да. 
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ТУЖИЛАЦ: ... Није правио грешке?...  

ДАНЧО: Не... 

ТУЖИЛАЦ: Све је било нормално? 

ДАНЧО: Да... 

ТУЖИЛАЦ: Уредно?... 

ДАНЧО: Да... 

ТУЖИЛАЦ: И на свом месту? 

ДАНЧО: Да! 

ТУЖИЛАЦ: Онда откуд криви стубови на објекту? 

ДАНЧО: Не, не! То јест да!... (Осврће ce)... Овај... 

ТУЖИЛАЦ: Овај?... 

ДАНЧО (не одмах): Сад сте ме збунили. Шта је требало да кажем?  

СУДИЈА: Истину!  

ДАНЧО: Да...  

ТУЖИЛАЦ: Шта – да? 

ДАНЧО: Па то... (Судији). Видите, друже судија! Ако треба да нешто кажем 

против Драшка – ja то нећу да кажем! Можете да ме збуњујете колико год 

хоћете, то вам не вреди. Да будемо начисто. 

СУДИЈА: Одговорите на питање тужиоца. 

ДАНЧО: Не, не! Извините... Ја сам вам лепо рекао: ако тражите да нешто 

кажем против Драшка – ja то нећу да кажем. Никако. 

ТУЖИЛАЦ: Не бојте се, нисмо ми овде да бисмо некога оцрнили и да 

захтевамо да нам се каже да je бело црно и обратно. Дакле – да констатујемо: 

отужени је био диван човек, зар не? 

ДАНЧО: Апсолутно. 

ТУЖИЛАЦ: Одличан друг... 

ДАНЧО: Одличан! 

ТУЖИЛАЦ: Волео је све вас... 

ДАНЧО: Јесте. И ми смо њега волели. 

ТУЖИЛАЦ: ... раднике, службенике, техничаре... 

ДАНЧО: Да, да... 

ТУЖИЛАЦ: Једино с дирекцијом није био у добрим односима, зар не? 

ДАНЧО: Да... То јест (категорички) – не! И са дирекцијом je био у добрим 

односима! 

ТУЖИЛАЦ: Зашто лажете? 
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ДАНЧО: Кo лаже? Ја лажем? (Љутито). Извините, само ме збуњујете, a 

после – лажем! 

ТУЖИЛАЦ: Шта знате о односима између оптуженог и директора Завода? 

ДАНЧО (виче): Ma шта ја имам да знам? Што ме питате да ли ce неко с 

неким волео или није? Нисам ja овде ничија стрина! Ja сам радник, је ли 

тако, a они су руководство. Ето вам их обојица – питајте њих! 

СУДИЈА: Нећете да сведочите? 

ДАНЧО: Зашто? Хоћу! Али ја могу да кажем оно што знам, друже судија, a 

оно што не знам – не знам, је ли тако! 

СУДИЈА: Па онда немојте да вичете, него реците – не знам, није ми познато. 

ДАНЧО: Не знам, није ми познато. 

ТУЖИЛАЦ (збуњен; гледа неколико тренутака у сто на који се подупро 

обема рукама): Немам више питања. (Седне). 

(Бранилац устане). 

СУДИЈА:  Дајем реч заступнику одбране. (Данчу). Одговарајте на његова 

питања.  

ДАНЧО: Добро. 

БРАНИЛАЦ: Ја сам Драшков бранилац. Тражим од вас да ми помогнете. 

ДАНЧО (с неповерењем): Да?... 

БРАНИЛАЦ (с руком на свом досијеу): Овде имам све главне аргументе који 

ће доказати да Драшко није крив нити за једну циглу злосрећног објекта. 

Али остаје једна ситница коју ћемо морати да објаснимо до краја... 

Последњих неколико дана Драшко је престао да долази на објекат. Знам да је 

то грешка, али да сам био у његовој кожи, и ја бих то исто учинио. (Данчо 

ћути, осврће се с неповерењем). Подсетите се на последњи дан када је 

Драшко дошао на градилиште. Када је то било? 

ДАНЧО (не одмах u несигурно): Не знам, Hиje ми познато... 

БРАНИЛАЦ (плане): Онда признајте да се плашите за своју кожу! Драшко ће 

бити ослобођен – како ћемо му погледати у очи? Или ћемо опет имати пуна 

уста хвале и заклетви како смо заљубљени у њега? Идите! 

(Данчо стоји). 

(Бранилац му окрене леђа u oдe на cвo je место). 

ДАНЧО (као дa je он кривац): To je било некако последњих дана пре него 

што се догодило... Драшко... то јест друг главни инжењер... заиста није 

долазио на објекат али смо ja и покојни Славе Љиљановски имали доста 
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муке око тога... Борски је сваког дана... Друг директор је сваког дана тражио 

извештаје... то јест дневне извештаје... 

БРАНИЛАЦ: О чему сте писали у њима? 

ДАНЧО: Ja се не сећам – можда друг директор... он их вероватно чува... 

БРАНИЛАЦ: Писали сте изјаве против Драшка! То реците! Клевете да не 

долази на објекат, да je неодговоран, да пије и луња са сумњивим девојкама! 

To сте у тим „дневним извештајима” писали о вашем пријатељу. 

ДАНЧО (глуво): То није истина... И он је тако мислио, али то није истина, 

није истина, није истина! (Тресне капу на под). 

БРАНИЛАЦ (мирно): Хвала... Имате ли нешто да додате? 

ДАНЧО: Имам! (Одлично). Taj дан врло добро памтим, али га памте и они... 

To је било месец, или можда две недеље пре несреће, у августу, знам да је 

било топло, скоро пред вече... 

СУДИЈА: Радили сте и ноћу? 

ДАНЧО (њему): Да. Нон-стоп! 

СУДИЈА: Узмите своју капу. 

ДАНЧО (не престајући да говори, узима капу): Toгa дана Драшко је цео дан 

био на објекту и, добро се сећам, да је први пут откако га знам – певао, јер 

смо се Славе и ја зачудили како леп глас има... Ha седмом спрату изводио је 

циркусе на дизалици... и скакао је као Тарзан... Био је весео. Тада, пред сами 

мрак... да, нешто пре осам сати, договарали смо се о ноћној смени, кад... 

БРАНИЛАЦ: Хоћете ли да то реконструишемо? 

ДАНЧО: Да. Тако ћу се боље подсетити. 

БРАНИЛАЦ: Изволите, само ако може овде. Замислите да је овде... (Пљеска 

рукама). Дајте светло, молим! Осам часова увече, на градилишту, лето! 

Тако?... 

ДАНЧО: Тако. Рецимо да је ово градилиште. Зграда je онамо, иза нас, 

подигнута је до седмог спрата, – само бетонски костур... Ми смо стајали 

испод крана, то је она велика дизалица, знате, и сада их има у граду... 

(Светло се мења. Екстеријер – пaдa завеса од тила са силуетом облакодера 

у изградњи. Вече. Долазе Драшко у летњој кошуљи, Славе у плавом 

радничком оделу u Данчо у комбинезону). 

ДАНЧО: Данас смо баш добро радили, а, друже инжењеру? 

ДРАШКО: Шта? Да немаш рандеву? 
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СЛАВКО: Баш! Оваква пропалица и рандеву! Има госте, a целог дана их није 

видео. 

ДРАШКО: Какве госте? (Нуди их цигаретом). 

ДАНЧО (скида капу u узима цигарету): Ти си, Славко, најпаметнији кад 

ћутиш, a то ти се тако ретко дешава. 

СЛАВКО: A ти имаш уста, па говори! 

ДАНЧО: Добро, адвокати ми нису потребни. Ја не желим ни да видим те 

госте. (Драшку). Окупила се цела чета родбине моје жене: „Да погледамо 

сајам”... A храним их већ читаву недељу. 

ДРАШКО: Ти се, братац, јави дирекцији сајма и тражи одштету. И метни 

капу на главу... Кo је оно? (Виче). Хеј, Борика!... 

БОРИКА (приближава ce): Добро вече! Кo је овде одговорни? 

ДРАШКО (пружи joj руку дa прескочи неко гвожђе): Здраво. 

БОРИКА: Грађевинска инспекција, друже. Ставићемо приговор због овог 

нереда на радилишту. Поломила сам ноге. (Сагне ce). Oпa! И нове ципеле 

сам ољуштила! 

СЛАВКО: Друже инжењеру – ja плаћам штету! 

(Смех). 

ДРАШКО: Ово су моји сарадници, Борика, Славко и Данчо, техничари. 

Весели момци. (Њима, театрално). Инжењер Борика Корда, као што знате. 

Moja прва, несуђена и – пссст, да не чује моја жена – незаборавна љубав. 

Згодна дама, зар не? 

СЛАВКО: Више згодна него дама! 

БОРИКА (чисти ципеле oд песка): Одговор је тачан! Инжењер и дама – то му 

некако слабо иде. Здраво. (Рукује ce). Шта је то са вама, људи, имате ли ви 

кућу, жену, децу? Или ћете овде ноћити? 

ДРАШКО: Ако останеш с нама, можемо и ноћити! Важи, момци? 

СЛАВКО: Не важи! У свом животу довољно сам био стражар у војсци. 

(Смех). 

БОРИКА (Драшку): Достојан одговор за такав конзервативан предлог. Код 

данашњег стандарда ова романтика под рефлекторима и међу гомилама 

гвожђа – није нимало привлачна! 

СЛАВКО: Пустићемо вам музику са крана! Нећете морати да шапућете! 

ДРАШКО (осврће ce): Заиста, каква чудна тишина... Како си, Борика? 
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БОРИКА (ослушкује): Чујете ли? Цврчак... Здрава сам као риба и гладна као 

вук. Кo ће од вас тројице да ме води на вечеру? 

КОНДАРКО (споља): Ја. 

БОРИКА: Доктор Кондарко! (Пружа му руку). Добро вече. Радујем се што 

сам вас овде срела. 

КОНДАРКО: Видите, видите! На градилишту имамо и украс. Добро вече, 

Борика. Где сте се изгубили ових дана? 

БОРИКА: Служба. Била сам десетак дана на југу, у инспекцији. Стигла сам 

пo подне и ево ме право овде. 

КОНДАРКО: Савршено правилно. У Заводу и онако нема живе душе, a 

Драшко већ ни да омирише. Одрекао се старих пријатеља. Како производња, 

момци? 

СЛАВКО: Терамо ка облацима, докторе. 

КОНДАРКО: Јесте ли завршили пети спрат? 

СЛАВКО: Погледајте! 

КОНДАРКО (погледа): Охо!... Један, два, три, четири, пет, шест... седам! 

Како? За четири дана два спрата? 

ДРАШКО: Имате неку примедбу? 

СЛАВКО: Доктор Кондарко се буни против норми. 

ДАНЧО: И ја се буним против норми. Данас смо дигли читав спрат, али 

мирније ћу спавати ако ноћас мало стопирамо. 

ДРАШКО: Објекат морамо покрити пре киша.  

БОРИКА: Зашто? Рокови? 

ДРАШКО: Не волим да бетонирам по киши, то је све. 

КОНДАРКО (показује на Данчета): Овај момак уме да размишља. 

Бетонирајте дању. 

СЛАВКО: A шта ћу с радницима из ноћне смене? Да слушамо зрикавце? 

ДАНЧО: Може мало да ce ради и на рашчишћавању градилишта, може се 

спремити арматура, шаловати. 

КОНДАРКО: Бетон и ноћ су стари непријатељи. 

СЛАВКО: Глупости! Извините, докторе. (Скида капу). Хтео сам да кажем... 

па, имамо добре рефлекторе. 

КОНДАРКО: Рефлектори нису добри, момче. Ја сам четрдесет година на 

свакојаким зградама и знам да рефлектори не стижу до сваке греде... 

СЛАВКО: Како хоћете... Moje je да слушам... 
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ДРАШКО: Докторе Кондарко... Кo вас је послао вечерас у осам сати на мој 

објекат? 

КОНДАРКО: Никада нисам дошао код тебе да ти сметам, колега. Долазим да 

помогнем, ако треба. 

ДРАШКО: Долазите да ме контролишете и то баш кад вршим смену. И знам 

ко вас шаље. Али реците том господину да је инжењер Драшко Каровски 

тврдоглав, уображен и усијана глава, и да не прима ваше савете. 

БОРИКА: Станите, станите... To је неки неспоразум... 

ДРАШКО: И пустите ме једном на миру, врачаре ми нису потребне! Ja ћу да 

бетонирам онда када будем сматрао да треба бетонирати. 

БОРИКА: Драшко, не вичи тако на професора. 

ДРАШКО: Нема овде никаквог неспоразума, Борика. Moj директор 

једноставно губи поверење у мене, и то je све. Овај старац је само 

трансмисија у његовој интервенцији одозго. Присиљава моје најбоље 

сараднике да сваки дан пишу изјаве против мене! 

ДАНЧО (излази панично са сцене, бранећи ce од рефлектора): Не! Не! Није 

тачно! Нисмо писали изјаве, није истина! 

БРАНИЛАЦ (из мрака): Сведоче Јордане Галевски, говорите истину, чисту 

истину! 

ДАНЧО: Није тачно! Нисмо писали ништа против Драшка! Није истина? Он 

то не зна! 

БРАНИЛАЦ (из мрака): Не прекидајте сцену! Наставите онако, како је било. 

Наставите! 

ДАНЧО: Ja ћу објаснити. Заклећу ce! Дајем часну реч... Драшко нам је био 

као брат. Нисмо писали против њега. 

БРАНИЛАЦ (из мрака, строго): Доста! Наставите са реконструкцијом! 

(Мала пауза. Сви стоје на местима где су се затекли при прекиду). 

ДРАШКО (истим тоном као пре прекида): Moj директор једноставно губи 

поверење у мене, и то је све! Шаље шпијуне, тражи изјаве од мојих 

сарадника, прати ме на сваком кораку – као да сам криминалац! Не дају 

човеку да одахне. Само збрка, збрка и збрка! Какве су то бесмислице, 

докторе? 

КОНДАРКО: Чуј ме ти, синко. Чуј ме добро... Онај ко тврди да je живот 

бесмислица и збрка... тиме само признаје да је сам смушен. 
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ДРАШКО: Захваљујем на мудрости! Али дозволите, докторе, ни студенти 

вечито не остају студенти. 

КОНДАРКО: И инжењер инжењеру може понекад саветовати нешто 

паметно. 

ДРАШКО: Саветујте ми онда нешто паметно, a не да прекинем изградњу! 

Нудили су вам је – одбили сте. Хоће ли се срушити на моју главу или не – 

сада то препустите мени! Не учите ме како се меша бетон! 

КОНДАРКО: Имаш право, синко... Имаш право... Али погледај (он се 

повлачи за косу) – ова коса није поседела од животне радости... У свом 

животу имао сам увек мање пријатеља него што сам желео да их имам. Знаш 

ли зашто? 

ДРАШКО (с иронијом): Мислим да вас разумем, професоре... 

КОНДАРКО: Један пријатељ више никад није сувишан! 

БОРИКА: Професоре... 

КОНДАРКО (прекида је гестом; Драшку): Имао сам 24 године када сам се, 

без иког свог, нашао у туђој земљи. Био сам чувар коња у Цариграду, био 

сам ноћни портир у хотелу „Асторија” у Каиру, радио сам у Александрији, 

радио сам у Паризу, с њеним оцем (показује на Борику) градио сам куће у 

Љубљани, био сам архитект на двору краља Александра... и данас их имам 

68 на плећима... У свом животу научио сам једну добру мудрост: не падај на 

зуб ономе ко ти даје хлеб! 

СЛАВКО: „Напред се не затрчавај, назад не заостај, у средини – не галами!” 

Кao да слушам свог оца. 

КОНДАРКО: Отац ти није био глуп човек, момче... 

ДРАШКО: Чујеш ли ти ово, Борика? Саветују ме да постанем хипокрит. 

КОНДАРКО: To је тешка реч, Драшко. Да си ми син, сад бих те ошамарио! 

БОРИКА (u сама збуњена): Нећу да се мешам, али... Чини ми ce да је Данчо 

имао добар предлог. Ноћу радите на грубим пословима, припремите се за 

сутра... 

ДРАШКО: Да радницима дамо пo метлу и кецељу? Пусти, молим те. 

КОНДАРКО: Како хоћеш... Овде ти командујеш... (Полази). 

БОРИКА: Куда, професоре? Ви се заиста посвађасте ни због чега. Можда се 

нисте разумели? Можда... 

КОНДАРКО (прекида je гестом): Он је сада моћан и није му потребно 

разумевање... Опростите, колега. Нећу вам више сметати... (Пође, али ce 
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опет окрене). Хоћу да кажем – моје је готово... За годину или две можда ћеш 

ме наћи на некој пензионерској клупи у парку, с брадом на штапу... Ако 

видиш да сам задремао, могао би себи да кажеш: овај старац ме је волео. 

Није увек био у праву, али... трудио се... (Губи мисао). Лаку ноћ... Лаку ноћ, 

Борика... Лаку ноћ децо. (Одлази). 

ДРАШКО (после паузе): Опрости, Борика... 

БОРИКА: Тја!... Кao да више нисте они стари пријатељи. 

ДРАШКО: Ово ми већ иде на живце. Ово је сваког дана. Прате ме, саветују, 

контролишу! Плаше се да им не минирам објекат, шта ли? (Он седа u 

нервозно лупа неком циглом. Троје присутних посматрају га са 

ишчекивањем). Шта ме гледате? Никог нисам убио. Али ако једног дана 

постанем гад... (Баци циглу). 

БОРИКА (Славку u Данчу): Шта кажете, момци, хоћу ли данас остати без 

вечере? Или да пођем сама? 

ДРАШКО (устаје, узме je под руку): Хајдемо... Славко, ноћас радите под 

твојом командом. Ако хоћеш – бетонирај, ако нећеш – ради шта знаш. 

(Данчу). Ти пођи код твојих гостију. 

(Излазе са Бориком). 

БРАНИЛАЦ: Дајте светло, молим! 

(Нормално осветљење. Завеса oд тила се диже. Драшко ce већ вратио на 

своје место. Данчо излази пред браниоца). 

ДАНЧО: Разговор је тако текао. Сада се сећам да је то било десетак дана пре 

рушења, у среду. Драшко je и раније нестајао, a од тог дана више се није 

појавио на градилишту. Следећег петка имали смо већ готову бетонску 

конструкцију за девет спратова, десети тек што је био започет, када стубови 

попуцаше и зграда се сруши... 

БРАНИЛАЦ: Јесте ли писали изјаве и у току тих десетак дана? 

ДАНЧО: Па, морали смо... (Све ангажованије). Али нисмо писали против 

Драшка! Може он да мисли шта хоће, али ми, ja и Славко Љиљановски, 

нисмо били шпијуни, напротив, ми смо га крили, писали смо да је тобоже 

дошао на градилиште, извршио проверу, – је ли тако? Лагали смо! Лагали 

смо да je нашао такве и такве неисправности и казнио те и те раднике! A 

њега није било – данима, нека сам каже, је ли тако? Нисмо написали ни једну 

реч против Драшка. Ни реч!... 

БРАНИЛАЦ (судији): Хвала. Немам других питања за сведока. 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

593 

 

ТУЖИЛАЦ (скаче): Молим за реч!  

СУДИЈА: Изволите. 

ТУЖИЛАЦ: Због своје нетактичностн, нисам успео да од сведока извучем 

ове важне чињенице које ћу употребити у оптужници. Користим овај случај 

да јавно изразим срдачну захвалност колеги браниоцу за помоћ коју ми је 

указао. (Браниоцу). Хвала. (Седа). 

(Бранилац се смешка као човек који зна више). 

СУДИЈА (њему): Немате... ништа у вези с тим? 

БРАНИЛАЦ: Ja? О, не, не! Колега је био вема љубазан. Захваљујем. 

СУДИЈА (Данчу): Слободни сте. Идите на своје место. Хвала. 

(Свако седа на своје место). 

СУДИЈА (лупа чекићем): Нека дође сведок... Даница Каровска. 

Даница устаје из првог пeдa гледалишта u полако се пeњe ка пулту за 

сведоке. To је ретко лепа, амазонски женствена фигура, свесна да се после 

рађања двоје мушке деце још више пролепшала. Ипак je очигледно да ју је 

Драшково хапшење изненадило, па отуд оно мешање страха од последица u 

храбрости да се бори. 

Реците нам име, презиме, где сте и када рођени и остале личне податке. 

ДАНИЦА: Каровска, девојачко – Шурланова. Рођена сам у селу Порек, 

двадесет првог марта хиљаду деветсто тридесет пете године. 

СУДСКИ ПИСАР: Двадесет и првог марта хиљаду деветстотина тридесет и 

пете године. Хвала. 

ДАНИЦА: Молим. 

СУДСКИ ПИСАР: Село Порек? 

ДАНИЦА: Јесте. 

СУДСКИ ПИСАР: Професија? 

ДАНИЦА: Зубар. 

СУДИЈА: Скрећем вам пажњу да према члану 395, став 1 и 2 Закона о 

кривичном поступку, пред судом морате говорити истину и само чисту 

истину. 

ДАНИЦА: Молим! 

СУДИЈА: Поставићу вам једно интимно питање. Ако нећете, не морате да 

одговорите.  

ДАНИЦА: Молим! 

СУДИЈА: Да ли је ваш брак са оптуженим произишао из љубави или није? 
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ДАНИЦА: Наш брак... Да... To је било једне вечери... седела сам за једним 

столом у ресторану „Македонија”, у сепареу... 

СУДИЈА: Довољно, довољно. Одговарајте само са „да” или „не”. 

ДАНИЦА: Молим! 

СУДИЈА: Још једно неделикатно питање: да ли је он пре вас био заљубљен у 

друге жене? 

ДАНИЦА: Да, али када је срео мене... Видите, те вечери у „Македонији” 

дуго смо разговарали... Затим ме je одвео на градилиште и причао ми о некој 

малој авантури... 

СУДИЈА: Хвала. Можете ли се сетити неког повода који је привремено 

помутио ваше брачне односе? 

(Даница гледа у судију). 

СУДИЈА: Не гледајте ме тако. Потребно је да одговорите, али ако не желите 

– нећу вас присиљавати. Морам наиоменути да је суду ваша биографија 

позната. 

ДАНИЦА (увређено): Смем ли да питам, одакле? 

СУДИЈА: Из материјала с претходног поступка који су суду службено 

достављени.  

ДАНИЦА: Све је то лаж.  

СУДИЈА: Како? 

ДАНИЦА: Све су то глупа, подла, злобна уличарска оговарања. Требало je 

неко и мене да пита, ваљда и ja нешто знам о својој биографији. 

СУДИЈА: Чекајте, чекајте. Ја на то уопште нисам мислио! 

ДАНИЦА: Знам на шта сте мислили. Знам шта мисле и они који су у овом 

тренутку упиљили очи у мене. Варају се: ни сада нећу сама себи сломити 

ногу да би ме оставили на миру. Нећу себи ископати око. Само молим да не 

дају крила својим кривоногим лажима, јер их већ довољно има око мене. 

СУДИЈА: Сматрате ли да су и неки сведоци... неки од присутних... жртве 

таквих кривоногих лажи? 

ДАНИЦА: Они су само накупци... A жртва је онамо... (Покаже на Драшка). 

СУДИЈА (изнервиран): Признајте отворено, сведокињо Каровска: ви мрзите 

родитеље оптуженог! 

ДАНИЦА (не одмах): Мрзим их... (Веома cпoрo, подвлачећи сваку реч). 

Мрзим и инжењера архитекту Владимира Крстина Борског... 

(Борски скочи u стоји) 
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... зато што је због тог стана подигао читаву заверу против Драшка. Мрзим и 

тог професора Кондарка, који се улагује као мачка бескућница, само да би те 

угризла. Мрзим и моје старе који су ме од треће године оставили на улици и 

Драшкове старе, који су ме од првог дана дочекали шамарима и натоварили 

ми на леђа све светске грехове. Када сам прекорачила праг те куће, било je то 

као да je у кућу ушао мртвац. Мрзим многе ствари у животу, али има и 

нешто што волим... Волим свога мужа и своја два сина. 

БРАНИЛАЦ (скаче): Молим за реч!... Сведокиња је малопре рекла да се са 

оптуженим упознала у ресторану „Македонија” и да ју је он затим одвео на 

градилиште. (Даници). Да ли вас je и неки други пут одвео на неки од 

објеката које је градио његов Завод? 

ДАНИЦА (после паузе): Не. 

БРАНИЛАЦ: Јесте ли се упитали – зашто? 

ДАНИЦА (збуњено): Како бих знала?... Ја сам се трудила... Он код куће 

никад није говорио... Ја нисам крива... Он је увек нечим био незадовољан... 

Ја... Он је увек био чист, испеглан, сит... (Заћути). 

БРАНИЛАЦ (посматра je): Наравно... И ви то називате љубављу! (Судији). 

Извињавам се за ову моју упадицу. (Седа). 

СУДИЈА: М-да! Мораћемо да се вратимо деликатним темама. Знате ли 

нешто више о односима оптуженог и неке другарице Борике Корда, 

инжењера? 

ДАНИЦА (окрене главу): Не познајем је... 

БРАНИЛАЦ: Зашто лажете? 

ДАНИЦА: Не познајем је! Знам само толико да се Драшко с њом упознао 

када je студирао у Љубљани. Можда су се симпатисали... то јест... 

СУДИЈА: Мрзите ли и њу? 

ДАНИЦА: Не... Њу жалим. Знам да она сажаљева Драшка, зато што je 

тобоже допао у грубе руке, али ja њу жалим што га, и поред школе коју има, 

није прочитала. Ни њега, ни мене! Ja знам како се поступа с мушкарцем. 

СУДИЈА: Хвала. И молим вас да ме сада саслушате. 

ДАНИЦА: Молим. 

СУДИЈА: Ваш муж је оптужен за тешко дело. Оитужница, a и неки сведоци, 

терете га као асоцијалног, неодговорног, аморалног и бескарактерног човека. 

Ја не тражим ваше мишљење о томе, јер сте ви његова супруга и ваше 

мишљење може да буде пристрасно. Али одбрана сматра да је оптужени био 
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под депресијом, моралном и психичком, и то му узима као олакшавајућу 

околност. Шта ви мислите о томе? Јесте ли разумели питање? 

ДАНИЦА (самосвесно). Разумела сам, разумела. Moj муж је инжењер. Њега 

оптужују да му се срушио хотел. Мислим да се хотел могао срушити и када 

Драшко не би био под моралном и психичком депресијом. Али ja вас питам: 

хоће ли пропасти држава ако се сруши још десет таквих хотела? Драшко je 

добар радник, зарадиће и платиће штету. 

СУДИЈА: Хвала. (Тужиоцу). Има ли тужилац питања за сведокињу? 

ТУЖИЛАЦ: Да, само једно питање. 

СУДИЈА: Изволите. (Даници). Одговарајте на питања тужиоца. 

ДАНИЦА: Молим. (Окрене се према тужиоцу). 

ТУЖИЛАЦ: Сведокиња је малопре рекла да ce објекат могао срушити и када 

оптужени не би био у стању моралне и психичке депресије. Може ли 

сведокиња да још једном потврди то своје мишљење. 

ДАНИЦА: Могу. Потврђујем. 

СУДИЈА: Мислите ли да узрок рушења хотела може да буде и сасвим друге 

природе? 

ДАНИЦА: Ја мислим да може. 

ТУЖИЛАЦ: На пример? 

ДАНИЦА (мало дезоријентисано): Шта ја знам!... И друге зграде су се 

рушиле па... Платићемо штету и готово. 

ТУЖИЛАЦ (строго): A ко ће платити животе двојице невино погинулих 

радника? Кo ће да врати храниоце двема недужним породицама. (Пауза. 

Даница не одговара). Хвала. Немам других питања за сведокињу. (Седа). 

СУДИЈА: Одбрана има реч! 

(Даница се окрене према браниоцу). 

БРАНИЛАЦ: Знате ли да сте за овај непријатан случај и ви криви? 

ДАНИЦА: Ја? (Смеје се). Хајте, молим вас! 

БРАНИЛАЦ: Он je био несрећан с вама. Ви сте малтретирали и њега и 

његове родитеље, и... 

ТУЖИЛАЦ: Приговарам! Одбрана застрашује сведокињу и сугерише joj 

саучесништво! 

СУДИЈА: Приговор је усвојен. Одбрана треба да поставља питања, a не да 

сугерише закључке. Наставите. 
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БРАНИЛАЦ: Доказаћу пред овим судом да је оптужени био подстрекиван на 

злочин! Део одговорности пада и на његову супругу! 

ТУЖИЛАЦ: Немојте да правимо мелодраму, колега. 

БРАНИЛАЦ: Треба ли да подсетим колегу тужиоца како је 90 одсто судских 

процеса посвећено делима чија је подлога мелодрама? 

ТУЖИЛАЦ: Ха, ха, ха! Ма пустите, само губимо време... 

БРАНИЛАЦ: Онда будите љубазни и не прекидајте ме приговорима који су 

сами себи циљ. 

ТУЖИЛАЦ (устане, увређено): Слушајте, колега. Данас je већ трећи дан 

како нас водите стазама које су, све ми се чини, саме себи циљ. Шта хоћете 

да докажете чињеницом да ваш клијент није био заљубљен у своју сопствену 

жену? Зар то није смешно, колега? Дајте да једном чујемо ваш пледоаје. Што 

копате по врлинама оптуженог? Погледајте je с ког хоћете угла – врлина je 

жртвовање себе. A ваш клијент је црн као ова кравата коју носим! (Седа). 

БРАНИЛАЦ (мирно): Данас имате белу кравату, колега. 

ТУЖИЛАЦ (скочи, али се уздржи): Опростите, али ваша је дужност да 

поштујете смисао онога што говорим. Не трудите се да будете сувише 

духовити! 

БРАНИЛАЦ: Хвала! Само заборављате да је оно што тражите од других и 

ваша дужност! 

СУДИЈА (лупа чекићем): Молим, молим, колеге, не удаљавајте се од 

предмета. Молим одбрану да настави с питањима, уколико их има. 

БРАНИЛАЦ (после паузе, Даници): Можете ли се сетити вечери 12. 

септембра прошле године? Падала je јака киша. Te вечери дошло је до 

прилично оштре расправе између вас и родитеља вашег мужа. Рекли сте 

вашем мужу да вас је свекар тукао и он их je обоје најурио из куће, тако да 

су били приморани да спавају код неких рођака. Од тада они ce више нису 

вратили. Је ли тако? 

ДАНИЦА: Није тако. Сами су отишли, својом вољом. 

БРАНИЛАЦ: Молим оца и мајку оптуженог да дођу овде. (Они долазе из 

гледалишта). Будите љубазни, госпођо, и замислите да је ово њихова соба. 

Овде су врата. Према исказу неких сведока, ви сте дошли и стали на врата. 

Како се десило да стари дигне руку на вас? 

ДАНИЦА: Ја мислим да се то свакоме може десити. Зна ce да су све свекрве 

љубоморне и мрзе своје снахе. То није ни први ни последњи пут. 
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БРАНИЛАЦ: Будите љубазни... (Придржава joj домаћу хаљину, она је 

облачи). 

ДАНИЦА: Овако је било... Ja сам била у кујни, a стари у соби. 

(Светло се концентрише на собу). 

БРАНИЛАЦ: To је била њихова соба, зар не? 

ДАНИЦА: Откуд њихова? Да је нису, на пример, зарадили? Moj муж им је 

дао собу да живе одвојено, како ce не бисмо свађали. Стари је седео за 

столом, (стари заузима место) – a стара на отоману... (u она заузима место). 

Стари је био у припитом стању и певао je неку песму, a ja сам успављивала 

децу... 

(Она ce повлачи. Отац, у припитом стању, клати се на столици. Мајка 

нешто плете). 

ОТАЦ (пeвa):  

Сонце всходит и заходит,  

a в тјурме мајеј темно-о,  

дни и ночи часовои...  

берегут мајо акно... 

ДАНИЦА (долази на врата): Тата... Хоћеш ли да престанеш с том песмом? 

Успављујем децу... 

MAJКA (њој): Шта ти овде тражиш? Твоја кућа je тамо! 

ДАНИЦА: Ако може мало тише... Деца... 

MAJКA: AКO му ce пева, он ће да пева. Нећеш ти да му командујеш у кући! 

(Оцу). Шта је слушаш? Певај, ако ти се пева! Ако се деци спава – она ће 

спавати! 

ДАНИЦА: Па не могу да заспу кад он пева тако гласно... Врата су отворена... 

MAJКA: Бежи одатле, кучко, док нисам нешто дохватила! Косу ћу да ти 

почупам! 

ОТАЦ: Море, ja ћу да joj покажем. (Узима штап). 

ДАНИЦА: У помоћ! Убише ме! Убише ме! 

ДРАШКО (на вратима, у кишном мантилу): Шта ce то овде догађа? 

MAJКA: Твоја жена ме бије! Да није било оца да ме одбрани, задавила би ме! 

ДАНИЦА (плаче): Он је певао... Целу ноћ не могу да успавам децу. Само сам 

га замолила да пева тише, a они ме обоје нападоше... 

ОТАЦ: Лажеш, уличарко! 
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ДРАШКО: И она вас је обоје истукла? Добро. Од данас обоје да ми праг 

нисте прекорачили, јасно? И упамтите једном за увек: моја жена није 

уличарка, него моја жена! Како вас није стид! 

ДАНИЦА (браниоцу, који je у мраку): Тако je било. После су ce направили 

као увређени и сами су отишли још исте вечери, a сутрадан су нам дошли 

рођаци код којих су спавали. Стари je испричао како сам их ja најурила из 

куће. 

БРАНИЛАЦ: Упалите светло! 

(Нормално осветљење). 

Молим суд да ми дозволи да реконструишем исту сцену према исказу 

сведока Николе Каровског, оца оптуженог. 

СУДИЈА: Да ли јавни тужилац има нешто против? 

ТУЖИЛАЦ: Не. To je чак забавно! Гледаћемо позориште!... 

СУДИЈА: Судско веће? 

(Оба члана одобравају климањем главе). 

Одбрана има реч. – Изволите. 

БРАНИЛАЦ (оцу): Видели сте како је реконструисана сцена те свађе. Молим 

вас покушајте сада да се присетите свих детаља те вечери и да их испричате 

не сакривајући ништа. Само онако како се заиста догодило. 

ОТАЦ: Ја сам те вечери заиста био мало припит. Пио сам од муке и певао 

сам од муке. Овде ми је било нешто горко. (Показује на груди). Рођени син 

пропадао ми је пред очима... 

БРАНИЛАЦ: To знамо и свима нам је жао. Али ваш син je оптужен. У 

његову корист је да кажете чисту истину. Пређите на предмет, молим вас. 

(Пљеска рукама). Светло, молим! 

ОТАЦ: Да, да... Разумем... Ту песму певам увек када ми je тешко на души. 

Научио сам је када сам био на печалби у Керчу, на Црном мору. Било нас је 

четворица Скопљанаца, сиротиња нас je натерала и отишли смо тамо на 

печалбу, као обалски радници. 

БРАНИЛАЦ: Да, да. И те вечери ви сте певали исту песму. 

ОТАЦ: И те вечери певао сам исту песму... Падала je киша, нисам имао где 

да изиђем и... 

(Светлост je већ концентрисана на собу. Отац је више тужан него пијан). 

(Пева)  

Сонце всходит и заходит,  
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a в тјурме мајеј темно,  

дни и ночи часовои  

берегут мајо акно... 

ДАНИЦА (с треском застаје на вратима. Она je у домаћој хаљини u маже 

лице дебелим слојем креме): Хоћеш ли престати да певаш? Нећу целу ноћ да 

те слушам! Хоћу да успавам децу! 

MAJКA (њој): Шта тражиш ти овде? Ако му ce пева, он ће да пева – твоја 

кућа je тамо! 

ДАНИЦА: Moja кућа je и овде и тамо. A ви, ако сте ce опили, идите у кафану 

пa ce дерите и разбијајте. У овој кући хоћу мир! 

ОТАЦ: Данице, зашто се љутиш без потребе? Колико пута сам их сам 

успављивао том песмом!... 

MAJКA: Пусти је. Зар не видиш – сигурно опет некога чека. (Даници). Неће 

да пева. Мажи ce тамо и не почињи кавгу ни због чега. 

ДАНИЦА: Нећу ваљда вас да питам када ћу да ce мажем a када не. Не волите 

ме? Стидите се због мене? Што сте ми се прилепили као таксене марке? Не 

могу од вас више да живим. 

ОТАЦ: Ти нас тераш? Добро... Жено, скупи прње и дај ми штап. 

ДАНИЦА: A! Хоћеш да се тучеш? (Напада мајку коja je устала). Показаћу ja 

вама штап! Пијанице! 

ОТАЦ: Не! (Устаје u хвата Даницу за руку). Не дижи руку на њу... Она је 

његова мајка! 

ДАНИЦА (виче): У помоћ! Убише ме! Убише ме! 

ДРАШКО (на вратима): Шта радите? Каква је то дерњава? 

(Одсутно пролази поред ње u свлачи кишни мантил). 

ДАНИЦА (плаче): Туку ме! Твој отац и твоја мајка. Ja не остајем у кући ових 

пијаница! Само сам му рекла да тише пева, a они скочили на мене. „Кучко! 

Кучко!” 

ОТАЦ: Драшко, лаже! (Њој). Како те није стид!... 

(Драшко je слуша непокретно, с руком на чивилуку; затим полако откачи 

мантил u опет га облачи). 

ОТАЦ (уплашено): Драшко? 

ДРАШКО (пролази, cвu му ce склањају с пута; на вратима застаје u, више с 

болом него с бесом, Даници): Пре него што очистиш лице, требало би да 

очистиш душу!... (Излази). 
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ДАНИЦА (одлучно): Стани, Драшко! 

(Драшко застаје нe окрећући ce). 

ДАНИЦА: Куда? 

ДРАШКО: Ти знаш куда... 

ДАНИЦА: Код ње?... Код те Словенке? 

ДРАШКО: Ти знаш где. 

ДАНИЦА: Шта је она теби? (Пауза). Шта сам ти ја, Драшко? 

ДРАШКО (враћа ce u ceдa): Ова жена ми je мајка, Данице. Овај човек овде 

ми je отац! (Погледа je у очи). Они су у рату изгубили ћерку и два велика 

сина, упамти то... Дозволи да ja њих можда волим, да сам им нешто дужан 

и... (Устане, уморно)... Немој тако... Немој. Јер ћу те пребити као мачку... 

ДАНИЦА: Je ли? Па лепо, Драшко... Честитам ти. Сјајно!... A ja сам нека 

крпа нађена на улици, je ли? Ja немам права на свој живот, немам права на 

тебе, немам права на своја два сина!... Знаш ли ти да ми je старији данас 

пљеснуо у лице реч „кучко”? И још једну реч коју ce стидим да изговорим? 

Не знаш? A те лепе речи од њих je научио!... 

ДРАШКО (с горчином): Кo каже да глупак не зна да мисли? Само што увек 

размишља после учињене глупости! 

ОТАЦ: Драшко... Сине!... (Излази). 

ДАНИЦА (Драшку): Иди! Иди исплачи joj ce у крило... (Оцу u мајци). Што га 

не зауставите? Што ме гледате – идите, зауставите га... (Скоро кроз зубе). 

Сели сте му за врат као совуљаге и јашете га као... Да сте прави родитељи, 

одвезали бисте му руке, a не... Паразити... Али, ja ћу вас научити... Ja ћу да 

вас ставим на усијану столицу... (Oдe код деце.) 

(Пауза). 

БРАНИЛАЦ (пљеска рукама): Светло, молим! (Нормално осветљење). 

(Даници): Заклели сте ce да ћете пред судом говорити истину и само чисту 

истину. За лажно сведочење такође ce одговара. Шта je овде истина? 

ДАНИЦА (Мало збуњена): Ja не лажем. 

БРАНИЛАЦ: Пошто су стари напустили ваш стан, исте вечери код вас je био 

у посету пријатељ вашег мужа, инжењер Борски. Каквог je карактера била та 

посета? 

ТУЖИЛАЦ: Приговарам! 

БРАНИЛАЦ: Не приговарајте, колега. 

ТУЖИЛАЦ: Сведок може да не одговори на то питање! 
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БРАНИЛАЦ: Не мора! Али, потражићу реконструкцију оне вечери када ce 

оптужени вратио кући раније него што су га очекивали. Сцена коју je видео 

неће ни мало ласкати ни њој, ни... 

БОРСКИ: Није истина! 

ДАНИЦА: To je лаж! To je гадно оговарање уличара! 

БРАНИЛАЦ: Не присиљавајте ме, госпођо, да о томе потражим мишљење 

вашег мужа, за кога стално тврдите да вас je безумно волео! 

ДАНИЦА: Молим! Питајте га! Драшко!... 

БРАНИЛАЦ (после мале паузе): Молим оптуженог... 

ДРАШКО: To je био Борски. Moja жена лаже. (Пауза). 

БОРСКИ: Шта је то? Шта сад измишљате?  

ДАНИЦА: Али ја...  

БОРСКИ: Није истина. То су глупости! 

БРАНИЛАЦ: Молим вас, уздржите се. Потребно је да она каже. Но? (Даница 

плаче). 

БРАНИЛАЦ: Молим суд да извуче закључак... Немам више питања за 

сведокињу. Хвала. (Враћа ce на своје место). 

(Даница потпуно збуњена силази с пулта). 

БОРСКИ: Молим за реч! (Долази на сцену). 

СУДИЈА: Шта хоћете? Изволите. 

БОРСКИ: To сам био ја. Али био сам позван. У 11 часова ноћу био сам 

позван телефоном да дођем и... 

БРАНИЛАЦ: Кo вас је позвао? 

БОРСКИ: Она! Али када се Драшко вратио, није било никакве „сцене” која 

би некоме ласкала или га увредила. (Према Драшку). Нека он каже! 

БРАНИЛАЦ: Зашто вас је позвала? 

БОРСКИ (савладава ce): Ја сам Драшку, још када ce оженио, рекао да је 

требало некога да пита о њој. Сувише је добро познајем, друже браниоче по 

службеној дужности, да бих себи дозволио „сцене” какве ви очекујете. Када 

сте већ почели да чепркате тамо, требало је да питате неког другог, a не 

мене! (Драшку). Зашто ћутиш? Зашто говориш у загонеткама? Какве сам ти 

„сцене” ја приредио? Зашто не кажеш истину?!... 

ДАНИЦА (долази пред Борског): Шта ви знате о мени? Који су то „други” 

који треба да пљуну на мене? 

БОРСКИ: Ja немам шта с вама да разговарам, госпођо! 
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БРАНИЛАЦ (Даници). Хоћете ли да објасните, сведокињо Каровска, зашто 

сте 12. септембра прошле године у 11 часова ноћу позвали Борског? 

(Даница га гледа укочено). 

БРАНИЛАЦ: Нећете да одговорите? Да ли вам je била потребна помоћ, или 

сте хтели да се осветите Драшку? 

ДАНИЦА (тихо, увређена до суза): Сви ви мислите да сам ја... Сви ви 

мислите да сам ја хтела да будем таква... Никад нисам то хтела! И ja имам 

достојанство, макар и достојанство жене, и ja хоћу да ме поштују!... Али ви... 

ви знате да ce нашалите с нама... Прво нам певате песме, скидате нам звезде, 

a када добијете своје – показујете прстом на нас!... Само је Драшко био чист 

према мени, – како сам могла да га заменим другим? Никада га не бих 

изневерила! Никад! (Борском). Позвала сам вас да од вас затражим помоћ. A 

ви сте одбили! „Госпођо, вашем мужу не може више нико помоћи... Ни њему 

ни вама!” To сте ми рекли. Ја вас нисам дочекала гола!... (Долази пред 

Драшка). Можеш ми пљунути у лице ако лажем... Или ми сад пребацујеш за 

оно што си ми опростио пре него што сам постала твоја? 

ДРАШКО (устаје): Моменат. (Тишина). Да сам хтео да ce браним, још увек 

сам био у стању да платим адвоката. Молим браниоца по службеној 

дужности да ce не уплиће у мој приватни живот. Објекат хотел „Сплендид” 

срушио ce и – тачка! Ја сам лично одговоран за причињену штету, чуо сам 

оптужницу и признајем своју кривицу. 

БРАНИЛАЦ (долази пред њега): Ви можете признати да ce и лањски снег 

истопио искључиво вашом кривицом. Али суд не може донети одлуку на 

основу признања, ако оно није подржано аргументима. После oнe сцене с 

вашим родитељима ви сте заплакали, човече Драшко Каровски – да или не? 

ДРАШКО: Без разлога! 

БРАНИЛАЦ: Без разлога човек се може насмејати, али заплакати – никад! 

(Окрене ce u са свог стола узме штедну књижицу u диже је да је сви виде). 

Стављам суду на располагање још један корпус деликти о љубави сведокиње 

према њеном супругу. На ову штедну књижицу, на име Данице Каровске, по 

оцу Шурланове, за непуне три године унето je укупно милион и триста и 

десет хиљада динара. Тридесетог септембра прошле године на ову књижицу 

унето je педесет и две хиљаде динара. Скрећем пажњу суду да је истог дана, 

тридесетог септембра, рано изјутра, окривљени био притворен. (Долази пред 

Даницу). Не знам шта сте очекивали од несреће вашег супруга, али у сваком 
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случају брзо сте реаговали и добро осигурали своје властито стање. 

(Оставља књижицу прeд судију u окреће ce). Питам сведокињу: где је 

књижица оптуженог? Обе су отворене истог дана, на прву годишњицу брака! 

(Из своје ташне узме другу књижицу). Овде је. Ево је!... Али она je празна! 

(И њу оставља пред судију). 

ДРАШКО (мало збуњен): Ви, изгледа, уживате да чепркате пo туђим ранама? 

БРАНИЛАЦ: Ја само вршим своју службену дужност. (Враћа ce на cвoje 

место). 

ДРАШКО: Ово је ваша прва одбрана? 

БРАНИЛАЦ: Да, почетник сам, ако на то циљате. Дипломирао сам пре 

годину дана. 

ДРАШКО: Ja сам, такође, пре пет годнна био идеалиста. Човек je прво млад 

и поштен, a затим постаје паметан. (Седа). 

БРАНИЛАЦ: Захваљујем. (Гледају ce). И уверен сам да сте још увек млади и 

поштени. Одговорите сведоку... (Показује на Борског). 

(Пауза. Тишина). 

ДРАШКО (устане): Шта хоћете од мене? Објекат хотел „Сплендид” срушио 

се не зато што је моја жена била... већ искључиво и само искључиво мојом 

кривицом. Зашто правите комедије овде? Ја сам лично одговарам за све – 

зашто једном не завршите ово глупо „ко, шта, и зашто”? Стрељајте ме. 

Обесите ме! Пљујем на ваше браниоце и тужиоце! 

СУДИЈА (за то време лупа чекићем, виче): Оптужени инжењеру Каровски! 

Одузимам вам реч! 

ДРАШКО (не одмах): Је ли то све што можете да учините? 

СУДИЈА: Да, на жалост, само то. Али рећи ћу вам још нешто: врло рано 

почели сте да дижете глас на старије од себе... 

ДРАШКО: Доста!... Доста!... Доста!... 

(Тишина). 

СУДИЈА (његов глас у тишини звони необичио оштро): Шта то значи? На 

кога ви вичете? 

ДРАШКО: Хоћете ли нешто једном за увек да схватите? Не солите памет 

другима. Човек не мора да буде стар као ви, да би му загорчао овај кратак, 

смешан живот! 

СУДИЈА: Младићу, спустите глас... И не говорите глупости! Живот је заиста 

кратак, али човек увек нма времена да се покаже какав је... 
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ДРАШКО: Погрешио сам и поднећу заслужену казну. Шта још хоћете од 

мене? 

БРАНИЛАЦ (долази пред њега): Зашто вичете? Хоћете ли још једном овде 

пред овим скупом да докажете да је дрскост маска иза које се крије 

плашљивац? Чега се ви плашите? 

СУДИЈА (скаче): Молим странке да се не удаљавају од предмета и да траже 

реч. Шта је ово овде? 

ТУЖИЛАЦ: Молим за реч. 

СУДИЈА: Шта имате да кажете? Изволите. 

ТУЖИЛАЦ: Узимам себи право да пажњу суда скренем на следеће. 

Инвеститор, као тужилац, потражио је од овог суда заштиту за причињену 

штету у износу од милијарде и триста милиона динара. Штета је причињена 

рушењем недовршеног хотела – облакодера „Сплендид” на улицама 

Пастеровој и Партизанској. Извођач je Завод за високоградњу, a изградња се 

одвијала према пројекту и под директним руководством оптуженог. Стручна 

комисија, састављена од инжењера u професора са неколико југословенских 

универзитета, после два месеца темељне анализе, значи ex-professo, утврдила 

je да су планови и прорачуни целокупног објекта, са свим његовим 

детаљима, сасвим тачни и да је до рушења дошло због несолидне градње. 

Провера је показала да je арматура била неисправна, грађевинско гвожђе 

непрописно, бетон нечист и испод просека, оба стуба која су се срушила – 

крива! Одговорни инжењер за овај објекат je пред нама. И он је, ипак, толико 

поштен да признаје целу кривицу. Сматрам да је тиме доказни поступак 

завршен. Несхватљиво ми је данас овде само једно: како може одбрана 

тврдоглаво да иде стазама приватно-моралног, a да апстрахује главни 

корпус-деликти? И друго: шта ће суд добити ако установи да је оптужени 

имао приватних брига какве могу да имају и други, који, ипак, врше своју 

дужност и обавезе према заједници? Зар ћемо због породичних неуредности 

одговорног инжењера in maiorem dei gloriam заборавити да je инвеститор 

оштећен за милијарду и триста милиона динара? Зар ћемо заборавити и на 

две невине жртве које су настрадале под рушевинама? – Молим одбрану, 

која толико инсистира на непотребном расплињавању доказног поступка у 

мелодрамске екскурзије – да свој став и своје интенције изнесе јасно, иначе 

ћу бити приморан да потражим одлагање суђења и примену члана 278 

Закона, према коме судско веће може удаљити браниоца, одузети му право 
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одбране и позвати друтог браниоца. Јер ово је, очигледно, саботирање 

процеса! Немам питања за сведока. (Седа u преко рамена добацује). Можете 

да идете на место. (Нервозно затвара досије). 

СУДИЈА: Морам да саопштим да се члан 278 односи на браниоца који 

ремети процес, што овде није случај. Има ли заступник одбране одговор на 

питања постављена у иступању јавног тужиоца? 

БРАНИЛАЦ: Да.  

СУДИЈА: Имате реч. 

БРАНИЛАЦ: Извињавам се што морам да подсетим колегу тужиоца и остале 

присутне на једну стару школску истину: summum jus, summa injuria! 

Највеће, најстроже право понекад je и највећа неправда. Зато постоје два 

вида правосуђа: iustitia distributiva, правосуђе које, оцењујући деликт, води 

рачуна о околностима под којима je дело извршено, и iustitia comutativa, 

правосуђе које о томе не води рачуна. Уверен сам да ће наше савремено 

правосуђе, с обзиром на то да живимо у релативно мирном времену, a не у 

рату, када ce ствари посматрају у сасвим другој светлости, – водити рачуна о 

околностима под којима je дело извршено, јер – ja ћу то доказати – и саме 

околности су део деликта и алиби за мога клијента. Колега тужилац сматра 

да je процес завршен једним јединим деликтом: срушеним хотелом и 

признањем оптуженог, које je малопре дато у афективном стању. Суд ce 

уверио да je и један од главних сведока повукао свој исказ с објашњењем да 

га je потписао у сличном афективном стању! Осим тога, члан 304 Закона о 

кривичном поступку изричито наглашава да признање оптуженог, ма колико 

оно било потпуно, не ослобађа суд дужности да изводи и друге доказе. 

Срушени хотел je последица, колега тужиоче, a ми морамо потражити 

узроке. Располажем фактима који ће бити од несумњиве користи за 

доношење праведне пресуде и моја je дужност да их овде у пуном светлу 

изнесем. Али моје je право да та факта изнесем када будем сматрао да je 

томе време и да ће деловати најобјективније, a то је нормални пут судског 

поступка. Претњу коју ми је колега тужилац упутио с наводним одлагањем 

процеса и тражењем примене члана 278 сматрам такође изреченом у афекту. 

То ми даје још више права да се борим да пресуда не буде обележена том 

нотом досаде или преморености јавног тужиоца или неког другог од 

присутних. Ако je потребно и ако суд нађе за сходно, сагласан сам да 

прекинемо процес док колега тужилац дође себи. (Седа). 
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СУДИЈА: Суд је задовољан објашњењем. Да ли чланови већа имају 

примедби. 

(Они дају знак да немају примедби). 

Да ли тужилац накнадно тражи реч? 

ТУЖИЛАЦ: Не. Хвала. Колега не пати од сувишне учтивости. 

СУДИЈА (три удара чекићем, званично): С обзиром на нагомилани 

материјал који треба средити, a на основу члана 289, став 1 Закона (гласније, 

према публици) објављујем петнаест минута одмора. Одведите оптуженог. 

Молим сведоке да ce не удаљавају из суда. Почећемо тачно за петнаест 

минута. 

(Прикупља свој досије u пaпuрe u излази. Позорница ce празни u гледалиште 

је потпуно осветљено). 

Завеса не пaдa. 

 

Крај првог дела 
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ДРУГИ ДЕО 

 

Позоршина публика заузима своја места у гледалишту. За то време на 

позорницу улазе неки од глумаца, пре свега судски послужитељ, који поново 

сређуje столове, доноси воду, чисти пепељаре u слично. У међувремену 

судски записничар оставља пo једну копију записпика на столове судског 

већа, тужиоца u браииоца. Улази бранилац и одмах почиње да прегледа своје 

хартије u записник. Тужилац улази касније, очигледно je нерасположен, 

нервозан u решен да се држи строго u бескомпромисно. Последњи улази 

судија; то je знак за почетак претреса. Светло у гледалшиту се гаси. 

 

СУДИЈА (лупа чекићем u устаје): Суд наставља с радом. Нека дође сведок 

Никола Каровски. 

ТРИПУН (виче): Сведок Никола!  

ОТАЦ: Ту сам, ту сам. 

СУДИЈА (записничару): Његове генералије имате. (Оцу). Ви сте отац 

оптуженоме?  

ОТАЦ: Јесам. 

СУДИЈА: Скрећем вам пажњу на члан 295, став 1 и 2 Закона о кривичном 

поступку. Ви сте дужни да сведочите и да пред судом говорите... 

ОТАЦ (истовремено са судијом): Истину и само истину. Разумем. 

СУДИЈА (уздахне): Реците нам, оче, шта ви знате о рушењу хотела 

„Сплендид”? 

ОТАЦ: Ја не знам како се то десило. 

СУДИЈА: Према вашем исказу пред иследником, често сте одлазили на 

објекат и разговарали са надзорницима и палирима. Шта вас је тамо 

интересовало? 

ОТАЦ: Како – шта ме је интересовало? Ишао сам да питам како је мој син! 

СУДИЈА: Шта су вам одговарали? 

ОТАЦ (не одмах): Син ми је био забранио да долазим и кући, у стан, и на 

градилиште. Ja сам гледао издалека и када њега није било, питао сам Славка, 

оног младића који је погинуо, он ми је говорио да није добро што мој син по 

неколико дана не долази на објекат. Знам да је Драшку било тешко на души, 

па сам њега молио да пази, да му помогне ако може... 
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СУДИЈА: Да ли вам je и неко други од надзорника рекао да оптужени није 

долазио на објекат по неколико дана? 

ОТАЦ: ... Па, то je истина. И ја то знам, a зна и директор, Борски. Био сам 

код њега да га молим, јер мој син није био најбоље са здрављем. 

СУДИЈА: Шта вам је он одговорио? 

ОТАЦ: Директор ми је рекао да Драшко неће с њим да разговара, да je себи 

увртео у главу како му je тобоже он за нешто крив. A ja то тек сада схватам, 

када je овај младић (показује на браниоца) питао Даницу. Видите, друже 

судија, боље је да мене не питате... Тешко ми је. Не знам шта да кажем... 

Имао сам четворо деце... Остао ми је само он... Не знам... 

СУДИЈА: Шта имате да кажете о вашим односима са снахом? 

ОТАЦ: Шта да кажем? Снаха и свекрва и у пословицама су посвађане. 

Млади су млади и хоће да буду господари у својој кући онако како им 

одговара. Ми смо стари, што се каже, мислимо да знамо више. И ето ти 

свађе. (Драшку, користећи паузу). Не ваља ти посао, синко мој. Овако старе, 

мене и мајку ти си... Их, их, их!... 

СУДИЈА: Ви, дакле, сматрате да је боље да млади живе одвојено од нас 

старих? Зашто их онда нисте оставили на миру? 

ОТАЦ: Зашто... Ja сам само служитељ у банци, друже судија. Откуд ja знам 

шта је добро, a шта не? Када сам био дете, отац ми је стално говорио: 

„Данашњи млади су се избезобразили, постали су лењи, рђави, глупи!...” 

Сада ja и ти говоримо то исто. Кo ће свему томе ухватити крај! 

СУДИЈА: A млада? Ви знате да у овој земљи постоје закони и да ви 

полажете неко право на свог сина... 

ОТАЦ: То се тако не ради. Треба да се учимо од природе. Некада смо имали 

једну пловку – ето, купили je на пијаци и чували је због њега. (Погледа 

Драшка). Био ми je најмлађи, још је учио гимназију. Дођемо с Драшком 

кући, a она: га-га, га-га, гаче. Ми према њој, a она, ко зна зашто, престане. 

Гледа нас и ћути. A пловка лепа, са црном ћубом на глави и црвеним ногама. 

Дирамо je – ћути. Онда ми почнемо да гачемо: га-га, га-га. A она гледа и 

чуди се. Нагакасмо ce и ми и Драшко, a поштована пловка само ce окрете, 

показа нам реп и одгега... Ето, то је филозофија. Ако те драже – окрени им 

леђа и иди. Ми смо сами отишли, друже судија. Нико нас није истерао из 

куће. Само... 

СУДИЈА: Само? 
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ОТАЦ (погледа Драшка): Види ce – било је касно. 

СУДИЈА (замшиљено): Хм... Има ли питања за сведока? (Устаје бранилац). 

Дајем реч одбрани. 

БРАНИЛАЦ (оцу): Опростите, изгледа да вам зуби нису баш најбољи. 

ОТАЦ: Зуби. Ко ти сад гледа зубе, синко. Били су добри... 

БРАНИЛАЦ: Где сте их правили? Верујем да је то било недавно? 

ОТАЦ: Да, пре годину и по дана. Био сам код унука у Београду, па ме он 

натерао. 

БРАНИЛАЦ: Ах, тако. Мислио сам да није нека протекција. Ваша снаха je 

такође зубар, зар не? 

ОТАЦ: Нисам хтео код ње. 

БРАНИЛАЦ: Она вам је забранила? 

ОТАЦ: Нико ми није забранио. Ја нисам хтео. 

БРАНИЛАЦ: Зашто? 

ОТАЦ: Moja ствар. A она je одмах и престала да ради, чим се... 

БРАНИЛАЦ: Опростите, можете ли нам рећи зашто не волите свог сина? 

ОТАЦ (не одмах): Погледај, синко. (Шири прсте на обема рукама). Десет 

прстију имам, хвала богу. Нареди нека ми одсеку један од њих. Сваки ће 

једнако болети. A једно дете имам! Како могу да мрзим своје дете? 

БРАНИЛАЦ: Зашто му онда нисте помогли? Знате ли да сте ви први кривац, 

први узрок који је вашег сина овде довео? Од првог дана мрзели сте његову 

жену, a тиме сте мрзели и сина. Зашто му нисте помогли? 

ОТАЦ: Ако бисмо све памети изнели на пијацу – свако би опет купио своју 

памет... Једно дете ми је остало, гледао сам га као кап воде... Било ми је 

тешко да га дам оној... 

БРАНИЛАЦ: Ево, нисте га сачували, као што видите. 

ОТАЦ: Ти, дете, сувише си млад да би судио једном оцу. Треба прво да 

однегујеш оволиког сина, па да му судиш. Него, пустимо сад то. Оставите 

снахе и свекрве, да ми вршимо посао, ако још има шта да се ради. 

БРАНИЛАЦ: Хвала. Немам других питања за сведока. 

СУДИЈА: Дајем реч јавном тужиоцу. 

ТУЖИЛАЦ (седећи): Немам питања. 

СУДИЈА: Идите, оче. Слободни сте. Нека дође сведок... инжењер Борика 

Корда. 
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Отац напушта пулт за сведоке погнуте главе u ћутећи. Борика ce 

мимоилази с њим, погледа га u стане пред пулт за сведоке. 

СУДИЈА: Ви сте сведок одбране? 

(Борика погледа браниоца u скупи рамена). 

БРАНИЛАЦ: Да, да. 

СУДИЈА: Реците нам ко сте, шта сте, где радите, датум и место рођења и 

остале личне податке. 

БОРИКА: Борика Корда, грађевински инжењер, службеник Државних 

железница – у Дирекцији Скопље. Рођена сам хиљаду девет стотина 

тридесет друге године у Крању, Горењско – Словенија. 

СУДИЈА: Скрећем вам пажњу на члан 295, став 1 и 2 Закона о кривичном 

поступку, према коме сте дужни да говорите истину и само чисту истину. 

Лажан исказ сведока такође подлеже кривичној одговорности. 

БОРИКА: Хвала. 

СУДИЈА: Инжењер Корда... реците нам пре свега – од када познајете 

оптуженог? 

БОРИКА: Тачан датум не бих могла да вам кажем. Познајемо се негде од 

прве године студија у Љубљани. To је, вероватно, од 1950. године ујесен, или 

од почетка педесет и прве. 

СУДИЈА: Молим вас да ми опростите, инжењер Корда, али дозволите да не 

губимо време заобилазним питањима. Реците нам: какви су били односи 

између вас и оптуженог за време студија у Љубљани и касније? 

БОРИКА: Жалим. На то питање не желим да одговорим. 

(Присутни су изненађени). 

СУДИЈА: Смем ли да вас упитам – зашто? 

БОРИКА: Никада нисам присуствовала неком суђењу и молим вас да ми то 

не узмете за зло. Мислим да je питање сувише лично и за суд неће бити 

интересантна читава једна прича о мом животу у току последњих десет 

година. Одговараћу на ваша питања, али вас молим да их постављате у 

директној форми. 

СУДИЈА: Да, да, да... Можда сте у праву. – Јесте ли пратили процес?  

БОРИКА: Само данас. 

СУДИЈА: Јесте ли разумели сведочење супруге оптуженог?  

БОРИКА: Да. 
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СУДИЈА: Она је рекла да... (Прелистава записник). Добро, да оставимо 

остало. Она тврди да су ваши односи са оптуженим нормалног карактера, да 

су то колегијални односи, чак као између брата и сестре. Је ли то тачно? 

БОРИКА: Откад се оженио – да. 

СУДИЈА: A раније? 

БОРИКА: Можда нешто другачији. (Пауза). Можда је постојало нешто као 

симпатија... Не знам да ли сам јасна! 

СУДИЈА: Без икаквих интимнијих веза? 

БОРИКА: Да. 

СУДИЈА: Да ли je тачно да je оптужени, после рушења хотела, дошао код 

вас, то јест у ваш стан, и тамо остао цело поподне? 

БОРИКА: Да. И целу ноћ. По подне га је код мене видео и професор 

Кондарко, a сутрадан изјутра ту су га нашли и органи унутрашњих послова. 

СУДИЈА: Зашто се сакрио баш код вас? Зашто није отишао кући? 

БОРИКА: Нисам га питала зашто. 

СУДИЈА: Шта је код вас тражио професор Кондарко? 

БОРИКА: Професор Кондарко је код мене чест гост и ретко долази с неким 

специјалним разлогом. 

СУДИЈА: Имате ли основа да сумњате у добронамерност његове посете по 

подне 29. септембра прошле године? 

БОРИКА: Професор Кондарко је мој драг гост и ја га увек примам са 

задовољством. 

СУДИЈА (осмехне ce): Ви сте сувише деликатни, инжењер Корда. Добро, 

сматрате ли да имају основа тврђења неких сведока да је професор Кондарко 

био лицемеран и да је помагао директору Завода, инжењеру Борском, да 

упропасти оптуженог? 

БОРИКА: О томе немам такво мишљење. Ја сам службеник Државних 

железница и Драшков Завод интересовао ме je само утолико што је тамо 

радио мој друг са универзитета. Познавала сам и неке колеге инжењере, али 

само као колеге. С изузетком професора, наравно. Он ме познаје још откад 

сам била дете, некад је радио заједно с мојим оцем. 

СУДИЈА (после паузе): Хвала. Дајем реч јавном тужиоцу. 

ТУЖИЛАЦ: Обраћам вам се као специјалисти, сведокињо Корда. Шта знате 

о злочину који је оптужени извршио 29. септембра прошле године? 

БОРИКА: Знам да није извршно никакав злочин. 
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ТУЖИЛАЦ: Тврдите ли то као специјалиста? 

БОРИКА: Нема потребе да будете иронични. Moja специјалност су 

железничке пруге, железнички чворови и мостови. Само здрав резон ми 

говори да Драшко није могао извршити никакав свестан злочин. 

ТУЖИЛАЦ: A ипак га je извршио. И то вишеструко. Дозволио је да му се 

сруши скуп објекат, при чему су погинула два човека, a истог дана извршио 

je и морални злочин – изневерио је закониту супругу. 

БОРИКА: To ваше категоричко тврђење, наравно, требало би да се докаже. 

Ваше личне претпоставке су ваша лична ствар. 

ТУЖИЛАЦ: Не признајете ни оно последње? 

БОРИКА: Немам шта да признам. Није ми познато да је Драшко изневерио 

своју супругу. 

ТУЖИЛАЦ: Који вас је адвокат научио да тако невешто поричете 

општепознате чињенице? 

БОРИКА: Драшка познајем већ десет година. Ha факултету у Љубљани звали 

смо га Карузо. Не смејте ce. И ви сте били студент. Драшко је певао лепо и 

често, чак и када је био сам. Певао je онако, за себе, као што у бокорима 

ружа крај реке пева славуј. 

ТУЖИЛАЦ: И врана често помисли да је славуј када ce нађе поред руже. 

БОРИКА: (хладно): Хвала на комплименту. Али он није био врана, нити je 

био међу ружама. Дозвољавате ли да наставим? 

ТУЖИЛАЦ: Изволите. 

БОРИКА: Био je одличан студент, мада је ретко имао књиге. Читаве студије 

прошао је са цирклама које је позајмљивао од мене. Хартију и туш куповао је 

од своје зараде; као члан Студентског сервиса разносио је по Љубљани 

новине и млеко. Када бих га срела на улици, имао је обичај да каже како лав 

има лавовски врат само зато што сам себи прибавља оно што му је потребно. 

Драшко je био весео, одличан друг, и сви смо га волели. Знали смо да му је 

отац сиромашан служитељ у банци и да је имао још два сина и кћерку. 

Кћерка je погинула за време неког ноћног бомбардовања четрдесет и прве 

године, a оба брата дали су своје животе за слободу, један je погинуо 

четрдесет и друге на улицама овога града, a други четрдесет и четврте на 

Сремском фронту... 

ТУЖИЛАЦ: Опростите, реците нам закључак тог увода. 
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БОРИКА: Све околности учиниле су да Драшко постане дубоко свестан 

труда који је морао уложити да би нешто постигао. Био је сувише млад да би 

учествовао у револуцији, али је зато активно учествовао у изградњи земље. 

Кao ученик, као студент и као инжењер. 

ТУЖИЛАЦ: Зашто је Драшко био код вас 29. септембра прошле године? 

БОРИКА: Увек, када му је било тешко, долазио је код мене. 

ТУЖИЛАЦ: Кao код колеге, пријатељице, или шта? 

БОРИКА: Кao код сестре. 

ТУЖИЛАЦ: Ако немате ништа против, испричајте нам тај сусрет и разговор 

који сте водили. 

БОРИКА: Тешко ми је да се присетим... Скоро ће бити годину дана од тада... 

Двадесет и деветог септембра... знам да сам била сама код куће... Да! 

Дозволите да реконструишемо и ту сцену. 

ТУЖИЛАЦ: Изволите. 

БОРИКА: Имам једнособан стан у новој згради на углу Првомајске и 

Пастерове улице, један кварт даље од хотела који се срушио... Била сам сама 

код куће и нешто читала. Ево, ако је ово сто, тамо ће бити кревет, ja сам била 

у фотељи, овде. (Она поставља предмете u импровизује. Пада завеса која 

имитира зид са прозором. Светлост се концентрише на собу). Око пет 

часова неко је позвонио. Молим, дајте да неко позвони. 

(Чује се звоно на вратима). Да... (Устане u отвори). Драшко? 

(Драшко улази пoрeд ње u уморно гледа пo соби). 

БОРИКА (мирно): Шта се десило?  

ДРАШКО: Загушљиво је...  

БОРИКА (уз осмех кривца): Цело поподне читам, заборавила сам да 

проветрим. 

Дoђe дo прозора u пружи руку да отвори. Драшко је хвата за руку. 

Да отворим? 

ДРАШКО: Немој... Град је пун прашине. Живимо у најнечистијем и 

најбучнијем граду Југославије. Руши се, гради, копа... И још педесет година 

гутаћемо прашину и прескакати рушевине... 

БОРИКА: Шта је, да ниси наумио да некуда побегнеш? 

(Драшко се уморно осмехне). 
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БОРИКА: Љубљана? Одувек си ми сумњив. Не верујем да ти у оних пет 

лудих година није запалила срце нека Францка или Мајда. (Донесе две 

чашице u дода му једну). 

ДРАШКО (с истим осмехом): На студијама си била ђаволче... (Погледа je). 

Сад видим да је из ђаволчета израстао ћаво... (Уздише). Немам никог, 

Борика... Никог... A сад губим и самог себе. 

БОРИКА: Хајде, Хамлете! 

ДРАШКО (са дозом резигнације, рецитује): 

Нека буде лепо кад већ певам  

Последњу песму!  

Нека буде дан! 

Хоћу на обе ноге да стојим и да певам.  

Хоћу отворених очију да гледам горе и да певам  

Хоћу да ми ветрови обавију тело,  

Хоћу да ме сунце облива  

И читав свет са мном да пева!  

Нека буде лепо када ме убијеш,  

О ти који дајеш светлост!  

Нека буде дан  

Кад певам последњу песму! 

БОРИКА (уз осмех): Пристојно... (Сипа му пиће). 

ДРАШКО (удаљи ce oд прозора u седне): Ти си стручњак за нискоградњу, 

Борика. Реци ми – какви су били римски друмови? Широки? Поплочани 

првокласним гранитом? Сада су у блату. 

БОРИКА (мирно): Шта се то сада догодило? 

ДРАШКО: Био сам човек... Сада сам – блато. (Пауза, погледају се). Учинио 

сам више него што је потребно за вешала. Уништио сам једног човека... 

БОРИКА: Драшко! 

ДРАШКО: Згадило ми се од њега. Постао ми је несносан, омрзнуо сам га... И 

убио сам га, гада. 

БОРИКА: Драшко! – Шта je с тобом? Шта то говориш? 

ДРАШКО: Убио сам себе... 

Мало прe тога отворила су ce врата u њихово отварање се поклапа са 

последњим Драшковим речима. 
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КОНДАРКО: Добро вече. Извините што улазим овако, Борика. Драшко, твој 

објекат се срушио пре једног часа!... 

Пауза. Борика испусти чашу, она се ломи. Кондарко ce тргне u обори 

столицу. Пауза. 

ДРАШКО (искривљеним осмехом): Знам... 

КОНДАРКО: Па треба да одеш тамо! У Заводу се формира комисија... 

ДРАШКО: Зар ви, професоре, нисте у тој комисији? 

КОНДАРКО: Јесам, али колега Борски је бесан, бојим ce да ће утицати на 

комисију. Већ ce чују закључци који нимало не иду у твоју корист. Не би 

било лоше да будеш тамо, да кажеш неку реч. 

ДРАШКО: Докторе Кондарко... оставите ме, молим вас, мало насамо са 

колегиницом. Када сте већ ушли без куцања, дозволите да будем вулгаран: 

хоћу пре него што ме ухапсе да се опростим са Бориком. 

КОНДАРКО (стоји, полази u застаје; преко рамена): Грешиш, младићу. 

Грешиш... (Изиђе). 

БОРИКА (бранећи ce oд рефлектора): Дајте светло! 

Помоћна завеса ce диже u позорница се осветљава нормално. 

To je био разговор који смо водили с Драшком пре него што су га затворили. 

Доктор Кондарко ce, наравно, наљутио. Он je дошао с најбољом намером, 

али је на вратима чуо мушки глас, чуо је оно: „Уништио сам једног човека. 

Убио сам гада!” и помислио да је Драшко рушењем објекта с 

предумишљајем хтео да упропасти неког другог. Доктор Кондарко је 

отворио врата баш у тренутку када је Драшко, релативно тише, рекао да je 

убио себе и ту његову реплику није чуо. Увређен и под утицајем оног што је 

случајно чуо, он je погрешно схватио и речи о опроштају са мном. 

ТУЖИЛАЦ: Када је оптужени отишао од вас? 

БОРИКА: Драшко? Драшко је остао код мене цело поподне. Спавао је код 

мене. 

ТУЖИЛАЦ: Кao код сестре, наравно. 

БОРИКА: Наравно. Био је очајан, изгубљен, било му je тешко. Ја га нисам 

пустила. 

ТУЖИЛАЦ: Да сам ја био крив за много мањи злочин и да сам дошао код 

младе, лепе, усамљене жене која ме задржава на спавању... Уосталом, то је 

ваша лична ствар. Али, оптужени вам je рекао да je учинио више него што је 

потребно за вешала. Зар то признање за вас не значи ништа? 
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БОРИКА: Ви, опростите, страшно буквално схватате. Колико сте пута можда 

и сами својој жени рекли да сте учинили више него што је потребно за 

вешала? 

ТУЖИЛАЦ: Одговарајте, молим вас, на моја питања! 

БОРИКА (оштро): Онда покушајте, молим вас, да са мном пристојно 

разговарате. 

ТУЖИЛАЦ (виче): Имате ли бар један доказ да оптужени није крив за 

рушење хотела „Сплендид” чија изградња кошта милијарду и триста 

милиона динара? 

БОРИКА: Немам!... 

ТУЖИЛАЦ (одмах): Немам више питања за сведока! (Седне). 

БОРИКА: ... Али у Заводу постоји прецизна документација из које се види да 

се објекат срушио код потрошених средстава од (вади из џепа хартију u 

чита) 164 милиона 212 хиљада 431 динар, од чега је остало неупотребљеног 

материјала у вредности од 124 милиона, око 28 милиона кошта регулација 

имовинскоправних односа и рашчишћавање, тако да директна штета износи 

само нешто више од 12 милиона динара! A та штета, дозволите, није цена 

коју човек треба да плати вешалима! 

ТУЖИЛАЦ: A два људска живота? То за вас не значи ништа, зар не? 

БОРИКА: Један од тих живота Драшку је био нарочито близак и драг... 

ТУЖИЛАЦ: Ви сте сувише сентиментални, инжењер Корда, да бих ваш 

исказ сматрао непристрасним. (Седне). 

БОРИКА: Свако сматра да је доброта дужност других. 

ТУЖИЛАЦ (устане): Ово није опера него суд. A у суду не теше као у неким 

једнособним становима. Такви су закони, извините. Идите на место. Суд ће 

извући закључак из вашег сведочења. 

БРАНИЛАЦ (устане): Моменат, моменат. Реч има одбрана. 

СУДИЈА: Молим присутне да се не удаљују од предмета. (Борики). 

Одговарајте на питања браниоца. 

БРАНИЛАЦ: Опростите, другарице Корда. Ви сте, знам, рекли истину. Али 

зашто сте прекинули сцену одмах после изласка професора Кондарка? 

БОРИКА: Даљи разговор није битан и није у вези с предметом. 

БРАНИЛАЦ: Напротив, он je с предметом у још тешњој вези. Оптужени је 

ваш вршњак, зар не? 

БОРИКА: Да. 
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БРАНИЛАЦ: Овде је неко духовито приметио да сте више згодни него дама. 

Ако жена са тридесет година изгледа старија од мушкарца са тридесет 

година, онда je она заиста старија. Је ли? 

БОРИКА: Не. 

БРЛНИЛАЦ: Онда постоје други разлози: патња, љубав, преживљена 

несрећа? Можда карактер службе? 

БОРИКА: Не знам. 

БРАНИЛАЦ: Ви сте другови из студентских клупа, са радних акција – све до 

његовог повратка у Скопље? 

БОРИКА: Да. 

БРАНИЛАЦ: A у Скопље сте и ви за њим дошли? 

БОРИКА: To не значи да je ноћ између 29. и 30. септембра преспавао у истом 

кревету са мном! 

БРАНИЛАЦ: Разуме се да не значи. Али може да значи да сте у Драшка 

заљубљени откад знате за љубав до данас. Вама је било жао што се то једном 

није догодило! 

БОРИКА (не одмах): Ви заиста не патите од претеране учтивости, браниоче 

по службеној дужности. Говорите као да су вас довели са улице. 

СУДИЈА (накашље ce u лупа чекићем): Скрећем пажњу браниоцу, да, 

испутујући лични мотив, не сме да шиканира и да врeђa људско достојанство 

сведока. 

БРАНИЛАЦ: Молим. Само, требало је да то кажете колеги тужиоцу, a не 

мени. (Борики). Искрено ми je жао. Млађи сам од вас и опростите ако сам се 

заборавио. Да ли сте му некад, било кад, рекли да га волите? 

БОРИКА (не одмах): Не. 

БРАНИЛАЦ: A он вама? 

БОРИКА: Не. 

БРАНИЛАЦ: Сами сте рекли да сте за време студија помагали Драшку. Сада 

је тренутак да му пружите одлучујућу помоћ. Молим вас, заборавите на 

малограђанско снебивање, и, ако га искрено волите, реците то пред овим 

скупом овде! 

БОРИКА (црвени): Шта ће вам то? 

БРАНИЛАЦ: Хајде, храбро, инжењер Корда! Знам како изгледају техничке 

студије, знам колико су оне окупирале и вас и Драшка и како сте за 

романтику имали мало времена! Знам колико сте патили када се он оженио 
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другом... Дајте да назовемо ствари њиховнм правим именом. Признајте да се 

досад нисте удали, ма да сте имали не једну повољну прилику, зато што 

нисте могли да Драшка одвојите од својих нада... Ви га и данас волите, зар 

не? 

БОРИКА (осмехне ce нехотице): Да ли ce и ви из истих разлога нисте досад 

оженили? 

БРАНИЛАЦ: Дигните главу и одговорите: хоћете ли бити срећни ако га суд 

ослободи као невиног?! 

БОРИКА: Да. Радоваћу ce. 

БРАНИЛАЦ: Зато што нисте равнодушни према њему? 

БОРИКА: Зато што ће то бити праведно. 

БРАНИЛАЦ: Онда још мало храбрости и признајте да сте били страшно 

несрећни и да нисте заспали читаву ноћ између 29. и 30. септембра. 

БОРИКА: Обоје нисмо заспали. Разговарали смо. Можете ли схватити да 

млад човек и млада жена могу и целу ноћ да остану сами у једној соби и да 

при томе не учине ништа инкриминисано! 

БРАНИЛАЦ: У то је веома тешко поверовати. Ja потпуно верујем само у ваш 

случај. Будите добри и реконструишите сцену после изласка доктора 

Кондарка. 

БОРИКА (погледа Драшка): Дозвољаваш? 

(Драшко нервозно пали цигарету). 

БОРИКА (браниоцу): Слажем се.  

БРАНИЛАЦ (удаљујући ce oд пулта за cвeдоке): Светло, молим! 

Светло се опет концентрише на собу. Пада помоћна завеса. Борика u 

Драшко заузимају ранија места. Ту je u Кондарко. 

ДРАШКО (Кондарку): Када сте већ ушли без куцања, дозволите да будем 

вулгаран. Одлазите, молим вас. Хоћу да ce опростим с Бориком пре него што 

ме ухапсе. 

КОНДАРКО: Грешиш, младићу... Грешиш... Било би боље да ce опростиш са 

женом, a не... (Окрене ce u увређено изиђе). 

(Драшко прасне у смех u брзо прекине, лице му je згрчено у нешто као 

цинизам u бол). 

БОРИКА: Драшко, реци ми шта се догодило? 

ДРАШКО (не помичући ce, говори туђе речи): „Љигав пуж гази преко једног 

цвета”. 
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БОРИКА: Ниси у праву, професор Кондарко је друг мога оца. 

ДРАШКО (као горе): Нисам то рекао о њему, девојко... Он је само једна мала 

лутка мога директора... To сам рекао о себи! (Уздахне). 

БОРИКА (уздахне): И о мени? 

ДРАШКО (шетајући немирно): Не знам... не знам... Ништа не знам. Нисам 

паметан. Не знам... A више није ни важно... (Уз спонтан осмех). Синоћ сам 

сањао смешан сан. Ти и Борски. Нешто као ресторан – гледате ce очи у очи 

као хипнотисани. A ja, ко зна зашто, седим у углу као бачена крпа. Устанем, 

он ме распали пo њушци и опет ce нађох у углу. И нападе ме чопор паса. 

Главати, искежени булдози глодали су ми руке и ноге, a нисам могао да се 

одбраним, нисам могао да побегнем... Један жути пас стајао je са стране и 

дивље плакао мојим гласом... Када сам се пробудио, имао сам осећање да ми 

je утроба одвратно поцрнела и да су ме напунили блатом. Болела ме je глава 

и осећао сам ce изнемоглим, премлаћеним, као да су се целе ноћи преко мене 

превртале бетонске греде. (Пауза). Ово je већ трећи пут како сањам исти 

сан... Да се ово није догодило, отишао бих лекару. 

БОРИКА: Хоћеш ли ми најзад објаснити шта је то с тобом, Драшко? 

Он ce удаљи oд ње u застаје на авансцени. Борика обори главу u окрене се на 

супротну страну. Осветљени пo једним рефлектором, обоје тону у своје 

мисли. Драшко гледа према публици, Борика још увек држи погнуту главу. 

Следећи стихови рецитују се као одвојени унутрашњи монолози, као 

размшиљање сваког од њих двоје. 

ДРАШКО: Каква је то гомила меса која се зове – ја? 

Ко сам? Шта си ти?...  

БОРИКА: Ја сам жена. 

Ти – моје око, мој плен, мој бог.  

ДРАШКО (држи руку према рефлектору u гледа у њену прозрачност): 

Moja рука, мој длан, моји прсти, 

то су грбави кошчати зглобови 

и чворови вена, нерава, неба и глади. 

БОРИКА: Ja сам кључ смрти твоје и моје. 

ДРАШКО: Бојим ce! Не говори ми о њој!...  

Бојим се, 

као што се деца мрака боје,  

јер не знају шта има тамо.  
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Причај ми нешто лепо. 

БОРИКА (упада): Бићу мајка твоје деце.  

Задржаћу те на трепавицама смрти...  

Бићеш река  

Бићу мост који ће те држати у загрљају  

с укоченим погледом у недогледну вечност...  

ДРАШКО: Стороднице – цвету који ме мамиш! 

Стосмртнице – пчело која ме облећеш  

Ja сам – земља. 

БОРИКА: Не... ја сам земља. 

Ти – сунце које ме облива животом... 

Обоје ce полако опуштају u враћају у природну позу. Светло се мења. 

ДРАШКО (погледа je): Ha шта мислиш?  

БОРИКА: Не знам... Кao да сањам... 

(Пауза). 

ДРАШКО: Борика...  

БОРИКА: Да... 

ДРАШКО (не гледајући je): Никад ти нисам рекао, a стално на то мислим...  

БОРИКА: На шта? 

ДРАШКО: Зашто ти је тако светла коса? 

БОРИКА (нехотице хвата се за косу): Како? 

ДРАШКО: Кao метал... као челик. 

БОРИКА (са осмехом): Какво je то грађевинарско ласкање. 

ДРАШКО (хвата je за рамена): И витка си као змија. Зенице су ти кристално 

црне и влажне и светлуцаве. Зашто си увек тужна? 

БОРИКА (извлачи ce с нелагодношћу): Е, то већ не разумем. 

ДРАШКО (гледа кроз прозор): Сећаш ли се када смо ce купали у изворима 

Љубљанице? Кад бисмо изишли из бистрог врела, вода се сливала пo твојој 

кожи и светлуцала на сунцу као рубин... A кад смо лежали на песку, ти си 

увек затварала очи, сећаш ли се? 

БОРИКА: И? 

ДРАШКО: Ja сам био налакћен поред тебе и гледао те само у уста... Усне су 

ти биле као млад црвен цвет, још неотворен. Требало је само да се 

приближим, да га додирнем да би се расцветао! Зашто нисам то учинио? 

БОРИКА: Зашто? 
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ДРАШКО: Ниси се променила... Усне су ти још такве. 

БОРИКА (ставља му руку на уста): Ћути. (Окрене ce u удаљи од њега. 

Пауза). Зашто си то учинио, Драшко? 

ДРАШКО: Шта, Борика? 

БОРИКА: Чиме си незадовољан? Против кога се буниш? 

ДРАШКО: „Буди шта год хоћеш у животу, али буди најбољи у својој 

дужности, или не буди ништа”... Сећаш ли се – ти си ми то рекла... 

БОРИКА: Сентиментално, зар не? 

ДРАШКО: Женски. Ти волиш само светле, нежне изреке. A у животу све 

испадне друкчије. (Погледа је). Ето, нисам успео да будем најбољи. 

БОРИКА: Шта ти изиграваш? Диогена? 

ДРАШКО: Диоген је тражио човека изван себе. A ja сам покушао да га нађем 

у себи, овде... Нисам га нашао. 

БОРИКА: Шта ти недостаје? 

ДРАШКО: Рећи ћу ти. Питај људе, Борика, питај другове, пријатељице, питај 

себе: где је један једини човек који је задовољан собом? Сви нешто траже, 

свима нешто недостаје, сви се за нешто боре, трче, измишљају хиљаду 

начина да реше своје проблеме! Хватала ме је паника када caм помишљао да 

ми ништа не треба, да не морам ништа да освајам, да немам никакав идеал, 

никакав циљ, никакву жељу... Ја сам имао све. Имао сам и сувише! Људи су 

ми завидели... Завидели су ми на великом удобном стану из кога сам истерао 

властите родитеље, на аутомобилу у коме ce моја жена вози ко зна с ким и ко 

зна где, завидели ми на великом телевизору у боји који служи суседима, на 

телефону који ми кида нерве, завидели на црном оделу, на белом оделу, на 

апарату за бријање су ми завидели! Опрости, али једног дана човеку 

прекипи, преврши меру и онда му буде доста. To је све. 

БОРИКА: Смешно... 

ДРАШКО: Зашто? Напротив, мени је тек сада кристално јасно да човек 

читавог живота прави само глупе компромисе. 

БОРИКА: С ким, Драшко? 

ДРАШКО: С директором, с јавним мишљењем, с љубављу, с родитељима, с 

милијардама – са свима! (Прилази joj, она устане). Нисам могао да будем 

медиокритет, Борика! Сећаш ли се шта ми је саветовао Кондарко оне вечери 

на градилишту? Нисам могао да мењам боје као камелеон!... 
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БОРИКА: Ja! Ja! Ja! Ja! Шта ти хоћеш од људи, Драшко? Не само да живиш 

за себе, него хоћеш да за тебе и други живе. Подигао си толику гужву, 

толику прашину због те твоје материјалне слободе! Имаш je: буди срећан и 

стварај! A ти плачеш... 

ДРАШКО (уздахне): Шта је требало да урадим? На који начин да се буним? 

БОРИКА: Против кога, Драшко? 

ДРАШКО: „Човече, име ти је компромис”!... 

БОРИКА: Ти ни с ким ниси направио ниједан компромис, драги мој. Сам си 

рекао да си родитеље истерао, знамо докле си стигао с директором, с 

љубављу... A требало је тако мало, требало je само корак да ce удаљиш од 

себе, и видео би да у рукама, осим трња, има и ружа. Драшко, за милијарду 

динара иде ce на суд. Шта ћеш им тамо рећи? Да су ти завидели на 

телефону? 

ДРАШКО: Тражићу најстрожу казну. 

БОРИКА: И? A после? 

ДРАШКО (збуњен): Ја нисам мислио ништа непоштено... 

БОРИКА: Требало је само један дан да живиш за друге. Само један дан... Ти 

си тражио да те воле, a сам никога ниси волео... 

ДРАШКО: Волео сам. 

БОРИКА: Кога? Самога себе! 

ДРАШКО: Тебе... 

БОРИКА: Ти? 

ДРАШКО: Да. 

БОРИКА: Зато си ме – опрости тако једноставно заменио једном лепом... 

ДРАШКО: Реци слободно: женом са улице. Био сам идеалист. Хтео сам да је 

спасем, да од ње направим човека... 

БОРИКА: Није ли то инфантилно, Драшко? 

ДРАШКО: Био сам глуп. 

БОРИКА: Ти си ту девојку тако рећи из блата подигао и она ти је дала два 

сина. Подвиг достојан поштовања. Али није ли то подло – дозволи да 

говоримо као пријатељи – није ли то неморално: оженити се женом коју не 

волиш? 

ДРАШКО: У животу сам учинио само једну подлост, Борика. Подлост према 

теби. Пет година сам те волео! Пет година смо били заједно и мислим да ни 

ти ниси била разнодушна према мени. Затим сам дипломирао, с испита 
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отишао на станицу, успела си само да ми махнеш руком с перона и сутрадан 

сам био хиљаду километара далеко од тебе. Ти си дошла после шест месеци, 

када сам већ био ожењен. 

БОРИКА: Како је смешно... Како је тужно то што говориш. 

ДРАШКО: Зашто? Нисам једини који је волео једну, a оженио се другом. 

БОРИКА: Извини, Драшко, шта ти мислиш о мени? Испада да сам крива ja, a 

не ти! Испада да сам ja аморална, јер сам ти увек са радошћу отварала врата! 

ДРАШКО: Нисам имао разлога да напустим Даницу. Она није крива за мој 

инфантилни „подвиг”, a ти ниси крива за твој бистар ум, за твоје лице и тело, 

за то што си ти – ти. (Загрли је). 

БРАНИЛАЦ (пљеска рукама): Хвала! Довољно је! Дајте светлост! 

Светло постаје нормално. Помоћна завеса се диже. Судница. 

(Борики, благо). Имате ли нешто да додате своме сведочењу? 

(Борика не гледајући никога, резигнирано излази). 

БРАНИЛАЦ: Хвала вам... Хвала. Идите на место. (Судији). Своје закључке 

из овог сведочења саопштићу суду у завршној речи. (И он одлази на своје 

место u одмах почиње нешто да бележи). 

СУДИЈА: Последњи сведок на суђењу je професор доктор Алексеј Кондарко. 

Нека уђе!  

ТРИПУН (виче): Алексеј Кондарко! 

(Кондарко долази пред пулт за сведоке). 

СУДИЈА: Изволите. Реците судском записничару своје личне податке. 

КОНДАРКО: Доктор Алексеј Кондарко, универзитетски професор... 

СУДИЈА: Молим вас мало гласније. Потребно je да и остали чују. 

КОНДАРКО (гласније): Доктор Алексеј Кондарко, професор универзитета. 

Рођен 1894. године у Харкову, Украјина. Инжењер архитект. 

СУДИЈА: По националности Украјинац, са југословенским држављанством? 

КОНДАРКО: Да. 

СУДИЈА: Службеник у Заводу за високоградњу? 

КОНДАРКО: Да. Од његовог оснивања до пре две године. Сада сам саветник 

Завода. 

СУДИЈА: Скрећем вам пажњу да сте према члану 295, став 1 и 2 Закона о 

кривичном поступку – дужни да пред судом говорите истину и да је лажни 

исказ кажњиво кривично дело. 

КОНДАРКО: Хвала. 
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СУДИЈА: Реците нам шта имате да кажете. (Кондарко размшиља u 

премешта ce с ноге на ногу). 

СУДИЈА: Ви сте добровољац, зар не?  

КОНДАРКО: Молим? 

СУДИЈА: Сами сте изразили жељу да сведочите? 

КОНДАРКО: Да... Да... 

СУДИЈА: Па онда – изволите, говорите. 

КОНДАРКО (не одмах): Неко је паметно рекао: у великим искушењима види 

се херојска црта једног народа; у мирним временима – његов смисао за 

културу и цивилизацију. Ваша нација у оба случаја... ја сам одушевљен... 

Хоћу да кажем – овде судите једном одличном стручњаку... Извините, не 

могу добро да се изразим... Хоћу да кажем, био сам веома срећан, радовао ce 

(не окрећући ce показује на Драшка) сваком његовом успеху! Веома радостан 

и срећан! To je наш Корбизије, са фантастичним перспективама. Рекао бих – 

човек будућности! Он je потребан овој земљи. Врло потребан... Такви људи 

су ретки. – Ето толико. До виђења... Хвала... До виђења... 

СУДИЈА (после кратког колебања): Моменат, моменат, професоре!  

КОНДАРКО: Да... 

СУДИЈА: Кад смо већ ту, реците нам: јесте ли пратили процес?  

КОНДАРКО: Да... 

СУДИЈА: Имате ли нешто да приметите у вези са сведочењем инжењера 

Корде? 

КОНДАРКО (враћа ce на пулт): Колегиница Борика Корда говорила је само 

истину. Чисту истину. A колега Драшко – греши. Не могу да му замерим, али 

хоћу да кажем – ова седа коса не лаже. Кондарко није мачка која хоће да 

угризе. Кондарко није никада био шпијун. Веома је непријатно, али морам да 

кажем: колега греши. 

СУДИЈА: Je ли тачно да је оптужени сам тражио да буде премештен у 

оперативу? 

КОНДАРКО: Тачно је. Био сам присутан када je Драшко у канцеларији 

директора, колеге Борског, изјавио да жели да ради у оперативном сектору. 

СУДИЈА: Јесу ли вам познати мотиви те његове жеље? 

КОНДАРКО (неколико пута потврди главом): Младост... Младо вино. Кo не 

зна шта је младо вино, тај неће разумети... Када проври, то ће вино да 

проговори на шеснаест језика. 
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СУДИЈА: Реците нам, докторе, као стручњак: шта ви мислите о рушењу 

хотела „Сплендид”? 

КОНДАРКО: Колегиница Борика Корда... изнела je да je штета око дванаест 

милиона. То je тачно. Прорачуни су завршени јуче. A објекат се срушио, 

према процени стручне комисије, због грешака у изградњи. И то je тачно. 

Кao што је објаснио господин тужилац – неисправна арматура, непрописан 

бетон, слабо шаловање, од чега су ce искривила два стуба. To је непажња. 

Ми још увек имамо неквалификовану радну снагу, окренеш ce и – иза тебе 

засули бетоном искривљене шипке у арматури. И још нешто: по норми ce 

може копати, ломити камен, a бетон – то не иде... 

СУДИЈА: Зато постоји контрола, докторе. Имате читаву војску палира, 

техничара, надзорника – који добијају плату само да надгледају! 

КОНДАРКО: To je тачно. Али, овде је контрола била слаба. 

СУДИЈА: Кo је одговоран за то? 

КОНДАРКО: Па да – у последњој инстанци – главни инжењер. 

СУДИЈА: Хвала. Имате ли нешто да додате? 

КОНДАРКО: Хоћу да поновим. Човек живи, и ради, и греши. Али овог 

човека треба да чувате... (Показује на Драшка). Четрдесет година сам 

инжењер, али скидам му капу. То су златне руке... Златан таленат. Овој 

земљи потребно је много таквих људи... To хоћу да кажем. Пустите 

прошлост. Прошлост је лопов који ништа не може да дâ, a може да украде 

лепу будућност. To хоћу да кажем. Чувајте будућност! 

СУДИЈА: Има ли питања јавни тужилац? (Тужилац одречно маше руком). 

Одбрана? 

БРАНИЛАЦ: Немам питања. 

СУДИЈА: Хвала, професоре. Слободни сте. Хвала. 

КОНДАРКО (погнуте главе, старачки излази, мрмљајући нешто за себе): 

Да, да... Да, да... Хвала... Да... 

СУДИЈА (устане): Оптужени, инжењер Драшко Каровски, инжењер 

архитект, рођен 1931. године у Скопљу, неосуђиван. Устаните. 

(Драшко устаје). 

СУДИЈА: Имате ли шта да кажете у своју одбрану? 

(Драшко ћути). 

СУДИЈА: На почетку седнице напоменуо сам вам да према члану 296 Закона 

о кривичном поступку ви, као субјект и процесуална странка у поступку, 
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имате право да износите чињенице, доказе у своју одбрану и објашњења о 

свим доказима који су на претресу били изведени. Молим вас изјасните ce и 

изнесите све што имате и што желите у своју одбрану. 

(Драшко ћути). 

СУДИЈА: Упозоравам вас да се тим вашим ћутањем сами лишавате права на 

одбрану и изношења доказа у своју корист. Члан 299, став 2 и 3, овлашћује 

ме да прочитам записник са претходног поступка. (Узима лист хартије из 

свог досијеа). Исказ оптуженог гласи... 

ДРАШКО: Није потребно. Признајем. 

СУДИЈА (после паузе, збуњен): На основу исказа сведока, суд утврђује да 

нисте имали разлога да дело извршите свесно, што се може узети као једна 

од олакшавајућих околности. Али као инжењер-извођач директно сте 

одговорни за градњу и суд ће донети објективну пресуду на основу 

постојећих позитивних закона. Имате ли нешто у своју одбрану? 

ДРАШКО: Немам. 

СУДИЈА: Кao талентован стручњак, у својој петогодишњој пракси показали 

сте успехе на којима свако може да вам позавиди. У јавности сте цењен 

инжењер, у предузећу сте цењен и поштован радник, дати су вам добри 

услови за рад, материјалних тешкоћа нисте имали, породични проблеми су 

вам слични као и код многих других. Према томе, није постојао сукоб 

између вас и послодавца, није постојао сукоб између вас и друштва, a 

породичне и личне бриге у крајњој консеквенци не смеју утицати на ваше 

обавезе према заједници. Имате ли примедби на ове констатације? 

ДРАШКО: Немам! 

СУДИЈА: Према томе, признајете ли да сте криви... 

ДРАШКО (прекида га): Признајем!...  

СУДИЈА: Станите. . . Нисте ми дали да завршим! 

ДРАШКО: Знам шта ћете рећи. Крив сам за рушење хотела „Сплендид”. 

СУДИЈА (не одмах): Не журите. Ако суд утврди да сте одговорни за рушење 

објекта, аутоматски ћете бити одговорни и за смрт двојице погинулих под 

рушевинама! 

ДРАШКО: Свеједно. 

СУДИЈА: Онда ћете морати да платите одштету породицама настрадалих! 

ДРАШКО: Ја имам само свој живот. 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

628 

 

СУДИЈА: Суд не мисли тако. Према записнику, ви сте власник аутомобила, 

телевизора, два фрижидера, раскошног намештаја и тако даље, и тако даље. 

ДРАШКО: Све je то безвредно и неће вратити људе. 

СУДИЈА (не одмах): Покушајте да говорите јасније, молим вас. 

ДРАШКО: Мени ни самом није јасно. 

СУДИЈА: Опростите, ово није филозофска трибина, него суд. A суд је ту да 

брани интересе оштећене заједнице или личности. 

ДРАШКО: Ja сам такође део те заједнице и личности. 

СУДИЈА: У својству оптуженог. 

ДРАШКО: Не тражим никакву милост. 

СУДИЈА: Суд ће вам изрећи праведну казну. 

ДРАШКО: Казна никад није праведна. 

СУДИЈА (не одмах): Шта бисте хтели тиме да кажете? 

ДРАШКО: Не знам... Мислим да нећете бити праведни ако двојицу невино 

погинулих људи наплатите пописом аутомобила и фрижидера. 

СУДИЈА: To је ваше лично мишљење. Имате ли неки бољи предлог? 

ДРАШКО: Немам. 

СУДИЈА: Сматрате ли да је ваш директор говорио истину?  

ДРАШКО: Да. 

СУДИЈА: Признајете ли да сте после студија, пре него што сте почели да 

радите, добили петнаест дана одмора. 

ДРАШКО: Да. 

СУДИЈА: Признајете ли да је то незаконито? 

ДРАШКО: Не знам. 

СУДИЈА: Признајете ли да... 

ДРАШКО: Признајем, признајем... (тихо). Признајем... 

СУДИЈА: Признајете ли да сте одговорни за рушење... 

ДРАШКО: Признајем... 

СУДИЈА: Сматрате ли да сте то учинили у стању преморености, психичке 

депримираности, раздражености или очаја? 

ДРАШКО: Не. При чистој свести. 

СУДИЈА: Знате ли колика је казна за такво дело? 

ДРАШКО: Свеједно ми је. 

СУДИЈА: Човек који је дошао дотле мора да за то има разлога! 

ДРАШКО: Не знам. 
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СУДИЈА (избачен из такта, виче): A шта вам je овај суд скривио да му 

намећете улогу саучесника у вашем самоубиству? 

ДРАШКО (ниско, кроз зубе): Смем ли да запалим још једну цигарету? 

СУДИЈА: Не! (Пауза). Имате ли још нешто у своју одбрану? 

ДРАШКО: Немам. 

СУДИЈА: Имају ли питања чланови судског већа? Не? Дајем реч јавном 

тужиоцу. 

ТУЖИЛАЦ (погледа Драшка): Јесте ли разумели оптужницу? 

ДРАШКО: Да. 

ТУЖИЛАЦ: Зашто сте то дозволили?  

ДРАШКО: Не знам. 

ТУЖИЛАЦ: Служба ми налаже да дам правну квалификацију деликта и да 

истину о вама категоришем у складу са законским прописима. Можете ли се 

пожалити на нешто или на некога? 

ДРАШКО: Ja сам жив. 

СУДИЈА: Не иронишите, не бисте могли тврдити да сте живели лоше. 

ДРАШКО: Ja ћу и даље живети. 

ТУЖИЛАЦ: Јавност ће вам одати заслужено признање. 

ДРАШКО: Пустите јавност на миру. Да сам хтео признања – имао сам их и 

превише. 

СУДИЈА: Хоћете ли да кажете да сте били несрећни баш због тога? 

ДРАШКО: Баш због тога! 

СУДИЈА: Због тога што сте имали све? У најбољим годинама вашег живота? 

ДРАШКО: Да. Баш зато... 

СУДИЈА (смеје ce): Оригинално! И, по вашем мишљењу, срећни су само они 

који немају? Они који су још увек присиљени да живе у подруму, који имају 

пуну кућу деце и плату двапут мању од ваше? 

ДРАШКО: И од ваше. 

СУДИЈА: Опростите, ја овде нисам оптужени. (Тужиоцу). Наставите. 

ТУЖИЛАЦ: Какви су ваши политички погледи? 

БРАНИЛАЦ (скаче): Протестујем! 

СУДИЈА: Протест je одбијен! Питање је прописно постављено, тужилац 

тражи мотиве злочина. Они могу бити и политички. (Тужиоцу). Наставите с 

питањима, колега. 
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БРАНИЛАЦ: Моменат, моменат! Због посебног процесуалног положаја 

оптуженог, његово испитивање није доказно средство, већ само једна 

процесуална радња преко које се окривљени изјашњава о оптужници и 

износи своју одбрану. Према томе, да ли ће уопште бити испитан и да ли ће 

одговарати на постављена питања – то зависи од њега самог, пошто није 

обавезан да се изјашњава, нити да даје исказе. 

СУДИЈА: Према томе, шта препоручујете своме клијенту? Да ћути? 

БРАНИЛАЦ: Не. Само сам га упознао са његовим правним положајем, 

пошто то нисте учинили ви, друже председниче. 

СУДИЈА: Сјајно! Суфлер у позоришту често спасава ситуацију, колега. У 

животу je најчешће упропашћује. (Тужиоцу). Наставите, колега. 

ТУЖИЛАЦ: Молим да ce у записник унесе да питање постављам по други 

пут... (Драшку). Какви су ваши... 

СУДИЈА (скаче): Питање није постављено по други пут! Оптужени је био 

спречен да одговори протестом његовог браниоца! 

ТУЖИЛАЦ (бесно): Одричем се свог последњег питања! 

ДРАШКО: Смешно... 

ТУЖИЛАЦ (скаче): Шта вам је смешно? Зашто не одговорите на питање? 

Зашто ћутите? Хоћете да изазовете сузе код публике? Зашто не одговарате за 

дело, када сте имали храбрости да га извршите? 

ДРАШКО (мирно): Зашто се нервирате?... Одговорићу вам... (Кao дa 

одговара у школи). Развитак људскога друштва креће ce према утврђеним 

законима, који се називају законима друштвеног развитка. Читава прошлост 

човечанства испуњена je борбом између напредних и назадних друштвених 

снага и управо та борба представља покретачку снагу историјског развоја. 

Досадашњи и даљи развој људског друштва води ка успостављању 

социјалистичког поретка у коме неће бити ни поробљених ни поробљивача, 

ни експлоатисаиих ни експлоататора... То су моји политички погледи, 

записани су у уводној лекцији историје за први разред средњих школа, и 

крвљу моје браће – на улицама овога града и на планинама ове земље... 

ТУЖИЛАЦ: Човек може имати правилан поглед на живот, па ипак да 

поступа супротно тим погледима. Како ви то називате? 

ДРАШКО: Грешком. 

ТУЖИЛАЦ: Треба ли платити за ту грешку? 

ДРАШКО: О томе одлуку доноси компетентни суд. 
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ТУЖИЛАЦ: Ви сами будите судија! 

ДРАШКО: Гласам за најстрожу казну! 

БРАНИЛАЦ: Молим за реч!  

СУДИЈА: Хоће ли тужилац да уступи реч колеги браниоцу? 

ТУЖИЛАЦ: Не! 

СУДИЈА: Жалим, немате реч. 

ТУЖИЛАЦ: Признајете ли злочин који сте. . . 

ДРАШКО: Признао сам га већ педесет пута. Крив сам, поднећу последице! 

Зашто се вртимо у круг? 

ТУЖИЛАЦ: На то питање нека одговори одбрана. (Судији). Хвала, немам 

више питања. 

СУДИЈА: Одбрана има реч. 

БРАНИЛАЦ (с осмехом победника): Немам питања. (Пауза. Присутни су 

изненађени). Немам, немам питања за оптуженог. Хвала. 

СУДИЈА (Сиђе, дoђe дo Драшка, дaдe му цигарету u припали je): Знате ли да 

ћете бити кажњени? 

ДРАШКО: Казна је увек узајамни договор између кажњеног и казниоца. Ја 

сам себе казнио самим актом учињеног дела. 

СУДИЈА: Недела! 

ДРАШКО: Како хоћете. Пређите на ствар и завршиге ову комедију. 

СУДИЈА: Судску процедуру, на вашу жалост, не прописују оптужени. 

Заступник оптужбе и заступник одбране треба још да иступе са завршном 

речи... Ја имам сина као што сте ви. Драго ми je што није тако дрзак и 

тврдоглав. Овде у сали су ваши пријатељи, рођаци, ту су ваш отац, ваша 

мајка, ваша жена... A за вас је најважније да што пре завршимо? 

ДРАШКО: Да, ако немате ништа против. 

СУДИЈА: Мени ce такође жури. Имам 64 године, гладан сам и уморан. Али у 

питању је један живот, једна будућност! Јесте ли чули старог професора? 

Назвао вас је Корбизијеом! Човеком будућности! A шта ће бити с вама ако 

вас осудимо на десет година? Осим тога, ви сте заиста потребни заједници. 

Кao што видите, она без вас може, – ви не можете без ње! A ви још 

изигравате увређеног човека. (Oдмахнe руком u удаљи ce дo прозора. Неко 

време замишљено посматра улицу, затим се окрене). Дајем реч заступнику 

оптужбе. 
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ТУЖИЛАЦ (устаје): Поштовани суде! У име правде, оптужујем... субјект 

који стоји пред вама, за злочин против народне имовине, чиме је изазвана и 

смрт двојице невиних људи. Деликт je овде био непобитно доказан. Можда је 

ово један од ретких случајева у судској пракси да је и одбрана, не због своје 

невештине и неспособности, већ полазећи од логичког пута доказног 

поступка, пред судом изнела низ чињеница које заиста отежавају положај 

оптуженог, али зато откривају злочин у његовој правој светлости и – без 

вештина које често замагљују истину, открила њено величанствено и чисто 

лице. Овде је много пута било речено да је оптужени интелигентан, способан 

стручњак који je брзо и лако направио каријеру и друштвени углед. Ja ћу 

додати да je ту каријеру и тај углед он знао и најпрактичније да искористи. И 

више од тога, на сваки могући начин злоупотребљавајући конјунктуру, што 

je у крајњој линији последица дуге полуколонијалне историје наше земље и 

недавног тешког рата, кријући ce иза фраза о материјалној слободи, он је 

своје личне интересе супротставио интересима заједнице, и, без икаквих 

скрупула, без икаквих грађанских обзира, без икаквог моралног 

достојанства, спустио се на ниво анахроидног саможивца и егоисте. У 

потпуности уважавам напоре одбране да докаже како ce у овом случају ради 

о слабом карактеру, о човеку недовољно оформљених схватања о нормама и 

принципима у комуникативним односима између људи и на релацији 

личност–заједница. Могу ce сложити и са постојећом психичком 

напретнутошћу код оптуженог, кога су раздирале дилеме какве раздиру 

сваког ко није рашчистио са својим схватањима. Али ово није филозофска 

трибина, ни опера, ни саветовалиште. Ово je суд. A у суду ce не тапше пo 

рамену, него се траже и процењују чињенице и на основу те процене доноси 

пресуда. За суд није пресудно да ли je оптужени екстровертан или 

интровертан карактер, него оно што je у свим јурисдикцијама почетак и крај: 

његов алиби и расположиви корпус-деликти. Кao што смо ce уверили из 

сведочења инжењера Борског, наш дивни младић није чак ни поцрвенео када 

je, злоупотребљавајући смрт своје браће... 

(Драшко скаче u милиционар за њим). 

(Пауза, посматрају ce)... присилио директора и првог друга његовог брата да 

му уступи властити стан, најбезобзирније истичући своју „материјалну 

слободу”, коју ja називам материјалном похлепом. Из исказа сведока 

инжењера Корде уверили смо ce да та материјална слобода код њега не рађа 
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жељу за стварањем и стављањем својих снага у корист општих културних 

тековина заједнице, већ напротив – апетите, апетите за материјалним 

изобиљем, материјалном раскоши, што je неминовно довело до фрапантног 

индивидуализма и моралне катастрофе већ декларисане, асоцијалне 

личности. И ja ни сам не знам зашто ми сада пада на памет једна стара 

пословица: када je неко ситан и мален духом, своје врлине удара на највећа 

звона. 

Даље. Стручна експертиза je доказала, a оптужени je признао одговорност за 

учињено недело и то, у утврђеној судској практици, представља за њега 

олакшавајућу околност. Немојте, међутим, заборавити да je и признање 

понекад добра лукавштина! Његово крајње дрско понашање пред овим судом 

сведочи да он, у ствари, игнорише компетенције овога суда и не показује ни 

најмању грижу савести и кајање. Према томе, усуђујем ce да констатујем да 

je оптужени дело извршио свесно и да цела одговорност пада искључиво на 

њега... Још je стара кинеска мудрост рекла: „Онај ко злочинцу прашта – сам 

тиме злочин помаже!” Зато, и у име амблема који стоји овде над судским 

већем, – апелујем за најстрожу правду. 

Дозволићу себи да овог пута не цитирам Кривични законик са његовим 

главама, члановима, параграфима, тачкама и алинејама. Овде je све јасно. У 

име правде, препуштам суду да потврди моју правну квалификацију 

преступа и да оптуженоме изрекне најправеднију и најстрожу казну! 

СУДИЈА: Хвала. Дајем реч заступнику одбране. 

БРАНИЛАЦ: Поштовани суде. У свом кратком говору, на чему му нарочито 

захваљујем, колега тужилац je изнео неколико теза које ће бити темељ моје 

одбране. Али дозволите ми, пре свега, да пред овим цењеним скупом још 

једном поновим неке своје мисли, које сам данас већ једном изнео. Summum 

jus, summa iniuria! Највеће, најстроже право понекад je и највећа неправда. 

Зато je много, много лакше осудити, него донети праведну пресуду. Уверен 

сам да ће наше савремено правосуђе у данашњим условима мирног успона 

целе земље, оцењујући расположиви доказни материјал, водити рачуна о 

околностима под којима je дело извршено, јер су и саме околности део 

деликта и алиби за оптуженог. 

Главна личност на овом процесу, као што смо сви констатовали, јесте 

одличан стручњак каквих немамо сувише. Осим тога – живимо у необично 

динамичном времену када ce усклађују многе психолошке и економске 
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последице тешке прошлости и још тежег рата. Пред нама je човек чије 

способности надмашују границе просечног, али и чији су ce морални 

квалитети расклимали у односу на утврђене норме. Али, несрећа ce није 

родила 29. септембра прошле године, него пет година раније. Без икакве зле 

мисли, наравно, бабица те несреће био је директор Завода за високоградњу, 

инжењер-архитект Владимир Крстин Борски. Дозволите ми да у неколико 

речи објасним ову своју тезу. 

Оптужени данас има непуних тридесет година. To je, признаћете, доба када 

je човек у пуној стваралачкој снази, када у себи осећа најшире субјективне 

могућности да ствара, да осваја, да афирмише своју личност и да заједници 

да пуни производ сваке своје мождане ћелије, сваког свог нерва. To је период 

најизразитијег емотивиог процвата човекових идеала. И шта се догађа? Наш 

будући Корбизије, наш тридесетогодишњи младић задивљујуће доследно 

потврђује највећи парадокс човекове природе: велике несреће подносимо 

ћутке и стрпљиво, a ситнице нас разбешњавају. 

Категорички као произвољно тврђење одбацујем да је оптужени 

злоупотребио смрт своје браће. У току читавог доказног поступка овде о 

томе није било ни речи. Напротив, он као студент одбија понуђену 

стипендију, бојећи ce да je није заслужио и бојећи ce пребацивања, која су, 

на жалост, први пут овде била изречена. Молим колегу тужиоца да ми 

опрости, али човек који je сам, својим рукама и ногама, својим умом и радом 

успео да исплива пред свима из своје генерације, човек коме скидају капу 

искусни стручњаци какав је професор Кондарко, – таквом човеку уопште 

није потребно да своје врлине удара на велика звона. Наша је људска слабост 

да не верујемо када некога хвале, a да оптужбу одмах прихватимо као 

истину. Али због те наше слабости не пребацујте њему! С обзиром на његову 

младост, било би најлогичније да смо оптуженог овде разобличили као типа 

коме су успеси завртели памет, логично би било да овде видимо покварењака 

који се из материјалне раскоши преко вртоглавих успеха заборавио у своме 

каријеризму, логично би било да га видимо до грла утонулог у неморал, да га 

видимо како разбија чаше по кафанама, како малтретира своје и потчињене, 

да га видимо изрођеног у чудовиште које својим аутомобилом јури нашим 

улицама и сеје зло. Ништа од свега тога! Констатовали смо само један 

здрави, витални младалачки занос, констатовали смо једну креативну 

егзалтацију, пa, ако хоћете, и идеализам! Таквом човеку била је потребна 
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само чврста, искусна рука која ће га водити, која ће га чувати од клопки 

нашег људског несавршенства. Где је била та мудра и неопходна рука? 

Тачно je да ми, људи, чешће окрећемо леђа срећи, него она нама. Али, да би 

парадокс био парадокс, уместо да пријатељу, чији нам ce корак учинио 

сувише смео и неуобичајен, помогнемо, ми смо, дозволите, врло често 

склони да га осудимо. (Показује на Драшка). Његов као суза чист, његов пo 

форми романтичан али у суштини узбудљиво поштен гест: да ce ожени 

једном инкриминисаном девојком – био je једнодушно, драконски осуђен и 

извргнут подсмеху још на првом брачном ручку, пре свега од родитеља, a 

касније и од другова и његових учитеља. To je први шамар идеалу! Даље – та 

иста жена, недорасла да суштински схвати свој положај, фаталним егоизмом 

напада родитеље оптуженог, родитеље који су изгубили троје велике деце у 

рату и револуцији и којима je он једина радост и нада. Да би сачувао 

породицу, оптужени je био присиљен да жртвује родитеље! Ta жртва, 

потпомогнута сумњом у част сопствене жене – јесте други и судбински 

шамар идеалу... Исто тако, уместо руке помоћи, у данима првих успеха и 

првих материјалних тешкоћа, од његове нормалне жеље за пристојним 

условима за стварање прави ce драма, директор му показује зубе, a учитељ га 

саветује – на жалост добронамерно, да ce одрекне поштења и да постане 

хипокрит! 

Зар то није копање јаза неповерења! To je трећи шамар идеалу... Даље, у 

тренуцима изгубљености и страха од властитих погрешака, његови најближи 

друтови, немајући храбрости да му поштено помогну – остављају га самог у 

хаосу проблема и, ослобођени потребне контроле, пишу лажне извештаје да 

je све у реду. Уместо руке помоћи, то je била још једна рука која је несрећу 

скоро за врат довукла овде, пред нас, у овај суд. 

Колега тужилац је овде истакао да за суд није пресудно да ли је оптужени 

интровертан или екстровертан карактер, него његов алиби и расположиви 

корпус-деликти. Али то није све. To у јурисдикцији не може бити све. Нико 

од нас, ако хоћете ни у овом тренутку, није ослобођен одговорности пред 

друштвом за сваки свој акт, за сваки свој корак! Зато што, дозволите ми да 

употребим једну можда сасвим случајну мисао оптуженог, зато што је казна 

понекад заиста претходни договор између кажњеног и оног који кажњава. 

Сматрам да овај суд неће дозволити да постане саучесник у једној наивно 

изреченој казни коју је оптужени сам себи одредио. Мотиви његове грешке 
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су јасни: не могавши да реши властиту дилему у себи, он бира лакши пут: 

дозвољава да ce деси несрећа за коју ће бити крив и кажњен. Тиме он 

унапред, најинтимније признаје и каје се за све! Суд не сме да прихвати 

улогу да у рукама оптуженог постане оруђе којим ће ce он казнити и 

прекинути своје душевне патње. 

Поштовани суде! Сви знамо легенду о Диогену, који je усред бела дана с 

фењером ишао улицама тражећи човека. Његов парадокс je у томе што je 

само себе сматрао човеком и изван себе тражио потврду сопственог 

постојања. Овог пута парадокс je у томе што је Диоген тражио човека у себи, 

и, тражећи себе, изгубио ce у лавиринту властитога „ја”. To je његова саuѕа 

sine qua non! To je сплет узрока без којих ce несрећа не би догодила. Даље je 

све јасно. (Сeднe, затвори свoj досије). 

СУДИЈА: Шта предлажете суду? 

БРАНИЛАЦ: Ослобођење оптуженог, наравно. (Устане). Погледајте га! Не 

говори, али зар не чујете његову мисао? 

ДРАШКО: Не понављајте моју грешку... 

БРАНИЛАЦ: Не понављајмо ни ми наше грешке! (Седне). 

СУДИЈА: Хвала. (Устаје, лупа чекићем). Објављујем да je овим завршен 

доказни поступак. Суд ce повлачи на заседање. Пресуда ће бити изречена 

сутра у десет часова пре подне. Одведите оптуженог... 

(Светлост ce сасвим полако, скоро неприметно гаси u само један јак 

рефлектор осветљава судију, који долази на авансцену. Он диже руку дa 

умири публику. 

СУДИЈА: 

Онај који злочинцу прашта,  

Сам злочин помаже тиме.  

Али нико није изнад обавеза,  

нико није изнад одговорности,  

и нико није изнад саучесништва,  

пред друштвом коме припада!  

Зато, у његовој кривици 

(показује иза себе преко рамена) 

потражите и своју, 

нарочито ви који сте вечерас сведочили. 

Побегните што пре из затвора свога „ја”, 
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удаљите ce бар један корак од себе 

и видећете – у ружама, 

осим трња, 

има и ружа!... 

Овде сте видели човека који je покушао да заборави живот као рђавог друга. 

Потражите га у себи и судите му строго и праведно као што Она суди!... 

Пада завеса – вечерас први пут. Судија показује Јустицију која је насликана 

на завеси, везаних очију u са теразијама у левој u мачем у десној руци u – 

повлачи се полако иза портала. 

Секунд-два осветљена је само завеса. Постепено ce осветљава u 

гледалиште. 

 

Крај 

(Скопље 1961. године) 

 

Извор:  

Савремена македонска драма, избор: Александар Спасов, превод: Тамара 

Арсовска, Саша Маркус, Слободан Мицковић, Ангел Д. Палашев, Влада 

Урошевић, Матица српска, 1977. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Протумачите наслов драме. 

- Размислите о актуелности драме Т. Арсовског. 

- Ко је, према вашем мишљењу, одговоран за смрт радника и рушење 

зграде? 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДА УРОШЕВИЋ 
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УРОШЕВИЋ, Влада (Cкoпљe, 17. X 1934) – песник, приповедач, 

романописац, књижевни и ликовни критичар, есејиста, антологичар, 

преводилац, универзитетски професор. Дописни члан Академије Маларме у 

Призу и редовни је члан Европске песничке академије са седиштем у 

Луксембургу. Члан је МАНУ, Македонског ПЕН центра и Друштва 

књижевника Македоније (од 1961). Јавио се као пасионирани истраживач 

противречне феноменологије књижевне и научне фантастике, митолошких 

система прошлости и садашњости, ирационализма ониричког доживљаја 

присутног у модерном и постмодерном песничком и приповедачком 

дискурсу, почевши од књиге Мрежа за неуловљиво (1980), преко дела 

Аријаднина нит (1985) и Демони и галаксије (1988), па све до дела Астролаб 

(2000). Као аутор је израстао у песника и приповедача фантастичног, 

ониричког, надреалног. Дебитује збирком песама Један други град (1959). 

Први његов роман носи наслов Укус бресака (1965), а прва његова збирка 

прича Знаци (1969). Урошевић је на најбољи начин представио тзв. трећу 

генерацију македонских песника антологијом Црни бик лета (1963), а затим 

и есејима и критикама сабраним под насловом Вршњаци (1971). 

 

ДЕЛА:  

 

Еден друг град (поезија, 1959), Невиделица (поезија, 1962), Вкуснот 

на праските (роман, 1965), Манекен во пејзажот (поезија, 1967), Летен 

дожд (поезија, 1967), Знаци (раскази, 1969), Врсници (критике и есеји, 1971), 

Ноќниот пајтон (раскази, 1972), Ѕвездена терезија (поезија, 1973), Нуркачко 

ѕвоно (поезија, 1975), Сонувачот и празнината (поезија, 1979), Мрежа на 

неуловливото (критике и есеји, 1980), Лов на еднорози (приповетке, 1983), 

Компасот на сонот (поезија, 1984), Нишката на Аријадна (критикр и есеји, 

1985), Хипнополис (поезија, 1986), Подземна палата (есеји, 1987), Демони и 

галаксии (студија, 1988), Панична планета (поезија, 1989), Алдебаран 

(записи и путописи, 1991), Митската оска на светот (критике  и есеји,  

1993),  Ризиците  на  занаетот (поезија, 1993), Мојата роднина Емилија 

(роман, 1994), Паники (поезија, 1995), Дворскиот поет во апарат за летање 

(роман, 1996), Париски приказни (записи и путописи, 1997), Астролаб 

(критике и есеји, 2000), Дива лига (роман, 2000); антологије: Француска 

поезија –XX век (1972), Црна кула (1976), Современа македонска поезија (на 
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српскохрватском језику, 1978), Космос в амбар (на холандском језику, 1980), 

Кула (на узбечком језику, 1981), Големата авантура: францускиот  

надреализам (1993), Шуми под море (кратка прозна форма у француској 

књижевности, 1994), Златна книга на француската поезија (1996), Седум 

француски поети (2001). Избрани дела (2004). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Лидија Капушевска-Дракулевска, Во лавиринтите на 

фантастиката (Фантастичниот расказ во македонската литература) 

(1998); Лорета Георгиевска-Јаковлева, Фантастиката и македонскиот 

роман (2001); Христо Георгиевски, Македонскиот роман 1952–2000 (2002); 

Лидија Капушевска-Дракулевска, Поетика на несознајното (2002); Лидија 

Капушевска-Дракулевска, Поетика на изненадувањето (2003); Владимир 

Јанковски, Огледало на загатката (Разговори со Влада Урошевиќ), (2003); 

Блаже Конески, Меѓу јавешо u сонот. Поговор кон книгата на Влада 

Урошевиќ, „Панична планета”, (1989); Веле Смилевски, Поетика на сонот 

(1988). 

Весна Мојсова Чепишевска 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1534–1535. 
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УКУС БРЕСАКА 
 

БРЕСКВА (Prunus persica), једна од најплеменитијих 

континенталних воћака умерене климе... Пореклом је из Кине, одакле је 

преко Персије доспела у Грчку још пре наше ере, а одатле се постепено 

распространила по целом свету. 

(из једне енциклопедије) 
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1. 

 

Асфалт се топио и развлачио, покушавајући да истече неком 

неприметном низбрдицом улице, своју површину као кожу некакве убијене, 

полураспаднуте препотопске животиње. Под прашњавим чврстим слојем 

указивала се лепљива, поноћна и отровна магма. 

Град је потрбушке клизио врелим асфалтом, незграпан и спутан као 

човек у сну. 

Лето је долазило у блеску изненађења, скривено разгореваног 

пожара, дуго припремане болести. Драган је био збуњен изненадним 

преокретом у сунчевој сезони; осећао се огољен. Он загази на топли асфалт и 

зањиха се: осети како под меком кором земља полази некуд, слепо и 

безумно; скочи опет на плочник. Ту је све било чврсто, само је ознојена, 

поцрвенела галама града текла некуд иза запрепашћених кућа. 

Такорећи сасвим видљиво ширила се рђа, помогнута жестоким 

отровом сунца, по плеху олука, по гвозденим оградама, по ољуштеним 

аутомобилима. Цвет корозије разједао је канте за ђубре по задњим 

двориштима, слепе гвоздене предмете по подрумима. Град је изнутра 

уништавала нагло пробуђена глад за брзим живљењем; паркови су се 

распрскавали од сировог зеленила корова. 

Драган се осећао као да улази, извучен из кревета, у необјашњиву 

пустоловину. Жуљила га је крагна капута, осећао је како му се чарапе увлаче 

у ознојене ципеле. Био је то тренутак када све може да се деси, свуда да се 

оде. Он је био неприпремљен и осећао се неспретан, као крупна, оклопљена 

буба постављена на стакло. 

Ја падам, рече он. Град се окреће. У малом мозгу имам једну малу 

ветрењачу. Ово лето долази превише нагло: жита надолазе кроз долине као 

жута олуја. Ја имам план земљотреса у џепу и поклањам мале црвене 

минерале пролазницима. Када би ме нека од ових девојака пољубила, на 

хаљини би јој остале црне смоласте мрље; никада више не би заборавила 

бездани мирис горке смоле која гори плавичастим пламеном око мене. Ја 

имам козју брадицу и обрве пуне црвенкасте прашине из пустиња; ја сам 

испосник. 

У ваздуху још ништа није било готово, ништа завршено: на углу је 

стајала једна женска нога која је управо пошла ка свом другом близнацу, 
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крупни комади поврћа пловили су улицама тражећи корпе. Изгледало је као 

да се топи нека велика санта леда, ослобађајући при томе предмете који су се 

замрзли, тако разбацани, после неког хаотичног распрскавања. Мали 

облачићи плавичастог дима, остали иза аутомобила, лежали су ниско изнад 

раскрсница као талог после топљења. 

Ја сам истраживач ваздушних струјања, ја сам младић који посматра 

у сумраку парове па парковима; ја сам све одједном и свуда, рече он. Ако пут 

пође лево, поћи ћу са њим; мени је свеједно. Све може поново да се подели 

на разломке, на најпростије знакове; ја ћу пустити да се подели и опет 

састави и нећу ни мрднути руком; само ћу да присуствујем. 

Лишће изнад њега претварало је сунчеву светлост у хлорофил: већ 

зелено, лишће је продужавало да другује са светлошћу, пропуштајући је и 

бојећи је, мешајући се с њом и градећи једну сунђерасту колонију из 

подводног света у којој више није могло да се докраја раздвоје светлост и 

ваздух од плазматичног ткива. 

Осећам да бих могао да жваћем то лишће, рече он; те облаке. Све је 

храњиво и пунокрвно. Тај зној који облива коње густ је и лепљив као мед. 

Кора дрвећа је бела и сочна са унутрашње стране. Маховина и лишај мора да 

имају некакав укус; суви, брашнасти лишај. 

Светлост је падала као панична, избезумљена флора неког изврнутог 

огњеног поднебља и он је с времена на време морао да затвара очи. Небо је 

било ужасно велико и привлачило је као празнина понора. Кад би затворио 

очи, пред њим би се заљуљали црвени биволи у масној води. Тешко је вадио 

ноге из муља. Муљ је био меснат, упијао је ноге; љубичасти муљ. Он се 

тетурао улицом, заносећи се. 

Вама није добро, рече му милиционер. 

Лето, рече Драган неодређено. Лето изнад густог масног муља. 

Ви нисте одавде? упита милиционер. 

Пред Драгановим очима глава милиционера се топила, ширећи се у 

круговима. Иза црвеног, званичног печата његовог лица расло је лишће. 

Не, рече Драган, Долазим из унутрашњости. Долазим да се упишем 

на факултет. Пре  четири дана положио сам матуру. 

Чувајте се, рече милиционер. Чувајте се кад прелазите преко улице. 
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Драган пође несигурно. Град му је извлачио асфалт испод ногу и 

приређивао сва могућа изненађења. Милиционер је остао далеко: модра 

мрља на растопљеној улици која је поигравала као живино сребро. 

У светлости су се, као испод сочива, видели – и поред супротних 

тврђења у гимназијским уџбеницима – парамецијуми, радиоларије, ситна 

протоплазмична бића. Ширили су се бледожути кружићи, испарљиви 

прстени, водњикавомодра језгра. Кроз све то пролазили су аутобуси.  

Живот се одвијао на неколико планова. На тренутке, Драган је могао 

да види њихов упоредни ток. У ваздуху су, после проласка возила, остајале 

путање кретања косматих животиња које су ишчезле заједно са великим 

кишама; у малтеру зажмурелих кућа блештали су остаци ситних шкољки 

које су живеле у ретким земљама. Нигде нису постојале једноставне ствари. 

На углу су се продавале новине. Авионска несрећа у Сајгону, писало 

је на првој страни. Шездесет и четири мртва. У монсунским поплавама у 

Индији неколико хиљада је остало без крова. Саобраћајна несрећа у 

Немачкој. Потонуо брод у Персијском заливу пун ходочасника. Судар двају 

путничких авиона. 

Свет је дочекивао долазак лета самоубилачком бучношћу, разорним 

свечаностима. 

Ишао је, гледајући у облаке. Тамо се стварала нова летња геологија, 

расли су управо створени планински масиви, дешавале се несагледљиве 

промене у распореду тренутних континената. Једна његова нога учини 

несигуран корак, оклизну се; телом му прође лак дрхтај. Као нога жабе при 

огледу са струјом на часу биологије, помисли. Погледа: био је згазио на 

велику циметасту гусеницу, палу однекуд на асфалт. Из њеног длакавог тела 

истицала је жућкаста крв. Крв је личила на; бетон је по крајевима био 

напрснут услед ширења ово већ други дан како ништа није јео.  

Морао је да се ухвати за стабло дрвета да не би пао. Дрво је расло из 

малог круга земље усред бетона; бетон је по крајевима био напрснут услед 

ширења корења. Подиже поглед: све је подрхтавало у измаглици мочварне 

грознице и отицало као река одвлачећи за собом истопљени асфалт, 

ошамућени беличасти ваздух пун нејасних црвених мрља за које није знао од 

чега су, испретуране облаке. Улица је у окретању, у том муцавом току који је 

покушавао да сам себе стигне, наишла на дрво и нагло стала. У заустављеној 

фотографији тренутка он је видео да је улица стала због камиона, или да је, 
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то јест да је у ствари (у тренутном преокрету ситуације) камион стао због 

њега а да је дрво већ далеко, са друге стране улице. Ошамућени шумови 

налетали су на слепоочнице. 

Јеси ли слеп, рече возач излазећи допола кроз прозор кабине, да те 

није ударило сунце у главу? 

Он обиђе камион који је подрхтавао од узбуђења и продужи улицом. 

Замисли: сунце блештавим чекићем удара по крововима и главама 

пролазника. Један прозор се распрсну, ударен светлошћу. Ја сам у опасности, 

рече он. У мени се сударају снови и реалност; ја сваког тренутка могу да се 

распрснем. Можда се прозор сломио јер су га деца са друге стране улице 

погодила из ваздушне пушке; ја не знам. Али, важно је да се све што 

замислим испуњава у овом или оном виду ту, пред очима. Моји џепови су 

пуни разне дугмади; ја их окрећем као у лабораторији. Око мене подрхтавају 

високи напони, шири се мирис изгореле гуме. Ја сам научник из стрипова 

који измишља немогуће машине. Ја сам човек који сакупља цифре кућних 

бројева. Ја сам занесењак који тражи закопано благо по пећинама и старим 

кућама. Мени краду планове исписане на зечјој кожи, на пергаменту, на 

глиненим плочицама, на хартији из школских свески са коцкама. Ја сам у 

опасности; мене прогоне снови. 

Према њему је ишао човек из чијих очију је расло подмукло барско 

биље и влажна маховина. Човек је био из сеновитих крајева, из земље сенки: 

на ђоновима му је била залепљена црвена иловача. Иза њега је пузио облак. 

Драган стави руку у џеп: хартијица је била још ту. Кад човек прође, он 

извади хартијицу. 

На хартијици је писало: Црвена вода бр. 4. На хартијицу слете мала 

сива мува, задржа се за тренутак, одлете. Ваздух је био пун одломака 

светлости, инсеката, лаке прашине, струјања. Пут се лако указивао: 

емајлиране таблице са именима улица блештале су као остаци глечера 

између дубоких плавих језера прозора и хидрографске мреже коју су 

исписивале телеграфске жице. Он пронађе кућу која је на свом прочељу 

носила преподневни незаинтересовани изглед, какав носе многе градске куће 

у то доба дана. Покуша да погоди ко живи иза завеса на прозорима: удовица 

која, заљубљена у једну пожутелу фотографију, кружи око једног месинганог 

украса на кревету (не, кућа је превише једноставна), руски емигрант, бивши 

коњички официр, са цветом у жутој чизми (не, прозори нису довољно 
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строги), млад брачни пар са млаком водом у сну (не, у кући се одавна није 

ништа ново десило). Кућа је имала испрано жуту боју, као књига која је дуго 

ишла из руке у руку. Да ли да уђем, рече он. Један одшкринути прозор се 

отвори сасвим, завеса излете напоље и поче да маше на узбуну. Негде можда 

има промаје, помисли он, али не мора да буде то у питању. Ја сам младић 

који изговара магичне формуле, који мрмља пећинске загонетке, ја сам 

аматер који је случајно открио дуго тражену тајну сагледавања догађаја пре 

него што се догоде. Када се тајна буде открила, ја ћу постати изазивач 

хучних скупова, манијак који поставља немогуће уцене, онај кога прогоне 

све организације за чување државне безбедности. Ја сам онај који се 

преоблачи у безазлене скитнице, у димничара, у гладног студента, онај који 

тражи склониште у неупадљивој кући. Он отвори врата. 

Стој, рече неко и упери велики црни револвер у предео његовог срца. 

Стој, викнуше остала деца, скривена у полутами степеништа, и уперише 

своје дрвене револвере, сабље и машинске пушке у њега. Ти си Џон 

Дилингер, ти си Икс-девет, ти си Зигомар. Драган подиже руке. Ја сам 

проналазач тајне откривања догађаја пре њиховог дешавања, рече. Где су? 

рече вођа банде. Шта? упита Драган. Тајна документа, рече вођа. Драган 

извади из џепа малу хартијицу са записаном адресом и пружи им је, а затим 

брзо потрча уза степенице. Ухватите га, узвикну вођа, али он се био већ 

попео до другог спрата (а на крову га је чекао специјални балон, шарени 

дирижабл типа Монгофлије, са шарама узетим са народних ношњи 

Монголије, у коме ће провести шест недеља, прелетети Алпе бацајући и 

своје ципеле да би смањио тежину и слетети поред неког блесавог језера од 

чије се воде добија гушавост и на чијим обалама пасу шарене краве са 

чоколадних омота). На обали је стајала девојка (каква обала?). Девојка је 

силазила ка језеру (откуд језеро?). Коначно схвати: девојка силази 

степеницама, а он стоји задихан док деца доле галаме правећи ратни план. 

Девојка стаде. Ваздух поста љубичаст. Драган осети да у увету има једну 

малу птицу чије је лепршање у ствари низ некаквих смешних речи. 

Степенице су одједном водиле на терасу, на ветар који је пре тога пролазио 

кроз траве којима је сунце удахнуло мирис меда, водиле на ваздух који 

размекшава кости и стапа тело у грумен сањиве ошамућености. Све је било 

однекуд познато; одакле: из неког детињства у коме се није никада излазило 

из једног осунчаног касног зимског поподнева када се сумрак, лепљив и 
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сладак, умиљава око загушљивих маштања (он: са очима од далеког дима, од 

топле грознице. Она: са страхом који шета рукама, са гласом који пева као 

стара слама), из неке историје стваране само за себе (он: грубо стопало у 

опутама од летње лике. Она: тренутна сенка на топлом камену), или у некој 

приватној геологији (он: бакар, са крупним отровним цветом зеленог оксида; 

ћутљиви кварцни кристал. Она: ретка земља, тајна руда, хировита лава са 

сумпорним ружама у пољупцу); одакле? 

Девојка заобиђе око њега у полукругу, као небеско тело које описује 

дугу, ошамућујућу, елипсасту линију око свог центра, и ишчезну на 

спиралама степеништа. 

Мени се све већ једном догодило, рече Драган. Историја Земље 

понавља се у мени. Кружења око невидљивих оси: стварање небеских тела, 

кружни ток воде, кретање материје и енергије, облик водених животиња. Да 

ли је цвет свестан сунца пред којим се отвара? 

Његова десна рука се заустави на клизавомасној површини зида, 

одавно истртој (ко је ту пролазио вукући се леђима уза зид: џепароши 

расклаћених дугмета очију, препотопске животиње скамењених крљушти на 

репу, месечарски љубавници прозрачне лимфе у венама, кућни духови, 

димничари, уморне дактилографкиње, они коју болују од младалачког 

лудила, сифилиса, шизофреније, поштари, разносачи млека, љигави и 

рањени гмизавци, крастави ихтиосаури и инкасанти), тражећи прстима 

звоно, прекидач за струју (зашто?), полугу којом ће зауставити ово падање 

тек извученог сећања опет у заборав, подићи земљу, поделити котиледоне 

исклијалих плодова на варљиве близанце да би је нашао. Кога тражите? 

Рука је стала, прекинута у свом спором слепом гмизавом клижењу по 

зиду, и он остави своје вртоглаво дубљење за њом која је као дубинска 

бушилица, као сврдло са дијамантским врхом, ишла некуд доле кроз 

завојницу степеница, кроз слојеве масног песка, кроз подземна језера нафте, 

кроз крње кутњаке стена ка месту одакле је он у тренутку сусрета био 

извукао на светлост дана. Узалуд. 

Кога тражите? 

На вратима је стајала не господарица нафтоносног извора, не 

одгајивачица водених животиња, не ливрејисани послужитељ који услужно 

придржава уже балона; само газдарица која мирише на супу од говеђих 
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костију и управо извађени (из ужарене утробе огња, из топлог ждрела 

подземних протуберанца) топао хлеб. 

Добар дан, рече он. Иза њене главе виде елипсасту слику (елипса!) 

насликану на косом одреску стабла са остављеном кором унаоколо: вешплав 

плаво море (језеро?), смештена мала (бела) једрилица и ПОЗДРАВ ИЗ, даље 

је стајала глава газдарице. 

Кога тражите? 

Стан, рече он, и сети се да је адресу коју је имао записану на листу 

хартије дао деци на улазу. Уђите, рече газдарица, и он уђе очекујући терасу 

на којој подрхтава у бојама дуге балон везан за олук, али ту је био само зид. 

Правоугаоник. У облику правоугаоника. Мала кутија у облику 

правоугаоника. На столу је стајала мала, обложена шкољкама и пужићима, 

кутија у облику правоугаоника. Њему се видокруг постепено ширио. Кутија 

је постајала све мања; у видно поље уђе округли сточић, зидна слика 

(ПОЗДРАВ ИЗ...), предсобље: четвороугаоно заграђени истрошени и на 

ивицама излизани ваздух, пун трагова оних који су некада пролазили кроз 

њега. 

Крај њега је стајала газдарица, господарица шуме, која је своје име 

урезала у кору стабала. Један далеки зрак се пробијао кроз полуотворена 

врата; наранџасти зрак, ломљив као горња кора печеног јутарњег хлеба. Око 

њега је расла шума одавно избледелих гласова. Зрак је падао на маховину. 

Изволите, рече газдарица. Драган изиђе из шуме окрећући главу. 

Пролазили су кроз собе и он је остављао за собом црвени конац. Он 

је био сада морепловац који је претрпео бродолом и који сада лута 

непознатим земљама тражећи склониште. Одакле сте? упита газдарица. 

Драган рече гласно име града поред језера. А у себи: Ја сам онај који 

посећује ноћу стаклене баште и џепном лампом присиљава цветове да отворе 

очи. Овде, показа газдарица отварајући врата. Он виде кревет, прозор над 

њим, зидни календар. Ја сам онај који обележава мене месеца на рубовима 

камених часовника, рече он. 

Преговори са господарицом шуме били су кратки. (Долазите да 

студирате? питала је газдарица. Да, рече Драган, уписаћу се на факултет. 

Али факултет почиње тек на јесен, рече она, шта ћете радити ту целог лета. 

Видећу, рече он.) 
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Газдарица изиђе. Он дође до кревета: пред њим је, на зидном 

календару, стајало цело једно лето са својим црним биковима грознице и 

црвено обележеним датумима великих врућина. Кревет је био дубок као 

вртлог. Он леже и одмах сиђе у подземне ковачнице где је покушавао да 

према сећању утисне лик девојке са степеништа у некакве грубе металне 

паре. 

 

2. 

 

Воће и млеко, рече она; воће и млеко. Млада кожа која сазрева у 

сенци. Глатке рибе мириса. Светле струје. Силуете. 

Олга сави руку сасвим полако, протежући се. Врхови прстију пунили 

су јој се топлом меласом шећерног сока. Она отвори очи и осети полумесеце 

од леда и бакра уз слабине. Кроз јутро је пролазио сребрнасти електрицитет; 

сањиве длачице на руци су се усправљале, на врховима су светлуцале искре. 

Звона, рече она; звона и смешне мале животињице влажних њушки. 

Небо се њише као звоно. Иза огледала се отварају језерски пејзажи. Где да 

станем: под је влажан и клизав од исцеђеног рибљег млеча, од јодних алги. 

Треба да имам сандале са ђоном од грубог ужета, а можда боље од лике. 

Треба да газим по влажном песку, по модром камењу које остаје иза првих 

хладних свитања, да газим по трскама које је вода преко ноћи исисала и 

испљунула на обалу. 

Јутро је напукнуто; дуга свилена пукотина иде дуж облине неба, дуж 

вода; пукотине у ветру. Не, то није птица која носи светлу сламку за гнездо, 

нити су то телефонске жице, нервозне и заједљиве, у малој светлосној свађи 

са олуцима; јутро је напукло као акваријум у детињству. Још мало и вода ће 

се просути; чврстог облика ће нестати и вода ће побећи као уплашена 

животиња. После јутра остају само крхотине. 

Данас треба да шетам. Ако изиђем раније, отићи ћу до реке: тамо 

рано пре подне ивице ствари имају светлуцави прах са крила лептира и 

провлаче се кроз ветар као рибе; после тога међу прстима остаје горки мирис 

младих врбових стабљика. Ако изиђем доцније, лутаћу улицама у којима је 

све присно до те мере да добијете жељу да све ставите у џеп: кровови су 

трошно црвени као главице шибица, олуци светлуцају као мали прстенчићи. 

Чак има и малих таблица осигуравајућих друштава на прочељима кућа, као 
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етикета по апотекама. Деца ће чекати поштаре на степеништима, младићи у 

мајицама ће се договарати са терасе на терасу о одласку на плажу. А затим 

ћу отићи на плажу заиста. 

Изиђе из кревета, још увек топла, осећајући пиџаму као мали омотач 

из дечјих снова, из далеких шарених температура и грозница. Скиде се у 

купатилу, најежена. Вода је поздрави, неозбиљно пљускајући, цокћући 

језиком, чинећи мале несташлуке: покушавала је да јој покваси косу. 

Осећала је како се помоћу хладног млаза туша из прегршти бескрајно лаког 

паперја које се целе ноћи њихало на плими сна издваја њено тело, опет 

чврсто и обло као корен неке питоме а жилаве биљке. Присети се како је у 

детињству у тим тренуцима упоређивала своје груди са грудима малих 

мермерних статуица које су стајале на полици са књигама, и осмехну се. 

Никада није била задовољна. Сада није имала времена да размишља о свом 

телу: осећала је како оно живи некакав свој самостални живот, иде својим 

путевима и поставља је, својим испрва невидљивим а затим нагло схваћеним 

променама, пред свршене чинове, на ивицу још увек неуказаних али већ 

прорачунатих одлука. 

Јела је мало: пециво чија је кора носила у себи нешто од успомене о 

пољима на којима у широко подне зри пшеница (она стоји, сасвим мала, 

усред жуте најезде класја и са длана дува плеву са истрљаних зрна) и млеко, 

дубоко плаво, као јутарња магла у оном планинском летовалишту у 

Словенији. Кроз ваздух су лутала, од огледала до прозора, од капи воде на 

умиваонику до кваке, мала несташна језерца светлости. 

Облачила се пред огледалом, пажљиво, као да јој сав дан зависи од 

тога. Обући ћу блузу са пругама: жуто и плаво, као сунцобрани на плажи у 

некој америчкој филмској комедији; не: данас треба да се носи нешто лако, 

нешто што пада низ тело као млаз воде низ блештаво зелени кип у фонтани. 

Одлучи се за хаљину од пуплина, плавог, са плавом траком у коси. Узе 

књигу са стола; била је готова. 

Стрча низа степенице, као да повлачи прстом, лако, по диркама 

клавира. Прво они удари, чврсти и суви, као сударања кликера, као налетање 

црвенкастокестењастих инсеката на стакло лампе, затим они као тамне капи 

воде оивичене сребрнастом паучином, као падање сувих плодова у велике 

ћупове од печене земље, као ваздушне боре које се стварају око великих 
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старих стабала која обарају далеко у шуми, као густа сливања некаквих 

подземних метала. Звук степеница водио је некуд доле, ка језгру грмљавине. 

Са дна се појави младић: коса: суво дрво, старо жито, песак који је 

зарђао на сунцу. Лице: изненадни засек у пејзажу; линија која припрема 

изненађења, облик у елипси ветра. 

(Ћупови, ћупови, ћупови; грмљавина која спава савијена као пуж.) 

 

3. 

 

Нерасањена земља измешаних датума, а он странац или путник у њој 

који не познаје обичаје, који не зна како треба да се понаша са лако 

подмитљивим водичима на планинским прелазима; непозната земља, а он 

онај који наивно верује у испарљиве путне знакове над сланим мочварама; 

непозната земља, а он необавештен о замкама које припремају ти бајаги 

познати пејзажи са несталним белезима на растреситом, глибавом и пијаном 

тлу које сваког тренутка може да се отвори и да приреди још гадније 

изненађење. Зато неприпремљен. И зато вероватно ознојен по телу које 

одједном као да наслућује могућности рањавања. 

Каквог? Лежао је на кревету и није могао да одгонетне које је доба 

дана: сива сенка је лежала над градом, само су се овде-онде црвенели 

димњаци. Лежао је ван времена, као плод у махуни, као ларва у земљи; али 

колико? Обавијен целулозом, хитинском опном која га је одвајала од свега 

што се догађало. Век, два? Какве су се геолошке промене десиле, које су реке 

измениле ток; шта се догодило са њом? Угледа календар на зиду. Једна 

петица је стајала извијена као кентаур, јединице су се са својим копљима 

постројавале у фаланге. Присети се: то је једном већ видео. Данас пре подне? 

Значи: поподне. Спавао неколико сати. Сада гладан. 

Устаде: свет се мало заљуља и смири се. Осећао је: у млаким собама 

града људи су оболевали од последњег грипа заосталог из пролећних 

спарних поднева. И њему је слузокожа у носу била набубрела, глава тешка. 

Пожеле да се умије, али сети се да би требало да прође кроз цео стан; 

протрља само очи. Отвори неколико врата и сиђе степеницама, сада празним. 

На дну је лежало згужвано парче хартије. 
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Ја сам онај који излази чим сунце зађе да би извео слепе мишеве у 

шетњу, рече он. Телефонске жице су се топиле у ваздуху. Прашина је падала 

на топло зеленило. Град је стајао раскречен, ознојене косе, испаравајући се. 

У мањим улицама баште су се гушиле од набујалог зеленила. Он је 

пролазио поред људи који су стајали ошамућени изненадним променама у 

сунчевој сезони. Осети да би могао да продужи да иде тако, све до краја 

света, клизећи дуж убајаћених кућа као прозрачно привиђење које плаши 

мале бледе девојчице изгребаних колена. 

Ипак застаде: осети познат мирис и у истом тренутку поред његовог 

десног рамена отвори се помало убуђала тама млекарнице. Мале лоптице 

безгласних експлозија зеленила остале су далеко; урамљене у кестењаста 

врата и у црне паучине ограда, гледане изнутра, изгледале су као застакљене, 

експериментално одгледане културе некаквих монструозних спора буђи под 

вештачком, стерилизованом светлошћу. Поручи кифле и кисело млеко. 

Унутра, у млекари, било је полутамно; продавац је правио широке, 

полукружне покрете, као да жели да се извуче из неке лепљиве течности и 

говорио је о санитарној инспекцији жени која је седела у унутрашњости 

продавнице и којој се лице није видело. Кифле су биле старе (од кад су? Из 

неког минулог времена, из оног миленијумима удаљеног преподнева када је 

лутао тражећи стан? Фосили, рече у себи и застаде усред залогаја плашећи се 

да не чује онај искричави звук који би настао од судара међу неким 

скамењеним парчетом рожнате љуспе и његових зуба); у устима је осећао 

велике беле печурке које су се љуштиле у латице и чврсту кору кифли 

лакирано жуту као свеза струготина у дрводељској радионици. 

Продавац је пливао међу стакленим кутијама са јевтиним бомбонама, 

удвајао се у оксидираним огледалима, махао крпом за нечим. С времена на 

време у стаклима се указивало његово расплинуто лице, као лице 

размекшале рибе у нечистом акваријуму. Жена је седела у углу, појачавајући 

сваког тренутка претњу да ће се истопити у нејасној светлости. Драгану се 

учини да јој је лице лепо, мада бледо од испарења устајале хране. 

Е, а ако не дођу? рече човек одједном. 

Жена нагло, без узрока, заплака. 

Драган брзо истресе џеп на шанк: ситне металне паре (не, нема оне 

крупне, с тешким рељефом женског лица) описивале су криве линије по 
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плеху и падале звонећи. Продавац је дуго бројио паре и говорио, као да 

ужива у томе да наноси бол нејасној жени: Е, а ако не дођу? 

Излазећи, Драган се срете са сликом осунчаног поподнева као са 

заборављеним догађајем записаним својом руком у дневнику. 

Иза њега су и даље играле своју пантомиму сенке, израсле из младог 

сира и поквареног качкаваља. 

Драган замисли крај мелодраме: млекар, ношен злим духовима са 

крилима од ферментозних испарења, устаје и забада нож у леђа жене, 

расецајући је: у њеној унутрашњости указују се нежне шупљине прозрачних 

зидова. Затим се сети јутарњих догађаја и окрете се: кроз нестварност 

замазаног стакла видело се како млекар забада нож у питу качкаваља. 

Ја проналазим пут до остварења мисли. Укидање разлике међу 

интелектуалним и мануелним радом је близу. Еурека, рече коначно Драган. 

Сунце је продирало однекуд иза парка и ударало у прозоре кућа уз 

блесак: епрувете и реторте пуне неке алхемичарске течности чији се састав 

стално мења. Улицом су пролазила деца вукући по прашини део неке 

машине нејасног порекла, окићен зеленим гранчицама. 

Изнад кућа, ниско, пролазио је авион. Драган се сети вести из новина 

и уплаши се. Авион је сада пролазио изнад њега: стомак му је блештао као у 

рибе. Драган на брзу руку створи слику: авион се руши сав у пламену, као у 

авантуристичким филмовима. 

Авион прође. Драган је чекао. На изглед, ништа се није догађало. 

Неуспех, рече Драган. Далеко смо од сигурних резултата. 

Одједном крај његових ногу паде завртањ. Затим се чу експлозија. 

Још неколико гвоздених делова падоше на калдрму. Почиње, рече Драган. 

Полако али сигурно. 

Авион се још увек кретао без тешкоћа. Драган је стајао на плочнику 

и гледао, заклањајући очи руком. Еј, викну неко над њим. Драган се полако 

окретао тражећи човека на небу. 

Овде сам, викну човек. Драган виде: провирујући из сумпорножутог 

облака једна глава се нагињала кроз прозор вишеспратнице. Шта се дешава? 

запита Драган. Глава се већ није видела због згушњавања облака. Да ли 

бисте хтели да донесете то горе? упита облак. Затим се зачуше још две 

експлозије. 

Долазим, викну Драган и сакупи гвожђурију. 
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На врху степеница га сачека мали жути облачак који је мирисао на 

барут и нагореле крпе. Алхемичара није било. Дим се споро развлачио, 

описујући силуету јапанског змаја. На дну ходника једно се стакло прозора 

жутело као устајала вода. 

Еј, рече алхемичар провирујући кроз одшкринута врата, нема ли 

никог другог? 

Драган отвори шаку показујући завртње. Уђите, рече невидљиви 

човек, и Драган се провуче кроз одшкринуту пукотину. 

И кроз собу је непосредно пре тога било прошло крдо дивљих 

бикова, анархисти са коврџавим брадама, земљотрес. Шта се догађа? рече 

Драган осврћући се. 

Полако, викну непознати и пружи му руку. Нагазићете на 

потенциометар. Из једне епрувете допирало је сиктање. Покидане жице су 

подрхтавале тражећи невидљиво срце, искричава течност пузила је по поду. 

Ви сте алхемичар? упита Драган. Шта радите: лажне паре? 

Децковски није ништа у поређењу са мном, рече непознати. Драган 

виде: имао је крупну, округлу главу шумског мрава. 

Молим, рече Драган. Течност је у свом току дошла до његове ноге и 

оштро скренула, остављајући његову ципелу као планински гребен. 

Ја ћу засенити славу Децковског, рече непознати. Ја сам највећи 

проналазач. О мени су писале Вечерње новости. 

А, тако, рече Драган. 

Проналазач је баратао нешто између цеви и шарених жица. Ја сам 

успео да запалим воду, рече он. Да ли сте чули о водониковом пероксиду? 

Драган потврди главом. На врху куле, рече он у себи, седи 

волшебник и у љубичастом кристалу меша звезде и отрове, јабуке и судбине. 

Држите, рече алхемичар и пружи му котур жице. Ја сам измислио 

електрични топ, продужи он, ја сам на путу да решим тајну перпетуум 

мобила. 

Да ли сте ви измислили Мендељејевљеву таблицу? упита Драган. 

Проналазач не одговори. Драган виде: из његове главе искакале су 

жуте лоптице паре и распрскавале се у ваздуху. Драган тихо звизну. Ви сте 

прогутали цев за довод хлора, рече опрезно. 

Проналазач подиже главу са гомиле епрувета и погледа га. Иза њега 

је једна цев још увек испуштала мехуре смрдљивог гаса. 
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Ви присуствујете свечаном тренутку, рече он. Ја приводим крају 

експерименатлну фазу моје будуће термоцентрале која ће радити на 

принципу спаљивања воде. 

Волшебник са врха куле, рече Драган у себи, запалио је воду и рибе 

су добиле ноге и иселиле се из рибњака. У граду су сви постали гутачи 

пламена. У водоводној мрежи појавили су се пожара. Даждевњаци су 

очекивали грмљавине, рече Драган, и тада доле пројурише кола ватрогасне 

чете завијајући и тандрчући плеханом опремом. 

Драган притрча прозору. Кола са зеленкастим ватрогасцима 

даждевњацима завијала су иза угла. Иза оближњих кровова кућа комешао се 

јапански змај од љубичнстог дима. 

Шта се догађа? упита алхемичар. 

Ваша замисао се остварује, рече Драган. Пожари почињу. 

Хемичар-аматер се радознало нагну над призор. Доле су деца била 

оставила зарђалу машину насред улице и трчала ка углу иза кога су нестала 

ватрогасна кола. На прозорима су се појављивале главе њихових мајки. 

Улицом се заразно ширило лако узбуђење. 

Пожар, закључи хемичар-аматер. Драган одједном осјети јак мирис 

нечег изгорелог. 

Хемичар-аматер се окрете. 

Према таваници се дизала зеленкаста, згрчена песница дима. Жуте 

вене су се извијале у напору. Соба је нагло постајала тесна. 

Последње што је Драган видео од тог призора био је алхемичар 

дигнутих руку и једна љута, раздражена артерија која је искочила и распрсла 

се кидајући сплет жила. Звучни мехур прошири зидове и они набрекоше као 

бубањ; Драган осети као да тоне у некакву безвучну и безваздушну дубину и 

направи пливачки покрет према столу. 

Док је лежао на поду, опасно пиће гутача пламена још неколико пута 

се претварало у експлозију. Једна закаснела епрувета паде покрај његове 

руке уз дрзак и оштар звук. Кроз густиш преврнутих столица пузио је 

волшебник. Коначно, говорио је он сисајући раскрвављени палац. Коначно. 

Пронашао сам гориво за моју ракету. Ви присуствујете једном великом 

открићу, младићу. 

Хвала, рече Драган. Хтео бих да изиђем на чист ваздух. 

Ја, заиста, поче алхемичар и заћута као да нешто ишчекује. 
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Напољу је сунце залазило, пресовано између жутих стакала као 

пољски цвет. 

Драган чу гласове пред вратима, затим неко закуца. 

Ко је? викну алхемичар. 

Ми смо, из кућног савета, викну један глас. Отворите. 

Опет они, рече проналазач нових врста експлозива. Шта хоћете? 

Ви не поштујете одлуку, шкрипао је раздражено глас. Иза њега, на 

звучном фону степеништа, бубњали су одобравајући гласови. Отворите, 

иначе ћемо сломити врата. 

То је забрањено, викну алхемичар. 

Забрањено је да се узнемиравају станари пуцањем, викали су с друге 

стране врата. Забрањено је одлуком кућног савета. 

Оставите ме на миру, викну проналазач. 

Отворите, викали су они иза врата. Хоћемо да разговарамо. Ви ћете 

једног дана да нам срушите кућу на главу. 

Идите до ђавола! викао је алхемичар подижући руку. С друге стране 

врата настала је за тренутак тишина. Гласови су шапутали договарајући се. 

Ја ћу се жалити, одједном викну алхемичар. Врата се заљуљаше, крчкајући. 

Упомоћ, викну алхемичар. Око врата малтер је почео да опада. Хајде сад, 

викну један нови глас иза врата. Отворићу, рече алхемичар, не гурајте. Чим 

окрену кључ, врата се широм отворише. 

Ја радим, викну алхемичар на сав глас пред онима који су улазили у 

собу. Његов глас се губио. Ја радим за добро свих. 

Покажите дозволу, викао је неко позади. 

Срамота, викала је жена са папилотнама у коси, плашите нам децу. 

Драган се провуче кроз гомилу и пође полако низа степенице. 

Покажите дозволу, викао је још увек човек са краја гомиле, дижући 

се на прсте. 

Кроз једна отворена врата која су водила у на брзину напуштени стан 

допирао је мирис колача. Мирис недеље, рече Драган. Мирис изузетних 

дана. Затим изброја на прсте. Не, данас није недеља. али ипак је узбудљиво. 

Изиђе на улицу, задовољан. 

Заборави да оде да види пожар. Оде до реке изнад које су куће, 

можда због сумрака, покретале линије својих лица, осмехујући се и поново у 

тренутку постајући озбиљне. Ваздухом су пловиле тамносјајне маслинке и 
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сиве обрве. Пејзаж се разлагао на креду и пепео. Шарене хаљине девојака 

изишлих у шетњу гореле су тихо као рђа или као крв. 

Жагор шетача узбуђивао је уморни ваздух који је висио као топла 

крпа. Догађај са хемичаром са мансарде чинио му се сада потпуно луд и 

немогућ. 

 

4. 

 

Отворени прозори, помисли она. Летњи ваздух који клати безбрижно 

главом, јурца за мувама, закашњава, доколица. Летњи ваздух је као Циганин. 

Летњи ваздух је као дете. 

Попећу се до Бубе, помисли. Степенице новоградње биле су широке: 

летњи ваздух се ту преметао преко главе. Однекуд је дувала промаја. Деца су 

већ била стигла да напишу своје поруке (Миша воли Лилу), да пронађу места 

за своју заверу против одраслих, Олга се попе и зазвони. 

Буба је пољуби. Уведе је унутра, пољуби је још једном, загњури се у 

наслоњачу, гурну јој велику бомбону у уста. 

Еј, рече Олга, полако. 

Буба направи неколико пируета у соби, ишчезе. Уместо ње је летњи 

ваздух, узнемирен и заталасан, пролазио поред огледала. Буба се указа, 

донесе на сто посуду са бресквама, ишчезе опет. Говорила је без везе, 

смејући се однекуд иза врата. Олги је изгледало да у стану стално звоне 

некаква звона, зањихана промајом; у ваздуху су подрхтавале ситне стаклене 

ђинђуве, украси полијелеја који се нису видели, огрлице од сувих плодова. 

Еј, викну она, где си? 

Уђе у суседну собу. По клавиру су биле разбацане коштице кајсија, 

суво цвеће, ноте. Она удари три пута по диркама: тин, тин, тин; стаклене 

куглице које чврсто одскачу у дрвеној кутији, мале тврде бубице које налећу 

на стакло ноћне лампе. Она се сети сусрета на степеницама. 

Еј, викну она, да знаш кога сам срела јутрос. 

Невидљиви полијелеји клатили су се у ваздуху. Она пође за звуком. 

Схвати: вода. Врата купатила била су отворена. 

Буба је стајала под тушем пресеченог даха од хладне воде, а ипак сва 

у јегуљастом, електризованом извијању: чигра која се противи да слуша 
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заводљиви бич воде. Покушавала је нешто да каже, али вода јој је улазила у 

уста; она се загрцњивала, затварала очи, махала рукама, прскајући. 

Олга се насмеја. Буба је личила на дечака, тела способног још увек за 

немогућа извијања, способног за несташлуке. Имала је ситне наранџасте 

длачице свуда; била је најежена. 

Ти си луда, рече Олга. 

Буба се смејала, још увек држећи чврсто затворене очи. Млазеви воде 

падали су по њој као мале чврсте лоптице живиног сребра. 

Добићеш запалење плућа, викну јој Олга. Мораћеш да идеш на 

клинику и пипкаће те студенти медицине. 

Ко ће ме пипкати, викала је Буба. Ништа не разумем. Глува сам. 

Срела сам једног младића, викну Олга. На степеницама. Како гледа, 

да знаш. 

Ништа, викала је Буба. Какве степенице. Не чујем. 

У купатилу су гласови одскакали као парчад плеха. Рушили су се 

звучни сервиси за чај. Буба је вешто руковала славинама за воду као 

командант подморнице. Сенке су ужурбано клизиле зидовима, као улежани 

шарани у рибњаку када их јури дерлад са штаповима. 

Иди до ђавола, рече Олга. Немам намеру да постајем водоземац. 

Врати се до клавира и удари још једном по диркама. Две беле: тин, 

тин. Лоптица-скочица. Пионири, пионирке, бубице и шумске зверке. Ми смо 

деца мала, сва смо у ред стала. Једна црна: тон. Дечаци који мутирају у 

осмом осмогодишње. Операција крајника. Маљаве грубости. Убијање 

гуштера. 

На врату осети оштрицу. Хладно или врело? Буба је пољуби још 

једном хладним уснама у врат, попрска је влажном косом, побеже. 

Луда си, викну Олга за њом. Шта сам ти ја? 

Ваздухом је сада пловио мирис великих количина узалудно 

потрошене воде, дрвета које се суши, најежених сенки. 

Буба се указа из друге собе у избледелим фармеркама. На местима 

где се кожа није била осушила појављивале су се тамне мрље. Буба је личила 

на радника у фабрици за катран. Поправљач путева. Мрље су се брзо 

шириле. Била је боса. 

Хајде да идемо на плажу, рече Олга. Страшно ми се иде на плажу. 
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Важи, рече Буба. Она је шљапкала босим ногама, остављајући 

трагове по поду, очигледно уживајући. Шта си ми говорила у купатилу? 

Ништа, рече Олга. Срела сам једног младића. На степеницама. 

Страшно згодног. 

Каквим степеницама, рече Буба. 

Па пред станом. Код газдарице. 

Ох, рече Буба. Романтична, као увек. 

Сиве очи, рече Олга. Коса, знаш, као старо сено. 

Профил као да очекује да буде гиљотиниран. Иде као да тражи 

привиђење. 

Замало да га згази камион, рече Буба. 

Шта? рече Олга. 

Замало да га згази камион, рече Буба. Као да тражи привиђење. 

Видела сам га са прозора јутрос. Шофер је после тога страшно псовао. Сива 

кошуља, светле панталоне. Коса као старо сено. 

 

5. 

 

Седети на сунцу; седети на сунцу као да се носи терет; тешка чврста 

плоча на раменима. 

Кожа је прво неравна, најежена, са осетљивошћу сведеном само на 

бол и на хладноћу: вода је нарушила благе ритмове струјања крви; под 

кожом је повлачење, збуњеност, грч. Тада нисам лепа: усне су ми модре, на 

ногама се виде модре жилице, подрхтавам. Затим полако наступа сушење: 

мала острва суве коже која се поново затеже, опуштање мишића, млака 

безбрижност. Голицаво раскидање водене опне: као код лептира који излази 

из чауре. На крају остаје само кожа, глатка, светла, пуна једва видљивих 

струјања негде у дубини ткива; на изглед незаинтересована. Тада више 

нисам Олга; само та кожа, врела и набрекла у непосредном додиру са 

сунцем, која живи без мог учешћа. Њене сензације такорећи не долазе до 

мене: груби додир дасака којима је покривена тераса плаже (нога лежи на 

ивици даске и у кожу се усеца њен руб) нешто је што се не односи у 

потпуности на мене. Ја сам унутра, ошамућена, повучена у некакво тамно, 

пригушено језгро, а напољу се моја кожа шири желећи да обухвати сав 

могући простор под овим сунцем; ако још мало останем овако да седим, она 
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ће постати изгребана; отворених пора, џиновска кожа препотопске 

животиње; прошириће се над песком, над сувом иловачом, над старим 

речним коритима, постаће сува, испуцала црвена кожа земље која подрхтава 

у грозници суше. Ја већ нисам Олга; пред овим сунцем ја сам исто што и онај 

округли бели камен, исто што и парче сувог дрвета; нема ме. 

Унаоколо су иста оваква тела; невероватно је колико се 

поистовећујемо под сунцем: безимено племе обожавалаца сунчевог огња. 

Ниже је река (да ли је то шум гласова или њен говор састављен од немуштог 

лепршања некаквих немоћних крила по клизавом камењу?), та река (велики 

причљиви точак, велики брбљиви долап који непрестано извлачи на 

површину некакве одломке звукова чије је порекло већ избрисано под 

сунчевом светлошћу), река која се без премишљања провлачи кроз слојеве 

глине, трља слабине о рапави пешчар, дуби у кварцу, носи танке љуспе 

мачјег злата, клизи преко шкриљца, глатка и зелена као шкриљац и сама. Све 

је тренутно, дрхтаво, пуно пролазног блеска; искричаво као пројекција 

старог филма. Неко лице прође, неки глас, неки шум: негде далеко блесне 

нешто, нестане. Да ли то цврчци испијају свежину дана кроз дугу светлуцаву 

сламку или сврдло светлости дуби кроз прегрејани камен? 

(Хоћеш брескву? пита Буба. Она је ту, иза мене; више је осећам него 

видим. У ствари, не могу да се окренем: сунце ствара од целог простора иза 

мене ужарену празнину, ошамућујући бездан који прети својим опасним, 

разрогаченим, безумним блеском). 

Зуби загризају у кожу плода: мала рана (ласице праве толике на врату 

жртве) колико да истече сок. Сок: прво жути звук у малом пољу укуса. Затим 

препознајем воћњак из оног давног летовања код ујака. За тренутак су 

цврчци са ораха страшно завидљиви и гласни, сакупљају се блештаве муве 

над убијеном змијом и са свих стабала воћки тече смола. Затим ништа, са 

другим залогајем све нестаје. Са бресквом сам појела једну долину дивљих 

трава. Месо брескве се супротставља, у коштици се крије горчина. Прсти 

остају лепљиви. 

(Како ћеш да се упознаш? пита Буба. Било би глупо да кажем да 

нисам мислила на њега. Она би се смејала кад бих рекла да сам мислила на 

брескву. Буба воли: живот на исти начин као и ја, само не жели да о њему 

размишља. За њу је вода која тече крај ње док се купа вода која тече. Она 

никада не помишља на зеленкасти шкриљац негде у планинама низ који је 
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она клизила, не мисли на наносе који јој мењају ток, на вилицу мастодонта 

коју у овом тренутку открива та иста вода негде у свом току. Она се односи 

према води исто као што воду осећа велики камен или старо стабло; као 

према пријатељском или непријатељском елементу који стоји у некој 

зависности од њене материјалне егзистенције. 

Видећу, кажем ја. Хајде да се купамо.) 

Сребрне искре око слабина, омче од слабих трава које се затежу; 

откидање. Мач од леда пред грудима, мач од ужареног метала иза тела, тамо 

где је сунце. Све то за тренутак: затим тело носи вода, заједно са много 

ситних звучних зрна песка која су подигнута са замућеног дна. Ако се спусти 

глава у воду, могу да се чују како звона звоне, ситна, безбројна: слепа парчад 

минерала у слепом кретању кроз некакав тамнозелени безумни космос. 

Кварц, тридимит, крисобалит. Светлуцава, љускаста: млечни пут чије су 

звезде у сталном протицању, горке и ошамућена. Ако се спусти глава у воду 

може да се чује како се сударају, како гребу, како се трљају и распадају на 

још ситније делове. Али ја нећу да спустим главу. Хоћу да сачувам косу за 

вечерас. 

(Где си, виче Буба. Она плива као да има против себе све прваке у 

слободном стилу, прска, изводи бесне глисте. За њом момци бацају шарену 

лопту жуто и црвено! жуто и црвено! – она им је враћа, продужава без 

застанка, не обраћајући више пажњу на њих, нестаје. Њена коса је црно 

клупче које се котрља по зеленој простирци реке: црно, антрацитски масно 

клупче речне животиње која се игра као да се бори за живот. То је: она се 

игра, увек, као да се бори за живот. Ја не. Ја ослушкујем шум ситних зрна 

песка и посматрам. Ја сам посматрач. Где си, зове ме она.) 

Ево ме: излазим из воде. Са мене тече вода у густим млазевима; 

цедим косу, мало ми је наквашена. За неколико тренутака осетићу сунце. 

Оно кружи, спирално, све од жутог песка и од смоле, кроз суву, циметасту 

прашину коју су подигла деца играјући лопте. Коначно опет седимо на 

грубим даскама терасе. Још увек сам помало влажна: на сеновитим местима 

тела осећам хладњикави печат реке. Знам: бескрвно бела кожа која одмах 

оживљава у додиру са осунчаним рукама, ситна, невидљива зрна песка која 

леже ту, где се кожа савија, као на дну испражњеног акваријума, као зрнца 

злата у коритима трагача. Затварам очи: на трепавицама имам још неколико 

капи. Ситна, важна задовољства лета: осећање сваког дела тела. Груб додир 
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међу прстима руке и даске. Хладњикави додир костима. Метални додир 

сунца. У лету има нечег љубавничког. Тело постаје одједном преосетљиво: 

осећамо одједном целом кожом. 

(Идемо ли? пита Буба. Она устаје. Сунце је обрубљује: љуспасти 

златни прашак дуж косе, дуж руку (ситне наранџасте маље), дуж влажне 

сенке костима. Она иде ка кабинама. Даске су загрејане и распуцале од 

сунца: миришу на боровину и на восак. Осе зује око пукотина тражећи 

нешто. Буба излази. Њена хаљина пада слободно: свукла је костим. Боса је; 

држи сандале у руци. Тражи ме погледом. Треба да устанем.) 

У парку тешко дишу запарне сенке. Шљунак који шкрипи под 

сандалама и скувано зеленило коприва. Густи ваздух кроз који сањиво, 

тешко пливају меке, црне муве. Град нас чека са својим загрејаним кућама и 

крововима избледелим од сунца: дечја играчка заборављена у једном 

бескрајном поподневу. Ваздухом пролазе два вилинска коњица спојена 

својим реповима: љубавни велосипед. Нестају у светлости, јављају се у 

сенкама, опет нестају; овог пута коначно. Кичма светлости изнад кућа није 

више тако напета: већ се савија малаксало; један стаклени кров блешти као 

бачено парче огледала. Боје постају опет видљиве: у свакој од њих гори један 

промукли, пригушени пожар. Град гори густим пешчаним сјајем. Светлост 

се тако брзо мења. 

 

6. 

 

Око сметлишта лете златне мушице и шири се мирис: преврео и 

накисео-сладуњав. У двориштима седе дечаци; у једном поправљају 

велосипед. Бетон је управо поливен: мирис воде, поквашене прашине, 

уморног зеленила. Иза цвећа у другом дворишту седе жене; празни 

разговори, поподне које губи своју снагу, чекање вечери. 

Олга и Буба су се враћале са плаже. Улицом су ишла деца боса и 

поцрнела, вукући колица од зарђалог гвозда са зеленом граном која је 

поскакивала позади и подизала прашину. 

Прошао је младић: поцрнео, носећи црну аутомобилску гуму на 

управљачу велосипеда. 
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Осећаш ли, зажеле да каже Олга, нешто пролази. Враћамо се са 

плаже, деца подижу прашину, лете засићене лење муве. Пролази један 

младић на велосипеду. Људи седе у поливеним баштама. Нешто пролази. 

Буба је ишла покрај ње. 

Не, рече Олга, то не могу да јој кажем. Буба би рекла: Па шта? 

Кад бих могла да се истуширам, рече Буба. Опет ми је врућина. 

Град прима наша тела међу загрејане дланове, рече Олга. Град нас 

прима опет у свој знојави загрљај. У ствари, нема бекства. Река је само мала 

варка. 

Пријатно је, рече Олга, сада гласно. Није тако топло. Осећам своје 

тело у ваздуху. Знаш, као облик, скоро као споменик. Још увек сам хладна од 

реке. 

Видиш, рече она у себи, видиш: жена излази на балкон. Видиш: пас 

дахће лежећи на топлом бетону. Видиш: један мушкарац спушта зелену 

завесу због тога што жена хоће да се свуче. Све је изванредно. 

Не могу да волим ствари које нису пријатне за мене. Не могу да 

волим све, рече Буба. Желим да се туширам. Желим да попијем хладну 

лимунаду. Желим да слушам радио; нешто лако. Не могу да волим све. 

Ја волим што је топло, рече Олга. Волим што ми једна кап зноја 

клизи дуж слабине: као да ме неко голица травком. Волим што деца дижу 

прашину. 

 Ти си немогућа, рече Буба. Ти би могла да волиш... Буба је тражила 

тешку реч. Пожар, рече Олга. И пожар, рече Буба. Не, рече Олга, негде је 

пожар. Где? рече Буба. 

Ватрогасна кола, рече Олга. Ено. Црвена ватрогасна кола долазила су 

ка њима. Враћају се, рече Олга. Не возе брзо. Пожар је угашен. 

Ти би могла да волиш и пожар, понови Буба. Чак и кад би се и теби 

десио. 

Волела бих да га видим, рече Олга. То је узбудљиво. Све је тако 

узбудљиво. 

Немогућа си, рече Буба. Ти си једна немогућа девојка. Заљубљујеш 

се у немогуће младиће које газе камиони. 

Не заљубљујем се, рече Олга. 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

665 

 

Знам, рече Буба. Ти се не заљубљујеш. Нећеш с њим да идеш увече 

на игранку на кошаркашком игралишту. Нећеш да се љубиш с њим у парку и 

у тамним улазима непознатих кућа. Али ипак си заљубљена. 

Свеједно: нећу да идем с њим увече на игранку на кошаркашком 

игралишту и нећемо да се љубимо у парку и у тамним улазима непознатих 

кућа, рече Олга у себи. Ипак, осећам да ће бити узбудљиво. Зато што постоје 

сви ти младићи и девојке који задихано, на брзину, усред тамног зеленила, 

измењују кратке речи и пољупце, и због могућности да будем и ја једна од 

њих. Или, можда, само зато што постоје и они и што постојим и ја; 

једновремено. То је узбудљиво. 

Ти си заљубљена, рече Буба. Све време ћутиш. Знаш ли како се зове? 

Не, рече Олга. 

Све је узбудљиво, продужи она у себи. И то што му не знам име. И то 

што смо се срели само једном. И то што га је Буба видела и што је одмах 

према мојим речима знала да је он. Узбудљиво је што имам стално утисак да 

смо се познавали некада веома давно. Све је веома узбудљиво. 

Идемо к мени, рече Буба. Хоћу прво да се истуширам. Затим ћемо да 

изиђемо. 

Сенке су постајале нешто мало љубичастије, зеленило је добијало 

разводњен тон. Зидови кућа испуштали су топлоту; унутра, у кућама, будили 

су се последњи спавачи, излазећи из сна као из млаке воде. Високи зидови су 

осветљени црвенкастом светлошћу, као кулисе у позоришту. Са прозора 

једне вишеспратнице излазио је мали облак зеленкастог дима. 

Пожар, рече Олга. Опет. 

Не, рече Буба. Видиш, разређује се одмах. Нешто је експлодирало. 

Одозго су долазили узбуђени гласови. Две девојке су пролазиле 

поред млекаре. 

Попићемо јогурт, рече Буба. Хоћу да пијем јогурт. Гладна сам. 

Унутра, у полутами, ваздух је омекшавао од сталног додира са 

млеком; у њему су нарастале мале шупљине. Добијао се утисак да може да се 

гњечи прстом и да ће од додира с њим прсти остати масни. 

Имаш беле бркове, рече Буба, гледајући Олгу која је остављала 

испијену чашу. Имаш веома смешне беле бркове. 

Олга се осмехну. Буба се гадила од мириса и показивала на нос. 
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Четрдесет, викну из таме продавац, и Буба остави две двадесетице на 

непријатној, мртвачки хладној тезги. 

Док су излазиле, продавац нагло изговори, као да је дуго припремао 

те речи:  

„Е, а да не дођу?” 

Жена која је седела насупрот њему, скоро невидљива, заплака наглас. 

 

7. 

 

Кроз брашњави вечерњи ваздух пролазиле су девојке са ногама од 

прозрачне лимфе и креча. 

Кроз мрежасту ограду тениског игралишта видело се како насипом, 

осветљеним ниским, такорећи вештачким сунцем, пролазе изломљени 

младићи и расплинути велосипеди; цео призор је деловао као фотографски 

трик, као техничка мајсторија.  

По ивицама предмета, нешто мало размекшаних и издужених, 

лежало је мало боксита у праху, његове црвеносмеђе рђе, као да је некада ту 

пролазила железничка линија а њом вагони са рудом за извоз. Пејзаж се 

гуснуо, течни одблесци постајали су усирени, добијали нешто од прозрачног 

желатина са мртвим оком рибе у дрхтавој маси. Први комадићи пловили су 

већ кроз пренадражени ваздух, замућујући вече: са топола су се, као после 

неке велике епидемије биљне лепре која је разјела коре стабла, спуштале, 

њихајући се успорено и са много премишљања, длакаве лађице. Кроз све то 

пловиле су девојке у шареним хаљинама, лепљивих вратова и ногу. 

Драган се осећао уморан: мутни зглобови су се окретали у 

размекшаном телу, не знајући куда да пођу. Ово данас било је превише, рече 

у себи. Цела једна распродаја доживљаја. Он затвори очи: опет су се црвени 

биволи заљуљали у масној води. Пружи руку да се задржи, да заустави то 

тоњење у љубичасти муљ вртоглавице. 

Стајао је тако раширених руку, затворених очију и најежен, као пред 

сусрет са неким другим, ошамућеним и хипнотизованим телом, завитланим у 

исти безумни и бродоломнички вртлог, а унаоколо су пролазали људи идући 

у вечерњу шетњу. 

Вама није добро? упита застајући милиционар. 
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Земља се смиривала, подрхтавајући још увек негде у дубинама, осута 

сва некаквим опорим трнцима. Драган осети да му се све то већ једном 

догодило, некад веома давно. Милиционар је још увек стајао, неодлучан, 

округле главе. 

Ја вас однекуд познајем, рече он. Да вам није зло? 

Има косу као осушену траву, помисли Драган. Не, рече, ништа ми 

није. Само ослушкујем. 

Неповерљиво гледајући, милиционар ишчезе у таласима шареног 

ваздуха. 

И данас су све ствари познате већ однекуд једна другој, рече Драган. 

Са топола су још увек падале мале паперјасте биљне поруке са зрнцима 

семена усред омотача који је служио за летење. Један ваздушни брод застаде 

на његовом рамену. 

Ја сам пун паперја маслачка, рече Драган. Ја сам летње страшило, ја 

сам осемењивач боцака, разносилац пожара. Ја се љуљам. Град тоне у густи 

мед зрелости. Облаци мажу моје рукаве жутим поленом, лепљвим пекмезом, 

катраном. У шупљикавом организму вечери инсекти оцртавају тајни 

крвоток, плазма ваздуха се сакупља и шири, креће се. У мени се размењују 

струјања и климе, плођења. Ја сам у савезу са соковима, са подводним 

светлостима. 

Један мирис расцветаног дрвета удари га у предео чеоне кости: увуче 

се слатко и заслепљујуће као коштана туберкулоза, као запаљење синуса. 

Беланчевинаст и амонијачан, животињски, мирис је обарао његово чуло 

једно по једно, обарао их на колена, гњечио их. Он осети како на врховима 

његових прстију израста меко и змијасто водено растиње. Биље, рече он 

једном полугласно.  

У слојевима вечери размештали су се закони неке нове науке. 

Параграфи пупољака, рече он. Не гази лаву. Паркови су плућа града. 

Растиње се размножавало градом, излазећи из ограда, раскидајући бетонске 

обруче око стабала, претећи улицама, подижући асфалт. 

Он је мирисао лиснате партитуре мириса: беле дирке сна, црне смрти. 

Зидови кућа били су још увек топли; иза њих је допирао одјек неких 

загушљивих догађаја, нешто се тупо померало, тонуло у паперјасте облике, 

дрво је било топло, метали уморни; мутна грозница је пролазила кроз 

предмете. Црвено око рђе ширило се у температури удаљеног лима. 
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У рукама држим маслачак; или то није маслачак. Несигуран сам. То 

је питома птица. Једрилица. Полудела воденица. Раскрсница. Ја лебдим у 

ваздуху. Ваздух не постоји. Ја падам: ухватите ме. 

Он виде себе раскораченог усред круга људи који застају. У ваздуху 

су се расплињавале мрље као од рибљег зејтина, кружиле и споро се топиле. 

Кроз гужву која је била налик на лепршање лептирових крила, кроз 

мутно одроњавање латица лица као да је прошло нешто познато. Да ли је то 

прошла девојка са степеница, да ли је то њена коса исписала свој знак у 

вечерњем ваздуху? Хтео је да пожури, да махне руком, да потрчи. Ипак је 

остао усред густог жагора вечерњих шетњи. Не, рече, ово је већ превише. 

Овај дан улази већ у више слојеве немогућег. 

Негде близу пролете мала, искидана заставица смеха, растурао се 

ситни шљунак речи. Он је био већ далеко. 

Вукао се дуж сивих прочеља кућа, пењао се неосветљеним 

степеницама, плашио шћућурене сенке, тражио кључ, улазио пипајући у 

собу, падао дуго у кревет. 

У једном тренутку као да је имао већ у рукама крупну, тешку пара са 

њеним ликом. По чему је распознавао: по облинама које су се подавале 

прстима уз љубавнички предумишљај, по хладноћи метала која је 

наговештавала далеке рудне изворе, по тежини која је упозоравала длан на 

нешто? 

Потражићу је сутра, помисли испуштајући пару из руку, јер је морао 

да се окрене. Ко га је звао, ко је тражио од њега помоћ, ко му је претио? 

Црвена птица крикну над свим тим и он пропаде још дубље. 

Над ниском пешчаном обалом преливали су се глувонеми 

крупноглави таласи. 

 

8. 

 

Сан има своје свемире, своје географије, своје геометрије, своје 

календаре. Дешава се да нас пренесе у време пре Потопа, Тада проналазимо 

мистериозно познавање мора, и чини нам се да летимо без напора. 

Ја пловим, рече он. 

Али брод није био брод, вода је постајала земља. Сада је то био један 

параноидни, музејски Стивенсонов воз који се распада. 
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Точкови су глатко улазили у отровни муљ боје поквареног меса. Из 

димњака локомотиве излазио је, помажући се лактовима, алхемичар са 

карираним качкетом и белом марамицом у џепу. Ја сам проналазач бездимне 

ватре, викао је он патетично. Пејзаж унаоколо био је безбрижан и безнадан. 

Негде на његовом рубу трчали су ватрогасци заузети играњем жмурки. 

Она је долазила кроз мочвару, лакомислено газећи по белом цвећу 

под којим су се криле замке устајалих вода, густог блата, гњиле таме. На 

површини су се појављивале главе пренеражених даждевњака који у одмах 

нестајали, који су се враћали натраг да би гасили некакве љуте и киселе, 

зеленкасте пожаре који су се разгоревали у подземним тресетиштима, у 

одавно потонулим шумама од папрати и нецветница. 

Врати се, хтео је да викне, али романи у наставцима отварали су се на 

последњој страни и он није знао одакле долази та девојка коју треба да спасе 

из руку побуњених ватрогасаца, од кишовитих сезона у подручју џиновских 

река, од ловаца на људске главе, од лудих шеширџија. 

Врати се, хтео је да довикне девојци у белом, али воз се у том 

тренутку споро преврнуо, споро као да жели да спава, као да није спавао 

дуге године, као да вековима није спавао, тако споро и преморено се 

превртао, тако споро да је он могао да види како се заједно са угљем који је 

падао у блато (да ли се то враћа угаљ у своју безнадну отаџбину, питао је он, 

да ли се, питао је, враћа да научи своје безубе глатко-плећате потомке да 

горе, да сагоревају, питао је) изручују и некакви бели као чинијице за дечје 

игре плитки цветови и он није знао да ли су они израсли ту, међу грумењем 

угља, док је бесконачно дуго ишао воз или их је (питао је) убрао путем и 

разасуо ту машиновођа, чудни машиновођа који зауставља воз да би набрао 

пољско цвеће. 

Врати се, хтео је да довикне девојци у белом, али сада је веома много 

цветова било разасуто по блату, или су нагло порасли у додиру са том 

лошом, заразном и подмуклом водом под којом је клокотао некакав нездрав 

пожар дижући мехуре од блата као пликове на кожи која се распада (асфалт 

се топио, питао је он, али где и када, у коме то другом пределу, у ком другом 

времену иза ивице сна), и он није могао да види који је од њих она, било је 

тако много белих пега по пољу, разбацаних као на цртежима који показују 

оптичке варке у новинама. 
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Врати се, хтео је да каже уснама испуцалим од сумпорних испарења, 

од жестоких епидемија које су се шириле кроз воду, али није могао да их 

отвори и пузио је потрбушке између рупа даждевњака пуних масне воде која 

се преливала у зејтињавим нијансама као нафта, густе и црне воде у којој се 

рађао живот, покретне воде која је већ пузила као слепо и несвесно биће, као 

ларва, и између крупних белих цветова, претражујући их. Један цвет се 

распукну пред његовим очима и он се нагну над његове латице, а оне га 

привукоше још више према свом дубоком ошамућујућем левку, ка неком 

свом меком вртлогу, и он осети како и тако лежећи губи равнотежу, осети 

како није смео да погледа надоле према дну цвета, тамо где се шири оштар и 

длакав цветни тучник, неженствен, крут као секс прашумског мужјака 

уперен у његово око. 

 

9. 

 

Њен глас постоји између избледелих завеса пуних прашине и 

распуклих умиваоника из којих тече љигав млаз воде; звони у поломљеним 

боцама на тавану и у поквареним електричним инсталацијама; ја га 

наслућујем у подрхтавању сунца на баченој стакларији у задњем дворишту, у 

њихању већ сувих инстеката у прашњавим угловима. Ко је крије од мене? Ја 

не знам. Али знам да она долази ноћу, и да тада њено лице личи на стару 

пару. Да би спречили њен долазак, непознати кључари отварају јако радио-

апарате који крче, пуштају да улицом пролазе стари такси-аутомобили, који 

у својим натрулим седиштима носе душе отрованих адвоката из афера са 

експлоатацијом шума. Али она ипак долази; ја налазим трагове њеног 

доласка после тога у соби: стакло које је лако замућено на крајевима где су 

га додирнули њени прсти, ишчезавање прашине тамо где је њена хаљина 

залепршала у птичјем узлетању. 

Неко долази, одлази. Када отворим очи, видим да је то газдарица са 

увређеним гадљивим изразом на лицу. Она уређује нешто, брише, мрмља. 

Затим промаја заљуља завесе: по њима се, за тренутак, извије сивољубичасти 

дим, иза њих као да се наслути кретање уплашених тела, топао ваздух 

узнемирених пространстава; мене хвата паника. 

Треба да идем, треба да идем. Где корача она сада: дуж ослепљених 

зидова кућа, дуж празних кафанских столова од којих под сунчевом 
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светлошћу остају само решеткасте сенке, дуж железничких шина под којима 

песак носи циметасто-искричаве мрље од машинског уља? Стоји ли на 

удаљеним аутобуским станицама на периферији, у сенци крезубог багрема 

усред узалудног острва од сувих, нагорелих трава? Додирује ли рукама, не 

осећајући, ограде мостова, под којима пролази тетурава, безнадна река? 

Купује ли новине које неће да прочита, гледа ли голубове на тргу, седа ли на 

клупу у парку? Не знам. Али знам да морам да устанем и да је нађем: мали 

светао прстен изгубљен усред речног шљунка; иначе, цело ово лето неће 

имати никаквог смисла. 

Време пролази без мене. Одвија се око куће, као око калема, као око 

осе опруге у неком старом заборављеном часовнику који ипак ради, одвија 

се остављајући мене у средини, непокретног. Некуда људи иду, чују се 

њихови гласови, незаштићени и слаби усред ратничке светлости; један глас 

се ломи, пада; не, то је негде сломљена нека боца, неки тањир. Други гласови 

се сакупљају унаоколо као муве. Затим долази нешто крупно и тешко усред 

њих: то је аутобус. Гласови су сада још ситнији и слабији. Аутобус одлази. 

Гласови допиру до смисла и одлећу. Шта говоре они? За тренутак изгледа да 

ћу моћи да разумем, али их напор пажње чини сасвим бесмисленим. Дижу се 

и падају, узалудни и усамљени. Ситни шљунак говора. 

Газдарица опет улази. Треба ли вам нешто? пита. Испрва је не 

разумем. Можда ми је слух ослабео. Она отвара уста, али из њих излазе само 

неразумљиви гласови. У детињству сам се плашио радија, јер нисам могао да 

спојим у логичне речи оно што сам чуо из њега. Затим она понавља и трећи 

пут питање (Да ли бисте хтели можда нешто?) а ја одмахујем главом. Не, 

није потребно; ништа, кажем. Глупо, како бих могао да јој објасним да бих 

хтео да се упознам са девојком коју сам срео на степеништу и која живи у 

соби преко пута. 

Напољу дан губи од жестокости: то више није пиће које пресеца дах, 

ужарена смола која тренутно испарава влажност слузокоже, преврелост која 

разједа дрво сребрнастим електрицитетом свог алкохола; сада је то мирис 

који подмукло опија, који одузима оружје свести не силом, већ миловањем, 

који се служи сном, не сечивом. 

Завесе се опет дижу: негде у неком великом пејзажу од дивље траве и 

од облака мешају се слојеви топлог и хладног ваздуха, гњечи се тесто 

кумулуса кроз невидљива брда испарења и кроз гроздове топлог зеленила 
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тече узбуђени крвоток воде; нешто се мења. Негде у том бескрајно великом 

пределу постоји један далеки, закаснели инсект који лети, покрећући тешки 

ваздух. Негде постоји далеки заборављени цвет који чека да му раскине 

латице оштри, нервозни покрет инсекта који ће донети оплођујући полен. Ја 

волим тај цвет и тог инсекта. Ја волим случајност која ће спојити у том 

ужасно непрегледном мозаику могућности њихове две путање. У ствари: 

случајност је највиши принцип у природи. 

Драган виде: кроз прозор је, заједно са незграпним телом ветра, 

уплетен у његову љуспасту, перутасту кожу пуну сувих врста болести, 

истругану песком и ишарану беличастим ожиљцима, улазио и дах биља, 

његова суха пуцкетања која прате сазревање негде на набреклим брдима, 

његов опори пламен који се шири кроз ваздух и воду. Са ветром су улазила у 

собу семена траве, као велики кораци будућих поколења којима своју власт 

шири упорна биљна најезда. 

Биље, рече он, биље уопште, водено биље, меко, уз чије се корење 

дижу ка површини мехури, биље у које су зарасле мочваре које у Африци 

зову потопото, биље које трули, тресет, густо биље Саргашког мора, бело 

биље под камењем које личи на црве, џиновски, елефантски цветови у 

екваторским прашумама, без корена, који живе паразитски на иструлелим 

стаблима, биљке месождери, огромно дрвеће којем у Аустралији приносе 

жртве као господарима шуме, упорност да се сачува способност клијања 

семена затвореног у краљевским гробницама, биље, биље у сумрак, нејасно и 

покретно, у сродности са животињама, мирис биља, плазматичан и неумерен, 

животињски мирис натрулог сена, шум безимених трава у пролеће када се 

нежни врхови пробијају кроз хумус, и шум зрелих трава чије махуне пуцају 

на сунцу, горки и водњикави мирис пупољка врбе, коров који се шири 

између зидова, маховина која пузи по стенама, чичци пренесени из Азије у 

Европу у замршеним реповима монголских коња, лишај који живи без воде, 

препотопски и неразумљив, вода и биље, киша у лишћу, граница на којој 

топла и љигава вода постаје растиње, мирис згњеченог биља, безбројност 

облика кроз које се креће инвенција целог тог биљног народа, 

несистематичност, недисциплинованост, мноштво. 

Биље, рече он и осети (напољу је још увек био дан, трајао је дан, још 

увек је ширио своју моћ дан) како су му блиске могућности да постане тама 

коју ће из земље сисати то слепо, белопрсто корење, колико је лако да буде 
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гост (да постане повратник?) усред рудних жила, усред густог меса земље, 

усред смоласте ноћи земље, пуне неразумљивих трептаја и удара и колико 

брзо све поново постаје светлост, хлорофил и озон, колико је све блиско и 

сродно и како би мирно могао да се препусти том дубинском пловљењу 

непредвидљивим путевима утврђеним према неизреченом договору између 

мудрости и случаја. 

Биље, рече он. На шта је мирисало напољу? На горке биљке чије 

латице опадају као стара, иструлела свила, на полураспаднути рибљи костур 

сена, на тужни либидо зове. Све одједном, неодређено и неухватљиво. С 

времена на време, за тренутак, у тој партитури мириса јавио би се тамни 

поноћни бас: у некој башти, копали су земљу. 

Покуша да устане: осети како му крв постаје тешка, како нека 

невидљива кружења желе да га повуку неким својим, непредвидљивим 

путањама; задржа се руком за ограду кревета. Гвожђе је било хладно и руком 

као да прође тајна порука, неумитни позив: он се стресе. Одвоји руку од 

кревета: на месту којим је био додирнуо гвожђе длан је био само мало блед: 

крв се повлачила гајећи скривено неповерење према металу. 

Он пође полако према вратима. Осећао се слаб, али лак, на један 

болно леп начин. Имао је потребу да осети бол, да осети чврст рез у кожи: да 

заустави то бескрајно падање у млаку воду некаквог мутног отровног 

блаженства. 

Он отвори врата. 

У ходнику је стајала девојка са степеништа, спремајући се да изиђе. 

Она га погледа и осмехну му се. Они су се познавали већ безброј 

година, већ хиљаду пута су били заједно: у ходнику, овако у малом ходнику 

спремајући се да изиђу и на степеницама, пролазећи једно поред другог. Он 

већ као да је имао ту пару са њеним ликом у рукама; његова кожа на прстима 

познавала је тај додир (Треба да проверим, помисли), те глатке неравнине 

кроз руке дуго преметаног метала. 

Она је дотеривала косу пред огледалом, као да позива птице, као да 

намамљује ветар. 

Драган изиђе. 

Иза себе зачу шум њених корака, али се он не окрете: већ хиљадама 

година они су тако силазили степеницама и он је знао да га она прати 

сигурно и без премишљања. 
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10. 

 

Три зупца: последњи од њих раздвојен рачвасто, са врховима 

искошеним у страну: кука за закачињање, ости. Нагло проширење: зглоб, 

затворен са свих страна, са тајном покретности испод чврстог хитинског 

оклопа. Чељуст савијена надоле; два пара вилица изнад њих: црни кончићи 

са задебљањима на крају, као на иглама за плетење. Очи скривене дубоко, 

непрозирне. Тело створено за продор, за забадање у земљу, за грубости. 

Мале, црвенкасте, оштре длачице по рубовима; метални, љубичасти сјај по 

оклопу. 

Глава као да се покрену. Очи се окренуше, напрежући се да ухвате у 

своју жижу невидљиву опасност. Драган подиже главу. Доле, испод стаклене 

плоче, крупни тропски инсект стајао је непомично. 

У музеју је владала пријатна полутама. Капци на прозорима су били 

спуштени: кроз уске пукотине између њих светлост је светлуцала мачјом 

лукавошћу сужавајући се и проширујући. Над вратима су зујале беле шипке 

неона. 

У мртвом ваздуху иза стакала лежали су крхки, папирнати лептири, 

шупљи тврдокрилци, прозрачне, желатинске ларве. Испод њих су стајале 

мале етикете са научном класификацијом исписане бледим мастилом. 

Драган приђе прозору: био је затворен неком компликованом 

направом. Напољу је пролазио камион, стакла су једва чујно подрхтавала као 

да по њима удара неки крупни инсект, град се гушио у сопственој буци. 

Драган помисли како би било сјајно да побаца све те стаклене кутије кроз 

прозор: људи би газили по стакленим крхотинама и сувим оклопима 

испражњених буба, камиони би пролазили, однекуд би дошао ветар: ситна 

црвенкаста прашина од здробљених, сувих крила инсеката вратила би се 

тамо, у поље иза града, тамо где само црне линије железничких пруга уносе 

симетрију у пејзаж, и одакле је све то неправилно одузето и смештено без 

икаквог смисла у овај насилни ред. Осети потребу да руком додирне земљу, 

да раскопава нечисту, ђубровиту земљу рукама, да му се нокти пуне ситним 

песком и прљавштином, да завлачи прсте између гнезда влажних буба и 

обезличене парчади зарђалог гвожђа, да претура по том хаосу кроз који се 

увек изнова пробијају нови бели, чврсти коренчићи растиња изниклог из 

баченог семења. 
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На вратима се указа чувар. 

Драган се окрете: инстинктом сумрачног ловца осети одмах, према 

промени светлости, да још неког има у соби. Обиђе чувара (Ја газим по 

маховини; јелен је негде ту; ја тихо звиждим у влат траве стегнуту између 

два прста; ја пазим на светлост) и прође редом неколико соба: бледомодра 

тела гмизаваца у жутозеленкастом алкохолу, неприродно намештена тела 

пољских животиња са којих опада длака, рибе испуњене струготинама. 

Сиђе брзо на доњи спрат. У етнолошком одељењу украси са сеоских 

ношњи блештали су некаквим мутним, из неког давног сна познатим сјајем. 

Вампири и уроци, рече он. Крпице везане иза кућних греда. 

Жртвовање првих зрна из годишње жетве. Спаљивање исечених ноктију. 

Споро присвајање својстава биља. Обожавање умрлих. 

Прође поред великог каменог ћупа у коме се чувало жито. Опрезно 

удари ноктом. Ћуп зазвони. 

Страх од глади, рече он. Страх од празнине. Страх од онога што 

долази после очаја. 

Пролазио је поред незграпних дрвених кашика. Мали троношци 

стајали су као мале пећинске животиње укочене и ошемућене пред дивљим 

оком ватре. 

Преци, рече он. Ви који сте читали време из замршеног календара 

биља и инсеката. Ви који сте знали куда идете одлазећи ка корењу зове и 

житородној земљи. Ви који сте чували ватру и проналазили места за 

прелазак преко реке. Колико сам ја то? 

У полутами су стари дрвени предмети имали лојаст мртвачки сјај. 

Драган пружи руку и додирну држаљу грубог, искеженог рала. Осети 

лако подрхтавање. Затим виде да подрхтава и стакло оближње витрине. Сви 

предмети су лако подрхтавали. Затим се из мноштва затрчалих звукова који 

су ускакали споља издвоји познати звук: бушилица која разбија асфалт. 

Напољу су раскопавали улице. 

Он изиђе и виде: радници су поправљали подземне електричне 

инсталације: на светлост дана излазили су тајанствени сплетови бакарних и 

оловних жица, цео један рудни крвоток, и грчили се под сунцем. 

Иза њега остаде музеј; пред њим је био град отворених канцерозних 

ткива. Кућу на углу су рушили. Људи су прелазили преко гомила речног 
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шљунка да би ушли у апотеку. Ваздух је био засићен кречном прашином, 

струготинама, металним блеском. 

Драган се осети огољеним, угроженим: претио му је замашћени 

метал обављен невидљивим зрнима песка, растопљени катран који је текао 

са каблова и лепио се за дрво. Кроз ваздух су пловила језерца рибљег 

зејтина. Подне се згушњавало. 

Он виде: у дугим стакленим цевкама у продавници лимунаде пливали 

су надувани жућкасти даждевњаци. 

Довуче се до куће: град је дахтао, пун тешких испарења, миришући 

на укисељене помије, на истрошене батерије. Степенице су биле празне. 

Газдарица му отвори. Он леже на кревет. Тонуо је дуго негде испод 

града где су у скамењеном муљу, у песку плиоценских језера, лежали 

костури изумрлих риба; изнад њих сиве глинене посуде обожавалаца ватре и 

Месеца; а над свим тим слепа и непрегледна мрежа канализације и 

подземних каблова. 

 

11. 

 

(Преци) 

 

Они која су примећивали скраћење уштављених кожа у време младог 

месеца 

Они који су стварали лепо време машући малим парчетом 

спљоштеног дрвета везаним дугим коцем за штап 

Они који су одређивали крај рата према утроби закланих птица 

Они који су бацали своје углачане фигуре од кости на светим 

местима 

Они који су јели покварену рибу у дане суше  

Они који су причали приче да би семе проклијало  

Они који су налазили камење чудне боје и везивали га у косу 

Они који су мешали крв и жуч црног вола и бацали њихов пепео у 

ветар 

Они који су месили мале лутке од песка и брашна да би преко њих 

пребацили уроке на друге 
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Они који су палили ватру у тамној одаји и пуштали стоку да прође 

кроз дим 

Они који нису хтели да носе воду у крчазима при прелажењу преко 

река због воденог духа 

Они који су чували свој поглед и своје тело од жена у нечистим 

данима 

Они који су показивали своју децу домаћим змијама спомињући 

своје умрле 

Они којима су имена заборављена али који су дали своја имена 

дрвећу и округлим брдима 

 

12. 

 

Пропадам, рече Драган; над креветом су се њихале неке сенке, кроз 

огледало са убуђалим ивицама пролазила су млака водена испарења. Кућа је 

тонула у некакав полуживи муљ, искричав, пун фосфоресцентних 

светлуцања због иструлелих делова животиња које су се одавно распале у 

њему. 

Доле, на дну, седи бик; држи земљину погачу корњача на својим 

леђима, помисли он. 

Још једном, као некада раније, као некада давно, као увек, брод није 

био брод, вода је постајала земља. 

Драган се пробуди: земља је још увек лако подрхтавала. Доле, испод 

града, у сазвежђу руда, мешали су се солстицијуми подземних сунаца, неки 

слојеви су се дизали, неки нестајали. Бик је клатио главом, корњача је 

трљала оклоп. Драган устаде и додирну зид руком: осећао је невидљиву а 

ипак телесну везу са променама које су узбуђивале геолошки организам 

земље. Напољу, у предсобљу, неки предмети тек што су били пали, или их је 

неко бацао; звук је долазио до њега са закашњењем, или га је он примао уз 

резерве, са сметњама. Затим, као да се истрже из смоластих, лепљивих уста 

глуве тишине, истрчала је из неких врата газдарица. Земљотрес, рече она као 

да се спашава од великих, глувих уста муља која су се склапала око куће, 

земљотрес, викала је она, сада већ без узрока, напрежући се да се обуче или 

да збаци нешто са себе. Земљотрес, викала је она кад је земља већ била 

мирна и док је у слојеве који су крили скамењене џиновске папрати улазила 
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поново тишина, земљотрес, а кућа се нагло пунила звуцима, корацима који 

силазе низ степенице, вратима која се отварају, чесмама које теку, отворене 

до крајње могуће границе славине и заборављене, котрљањем некаквих 

лимених кутија и канти за ђубре. 

Неко је смиривао газдарицу, неко је редом отварао врата. Драган је 

очекивао да се отворе врата и на његовој соби. 

Сети се: поподне је. Сети се: пре тога је ишао музејом тражећи у 

нумизматичким збиркама (смешно) ону пару коју је био сањао. Ништа: само 

владари са рошавим брадама, само главе са једним рогом у коси, само један 

чун, само један бик; излизана метална слова која као да никада ништа нису 

значила. 

Врата се отворише. Страшно, рече газдарица. Ви лежите. 

То је најбољи положај у случају земљотреса, рече Драган. 

Хоризонтала. Нико не може да вас избаци из ње. 

Шта се то дешава, питала је газдарица неодређено, шта се то дешава 

са овом земљом: трећи земљотрес откад је дошло пролеће. 

У Јапану је прорадио нови вулкан, рече Драган. Фуџијама. 

Зар не знате, питала је газдарица, заверенички, спуштајући глас. Зар 

не знате: на крају града постоји вулкан. Иза Француског гробља. Али не 

говоре; новине не смеју да пишу о томе. Народ би се разбежао. 

Вулкан? питао је Драган. 

Да, једна велика рупа, рече газдарица. Једна велика рупа и из ње 

излази жута пара. Два војника је стално чувају да јој се нико не приближи. И 

дању и ноћу. Ми живимо над узаврелим котлом. 

Магма, рече Драган неодређено. 

Газдарица изиђе: бео паперјасти облак кухињских испарења. 

Драган устаде. Поподне је прецветавало као цвет без воде, као цвет 

бачен на прљаву клупу летњег путничког воза. Са прозора се видео исечак 

улице боје печеног кромпира: закрпљени сунцобран једноногог чистача 

ципела, зарђала табла аутобуске станице, бременита жена која чека, криви 

багрем, покварени олуци. Све: покривено лепљивом нагорелом прашином 

која гуши боје и нагриза облике. Испред свега тога, сасвим уз прозор, велика 

гвоздена глава некаквог незграпног поштанског апарата, свег масног од 

подмазивања, са очима од дебелих завртња из кога полазе осивеле и отежале 
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телефонске жице. Град је стајао неизмењен, без узбуђења, у поподневном 

миру, укочен. 

Све је било малаксало, пуно умора који је савлађивао еластицитет и 

чврстину облика метала, замућивао стакло, пунио неодређеном сањивошћу 

бетон. 

Поподне се расцветало као цвет који се отвара последњом снагом, 

без наде да ће још једном моћи да се склопи. Цвет, рече Драган. 

Сети се: поред ограде расло је високо шибље дебелих маљавих 

стабљика. Иза прецветалих цветова (када са њих отпадну меке латице и 

лепљиви, разблудни тучник) остајале су мале округле парице: повијене по 

рубовима и са кратким шиљком у средини. Брали су их и утискивали у кожу; 

после су на њој остајали црвени жигови. 

Ту, у дворишту, иза меснатог лишћа дивљег цвећа, они су откривали 

тајну. Пред немим, завереничким погледима друге деце он се окретао око 

себе све док земља не би почела да се подиже лево и десно од њега, тако да 

је морао да се хвата за неко дрво и да затвара очи. Небо је залазило иза 

грања, отварала су се уста земље; земља је зевала. Њему се чинило да у тим 

стравично-дивним тренуцима открива нешто што објашњава многе ствари. 

Када сам рекао: Цвет, рече Драган. Да ли се звук ове речи био 

распукао у ваздуху прошлог тренутка, сада, или још тада, пре толико година. 

Колико траје то њено одјекивање, та вртоглавица пред откривањем тајне? Ја 

сам на рубу; ја држим свећу која капље по прстима и осветљавам влажан 

бездан. Ја сам онај који отвара очи. 

Он се одвоји од стола и пође ка вратима. Дрхтај прође кућом; он 

застаде, тражећи ослонац. У следећем тренутку већ је знао: пролази аутобус 

расклаћујући темеље куће разједене већ црвоточином. Још увек сам слаб на 

ногама, помисли. Телом му прође сладуњав грч, у устима му се сакупљала 

пљувачка. Ја сам онај који не тражи ослонац, рече. Ја сам онај који долази 

без оружја. 

Он отвори врата. У предсобљу није било никог. 

Ја сам сада неко други, рече он. Ја сам сада онај који подиже камен са 

гробница. Ја сам онај који не признаје власт врховних свештеника. Ја сам 

онај који отвара књиге на којима лежи забрана. 

Он ухвати кваку, као да хвата дршку оружја које лежи дубоко у рани. 

Врата се отворише. 
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У соби која је била насупрот његовој, на постељи у углу, лежала је 

девојка са степеница, несвесна земљотреса који су се одигравали на 

површини, несвесна аутобуса, багремова, газдарица, поподнева. Дубоко у 

њеном сну (говориле су сенке које су јој прелазиле лицем) њихали су се неки 

велики тамноцрвени цветови, пролазиле глатке покретне животиње којима 

нису могла да се виде лица, надолазиле су зејтињаве, фосфоресцентне, густе 

воде. 

Драган пође полако ка њој, као човек који је видео посао који треба 

да изврши, у свим појединостима, у неком далеком сну. 

Она је лежала, такорећи бестелесна, такорећи лебдећи, такорећи 

обавијена недоступним омотачем; лептир који сања да је опет ларва, опет 

ван времена и ветрова, опет само неодгонетљиво, густо бивствовање пре 

почетка сваке мисли и сваког осећања. Над очима је лежао један мали инат, 

једно непристајање на игру, отпор према буђењу, као према варци. Куда, 

питала је њена рука. Никуд одавде, одговарала је једна мала плава вена изнад 

длана. Видела су јој се колена: варљива заокругљеност као код речног 

камења на месечини. Ја сам довољна сама себи, говорило је њено дисање. 

Све је затворено, говорило је њено било, сасвим мало убрзано, сасвим мало 

грозничаво, све је затворено и нико не може да уђе. 

Драган је стајао, збуњен, свестан одједном постављене удаљености, 

стављен пред стаклени зид нечијег другог постојања, узалуд покушавајући 

да повеже једном успостављене везе далеког познавања. 

Ја пропадам, рече он. На дну седи огњени бик; под њим је црна вода, 

катран и смрт. Пропадамо кроз уста истог цвета, не успевајући да видимо 

једно друго. 

 

13. 

 

Да ли је он стајао изнад мене или је то била само сенка завесе над 

мојим лицем? Откуд тај његов лик, утиснут с таквом јасношћу, као у мек 

восак? Ко нам све то долази у сан, ко је то све присутан иза нас, иза нашег 

рамена, са стране нашег видног поља? Ко нас позива на пут, ко нам обећава 

језера, ко нам ставља на руку непостојеће украсе? 

Устаћу, рече Олга, устаћу и све ће се избистрити. Нико није долазио. 

За све је криво поподне, све од старе, пожутеле свиле. Када спавам у овакво 
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поподне, осећам се као да сам нешто изгубила. Неку стару, пожутелу књигу, 

неки суви цвет. Можда малу бочицу необичног облика. Шта је прошло, шта 

је нестало без трага, остављајући само тај мирис, без посебних обележја? 

Кад сам легла, као да се негде спремала киша; сада само као да је 

негде далеко била провала облака. Ипак је топло. Чудно: сањала сам пуст, 

помало удубљен трг, са полукружним степеницама које воде ка неколико 

стубова. Ко се указивао иза стубова, ћутљив, не показујући лице? Трг је био 

као један од оних у малим местима у Италији. Неко ме је чекао. Неко је 

стајао крај тих стубова и ја нисам знала да ли да се плашим или да му се 

радујем. Између два стуба видело се небо. 

Ништа друго. Нисам заборавила. Обући ћу се и изићи. 

Изнад реке, у сумрак, ваздух се згушњава на тренутке у слепе 

мишеве. Све је пуно варке: блиско, а ипак удаљено; неко стоји изнад мене 

док спавам (откуд знам то?), затим нема никог. Као у детињству: пробудиш 

се са осећањем да те чека нешто лепо, неодређено шта – неки предмет, 

догађај, неко лице, а затим схватиш да је осећање пренесено из сна, али да је 

испуњење остало иза тебе, без могућности преношења преко зида. 

Иза зида чују се дечји гласови. Жмурке: мирис изгажене траве, 

крупни, тврди инсекти који полећу уплашено са доње стране листа (шта су 

радили тамо), набијена црнољубичаста земља, набрекла од некакве своје 

меке влаге, покривена клизавим, зеленкастим слојем танке маховине. 

Убрзано дисање, призори урамљени међу лишће, зид који се одроњава под 

прстима. Један црвени свитац велики као фењер који се удаљује. Шта још? 

Ништа: тренуци као торза, без почетка и краја, дивни одломци без 

употребљиве вредности. 

Зид је далеко. Пролазе кола за поливање улица, ваздух замирише на 

језеро, на пљусак над старим летњиковцем, на одећу која се суши на ветру. 

Деца трче некуд. Шта бих волела у једно овакво вече, шта очекујем увек 

овако када сам сама у предвечерје? Шта ме чека на крају улице? Не верујем 

да бих уопште била задовољна нечим одређеним. То је као с књигама: у то 

време обично ми се чита нешто, али истовремено знам да таква књига не 

постоји: превише је неодређено то осећање да би могло да се конкретизује у 

речи, мале, чврсте, самозадовољне речи које тако ретко нешто значе. 

Свратићу до Бубе. Она је таква: мала, чврста, самозадовољна. Сматра 

да ништа не постоји ван њеног круга интересовања. Не, она зна да постоји, 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

682 

 

али га не сматра достојним пажње. Она избира: ово воли, и ово, и ово. Ја не; 

ја не знам шта да одаберем. Волим све, али на један неодређени начин, без 

жеље за приближавањем. 

Волим све: плодове. Ено. Ено једне кајсије згњечене ногом која је 

није приметила. Деца која беру плодове. Дечаци у кратким панталонама. 

Волим лепу одећу. И старе куће. Волим да живим у новој кући, а да имам 

рођаке код којих бих долазила, у једну такву стару кућу, и претурала по 

фиокама. Волим старе разгледнице, и књиге са осушеним цвећем између 

листова, и споменаре. Волим велики прозор који гледа према башти док на 

њу пада киша. Сентиментална сам. Волим музику. Изјутра: клавир. Доцкан 

увече: џез-трубу, или виолину. Волим месечину. 

Волим мирисе. Снажне, топле летње мирисе. Мирис сена који има 

нечег од буђења жеље за мушкарцем, и мирис преврелог воћа: врео алкохол 

који има нешто покварено у свом најдубљем запењеном језгру; кајсије које 

варају својим пијаним шећером што стоји на шупљим, меким, киселим 

ногама; брескве које се враћају кроз ферментацију, некаквом свом горком, 

отровном пореклу, некаквом свом азијатском, номадском, развратном 

животу.  

Волим градске мирисе. Ево сада: мирише на поливену прашину и на 

угажену младу траву из паркова; први мирис је зрнаст и губи се брзо, 

појављујући се овде-онде за кратко; други је постојанији, целовитији и лежи 

као тамна мрља у ваздуху улице. Мирис бензина: седефаста језерца која 

подрхтавају некаквим инфузоријским покретима у носу, увек подложна 

лажним узбуђењима, претварањима. Мирис гуме: црн, загушљив, егзотичан: 

далека пристаништа, докови, сунце које се распада у масној води. Бледи, 

фригидни мирис, производа од пластичне масе. И, ево сада, са врата 

колонијалне продавнице: спори пожар некаквог слатког хумуса. Кафа. 

Волим младиће: занесене, када иду гледајући испред себе неке своје 

невидљиве циљеве, несазнатљиви до краја, без речи, у некаквој невидљивој 

борби. Када се праве важни. Када добацују, када се смеју, сакупљени у 

групе, увече. И девојке. Те девојке које излазе увече (и сада) као дивни 

млади зверови, са нечим горким у напућености усана, док им се на ситним 

маљама изнад топло ознојене горње усне лепи љути дим вечерњих возова, 

њихову кожу која је сасвим мало влажна, пригушеног сјаја, у додиру, 

такорећи сензуалном, са љубичастим, усиреним ваздухом вечери, њихове 
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путеве до мушких тела, до густих, топлих младића у тесним фармеркама, у 

мајицама, тела слободних и потамнелих од изложености сунцу, пуних тог 

сунца до заокругљеног, глатког врха сваког мишића, те девојке које полазе 

као да падају, а ипак остају да лебде, пуне самоубиствене таме сакупљене у 

углу усана, пуне неког мутног, љубичастог заноса, вођене својим телом, 

управљане њим, управљане невидљивим законима додира и судара, 

указујући се и нестајући као протозое, као елементарне честице, као звезде. 

У привлачењу, у грчењу у утапању. 

Да ли волим њега? Не, тако не може да се воли: видела сам га једва 

неколико пута. Први пут је било узбудљивије: излазио је из сиве 

ољуштености степеништа, из његове излизане, измучене, спепељене утробе, 

пењући се ка мени, ишао је као човек који зна шта хоће, али чије знање, и 

поред све одређености, води порекло из поверења у неки сан, долазио је 

одоздо, из безличне таме прошлих светова, из безимених слојева давних, 

угаслих цивилизација, пењао се као што се пење клица ка површини не 

знајући, још увек, шта је горе а шта доле, долазио је по својевољној, 

хировитој линији степеница, по њиховој завојници, загледан у нешто иза 

мене, а ипак чврст и присутан у свим својим покретима, уносећи у све што 

чини ону усредсређеност високе температуре. Мислим на њега, али га не 

волим. Не волим га бар још увек. То је био сусрет: сигурно се тако сусрећу 

усамљене, залутале планете које су изишле ван својих кружних путања 

према неком вишем закону нереда, тако су се сусретала бескрајно ситна, 

ретка протоплазматична бића у густом, млаком мору мезозоика... Непознато 

пред непознатим. А предодређено једно за друго. Непознато подигнуто на 

степен потребе за поистовећивањем. 

Филозофирам. Он има сиве очи; чине ми се тако бледе да им је 

потребан известан напор да би задржале на својој површини оно што желе да 

одразе. Има руке које су уобличене да стреме ка издуженој линији; када их 

видим, добијам жељу да будем вајар. Очи и руке су у некаквој вези; још увек 

не знам у каквој. Не разумем још увек многе ствари које су у некаквој 

(каквој?) вези са њим. Он држи кључ, а до њега се долази управо кроз очи 

које не задржавају светлост, које не одбијају ништа, које не дају ослонац 

ничему. 

Опет измишљам. Волела бих да га замислим таквог као што је: у не 

већ белој кошуљи, мало неочешљаног, ознојеног вероватно свуда помало. 
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Али то је немогуће. Остаје само торзо: не знам ништа о њему. Одакле 

долази? И зашто стоји изнад мене у мојој соби док спавам. Ако стоји. И ако 

ја спавам. 

 

14. 

 

Драган изиђе у велику, светлосну панику заласка. Запад је одјекивао 

од бакарних труба. Пророци и хистерици, рече Драган. Ово је час великих 

речи. 

Залазак је претварао град у рушевине. Он виде: у наранџастој, немој 

експлозији, која се одвијала споро као на успореном филму, на равном крову 

високе вишеспратнице стајао је усамљен човек. Око њега су расли црни 

шиљци антена. Он је правио покрете као да позива некога не испуштајући 

никакав глас. 

У сувој светлости жице антена тањиле су се и нестајале; светлост их 

је разједала. Драган затвори очи. Небо се кривило на једну страну. 

Град се мења, рече Драган. Промене се дешавају пред мојим очима. 

Зидови се тање, све постаје трошно. Ево: у баштама је цвеће блештаво као 

стакло. Ево: на тераси седе старе девојке. Ево: малтер се рони са зида. Куће 

су шупљикаве. 

Куће, рече он, куће шупљикаве, пуне мртвих, сувих тела бубашваба, 

поумиралих између зидова, испод подова, у пукотинама; у глади, у парењу, у 

слепом болу, у ужасу. Ужасне бубе, белег везивног ткива које се појављује 

док развлаче оклоп, провлачећи се, несавршене, неприлагођене, незграпне, а 

ипак ужасно старе, оне које су преживеле ледено доба, потопе, промене 

климе; оне које сада испуњавају градове, пузе канализацијом, неуништиве. 

Он додирну зид поред којег је пролазио и задрхта: учини му се као да 

је осетио под прстима шуштање невидљивих буба које су пролазиле кроз 

скелет куће, навикле на сенку, узнемирене сада огромном светлошћу иза 

зида. 

Овај град, рече Драган, овај град има толико својих невидљивих 

видова. Ја долазим да их откријем. Ја долазим да искажем све скривене везе. 

Он погледа: на плочнику се одвијала мравља свадба. Гомила мрава је 

врила, мрсила се, разливала, с времена на време полетали су са гомиле 

крилати изабраници. 
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Мрави, рече он, мрави који се тајанствено јављају у собама, нагло, 

плетући свој замршени, непогрешиви чвор ка хлебу, ка чесми око које има 

капљица воде. Мрави на бетону, на столу: усамљени извидници. Земља нам 

шаље своје знаке. 

У лимарској радионици на другој страни улице сунце је правило од 

лима, на коме су још увек могли да се прочитају натписи о садржини 

некадашњих конзерви, оклопе и позлаћене окове. Изнад радионице за 

велосипеде окретао се огроман точак. По облини метала пузио је танак, 

течан сјај: сунце је разједало већ кровове. 

Драган дође до радионице за предмете од сребра и стаде: катанац. 

Радионица је била затворена. Он се нагну над нечисти излог: једна кубура, 

црквени сасуд, невестински украси, много прашине, мртве муве. У једном 

углу лежала је гомила старих пара, већ непрепознатљивих под прашином. 

После каквог земљотреса, рече Драган, после каквог су отварања 

земље покривене тешком, запарном црвеницом, пешчаним слојевима, 

непропустљивом, масном иловачом. Колико времена су стајале, слепе, без 

могућности да осете време, сем кроз оксидацију, на том путу повратка међу 

металне руде, прежвакаване немим, безубим устима земље. И како су се 

поново вратиле, неприхваћене, каквим земљотресом, каквим подизањем 

слојева, да би поново биле додирнуте човековом руком, руком оног који је 

држао плуг што их је избацио на светлост, руком оног који је копао гроб. 

Земља нам шаље своје знаке, своје гласнике. 

Куће су се распадале у сувом, нервозном ваздуху: из њихових трбуха 

истицала је црвоточина. Иза стакала прозора одигравали су се подмукли 

пожари: горео је асматични угаљ, бунцао је фосфор болестан од дифтерије. 

Драган продужи неодлучно. Иза излога дућана одмах иза радионице 

за сребро нешто блесну. Драган стаде: неко га је посматрао изнутра и он 

разумеде да тај који га гледа очекује од њега да уђе. Када отвори врата, 

схвати: из полутаме су блештале наочари. Драган сиђе низ два степеника. 

Морао је да се сагне због ниске таванице, необично црне. У сивом ваздуху 

он угледа: онај који је носио наочари седео је на ниској дрвеној столичици и 

држао у руци углачани дрвени калуп за ципеле. 

Тражите кујунџију? упиташе наочари. 

Драган потврди главом. 
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Калуп се полако спусти на земљу. Наочари као да се за мало 

подигоше нагоре. 

Познавали сте га? упита обућар. 

Драган зањиха главом, не схватајући. 

Да ли сте дали нешто њему? рече обућар. Нешто своје? То би још 

увек могло да се уреди. 

Драган погледа ка таваници и схвати: црна боја таванице долазила је 

од мува. Свуда су пузиле споре, полууспаване муве, лепећи се једна за другу, 

вукући се. 

По врату и рукама обућара кретале су се тамне мрље. Да му нисте 

дали нешто да вам прода? питао је он гњечећи крупне, меке муве дланом. 

Не, рече Драган. Зашто? 

Он је јуче умро, рече обућар. Дошли су неки људи и затворили 

дућан. Имали сте нешто своје тамо? 

Нисам знао, рече Драган. 

Ништа, рече обућар, онда ништа. 

Драган се окрену. Очи су му се привикавале на зејтињаву 

слојањеност сивог ваздуха. На полицама унаоколо лежали су обућарски 

калупи, глатки, неспретно елегантни, ужасно усамљени, као трагови људи 

који нису ништа друго оставили после свог одласка. 

Јесте ли хтели да купите злато, рече обућар, и Драган схвати да је он 

и пре тога нешто говорио, али да се звук његових речи, неприхваћен, одмах 

таложио у хладној тишини полица. 

Не, рече Драган. Није то у питању. 

Ако сте дошли због злата, рече обућар, нечисто се осмехујући иза 

наочара, тада бисмо могли да се погодимо. 

Драган пође ка излазу. Муве су биле узнемирене: пењале су се једна 

на другу, сакупљале у гомиле, зујале желатинским звуком, похлепне. 

Унаоколо су светлуцали мутним и хладним сјајем усамљени калупи, 

углачани безбројним додирима руку, са прљавим слојем охлађеног зноја на 

облинама, испљувани мувама, мртви. 

Обућар је био устао и нешто мрмљао. 

Напољу сунце није више осветљавало град; само је звоник имао један 

жут део, као саграђен од другог, у граду непознатог материјала. Звона су 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

687 

 

звонила. У звонику су се видела два црна незграпна човека која су се тукла. 

Кроз прозор су излетале жуте птице. 

Драган застаде још једном пред излогом: на старе, зеленкасте паре 

падала је мека, топла прашина из невидљивих пукотина дасака. Учинише му 

се, тако сакупљене на гомилу, као да се спремају да пођу за својим 

сопствеником, да се поново врате у земљу, хировите, неодгонетљиве, 

недоступне, чувајући тајну. 

 

15. 

 

Сваког петка дигне се олуја. Дође ли петак, зна се: већ око подне над 

касарнама игра жути облак. И тада пође одоздо, подигне огромну прашину и 

преко Старе трошарине спусти се на реку, разјури плажу, замути воду, 

налети у собе где поподневни спавачи, страшно ознојени, сањају Зеленог 

Ватрогасца. Са неке тарабе искида плакат: Бис детерџент у сваку кућу, 

понесе је улицом и залепи за неки фијакер код Станице. А затим деца оду да 

траже изгубљене змајеве који су одлетели ко зна куд. И негде код парка, у 

Улици Паук, виде: Седи Зелени Ватрогасац, пророк лепог времена и 

шаљивац, на плочнику и игра се дугмадима. Али, шта је пре тога: 

Прво неки сумрак (Олга је седела поред прозора и могла је лепо да 

види: разрок у очима. Кромпир гледа, месо види), подводна тишина, зелено 

осветљене стамбене зграде на којима жене панично скидају рубље с 

конопаца, кроз ваздух пада полако, такорећи као у сну, бело паперје топола. 

Одједном наилази, излећући иза угла, некакав ветар, поноћни (а тек је 

прошло подне), сив као да је данима спавао закопан у земљу, и изгуби се ка 

Аутокоманди. У тишини која затим опет настаје крупне ретке капи раскидају 

пејзаж од желатина и уплашених мекушаца. 

А оно са Ватрогасцем: деца се зачуде, протрљају очи, али тада прође 

онај фијакер са плакатом (али на њему сада само пише: У сваку кућу); она 

потрче, подигну галаму, забораве. Уосталом, то је само једног дана у недељи. 

Али, шта је пре тога: 

Киша испуни за тренутак дворишта, лупајући по меком добошу 

лишћа; однекуд, између зграда, провуче се опет ветар; за њим, кроз 

пробијену одбрану, почне да продире нека промаја, укаже се бледа, 
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водњикава светлост, долете меки, паперјасти, процветали плодови топола; на 

небу се, веома високо, ускомеша једно збуњено јато. 

Које је доба дана: сумрак? Али неки превише рано дошао сумрак. У 

собама почиње да мирише на старо воштано цвеће, на хартију која чува 

невеште речи исписане увелим, бледим мастилом, из фиока испадају (ко их 

то отвара, ко то управо сада жели да их преуређује, да би их оставио затим 

исте онакве какве су и биле пре тога, одлазећи) старе разгледнице, 

фотографија на зиду на којој стоји један официр у господственом ставу, са 

барокним еполетама, замирише одједном на мртваца. 

Како изићи? Унаоколо ништа не постоји: време је залутало у некакав 

стари, влажни, акваријумски зелени парк. 

Шта је било пре тога: 

Једна смешна, спора, задихана моторна тестера са сопственим 

погоном, са једним Шиптарем на њој, огрнутим шаторским крилом преко 

главе, која покушава да побегне, ужасно споро и немогуће, као неки велики, 

замршен виолински кључ од опруге кроз убрзани, измешани музички став 

кише, сав у некаквим црним завртњима нота које на врху имају мале лимене 

пламенчиће и заставице. А пре тога? 

Шест жена је протрчало, носећи своје ципеле у руци, раднице из 

Монопола, шта ли, појављујући се иза угла и ишчезавајући одмах, као најава 

неког натурализованог, плебејског балета. 

А пре тога? 

Кроз неку споредну улицу се пробијао млаз поподневног сунца, или 

можда кроз неки процеп између кућа – то се није видело – и падао је, као део 

неког великог вештачког осветљења, на травњак, затим и даље, преко улице, 

до неког зида иза кога је почињала свежина баште; пролазећи кроз то 

осветљено и неочекивано подручје, велосипедисти су се претварали у крхку 

клупчад зракова, деца у обезглављене инсекте, са блештавим боцама у 

рукама, прешла би преко прага мачка, претварајући се, за тренутак, у 

развучену кап, блештаву по заокруженом луку. 

Тада је могло још увек да се изиђе. Али сада је касно. Кућа је 

затворена у малу глуху кутију из детињства и она лежи у њој као 

заборављена лутка. 
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Сада: још увек има мало сунца, али оно подрхтава више на капима 

заосталим на заборављеним вишњама у задњим двориштима него на оним 

местима где би очекивали да га видимо. 

Ја сам заточеница, рече Олга. Ја седим у кавезу од истањене 

светлости, у лавиринту сенки. Ко ме држи заточену, ко стоји над мојим 

сном? Ко ме позива да изиђем, ко ми истовремено прича млаке приче од 

потамнелог слатка од ружа и истопљеног воска? Пред ким то седим, одвојена 

од њега неразумљивим стаклом прозора, коме се то обраћам, коме то 

говорим речи од сумрака и од сна? 

(У касној светлости задржи се ваш поглед; ви седите према тој уској 

пукотини кроз коју то сунце продире у поподневни ваздух собног полусна: 

предмети се стапају један у други низ танке опне и прелазе од сенки, тесних 

и издужених, сведених на длачицу, као онај прелаз између трупа и груди на 

телу шумских оса. 

Од вазе, од стаклене боце која стоји на прозору, ако имате среће да 

погодите праву светлост, испашће прототип Стивенсонове локомотиве, од 

удаљеног димњака нагнуте старе куће – издужени остатак љуштуре 

егзотичног пужа, а од бочице са леком – далеки неправилни цвет у коме се 

њише црвени мед и црни отровни инсект. 

Ако погледате даље, према башти која малаксава под последњом 

светлошћу, бићете сведок тренутка када растиње постаје веома лепљиво и 

развлачи се остављајући дуге нити које се протежу до ивица пејзажа. Неки 

детаљи предела претапају се и развлаче као због неке техничке грешке у 

производњи прозорских стакала. На неким местима стакло постаје веома 

густо; све линије се састављају ту у чвор без празнине, док се на другом 

месту расплињују као на старој фотографији која је превише увећана и чији 

се детаљи држе једва приметним нитима један за други. Пејзаж се издужује и 

преображава као одражен у некој бочици ретког облика.) 

Ја сам прозрачна, рече Олга. Кроз мене светлост пролази као кроз 

вазу. Ја видим: светлост је помало жута, као слој који остаје у вази кад се 

вода испари. Светлост садржи време у себи. Ја видим: у овој светлости, негде 

далеко, у далеким двориштима, седе чудне жене тамних очију као узетих са 

крила ноћних лептира, седе на столицама чији су наслони извијена као 

врхови ластара лозе, и пију нешто из шољица чије дршке имају облик 

ластавичјих крила. Где је то: ја не знам. За то је крива светлост. 
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Ова светлост изнова ствара свет, рече Олга. Не сасвим изнова: она 

чува у свом сећању нешто што се некад дешавало. Ова кућа ту, са друге 

стране улице, у садашњој светлости: њен сопственик би могао да буде човек 

ушкопљен због противприродних преступа, верски преобраћеник, 

прокаженик, инвертит. Кућа би могла да буде стара апотека, књижара у којој 

на тавану пуном топлог мириса јабука и жутих књига стоје сановници и 

велике зидне слике за учење француског (пекар има свој број и кифле које он 

носи имају свој мали црни број; корпа у којој су оне, исто тако); могла би да 

буде склониште за несрећне девојке са шест прстију, састајалиште 

полулегалне верске секте која празнује пуни месец, први фото-атеље у граду, 

и ништа од свега тога. 

Откуд знам ову светлост; како нас светлости проналазе; откуд те 

узајамне везе? Ја ништа не чујем, рече Олга, ја немам чуло мириса: светлост 

ме води за руку. Ка чему, ка каквом дну, ка ком циљу? Ја не знам: видим 

једну кућу, у којој сам била или у којој ћу бити, видим један пут, један зид. 

Огледало се ломи: да ли је то вода, да ли ветар отвара прозор? Куда путујем: 

ко вара страже смисла, ко ставља у моје име лажне податке у графе 

хотелских пријавница? Име оца: сан. Име мајке: светлост. А моје име? Ја га 

не знам. На његовом месту лежи само моје тело. Непознате плиме, непозната 

њихања. 

*** 

Драган је улазио у кућу заклањајући се пред кишом која је поново 

почињала да пада. Одоздо, на прозору виде девојку са степеништа. Он јој 

махну руком. Она не одговори. Њене очи су виделе један други пут, други 

знак. 

 

16. 

 

У подне празним градом прође камион: издалека се на њему могао 

видети човек који је викао, усправљен на њему, дижући руке. Кад би се 

камион приближио, могло је да се види да на њему стоји везан кип од гипса: 

селила се нека јавна установа. 

У град је био дошао неки суви ветар. 

У граду је нагло почео да процветава цвет звани картоп, да кружи 

прича о Зеленом Ватрогасцу. 
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(Прича о Зеленом Ватрогасцу не постоји. Нађен је само одломак у 

једним старим илустрованим новинама од пре рата који гласи: ... цењено 

грађанство се обавештава да је ватрогасац обучен у зелено лажан. 

Претпоставља се да лице које се у тој одећи представља као ватрогасац, и 

представљајући се као такав улази у туђе станове, има неку скривену намеру. 

Неки који су га видели тврде да би то могао да буде... Остало су, на жалост, 

појели мишеви и буђа.) 

Драган виде камион у подне, у улици са рибарницама. Човек од гипса 

је ширио ка њему руке, клатећи се. Из рибарнице је излазио мирис покварене 

рибе: шарани из рибњака имали су љубичасте пеге. Причало се да их хране 

ужеглим млеком у праху. 

Када камион прође, иза угла изиђе пензионисани апотекар показујући 

окупљенима малу епрувету. У епрувети су биле затворене некакве муве, са 

пегама и дугим ногама. Драган дотле није био видео такве муве. Апотекар је 

објашњавао да ће их однети у неки институт и да су сигурно дошле из 

Африке. 

Спаваћа болест, рече Драган гласно. Овај град болује од навике 

поподневног спавања. Окупљени га погледаше. Апотекар сакри бочицу иза 

леђа. Са стране су се нагињали радозналци. 

Ја сам изазивач уличних гужви, рече Драган. Иза њега остадоше лица 

загледана у пегаве заточенике епрувете. Ја сам пророк који држи проповеди 

из телефонских говорница. Ја сам онај који обилази сумњива места и 

кришом проноси лоше вести. Ја сам онај који продаје украдену робу, ја сам 

ковач лажног новца. 

Сети се: било је подне. Закаснићу на аутобус, помисли. Поћи ћу тамо: 

то је последње место где могу да проверим. 

На аутобуској станици кондуктер је јео бурек. У аутобусу је било 

спарно. Две жене су се свађале око судбине једне шупе у неком дворишту. 

По подне ће опет падати киша, рече кондуктер дајући знак за полазак.  

Када аутобус напусти последње улице предграђа, Драган погледа 

према граду: жут и спечен, он се окретао као неки компликовани часовник 

од глине. Доле, испод пута, лежала је река испоснички омршављена и уска, 

разапета жутим клиновима спрудова на пешчану плочу долине. 

Багреми поред пута имали су лишће које је висило надоле као главе 

жедних животиња. Иза њих су провиривали кровови војних складишта. 
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Драган сиђе из аутобуса у подножју брда. Унаоколо су се пружали 

широки предели жуте земље. Горе, на средини брда, стајало је сеоско 

гробље. 

Драган се осврнуо унаоколо. У даљини су путем ишла сељачка кола. 

На њима су позади седеле две жене држећи над собом велики црни 

кишобран. Сунце је било у договору са жутом земљом: блесак се удвајао, у 

ваздуху су се распадале крхке светлосне латице, брда су подрхтавала. 

На врху брда стајала је купола опсерваторије, црвена као страна 

конзерва. 

Драган поче да се пење уз брдо. 

Купола опсерваторије расла је над њим као печурка. 

На сувој земљи указивали су се трагови копања. Парче старе цигле 

провуче се као крв сасушена на ожиљку. 

Драган сиђе до великих камених блокова ископаних из земље. Камен 

је био исклесан: некада су њим пузили ситни искричави језичци, гвожђе је 

љубило камен ситним, змијским уједима. Затим је дошла киша, клизила је 

странама, спирајући пегаву прашину, остављајући једва видљиву мрежу од 

осушеног песка, изједајући оштре рубове. Између метала и кише: слепо 

време у коме је своје безизразно лице упирала у равни камени блок 

неурачунљива земља. Драган додирну камен руком: камен је био миран, као 

крупна животиња свесна своје величине; у њему нису постојале успомене 

везане за земљотрес који га је некада давно свукао са зида храма и оставио у 

халапљивим устима земље. 

Преци, рече Драган. Ви који сте палили велику ватру у време жетве 

да би смирили дух земље. Ви који сте жртвовали животиње рођене са знаком 

звезде на челу. Ви који сте остављали своја пребивалишта после неповољних 

знакова у води. 

По камену претрча гуштер. 

Драган подиже главу. По брду је, укосо, трчао ка њему човек. Руке 

човека оштро су излетале напред; изгледало је као да човек кида некакво 

бршљенасто растиње са трошног зида. 

Драган напреже поглед. По жутој падини човек обучен у црно трчао 

је у цик-цак. Његове руке су се кретале као да желе да истакну краткоћу 

рукава. Одједном Драган схвати: човек је имао капут на голом телу. А, 
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истовремено, да га познаје: био је то алхемичар-проналазач, мађионичар који 

је хтео да запали воду. 

Он је трчао, грчевито кривећи уста као да жели да дохвати њима неки 

удаљени плод, саплићући се о жбунове некаквог лоптастог, осушеног 

растиња, тупо ударајући великим ципелама по сувој земљи, тешко дишући. 

Драган сачека да алхемичар дотрчи близу и подиже главу из рупе у којој је 

стајао. 

Еј, викну Драган, овамо. 

Човек се трже као да удари у зид: колена му поклекнуше. Очи су му 

лутале обзорјем. Овамо, викну Драган, доле. 

Човек погледа надоле и виде Драгана. У његовим очима се указа 

искра препознавања. 

Он се спусти у ров, одрањајући велике количине суве земље. 

Мене гоне, рече он. Уста су му се још увек кривила покушавајући да 

дохвате нешто са стране. 

Смирите се, рече Драган. Све ће бити у реду. Је ли опет у питању 

неки оглед? 

Ја сам на прагу великог проналаска, рече проналазач. 

На врху брда, управо на линији видика, указаше се две узнемирене 

тачке. Кроз високу траву трчала су, саплићући се, двојица. На широким 

плећима брда личили су на мраве који су изгубили пут ка мравињаку. 

Машући рукама, они су се нешто договарали. Иза њих се равнодушно 

црвенео округли кров опсерваторије. 

Хоп, рече алхемичар и чучну у рупу. Ево их. 

Драган се нагну, гледајући кроз траву. Два прогонитеља су стајала. 

Издалека је изгледало као да миришу ваздух. Ветар је шушкетао, 

претрчавајући у залету циметасти и жути густиш разасут по брду. Њихове 

речи нису могле да се чују, али они су се договарали. 

У чему је ствар? рече Драган. 

Алхемичар-аматер подиже лице. Да ли долазе? рече. 

Не, рече Драган. Договарају се. Праве ратни план. У чему је ствар? 

Јесте ли запалили градски водовод? 

Преношење енергије кроз време, рече проналазач. У односу на то 

запаљивост воде је обична шала. Где су? 

Још увек стоје, рече Драган. Како стоје ствари са тим преношењем? 
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Енергија, рече поучно алхемичар, потрошена једном у нечем, 

згуснута је у том предмету за низ векова. Уколико се нађе начин да се 

ослободи, налазимо се пред неисцрпним извором енергије који су нам 

оставила прошла времена. 

Шта ћете учинити са пирамидама? рече Драган. Електричну 

централу? 

Још увек сам код формуле, рече научник аматер не љутећи се. За сада 

је важно да ме не ухвате. Где су? 

Драган погледа кроз траву. Сасвим ситни, прогонитељи су трчкарали 

лево-десно изгубљено машући рукама. 

Изгледа да губе наду, рече он. 

Ако ме нађу, рече алхемичар, опет ће ме затворити. Покушавају да 

ме прогласе лудим. Његово поднадуло лице било је обрасло црвенкастим 

струковима дивље браде. Драган га погледа. Нос алхемичарев се знојио. 

Брдом је дувао ветар и сува трава је пуцкетала. Изгледало је као да са 

ветром долазе неке одавно изговорене речи, пригушени узвици, договарања. 

Слушајте, рече алхемичар, слушајте: као да се приближују. 

Преци, промрмља Драган: они који су изговорили забрањене речи, 

који су се вукли кроз траву читајући трагове пољских глодара. Они који су 

тражили на обали добар камен за бацање, који су викали своје име у ветар. 

Шта? рече алхемичар. 

Ништа, рече Драган. Енергија згушњавана вековима ослобађа се кроз 

траву. 

Не, рече алхемичар, није ствар у трави. То није то. Објаснићу вам 

други пут. Сада морам да одем: чекају ме важни опити. 

Прогонитељи су се губили иза брда. Трава је мрмљала нешто и они 

су се због тога стално окретали. 

Алхемичар се с муком искобеља из рова. Сува земља је текла у 

колебљивим бујицама. Алхемичар се помагао хватајући се за корење 

некаквог жутог цвећа. 

До виђења, рече он провлачећи се кроз шибље дивље руже и зове. 

Гране дивље руже закачињале су му се за рукаве и покушавале да му свуку 

капут; он се откидао љутитим покретима као да се пробија кроз густу 

гомилу. 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

695 

 

Затим је Драган видео како трчи преко гробова. Земља је тупо 

одјекивала под његовим скоковима, крајеви капута су се ширили као крила 

лептира. Низ брдо је трчао велики дебео лептир са телом гусенице и 

длакавим ногама. 

Драган затвори очи. Држао је руке на каменом блоку, ослањајући се 

на њега. 

Као биљка, слепим врховима корена, тако је он читао камен, његову 

чврстину, његове површине, обим. Сунце је падало косо, земља се рунила, и 

Драган је осећао како топлота улази у њега и преко тог металног притиска на 

лицу, али и преко руку ослоњених на однекуд познату површину камена. 

Дознавао је нешто важно, још увек неодређено, али како му се чинило, 

значајно и пресудно. 

Када устаде и изиђе из рова, сунце је било све рошаво од прашине и 

разједено клијавим протуберанцама. Окрете се и издалека виде: у густој 

усиреној крви црвенице бела плоча камена личила је на људску кост. 

 

17. 

 

У слојевима, у песку, у речним наносима, у окамењеном муљу, у 

сажваканим залогајима конгломерата, у кутњацима кварца и меком језику 

иловаче, у помешаним удовима великих гомила земље које леже једна крај 

друге као у љубавном грчу, у спојевима пропустљивих и непропустљивих 

слојева, у избијањима извора који су пре тога прошли кроз гнајс, кроз 

седиментне стене, кроз базично тло, у пробијању, у течењу, у рушењу, куда, 

ка чему, ка ком циљу, у одроњавању, у уништавању, у ломљењу глинених 

плоча које чувају у себи отиске ситних инсеката и папрати, у тоњењу 

тресетишта, у хватању коре на површини смоластих језера, у стварању 

масног лигнита, такорећи избљуване нафте, у поновном стварању, у 

протицању, у сусретању, у издвајању великих количина воде, у тоњењу, 

куда, ка чему, ка коме циљу, у приближавању одвојених ретких врста земље, 

у лаком подрхтавању, у стварању раседа, у великим земљотресима, у 

губљењу топлих извора, у заравњивању и у издизању, у сусретима, у слепом 

кружењу, у упорном течењу, у понорницама, у стварању кристала, у 

оксидацијама, у скамењеном муљу, у речним наносима, у песку. У 

слојевима. 
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18. 

 

Уморан сам, рече он. Куда иде ово лето? Ко непрестано удара у 

нервозни бубањ светлости. Шта је то што пролази без мене? Осети: негде на 

равном длану песка поред неке густе, млаке воде њишу се биволи у врелом 

ваздуху. Нешто пролази без мене, рече. Нешто треба да урадим: да путујем, 

да волим, шта? 

Град је доле подрхтавао у својој грозници последње, одлазеће 

светлости. Он је стајао поред прозора, осећајући одједном своја рамена, свој 

врат, своју главу као обичне црвене силуете предмета око себе. 

Можда може да се отпутује, задрхта у њему. Одједном: пут, дрвеће, 

један старац са црним, масним шеширом који седи у сенци, муве које се 

сакупљају око његове торбе, нигде никога, облаци. Отпутовати: да; али да ли 

то значи и пронаћи, стићи, проћи кроз седма врата, бити у средишту? 

Можда: само друга обала, друга линија реке, друга окука којом пут одлази у 

непознато, али исто сунце и исто питање: ка чему? 

Град је доле подрхтавао: лептир који умире, лепршајући у прашини. 

Учини му се као да онај човек још увек (од када?) стоји на тераси са упитно 

уздигнутим рукама. Димњак или самоубица? Пророк који је презрео речи? 

Трговачки путник који рекламира дугмад за манжетне? Светлост се 

преламала између кућа, помешана са прашином и полусенкама. 

Зашто сам узнемирен? Пре неколико часова био сами миран: држао 

сам руку на површини топлог камена и осећао да у том додиру, у том споју, 

том руковању са далеким, непознатим каменоресцем има нечег од одговора, 

од одгонетке: не пут кроз пространства, већ кроз време. Преци: ја нисам ја; ја 

сам други. Ко обећава сусрет: случај, свесно стремљење опредељеном циљу, 

путеви повезани унапред? Идемо ли слушајући у себи давне одлуке оних 

који су постојали пре нас, или је то само наш напор да им се приближимо, да 

их откријемо у нашим одлукама? Шта нам говори углачани камен, незграпно 

урезани знак: да нисмо сами у нашем слепом копању, у нашем дубљењу кроз 

слојеве времена, или само то да је једина утеха пред пролазношћу траг у 

камену, остатак иза једног покрета руке, материјализовано постојање? Ја 

нисам ја; други су у мени. Плашим се змија, грозим се жаба; мрзим 

даждевњаке. Коме је то пре мене било забрањено да једе њихово месо, коме 

су то они били нацртани као свети на посуди од глине? Чији пут понављам, 
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чији страх? И чију крв требам да продужим, чију далеку вољу да продужим 

продужавајући се? 

Град доле био је већ сав испуњен исеченим кришкама топлог 

осветљеног ваздуха помешаног са ситним зрнима прашине; светлост је имала 

боју презреле лубенице: ивицама је клизила уморна црвенкастост која је 

нагињала ка кестењавости. 

У кући се отворише врата. Драган се окрете. Зачу познати корак: 

удар који после сваког спуштања ноге као да очекује одјек, као да ослушкује, 

као да пита: зашто не долазиш за мном. Затим се отворише и друга врата: 

улазна. Степенице примише звук и спустише га у своју звучну кутију: он је 

пропадао у њу, смањујући се, одскачући као мала звучна лоптица, као кликер 

који је кишница повукла у олук. 

Зашто не полазим за њом? упита Драган. Нешто чекам: нешто 

недостаје, нешто остаје неиспуњено. Она сада силази степеницама, ка дну 

вечери. Светлости нема више; љубичасте постају обрве ваздуха, пролазе 

лимузине вишњеве боје, глатке као да долазе иза кише. Нешто недостаје, 

нешто није до краја испуњено. Да ли сам тако замишљао сусрет: изгледа, не. 

Ах шта је то што очекујем, што још тражим. Она сада иде дуж редова 

нечистих багремова у којима биљне ваши нагризају светлост рано запаљених 

светиљки, дуж прочеља кућа на којима је нахватана прашњава паучина, дуж 

ограде кеја, продавнице лимунаде, дуж трафика осветљених повремено 

јевтиним светлостима, недоступна ипак. Могао бих још увек да је стигнем. 

Али ја не полазим. Не бих хтео да је упознам тако, мада је волим и тако, на 

тим улицама, док пролази крај младића који је гледају, поред превише 

гласних продавача вечерњих издања новина, поред љубавних парова, 

усамљена и недоступна, као да проноси неку изванредно важну поруку. 

Волео бих да то буде неко друго место, неки простор осветљен сунцем; било 

би све једноставније. Један бршљан, један зид; сунце које се њише кроз 

лишће, грожђе које дозрева. Можда и онај жути пејзаж испод опсерваторије 

од данас. Седели бисмо на равно исклесаном камену некадашњег 

амфитеатра, држао бих је за руку и питао колико се већ дуго знамо. Када смо 

били заједно. Сећам се: у даљини подрхтава равница као избледео 

самогласник. Када то и где: не знам. Ах ту, на том камену од данас све би 

било јасно и све би се разрешило као да смо одувек били заједно. Осетили 

бисмо то обадвоје, осећам. 
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Драган устаде: све је било остварљиво и могуће. У соби су се њихали 

неки мали чунови мастиљавих сенки. 

Силазио је степеницама као човек који силази у дубоку тамну воду 

на чије дно још нико није стигао. 

Град га прими одједном, као вода која прелази, уз грактаву галаму 

изручивања пуних кола шљунка, преко главе. Ошамућен, он уђе у сенке које 

су се комешале. 

Сенке разливене преко људи као нафта; недостају лица, делови 

одеће, руке; само смоласти покрети извлачења из таме. Пролазак 

аутомобила: кратки исечци зидова, затим једна људска прилика ухваћена као 

на негативу фотографске плоче; лишће и људи измешаних сенки прелећу на 

други зид: паника светлости. 

Гужва вечерњих шетњи: додири, тренутна приближавања коже, 

случајни спојеви: девојке које лижу сладолед пробијајући се кроз гужву, 

мале црнке које носе у углу усана по једно зрно бибера, сламнате плавуше, 

ироничне девојке са наочарима које долазе са вечерњих часова клавира, 

грубе девојчице кратко подсечене косе у фармеркама, у свађи са момцима из 

предграђа, мали лептирићи у ружичастом сатинету, испеглане, уштирканих 

подсукњи (глатко, затегнуто платно у чврстом додиру са затегнутим телима 

која траже слободу за своје покрете, привикле на додир са водом и сунцем, 

бунтовнички расположене према стезању према затварању), све у 

самосвесном наступању. Кожа: заобљена под сунцем, изливена у некакав 

млад, већ чврст али још увек несазрео малтер, носећи у себи некакве тајне 

ферментирања пигмената, изложености широком ваздуху, пркосном 

потчињавању сунцу; хранљиво потамнела млада кожа (печени шећер! прсти 

поцрнели од љуштења младих ораха! расечене јабуке у додиру са ваздухом! 

купине!) отпорна према тами. Драган се неколико пута стресе од тог 

случајног додира, од тих слободних приближавања непознатих тела која су 

се заплитала у мраку. Унаоколо су тражили карту више за биоскоп. 

Љубичаста светлост рекламе личила је, гледана кроз грање, као неки 

егзотични, чудовишни плод извађен из утробе мочварне женке. 

Драган скрену кроз полутамну улицу поред поште и изиђе на реку. 

Ваздух је био млак; мирисао је на жабе које умиру без воде и на речне траве 

извучене на суво. Далеко, изнад војних касарни, излазио је месец, болестан 

од жуте грознице и хистеричан. 
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Месец одједном блесну јаче, светлосних чворова у реци нестаде. 

Драган схвати: прекид струје. Иза куће, тамо где је био биоскоп, гомила 

зажагори. Он се окрете: град је био неосветљен; само су кровови мутно 

блештали на месечини. Над њима су телевизијске антене, осветљене 

бескрвном светлошћу, биле трошне као фосилни костури риба из великих 

дубина, компликоване као копља која се носе на обредним свечаностима, као 

пећински фетиши ловаца птица, као предмети заштитници од урока обешени 

на врху куће, као знаци. 

У тами, град је жагорио, узнемирен, проклињући некога, бунећи се, 

негодујући, жалећи за светлошћу. Жагор би се за тренутак претворио у 

тужбалицу, прешао у нервозно брујање, у пригушено мрмљање. У њему се 

осећао подсмех над сопственом судбином, час чежња за променом, час 

једнолични звук запрепашћености пред великим страхом који се привлачио 

кроз таму. Тама је садржала у себи сва проклетства, сва губљења, лутања, сва 

стравична изненађења пред непознатим, све језе усамљености, 

раздвојености, све неумитности. Град је мрмљао, тражећи излаз ка 

светлости. 

Преци, рече Драган. Они који су завијали над угаслом ватром и 

прљали своје тело пепелом у присуству мртвих. Ми осећамо ваш дах; ваш 

страх живи у нама. 

Куполе старих кућа стајале су као крунисане главе високих стараца 

који се нагињу над мноштвом које мрмља у тами. 

 

19. 

 

Буба је била у тесним фармеркама, већ избледелим на коленима. На 

поду су се видели влажни трагови: водили су ка купатилу. 

Грозно, рече Олга, грозно. Напољу је таква оморина. Као под крилом 

неке тешке, тек убијене птице, паде јој упоређење, али га не каза. 

Уђи, рече Буба. Ако хоћеш, можеш да се окупаш. Ја сам цело 

поподне под тушем. 

Олга одмахну главом. Не вода, помисли. У овакве вечери пуна је 

некакве тежине; на тело падају целе бале влажног памука, телеса некаквих 

задављених животиња. Вода као да је прошла кроз перионице оловне руде, 

кроз бетонске тунеле. 
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Направила сам промају, рече Буба. Али не помаже. Хоћеш лимунаду? 

Олга одмахну главом. У кући се осећало млитаво али тврдоглаво 

тело устајалог ваздуха који није хтео да изиђе кроз прозоре и држао се 

упорно лепљивим прстима за намештај, противећи се. 

Олга седе на наслоњачу пружајући руке далеко од себе, ван наслона 

руке. Рука јој потону ошамућено у на изглед слободно лебдење, преврну се 

споро, месечарски, уз слатку малаксалост, као риба која се преврће умирући. 

Куда, запита руку Олга, куда би хтела. Рука задрхта: неки мрављи 

електрицитет проструја кроз њу: рука је живела сама за себе. 

И рука је једна одређена свест, помисли Олга. Глупо: гледати своју 

сопствену руку како живи за свој рачун, рече у себи и нареди: Сакупите се. 

Прсти се споро, као изненађени, невољно сакупише у меку песницу. Песница 

је стајала, упитно очекујући. Олга погледа унаоколо по соби; ван пажње, 

прсти се раширише меким, лепљивим опуштањем. 

Олга је гледала где је Буба. Бубе није било. Еј, викну Олга. Стално 

ишчезаваш. Шта радиш? Хоћеш брескве? упита Буба из друге собе. Облачим 

се. 

Олга виде прсте који су лежали неприродно пали у бездан 

безвољности, али се не побрину да доведе њихове конце до свести. Прсти су 

лежали као заборављене марионете. 

Излазимо ли? упита Олга. 

Како хоћеш, рече Буба. Стајала је на вратима собе, покушавајући да 

не допусти соку брескве да истече из плода који је била загризла. Њен врат је 

изводио целу једну малу вештину, познату само веома младим животињама. 

Олга погледа своје прсте. Рука јој је још увек лежала на приручју 

наслоњаче, окренута нагоре својим неисунчаним, белим делом. 

Ја сам посматрач, помисли Олга. Ја остављам своје руке да иду куд 

желе. Ја не учествујем у игри. Буба се бори. 

Буба је довршавала брескву. На руци јој је било остало још неколико 

капи, језик се указа, црвен и бесраман, изви се, сакри затим. Било је у целој 

тој игри са лепљивим плодом нешто самозадовољно, нешто што је само себи 

циљ – трошење накупљене покретности, одвијање опруге у дечјој играчки, 

самозамарање. 

Хоћеш? рече Буба. 
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Олга одмахну главом. Није је привлачила бресква. Желим да будем 

цела и затворена, рече она у себи. Желим да будем заокругљена и без додира 

са свиме што долази споља. Ова рука ми је туђа. 

Један од прстију задрхта у полузгрченој песници. Рука се помаче са 

приручја наслоњаче. Олга осети да је ознојена на местима где је рука била 

ослоњена на политуру. 

Мало сам уморна, рече она. 

Шта има новог са суседом? упита Буба. Јеси ли се упознала? 

Олга одмахну главом. 

Ти превише тешко решаваш ствари, рече Буба. Хоћеш ли да ти 

помогнем? 

Да ли је то споља дошао, с тешком муком пробијен кроз опсаду 

оморине, налет ветра, да ли је то дрво прозорског рама послушало неки свој 

унутрашњи нагон и огласило се сувим праском стабла које се расцепљује? 

Олга подиже главу. 

И наста тама. 

Еј, рече Буба. Прекид струје. Нека иде до ђавола. 

Остале су тако за тренутак ухваћене у топлој, слаткој меласи мрака, 

заустављених покрета, потонуле у безгласни живот таме. Затим се Буба 

покрену: део таме који се њише, део живота који се одваја од мрачне плазме 

и почиње да подрхтава слепим, али осетљивим пипцима кроз нагло 

продубљени простор. Где си? упита она. 

Прелазим на кревет, рече Олга. Кроз болно непознати простор она 

пређе собу, додирну ивицу кревета, леже. Чврст додир храпаве тканине 

прекривача; ограда кревета: део чврстог мрака, углачан и угласт; кожа која 

ужива, после ознојене размекшалости, у чврстим додирима. Тело које лежи: 

спојени судови благог умора и неке непознате свежине; разливање, мешање. 

Долазим, рече Буба. Нађе се одмах на кревету, скоком младе 

животиње; згрчена одмах после скока. Са коленима под брадом, помисли 

Олга. Сва савијена. Опруга. 

Мрак је споро постајао разумљив. Чули су се комарци. Сито је 

мирисао неки плод. (Са терасе преко пута? Диња? Једва разумљиво.) Један 

комарац је био сасвим близу. Пролазио је аутомобил. На зиду се оцртавала 

нека ембрионална кинематографија тренутних туча и јурњава из стрипова. 
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Олга се окрете. Ово је моје тело, помисли. Ток који се улива у мрак. 

Куда ме води, ка чему, ка ком циљу? Чврст додир на нози: колено Бубе. Као 

острво. Сав мрак је пут течења. Море. Буба стоји на другој обали. 

Шта има ново са твојим суседом? питала је тихо Буба. (Или је то она 

питала већ дуже времена, већ незнано од када.) Јеси ли се упознала? 

Како да јој објасним, помисли Олга. Како да јој објасним: ја га знам 

иако се не познајемо. Да ли схваташ, рече гласно: ја га знам. Ми се 

познајемо. 

Еј, рече Буба. Не измишљај. Одакле? 

Не знам, рече Олга. Однекуд се знамо. Сигурна сам. То знам. 

Ја не схватам, рече Буба. 

Можда не: знам, поправи се Олга. Боље: осећам. Не измишљај, рече 

Буба. Први пут га видиш. Олга одмахну главом. 

Не, рече. Ми се знамо. Понекад сањам: једна улица на крају града 

под поподневним сунцем, нека мека светлост, циганско лето. Један зид, једна 

капија, неке степенице: седим на њима, загрљени смо (нисам сигурна) и 

срећна сам, страшно сам срећна. И не смем да подигнем главу: ако је 

подигнем, могла бих да га познам. Где сам доживела већ једном то? 

Олга осети лаки додир руке: Буба је била положила свој длан на њену 

подлактицу. Ћутале су: мрак је био пун неизговорених речи, ноћ је текла од 

једног до другог тела, тајна се повећавала. 

Светлост блесну оштрим резом. Олга затвори очи. 

Када их отвори, Бубине руке није било на њеној. Погледа: у углу је 

седела Буба, савијена, опрезна као мала звер, готова да се на најмањи додир 

повуче у себе, да се затвори. Линија њених леђа била је опет затегнута у 

неповерењу. 

Олга покуша да се осмехне. Испаде: мала уплашена животињица 

претрча од једног до другог краја усана. Буба устаде. 

Олга је гледала док је корачала тепихом, као да очекује да тло којим 

гази укаже отпор, да покуша да је одбаци; опрезна. Одједном, она се окрете: 

Касно је за шетњу, рече. Остани вечерас код мене да спаваш. 

Затим изиђе. 

Добро, рече Олга у празној соби. 
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20. 

 

Магма, рече Драган. Земља се љуља. Ми тонемо. Родопи са 

кошчатим куковима, са вучјим лишајима, са пузавим привлачењем. Младе 

планине. Надолажење маса, набирање, превијање. Гнајс који муца у језику 

форми, шкриљац који уводи линеарно писање, преписивачка школа 

седиментних стена. Кутњаци од кварца, млевење. 

Ја сам сламена трун у нервозном уху мора. Звук који изазива 

клижење светлости. Глатки чвор надражаја који се престижу. Протоплазма. 

У беличасто осветљеним собама скакали су необучени људи, као 

кловнови, без моћи да процене свој положај у односу на зидове који су се 

љуљали, подизали руке, неприродно нестабилни са оном тужном упорношћу 

кловнова у доказивању своје незграпности која тако личи на грч, незграпно 

смешни до увредљивости, скакали и падали поново, тражећи ошамућену 

птицу смисла која је излетела кроз распукле зидове. 

(пет стотина и осамнаесте године наше ере страховити земљотрес 

је разорио и опустошио тадашњу метрополу Скупи, велики и напредни град 

Дарданије који се налазио на ушћу Лепенца у Вардар) 

заробљен у малтеру речни песак се одвајао, дрво претворено у 

прозоре и врата ослобађало се да би побегло у већ непостојеће шуме, гвожђе 

се супротстављало стежући зубе, цигле су заборављале ватру у име земље 

(ниски део скопске области који се налази између планинског масива 

Скопске Црне горе на северу и масива Водна на југу представља дубоко 

спуштени део терена дуж два паралелна попречна раседа или тектонски 

ров. Кретање овог потонулог дела између споменута два планинска масива 

није завршено. Нарочито су чести) 

покрети као пливања кроз суве пешчане вртлоге, као лутање у сну 

кроз оштро нагнуте таване, као упадање усред дремљивих голубарника који 

су дотле били пуни глатких и топлих лоптастих облина, које се нагло 

претварају у избезумљене експлозије перја, кретање по циркуским трапезима 

који се откачињу са својих алки усред олујне панике, по мостовима који 

излазе из својих лежишта, као у безумним немим филмовима, луђачка 

успорена кретања уз тоњење у неки похлепан и прождрљив густи сплет 

подземног биља или само електричних каблова или алги 
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(па даље долином Вардара све до Солунског залива на југу, постоји 

цео појас уздужних поремећаја, или боље речено, раседна зона на којој су у 

млађим терцијарним епохама радили и прави вулкани избацујући) 

и то густо ткиво корења које се споро покреће опипавајући наслепо 

растресите слојеве песковите земље, слеглог речног шљунка, конгломерата, 

верујући да постоји негде тај слободни и густи понор масне и хранњиве 

земље која може до у бесконачност да се рије и гута, то густо ткиво у коме 

већ сазрева намера о свим напорима далеко од слободног ваздуха, од ветра 

међу брдима 

(цео склоп терена састављен, је од читавог низа већих или мањих 

блокова међусобно поиздвајаним дубоким раседима, који се налазе у 

привременој латентној равнотежи. Ако напон савлада отпор међу 

појединим од њих, долази до комешања и већином до спуштања таквих 

блокова, и ако је већих димензија то спуштање) 

дубље и све дубље могло је да се оде, да се сиђе степеницама које 

одјекују од ковања неких тамних метала, да се провуче кроз нека врата 

закована дебелим и незграпним клиновима, да се прође потрбушке кроз неки 

тамни ходник, хладних зидова који дишу тешким капима нечистог бетонског 

зноја, да се премосте све те гадне замке, сви варљиви мостови, да се провуче 

кроз све заседе, кроз све страже, да се сиђе и тамо где нема места за стопу, да 

се прође свуда и да се уђе у одају тајне 

(јужни део Балканског полуострва нарочито је подложан таквом 

раскомадавању при чему поједини блокови дуж раседа тону ка јегејској 

депресији. Поједине планине као и многа острва у Јегејском мору 

представљају заостале делове. Овај процес се врши лагано и данас. С 

времена на време, када се обаве изненадно, манифестују се) 

ка каквом мору, куда, ка чему, ка коме циљу, ка каквом црном кључу 

тонемо овако, ка каквом то тајном улазу, ка каквом мору. Шта нас чека иза 

мирног слоја, иза иловаче, иза глине, иза равнодушног лица песка, иза 

асфалта који пуца у великим пукотинама као у суши. Ја сам мала затегнута 

жица у разгаламљеном, хаотичном инструменту, ја сам перо у крилу које не 

зна куд лети птица, говорио је Драган, ја сам слепи просјак усред дворског 

преврата, усред вихора и мачева. Ја не знам, ја не распознајем, ја не могу да 

дознајем. 
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Био је сишао искривљеним степеницама, поред зидова који су се 

отварали као да кришом желе да открију неки призор неба, стајао је усред 

усковитлане прашине која је од грла чинила храпаву кору кестеновог стабла, 

поред људи који су необучени говорили сви углас, и тада виде да Олга није 

међу њима. 

 

21. 

 

Ко ме буди, рече Олга, ко ме баца са кревета. Не, не желим. Нека све 

иде без мене, нека ме не буде, не тако грубо. Брзо, куда брзо, ја не желим. 

Не, не, такву игру не прихватам. Враћам се у сан, вратите ми покривач, 

никуд не желим да идем, од ничег не бежим, нигде се не журим. 

Покривач одлете и Буба је стајала над њом. 

Брзо, викала је она, брзо, кидај, кидамо, земљотрес. 

Трчали су затим некаквим степеницама које није могла да позна, 

поред пукотина (кидај), не, ја не прихватам, поред бетонских стубова (кидај) 

који су се кривих, не прихватам, поред зидова који су одједном постали 

искривљени, ударени неким опсадним овном, не прихватам, заглушени, не 

прихватам, ошамућени, угушени од кречне прашине. Не прихватам, 

говорила је (или шапутала) Олга, а кућа је иза ње нестајала у прашини, Буба 

је још једном повуче за руку и затим је више није стезала тако чврсто: 

стајале су ослоњене на дрво на плочнику и гледале гомилу рушевина која се 

указивала из прашине. Прво што је помислила, гледајући своју руку, било је: 

Не, то се не плашим ја; то дрхти моја рука. 

А затим опет: 

Не прихватам. Не прихватам. Не прихватам. 

Јер кроз суву, жедну прашину протрча човек који је имао крв уместо 

лица, жена носећи дете. 

Брзо, рече Олга. Трчали су улицама (Не прихватам, говорила је Олга, 

хоћу да се вратим у сан и да се пробудим у неком другом јутру, а људи су 

трчали кроз прашину која је постајала све лакша и прозрачнија, трчали 

сваког тренутка све јаснији и стварнији, трчали испливавајући из измаглице 

да би застали одједном пред неким призором. Крв је свуда била прекривена 

танким белим слојем малтерне прашине) и одједном се нађоше пред кућом 
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где их је пред вратима сачекала газдарица. Јесте ли живи, викала је она као 

да је глува, јесте ли живи, питала је безброј пута док је Олга гледала кућу. 

Није јој ништа, није јој такорећи ништа, говорила је она у себи. 

Драган је жив, говорила је, када се газдарица сети: Драган је отишао да вас 

тражи, рече, ја сам му рекла је сте сигурно код Бубе. Улицом је трчао 

огроман пас отргнут са ланца, на велосипеду је за њим јахао један потпуно 

го човек. 

Господе, говорила је газдарица, господе, шта се дешава са овом 

земљом. 

Треба да узмеш нешто од хаљина, рече Буба и показа на кућу. 

Не, викну газдарица. Зар не видите да се још увек тресе. 

И у потврду њених речи негде одоздо, из тешког мрака геолошких 

неспоразума и разрачунавања, затутња: кроз црни левак вртлога усисавао је 

неко превелике, усирене комаде недокуване земљане каше, сркао је ка неком 

узаврелом хаосу, и са њом све: крње камење остало од некадашњих стена, 

крупни шљунак из некадашњих речних корита, суви песак од кога је могао 

да застане залогај, подземне грађевине кртица, камене секире обожавалаца 

огња, мозаике из вила изопачених римских војсковођа, турску канализацију, 

чворновату калдрму и макадам путева, кости кириџијских мазги, гвоздене 

чворове ПТТ уређаја, старе боце са ђубришта, поломљене саксије, зарђале 

конзерве, неексплодиране гранате из прошлих ратова, свашта; загрцњујући 

се, подригујући, кркљајући. 

*** 

Драган дотрча до куће (први спрат, лево, понављао је, узимајући дах, 

пљујући кречну прашину која му је сушила уста, провлачећи се између 

камиона пуних рањеника, прескачући преко искиданих телефонских жица, 

први спрат), газдарица је, несумњиво, говорила о тој кући. Помисли нејасно: 

небо. Небо му се учини превелико. Схвати: срушена. Унаоколо су стајали 

људи. Ко је плакао, ко је стајао блед и без речи; Драган није видео. 

А људи су видели: младић у кратким панталонама и мајици провукао 

се између два стуба и нестао на месту где су некада стајала врата која су 

водила у подрум. 

Ја долазим, рече Драган. Ја сам онај који уноси светиљку у тамну 

кулу. Ја сам онај који проналази. 
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Газио је по циглама које су биле затрпале степениште. Зид је био 

срушен. Драган клече и провуче се. Долазим, рече. Оштрица (дрво или 

гвожђе?) запара му раме. Осети, заједно са болом, пузави, топли ход густе 

течности. Крв, помисли он. Као и сперма, као и љигави омотач око тела 

водених животиња, као и млеко, пуна некаквих искричавих 

фосфоресцентних сазвежђа која лепршају и комешају се, појављујући се из 

маглина. Наслони се на зид. Ја је лижем, рече. То нисам ја; то су преци. 

Слана је као зној, као море. Ја дознајем. Пође, пружајући руке напред. 

Тамно: куда води пролаз? Он поче да пузи потрбушке. Ка топлом језгру 

земље која се мења и обликује кроз њихања спорих плима, кроз агонична 

избијања нових извора, кроз преламања и спајања рудних слојева. Куда, ка 

чему, ка ком циљу? 

Људи су споља видели: земља се још једном затресла и рушевина се 

споро раздвојила на два дела: цигле су легле на земљу уз неки унапред 

припремљени пристанак. Ко је плакао, ко је стајао блед и без речи; у тим 

тренуцима нико није могао да буде ни у шта сигуран. 

Када је екипа за спашавање стигла, неко је рекао: 

Један младић у кратким панталонама ушао је у зграду пре него што 

се сасвим срушила. 

Када се срушила, он је већ био изишао, рекао је неко други. 

Немогуће, рече неко. Видели бисмо га. 

Какав младић у кратким панталонама, рече неко. То је био радник у 

рударској опреми. 

Није било никаквог младића у кратким панталонама, викали су људи. 

Такав младић није постојао, сложили су се сви. 

 

22. 

 

Не прихватам, говорила је она. Не прихватам. Он је лутао овим 

улицама; он је био овде, у овом ваздуху који је сазревао у додиру са топлим 

металом, са истопљеним катраном; сада га нема. 

Град се грчио, загрцњавао; у бунилу. Улице су бунцале између 

бесмисленог намештаја: плетене столице од сламе остављене насред улице, 

жуте вазе без дна, урамљене породичне фотографије сломљеног стакла, 

кишобрана без дршке, згњеченог под циглом као велики слепи миш. Као 
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речи које се престижу, не дајући једна другој да прођу, заглављујући се, кроз 

малтерну прашину трубили су камиони пуни бетонских громада, дизалице, 

скрејпери. 

Не пристајем, говорила је она. Трг је личио на пустињу: кроз 

пешчане вртлоге које је дизао топао ветар пробијали су се ошамућени људи, 

сакупљајући размахане крајеве одеће, пљујући. 

Око маслинасте цистерне војници су делили воду. Олга покуша да се 

пробије кроз гужву Неко је у близини говорио о мртвима. Сву косу, говорио 

је неко. Сву је косу почупао док се није угушио. Олга осети како јој се један 

мали уплашени мишић негде између врата и рамена грчи. Осети: длан се 

стеже сам од себе, одједном угрожен и незаштићен длан са мало зноја и 

ситним зрнцима малтера. Негде напред прскала је вода, отичући у топлу 

прашину. Рука се споро опусти. То је само моја рука, помисли Олга. Вода је 

прскала остављајући тамне мрље у прашини. 

Изиђе из гужве. Пићу на другом месту воду, рече. Унаоколо су 

раздражујуће блескала мала парчад поломљеног стакла; негде горе, са 

некадашње зграде, њихала се извијена гусеница олука: до очију с времена на 

време допирали су ослепљујући ударци, блештава сечива су претила виду. 

Ова светлост постаје зла, рече Олга; ова светлост, никада тако свирепа, 

никада тако огољена. Да није ње, можда никада не бих могла да поверујем у 

све ово. 

Улица је била закрчена: камиони су подрхтавали пунећи ваздух 

нервозом, мирисом машинског уља, димом. По замашћеном металу лепила 

се прашина малтера, мотори су се гушили. Ваздухом се ширила жеђ. 

Олга уђе у двориште срушене куће. Лишће је било покривено 

црвенкастом прашином. На ниској бетонској огради пумпе седели су људи и 

разговарали. Један је био скинуо ципелу и покушавао да је веже жицом. Олга 

пође ка њима, затим стаде. Под циглама је лежала убијена мачка. Зуби су јој 

се белели као црви. Олга се окрете. Осети се прљавом. Када бих могла да се 

окупам, помисли. Мирис лешине пузио је потрбушке; с времена на време се 

дизао; имао је спор и поуздан ход и упијао се у кожу. Овај мирис, помисли 

Олга. Ишла је натраг ка улазу, покушавајући да не додирује у ходу крупно 

прашњаво лишће. Иза себе зачу звук: човек поред чесме ковао је ципелу. 

На улици неко је бацао постељину са трећег спрата: немоћно, у очају, 

кукавички. Чаршави су се закачињали о телефонске жице, висили са дрвећа. 
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Између два прелетања панично разлетелих белина Олга виде: да ли је то 

била његова бела кошуља, да ли је то он ишао, месечарски недохватљив, не 

додирујући предмете, да ли је он заокретао иза угла, једини човек мирног, 

одмарајућег хода, као да гази по покошеној детелини а не по поломљеним 

стаклима? Не, рече она у тренутку затим, у једном одломку времена у коме је 

осећала лаку вртоглавицу као пред понором, не, не пристајем на ту игру. Она 

затвори очи: небо побеже некуд горе, ван дохвата вида; улицу замени сиви 

зид, разједен белим мрљама; једна мрља поче да расте, да се шири: бео 

претећи круг. 

Пре него што се круг приближио до свеобухватне близине, она 

отвори очи: улица је пролазила поред ње, као и тренутак пре тога, раскидана, 

муњевитих прелаза, али без њега. Она је стајала усред уплашених ужурбаних 

људи који су налетали на њу руку спојених у загрљај око саксија са 

фикусима, усред људи који су носили у једној руци весло (откуд весло?) а у 

другој зидни часовник, усред дечјих колица пуних тегли са туршијом, усред 

огледала изнесених на улицу која су између два светлосна сигнала преламала 

и њену слику. Затим пође полако, прескачући гомиле цигала, газећи преко 

разбацаних књига. 

Пређе мост (само је реци било свеједно: течем, тече брбљива 

коњугација таласа, течемо, теку), иза града су мирно стајале тополе, на камен 

пред њеном ногом спокојно се пењао гуштер. Брда су лежала спокојно, 

чврсто усађена у земљу, на изглед непроменљиви облици, камен и белег, пут 

за воду, сметња за ветрове. Сунце, рече она. Брдо. Под светлошћу која је 

одгризала делове пејзажа сви предмети су постајали тешки, као изливени од 

олова. Није постојао део реке, продужетак венца брда, неколико дрвета. Олга 

се окрете: успостављајући споро некакву видну равнотежу, пејзаж је враћао 

изгубљене делове. Али сада није било (сунце је пало на ту страну као што 

пада балван) камена са гуштером, прашњаве стазе, кућа с оне стране реке. 

Тек сада, она виде: на сувој трави, између поломљених водоводних цеви и 

гомила зарђале жице, седела је породица усред разбацаног покућства. Сви су 

гледали ка њој. 

Олга се окрете и пође полако путем, гледајући пред ноге. На улазу у 

град прође поред музеја. Неколико људи превртало је цигле. Виде: парче 

керамике лежало је као осушена кора старе крви на рани. У малтеру, сивом и 

раздробљеном, видео се гвоздени шиљак: део грађевинске конструкције или 
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врх стреле? Присети се мутно (Археолошке ископине враћају се у земљу) да 

је већ нешто о томе прочитала. Где? И када? Јуче, пре два дана, у неком сну, 

када? Стајала је, схватајући нешто, покушавајући да схвати, да ухвати нешто 

у тренутку, да се врати негде. Еј, викну неко. Окрете се: један од радника је 

посматрао. Имао је лице урамљено у црну браду, светлуцаву од зноја. Она је 

узалуд покушавала да поново задржи изненадно, не до краја обликовано 

сазнање. Радник је још увек посматрао, ослоњен на будак. Олга се окрете 

уморно и пође споро улицом. 

Када уђе у груби, мушки хаос града, присети се да је цело преподне 

жедна. Прашина и малтер су убијали мирисе и надраживали грло. Војници су 

на углу подизали, бетонску плочу са порушене зграде. Имали су беле газе на 

лицу. Она се сети епидемије, неких егзотичних романа, тропских болести, 

мисија. Град је био пун гласина о нађеном злату у распуклој кућици неког 

поштанског пензионера, о сувим, мумифицираним лешевима кријумчара 

опијума нађеним у Сули Хану. 

Попречном улицом прође камион. На њему је, на отвореној 

каросерији, стајала Буба у претесној и краткој, избледелој бригадирској 

блузи, између рудара под шлемовима и Цигана сакупљених ко зна откуда, 

разгаламљена и размахана. Јесу ли ишли да рашчишћавају рушевине, да 

истоварају сандуке са храном на закрченој станици, да спашавају књиге из 

библиотеке, где? Олга покуша да јој махне руком; Буба је не виде: викала је 

нешто руковаоцу дизалице која је препречавала улицу. Усред густе гужве 

катранских, поломљених, напуклих гласова њен глас се није чуо. Олга 

покуша још једном. Камион продужи. Суви ветар је носио ситан измрвљен 

креч са рушевина. Људи су имали бела лица. 

Кад би он био овде, помисли она, знала бих шта да радим. Овако не. 

Овако је све бесмислено. Отпутоваћу, рече неодлучно. Отићи ћу. Из 

вишеспратнице на другој страни улице излазио је човек. Ишао је натрашке, 

пажљиво држећи у рукама нешто што је хтео да изнесе кроз врата која у том 

тренутку нису могла да се отворе докраја. Заглављен, он се мучио, смешно 

мрдајући леђима. Има главу која је округла као у шумских мрава, помисли 

Олга. Иза неколико блокова кућа нешто паде: рушио се неки кров, падао је 

зид; чуло се је отегнуто шкрипање цигли које су се раздвајале. Човек на 

вратима нагло се повуче: стајао је: враћајући равнотежу насред улице, 

држећи у рукама гомилу епрувета, индукционих калема, акумулатора. 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

711 

 

Окретао се беспомоћно не знајући где да их остави. Сада је све бесмислено, 

рече Олга. 

Сунце је лежало над градом, разједено као од неких опасних болести, 

рошаво од оштре прашине. Људи су се кретали тешко, као да им је сунце 

сметало у томе. Дизалице су се окретале ошамућено: дизале су се ка сунцу, 

уздизале иза рушевина одједном, изненада, указивале се иза прозора соба 

које су имале само један зид. Лежао је, говорио је неко, а иза њега је 

водоводна цев капала и није знао да ли је крв, глас се губио у шкрипању 

гвоздених делова који су се трљали у сувом ваздуху. Да ли крв, помисли 

Олга, да ли крв може да буде тај смисао, и врати се натраг. На изгаженој 

трави сквера стајала су болничка кола са на брзину исписаном паролом. Шта 

сте јели од јутрос? питала је болничарка. Олга покуша да се сети. Ништа, 

рече коначно. Болничарка се окрете ка лекару. Не, рече лекар, ова је превише 

мршава. Малокрвни сте, рече гледајући је све време преко рамена, не 

можемо да вам узмемо крв. Олга слеже раменима. Ни то, рече. 

Подне је затварало град у сунчану замку. Олга је осећала како су јој 

ноге отечене, мучила је жеђ. Има бога, викао је сулуди старац са 

полусрушеног балкона, има бога и арханђел Михајло ће казнити све оне који 

сакупљају порез. Олга се споро пробијала кроз гужву. На камионе су били 

натоварени мртвачки сандуци, хлеб; цела једна дечја болница се евакуисала. 

У једној улици Олга виде чесму. Стаде у ред; сунце је ударало у потиљак, 

осећала је како јој се зној меса са ситним зрнцима малтера. Нашли су их 

обоје потпуно голе, причала је жена иза ње. Били су љубавници. Олга није 

могла да се окрене да би видела. Када дође до чесме, наже се. Негде је 

пролазио камион, тутњећи развучено. Вода је имала укус гвожђа. Кроз какве 

руде, кроз какве слојеве, куда, зар к мени, помисли Олга. Одједном кроз 

воду, кроз гвоздени грлић чесме за који се држала, осети лак дрхтај који се 

увећавао. Схвати да звук не долази од камиона. Подиже главу, још увек 

жедна. Виде: сви су стајали укочени: рудари који су били сели за тренутак на 

рушевине да би сажвакали растопљену сланину, милиционери, они који су 

лежали на гомилама цигала запевајући, болничари. Ево га, рече неко. Ево га 

опет. 
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Жути одрони земље, кожасто лишће неког сушног растиња, трагови 

машинског уља на зарђалом песку (црно), најежена стрњишта, на камену 

лишај боје сумпора (црно), неки усамљени дивљи плод, црвен. 

Воз је улазио у пејзаже и пејзажи су окретали за њим, широким, 

лењим потезима. 

У земљи која је промицала поред прозора забелела би се понека бела 

жилица (траг кречњака, измрвљена сува кућица пужа?), земља се спуштала 

нагло, иза траве је расло, као после кише, небо. 

Један инсект улете кроз прозор, додирну рамена људи шуштавим 

уздахом, засветлуца. Затим нађе пут према светлости, истопи се у њој, 

нестаде. 

По лишћу багремова густо је била посута прашина, иза лишћа су 

провиривали неки кровови (дугачке куће монотоно распоређених прозора: 

складишта или касарне?) на које је киша заборавила, пут у сенци (црно), 

облаци. 

Гробље је у старој трави. 

(Црно.) 

Црвене ране летњих брда. (Црно.) 

Напуштени коњи остављени мувама и жеђи. 

Црна стабла бандера промицала су поред прозора. Олга је седела крај 

прозора, додирујући с времена на време руком стакло које је подрхтавало; 

оцртан на њему, њен нејасни лик лебдео је над сликама предела; изгледало је 

као да га упијају суве, распукле равнице, где су у сивој земљи још увек 

стајали скамењени отисци говеда, као да га разбијају, појавивши се нагло, 

размахани зупци мостова, као да га састављају поново, као у дечјој игри са 

коцкама, кратка тамна огледала тунела. 

Неко је пролазио ходником; то се осећало у лакој, брзој промени 

светлости. Није морала да се окреће глава: све је поново постајало исто, чуло 

се отварање врата у другом купеу, неразумљиви одломци разговора. Све 

друго било је сањиво, удар на удар, удар који тражи удар, љуљање у кратким 

али малаксалим таласима, римоване бесмислице, успаванка која баје у 

дозивању сна: зуб за зуб, руб уз руб, дуби дубок дуби дуб. 
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Олга је покушавала да ухвати мелодију тих пејзажа, ритим њихових 

промена. Једна телефонска жица одскочи високо: цео пејзаж зазвуча као 

пуна нота; неколико живица провукоше се доњом ивицом слике као густо 

исписани знаци, за њима задрхта за тренутак разрогачено око полуосушене 

баре. Ено, рече Олга, линија планине иде нагоре, ено тамног звука храстове 

шуме, ено цео се низ брда уплиће. Црвеница са пуно грубости улази у сиву 

спеченост падине; песак приморава зеленило на повлачење. Ено: река 

раздваја поље на два неједнака дела. Ено: једно усамљено дрво. Један дуб, 

један крик, један трен. Осећала је: иза тих слика полако бледи слика једног 

града свег побелелог, са празним рупама прозора. Као лобања, рече. 

Стари гробови су се гушили у трави. За тренутак: лишај који се 

рацветава на каменом белегу уместо цвета, уместо знака. Опет: старо гробље 

на брду. Камен нагнут до земље, утонуо већ усред оштре траве, као да 

никада није био подигнут људском руком. Не разликује се од обичног 

камена. Булке којима ветар кида прецветале латице, као да брише цео свет, 

потез по потез, из дечје цртанке. Говеда боје земље. Црквица. Нека бетонска 

зграда-направа. (За воду?) Гомиле зарђалих шина. Деца која бацају камење 

за возом. Река. Нека фабрика. Опет гробље. 

Када Олга сиђе из воза, подне је било прошло. Аутобус ће доћи за 

пола сата, рече неко. Олга погледа унаоколо: мала зелено обојена ограда од 

летвица, чесма окречена бело, лепо исписани натписи. Ту се ништа не 

дешава. Сети се града који је личио на бојиште. Присети се уз напор: 

напустила га је тог јутра. Изгледао јој је удаљен годинама, једва познат, као 

из сна. 

Хоћете ли? упита је сапутница, уморна уплашена жена са двоје деце. 

У рукама је држала бурек. Маст је блештала на сунцу. Не, рече Олга, хвала. 

Осети се због нечег крива пред том женом. Из станичне канцеларије изиђоше 

двојица железничара. Један од њих, млађи, блед од неспавања, покуша да јој 

се осмехне. 

Куда путујете? упита је жена. Трже се: куд? Затим виде да је жена 

окренута на другу страну. Била је уплашена питањем. Како бих могла да 

објасним, помисли. Не, рече. Не бих могла то да објасним. Како бих 

објаснила то што не путујем кући, већ у тај непознати град, једном само 

виђен, на неколико дана, на једној школској екскурзији. Да видим његове 

родитеље. Чије родитеље? Једног младића погинулог у земљотресу. Јесте ли 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

714 

 

добро познавали тог младића? Да, познавала сам га. (Лажем. Или можда не 

лажем? Познавала сам га.) Зашто идете к њима? Имате ли нешто да им 

кажете? Да. Мислим да имам. Шта? Не знам Оставио вам је неку поруку пре 

него што је погинуо? Не. Не знам. Ништа не знам. Али желим да одем у тај 

град. Видећу затим. Готово. То је доста. 

Жена се окрете ка њој. (Почиње, помисли. Куда идете?) Када ће доћи 

аутобус? упита жена. 

Сада, рече Олга, и аутобус се појави из угла као да је чекао само 

њену реч, ту кратку најаву без које није могао да се појави. 

Олга осети како јој се хаљина лепи уз тело: у аутобусу ваздух је био 

топао од додира са прегрејаним металом, од испарења некаквих великих 

врећа које су лежале на поду и преко којих је морало да се гази. Олга 

додирну запрашено стакло прозора. По његовом учесталом подрхтавању 

осети да аутобус полази: била је затворила очи. Затим опет поље запљусну 

жутим искрзаним таласом прозоре: коњи и гробови, деца. 

Осећала се као велико огледало у коме се без престанка преламају 

пејзажи. Ја видим, рече. Видим: боцке које су изрезале видик, остатке 

некадашње куће (црвенило цигли упила је земља унаоколо), мале сребрне 

струје које се крећу у уморном телу реке, белутке. Видим: мрље светлости 

које нагло налећу на лице сапутнице и нестају: то неко дрво поред пута баца 

своју сенку од заробљене воде. 

Жеђ за сликама је расла у њој. Погледа косу сапутнице: ветар у њој, 

суви песак сунца, одвојени прамен који се увија по неким својим законима. 

Подрхтавање, затезање, опуштање: лептир промаје лепрша у кавезу 

одблесака. 

Из подскакивања возила одвоји се својим самосталним меким 

ритмом једна светла мрља, одблесак огледала, неког углачаног металног 

дела, чега ли, и заплови по људима, по зидовима аутобуса, по стаклу. Са 

друге стране, као њен одраз, указа се лептир који долете из изломљеног 

хаоса грана у пролазу које су се оцртавале на стаклу прозора (када је, где је 

већ једном видела све то, упита се Олга); и обе ствари, и мрља и лептир, 

неколико пута прођоше једно поред другог, као у некој игри, затим се 

сретоше, за тренутак као да су стајале непокретно, а тада је свако могао да 

види: остао је само лептир, мрље није било. Лептир је летео још поред 
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стакла, тада, на окуци, аутобус повећа брзину. Лептир нестаде у поломљеној 

површини грања и зеленог стакла. Мрља се појави на другом месту. 

Где сам ово већ једном видела? рече Олга. У неком сну, у неком 

трену? 

Мрља је подрхтавала. Као на боку чамца који плови по мирној води, 

помисли Олга. 

Окрете се ка прозору: опет жуто поље, канал, неки други пут који иде 

извесно време такорећи упоредо; црвени аутомобил (странци), гомила песка 

поред километарског стуба (поправка), велосипедист. Излет? Затим воз који 

пролази близу: панични комади светлости, одломци пејзажа, звучни хаос 

сугласника и гвожђа. Затим опет пејзажи (као они које угледамо израњајући 

из реке да бисмо узели ваздух, помисли Олга), заошијани и размахани као 

животиње које се бране од мува, равница која силази ка нечем, земља која 

добија линију олакшања, благог узвика, обећаног одмора. Пејзажи, рече 

Олга, а пред њима једно лице. Моје лице. То лице које развлаче пејзажи без 

даха. 

Није била ту када неко иза њеног седишта рече: Језеро. Требало јој је 

времена да се врати, да се осврне по аутобусу и да схвати: плава плоча која је 

као избачена из праћке неког успутног дерана заблеснула прозоре била је та 

испљуснута реч, то водено сечиво, тај блесак без варке. Да је имала времена, 

осетила би страх; овако јој је само кроз зглобове, кроз хрскавицу и нежне 

лигаменте око груди прошао сладак бол: груди су одговориле на тај позив и 

припремале се за другу врсту дисања. Учини јој се, их је била истина: 

замирисало је на велики проветрени ваздух. 

 

24. 

 

Мирисало је на воду у сенци, на водено биље које не познаје сунце, 

сасвим мало натруло. Њене ноздрве биле су већ привикле: увлачиле су споро 

тај маховинасти мирис; био је густ и њој се чинило као да са њим прима 

храну. Лежала је на бетону сва испружена, осећајући с времена на време 

чврсти притисак бетона на коленима, куковима, лактовима; на грудима. 

Требало је да само мало подигне главу да би видела језеро. Знала је: 

искошена блештава плоча, рез светлости, располовљени ваздух. Гласови су 

долазили однекуд. Негде далеко су говорили или се довикивали људи, али 
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гласови су се чинили веома блиски: били су присутни у светлости: мале 

оштре светлуцаве речи без смисла. Присети се: долазе младићи који сваког 

дана седе ту, досађују се на сунцу, мало пливају, гледају њу, смеју се. 

Беспослице на један диван начин. А шта она ради? (Кораци по песку. Шум 

воде у млаком плићаку. Гласови.) Заиста, шта ради она? (Гласови који се 

приближавају: већ може да се распозна један избледео, боје песка; један 

таман, са воденим сенкама у самогласницима, други су пратња.) Ништа. 

Лежи на сунцу. Плива. Зашто је ту? (Гласови се мешају са шумом прскања. 

Улазе у воду.) Да би видела опет ово језеро после свега оног што се десило. 

И још? (Гласови одскачу од површине језера: мале плочице које се одбијају 

од воде.) Да би била ту где је био и он. И сада? (Младићи су већ далеко. Сада 

сигурно искачу из воде: мишићи који као да раскидају опну воде, меки 

скокови, шумни повратци натраг у лежиште које се отвара.) Зашто није 

потражила родитеље? (Да ли су то сада још увек гласови или само ситна 

свађа брбљивих таласа и неповерљивих стена?) Можда их неће ни 

потражити. (Тишина: само сунце и таласи.) Да ли да устанем? Могла бих да 

лежим ту сатима; кожа постаје неосетљива за оштри притисак бетона, 

навикава се на сунце. Колико дана већ долазим овамо (мишићи се пуне 

сунцем, кожа се затеже) и лежим овако? Три; четири? Подижем руку: она се 

супротставља, пуна неког тешког сна, неке природне лењости. Тако сигурно 

сазревају плодови. Да ли сан кроз њих кружи, или лежи, тежећи према исто 

тако округлој земљи својом тешком сладошћу? 

Олга устаде. Осети: као кроз неке везане судове она слатка, 

ошамућена тежина премешта се из једног дела тела у други, руке поново 

постају лаке, ноге нестрпљиве. Мада га је очекивала, језеро блесну пред њом 

као изненађење. Сиђе полако у воду: тело јој се испуни малим сребрним 

сечивима, стрелама. Хладна светлост проструја јој кроз мишиће: они 

одједном постадоше чврсти и сигурни, заобљени. Ово је моја рука, рече 

Олга, мој врат, моји листови на ногама. Ово сам ја, а ово је вода. Заплива. 

Испрва одсечно, још увек стегнутих груди, затим све мекше. Ово сам ја, 

помисли нејасно, а ово је вода око мене. Нас две, рече. Пливала је покретима 

који су били у некој сагласности са једва приметним језерским струјама. 

Затвори очи. Осећала је онај танак слој прегрејане воде са површине, лакши 

и пун ваздушастих трунки донесених ту ветром са брда покривених 

презрелом травом, тело је клизило кроз један други слој, гушћи и чвршћи, 
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који је чинио мишиће концентрисаним и опрезним; само су ноге понекад 

додиривале онај тежак и таман слој воде из дубине, хладан и претећи. Када 

јој је у једном тренутку цело тело ушло у један такав слој воде чија је оштра 

хладноћа чинила кретње одсечнијим и краћим, груди јој се поново стегоше. 

Сети се прича рибара о изворима на дну језера, покуша да погледа око себе, 

у тамно плаветнило где су се њихале хладне водене траве, и убрза покрете. 

Наиђе опет на топлију струју и покрети јој постадоше мирнији. Опуштала се 

споро, мишићи су јој постајали заобљени, осећала је да је сродна са воденим 

травама, са малим рибама. Окрете се: обала је била већ далеко: наранџасте 

стене низ које је, цедећи се, оксид неких руда оставио растопљене трагове 

рђе (каква стара крв, каква рана, помисли), избледеле мрље зеленила, бела 

линија песка. Младићи су били отпливали на другу страну; њихови гласови 

поистовећивали су се са малим црним тачкама њихових глава. 

Она доплива до стене на којој се сунчала сваког дана. Стена је била 

мало острвце, последњи остатак дугог гребена који је улазио у језеро. 

Ерозија, споро подлокавање, помисли она; хридине. Вода око стене била је 

тамна: са стране је расла маховина и отварале се пукотине. Олга се ухвати за 

стену и подиже се; једна рука се оклизну, ноге направише две нагле, 

грчевите кретње. Помисли на таму која се отварала под њом, на сеновиту 

маховину. Осети бол у пети. Попе се. 

Када узе, седећи на стени, хладну ногу у руке, уплаши се: бела 

посекотина изнад пете полако се пунила крвљу. Згазила сам на шкољку, сети 

се она. Притисну рану. Како ћу да отпливам до обале, помисли. 

Шта је, рече неко, повређена? Окрете се: он је био полуокренут ка 

њој, управљајући једним веслом чамац. Како је дошао а да га не чујем, 

помисли. 

Шкољка, рече она. Истовремено, примећивала је: избледела коса 

(много сунца, много купања), тамна кожа, висок. 

Да видим, рече, (Истурене кости на јагодицама, истурене кости на 

доњој вилици; сав чвораст. Неподшишан одавно, примећивала је Олга.) Он 

пружи руку, наже се; држао је ногу и, као да то ради сваки дан, притисну 

рану. Олга осети: бела муња бола прође ногом. Мирно, рече он. Олга затвори 

очи. Ево, рече он, сада. Када поново осети бол, Олга још више стисну очне 

капке: слика обале која је још увек стајала под капцима поста бела, као 
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осветљена светлошћу олује. Ево, рече он, заиста шкољка. Олга је држала 

затворене очи. Готово је, рече он. Сада у чамац. 

Олга је седела насупрот њему и гледала га: имао је свакако неколико 

година више од ње (одавно на језеру: кожа на раменима блештала му је на 

сунцу оним изглачаним сјајем дугих летовања). 

Од језерске воде ране не загнојавају, рече он. Моћи ћете да се купате 

већ после два дана. 

Олга климну главом. Младић је веслао са уживањем, са нечим у свом 

ставу што се подсмевало напору. Волела бих да га видим како плива, 

помисли Олга. 

Бол у пети је час пролазио, час се појачавао. За тренутак, Олги се 

учини да је то у некаквој вези са оним светлим огледалцима која се пале и 

гасе унаоколо: мала нестална окца која се појављују на телу језера, као они 

ситни светли пупољци клица на телу подземних плодова. Језеро се унаоколо 

ширило као плод; чамац је усред њега био као језгро. Олга се наже: са стране 

чамца, на његовом боку, поигравало је мало парче живог сребра. Уз корење 

воденог биља споро су се успињали мали мехури сребрног ваздуха. На дну 

су се видели смањени, дечји пејзажи од песка и траве. 

Како се зовете? рече младић. 

Олга се осмехну. Олга, рече. Да ли ви намерно намештате шкољке да 

бисте стицали познанства? 

Младић климну главом. Ја сам кривац за недостатак кречњака у 

језерској води; од тога су шкољке крхке и оштре. Ја сам зауставио њихову 

еволуцију у најподогнијем тренутку за засецање у пете; пет милиона година 

чека ова врста шкољке да једну од њих нагази ваша нога. Задовољни? 

осмехну се он. Зовем се Зоран. 

Помало самозадовољан, помисли Олга, помало заљубљен у себе. 

Сигурно осваја немачке туристкиње са својим чамцем. Носи сребрни ланчић 

око врата као момци из италијанских филмова. Хоћете ли да ме превезете до 

обале? рече. 

Не, рече он, не надајте се. Тек сам се отиснуо у гусарско крстарење. 

Запловићемо. 

Други пут, рече она. Помало ироничан, помисли. Од оних који имају 

увек осмех над сваким својим гестом. 
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Слушам ваше заповести, рече он. Чамац се упути ка пристаништу. 

Олга је гледала покрете његових рамена; иза њих изникну купола црквице 

као љуштура пужа, наранџасте стене, облаци. Галеби су пролетали као 

делови ослобођене светлости. Ко је за плажу, викали су власници чамаца. 

Сва је слика избледела од светлости, помисли Олга. Светлуцају 

крупна зрна сребрносиве емулзије. Путујемо кроз стари филм. Гласови су 

помало увели, лица избрисана. Град се губи; постоји ли он уопште, или је то 

само навика воде, лака измаглица коју ствара сунце? 

Све је нестварно, рече. Тај град иза мене. Ја која седим у чамцу и 

водим смешне разговоре са неким младићем. Вода са сањивим дном. Само је 

овај ожиљак на коме се управо сасушује крв стваран. Тај бол једини зна да 

каже праву реч. 

Тада опет осети мирис сеновите воде. Чамац удари у обалу и у том 

тренутку жагор (оштре, светлуцаве речи под великом сунчевом светлошћу) 

као да се појача: земља их је дочекивала брбљивим мноштвом подневних 

довикивања. Пазите, рече младић пружајући јој руку, али Олга устаде 

(стајала је један тренутак сама и усправљена над водом; као свеци са 

средњовековних гравира, помисли), закорачи преко ограде чамца и осети под 

ногама како тло застаје чврсто: као да се укочило у запрепашћењу, као да је 

наједном престало да се окреће. 

Јесте ли сигурни да можете да идете сами? рече младић. 

Без бриге, рече Олга и осмехну му се. 

Младић је још увек гледао у њу. Олга осети да тешко одваја поглед 

од његових очију (малих оштрих струкова траве који се шире свуда унаоколо 

око смоластог језгра зенице) и уз напор погледа ка парку. 

До виђења, рече младић. Олга климну главом. У парку су се, око 

водоскока, играла деца чија су лица била посута сенкама. 

Пође (лаки бол у нози), пређе бетонску стазу која је одвајала парк од 

језера (мала тамна мрља воде са неколико крљушти; пецачи) и закорача 

стазом посутом шљунком. 

Не окрете се, али знала је да он још увек седи у у чамцу, са 

блештавом плочом језера иза себе, нагнут мало напред, са лицем у сенци, 

очекујући. Уђе под сенку дрвећа, остављајући мирис воде иза себе и улазећи 

у нове мирисе глатког лишћа и свеже зелене траве. 
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Нога јој је била помало тешка. Треба да идем по сунцу чак до хотела, 

помисли. Због ноге којом је тешко корачала, клатила је више руке. Биће 

фино ако после подне пада киша, помисли. Тада нећу морати да излазим. 

Киша, помисли. Крупне, пуне капи које се залећу да те ударе право у чело. 

Мале чврсте зврчке као у некој дечјој игри. 

Ишла је по сунцу. Када поново уђе у сенку, осети да јој је кожа 

сасвим мало ознојена. Истушираћу се, рече и сети се Бубе. Сунце је поново 

преузе. Осећала је његову врелину на раменима. 

Над водом исто овако пече, помисли. И над његовим раменима. 

Руком јој прође дрхтај, као да прсти желе да додирну нешто. Како ли плива? 

помисли. 

Полако је схватала да у ствари мисли у зависности од положаја руку. 

Руке тешко опуштене низ тело: у соби је сигурно хладовина. Рука подигнута 

једним неодређеним покретом ка коси: биће фино ако и по подне могу да 

одем на плажу. 

Биозофија. Да ли памтим то име из неког илустрованог часописа? 

Или је заиста постојало такво учење неког премудрог грчког филозофа. Нека 

моја мука мисли уместо мене. 

Дуго је испловљавала ка површини кроз светлосне левке и бешумне 

вртлоге, избегавала лаким кретњама и уз много предумишљаја паучинасте 

замке воденог биља, пресецала кружне путање издужених сеновитах риба, 

вукући ковчежић везан за ногу. 

Будећи се, полако је повезивала коцкице сна, схватајући да је 

ковчежић бол који јој отежава ногу. Лежала је, не коначно будна, на 

ознојеним чаршавима, љуљајући се још увек у млакој води сна која је 

незаустављиво истицала. 

Иза затворених прозорских капака сунце је још увек продавало своја 

отровна огледалца. Била је ознојена: ознојена места су јој тежила; усвајала је 

споро покрете. 

Не, рече она, нисам болесна. Само мало грозничава. То је од ноге. 

Окупаћу се, рече. Још увек лежећи свуче гаћице; свила је слушала 

јегуљасте покрете мишића: млака вода која се слива са ногу после проласка 

великог таласа; на палцима се закачи и закопрца, колебајући се и зачикујући. 

Она се покрену: све тачке тежишта пођоше негде телом, звезде 

зглобова описаше лук претходећи покрету, делта трбуха образова стрелу; 
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кроз тело је пролазила мушка метална накиселост, сребрнасти електрицитет 

жеље. 

Устаде: колена се сакупише, цело тело исписа некакав несталан знак; 

сави леђа и исправи их; устаде. 

Подиже косу обема рукама (треба да се подшишам), и осети неко 

мутно задовољство што хода кроз полутамну собу необучена, нечујно 

газећи. За тренутак виде своје тело у огледалу: полусенке и белине, два-три 

места где кожа има златни прах на маљама (сунце које се пробија кроз 

прозорске капке), сенке на лицу. Уђе у купатило, застаде под тушем 

(пријатна хладноћа бетона), затвори очи и повуче ланчић. 

Изби хладан пљусак и пресече јој дах. Сваки млаз имао је свој удар 

по кожи; кожа је трнула, постајала чврста и глатка као површина листа на 

каши (летњи пљусак у шуми! удвајање производње хлорофила! распродаја 

озона!), млазеви су откривали тајна удубљења, оцртавали линије које су се 

секле у копљастим угловима. Држала је лице окренуто према млазевима 

туша: иза очних капака осећала је оштре капи као искре, мала бујица је 

покушавала да јој уђе у уста, слух јој је био ошамућен безбројним 

довикивањима водених одјека. Осећала је своје тело као мали рељеф на некој 

старој пари, чврсто и сигурно; све те линије и углови, мишићи који су се 

само при покретима откривали испод коже, непогрешиви механизми 

зглобова, отворене поре, нокти са белим полумесецима и белуци колена, 

цело то тело које је било њено тело као да је имало неке своје законе и своје 

циљеве, независне од њене воље и њених намера. 

Била је најежена док се брисала пешкиром. Изићи ћу, рече и отвори 

орман. Шта да обучем, рече: пуплин, помало избледеле плаве ситне коцке, са 

белом крагном; то делује чврсто и подсећа на гимназију. Или можда нешто 

са спуштеним струком. 

Одлучи се за хаљину боје недозреле брескве: горко зелено, опора 

месечина у змијастом грчу. Обуче се, сиђе брзо низ степенице газећи на 

прстима: на вратима је опет сачека онај хладњикави мирис широке воде. Као 

да пијеш разређено плаветнило у великим гутљајима, помисли. 

Затим схвати да се у светлости нешто променило. Хладан ваздух је 

долазио са језера. Припрема се киша, помисли. 

Док је ишла полако дуж улица поплочаних белим каменим коцкама 

као у приморским градићима, ослушкивала је далеки жагор плаже која се 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

722 

 

растура: наслућивало се да долази промена времена, летело је бело паперје 

маслачка, негде се откинуо лист новина из руку, одлетео ка небу, за њим 

полетели узвици. Улазила је у град, све је то остајало иза ње, као нејасан фон 

од избледелих гласова помешаних са подигнутом прашином. 

Између грана дрвећа пуних густог, влажног зеленила указа се жут 

исечак зида. За тренутак: на тераси под њим седеле су жене, испошћене и 

танких ногу, уседелице са очима као узетим са крила ноћних лептира; 

столице на којима су седеле биле су исплетене од сламе, са наслонима 

извијеним као врхови ластара лозе; у рукама су држале шоље чије су дршке 

имале облик ластавичјих крила. У следећем тренутку их сакри зеленило 

дрвећа. Да ли знам однекуд те слике? рече Олга. Али ево, већ је касно за 

проверавање: светлост се мења. 

Негде међу лишћем, у крпицама испраног ваздуха, остало је нешто 

мало даха језерске воде, рече осврћући се. Али ево, долази киша. Још један 

дах ветра, још један трен. У двориштима падају крупни, тешки плодови 

крушака. Могла бих себе да замислим као плод, рече Олга. Да се осећам 

тако: пуна нејасне стрепње пред падањем. Могла бих да се осећам као све. 

Падале су прве капи: тамне мрље по прашини на асфалту, 

узнемирено лишће, ваздух мало потамнео, испресецан дијагонално. Ваздух је 

цртеж кроја у женском часопису, сети се Олга. Коси бод, прошити. Једна 

крупна кап је удари у кључну кост: осети како постаје најежена. Треба да се 

заклоним, помисли. Поред ње протрча неколико младића погнутих глава. 

Негде близу мајке су дозивале децу, тражећи их. Не могу да трчим, сети се. 

Нога. 

У следећем тренутку улица је била пуна звучног пљуска. Била је 

празна, за тренутак испражњена, сем што је ка њој, укосо, трчао један 

младић. Брзо, рече он. До ње дође нагло, неумољиво јако, загушљиви и 

топли мирис земље из покисле баште. Она пружи руку и тек тада виде да је 

то младић из чамца. Зоран, сети се она. Опет, изговори она: на уснама јој се 

распрсну кап и изиђе некакав удвојен шум, мали звук сугласника и воде. Он 

гурну дрвена врата баште, протрча поред нове стамбене зграде (кишница из 

олука је текла загрцњујући се и замуцкујући у један велики суд постављен на 

земљу), проведе је стазом од навлаженог, сјајног шљунка (Нога, рече она), 

скрену крај шупе у коју је неки човек покривен шаторским крилом склањао 

велосипед (Одмах, рече он), и прелазећи преко оборене дрвене ограде они 
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претрчаше мало двориште пуно неког очупаног дрвећа (борови?) и попеше 

се, задихани, уз неколико дрвених степеница. Ето, рече он, бришући 

искошеним дланом косу, као да је одавно спремао да јој све ово покаже. 

Дрвени летњиковац на чијем су трему стајали звонио је под кишом. 

Како је нога, викао је Зоран. Она је давала знак да је у реду: осећала је да не 

може да надвиче шум кише. Он показа на врата. Напред, рече и поведе је 

држећи је за раме. Олга осети да полази, не она већ њено тело, да се оно 

покорава некаквом позиву садржаном у том додиру: влажна кожа одговарала 

је топлотом прстима који су лежали на њој, облина рамена договарала се са 

угластом чашицом длана. 

Олга се окрете: у све тамнијој киши борови су се једва видели. 

Осећала је своју кожу залепљену за хаљину (кључна кост!) и његов длан који 

је потпуно обухватао облину рамена. Ћутећи, он је пољуби. За тренутак 

киша поста још тежа: кроз њу су се кретале велике космате животиње, 

пролазила су крда, одвијали се огромни гмизавци. Језеро је нарастало: као 

некада, у његовом масном муљу на дну зарођивале су се љигаве 

беланчевине, протоплазмични покрети. 

Олга је држала затворене очи (загрљени: тела која осећају топлоту 

другог кроз влажну одећу; као додири меке, купинасте њушке младе 

животиње која се умиљава) и ослушкивала ужасни говор кише и лишћа. 

Затим погледа нагоре: његово лице, затим небо. Из таме су се појављивале 

блештаве оштрице кише и увећавале се претећи. Када спусти поглед (за 

тренутак ван загрљаја: он је био пустио и посматрао је као дете које 

покушава да провири са високе ограде балкона), морала је да се ухвати за 

зид: лишће, дрвеће, куће, све је хтело да похрли у мастиљави безмерни понор 

неба. 

Он је одвоји од зида: пољубац је будио кожу, доводио чуло додира до 

усхићења: кожа је бубрила, постајала заобљена као да чува у себи неко 

језгро, неки плод који напиње сокове да би се отворио влажном и плодном 

сунцу. Моја кожа, помисли Олга; моја кожа више не осећа мене: она би сада 

могла да се дâ дажду, да се трља око влажних и јегуљастих стабала дрвећа, 

да потоне у ноћ. Пољубац сиђе ниже: врат се изви, као у одбрани, 

откривајући нове пределе коже која је очекивала. (Кључна кост. Зато, значи.) 

Олга је држала затворене очи, али према пољупцима је знала да је 

његово лице још увек над њом, да киша пада, да над облацима клијају 
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изгубљене, ужасно забачене звезде, да се облаци, биље, рушевине тврђава, 

гмизавци, легенде, закопане амфоре, лешеви удављених животиња, црквена 

звона, ђубришта, плодови, радиоталаси, ларве инсеката, руде, љубави, 

метеорити, космос и степениште крећу ошамућено и необавезно, а ипак 

плодоносно и искоришћавајући случај у неке унапред предвиђене циљеве, по 

великим и непредвиђеним, а ипак сигурним кружним путевима. Ипак отвори 

очи. Његово лице је стајало над њеним и она, и поред тога што је знала да 

тако мора да буде, схвати то као чудо, као изузетност која је блиска варци, 

као непостојано привиђење. Постојиш ли ти? рече она. 

Чуј, говорио је он у мраку, у ноћи, у киши која се преплитала са 

растињем, чуј, говорио је док је киша падала на земљу, на ноћне животиње, 

на уплашене птице, на људе, чуј, говорио је он, а киша је обливала зидове 

кућа повећавајући усамљеност већ усамљених људи, чуј, говорио је он, 

постоји један тренутак у коме се живот осећа као немогуће чудо, као 

изузетак, као непоновљиви стицај околности. Тада, говорио је он, а киша је 

мрмљала нешто хаотично и луцидно истовремено, тада је све могуће и све 

постоји; тада, говорио је он, а киша је брбљала, неурачунљиво и ван себе, 

нешто о потопу, тада живот постоји у есенцијалном облику, у његовој 

најчистијој форми. Разумеш? питао је он, а она ништа није разумевала 

слухом, разбијеним и уплашеним од шумова који су се сустизали, разумеш? 

питао је он, и она је разумевала то што је он говорио задихано и узнемирено, 

кожом, мокром и пробуђеном, рукама и ногама, целим телом. 

И схватала је још да та киша унаоколо и посвуда по свету постоји 

због ње, због њих, да због њих постоји брдо у ноћи, ноћ сама, језеро негде у 

мраку, и сутрашње сунце. Његова рука јој је тумачила знања: прсти су 

говорили нешто чврсто и грубо, длан нешто о сну и стапањима. Он је водио: 

у мраку она додирну ивицу врата, наслон столице за лежање (улазе), осети 

мирисе собе: књиге које су стајале на сунцу и гаћице за купање (сушиле су се 

вероватно на прозору), под сасвим полако закрцка. Стајали су у мраку: он је 

пољуби, невидљив, и доведе је до кревета. Олга осети задовољство што је 

тако лако обучена: он је скидао без муке, лако, као да су се унапред 

договорили да учествују у некаквој дечјој шали. 

Његове руке су је обавијале: биле су мало хладније од њеног тела. 

Као водене струје, сети се њено тело. Лежала је у језеру. Дубоко негде, ка 

тамним мрестилиштима пастрмки, ка непокретним тешким слојевима 
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поноћне воде, ка мезозојским фосилима риба затрпаних под масним 

органским муљем, ка бледозеленим жилицама које су означавале кругове 

дубине што су ишли све даље и даље привлачило је нешто чему још увек 

није знала име. Ја падам, рече Олга. 

 

26. 

 

Још врло давно, почев од оног доба терцијарне периоде које је 

означено као олигоцен, пре неких педесет милиона година, највећи део 

балканског простора представљао је суво копно на коме су се могла 

формирати језера. Крајем олигоцена и у следећој миоценској епохи, наступа 

интензивно убирање земљине коре које доводи до формирања великог 

алпирског планинског система, ту рачунајући и западнобалканске планинске 

венце, Динариде и Хелениде. Самим тим настају крупне промене у распореду 

копна и мора. Једна од најзначајнијих последица уздизања алписког система 

састојала се у предвајању некадашњег Средоземног мора или Тетиса у два 

засебна паралелна мора, једно на југу, које углавном одговара данашњем 

Средоземном мору, и друго, северније, означено као Паратетис или друго 

Средоземно море, које се простирало од области Роне на западу, преко 

Швајцарске, Баварске, области Беча, Панонске низије, затим дуж обода 

Карпата, преко Румуније, Каспијског језера, Туркестана све до Аралског 

језера на истоку. Паратетис је био велико затворено море на северу од 

Балканског простора, које је стајало у вези са правим Средоземним морем 

на два места: преко области Роне на западу, и преко једног узаног мореуза 

означеног као „трансегејска бразда” која је ишла преко Албаније полазећи 

од старог Јадранског мора, пролазила близу јужног обода охридске области 

и ишла преко Епира и Тесалије до данашњег Волоског залива у Грчкој, затим 

савијала према истоку, текла преко старог егејског копна (где данас лежи 

северни део Егејског мора), преко Дарданела, Орфанског залива и везивала се 

за Паратетис у области данашњег Црног мора. Том трансегејском браздом 

балкански простор био је практично предвојен на два дела, један северни и 

један јужни. Доцније, у другој половини миоцена, веза између Средоземног 

мора и Паратетиса прекида се и трансегејска бразда претвара се у систем 

изолованих лагуна са бочатном водом. Паратетис постаје потпуно 

изоловано море чија вода постаје постепено мање слана, бочатна. У овој 
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фази Паратетис је обично означен као Сарматско море, које је покривало 

панонску, црноморску, јужноруску и каспијску област. У доцнијем развитку, 

Паратетис, чији су заливи продирали дубоко у Србију, нарочито долином 

Мораве и Тимока, претрпео је низ промена и распао се у изоловане басене, од 

којих је један представљао Панонско море са бочатном водом. Још доцније, 

средином плиоцена, Панонско море постаје сасвим слатководно језеро, да 

би најзад постепено отекло преко Ђердапа. Црно море је такође остатак 

Паратетиса и пред крај терцијара представљало је слатководно језеро. 

Најзад, и Каспијско језеро, са бочатном водом, такође је остатак 

Паратетиса, односно Сарматског мора. 

Као што је већ раније речено, област егејског копна одликује се врло 

великом тектонском активношћу још из терцијара и резултат те 

активности је појава многобројних тектонских котлина посталих 

спуштањем терена дуж раседних пукотина у земљиној кору. Оне су се 

формирале поглавито у плиоцену, испуниле водом и постале језера. Трагови 

језерске пластике у виду језерских тераса сусрећу се не само у многобројним 

македонским котлинама, него исто тако и у Тесалији, Грчкој, на егејским 

острвима и у Малој Азији, и сведоче о некадашњој обимној језерској фази. 

Сва су та језера у доба њиховог највишег стања општила међу 

собом преко језероузина и представљала делове једног јединог џиновског 

„Егејског језера” које се простирало од Прешева (северно од Скопља), преко 

области данашњег северног дела Егејског мора све до Спорадских острва, а 

можда чак и до Родоса и Крита. Његов главни део, дуг око 250 км, чинила су 

језера Аксијско, Мигдонијско и Стримонско. Од њега су се одвајали заливи и 

рукавци који су комуницирали са осталим, више или мање изолованим 

језерским басенима. 

За време дилувијума и доцније ниво тих језера стално се спуштао, 

иако врло вероватно са неједнаким осцилацијама. Резултат спуштања 

нивоа било је потпуно ишчезавање језера, односно њихово свођење на ниво 

данашњих језера у извесним котлинама, знатно мањих и плићих. 

Узроци смањивања, односно исушивања старих егејских језера нису 

још довољно разјашњени. Они се могу свакако свести на два основна. То су, 

с једне стране, климатске промене које су наступиле после Леденог доба, 

када је клима несумњиво опет постала топлија и сувља. С друге стране, 

тектонски покрети који су довели до постанка северног дела Егејског мора 
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на простору старог егејског копна између Мале Азије и Балканског 

полуострва. 

Балкански простор је данас област у којој су се кроз дуге векове, још 

од олигоцена до данас, готово континуирано смењивале језерске творевине 

једне за другима. Док су једна постепено ишчезавала или се напротив дуже 

времена одржавала, нова су се језера стварала и даље развијала. У великој 

генерализацији, може се слободно рећи да се балкански простор још од 

терцијара одликује упадљивим континуитетом језерских формација. Та је 

чињеница од великог значаја за разумевање историје живог света 

Охридског језера. Континуитет језерских творевина омогућио је у великој 

мери и континуитет старог терцијарног живог света, његово преношење 

са једних језера на друге, између осталог и на Охридска, које је успело да се 

одржи у животу још од терцијара до данас, и да у себи очува остатке 

старог живог света. 

Педесет милиона година после настанка језера, на обали је, на 

влажном шљунку који је био последњи остатак еруптивних стена, стајала 

Олга. Малаксали ваздух, изгужван по ивицама као лептир који излази из 

чауре, мирисао је на управо згњечено биље, на облаке, на рубље које се суши 

на ветру, на живот први пут. 

Језеро се још стресало после синоћне кише, као човек у сну који се 

сећа нечег преживљеног, али ветра није било; једна риба искочи из воде, 

блештећи; са пристаништа је полазио брод. Данас ћу да се купам, помисли 

Олга. Затим зачу кораке: опрани шљунак шкрипао је као уштиркана 

подсукња. 

Мислио сам да си заувек нестала, рече Зоран. Тако се обично догађа 

у филмовима. 

Могла сам да се вратим у језеро, рече Олга; али остала сам. Ипак: 

страшно ми се иде на плажу. 

Рано је, рече Зоран. У потврду његових речи, сенка једног облака 

потамни лишће на дрвећу уоколо. Олга осети како јој кожом пролази мала 

језа. Као да сам у води, рече она. 

Овде је у јутру увек хладно, рече Зоран. Он је држао руку на њеном 

рамену: стајали су пред језером као пред поседом који су освојили, као пред 

земљом која први пут доноси плод, свесни права која имају, али још увек 

неодлучни, покушавајући да га обухвате погледом. Језеро је имало дубоко 
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зелену боју, боју мрака у иглолисној шуми, боју маховине која расте на 

влажним местима. 

Проћи ће, рече Зоран гледајући облак. 

Отрчаћу по костим, рече она. 

Трчали су, ухваћени за руке, док се језеро иза њих грчило, већ 

малаксало, заплетено у безбројне омче ветрова и струја, напрежући се узалуд 

да каже већ једном речи које толико времена муца, балави, гута и избацује 

наопако, несварене и љигаве, неразумљиве. 

Еј, рече он одједном, између два узимања даха, шта је са твојом 

ногом? 

Она није могла да дође до даха и само се смејала одмахујући главом: 

чинило јој се да је тај ваздух одједном превелик за њене груди, да ће је 

угушити, да ће јој разорити плућа својом огромношћу, својош шаљивом, 

грандилоквентном, бомбастичном јутарњом експлозијом. 

 

27. 

 

Тајни живот ране: унаоколо кожа сасвим мало загрејана, поцрвенела; 

при затезању се појављује светла кап. После се засушује, добија покорицу; 

покорица отпада некада при купању. Остаје мали ожиљак, мало глатко место 

на осунчаној кожи. 

Зоран додирну прстом мали бели полумесец који се протезао по 

скривеном удубљењу иза зглоба. 

Скоро ништа, рече. 

Ништа, рече Олга. Лежали су у топлом песку. Пред Олгом су се 

размножавала крупно увећана зрна шљунка: мала бела плочица, са црном, 

испупченом линијом на једном крају (линија: неки минерал који се дуже 

супротстављао води), зеленкасти троугаоник (серпентин?), парче дрвета, 

изглодано и пуно бора, један белутак. Олга покрену лакат, премести тежину 

тела и додирну раменом раме Зораново: познате облине се сударише благо, 

као неке мирне, добродушне животиње. Олга остаде тако ослоњена на раме 

Зораново. Погледом је тражила белутак. Где је, хтела је да пита. Али један 

талас, њушећи за нечим по песку, претрча преко њеног видног поља. 

Распоред комада шљунка био је измењен. Сунце, помисли Олга, више 

кожом; сунце: колико је ових дана чврсто. Као да утискује у кожу жиг. 
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Гледала је крупне комаде шљунка: лево, сасвим уз длан, стајало је једно 

сломљено, излизано парче керамике. Већ сигурно одавно није могло да се 

распозна шта је представљала некада целина: крчаг, амфору, малу гробну 

светиљку. На једном крају било је остало мало глеђи. Све друго је било 

излизано до непрепознатљивости. Хтела је да пита: откуд долази? Колико га 

већ љуља талас, глача песак? Али Зоран је привуче и пољуби је у ознојени 

врат. Бледољубичаста риба из језера прође јој слабинама. Осети додир 

његове руке: чврсти додир који тражи одговор. Окрете се и осмехну му се. У 

његовим зеницама ширила се и сужавала једна мала златна боцка лета. Затим 

опет потражи избледелу црвенкасту мрљу усред шљунка: био је сакрио 

песак. Безуба уста таласа њушкала су над свим тим. Језеро је тешко дисало, 

притиснуто чврстом светлошћу. 

Окрете се, осећајући како врели песак додирује нове делове тела. 

Виде његово лице: чело избрисано светлошћу, полузатворене очи, мали 

осмех подрхтава као сенка у углу усана. Да ли си то ти, питала је, не 

очекујући одговор. Он је пољуби: лежали су у песку као крупне ларве, још 

увек без очију и без свих осталих чула сем чула додира. Разумевамо се преко 

коже, помисли Олга. 

Зашто питаш? рече Зоран. Олга се сети: његов одговор је долазио из 

некаквих далеких крајева, као да прелази огромна, избледела пространства. 

Понекад, рече она, сањам: седим крај некога, сунце је млако, негде зри 

грожђе, страшно сам срећна. Нечија рука је крај моје, неко седи крај мене: да 

ли си то ти? 

Не знам, рече Зоран. 

Често сањам то, рече Олга. Трошне бетонске степенице на којима 

седимо, последње куће предграђа у успаваном ваздуху, црвенкасто, такорећи 

воштано лице лозе по коме клизи поподневно сунце. 

Лежала је са челом на његовој руци: сунце је осветљавало само танку 

ивицу осунчане коже. Близу очију један мрав је ишао по руци, по танкој 

ивици између светлости и сенке, провлачећи се између светлих длачица; 

бледоцрвена глава, прозрачне ноге, црни труп. 

Где си? питао је Зоран. 

Овде, рече она не дижући главу. Само приближи горњу усну његовој 

руци: длачице је заголицаше по осетљивој ивици; по дрхтају његове руке 

знала је да је осетио. 
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Колико ћемо још да лежимо овако? питао је он. 

Не знам, рече Олга. Ослушкивала је: увеле, светлуцаве излизане речи 

неког шлагера, шум таласа, ветар у сувој трави, далеки гласови (плажа), 

стругање цврчака. Један велосипед пролази по песку, затим опет избледео 

звук шлагера, цврчци. 

Осећала је како се близу, надохват руке, језеро сакупља и шири, као 

сунчева светлост у пукотини ограде. Сунце је стајало над пејзажом као 

велика, тек искована груба пара. Осећала је: њеним телом пролазе житна 

поља, осипа се клас, пада зрно. Товаре грожђе у незграпне чунове, 

заборављени гроздови блеште под сунцем, ширећи око себе слатку светлост. 

Покрену руку: лепљива течност се љуљала у плодовима, мамила сунце, 

превирала. 

Кожа јој је била део углачане стене, коре дрвета; талас је ишао дуж 

ње, тражећи удубљење, склониште. Зоран је пољуби у раме. Она диже главу: 

испрва није могла ништа да види, све је био дрхтави цвет врућине. С 

напором је одвајала његово лице од боје песка. Да ли си то ти? упита. 

Никада нисам сигурна, рече. Никада нисам сигурна да ли сам те већ 

видела некад. Сви ови дани у којима си покрај мене, све то време, није 

никакав доказ. 

Као са укусом воћа, рече он. Као са укусом бресака које ти волиш. 

Заборављаш га сваке зиме и откриваш сваког лета. Зар ти се не чини да си га 

знала одувек, али и да га први пут осећаш. 

Са сваким плодом, рече Олга, понавља се та дилема. Као да човек 

проживљава цео један живот са сваким плодом. 

Била је подигла главу: стара, ћелава брда стајала су над језером. Нека 

места на њима била су углачана, као коњска кожа огрубела од додира амова; 

ретке красте зеленила покривале су жути кук, зарђао зглоб. Све је било 

страшно вечно, престарело, неизмењиво. Само је вода језера била управо 

створена, млада, лакша чак и од светлости. 

Он је био већ устао: његова глава је надвисивала брда. Гледао је 

осмехујући се. Знаш да си лепа, рече. Ноге? упита она. Он потврди главом. 

Олга погледа своје ноге: негде је већ била видела да се боја тако покорава 

заобљеном облику, да се топло истиче на најзаобљенијем делу, да се хлади 

тамо где се он ублажава. (Где? На плодовима?) Била је задовољна својим 

ногама. Била је задовољна својим телом, кумулусима, једва видљивим 
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птицама на небу, сувим травама, рибарским чуновима, топлотом песка, 

ваздушним струјањима, безбројношћу инсеката, облинама пејзажа, дубином 

језера. 

Устај, рече он, идемо да се купамо. Она се споро дизала, са леђа су 

отпадала мала зрнца песка, затим су се ноге скупиле, мишићи на трбуху 

постали чврсти. За тренутак је разумевала како се у утроби стена одвија 

кристализација, како се извлачи из чауре нови, још увек влажни лептир. Хоп! 

рече он. Она је стајала, док су небо и вода успостављали равнотежу после 

њеног устајања. Спечена брда ружних лица била су за тренутак нестабилна. 

Језеро је било дубоко као несвестица. Далеко, тамо где је престајала плажа, 

силазили су по белом песку ка језеру масни, црни биволи; њихали су се у 

слабинама, а затим су се, у води, љуљали зажмуривши. Као планине које 

тону, помисли Олга. Изгледало јој је као да се и пејзаж због тога нагиње на 

једну страну, као да пропада; као одавно некада, у детињству, после игре са 

окретањем, земља је зевала, зажмуривши и слатко тонући. 

 

28. 

 

Зажмуривши, Олга прескочи преко блештавог црног црева за 

поливање. Из завртњем недовољно причвршћеног отвора око уличног 

хидранта разливала се вода по бетону, отичући у већ мокру траву. Сунце се 

задржавало негде ту, на влажној гуми, на светлуцавом металу, као 

неуловљива, зејтињава бубица. 

Још увек личиш на гимназијалку, рече Зоран стижући је. Недостаје 

ти само још лептираста бела крагна и црна кецеља. 

То је било тако давно, рече Олга. Пре четири месеца. Отада се толико 

ствари десило. 

Зоран је узе за руку. Олга осети како му је рука помало влажна и 

хладна. (Пио је воду на чесми, сети се.) Кретала се такорећи жмурећи. 

Осећала је да ће јој припасти мука од тако јаког сунца. Није могла да погледа 

према језеру: растопљена плава боја лепила се широким, сликарским 

намазима по оделу, по рукама непажљивих пролазника. 

Ја сам мала прозрачна бубица залутала у тешке светлости биоскопа у 

предграђу, помисли Олга. Ја лебдим, подстицана светлосним убодима, 

држећи се за нити од светлости и прашине. Та светлост која преваспитава 
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наша чула. Сви уџбеници оптике неће помоћи нашем виду. Ја већ свуда 

видим мала сунца која се плоде. Језеро је већ пуно сунчеве икре. Ево: она 

истиче из плодова. Сок је као течан метал. Ево: мале бакарне плоче топе се у 

ваздуху. Ево: воде ме ошамућују својим одблесцима. Ја сам залутала међу 

врела огледала. 

Ти жмуриш, рече Зоран. Како идеш жмурећи? Осећам кожом, рече 

Олга. Понекад мислим да би нам било довољно само чуло мириса. 

Управљали бисмо се према мирисима. Увек бих могла да нађем језеро, воће. 

Нађи продавницу хлеба, рече Зоран. Купи неколико кифли. Нећемо 

да се враћамо са плаже на ручак. 

Поред продавнице стајао је човек са крупном округлом главом и 

канцеларијском торбом испод мишке. 

Купите и мени две кифле, рече човек плашљиво. Немам уза се пара. 

Још мало, рече човек поверљиво, примајући кифле, и ја нећу већ да 

тражим ни од кога ништа. 

Верујем, рече Олга. 

Ја сам близу циља, рече човек са великом округлом главом и из торбе 

извади умашћену и дебелу књигу. Ево, рече. Слушајте: Још крајем прошлог 

века, бечки зоолог К. Стурани посетио је Охридска језеро и у њему открио 

неколико посебних нових врста, од којих су неке (Planorbis paradoxus) 

показивале спољашњу сличност са бајкалским пужевима рода 

Choanomphalus; друге (Emmerlcia munda) јако подсећале на извесне фосилне 

облике из неогених слојева понтиско-панонске области... Ето, рече он 

задовољно, окренут језеру, можда ту лежи решење. Енергија згушњавана 

вековима налази пут свог поновног остваривања кроз сличност удаљених 

појава. 

Можда, рече Олга. Зоран је потврђивао главом. Човек са округлом 

главом се удаљавао ка језеру, стежући своју торбу. 

Мислиш ли да је луд? рече Зоран. Чини ми се да сам га негде већ 

видела, рече Олга. Уопште, у последње време ми се чини да сам многе 

ствари знала од раније, не знајући за то, и да је морало да дође ово лето да 

бих схватила, срећући их поново, да сам их знала. Нејасна сам, зар не? 

Зар не можеш да идеш по сунцу и да уживаш само у томе да идеш по 

сунцу? рече Зоран. Не можеш ли да уживаш само у пливању само због воде, 

само због песка? Не компликуј ствари. 
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Ја само претражујем ствари до дна, помисли Олга. Ја исцрпљујем 

уживања посматрајући их. Ја пратим пут сунца до плода, пут воде до листа. 

Ако мислим, то је само зато што више уживам у стварима чије сам узајамне 

везе открила. 

Ми смо у Ботиеиди, рече Зоран. Тако су овај крај називали Грци. То 

је земља између језера. Разумеш: земља одблесака, земља која постоји само у 

одређеним тренуцима. Не можеш да је имаш вечно. Можда само једно лето. 

Зато треба да је ухватиш чврсто; иначе, затим нећеш веровати да је уопште 

постојала. 

Излазили су из града путем који је водио ка равници. Жути пас 

истрча из ниске ковачнице. Прешли су мост. Прашина је лежала на лишћу. 

Ботиеида, рече Зоран, показујући неодређено унаоколо. Схваташ? 

Језеро се није наслућивало иза малаксалих гомила лишћа по 

воћњацима. Стабла су стајала чврсто у широком цртежу пејзажа. Напред, 

испред њих, оцртавале су се игласте линије инсеката који су прелетали, суви 

жигови осушених плодова трава поред ограда, зупчасте рецке мирног лишћа 

изнад глава. По крајевима пејзаж се утапао у сунчеву светлост, лепио се за 

смолу коју су испуштала стабла воћака, преузимали су га разигране, 

набубреле линије облака. 

Волела бих да седим ту и да не мислим ни на шта, рече Олга. Само да 

седим. 

Из воћњака је долазио мирис опалих јабука које су трулеле на оним 

местима где су при паду у слатко, крто месо ушли оштри струкови суве 

траве. 

Можда овде, рече Зоран. Ограда је била оборена. Прекорачили су 

бодљикаву жицу, већ зарђалу; по замршеној трави биле су разбацане камене 

плоче. 

Ово је гробље, рече Зоран. 

На плочама се расцветавао у облику цвета лишај. По стаблима су 

пузили крупноглави мрави. Овде, рече Олга. 

Лежали су под шљивом чији су плодови били обавијени паучином. 

Зрели плодови су падали, тупо ударајући о тло, тешки од сласти и топлоте. 

Унаоколо је мирисало на преврело. 
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Између стабала је било помало запарно. На плочама није било имена. 

То су биле само грубо исклесане плоче, белези који више нису говорили 

ништа. Ваздух је био пун густог испарења траве. 

Чији ли су гробови? упита Олга. 

Зоран слегну раменима. Свакако турски, рече. Држао је руку на 

њеном колену: и рука и колено бих су помало влажни од зноја; влажност је 

омогућавала да између два тела струји неко разумевање без речи, неки неми 

договор. 

Волела бих да су старији, рече Олга. Осећала је како под ногом лежи 

један плод, већ згњечен. Био је лепљив као влажна слузокожа. 

Зоран се наже над њу. Као мирис, помисли Олга. Тешки мириси 

летњих трава који успављују. Осети његове прсте који су откопчавали 

дугмад блузе. 

Овде? упита Олга. У гласу јој се осећала лака недоумица. Један зрео 

плод паде шумно у траву. Још један, помисли Олга. 

Зашто? упита Зоран. Због мртвих? 

Олга не одговори. Под лактом је осећала лепљиво месо још једног 

плода. Цела трава је била пуна меких зрелих плодова. Зоран је свлачио: сува 

трава се лепила за ознојену кожу; између голицавих убода оштрих влати 

траве лутао је нестрпљиви, чврсти додир усана: на тим местима крв као да је 

постајала крупнозрнаста. Малине, помисли Олга. Малине посуте снегом. 

Топле малине у голицавом снегу. Сачекај ме. Воће које је одједном свукло 

покожицу. Нервозна маховина. Ево, већ падам. 

Била је већ равна са гробовима у трави. У истој трави, у истој земљи. 

Ботиеида, сети се. Били су негде на почецима историје. Били су равни онима 

који су сада већ били измешани у искричавом муљу што је светлуцао због 

љуспи ситних животињица које су се распале у њему, онима који су 

оставили птицолике идоле у пећинама ради заштите од великих земљотреса, 

онима чије су кости носиле подземне воде кроз сплетове корења и градске 

канализације, залазећи у испретуране слојеве речног песка и старих цигала 

са заравњених рушевина. 

Извршивши то, пређе цела копнена војска и коњица преко оног 

моста који се налазио са стране Црног мора, а преко моста који је био са 

стране Егејског мора пређе сва стока и послуга. Прво је прешло оних десет 
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хиљада Персијанаца са венцима на глави, а за њима мешовита војска 

састављена од разних народа, која је такође прешла истог дана. 

А Асирци су у рату носили на главама шлемове, који су били 

направљени од бронзе и оплетени на неки варварски начин, а који се не може 

лако описати. Имали су штитове, копља и ножеве скоро исте као и 

Египћани, а осим тога и буздоване, оковане клинцима, и ланене оклопе. 

Бактријанци су у рату носили на главама скоро исте шешире као и 

Међани, а стреле су им биле од домаће трске и имали су кратка копља. А 

скитско племе Саке имали су на глави шиљасте круте капе, били су обучени 

у широке чакшире, носили су домаће лукове и мачеве, а осим тога били су 

наоружани секирама са две сеченице. Ови су се, иако су уствари били 

Скити, називали Амиргијске Саке, јер се код Персијанаца сви Скити називају 

Саке. Бактријанцима и Сакама командовао је Хистаспо, син Дарија и 

Кирове ћерке Атосе. 

Инди су били обучени у одела направљена од памука, имали су лукове 

од трске и стреле од трске, а на стрелама је био гвоздени шиљак. Ето тако 

су Инди били наоружани, а у рату су били под заповедништвом Фамазатра, 

сина Артабанова. 

Каспијци су пак ишли у рат у кожусима од овчије коже, са домаћим 

луковима од трске и са кривим персијским мачевима. Они су, дакле, били 

тако опремљени и наоружани, а командовао им је Артифијев брат 

Аномардо. Саранги су пак имали на себи сјајно одело и чизме до колена, а 

лукове и копља су имали медске. Саранге је предводио Мегабазов син 

Ферендат. И Пактијци су били обучени у кожухе од овчије коже, а имали су 

своје домаће лукове и мачеве. Њих је предводио Итамитрав син Артајинто. 

Арабљани пак беху обучени у дугачке кабанице, са појасом око 

средине, а на десном рамену су носили лукове који су на крајевима били 

натраг искривљени. Етиопљани су имали на себи пантерове и лавље коже, а 

лукови су им били велики и направљени од петељака датула; били су дуги 

читава четири лакта, а на њима мале стреле од трске на којима се уместо 

железа, на врху налазио зашиљен камен, којим су изрезивали и печате на 

прстену. Осим тога имали су и копља на чијим се врховима као шиљак 

налазио зашиљен рог газеле. Имали су и буздоване са клинцима. Кад би 

полазили у рат, намазали би пола тела кредом а пола руменилом. Арабљане 

и Етиопљане, који су становали изнад Египта, предводио је Арсам, син 
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Дарија и Аристоне, ћерке Кирове, коју је Дарије највише волео од свих својих 

жена и дао да му се изреже њен кип у чистом злату. 

Либијци су имали кожне оклопе и копља која су била опаљена на 

врховима. Предводио их је Оаризов син Масаг. 

Пафлагонци су ишли у рат са оплетеним шлемовима на глави, са 

малим штитовима, кратким копљима, а поред тога и са мачевима и 

копљима за бацање, а око ногу су имали своје домаће чизме до половине 

листова. Лигијци пак, па Матијенци, Маријандини и Сирци ишли су у рат у 

истој опреми као и Пафлагонци. Персијанци називају Сирце Кападоћанима. 

Пафлагонце и Матијенце предводио је Дот, син Мегасидров, а Маријандине 

и Сирце Гобрије, син Дарија и Аристоне. 

Мари су имали на глави своје домаће оплетене шлемове, а носили су 

мале кожне штитове и копља за бацање. Колхиђани су имали на глави 

дрвене шлемове, а носили су мале штитове од неучињене говеђе коже и 

кратка копља, а осим тога и јатагане. Маре и Колхиђане је предводио 

Теаспов син Фарандат. Аларођани и Саспири ишли су у рат са истим 

оружјем као и Колхиђани. Њима је командовао Сиромитров син Масистије. 

Килићани су дали сто бродова. Ови су пак носили на глави своје 

домаће шлемове и имали су лаке штитове направљене од длакаве волујске 

коже, а обучени су били у дуге вунене хаљине. Сваки је имао по два копља за 

бацање и један мач, који је сличне израде као и египатски мачеви. У давнини 

они су се називали Хипахејци, а ово су име добили по Агенорову сину Килику 

из Феникије. Памфиљани су довели тридесет бродова, а били су наоружани 

хеленским оружјем. Памфиљани су потомци оних Хелена који су се на 

повратку из Троје расули заједно са Амфихолом и Калхантом. 

Кад је војска кренула са Стримона, прошла је у правцу запада 

морском обалом поред хеленског града Аргила. Овај предео и сав предео на 

северу од њега назива се Бизалтија. Одатле крене, и оставивши са леве 

стране Посидејски залив, прође кроз такозвану Силејску долину, па прође 

поред хеленског града Стагира и дође у Акант. А повео је са собом у рат и 

ове и оне око Пангеја, те је сваки народ, исто онако као и они које сам 

раније споменуо, морао да се прикључи војсци: они са обале флоти, а они 

даље од морске обале копненој војсци. А овај исти пут којим је Ксеркс 

провео војску Трачани не прекопавају нити засејавају, него га поштују као 

неку светињу, све до мог времена. 
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Ксерксова флота дође од рта Ампела право до рта Канастреја у 

пределу Палене, који најдубље задире у море, и ту узме лађе и људство за 

војску из Потидеје, Афитија, Неје, Еге, Тарамба, Скионе, Менде и Сане. То 

су, наиме, градови који се сада налазе у Палени, која се некада звала Елегра. 

Прошавши поред ове земље, отплови у земљу у коју је било раније одређено, 

али претходно покупи људе из градова за војску, и то људство из градова 

који су се граничили са Паленом, а који се налазе близу самог Термејског 

залива. Ти градови су се звали: Липакса, Комбрија, Лисе, Гигон, Кампса, 

Смила и Енија. Покрајина у којој се они налазе зове се све до мог времена 

Кросеја. Из Еније, коју сам набрајајући градове последњу споменуо, већ на 

самом изласку из ње флота је запловила у сам Термејски залив и у земљу 

Мигдонију, па је допловила у раније поменуту Терму, у град Синд и у 

Халестру, на реци Аксију, који се налази на граници између Мигдоније и 

Ботиеиде. 

 

29. 

 

Осећала је костим за купање са задржаном језерском хладноћом 

залепљен за тело. Ишла је кроз тешку, густу светлост сунца, док је сува трава 

унаоколо мирисала на прегорелу сладост, намештајући косу, навлажену на 

крајевима. Са рошавих брда, са дречавожутих стрњишта иза њих, са 

бескрајног спеченог пространства летње земље долазио је густиш ужарених 

шумова: као да цврчци нису славили жетву већ да је сама земља испуштала 

последњи, малаксали, отегнути узвик предајући се сунцу. 

Додиривала је процветале бобице сувих трава у пролазу: рука је 

прелазила преко звонког мноштва, изабирала неколико ситних и чврстих и 

спечених плодова, кидала их, правила прегршти. То би видела тек кад би 

подигла длан. Погледа где да их баци. На стену се попе гуштер, окрете се, 

ишчезну. Под стеном је стајало непокретно језеро, још увек убиствено плаво, 

са водом која се љуљала без ветра, за свој рачун. Она баци бобице: у 

широком луку оне се разлетеше према језеру топећи се у сунчевој светлости; 

није могло да се прати њихово нестајање међу стенама. 

Обоје се нагнуше. Ено га, рече Зоран, Ко? упита Олга. Нагињала се 

над велики празни простор који их је раздвајао од језера: под њом су биле 
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наранџасте стене, обрасле неком брадатом, испосничком травом, топли 

слојеви ваздуха који су се дизали нагоре, шаренило песка, језерске струје. 

Познаник од јуче изјутра, рече Зоран. Научник-аматер који једе 

кифле. 

Човек са крупном главом шумског мрава изгледао је веома мали. 

Клечао је на песку и нешто пажљиво тражио. 

Шта тражи? упита Олга. 

Решење загонетке, рече Зоран. 

Ишли су стазом. Има ли још нека бресква? рече Олга. Жедна сам. 

Загрејана је, рече Зоран вадећи је из џепа. 

Неизбрисана, бресква озари Олгу по горњој усни. Али зуби су се већ 

зарили у кожу, правећи мали засек: сок потече. Сладост је имала неку 

поткожну горчину, исисану из кестењасте, спечене земље. Олга зажмури: 

чинило јој се као да држи у рукама заобљеност пејзажа; мирисао је загрејани 

камен, рђала су већ необјашњива парчад гвожђа међу корењем, пузиле змије 

са отровним бадемом под језиком. Осећала је: њен језик је био искусни 

водич; кроз мирисе улазио је у њу сав тај сплет растиња, ти спољашњи 

кристали подземних токова руда. Ја дознајем, помисли. 

Слушај, рече Зоран. Она стаде, још увек затворених очију. Ово, рече 

Зоран; ово унаоколо. Споро, превладавајући упорни, бесмислени, 

самоуништавајући звучни бес цврчака, Олга је издвајала ситни али 

свеобухватни прасак који је обухватао све брдо унаоколо: пресушене зреле 

махуне трава су се растварале. Безброј ситних малих прасака ширило се као 

огромна прогресија која ће прогутати свет. Из распуклих махуна падало је 

мало чврсто семе на суву земљу. 

Олга осети како је високе стабљике са прегрштима сувих махуна 

куцају по коленима. Мириси су се љуљали у тешком ваздуху. Топле 

ваздушне струје провлачиле су се кроз запарни густиш растиња. Цветови и 

лишће су се надвикивали, правећи неред у хаотичном ботаничком речнику. 

(Ти безукусни, бескрајно изрецкани латински називи.) Позивао је у сан 

лакомислени, једва дохватљиви цвет зове (Sambucus nigra), молила се 

однекуд за спас православна, грудоболна камилица (Matricaria chamommila). 

Одједном: орни, топао и горак мирис ућутка све остале. Масна бурад катрана 

поред пута. 
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Попеше се на узвишицу над путем, избегавајући гомиле камења и 

летава разбацане по путу. Из суве траве искакали су скакавци. Пред њима, на 

врху мале хумке, неколико радника копало је измахујући будацима. 

Археолози, рече Зоран. Увек када се копа за пут или за кућу ту налазе 

понешто. 

Олга стаде на гомилу ископане земље. У одсеку који је био ископан, 

земљиште је паказивало свој кржљави организам: црвене ожиљке неколико 

поломљених цигла, отворен ходник кртице, огољене, беле жиле корена 

оближњег дрвета, танак равномеран слој шљунка, затим нешто као зид од 

правилног клесаног камења. 

Доле, у ископаном рову, двојица археолога клечали су над посудом 

од посивеле керамике. Када под Олгиним ногама склизну у ров танак млаз 

суве земље, они подигоше главе. 

Мирис ископане земље надвладавао је остале мирисе. Олга баци 

исисану коштицу брескве у ров и окрете се према Зорану. 

 Ишли су полако кроз траву, низ падину брда, држећи се за руке. 

Трава је била пуна шуштања инсеката и мириса на печени шећер. У њој је 

овде-онде стајало разбацано заокругљено велико камење посуто беличастим 

и сивим знацима лишаја. 

Ботиеида, рече Олга, тако се зове она твоја земља, зар не? 
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30. 

 

Слушај, рече један археолог, чистећи од закореле земље женски лик 

на крупној, грубо искованој пари, зар ти не изгледа чудно колико личи она 

девојка одмалопре на ову овде на пари? Пред њим је, међу крхотинама 

посуде упола испуњене сувом земљом, лежало још неколико крупних, 

тешких комада новца. 

Глупости, рече други. Само ти можеш да обраћаш пажњу на такве 

случајности. 

(лето 1962 – лето 1964) 
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НАПОМЕНА 

 

Одељци у роману одштампани курзивом узети су – слободом коју 

допушта колаж – из следећих текстова: текст у 8. поглављу из дела 

„Странпутице” Жана Коктоа; текст у 20. поглављу из чланка др Косте 

Петковића „Трусна катастрофа у скопском басену” (објављеног у Политици 

од 28. јула 1963. године); текст у 26. поглављу као и први текст обележен 

курзивом у 28. поглављу из књиге др Синише Станковића Охридско језеро и 

његов живи свет; текст у 28. поглављу потиче из из Херодотове Историје 

(„Књига седма: Полимнија, опис похода Персијанаца под Ксерксом на 

Хеладу“). 

  

Извор: 

Vlada Urošević, Uкus bresaкa, preveo sa maкedonsкog autor, „Veselin 

Masleša”, Sarajevo, 1974. 
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ЛУТКА 
 

У ПОДНЕ, писац је преко трга пронео лутку. Лутка је била обична, 

кројачка, са постољем, и без главе. Излазећи из хладовине, просјаци и 

градски беспосличари дуго су гледали за њим. 

Писац се намучио док је попео лутку уз степенице. Кога носите, 

упита га сусед, полазећи на пијацу. Никога, одговори писац задихано, док је 

вукао лутку, као што се вуче онесвешћени човек – држећи је око струка. 

Степенице су биле уске и тешко је било попети се – постоље лутке стално је 

ударало о ограду степеништа. Коначно, писац стиже до врата своје мансарде, 

прислони лутку уза зид и узе кључ испод отирача.  

То је срамно, рече Буба када је тог поподнева дошла код њега. Ко ти 

је дозволио да моју одећу употребљаваш за тако нешто? 

Писац је стајао насред собе и са задовољством посматрао своје дело. 

Лутка је била обучена у делове одеће које је Буба заборавила код њега крајем 

пролећа, враћајући их са хемијског чишћења. Уместо главе, био је гипсани 

одливак главе Афродите. На глави је стајао велики црни шешир од 

пиринчане сламе. 

Писац је био веома задовољан својим делом. Лутка је била са мало 

накривљеном главом, шешир јој је покривао део лица – гледала је испод ока, 

желећи да буде допадљива. Буба згрчи рамена, згрози се и окрену. 

Могао би да правиш нешто паметније, рече она. Прошло је већ доста 

времена а да ниси ништа написао. Уместо да пишеш – ти се играш. 

Тело моје те моли, рецитовао је патетично писац, туђу песму, 

пронађи реч која личи на обично дрво, која личи на угљенисане и 

прародитељски голе дланове... 

Буба је постајала нестрпљива. Не разумем те, рече. Не разумем ове 

твоје шале са кројачким луткама. 

Имам потребу за сталном присутношћу личности коју описујем, рече 

писац. Морам живети са својим јунацима. Знаш, пишем причу о једном који 

се заљубио у кројачку лутку. 

Лепо, рече Буба. Хтела је да узме делове одеће који су стајали на 

лутки, али се затим предомисли. Напољу, град се гушио у наранџастој 

прашини, у испарењу канти за смеће, у гадном смраду скоро пресахле реке. 

Она је дошла до врата и изашла на балкон: доле, у дворишту, на бљештаво 
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белом бетону, седели су полунаги дечаци и ломили семенке од кајсије. Други 

део града, с оне стране реке, имао је жућкасту боју старих разгледница. 

Улицом је пролазила ситна људска фигура, машући рукама и 

гледајући навише. Ево сликара, рече Буба. Не можемо се сакрити – видео ме 

је. Сада ће остати до поноћи. 

Сликар је био одушевљен лутком. Изванредно, узвикивао је, 

гестикулирајући. Ово ме подсећа на студентске дане. Када смо били на 

Академији нисмо имали пара за моделе и морали смо да сликамо према 

луткама. Постоје такве лутке... 

Сликар је дуго остао. Звезде на летњем небу биле су једва видљиве: 

гушила су их испарења града, влага која је лежала у ваздуху, дим. Оно је 

сазвежђе Стрелца, мрмљао је сликар, показујући, нејасно, некуд изнад 

вишеспратница. 

Затим су све троје изашли. Сликар се одушевљавао лутком, обећавао 

да ће је насликати, знојио се. Град је био притиснут оморином, из зидова је 

избијала топлота сакупљена током дана. Пролазници су тешко ходали, са 

некаквим болесним сјајем у очима, нервозни и раздражљиви. 

Сутрадан је Буба, долазећи код писца, срела његову газдарицу. Доста 

ми је, викала је газдарица сва црвена у лицу, тешко дишући. Доста ми је: 

Најпре девојке а сада и некакве наказе и кројачке лутке. 

Када је Буба прошла поред ње, газдарица се окренула. Нађи неког 

другог, викала је она. Онај твој свлачи некакве дрвене наказе горе. 

Шта се дешава, питала је Буба, улазећи у собу. 

Писац се кисело осмехну. Глупости, рече он. Јутрос је најпре ушао 

човек који наплаћује струју. Био сам на балкону. Одједном врисну и побеже 

низ степенице. Сада пак, одједном, уђе газдарица. Ја сам управо намештао 

лутку. 

Лутка је на глави већ имала перику, узету из неког позоришта. Дуга 

црвена коса падала јој је у густим таласима преко рамена. 

Како напредује твоја прича, питала је Буба. 

Још сазрева, рече писац. Биће то одлична прича. Хоћеш ли да 

изађемо? 

На растанку, писац затражи од Бубе наочари за сунце. 
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Сутрадан Буба их је нашла на луткиној глави. Наочари су се 

драстично истицале на гипсаној глави: чинило се да лутка иза њих прати све 

што се у соби збива. 

Ти си луд, рече Буба. Не дозвољавам да узимаш моје наочари за 

такве сврхе. 

Писац покуша да је умири. То си ти, рече он, показујући на лутку. 

Пишући о лутки, ја мислим на тебе. Она је твој двојник. 

Не мешај ме у то, рече Буба. Нећу да ме ико замењује. Надам се да је 

не стављаш и у постељу. 

Не буди примитивна, смешкао се писац. Па то је само лутка. 

Почињеш да ме плашиш, говорила је она. Ја те више не разумем. 

Тело моје те моли, рецитовао је писац, пронађи реч која личи на 

обично дрво, која личи на угљенисане и прародитељски голе дланове. . . 

Ипак, мени се све ово са лутком не свиђа, говорила је Буба. 

Прича ће ускоро бити готова, смиривао је писац. Биће то изванредна 

прича. Један младић који је заљубљен у кројачку лутку. Видећеш како ће 

одјекнути. 

Хоћемо ли изаћи вечерас, упита Буба. У летњој кино-башти 

приказује се добар грчки филм. 

Добро, рече писац. Имам само још нешто да додам. 

Стављао је лутки у косу неколико јефтиних светлуцавих шнали, 

удаљавао се неколико корака, задовољно гледао. Затим је нешто записивао у 

своју бележницу. 

Зар није све лепша, питао је. 

Буба је ћутала, покушавајући да гледа на другу страну. 

Испред летњег биоскопа срели су сликара. Јео је кикирики. Како 

напредује прича, упита овај одмах. 

Изванредно, рече писац. Налазим нека нова решења. Биће то нека 

врста апсолутне приче. 

Да пожуримо, рече Буба. Изгледа да нема улазница.  

За наредних неколико дана писац рече да ће радити. Буба није 

долазила код њега. Затим, пошто јој је досадило да сама одлази у биоскоп, 

попела се једне вечери до мансарде. 

Лутка је стајала насред собе. Писац је лежао на кревету. У соби 

светло није било упаљено. 
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Код тебе је страшно загушљиво, рече Буба. Ти уопште не 

проветраваш. Излазиш ли? 

Ових дана сам писао, рече писац. Прича је такорећи готова. 

Буба је издалека заобишла лутку, дошла до кревета и села поред 

њега. Сада, пошто је прича готова, рече она, хоћеш ли однети лутку одавде. 

У њеном се гласу осећала недовољно прикривена мржња према том дрвеном 

бићу које је носило њену одећу. 

Не буди нетрпељива, рече писац. Лутка може и овде остати. Момак 

из прича је страшно заљубљен у њу. 

Полумрак у соби био је густ и лепљив. Мирисало је на неопрану 

одећу, на зној. Млак ваздух висио је у млитавим крпама. 

Хоћемо ли изаћи некуд, упита Буба. 

Вечерас не, рече писац. 

Сутра, питала је Буба. 

Да, сутра, рече с олакшањем писац. Вечерас имам још нешто да 

допишем. 

Добро, рече Буба и устаде. Чекај ме сутра у посластичарни на кеју. 

Сутрадан, Буба је срела најпре сликара. Он јој рече да је видео писца 

у посластичарни, на кеју. 

Шта је било са лутком, викну за њом сликар, пошто су се већ 

растали. 

Ништа, рече Буба. Но, нешто ће са њом свакако бити. 

Попела се степеницама, плашећи се да је газдарица не види. Нашла је 

кључ под отирачем и отворила врата. 

Лутка је стајала насред собе. Буба јој приђе, лагано и опрезно, као да 

прилази живом бићу. 

Осети одвратност када јој скиде перику са главе. Гола гипсана глава 

бљесну на светлости месечине. 

Скидала је брзо. Брошеви и шнале падали су на под, крчкали под 

њеним ногама, мрвили се. Дрхтала је док је, у пећи у којој је било старих 

хартија, палила перику и делове одеће. 

У соби се осети мирис дима. 

Извадила је гипсану главу. Отворила балконска врата и нагнула се 

наниже. Бела мрља главе описа лук у полумраку. Затим се чу прскање гипса 

од удара у бетон, у дворишту. 
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Мачке уплашено замјаукаше и истрчаше из канти за смеће. 

Затим баци одозго и лутку. Чу се тресак дрвета. У приземљу упали се 

једно спољно светло. Зачу се старачки глас: Зар сте полудели? Зваћу 

полицију! 

Буба брзо изађе из собе, закључа врата, и сјури се степеницама. 

У дворишту су се чули узбуђени гласови, отварала су се врата. Учини 

јој се да у дворишту стоји више људи. Истрчала је на улицу и наставила да 

трчи, све до угла. Затим је пошла полако. 

Када је стигла до кеја већ се смирила. Издалека је видела писца: 

седео је испред посластичарне и пио пиво. 

Ала је врућина, рече Буба седајући. 

Грозно, рече писац. Хоћеш ли пиво? 

Ако је хладно, рече Буба. Страшно сам жедна. 

Знаш да сам завршио причу, рече писац. Коначно је готова. Јуче сам 

написао крај. Знаш ли како се завршава? 

Буба је пила пиво и само подигла обрве у знак радозналости. 

Девојка која га воли, рече писац, долази код њега, док он није ту и 

уништава лутку. 

Буба спусти неиспијену чашу. 

То је чудна прича, настављао је писац. Нека врста апсолутне приче. 

Младић, који је заљубљен у лутку, пише причу. Прича такође о томе говори, 

како се неки младић заљубио у лутку. Он, такође, пише причу. 

Буба је имала одсутан израз на лицу. Под неонском светлошћу њено 

лице је имало некакав беживотан сјај, као да је направљено од гипса. 

Пожури, рече писац, попиј пиво. Хоћу да одемо до мене да ти 

прочитам причу. 

Тек на степеницама, Буба је успела да проговори. Шта је на крају, на 

самом крају твоје приче, рече она. 

Ах, рече писац откључавајући врата, када види да му је уништила 

лутку, писац задављује девојку. Смешно, зар не? 
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Извор:  

Влада Урошевић, Ноћни фијакер, превод Томислав Стојановић, 

Раднички универзитет „Радивоје Ћирпанов”, Нови Сад, 1975. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Истражите однос између прозног и лирског исказа у роману В. 

Урошевића. 

- Које елементе постмодерног дискурса уочавате у роману В. 

Урошевића. 

- Дефинишите апсолутну причу. Потражите и друге примере 

апсолутне приче. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРАН СТЕФАНОВСКИ  
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CTEФАHOBCКИ, Горан (Битољ, 27. IV 1952) – драмски аутор, 

универзитетски професор, академик. Дипломирао на Филозофском 

факултету у Скопљу, на групи за енглески језик (1974). Магистрирао на 

Филолошком факултету у Београду. Радио у драмској редакцији Македонске 

радио-телевизије (1974–1978); био је асистент на Филолошком факултету у 

Скопљу и професор драматургије на ФДУ у Скопљу (1986 – 1998). Живи и 

ради у Кентерберију (Велика Британија), где предаје драматургију на Christ 

Church College Универзитета у Кенту. Истовремено предаје на Институту за 

драму у Стокхолму. Изабран је за члану МАНУ (2004). Представник је 

модерне македонске драматургије и један од најзначајнијих и најизвођенијих 

македонских драмских аутора уопште. Аутор је сценарија за ТВ серије, ТВ 

филмове и драме, као и сценарија за игране филмове (Хај-фај и Прича о 

дивљем истоку). 

 

ДРАМСКИ TEКCTOBИ:  

 

Јане Задрогаз, Диво месо, Лет во место, Хај-фај, Дупло дно, 

Тетовирани души, Црна дупка, Лонг-плеј, Кула Вавилонска, Tравиjата (рок-

опера), Зодијак (рок-балет), Чернодрински се враќа дома, Сараево, Old man 

dragging ston (кореодрама), Казабалкан, Euralien (сценарио за позоришни 

пројекат у изведби 50 глумаца и 13 режисера), На пат за Багдад, Хотел 

Европа, Демонот од Дебар маало и др. 

Ристо Стефановски 

 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1424. 
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ДИВЉЕ МЕСО 
Овај позоришни комад посвећујем свом оцу Мирку. 

  

ЛИЦА 

 

ДИМИТРИЈА АНДРЕЈЕВИЋ, 55 година, инвалид, бивши зидар  

МАРИЈА, 50 година, његова жена 

АНДРЕЈА, 22 године, њихов син, продавац у бакалници  

СТЕФАН, 26 година, његов брат референт у представништву стране 

аутомобилске компаније 

СИМОН, 30 година, њихов најстарији брат, келнер  

ВЕРА, 25 година, његова жена, домаћица  

ХЕРЦОГ, 55 година, шеф представништва, Јеврејин  

САРА, 23 године, његова кћер  

КЛАУС, 45 година, дошљак из Немачке  

ВРАЧАРА 

СИВИЋ, 35 година, саветник у представништву  

АЦО, 23 године, Андрејин пријатељ, шофер камиона  

ПРОСТИТУТКА МИМИ 

ПОП 

ЗВАНИЦЕ НА ПРИЈЕМУ, РАДНИЦИ, ГОСТИ У КАФАНИ  

 

Догађа се у Скопљу, непосредно пред Други светски рат. 
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ПРВА СЦЕНА 

 

(Дневна соба у кући Андрејевића, Повезана је с три друге собе и кухињом. 

Подне. Димитрија седи у инвалидским колицима. Чита новине. Марија седи у 

кревету. Гледа испред себе. Тишина. Пауза.) 

 

ДИМИТРИЈА  

Рат ће. (Пауза.) Биће рата. (Пауза.) 

МАРИЈА 

Било је доста и оваквог мира. (Пауза.) 

ДИМИТРИЈА  

Шта радиш? Опет буљиш у празно. Ради нешто. 

МАРИЈА  

Шта? 

ДИМИТРИЈА  

Готови вечеру. Доћи ће људи. 

МАРИЈА 

Све је зготовљено. 

ДИМИТРИЈА 

Кувај ручак. 

МАРИЈА 

Скуван је. 

ДИМИТРИЈА 

Ако је скуван, дај да једем. 

МАРИЈА 

Не вичи на мене. (Пауза.) Сутра је слава. (Пауза. Уђе Вера, унесе празно 

корито.) 

ВЕРА 

Само што не пљусне киша. Залуд сам простирала чаршаве.  

МАРИЈА 

Све је узалуду. (Пауза.) Снивала сам као да сам пресечена надвоје. А онде 

где је кичма – велики црв. И он пресечен, извија се. Неко се примакне и 

извуче га. А боли, боли као да се вади зуб. 

ВЕРА 

Увек сањаш такве снове. 
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МАРИЈА 

Дођу сами. 

ДИМИТРИЈА 

Хоће ли се јести у овој кући? 

ВЕРА 

Још сви нису дошли. 

ДИМИТРИЈА 

Не морају ни доћи. 

ВЕРА 

Да причекамо још мало. 

ДИМИТРИЈА 

Ви чекајте колико вам воља. Ја ћу да једем. 

ВЕРА 

Срце си ми појео, проклет да си. (Поставља за ручак.) Шта прво да урадим? 

Да почистим, да оперем, или да кувам? 

ДИМИТРИЈА 

Научи свекрву. 

ВЕРА  

Њу остави на миру! 

ДИМИТРИЈА 

Роди кћер, нека ти она помаже. 

(Вера прогута кнедлу. Димитрија једе. Тишина. Пауза. Уђе Симон. Пијан.) 

СИМОН 

Више не чекате ни с ручком?! 

ДИМИТРИЈА 

Док смо чекали, ти ниси долазио. 

СИМОН 

У овој кући ништа не сме да се каже. Дохватићу две канте бензина – све има 

да одлети у ваздух.  

МАРИЈА 

Не слути зло! 

СИМОН 

Нема ту шта да се слути. Зло је давно писано. 

ВЕРА 

Где си пио? 
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СИМОН 

Да ти право кажем – где сам стигао. 

ВЕРА 

Одрљао си се. 

СИМОН 

Од нечега ћу ионако да надрљам, пре или после. Што се може данас – не 

остављај за сутра. Лако је теби! 

ВЕРА 

Мени је лако. Мени је најлакше! 

СИМОН 

Је ли те страх мрака? Није! А мене је страх, штрецаш ли од сунца? Не! А ја 

га се бојим. Овде ме гуши, ево овде, као да ми је запро камен. 

МАРИЈА 

Имаш длаку у грлу. 

ВЕРА 

Цео дан си на ногама. 

СИМОН 

Кад би се келнер могло бити седећи, ја бих седео. Нисам рекао да имам 

проширене вене и да је то од стајања. Мене гуши овде, коље ме мòра. Не 

једем. Не спавам. 

ДИМИТРИЈА 

Зато пијеш. Да ти отац нешто рекне. Не ударај своје муке на велика звона. 

Није свету до тога. Има и својих јада. Кад причаш, онда реци нешто лепо или 

не говори ништа. Пуца некоме што се ти бојиш мрака. 

СИМОН 

Кад кажем – лакне ми на души. 

ДИМИТРИЈА 

Али си нама дојадио! Дозлогрдио! Не можеш да спаваш?! Чудна ми чуда! 

Твоја мајка може да спава, али снива ужасне снове. Томе нема краја. Што не 

питате како је мени? 

ВЕРА 

Хоћеш да једеш? 

СИМОН 

Дај ракију!  

ВЕРА 
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Било је доста ракије. 

СИМОН 

Откуд ти знаш кад је мени доста? 

ВЕРА 

Знам. 

СИМОН 

Ви сви знате више од мене. По васцео дан служим те што знају више од 

мене. Симоне – дај ракију; Симон ракију; Симоне – чашу воде; Симон чашу 

воде; Симоне – не ову ракију, ону ракију; Симоне – похитај; Симоне – држи; 

Симоне – не дај; Симон свугде, Симон за све. Ама доста је! Симон није 

машина. И он има душе. Ви седите овде и не дате Симону чашицу ракије. И 

дојадило вам да га слушате. Мало јебите своју матер! Има да дохватим капу 

и здимим у планину. (Плаче. Пауза. Вера га милује по глави. Успе му ракију.) 

Сад ме држи за главу да ме утешиш! 

ДИМИТРИЈА 

Тебе ће да утеши жена, а ко ће мене који сам вас родио?! 

МАРИЈА 

Не сме се овако! Слава је! 

ДИМИТРИЈА 

Ама каква слава, јебем ти славу! С киме да славиш славу?! (Чита. Пауза.) 

Опрости, Свети Илија, али и сам видиш с каквом живином живим! (Пауза. 

Уђе Андреја.) 

АНДРЕЈА 

Добар дан. 

МАРИЈА 

Добар ти дан, синко! 

АНДРЕЈА 

(Седне за сто.) Работнички је победио с два нула. (Пауза. Вера му принесе 

јело. Тишина.) Да ко није умро? (Тишина. Пауза. Једе.) Кад ће поп? 

МАРИЈА 

Пред вече. 

АНДРЕЈА 

Докле сте стигли? 

МАРИЈА 

Још само баклаве. 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

756 

 

АНДРЕЈА  

Донео сам шећер у кристалу. 

МАРИЈА 

Био ми жив и здрав! 

АНДРЕЈА 

Данас сам пао с ногу од посла. Све кренуло у куповину. А газда ме оставио 

самог, само са шегртом. Како човек да стигне? Бакалница није мала. (Пауза. 

Димитрији:) Шта данас има у новинама? 

ДИМИТРИЈА 

Не знам. 

АНДРЕЈА 

Како не знаш? 

ДИМИТРИЈА  

Оно што има за мене, нема за тебе. 

АНДРЕЈА 

А шта има за тебе? 

ДИМИТРИЈА 

Моја брига! 

АНДРЕЈА  

Де, болан Димитрија, мало се орасположи! 

ДИМИТРИЈА 

Димитрија ће да се орасположи у гробу. 

АНДРЕЈА  

Има се времена за умирање. 

ДИМИТРИЈА  

Богами, не знам. Тражимо га лучем. (Пауза.) 

АНДРЕЈА 

Како си ми ти, Вера? 

ВЕРА 

Мени је лако. Мени је најлакше! (Пауза.) 

АНДРЕЈА 

(Симону:) А теби? 

СИМОН 

Молио бих, не зајебавај ме! 

АНДРЕЈА 
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Шта је рђаво у томе што сам питао како си?! 

СИМОН 

Ти знаш. 

АНДРЕЈА 

Не знам. 

СИМОН 

Немој да ти ја кажем! 

АНДРЕЈА 

Реци! 

СИМОН 

Доста! 

АНДРЕЈА 

Шта сад би? 

СИМОН 

Доста! Старији сам од тебе, и кажем: доста! Ако те одаламим по лабрњи, 

нема тог Руса који ће ти помоћи! 

АНДРЕЈА 

Русе остави на миру. 

СИМОН 

Трунућеш у затвору, али ја нећу доћи да те посетим. Ено ти комуниста, нека 

ти они доносе храну. Ако ико од њих преостане на слободи. Извољевајте и 

сачекујте се у мраку да би испунили своје споменаре. 

АНДРЕЈА 

Припремамо штрајк. 

СИМОН 

Има самог бога да ухватите за браду! 

АНДРЕЈА 

Неће то бити обичан штрајк. Овај пут ћемо да гриземо све до кости. 

Рашириће се гангрена. Пивара, монопол, ложионица... 

СИМОН 

Дриблујете, само дриблујете! Где су голови? 

АНДРЕЈА 

Набијамо кондицију да бисмо на терену издржали свих деведесет минута. 

Биће и голова! 

СИМОН 
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Кад? 

АНДРЕЈА 

Кад нам се и ти прикључиш! У томе је јадац! Има много оних што би да седе 

у публици, да грицкају семенке и чекају на голове. А ваља да се трчи! Да се 

трчи! 

СИМОН 

Мени доктор забранио да трчим. (Пауза.) Могао бих да будем аут-судија. 

ДИМИТРИЈА 

Политика је карта. Карта је Марта. Марта је курва. Све то – „Сјаши, Курта, 

да узјаше Мурта!” Кусао сам од те попаре. Забрањујем да се у овој кући 

говори о политици. 

АНДРЕЈА 

Ма каква политика! То су чаршијске трице и кучине. Ви сте политичари-

аматери. Ваша политика је оно што начујете на улици и што прочитате у 

вечерњој штампи. 

СИМОН 

А ти своју цедиш из божјих муда! Не заноси се, Андреја! И ми бејасмо у 

твојим годинама. 

АНДРЕЈА 

И одрасли сте, али вам није стигло оданде у главу. 

(Уђе Стево.) 

МАРИЈА 

Добар дан. (Стево климне главом.) 

СИМОН 

Њему ти је тешко да назове добардан. 

ДИМИТРИЈА 

Притисле га друге мисли. Он је филозоф. С два разреда трговачке академије 

једва носи главу на раменима. Још да смо га послали на факултет, приклао 

би нас на спавању. 

МАРИЈА 

Хоћеш да ручаш? 

СТЕВО 

Појео сам ћевапчиће у кантини. 

МАРИЈА 

Зар ти немаш дома? 
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СТЕВО 

У ресторану ми слађе. (Пауза.) Нећу доћи ни на вечеру. (Пауза.) Знам да је 

слава, знам да ће доћи цела родбина, комшије и пријатељи. Знам да ће 

питати где сам. Имам посла. 

МАРИЈА 

Знаш ли да ће то бити први пут да неко не буде на слави? 

СТЕВО 

Идем на пријем. (Пауза.) На пријем. Јутрос су ме позвали. Нисам могао да 

одбијем. Знао сам да је слава. Нисам могао да одбијем. Важно је. За мене је 

важно. 

МАРИЈА 

Нећеш ићи! 

ДИМИТРИЈА 

Како то, позову те у последњем тренутку, ти одмах трчиш на пријем, а код 

куће – празник?  

СТЕВО 

Тако! 

ДИМИТРИЈА 

Како? 

СТЕВО 

Шарено. Позвао ме шеф. Господин Херцог. Долази важан гост из Немачке. 

Сви ће бити тамо. Цео крем Скопља на једном месту. Трговци, банкари, 

светски људи. 

СИМОН 

Шта им би да тебе зову? 

СТЕВО  

Ти ћеш мене ускоро да видиш! 

СИМОН 

Да ти неће израсти рогови? 

СТЕВО 

Крила ће да ми порасту. Мораћете прибавити двоглед да бисте ме видели. 

СИМОН 

Камо ћеш летети? 

СТЕВО 

Преда мном је каријера. Перспектива. 
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АНДРЕЈА  

Ко је тај Немац што долази? 

СТЕВО 

Марка из централне компаније у Берлину. Мама, испеглај ми црне 

панталоне. 

МАРИЈА 

Не дозвољавам да идеш ни код каквих Немаца. Сутра је Свети Илија. 

СТЕВО 

Вера, уради ми то ти, тако ти бога! 

СИМОН 

Има прво мене да питаш да ли она може испеглати твоје панталоне. 

СТЕВО 

Може ли твоја жена да испегла моје црне панталоне? 

СТЕВО 

Не може. (Вери:) Немој случајно да такнеш пеглу! (Стеву:) Зови Љиљу, нека 

ти она пегла! 

АНДРЕЈА  

А је ли тај Шваба долазио раније? 

СТЕВО 

Не знам. Није. 

АНДРЕЈА 

Па што сад долази? 

СТЕВО 

Не знам. Службено. 

АНДРЕЈА 

Како се зове? 

СТЕВО 

Херман Клаус. Шта би још да знаш? Који број гаћа носи? Не знам. 

ДИМИТРИЈА 

Којег врага ти тражиш на том пријему? 

СТЕВО 

Кад се човек једном у право време нађе на правом месту, цео живот ће да му 

иде као по лоју. 

МАРИЈА 

Стево, љутим се на тебе. Љутим се. 
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СТЕВО 

Љути се, мама, ионако не знам како да ти објасним неке ствари. 

МАРИЈА 

Све и да хоћеш, ти мени ништа не можеш објаснити.  

(Куцање на врата, Марија отвори. На вратима стоји поп.) 

ПОП 

Добар дан. 

МАРИЈА 

Добар дан. Да ниси мало поранио, попе? 

ПОП 

Има много кућа, наврзло се много посла. Сад могу, сад сам дошао. 

МАРИЈА 

Нисмо се спремили. 

ПОП 

Шта није спремљено? Имате ли колач? 

МАРИЈА  

Нисмо се окупали. Ни пресвукли. 

ДИМИТРИЈА 

Договорено је у седам. 

ПОП 

У седам. 

ДИМИТРИЈА 

А сад је три. 

ПОП 

(Гледа на сат.) Три и петнаест. Знам, газда Димитрија, али није како је 

речено, него како је суђено. 

ДИМИТРИЈА  

За своје паре хоћу да имам попа у седам. 

ПОП 

Не греши душу, газда! Слава божја је свагда и свугде. Не зависи од места и 

времена. Бојим се да у седам нећу стићи. 

ДИМИТРИЈА 

Стићи ћеш, стићи! 

ПОП 

Али, газда Димитрија, буди мало у мојој кожи! 
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ДИМИТРИЈА 

Хоћу, хоћу, попе, али и ти се увуци у моју! Увек тако радиш. Код богатих 

идеш увече, а код нас у зору! 

ПОП 

Ама откуд у зору, газда Димитрија?! Сад је три и двадесет по подне. 

ДИМИТРИЈА 

А прошле године у осам ујутро! Као да си спавао на степеништу. Све се 

памти! 

ПОП 

Вере ми, газда, или сад или ваистину не знам кад ћу моћи! 

МАРИЈА 

Сад, попе, сад! Хајде! Да не останемо неосвећени. 

ПОП 

Тако, газдарице! Овамо колач! (Донесу му колач.) Што је попово, нека је 

готово! На многаја лета. Честит да је дан. Да славите још стотину година. 

Сви станите око стола. (Сви се окупе око стола.) Свети Илија, молимо ти се 

да нас заштитиш, помажеш нам, да нама управљаш својом силом. Преблаги 

боже, не остављај нас нигда саме да не бане непријатељ нашег спасења и не 

погуби нас. Казујте мртве! Господе оче наш, спаси и помилуј мртве... 

МАРИЈА 

Лену, Анастаса, Спасију... 

ПОП 

Лену, Анастаса, Спасију... 

МАРИЈА  

Ђорђија, Марка, Трајана... 

ПОП 

Ђорђија, Марка, Трајана... 

МАРИЈА 

Петрета и Евђу. 

ПОП 

Петрета и Евђу. 

СИМОН 

И Симона. 

ПОП 

И Симона. 
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МАРИЈА 

Којег Симона? Не Симона! 

ПОП 

Не Симона. (Узме колач. Даје га Димитрији. Ухвати Андреју за руку и стави 

му руку на једну страну колача. Андреја ухвати за руку Симона и њему 

пребаци колач. Поп унакрст пресече колач.) У име Оца и Сина и Светога 

духа, амин. 

СВИ 

Амин. 

(Сви се ухвате за руке. Трипут окруже око стола.) Ослободи нас, боже, 

великих брига и посвети наше радости. Охрабри нас кад смо немоћни и 

тужни. Буди с нама у часовима јада и муке, колебљивости и страха, олакшај 

нам сузе и патњу. Исцели наше потајне бољке и душевне ране, јер их само ти 

видиш. Преблаги боже, не остављај нас нигда саме! 

(Поп их води сувише брзо. Димитрија се тешко креће у колицима. Заноси се. 

Колач падне. Сломи се.) 

МАРИЈА 

Јаох мене!  

ДИМИТРИЈА 

Симоне, како то држиш? Јеси ли пијан? 

СИМОН 

Пијан сам, али сам добро држао. Ти си га испустио. 

ПОП 

Ништа, ништа то није. У име Оца и Сина и Светога духа, амин. На веки 

веков. (Пауза. Тишина.) Де, шта чекате, покупите колач! 

МАРИЈА 

Како да се сломи?! 

ПОП 

Пао и сломио се. 

МАРИЈА 

Како тако паде? 

ПОП 

Не секирај се, Марија. Важно је да човек буде у милости божјој.  

(Марија скупља колач.) 

ДИМИТРИЈА 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

764 

 

Попе, зар толико? 

ПОП 

Толико. 

ДИМИТРИЈА 

Хоћеш једну ракију? 

ПОП 

Болесни се пита. (Димитрија сипа ракију.) 

СИМОН 

Чашицу овде, чашицу онде и теби огране, а, попе?! Све време видиш бога. 

(Поп испије надушак.) Опа, бато! Мислиш – кад је брзо, не рачуна ти се?! 

ДИМИТРИЈА 

(Даје попу новац.) Догодине у седам увече. 

ПОП 

Како ти велиш. 

ДИМИТРИЈА 

Немој ти мени – како ти велиш! Нека тако буде! 

ПОП 

Е, а дотле да смо живи и здрави. У здравље! 

МАРИЈА 

У здравље, попе. (Поп излази. Она га прати.) 

АНДРЕЈА 

(Симону:) Зашто рече своје име кад смо казивали мртве? 

СИМОН 

За сваки случај. 

(Врати се Марија. С њоме је Ацо.) 

МАРИЈА 

Напред, Ацо, уђи! 

АЦО 

Немам кад улазити. Само Андреји да кажем две речи.  

(Андреја приђе Ацу. Разговарају. Пауза.) 

АНДРЕЈА 

Мама, морам да идем. 

МАРИЈА 

Куда сад и ти? 

АНДРЕЈА 
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Послом. Тако је испало. 

МАРИЈА 

Како то да тако испадне?! Увек нешто испадне! Уђи, Ацо, немој стајати на 

вратима. Слава нам је. Послужи се колачем. Попиј нешто! 

АЦО 

Журимо се, тетка Марија. 

МАРИЈА 

Знам да се журите. Полако никад ништа није могло да се уради. Куда ћете? 

АЦО 

Послом. 

МАРИЈА 

Хоћете ли доћи на вечеру? 

АЦО 

Надам се. Не знам. Сумњам да ћемо се задржати. 

МАРИЈА  

Надаш се. Не знаш. Сумњаш. 

АЦО 

(Стеву:) Камион ми је код вас на ремонту. Добро га пришрафите! 

СТЕВО 

Без бриге! Ми смо фирма. 

СИМОН 

Има да га удесе тако да га не могнеш препознати. 

АЦО 

То ми је хлеб. 

ДИМИТРИЈА  

Одосте да припремате штрајк, а? 

АНДРЕЈА 

Да. Хоћеш с нама? (Пауза.) Онда, до виђења. (Излазе.) 

МАРИЈА 

До виђења. (Пауза.) Бога ти, Симоне, вечерас само ти остајеш. Што не узмеш 

жену под руку и не изађеш негде? Где има музике. 

СИМОН 

Толико сам пијан да ми све изађе на исто. 

МАРИЈА 

(Стеву:) Била је Љиља. 
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СТЕВО 

Не интересује ме. 

МАРИЈА 

Питала је треба ли што да помогне. 

СТЕВО  

Рекао сам, не интересује ме. 

МАРИЈА 

Поздравила те. (Стево демонстративно изађе из собе. Пауза.) Док сте још 

били мали, ја бих вас, уочи славе, окупала, пресвукла и ставила у кревет. 

Нисте могли да заспите и смејали сте се до касно у ноћ, Желели сте да јела 

пробате пре времена. А у лонцима је крчкало и крчкало. Сад се више не 

смејете. И једете по кафанама. 

(Пауза. Димитрија деље комад дрвета џепним ножем. Вера чисти. Марија 

седи и гледа испред себе. Пауза.) 

СИМОН 

(Пева:)  

Шест месеци пол године 

пет прсти рака има 

четири боски крава има  

три ноsе пирустија  

две очи глава има  

еден ми е билбилот  

што рано рани мај месец
13

 

  

                                                      
13 Шест месеци по године / пет прстију рука има / четир сисе крава има / а три ноге троножац / 

до два ока глава има / један ми је славујак / што рано рани у мају. 
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ДРУГА СЦЕНА 

 

(Ресторан на железничкој станици. Херцог пије кају. Пауза. Дође Сивић. 

Седне поред њега. Пије.) 

 

СИВИЋ 

Још пола сата касни. 

ХЕРЦОГ 

А пре пола сата каснио је још пола сата. 

СИВИЋ 

Возови. Попијте нешто. 

ХЕРЦОГ 

Попио сам три кафе. Пукнућу. У овом граду се пије, једе и игра као да ће 

сутра пропаст света. Уосталом, то и није искључено. Како се ствари одвијају, 

можда ћемо да присуствујемо концу. Последња велика експлозија. Земљина 

кугла испаљена из цеви разорног топа. Величанствени последњи тренуци у 

којима ће све да буде могуће. 

СИВИЋ 

И сад је све могуће. 

ХЕРЦОГ 

Мени ни толико да се поштено испразним. Пола живота сам провео у 

клозетима. Не знате ви каква је то мука. Оно јесте, човек има времена за 

размишљање, али ни то није нарочито пријатно. Нејасан ми је долазак 

господина Клауса. Осећам се као сеоски уча коме из метрополе долази 

инспектор. Имам чудна предосећања. Мислим да ће ми бити потребна ваша 

помоћ. 

СИВИЋ 

Шефе, стојим вам на располагању. Наздравље! 

ХЕРЦОГ 

Живели! Кад год наздрављам овако самозадовољно, очекујем да ми неко 

приђе с леђа и расцопа ми лобању каквим маљем. 

СИВИЋ 

У овој селендри немате чега да се плашите. 

ХЕРЦОГ 
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Страх не зависи од реалне опасности. Копка ме што нас у писму не 

обавештавају колико ће трајати посета господина Клауса. Да је то обични 

обилазак, све би трајало она три протоколарна дана. Да ли је Стево 

Андрејевић прегледао пословне књиге? 

СИВИЋ 

Јесте. Доста немарно. И ја сам морао да их проверавам. Неколико пута је 

направио грешке које не представљају ништа друго сем потцењивање ваше 

благонаклоности према њему. 

ХЕРЦОГ 

Рекао бих да је он поштен радник и бистар младић. 

СИВИЋ 

Ви боље знате, господине. Могуће да ја погрешим, иако ми се то ретко 

догађа. У сваком случају, он ми иде на живце. 

ХЕРЦОГ  

Важно је да су књиге у реду. 

СИВИЋ 

Да. 

ХЕРЦОГ 

Стално ми је на уму да нешто није у реду. Ујутро се пробудим и осећам се 

добро само док се не сетим шта за тај дан не ваља. Увек се нађе нешто за шта 

могу чврсто да се ухватим. 

СИВИЋ 

Сувише се напрежете, господине Херцог. Потребан вам је одмор. 

ХЕРЦОГ 

Кад бих ја умео да се одмарам. Нечим морам да будем преокупиран како бих 

имао чиме да оправдам нервозу. Оставите ме два дана без посла и ухватиће 

ме паника. 

СИВИЋ 

Ја бих издржао много дуже. Само ми дајте новца. 

ХЕРЦОГ 

Дајем вам доста. Ако се побринете за Клауса, договорићемо се посебно. 

Намиришите шта хоће. Није вам први пут. Ваш брат исти посао ради 

званично. 

СИВИЋ 
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Господине Херцог, потребно ми је да што више знам. Ако то може да се 

прода, утолико боље. Данас се све купује и продаје. И оно за шта људи мисле 

да нема цене. То вам је обично најјевтиније. 

ХЕРЦОГ 

А код куће су се сигурно сви већ окупили и чекају. Све ће да се охлади. Још 

једна мисао ми се стално мота по глави, господине Сивићу. Нисмо 

проширили представништво, шест месеци тапкамо у месту, а директиве су 

биле конкретне. Потребно је четири стотине нових квадратних метара. 

СИВИЋ 

Ја о томе нисам престајао да вам говорим, господине Херцог. 

ХЕРЦОГ 

Требало је да вас послушам. Да смо се проширили, можда бисмо на 

господина Клауса оставили повољнији утисак. 

СИВИЋ 

А можда ми и прецењујемо тог господина Клауса. Шта ако је он само обичан 

туриста који се без три чисте и с плаћеним дневницама шета по Европи? 

Неће му се упалити лампа како је залутао у ову пустињу, покупиће пртљаг и 

отперјати назад. 

ХЕРЦОГ 

А ако је педантни, цинични Шваба с два демонска зуба у горњој вилици? 

Којег ја стрпљиво чекам на станици. Требало би још само да се пред њиме 

прострем, као ћилим. Будите љубазни, питајте још једном кад стиже то чудо. 

СИВИЋ 

(Устане.) Одмах, господине Херцог. 
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ТРЕЋА СЦЕНА 

 

(Херцогова кућа. Богато намештен салон. Сара свира на клавиру. Гости, с 

чашама у рукама, слушају. Сара заврши са свирањем. Аплауз. Сара прилази 

Стеву.) 

 

СТЕВО 

Браво! Прекрасно! 

САРА 

Није ваљало ни пет пара. Дајте да нешто попијем. (Збуњен, Стево јој успе 

пиће.) Наздравље! Где је музика? 

СТЕВО 

Молим? 

САРА 

Књижевност је на папиру, слика на платну, а музика? Где је музика? 

СТЕВО 

Па... 

САРА 

Шта – па? Немојте ми рећи да знате. Коју музику ви волите? 

СТЕВО 

Бетовена. 

САРА 

Шта од Бетовена? 

СТЕВО 

Све. 

САРА 

А шта нарочито? 

СТЕВО 

Тешко ми је да се одлучим. 

САРА 

Помучите се. 

СТЕВО 

На пример, то што сте малочас свирали. 

САРА 

То је био Шопен. 
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СТЕВО 

Личи на Бетовена. 

САРА 

Благе везе нема с Бетовеном. Где ви живите, господине Андрејевићу? 

СТЕВО 

У Дебар-махали. Тамо је представништво вашег оца. Раздваја нас само зид. 

САРА 

Како се живи у Дебар-махали? 

СТЕВО 

Живи се... живи. Као и свугде. 

САРА 

Како дуго радите код мог оца? 

СТЕВО 

Годину дана. 

САРА 

Први пут сте у нашој кући? 

СТЕВО 

Био сам двапут раније. Доносио сам неке списе. Једном сам остао на кафи. 

Тада сам видео и вас. Пели сте се степеништем. Погледали сте ме. Климнуо 

сам главом, али сте ви продужили као да ме не примећујете. Као да сте 

гледали кроз мене. Поцрвенео сам. Такав сам. Ваш отац је све опазио, али се 

правио као да не примећује. Отац вам је прекрасан човек. Много ми је 

помогао да нађем свој пут, да пронађем себе, ако тако могу да се изразим. 

Кад се сетим да сам само пре годину дана био обичан Дебармахалац, без 

посла, без перспективе, и кад то упоредим с оним што сам сада, тек тад 

увидим колико сам напредовао. А за то је углавном заслужан ваш отац, 

господин Херцог. Трудим се да оправдам његово поверење. 

САРА 

То ме уопште не интересује. Говорили сте о некаквој перспективи. А која је 

та ваша перспектива, господине Андрејевићу? 

(Отворе се главна врата. Уђу Херцог, Сивић и Клаус. Гости устају и 

аплаудирају. Распореде се у шпалир. Клаус се рукује с гостима. Представља 

их ливрејисани слуга. Херцог и Сивић се издвоје у страну.) 

ХЕРЦОГ 
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Моја предвиђања се обистињују исувише брзо. После толико часова пута, он 

прво мисли на посао. Само што је сишао с воза, већ је хтео да види 

представништво, а прво што је поменуо – било је проширење. 

СИВИЋ 

Не заборавите – он долази из Немачке! 

ХЕРЦОГ 

Како бих то могао да заборавим?! 

(Врате се међу госте баш у тренутку кад се Клаус упознаје са Стевом.) 

СТЕВО 

Драго ми је. Стево Андрејевић, референт у представништву. 

ХЕРЦОГ 

Један од мојих најбољих радника. 

КЛАУС 

Како сте рекли да се зовете? 

СТЕВО 

Стево Андрејевић, господине Клаус. 

КЛАУС 

Стево. То је скраћеница од Стефан. 

ХЕРЦОГ 

Браво, господине Клаус. Ви наш језик говорите боље од нас. Млади 

господин одлично говори немачки. Он преводи велики део наше 

кореспонденције. 

КЛАУС 

Och, wirкlich? 

СТЕВО 

Nein, nein. Mein Deutsch ist nicht gut. 

КЛАУС 

Aber ich glaube doch. Möchten Sie etwas trinкen? 

СТЕВО 

Rot Wein, bitte. 

(Клаус му успе црно вине. Куцају се. Пију.) 

КЛАУС 

Наравно, ви сте били у Немачкој? 

СТЕВО 

На жалост нисам, господине Клаус. 
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КЛАУС 

Нисте? С тако добрим знањем немачког ниједном нисте били на пракси? 

ХЕРЦОГ 

Натерали сте ме да баш у овом тренутку откријем једну малу тајну, 

господине Клаус. Најозбиљније размишљамо о томе да господина 

Андрејевића пошаљемо на праксу у берлинској централи. 

КЛАУС 

Надам се да ћете то учинити што пре. Па, како вам се допада посао код 

господина Херцога? 

СТЕВО 

Немам речи! 

КЛАУС 

Толико сте незадовољни? 

СТЕВО 

Обрнуто! Обрнуто! (Сви се смеју.) 

КЛАУС 

Добро вино. 

ХЕРЦОГ 

Домаће. 

КЛАУС 

Обично то не мора да буде гаранција. Али ово је одиста добро. Волим добро 

вино. Волим све што је добро. 

ХЕРЦОГ 

Ко не воли?! 

КЛАУС 

Нађе се и таквих. Нађе се и таквих. Као, на пример, господин Сивић, који 

ништа не пије. 

СИВИЋ 

Пићу у току вечере, господине Клаус. 

КЛАУС 

Ах, одоцнили сте с вечером. Сигурно сте сви гладни. Кривица није до мене. 

Крива је ваша краљевска југословенска железница. Саобраћајна ситуација је 

овде дословно јадна. А ни град ми не изгледа бог зна какав. Руку на срце, 

овде сам тек неколико часова и можда немам права да о томе говорим, немам 

објективних аргумената, али нисам ни импресиониран оним што сам видео 
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на брзину. Шта ви мислите, господине Андрејевићу? Природно, ви сте овде 

рођени и све вам се чини друкчије. Па ипак, станица, улице, све је прљаво и 

све заудара на лој и сламу. Донекле је насртљиво с моје стране што износим 

свој први утисак, али – он је такав. Па, господо, да вечерамо! 

(Прилазе намештеним столовима. Седају. Клаус покрај себе намести 

Стева. Сара седне с друге стране, поред Стева. Устане Херцог.) 

ХЕРЦОГ 

Даме и господо, задовољство ми је да наздравим у част нашег цењеног госта 

из Немачке, господина Хермана Клауса!  

(Сви устану. Пију.) 
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ЧЕТВРТА СЦЕНА 

 

(Соба. Мрак. Врата се отворе. Уђе Сара. Упали светло. За њоме уђе Стево.) 

 

САРА 

Ово је моја соба. Упознали смо се тек пре два сата, а већ нас ево самих и то у 

мојој сопственој соби. Како вам се то допада? 

СТЕВО 

Допада ми се. 

САРА 

Допада вам се, је л' те? Лукаво се смијуљите испод бркова. То вас потпуно 

разголићује, господине Андрејевићу. То о вама говори више него што ви 

сами можете да ми кажете. 

СТЕВО  

А шта вам то каже о мени? 

САРА 

Оно што сам већ чула од оца. 

СТЕВО 

Он вам је говорио о мени? 

САРА 

Боље да не питате шта је рекао. 

СТЕВО 

Нешто рђаво? 

САРА 

Рђаво? Не знам на који се начин у таквим случајевима одређује шта је добро 

а шта рђаво. 

СТЕВО 

Слободно реците! 

САРА 

О, тако сте олако изговорили то – слободно реците, да помишљам како вам је 

савршено свеједно шта је мој отац рекао о вама. У реду. Рекао је да сте 

балкански примитивац. (Пауза.) Ћутите?! 

СТЕВО 

Шта да вам кажем! (Пауза.) Мислим да има право. 

САРА 
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Зашто сте такви, господине Андрејевићу? Зашто се не борите за себе? Кад 

вас неко похвали, ви дубоко сумњате у то да заслужујете похвале и олако их 

одбацујете. А кад вас неко нападне, увек сматрате да је тај у праву, 

повлачите се и дижете руке. Зашто? Зашто би мој отац имао право? Шта мој 

отац о вама зна да би ишта могао да каже? Зашто мало више не цените самог 

себе? Зашто само оном ко вас увреди пође за руком да стекне ваше истинско 

поштовање? Слагала сам вас! Отац о вама никад није рекао да сте 

примитивац. Напротив. Једном је говорио о вама као о способном младом 

човеку из Дебар-махале, који ће далеко да догура. То звучи боље, зар не? 

(Пауза.) 

СТЕВО 

Много боље. 

САРА 

Опет сам вас слагала. Отац о вама никад није рекао ни речи. Једва да и 

говорим с њим. До вечерас нисам знала ни да постојите. Али сад знам. И 

питам се – је ли то икаква утеха?! 

СТЕВО 

Храним се јадом, плачући се смијем,  

смрт су ми и живот једнако далеки,  

Госпо, ви сте криви невољама тијем! 

САРА 

Шта је то? 

СТЕВО 

Песма. 

САРА 

Ваша? 

СТЕВО 

Да. 

САРА 

Ви пишете? 

СТЕВО 

Помало. 

САРА 

Реците те стихове још једанпут. 

СТЕВО  
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То је крај једне дуже песме. 

САРА 

Реците ми је целу. 

СТЕВО 

Не знам напамет. Код куће ми је. 

САРА 

Какав ми је то песник који своје стихове не носи са собом. Добро, онда 

реците крај! 

СТЕВО 

Храним се јадом, плачући се смијем,  

смрт су ми и живот једнако далеки,  

Госпо, ви сте криви невољама тијем! 

САРА 

Дивни стихови! (Пауза.) Само штета што нису ваши. То је последња терцина 

из једног сонета Франческа Петрарке. (Пауза.) 

СТЕВО 

Ви сте прва девојка која их је препознала. Те стихове већ годинама говорим 

свакој коју упознам. 

САРА 

То је и прва истинита ствар коју сте ноћас изговорили. Све остало је гола 

лаж, али се ви њоме служите тако често да у њу и сами верујете. Исувише 

настојите да ме импресионирате својим интелектуалним способностима. Ви 

нисте интелектуалац. То, међутим, не значи да немате неких других 

квалитета. Они су, можда, важнији од интелектуалних. 

СТЕВО 

Мало брзо доносите суд о мени. 

САРА 

Зар се судити може полако? 

СТЕВО 

Свако има нешто што се одмах не може видети. 

САРА 

То што не може да се види нека свако чува за себе. Мене не интересује шта 

ви мислите о себи, него оно што ја мислим о вама. Цео живот је на први 

поглед. Људи се заљубе на први поглед, убијају на први поглед, сви ратови 

су – на први поглед. На први поглед сте се и ви свидели господину Клаусу, 
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зато је све време разговарао с вама. Ни тренутак није хтео да ми уступи. 

(Пауза.) Морала сам да вас додирујем испод стола. 

СТЕВО 

Био сам потпуно премро. Слушао сам Клауса, али ништа нисам схватао. 

Попили сте ми памет. Нисам могао веровати да се то мени догађа. Нисам вам 

ни слика ни прилика. 

САРА 

Очекивала сам да то кажете. Ваш дебар-махалски комплекс инфериорум 

припрећује вам прстом и упозорава да је Сара Херцог забрањено воће које 

вам не припада. Никоме ништа не припада. Сви краду што стигну. Испод 

танке опне манира, сви су лешинари. Почевши од мене! 

СТЕВО 

Ја једноставно нисам очекивао да ћете то учинити. 

САРА 

Господине Андрејевићу, кад бих се ја понашала онако како то ви од мене 

очекујете, прво, ви не бисте били овде и, друго, не бисте имали ни теоретске 

шансе да ме однесете у кревет. Зато – оставите на миру мој начин понашања 

и реците нешто просто. Или једноставно ћутите. И то је нешто у ова 

кошмарна времена. (Пауза.) 

СТЕВО 

Оног дана кад сам вас први пут видео, посвадио сам се са својом девојком, с 

Љиљом. Већ сутрадан сам се уписао у школу играња у Пасаж Ароести. 

САРА 

Мени се игра, али нећу да плешем. Волим друкчије игре. Замолила сам вас 

да кажете нешто просто, а не то да сте се у мене заљубили на први поглед. 

СТЕВО 

У реду, ето, пресрећан сам што сам овде с вама. 

САРА 

То је исувише просто. Можда искрено, али сувише патетично. Нико није 

срећан. Свако мисли да је срећан неко други, на неком другом месту и да се 

користи срећом коју заправо он заслужује. И сви се гадно и извештачено 

смеше и тихо за собом тегле свој очај. Нико не може да заволи оне што су 

заљубљени у њега, нити да преобрати оне што га мрзе. Да ли ви често 

мастурбирате? (Пауза.) Ја – да. Пет пута на дан. Мастурбирала бих целог 

живота кад не би било ваздан других, досадних обавеза. 
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(Открије једну дојку. Дохвати његову руку и прислони је на дојку. Стево 

блене као ошамућен. Сара затвори очи. Угризе га за руку. Отвори очи. 

Закопчава се. Пауза. Гледају се. Не куцајући, у собу уђе Сивић.) 

СИВИЋ 

Извините! 

САРА 

Што се извињавате кад нисте ни куцали?! 

СИВИЋ 

Свуда сам вас тражио... 

САРА 

И најмање сте очекивали да ме нађете баш у мојој соби? 

СИВИЋ 

Господин Клаус је уморан, хоће да иде. Жели да се опрости. Посебно с 

вама... господине Андрејевићу! 

САРА 

Доћи ћемо! 

(Сивић изађе. Затвори врата.) 

СТЕВО 

Да је ушао само минут раније... 

САРА 

Господин Сивић је довољно одрастао да би видео нагу жену, а и не верујем 

да би га узбудила женска сиса. Посебно не би моја. Надам се да ће ОНО 

једног дана да се ради на улици и да онда више неће бити мистерије око које 

се троши толико времена и енергије! Хоћемо ли? 

СТЕВО 

Кад ћу моћи поново да вас видим? 

САРА 

Откуд вам помисао на право да ме опет видите? После вас, господине 

Андрејевићу! (Стево изађе. Сара за њиме. Угаси светло.) 
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ПЕТА СЦЕНА 

 

(Соба у кући Андрејевића. Мрак. Отворе се врата. Уђе Стево. Упали 

светио. За столом седи Симон, пијан с флашом поред себе.) 

 

СИМОН 

О мони, мони, ма, академи фенци фа  

фенци фа фа фа, опет ха ха ха  

уна епе епе епе, уна цепе цепе цепе  

уна хаус хаус хаус, Мики Маус. 

СТЕВО 

Шта радиш? 

СИМОН 

Барим јајца. 

СТЕВО 

Мислио сам да те је страх од таме. 

СИМОН 

Страх ме и од светла! 

СТЕВО 

Како прође слава? 

СИМОН 

Која слава? 

(Пауза. Стево седне. Успе себи ракију. Чита новине.) 

СТЕВО 

Сви спавају, а? (Пауза.) „Народно позориште: Печалбари, у част конгреса 

угоститеља”. То је било за тебе, а ниси отишао. Представа је сигурно 

отказана. „Народни универзитет: предавање о камену у бубрегу, с 

пројекцијама”. Ово је за Андреју. Добро је за општу културу. „Дежурна 

апотека, Девеџић, Краља Петра 42”. „Гостионица Маргер. Стигла чувена 

певачица руских романси, госпођица Милица Милићевић, певачица 

класичних песама и севдалинки. Да бисмо својим посетиоцима пружили што 

више уживања а не жалећи материјалне жртве, ангажовали смо и младу Кацу 

Матуршку”. Не пише за шта су је ангажовали. (Баци новине.) Знаш ли ти, 

Симоне, да ми у двадесетом веку живимо боље од свих милијарди људи који 

су живели пре нас. Рецимо у једанаестом веку или у турско доба. Имамо 
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новине, струју, и то му дође нормално. А они у једанаестом веку нису имали 

ништа. Ништа! Само мрак и људи који живе у земљи као црви. 

СИМОН 

Не заноси се! 

СТЕВО 

Симоне, ја се овде гушим! 

СИМОН 

Тај двадесети век има да ти дође главе. И Херцог. 

СТЕВО 

Господин Херцог ће да ме спасе. Сваком човеку се једанпут у животу јави 

спаситељ. Ако не кренеш за њиме – готово је. Само за годину дана, тај 

Херцог ме је унапредио у референта. Ако је то начин да ми дође главе, не 

знам како ће у томе успети. Радим годину дана, а зарађујем хиљаду и седам 

стотина. Колико година ти радиш и колико зарађујеш? Мислиш да је Стево 

још дете?! Ја сам ти свој човек. Нисам више онај Стево од пре десет година 

каквог ме ти памтиш. Заборави тог Стева. Он је сада друкчији. 

СИМОН 

Људи су увек исти. Какви се роде, такви умиру. 

СТЕВО 

Добро-де, ако сам онај исти Стево као кад сам био дете, како то да онда 

нисам умео да пливам, а сада знам? Да си ме онда бацио у воду – удавио бих 

се! 

СИМОН 

Удавићеш се и сада. 

СТЕВО 

Сад умем да пливам. 

СИМОН 

Колико ћеш да пливаш? Десет минута? Десет сати? Десет дана? Пливао, не 

пливао – удавићеш се! Као да и ниси пливао. (Из собе изађе Андреја, који је 

управо устао из кревета. Пауза). Говоримо о двадесетом веку. 

АНДРЕЈА 

И зато не спавате, је ли? Страх вас да не преспавате век. Боље је да човек 

мало одспава и буде трезан кад се пробуди. (Пауза.) Срео сам Љиљу. Питала 

је како си и поздравила те. 

СТЕВО 
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Пуца ми прслук. 

АНДРЕЈА 

Она то зна. Рекла је: Знам да га није брига, али – ти га ипак поздрави. 

СТЕВО 

Ето, на пример, та Љиља. Девојка на свом месту. Кућаница. Ако ми данас 

прдне на ум да се њоме оженим, сутра ће да буде свадба. А то што се кријем 

од ње и избегавам да је видим, не значи да је мрзим сто посто. Може бити да 

ја њу волим целих четрдесет девет одсто. Е, добро, а ако неку другу волим 

педесет један посто, она два процента ће да превагну и – Љиља губи. 

СИМОН 

У мајчину – та два процента! 

СТЕВО 

Два процента су у животу велика ствар. 

СИМОН 

Више нико никога не воли. Једино пси и Цигани воде љубав. Они други 

срачунавају проценте! 

АНДРЕЈА 

Како је било на пријему? 

СИМОН 

Ружичасто. Пуцао шампањац, шуштале женске хаљине, наздрављало се 

одабраним фразама, култура, цивилизација, двадесети век! 

АНДРЕЈА 

Још који сат и гладни радници ће преко Каменог моста да крену према 

монополу. И незапослени ће да чекају на посао на Пјаци. Исто тако – 

двадесети век! 

СТЕВО 

Немој да ме блефираш социјалном поезијом. Ако си баш толико тронут, ено 

ти Шпаније, иди тамо и погини! А ја ћу разгледницом да ти се јавим, из 

Берлина! Једног дана ће вас питати новинари јесте ли познавали Стева 

Андрејевића. А Стево пије ротвајн у Хамбургу, Марбургу, Вирцбургу. Ја сам 

обавезан према самом себи. Често гледам у дланове. И осећам каква се снага 

крије у њима? Знате ли ви шта бих могао да урадим овим рукама?! Чуда, 

чуда бих могао да направим! А ви бисте хтели да их завучем у џепове, да се 

оженим и да почнем рђати. Ево вам га на! Нећу се зауставити све док срећу 

не ухватим за рогове. То је ризично, али без ризика човек не може сести ни 
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да једе. Све или ништа. Стево Андрејевић објављује рат двадесетом веку! 

Бивши Дебармахалац, сада на белом коњу, развијорене косе и с копљем у 

руци галопира према својим перспективама на хоризонту. А ви, господо, 

извољевајте продужити са својим келнерисањем и револуционарним 

флертом. Стево Андрејевић нема времена за разматрање ваших случајева. 

Сувише је преокупиран својим. У том смислу, он устаје (Устане.) и креће на 

заслужени починак, 

(Стево изађе из собе. Пауза. Андреја устане. Изађе. Пауза. Симон дуго гледа 

у своје дланове. Уђе Вера. Загрли Симона. Симон плаче. Вера га милује по 

глави. Симон се смири. Гледа у њу.) 

СИМОН 

Море, Вера, роди ми сина! 
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ШЕСТА СЦЕНА 

 

(Вера код врачаре.) 

 

ВРАЧАРА 

Лези. (Вера легне.) Рашири ноге. (Вера рашири ноге.) И, велиш, ниједанпут 

намерно?! 

ВЕРА 

Не. Не могу да га донесем. 

ВРАЧАРА 

Шта вели доктор? 

ВЕРА 

Каже – треба лежати девет месеци! 

ВРАЧАРА 

А ти? 

ВЕРА 

Девет месеци неко мора да гледа кућу! 

ВРАЧАРА 

Нека је гледа муж. 

ВЕРА 

Тај ни белу мачку не види! 

ВРАЧАРА  

Требало је да дођеш раније. 

ВЕРА 

Тако ти бога – учини нешто! 

ВРАЧАРА 

Овде бог не помаже! 

(Упали мангал. Зева над водом. Крсти се. Пљује у воду.) 

ВРАЧАРА 

Срце на колац. Срце на виле. Срце на косу. Отвори велико око да видиш! 

Шта да видиш? Лежи црв у јаловој води. Пихтијасто небо залепљено за 

непце, ни тамо ни овамо. Рибљи мехур само што се не распукне. Мозак 

отворен за безбожне ветрове. Ђаволи, ђаволи на ниским коњима крилатим. 

Голе жиле пресечене, гнојне красте нелечене, многе тајне – неречене. Да 

груди раздереш, очи да избијеш. Подвежи дете, донеси га, макању, да изађе, 
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да се радује. (Угаси мангал. Попрска Веру по стомаку.) Крпе за здравље да 

вежеш поред Вардара. Од већих свећа да запалиш на дан Свете Петке. 

Човекову кошуљу да однесеш на Капиштец. Мени – две банке. 

ВЕРА 

Хоће ли помоћи? 

ВРАЧАРА 

Не знам. 

ВЕРА 

Чему онда све ово? 

ВРАЧАРА 

Да удовољимо реду. 
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СЕДМА СЦЕНА 

 

(Стево у канцеларији. Пише. Из суседне канцеларије уђе Сивић.) 

 

СИВИЋ 

Што смо вредни! Ни на часак из руку не испуштамо конце наше каријере. 

Напредујемо из дана у дан. Него, брз успех има своју оштрицу. На пример, 

претерано самопоуздање. Оно нас доведе у искушење да заведемо кћер 

својег шефа. Питаћете шта ја имам с тим. Ништа. Баш ништа. Немам ништа 

ни с вашим братом који ће, ако га не уразумите, да заглави у затвору. Разуме 

се, мислим на млађег, скојевца. Старији толико пије да је потпуно изгубљен, 

зар не? Господине Андрејевићу, то за Андреју вам озбиљно говорим. Држе 

га на оку неки људи које познајем, а то може да буде опасно. Питаћете – 

откуд ја све то знам. Све се зна. Кроз овај зид се чује чак и како се ваши 

родитељи договарају шта ће готовити за ручак. Танушни су ови зидови. И, 

лако могу да се сруше. Мислим – буквално. Херцог вас тада неће спасти. До 

виђења, господине Андрејевићу! Пријатан ручак.  

(Изађе. Стево остане замишљен. Пауза. Стево настави да ради. Куцање на 

вратима.) 

СТЕВО 

Напред. (Уђе Ацо.) 

АЦО 

Здраво, Стево. 

СТЕВО 

Здраво, Ацо. Шта има ново? 

АЦО 

Печем се на ватри. Дошао сам за камион. Никакав посао. 

СТЕВО 

Изволи, седи. Хоћеш да запалиш? (Нуди га цигаретом. Ацо узме. У 

канцеларију уђе господин Клаус.) 

СТЕВО 

Изволите, господине Клаус. 

КЛАУС 

Господин Сивић је отишао? 

СТЕВО 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

787 

 

Да. Пре два минута. 

КЛАУС 

Онда ништа, само ви радите. (Прегледа некакву картотеку.) 

СТЕВО 

И, шта кажете, у чему је проблем? 

АЦО 

Дали смо камион на генералну оправку и платили за генералну оправку, а он 

је само подмазан и замењене су карике. 

(Клаус се окрене и значајно погледа Аца и Стева. Настави да прегледа 

картотеку.) 

СТЕВО 

Немогуће! 

АЦО 

Могуће. То је обичан марифетлук! 

СТЕВО 

Зашто нисте рекламирали код преузимања? 

АЦО 

Шта да рекламирам? Видим наново обојено, ваљда нећу отварати машину да 

бих рекламирао. А јутрос – лупа, исто као пре. Сви краду, али ви сте га 

прекардашили. Испоставили сте рачун за замену клипова, дизни, лагера, 

зупчаника, гарнитуре дихтунга, а кад сам отворио – лаџи-паџи, све старо! 

СТЕВО 

Не знам како се то догодило, али имамо начина да се провери. 

АЦО 

Стево, не говори ми ви и не зајебавај ме чиновничким фразама, него казуј 

кога да шчепам за грло због овога. Шеф то мени лупа о главу. Ја сам тим 

камионом задужен. Вели – ја сам платио ремонт, остало је твоја брига. 

Требало је јутрос да кренем у Врање. Пропаде ми дан. Имам дете код куће! 

СТЕВО 

Немојте ме доводити у неприлику. Рекао сам да ћемо ствар проверити и 

уредити. 

АЦО 

Па, деде, проверите и уредите! 

СТЕВО 

Постоји редован пут. 
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АЦО 

Потребан ми је исправан камион. 

СТЕВО 

Само без лармања, јер кад ствар размотримо с чисто правне стране, 

примопредаја камиона је извршена а наше обавезе тиме престају. Потписано 

је да је све у реду. 

АЦО 

Како – кад ништа није у реду? Да сад из својег џепа платим нови ремонт и 

мајсторима стојим изнад главе да ми не би украли који шраф? 

СТЕВО 

Сигурно је да ја нећу платити. 

АЦО 

Стево, намера ми је да дигнем у ваздух једно стотинак људи из Скопља. Ти 

ћеш бити сто први међу њима! (Клаус изађе из канцеларије.) 

СТЕВО 

Чуј, Ацо! 

АЦО 

Сад сам ти – ти Ацо, а док онај тип бејаше овде, било је: ви Ацо! Шта да 

чујем? 

СТЕВО 

Види, ја с тим послом немам ништа. 

АЦО 

Што се онда ту гузиш као референт, дрипчино ниједна. А кад понудиш 

цигаретом, припали је! (Баци цигарету. Изађе, треснувши вратима. Пауза. 

Уђе Клаус.) 

КЛАУС 

Проблеми? 

СТЕВО 

Не, господине Клаус, све је у реду. 

КЛАУС 

(Гледа шта Стево пише.) Испорука је, видим, при крају. Врло добро! 

Избаците ове три ставке! 

СТЕВО 

Како то мислите, господине Клаус? 

КЛАУС 
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Једноставно – избаците их! Прекрижите! (Пауза.) Прецртајте их! 

СТЕВО 

(Прецртава.) Овако? 

КЛАУС 

Тако. Видите каква се сила крије у перу?! Ономе што је до малочас 

постојало, сад више нема ни трага. А само је прецртано. 

СТЕВО 

Шта ће рећи господин Херцог кад то види? 

КЛАУС 

Што да види? (Пауза.) Трговина је чудна работа, господине Андрејевићу. 

Најкомплекснија област људске делатности. На почетку беше капитал. 

(Гледа на сат.) Радно време је истекло. Како би било да пробамо ту вашу 

домаћу ракију, коју толико хвалите? 

СТЕВО 

О, господине Клаус! 

КЛАУС 

Само, претходно вашим укућанима морам да купим цвеће. 

СТЕВО 

О, господине Клаус! Нема потребе! 

КЛАУС 

Има ствари које се раде из учтивости. 

СТЕВО 

О, господине Клаус! Требало је да ми кажете мало раније. Да се нешто 

припреми. 

КЛАУС 

Волим да дођем кад је неприпремљено. 
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ОСМА СЦЕНА 

 

(Кућа Андрејивића. Димитрија деље своје дрво. Ацо и Андреја разговарају. 

Вера пере. Симон спава.) 

 

АЦО 

Док је Шваба био онде, Стево ми је стално говорио ви. После је променио 

песму. 

АНДРЕЈА  

С њиме нешто није како треба. 

АЦО 

Са свима нама није како треба, али он га је претерао. 

АНДРЕЈА 

Поразговараћу с њиме. 

АЦО 

Лако је за то. Шта ја да радим без камиона? 

АНДРЕЈА 

Ионако ступамо у штрајк. После ћемо нешто видети. 

АЦО 

Од готовог правимо вересију! Е, Стево, Стево! (Уђе Стево.) 

СТЕВО 

Долази господин Клаус. Вера, мама, почистите мало! Ту си, Ацо! Симоне, 

брате, пробуди се! Отишао је да купи цвеће, долази на ракију. Наточите 

лањске ракије! (Ацо изађе.) Ацо, куда ћеш? Спремите нешто за мезе. Салату. 

Има ли сира? 

СИМОН 

Ко то, рече, долази? 

СТЕВО 

Господин Клаус, на ракију! 

СИМОН 

Што ја морам бити будан да би он пио ракију?! 

ДИМИТРИЈА  

И, ко га је позвао на ракију? 

СТЕВО 

Ја! Имаш нешто против? 
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ДИМИТРИЈА 

Немам много против, али немам ни за! 

МАРИЈА 

Ко долази? 

СТЕВО 

Мама, рекао сам ко долази, долази господин Клаус. 

МАРИЈА 

А што ће баш код нас код толико света? 

СТЕВО 

Молим те, скини ту мараму, стави нову. (Марија изађе.) 

АНДРЕЈА 

Шта ја да обучем? 

СТЕВО 

Андреја болан, остави ме! 

АНДРЕЈА 

Што ти ниси оставио Аца? 

СТЕВО 

Објаснићу ти касније. 

АНДРЕЈА 

Све ми је јасно! 

СТЕВО 

Ништа теби није јасно! 

АНДРЕЈА  

Нешто не знам коме ништа није јасно. 

СТЕВО  

Дижи се, Симоне, иди, умиј се! 

СИМОН 

Зашто тог свог Швабу не одведеш у неку породицу која се теби више допада. 

МАРИЈА 

(С новом марамом.) Ваља ли ова? 

СТЕВО 

Добра је. Вера, изнеси и слатко. 

СИМОН  

Ти по слатко шаљи своју жену. 

ВЕРА 
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Пусти га сад, Симоне! 

СИМОН 

Пусти сад, пусти после, оде живот! 

ДИМИТРИЈА 

Да тај не заседне и за ручак? Немам ништа против. Нека остане и на вечери. 

И до сутра ујутро – за доручак. 

(Стево се гледа у огледалу, чешља се. Седне. Погледа на сат. Тишина. Пауза. 

Сви чекају.) 

МАРИЈА 

Кога чекамо? 

ДИМИТРИЈА 

Чекамо ђавола! 

МАРИЈА  

Ђавола ваља терати. Иш, ишли! (Пауза. Тишина. Чекају.) 

ДИМИТРИЈА 

Чекајте и светог Харалампија ако вам се хоће. (Пође колицима према 

вратима. У том тренутку се зачује куцање. Димитрија се врати. Стево 

скочи и отвори.) 

СТЕВО 

Изволите, господине Клаус. Изволите. Ово је моја мајка Марија. 

КЛАУС 

Част ми је, госпођо Андрејевић. (Пружи јој цвеће. Марија га прихвати, 

збуњена.) 

СТЕВО 

Мој отац Димитрија. (Клаус климне главом.) Мој брат Симон. (Исто.) Мој 

брат Андреја. (Исто.) Моја снаха Вера. (Исто.) Изволите, седите. 

КЛАУС 

Захваљујем. (Седне.) Господин Стево ме већ неколико дана љубазно зове да 

посетим вашу породицу, а тек сад сам нашао часак времена. Дакле, ово је 

ваша кућа? (Гледа наоколо.) Лепо. Чиме се ви бавите, господине 

Андрејевићу? 

ДИМИТРИЈА 

Молим? Дељем свиралу. 

СТЕВО 
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Отац је био познат зидар. Старији брат је келнер, а млађи трговачки 

помоћник. 

КЛАУС 

(Андреји:) Где? 

АНДРЕЈА 

У колонијално-деликатесној радњи „Јевтиноћа”. 

КЛАУС 

Код Ристићеве палате? Биће да сам вас тамо једном видео. (Вера послужује 

ракију и салату.) То је та чувена ракија?! (Прихвати чашу.) Ви не пијете, 

господине Андрејевићу? 

ДИМИТРИЈА  

Не. Ручао сам. Рано једем. 

КЛАУС 

Ви? 

АНДРЕЈА 

Не пијем. 

КЛАУС 

(Симону:) Хоћете ли ви попити? 

СИМОН 

Де, нека свиња уђе у џамију. (Узме чашу.) 

СТЕВО 

Наздравље, господине Клаус! Желим вам добродошлицу и дуг живот. 

КЛАУС 

Живели. (Пије.) Стварно је добра. Где је ваша госпођа мајка? (Стево устане 

да потражи Марију. Марија, с свећем у руци, стоји у кухињи и дрхти.) 

СТЕВО 

Шта је, мама? Шта ти је? 

МАРИЈА 

Дивље месо. 

СТЕВО 

Ма какво дивље месо? Хајде тамо, имамо госта. (Стево се врати Клаусу.) 

Замезите! Послужите се! Бисте ли, можда, слатко? Имамо изванредно слатко 

од дуња. 

КЛАУС 

Не, хвала. Ово је довољно. 
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СТЕВО 

Чиме још да вас услужимо? 

СИМОН 

Још да заиграмо и запевамо. 

КЛАУС 

Да. Приметио сам да људи овде заиста дивно певају и играју. 

СИМОН 

Добро сте приметили. Сви мисле да само то и знамо. 

СТЕВО 

Моја мајка сјајно пева. 

КЛАУС 

Било би изврсно кад би хтела да нешто запева. 

СТЕВО 

Мама! Мама, дођи, запевај нешто господину Клаусу! 

МАРИЈА 

(Изађе као у трансу. Пева:) 

Да сум бистра вода, мори мамо 

да сум бистра вода, мори мамо мамице 

јас знам кај да течам.
14

 

(Пауза.) Дивље месо! (Врати се у кухињу. Пауза.) 

КЛАУС 

Дивље месо? 

СТЕВО 

Не замерите! Мајка је уморна. 

КЛАУС 

Шта је то дивље месо? 

СТЕВО 

Бапске приче. Сујеверје: ако некоме стане длака у грлу, око длаке ће настати 

ткиво које није људско, онда ће да расте и нарасте толико да угуши човека. 

КЛАУС 

Интересантно. (Андреја испије чашу ракије наискап.) Рекосте да не пијете? 

АНДРЕЈА 

                                                      
14 Да сам бистра вода, мори мамо / да сам бистра вода, мамо мори мамице / ја бих знала куд 

бих текла. 
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Рекао сам. 

(Пауза. Дељући дрво, Димитрија посече прст. Опсује себи у браду. Сише 

крв.) 

КЛАУС 

Јесте ли се посекли? 

ДИМИТРИЈА  

Јесам. (Отпије ракије из боце. Пљуне на прст.) 

КЛАУС 

Приметио сам да језик којим говорите није најчистији српски језик. 

АНДРЕЈА 

Ми живимо у Вардарској бановини. Говоримо вардарско-бановинским 

језиком. 

КЛАУС 

Јесте ли задовољни послом у бакалници? Плата је сигурно мизерна, а посао 

тежак? 

АНДРЕЈА 

Има много незапослених. 

КЛАУС 

Значи ли то да ви пригушујете своје незадовољство поредећи га с неким 

другим, већим? То је доста конзервативан начин мишљења. 

АНДРЕЈА 

Господине Клаус, јесте ли ви задовољни својим послом? 

КЛАУС 

Хм, не баш много. Кад би се могло, ја бих волео да не радим ништа. Само да 

путујем и читам књиге. 

АНДРЕЈА 

То је савршено буржујски начин мишљења. 

СТЕВО 

Андреја, остави сад то. 

КЛАУС 

У праву сте. Ја сам буржуј. То сам одувек. Од тога ме није стид. Свако је оно 

што јесте и с тиме треба да се помири. 

АНДРЕЈА 

Обрнуто! Свако треба да запне и постане оно што може да буде. 

КЛАУС 
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То је често тешко. 

АНДРЕЈА 

Наравно, тешко је, али изводљиво. У турско доба људи су пет векова били 

убеђени да не смеју ни снивати о подривању те силе а, ето, она је сагњила и 

пропала као трула даска. Оно збиља, после пет стотина година, али пропала 

је. Или Аустроугарска. Велика империја се распала 1918. као да је никада 

није ни било. И палата господина Ристића, она на тргу, која нам изгледа 

непроменљива, чврста, изграђена на веки веков, и ње ће једног дана да 

нестане као да никад није стајала онде. 

КЛАУС 

То се зове – дијалектичка интерпретација историје! 

СИМОН 

Још једну ракију, господине Клаус? (Сипа себи.) 

КЛАУС 

Ме, захваљујем. Добро, ако је турској империји требало пет векова, колико 

ће времена бити потребно Ристићевој палати да нестане? 

СИМОН 

Два сата измахивања крамповима и лопатама. 

КЛАУС 

Ко ће да дигне крампове и лопате? 

АНДРЕЈА 

Између осталих и – ја! 

КЛАУС 

Шта ви имате против господина Ристића? 

АНДРЕЈА 

Против њега лично – баш ништа, али имам против свих њих заједно. 

КЛАУС 

Конкретно – шта? 

АНДРЕЈА 

Возе се аутомобилом. 

КЛАУС 

То није грех. 

АНДРЕЈА 

Пролазе покрај нас иза мутних прозора и гледају нас као да смо муве у 

сурутки. Некуда се журе. После доручка иду на ручак. И пролазе. Пролазе 
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столећима. Застрашују нас фразама, мистеријама, догмама. Прете да ће нам 

одузети хлеб, срушити дом, смрскати вилицу... А ми им се, преплашени, 

склањамо с пута и поздрављамо их. Све док нас је страх, они ће да газе преко 

нас. Слобода ће да гране кад савладамо страх. Слобода ће доћи кад се с 

мемљивих поткровља на улицу избаце и истресу сви сандуци, све постеље с 

влажним памуком, кад буду истребљене све бубашвабе, подрумски пацови и 

маларични комарци, кад све куће буду обојене у бело и отворе се сви 

прозори, кад свачије рубље буде искувано и испрано у изворској води, а онда 

изнесено да се суши на пролећном сунцу. 

СИМОН 

Браво! А кад ја заседнем у кафани, има да ме служи газда Трајко. 

КЛАУС 

То је револуција! 

АНДРЕЈА 

Ви то зовите како хоћете. 

КЛАУС 

Ви сте песник. То што сте ми издекламовали звучало је тако импресивно да 

сам на часак помислио како је све унапред било научено напамет. (Гледа на 

сат.) Извините, морам пожурити. Неки људи ме чекају на ручку. Не знам је 

ли сад најзгодније да помињем ту ствар, али – што да не! Можда је, 

господине Стево, требало да претходно с вама поразговарам. Реч је о нашем 

представништву, којем је неопходно хитно проширење. Притисла нас 

конкуренција, морамо избити на главну улицу. Ту је ваша кућа и просто 

прилепљена за представништво. Хтели бисмо да купимо кућу по доброј 

цени. Молим да размислите о томе. 

ДИМИТРИЈА  

Не долази у обзир. (Пауза.) Не долази у обзир. 

СТЕВО 

Чекај-де, тата! 

ДИМИТРИЈА 

Не долази у обзир. 

СТЕВО 

Господине Клаус, размислићемо, разуме се. Видећемо. 

ДИМИТРИЈА 

Ти се не мешај! 
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КЛАУС 

Било ми је веома угодно. Захваљујем се и до виђења! 

СТЕВО 

Опростите ако нешто није било као што треба. (Клаус изађе. Стево га прати. 

Пауза. Тишина. Стево се врати.) 

ДИМИТРИЈА 

Кад си се с њиме договорио о томе? 

СТЕВО 

Ништа нисам знао. Први пут чујем, свега ми! 

ДИМИТРИЈА 

Ти ћеш продавати само оно што сам стекнеш и изградиш. У ово не дирај! 

Ово је моје! 

СТЕВО 

Платиће нам и преплатити. 

ДИМИТРИЈА 

Мени то нико не може да плати. Ко ће да ми плати ноге? Пао сам с овог 

крова! 

СТЕВО 

Није реч о ногама. 

ДИМИТРИЈА 

Ето, а ја мислим да је реч баш о њима. И само о ногама. 

СТЕВО 

Чуј, хајде да будемо разумни! 

ДИМИТРИЈА 

Мени твоја памет не треба. Остави ме на миру! 

СТЕВО 

Ти мене остави на миру. И сви ви. На главу сте ми се попели. Проклете 

геачине! Држите се неких својих овешталих принципа и обичаја као слепац 

штапа. Избрукасте ме пред човеком. Гледали сте у њега као да ће вас 

заразити неком непознатом и страшном болешћу. Све оно што вама није 

познато, проклето је, туђе и непријатељско. Држи се за учкур, важно је да 

смо своји, какви смо – такви смо! Мене зове Европа, а ви у овој усраној 

махали не признајете ни да сам човек. Кад будем могао да умакнем вашем 

лепку, полетећу! 

АНДРЕЈА 
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Подићи ће ти споменик крај моста. Краљ Петар на коњу, краљ Александар на 

коњу и Стево Андрејевић... на коњу. 

СТЕВО 

Чули смо и твоје митинговање! Хтео би да ме најуре с посла због твојих 

малоумних политичких афектација? Видели смо – ко си! 

АНДРЕЈА 

Де да видимо ко си ти! Ако си ико! Спетљао си се с тим шпијуном. 

СТЕВО 

Клаус није шпијун. 

АНДРЕЈА 

Скопље познаје боље од свих нас који смо овде рођени. Не. Симон је 

шпијун. 

СИМОН 

Откуда ја шпијун? Ја нисам шпијун! (Уђе Марија.) 

МАРИЈА 

Натечена грла се нити дише нити пева. Месо ваља ишчупати ноктима, рану 

сагорети жаром. А ви се препирете. Стало га је вама. Гледам вас а не знам ко 

сте. Више никога не препознајем. 

СТЕВО 

Ја сам твој син Стево, ово ти је муж Димитрија и, за име бога, реци му нека 

дозволи да продамо кућу, да се домогнемо пристојне суме новца и скућимо 

на неком другом месту. 

МАРИЈА 

Камо ћемо да се селимо? 

СИМОН 

На Марс. 

МАРИЈА 

Где му је то? 

СИМОН 

У Пајковој махали. 

СТЕВО 

Моја каријера зависи од сваког корака. У овом тренутку зависи од ове труле 

куће. 

ДИМИТРИЈА 
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Изволи и своју каријеру метни себи у дупе, а ову трулу кућу остави да се 

сруши на моја плећа. 

СТЕВО 

Шта ти знаш о каријери, матора цепаницо! Цео живот провео си као кулучар. 

С двадесет шест година ја имам своју канцеларију. 

ДИМИТРИЈА 

Био сам мајстор, зидар. 

СТЕВО 

Мајстор који је пао са скеле. Погледај какву си кућу подигао. 

ДИМИТРИЈА 

Градио сам како сам знао и умео. А ако је теби до разграђивања, купи прње и 

не враћај се! Изроде ниједан! 

СТЕВО 

Ти ћеш да ме избациш! Де, подигни се да ме избациш! (Колицима с 

Димитријем удари о зид. Прискочи Андреја. Удари Стева. Притрчи Вера. 

Раздваја их.) 

СИМОН 

Пусти, остави их нека се покољу! (Пауза.) 

ДИМИТРИЈА 

Да сам знао шта ће од вас испасти, издркао бих вас у чашу. Јебем вам 

младост! Све ћете проћердати. Не признајете ђавола ни бога. Код вас нема 

реда у глави нити у телу. Све на своју руку, с првим ветром, као мува без 

главе. Мислите да се једе све што лети. Тражи вас Европа! Европи се прди за 

вас! Уздишете за Немачком! А отац, који је остао без ногу да би вам 

направио дом, то је сплачина, не зна колико су два и два и смета 

Европљанима да праве каријеру. Не знате да се чувате. Живите на вересију. 

Потонућете у неку рупу, прогутаће вас паучина, име ће да вам се затре, 

корен сасуши, трага од вас неће остати. Нема у мени суза да их источим 

онолико колико би вас требало жалити. 

(Андреја устане и брзо изађе.) 

МАРИЈА 

Андрејаааа!!! 
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ДЕВЕТА СЦЕНА 

 

 (Соба у кући Сивића. Куцање на вратима. Из суседне собе, у кућном 

огртачу, изађе Сивић. Отвори врата.) 

 

СТЕВО 

Добро јутро, господине Сивићу. Могу ли да уђем на тренутак? Замолио бих 

вас за једну услугу. (Сивић му направи места. Стево уђе.) Хвала. (Пауза.) 

Ухапшен ми је брат. Синоћ, за време штрајка. Био сам у полицији, кажу – 

још нису ни пребрајали ухапшене а камоли да знају ко је Андрејевић. 

Малочас сам разговарао с господином Херцогом, он ме је упутио к вама. 

(Отпозади у собу уђе Сара у спаваћици. Стане иза Стева. Он је не 

примећује.) Чини ми се да тамо ради ваш брат. С Андрејом сам разговарао 

још онда кад сте ме ви упозорили и обећао ми је да ће се поправити. Не знам 

како се догодило то са штрајком, али сам сигуран, ако ви сада нешто учините 

– више се неће поновити. То вам ја гарантујем својом слободом. Молим вас, 

господине Сивићу. Код куће је просто неподношљиво. Мајка ми је целу ноћ 

преплакала на грудима. Укућани верују да су у то умешани моји прсти. Као 

да сам га ја ухапсио. 

СИВИЋ 

Саро, зашто се не вратиш у кревет, обавио бих с господином Андрејевићем 

један важан разговор. 

СТЕВО 

(Окрене се. Запањено гледа у Сару. Устане.) Госпођице Херцог! 

САРА 

Седите, господине Андрејевићу! 

СТЕВО 

Извините! Нисам знао! 

САРА 

Шта то нисте знали? 

(Сара приђе Сивићу. Обујми га око струка. Обоје гледају у Стева. Пауза.) 

СТЕВО 

Господине Сивићу, можете ли ми помоћи? 

СИВИЋ 

Не. 
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СТЕВО 

Можете ли учинити било шта? 

СИВИЋ 

Не. 

СТЕВО  

Молим вас, господине Сивићу! 

СИВИЋ 

Не. 

(Пауза. Стево устане. Извесно време гледа у њих двоје. Онда изађе. Пауза. 

Сара би да пољуби Сивића. Он јој опали шамар. Она се приљуби уз њега како 

би избегла нови шамар.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

803 

 

ДЕСЕТА СЦЕНА 

 

(Клаусова соба у хотелу. Стево и Клаус. На столу испред њих – боца 

коњака.) 

 

КЛАУС 

(Успе Стеву коњак.) Најзад, а зашто брата не оставите мало у затвору?! 

СТЕВО 

Не, хвала, господине Клаус, било ми је доста. 

КЛАУС 

Попијте, попијте, младићу! Опустите се мало! Много сте стегнути. Да, зашто 

ви мислите да је њему боље на слободи?! Можда он жели да буде у затвору. 

Можда је хотимично радио на томе да стигне до затвора? То звучи мало 

невероватно, али живот вам је препун изненађења. Познато ми је неколико 

случајева такве парадоксалне логике, инверзија нормалног понашања. Не 

заборавите при том на једну битну компоненту – он је Словен! Тај податак 

може да послужи као одговор на питање зашто би неко желео да се обрете у 

затвору. Зато ја кажем – синдром славјанске мазохистичке душе. Кад нешто 

не ваља, а нико ни малим прстом да мрдне како би се ситуација поправила и 

у томе се чак налази извесно уживање. А на овом Балкану вам никад ништа 

није било као што треба. За двадесет хиљада година уназад. А кад се у 

читавој тој збрци неко заложи да некоме помогне, та помоћ се онда не 

прихвати добронамерно. Обрнуто. Сумњичаво се одбија. И наставља се 

стање пропадања. Ви сте осуђени на живот у стању пропадања. Не на 

пропаст, јер пропаст није дефинисано стање, ни на благостање од којег сте 

далеко, него на пропадање. На стално и постојано пропадање. У исте рупе. 

На исти начин. Увек изнова и изнова. Упорно и тврдоглаво. Нигда не 

стекнете никакво искуство. То постаје смешно. И мечка у циркусу научи да 

вози бицикл. Младост вам прође у грицкању семенки на корзоу. Не 

прочитате ништа теже од стрипова о гусарима. Ваши идоли су они идиоти 

што се убијају слушајући песму Тужна је недеља и онај мали криминалац 

Киро Атевић. Дангубите по кафанама, а не умете да пијете. Само после две 

ракије, засјакте вам се очи, почнете да се грлите, љубите и претите целом 

свету. Више се не обазирете на оно што вам се кува иза леђа. Или не пијте, 

или научите да подносите пиће! Ваш брат Андреја, потпуно, без и трунке 
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остатка, спада у ову класификацију, а богами ни ви нисте далеко, иако сте 

друкчији случај. Треба нешто да учините за себе. Треба да се отресете стега 

вашег мазохизма и препустите срцу – нека вас оно води. Срце никад није 

мазохистички настројено, оно је радосно, глава је она која прави проблеме. 

Савршено сам свестан да вас коље и друга мука: ви не знате шта би тачно 

хтело ваше срце. Међутим, то је лажна дилема. Никад му нисте дозволили да 

проговори. Држите га пригушено, у малом џепу и запомажете што не умете 

да следите унутарњи инстинкт. Оставите срце да слободно дише и – 

проговориће! Природно, ту има и низ других компликација. Као што је, на 

пример, недостатак осећања припадности и традиције. Докле уназад сте у 

стању да следите своју породичну лозу? Како су се звали ваши прадедови? 

Тешко да знате! А ја, ето, знам. Мој корен је брижљиво записан све тамо до 

четрнаестог века. Може се помислити да то и нису битне разлике, али с 

друге стране... с друге стране, традиција и култура су светске и општељудске 

тековине. Гете је ваш исто толико колико и мој! А ви сте леп и бистар 

младић, предодређен за успех. Заједно ћемо да одемо у Немачку. 

Усавршићете свој немачки на мом имању поред Рајне. И свој укус. Након 

два месеца ћете у нијансама разликовати скоро исте сорте вина. Тело ћете да 

развијете тенисом и пливањем. Свој ум одабраном лектиром. Забављаћете се. 

Престаћете да се плашите себе. Постаћете космополита, сигуран у своју 

мисао, своје одлуке и потезе. А ја ћу да будем поред вас, пратићу ваш развој. 

Наш повратак у Југославију, биће тријумфалан. Ви покушавате да пишете 

поезију. Елем, а како да се ваше музе снађу у скопској слами и лоју? Ја 

верујем у то да једноставност и рустикалност могу бити инспирација, али тек 

ако се исфилтрирају и прочисте кроз образовање и културу. Другим речима, 

човек треба да сачува своју невиност, али при том и да је обогати искуством. 

Ви се још увек налазите у фази наивне невиности. Ви још нисте изгубили 

химен. То је малкице груба сексуална слика, али је врло прецизна. Треба да 

будете силовани. Вас ово збуњује, али ја и желим да вас збуним. Неко мора 

да вас шчепа за косу, да вам поломи кости, да вам отвори уши, очи и нос, да 

вас сможди, изгњечи и наново састави као ново људско биће. Ви и сада 

имате очи, уши и нос, али се њима не користите! Служе вам као украс. 

Ништа не видите, ништа не чујете. Живите кретенизовани, хипнотисан, 

малограђански полусан и чекате на откровење, на чудо, припремате се за 

велики час кад живот коначно треба да започне, а све више сумњате у то да 
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ће тај час икад куцнути. А године пролазе, данас, сутра – оде живот! 

Окренете се око себе – пустош! Откровења нема, а навика скончала. Крећете 

у најближу кафану и наздрављате непознатим намерницима у име 

магловитих визија о ономе што сте могли постати. Ја вам нудим нешто 

друго. Нудим вам могућност да прекинете пупчану врпцу која вас повезује с 

вашим племеном, и да се уздигнете до својег сопственог идентитета. А 

потом да се вратите том истом племену и поведете га онамо где оно само не 

може нити уме да стигне. Нудим вам своју скромну помоћ. Нудим вам своју 

руку. 

(Ухвати Стева за руку. Пауза. Гледају се. Пауза. Клаус хвата Стева негде 

испод стола. Пауза. Стево је збуњен.) 

СТЕВО 

Господине Клаус, морам да идем. (Пауза.) Морам да идем. (Пауза.) 

Господине Клаус! (Пауза.) Пустите ме да идем, господине Клаус. (Пауза.) 

Господине Клаус, пустите ме да идем. (Пауза.) Господине Клаус, пустите ме 

да идем! 

(Клаус га пусти. Стево устане. Ошамућен, излази из собе. Клаус испија 

чашу коњака.) 
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ЈЕДАНАЕСТА СЦЕНА 

 

(Затвор. Просторија за пријем. Андреја, претучен, и Стево.) 

 

СТЕВО 

Здраво, Андреја! (Андреја климне главом.) Како си? (Андреја климне главом.) 

Раније нисам могао да дођем. Не пуштају. Једва сам искамчио и ових пет 

минута. Што овде чудно мирише. Тражио сам везе за тебе. Биће све у реду. 

(Андреја климне главом.) Старци су добро. Поздрављају те! Послали су храну 

и цигарете. То сам морао да оставим на улазу. Даће ти! (Андреја климне 

главом.) Знаш шта има ново? Вера је трудна! Решила да лежи. Хоће да роди 

по сваку цену. Ето, скоро ће и унуче. Симона су отерали с посла. По свој 

прилици је био пијан. Неће да каже. Нема га у Скопљу. Отишао је на војну 

вежбу. Сваки дан некакве вежбе и маневри. Бојим се да и мене не покупе. 

Уверен сам да ће те пустити за који дан. Онда ћемо на ђачку плажу, на 

купање. 

(Андреја промрмља нешто неразумљиво.) 

СТЕВО 

Молим? Ништа не разумем! 

АНДРЕЈА 

Одвешће нас у логор. Ацо је са мном. Поздравља те, каже да се не љутиш на 

њега. Код куће, испод прага на улазним вратима, сакрио сам револвер и 

хиљаду летака. Предај то комшији Милету. Поздрави старе. И Веру. И 

Симона, кад се врати. (Почне да плаче.) Морам издржати. Морам Издржати 

до краја. И ја сам прогутао длаку, морам да је избацим. 

(Смири се.) Убрзо ће рат. Ствари ће се рашчистити. Видећемо се у неко 

друго време. До виђења! Буди храбар! 

СТЕВО 

Ти буди храбар! 

АНДРЕЈА 

Теби је храброст потребнија. Ја сам своје одабрао. (Андреја се окрене. Оде.) 
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ДВАНАЕСТА СЦЕНА 

 

(Херцегова канцеларија. Клаус седи за столом. Разговара преко телефона.) 

 

КЛАУС 

Хвала, господине Живковићу. Да, да, имам све документе, само – ствар је 

неодложна, мора се завршити што пре, по могућности током вечери. Знам да 

је сувише брзо, господине Живковићу, иначе не бих ни тражио вашу помоћ. 

Да. (Пауза. Уђе Сивић.) Да, Одлично. По ваше овлашћење ће доћи господин 

Сивић. Сјајно! Много сте ме задужили, господине Живковићу, свакако ћу 

пронаћи начина да вам се одужим. Пријатно. До виђења, господине 

Живковићу! (Спусти слушалицу.) Платите двадесеторицу људи с 

крамповима и лопатама и још у току вечери срушите кућу број осамнаест. 

Сутра ујутро, кад дођем у канцеларију, хоћу са своје десне стране да видим 

отворен простор. (Добаци Сивићу коверат.) Педесет хиљада. Дајте им. Нека 

се снађу. Покушали смо на леп начин. 

СИВИЋ 

Шта ће рећи господин Херцог? 

КЛАУС 

Шта он има да каже, не рушимо његову кућу. Још не! Поред толико девојака 

у Скопљу, шта вам је требало да водите љубав баш с његовом кћерком 

Саром?! Она је Јеврејка. Што ме тако блентаво гледате?! Не читате новине, 

господине Сивићу, али уколико желите да останете код мене у служби, 

потрудите се да будете боље информисани. 

СИВИЋ 

Код вас у служби? А господин Херцог? 

КЛАУС 

Господин Херцог је сада сенилни Јеврејин у пензији. 

СИВИЋ 

Ко га је пензионисао? 

КЛАУС 

Трећи Рајх. (Покаже му писмо.) 

СИВИЋ 

(Чита.) А Стево Андрејевић? 

КЛАУС  
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Њега пензионишем ја лично! (Уђе Херцог.) 

ХЕРЦОГ 

Шта то радите, господине Клаус? Телефонирате у ово доба, а ништа не 

објашњавате! Помислио сам да је избио пожар. Мучи ме стомак. Ја вам не 

висим на чивилуку. Сивићу, скувајте кафу! 

СИВИЋ 

Изгледа да кафе нема, господине Херцог! 

ХЕРЦОГ 

Онда, господине Клаус? 

КЛАУС 

Онда, господине Херцог, последњих дана сам проверавао документацију 

овог представништва. 

ХЕРЦОГ 

Ко вам је то дозволио? 

КЛАУС 

Нико. 

ХЕРЦОГ 

Господине Клаус, колико је мени познато, ви сте овамо дошли у 

протоколарну посету. 

КЛАУС 

Колико је то вама познато! А колико је то мени познато, ви сте, господине 

Херцог, рђаво заступали интересе компаније. Нисте добро радили! 

ХЕРЦОГ 

Неко вас је овластио да дајете оцену мог рада? 

КЛАУС 

Да! 

ХЕРЦОГ 

Смем ли да знам – ко? 

КЛАУС 

Не смете. (Дадне Херцогу писмо. Овај чита. Пребледи.) 

ХЕРЦОГ 

Ово писмо је код вас од самог почетка? 

КЛАУС 

Слатко је чувати тајну од које човек има користи! 

ХЕРЦОГ 
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И шта сада ја да радим? 

КЛАУС 

Попијте с нама кафу! Господине Сивићу, скувајте кафу! 

СИВИЋ  

Са задовољством, господине Клаус... шефе. 

  



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

810 

 

ТРИНАЕСТА СЦЕНА 

 

(Јавна кућа. Симон у соби с проститутком Мими. Глава му је у њеном крилу. 

Обучен је у војничку униформу. Она га милује по коси.) 

 

СИМОН 

Красна је жабачка, бела небела,  

подајте на Симон Бошковичева  

Симон, Симон кад че варошиме  

Љуби те Мими са својим очима.  

Красна је жабачка, бела небела,  

подајте на Мими Бошковичева,  

Мими, Мими, кад че варошима,  

Љуби те Симон са својим очима. 

МИМИ 

Еј, Симоне, Симоне, и ти си сентиментална будала исто као ја. 

СИМОН 

Сад сви редови, каплари, поручници и капетани траже резервисту Симона 

Андрејевића по Скопљу, а он дрема у крилу Мирне Бошковићеве. Стало ми 

га! Они би да ме убију. Стегло ме овде, ево – овде; одем код капетана: 

господине капетане, таква и таква ствар, ако се може код лекара; не може 

вели он, не може, ово су војни маневри а не зајебанција. Кажем да не могу да 

дишем, да ћу умрети. Умри, каже он! Ево ти га – умри! Нека он умре! И ја ти 

преко жице. Овде ме још стеже. 

МИМИ 

Много си попио, што не одеш кући да се испаваш? 

СИМОН 

Како да идем кући? Напољу је мрак. Мајчице моја, страх ме је да идем кући. 

МИМИ 

Чега се бојиш? 

СИМОН 

Затворен сам. 

МИМИ 

Онда изађи напоље и нећеш бити затворен! 

СИМОН 
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Свугде ми је исто. Затворен сам између неба и земље. Не може се побећи. 

Баци Симона у најшире поље – а он опет затворен! Симон не може побећи од 

Симона. Симон ће да угине као мува! 

МИМИ 

Ја ћу те отпратити. 

СИМОН 

Курво! Куд ти мене да пратиш?! Ја код куће имам жену. Трудна је. Родиће 

ми сина! Не љути се што ти рекох: курво! Како друкчије да ли кажем. И јеси 

курва. И ја сам курва. Већа од тебе. Ја сам највећа курва на свету. Свет је 

јавна кућа, а ја сам ти највећа курва у њему. Мајчице моја, тешко ли је! 

Тешко ли је! Хоћу дома! Шта ја овде радим? Дај да видим твоју жуту 

књижицу! Кад си последњи пут била на прегледу? Хоћеш да ме заразиш! Да 

знаш, ја ћу да се излечим. Хиперманганом. Резервиста Симон Андрејевић из 

двадесет првог пешадијског пука болестан од трипера, господине капетане, 

одобрите десет дана одсуства да се лечим хиперманганом. Где сам га 

навукао? Код Мирне Бошковић. Не знате Мирну Бошковићеву? Онда ви 

ништа не знате. Мирни, зови музиканте да овде свирају. Зови тамбураша 

Милића да ми овде свира! 

МИМИ 

Сад је заузет. 

СИМОН 

Зови га. Платићу! 

МИМИ 

Човек свира доле у кафани. Гостима. Како да га зовем?  

СИМОН 

Зови га. Кажи – зове те Симон. Он ми је пријатељ. Доћи ће! 

МИМИ 

Не може. 

СИМОН 

Добро, онда ја идем. (Устане. Скоро падне. Врати се у кревет.) Мајко, 

мајчице моја! 

МИМИ 

Де, лези! Позваћу га! (Изађе. Пауза.) 

СИМОН 

Шест месеци пол година  
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Пет прсти ража има  

четири боски крава има  

три ноѕе пирустија  

две очи глава има  

еден ми е билбилот  

што рано рани мај месец. 

(Пауза. Уђе Мими са Стевом.) 

МИМИ 

Дошао ти брат. 

СИМОН 

Стево. Марш кући. Откуд ти знаш мог брата? 

МИМИ 

Познаје га Милић. Показао ми га. Он не може да дође. Не да му шеф. 

СИМОН 

Шта да радим с братом?! Он не зна да удара у тамбуру. Стево, умеш ли ти да 

удараш у тамбуру? А? Не уме! Нико не уме да удара у тамбуру као што ја 

слушам! 

СТЕВО 

Ти ниси на вежби? 

СИМОН 

Јесам. На вежби сам. Нема ме овде. Ви мислите да сам овде, а ја сам у ствари 

тамо. Де, Стево, ти си ученији, објасни – како то? Како то да сам жив? 

Говорим. Слушам. Кад ви нешто кажете, чућу! Ето, шта је то? На пример, 

зашто сад не паднем у несвест? Шта ме држи усправним? И кад закорачам, 

прво једна нога крене напред, тек онда друга. И како то да дишем? А своје 

очи не могу да видим! Стево, брате, ти си крив. За све си ти крив. 

СТЕВО 

Добро. Симоне, да сад идемо кући. 

СИМОН 

Ти си крив што су ухапсили Андреју. Што Вера не може да роди. Ти! Што је 

Марији изветрила памет. ТИ! Што је Димитрија остао без ногу. ТИ си крив! 

И што мене стеже овде. ТИ! Дошао Клаус у кафани да руча. Уместо да једе у 

Маргеру, дошао код мене у биртију. Наручио триста ђаконија. Ја да га 

послужим и – све му сручим у крило. Е, зашто? Први пут ми се догодило. 

Оно, пијем, али знам шта радим. А он почео да виче. Ти си ово. Ти си оно. 
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Дође газда Трајко, извињава се, клечи на коленима, а Симон – напоље, за 

Симона нема посла. Е, Стево, Стево, за све си ти крив. Као да си све знао, па 

крио. Ниси хтео да кажеш. 

СТЕВО 

Шта сам крио? 

СИМОН 

Тајну. Крио си тајну! 

СТЕВО 

Какву тајну? 

СИМОН 

Тајну. Тајна је једна. А кад знаш тајну и кријеш је, има да навучеш на врат 

голему невољу. Стеже ме овде. Овде. Капетан никако да поверује. Не можеш 

код лекара, каже. Умри. Ни ви ми не верујете. (Умире. Пауза.) 

СТЕВО 

Симонеее!!! 
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ЧЕТРНАЕСТА СЦЕНА 

 

(Кућа Андрејевића. Димитрија деље свиралу. Вера лежи. Марија седи поред 

ње.) 

 

МАРИЈА 

Хоћеш бозу или кољиво? Добро је за труднице. Ја ћу ти донети. А како ћемо 

крстити бебу? Целу ноћ мозгам. Треба нам неко друго име. Не од ових која 

знамо. Неко лепше. Ја ћу да будем бака. Тада ће Андреја да се врати. Певаћу 

му с вечери: 

Циц, циц козици  

Што пострале петлици  

Во бабини дворои  

Баба ќе и соберит,  

И ќе си и нанижит 

Та ќе си и продаит  

На пазар на терзии  

Многу пари те земит  

До три аспри црвени  

(Куцање на вратима. Димитрија у колицима, пође и отвори.) 

СИВИЋ 

Добро вече. Ја сам Сивић из компаније Шнајдер. Могу ли да уђем? 

(Димитрија га пропусти. Сивић уђе. Вади коверат. Ставља га на сто.) Овде 

је двадесет пет хиљада динара. Жао ми је, али под хитно морате да напустите 

кућу. Имам налог за рушење. Напољу чекају надничари с алатом. Знам да 

сам вас довео пред свршен чин, али ја наређења само извршавам. Налог је 

потписао начелник полиције и без одлагања морам да га извршим. Ова кућа 

је још пре шест месеци предвиђена за рушење. 

ДИМИТРИЈА 

Напоље! 

СИВИЋ 

Имам налог, господине Андрејевићу. (Вади налог.) 

ДИМИТРИЈА 

(Дограби налог и исцепа га.) Немаш налог! Напоље! 

СИВИЋ 
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Оригинал је похрањен на сигурном месту. Ако за пет минута не напустите 

кућу, почињемо с рушењем. Онда ћете морати. (Изађе.)  

(Дуга пауза. Вера плаче.) 

МАРИЈА 

Не плачи, кћери! Не кидај се! (Стави мараму на главу. Узме хлеб и со. 

Отвори врата.) Ходите, мајстори! Ходите, браћо! Уђите да попијете по 

ракију, да вам лакше падне работа! И да нешто заложите. Што се затекло. 

Нисмо знали да ћете доћи, да јесмо – боље бисмо вас дочекали. 
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ПЕТНАЕСТА СЦЕНА 

  

(Херцогова кућа. Сара свира на клавиру. Уђе Стево. Извесно време слуша. 

Пауза.) 

 

СТЕВО 

Где је Сивић? (Пауза.) 

САРА 

Отишао је. Рекао је да ме оставља. (Пауза. Свира.) 

СТЕВО 

А отац? 

САРА 

Отишао је. Рекао је да ће се обесити. (Пауза. Свира.) 

СТЕВО 

(Извади комад хартије. Стави га на клавир.) Написао сам песму за тебе. 

Ништа нисам преписао. (Пауза.) 

САРА 

Хоћеш ли да се љубимо? (Пауза. Свира. Стево изађе. Пауза.) Више нико 

неће да ме љуби.  
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ШЕСНАЕСТА СЦЕНА 

  

(Клаус у својој хотелској соби. Куцање на вратима.) 

 

КЛАУС 

Ко је? (Тишина. Пауза.) Ко је? (Јаче куцање.) Ко је тамо? (Пауза. Тишина. 

Клаус отвори врата. Стево упадне унутра. Одгурне Клауса до зида. Кроз 

џеп у њега усмери револвер.) 

СТЕВО 

Руке увис! 

КЛАУС 

(Подигне руке.) Шта вам је на уму, господине Андрејевићу? 

СТЕВО 

Да вас убијем! Хоћу да вас убијем! 

КЛАУС 

Чекајте, господине Андрејевићу! 

СТЕВО 

Шта да чекам? Шта да чекам? Да ми исисате крв? Да ме набијете на колац? 

Шта још да чекам? 

КЛАУС 

Можемо се објаснити. 

СТЕВО 

Шта ту још има нејасно? Зашто сте дошли? Зашто ме нисте пустили да идем 

својим путем? Да пливам како ја умем. Све што се баци у воду мора стићи до 

неке обале! (Разбије боцу о зид.) Мислите да је ваша истина једина истина о 

мени?! Није! Моје било бије друкчије! (Преврне сто.) 

КЛАУС 

Господине Андрејевићу, молим вас. Молим вас. 

СТЕВО 

Што ме молите? Један брат ми је у логору, други лежи мртав педесет метара 

одавде, што ме ви молите? Уплашили сте се! Ваше породично стабло у овом 

тренутку не вреди ни суве шљиве. А ја сам своју мајку присиљавао да вам 

пева не бих ли био као ви. Ако вас убијем, хоће ли ваша напудрана шугава 

кожа да избрише ту срамоту? Како да сперем ту љагу? 

КЛАУС 



 

Ивана Живанчевић Секеруш и Жељко Милановић 

 

818 

 

Преклињем вас, господине Андрејевићу. Немојте. Немојте ме убити! 

СТЕВО 

Немам чиме да вас убијем. (Извуче из џепа празну руку.) Да имам, не бих ни 

разговарао с вама. Идем да донесем пиштољ. Ако се вратим овамо, то ће 

значити да нисам убио себе. (Изађе.) 
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СЕДАМНАЕСТА СЦЕНА 

 

(Рушевине куће Андрејевића. Димитрија седи у колицима, са свиралом у руци. 

Вера лежи. Марија окупља ствари на једно место. Дође Стево. Гледа 

рушевине. Пауза.) 

 

МАРИЈА 

Кад су градили кућу, мајстори су викали: 

Дижемо слеме, 

кућа да је благословена, 

домаћин жив 

и здрава фамилија! 

(Марија настави да ради. Стево пронађе летке и револвер. Летке стави у 

џеп. Седне. Разгледа револвер. Дуга пауза. Димитрија почне да свира на 

свирали. Чују се атонални, неповезани звуци.) 

ВЕРА 

Чини ми се као да му чујем срце.  

(Стево пуца у ваздух.) 

 

ЗАВЕСА 

 

 

Извор:  

Goran Stefanovsкi, Divlje meso¸ preveo Gojкo Janjušević, Sterijino 

pozorje, Novi Sad, 1980. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Истражите начин репрезентације Немаца и Балканаца у драми Г. 

Стефановског. 

- На којим релацијама се одигравају сукоби у драми. 

- Прочитајте и друге драме Г. Стефановског. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЈАН ДУКОВСКИ  
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ДУКОВСКИ, Дејан (Скопље, 25. IV 1969) – драмски аутор. Дипломирао је 

на ФДУ у Скопљу, на Oдсеку за драматургију (1990). Био је запослен на РТВ 

Скопље (1990-1993). Исте године је изабран за асистента на ФДУ, на 

предмету филмски и ТВ сценарио, а од 1996. године је доцент на Катедри за 

драматургију. Аутор је драма Балкан није мртав, Буре барута, Маму му 

јебем ко је први почео и др. Аутор је сценарија за игране филмове 

Светлосиво и Буре барута. Драма Буре барута јe извођена у позориштима у 

Грчкој, Србији, Хрватској, Немачкој, Данској, Холандији, Шведској, Јапану, 

Бугарској, Турској.  

Ристо Стефановски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 498. 
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БУРЕ БАРУТА 
 

Сцена 1 

  

ДА СМО МИ ЖИВИ И ЗДРАВИ 

  

Биртија. Скоро празна. За једним столом седи Анђелко, средњих 

година. Пије пиво. Улази Димитрије, стар и ћопав. Иде на штакама. Једва 

седа за један сто. Анђелко га гледа. Испија пиво. Одлази к њему.   

 

АНЂЕЛКО: Како си, чича Димитрије?   

ДИМИТРИЈЕ: Богу хвала, добро.   

АНЂЕЛКО: Би л’ нешто попио?   

ДИМИТРИЈЕ: Пивце.   

АНЂЕЛКО: Сећаш ме се?   

ДИМИТРИЈЕ: Не.   

Гледају се. Анђелко устаје. Доноси два пива. Седа.   

АНЂЕЛКО: Откуд ти?   

ДИМИТРИЈЕ: Ето.   

АНЂЕЛКО: (Пауза) Нешто ти се десило?   

ДИМИТРИЈЕ: Пусти. Не питај.   

АНЂЕЛКО: Нека несрећа?   

ДИМИТРИЈЕ: Не питај.   

АНЂЕЛКО: (Наздравља) Да смо ми живи и здрави!   

ДИМИТРИЈЕ: Да смо ми живи и здрави! (Пије)   

АНЂЕЛКО: Саобраћајка?   

ДИМИТРИЈЕ: Бар да је.   

АНЂЕЛКО: Шта би? (Пауза) Пао си?   

ДИМИТРИЈЕ: Не.   

АНЂЕЛКО: Неко те пребио?  

Пауза  

ДИМИТРИЈЕ: Да.   

АНЂЕЛКО: Ко?   

ДИМИТРИЈЕ: Ко?   

АНЂЕЛКО: Не сећаш се?   
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ДИМИТРИЈЕ: Нисам га видео.   

АНЂЕЛКО: Набио ти џак на главу? (Пауза) Неки дуг? Неком си се добро 

замерио? (Пауза) Добро те је средио.   

ДИМИТРИЈЕ: Како ти оно беше име?   

АНЂЕЛКО: Анђелко.   

ДИМИТРИЈЕ: Анђелко?   

АНЂЕЛКО: Не сећаш ме се?   

ДИМИТРИЈЕ: Оматорило се.  

Пауза   

АНЂЕЛКО: Добро те је поткачио. Убио је бога у теби.   

ДИМИТРИЈЕ: (Испија пиво) Пајсером.   

АНЂЕЛКО: Пајсером?   

ДИМИТРИЈЕ: Чекићем. (Пауза) Пајсером и чекићем. Од седам, осам кила. 

Најмање. Коску по коску. Сваку коску обашка. Прелом двадесет и седам 

коски. Три напрсле. Прелом ребара. Фрактура лобање. Кичма. Оштећење 

кичмене мождине. (Пауза) Имам проблема са главом. Стално ме боли, јеб’о 

је бог. Лева нога ми је четири пута краћа. Одоше три прста. Крпили ме, 

састављали ме, ал’ ме нису саставили. Десна рука ми не ради. Хеми, хеми... у 

јебо те, хемипареза целе десне стране. Тешка моторна афазија. 

Мускулустонус и... хипертонија. Кочење вилице. Нека кост се ишчашила. 

Један бубрег ми извадили. Други више не ваља. Не смем да пијем. А пијем. 

Ноћу не могу да се уздржим. Како заспим, упишам се. Тешко дишем. 

Мамицу му јебем. Боље да ме је камион ударио. (Пауза) Превремена пензија. 

Нема заслуга, нема посебних признања. Повреда на радном месту. (Пауза) 

Добро је. Не жалим се. Моје је прошло. Старост, жалост. Питај само за 

Димитрија Жандара. Кол’ко је само жена повалио! Нема им броја. Још ја 

могу да убодем, пичка ми материна. А матора ми жвањка, краљав, а пита се.  

Пауза   

АНЂЕЛКО: Тако је писано.   

ДИМИТРИЈЕ: Да смо живи и здрави.   

АНЂЕЛКО: Да смо живи и здрави! (Пије. Анђелко гледа Димитрија) Знаш ко 

те је млатио? (Пауза)   

ДИМИТРИЈЕ: Ко?   

АНЂЕЛКО: Ја. (Пауза) Пајсером и чекићем. Девет кила. Мислио сам да сам 

ти сломио тридесет и две коске. Тол’ко сам хтео. Ниси се, мајку ти јебем, 
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бранио. Ниси могао. Као да сам ударао балу меса. Скичао си као свиња. 

(Пауза) Не памтиш ме? Возио сам црвени форд ескорт. Сви су возили 

крнтије. Ти си се наврзао на мене. Затекао си ме са рибом у колима. Хтео сам 

да испаднем фрајер. Извукао си ме напоље. Јеб’о си ми мајку, растурио ме. А 

за шта... За курац... Пендреком међу ноге. Међу ноге, чича Димитрије. Још 

ме боли. Шта сам ти, јеби га, толико згрешио. Тужио сам те. Џабе. Кадија те 

тужи, кадија ти суди. Био си главни фрајер. А ја нико и ништа. Два дана 

нисам устао из кревета. Трећег дана устао сам. Па се вратио у кревет. Муда 

су ми била отечена као балони. Место јаја, лубенице. Две операције. 

Неуспеле. Дуго нисам могао ни да помислим на женско. Кад ми се дигне, а 

мене боли. Деце немам. Јебем ретко, али лоше. (Пауза) Хоћеш пиво?   

ДИМИТРИЈЕ: (Пауза) На мене је ред. (Устаје. Непрестано брише очи. Носи 

два пива)   

АНЂЕЛКО: А зашто, чича Димитрије?   

ДИМИТРИЈЕ: Стварно, зашто?   

АНЂЕЛКО: Ко пребијени пси.   

ДИМИТРИЈЕ: На псу рана, на псу и зарасла.   

АНЂЕЛКО: Ама слабо нешто.   

ДИМИТРИЈЕ: Слабо.   

АНЂЕЛКО: Да смо ми живи и здрави!   

ДИМИТРИЈЕ: Да смо ми живи и здрави!  

Пију  
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Сцена 2 

  

ИНЦИДЕНТ 

  

Врата. Пред вратима стоје Анђелко и Света. Анђелко држи у руци пајсер.   

 

СВЕТА: Сигуран си да је овде?   

АНЂЕЛКО: Не секирај се. Ти се само не мешај.   

СВЕТА: Памтиш га?   

АНЂЕЛКО: Само да га видим, нема да изгледа такав каквог га памтим.   

СВЕТА: Само не претеруј. Не секирај се, молим те.   

АНЂЕЛКО: Само се ти не мешај.   

Куца на врата. Отвара Благоје.   

АНЂЕЛКО: Добар дан.   

БЛАГОЈЕ: Добар дан?   

АНЂЕЛКО: Аца ми треба.   

БЛАГОЈЕ: (Гледа у пајсер) Александар? Није ту.   

АНЂЕЛКО: А где је?   

БЛАГОЈЕ: Не знам. Да му пренесем нешто?   

АНЂЕЛКО: Сачекаћемо га.   

БЛАГОЈЕ: Не знам када ће се вратити.   

АНЂЕЛКО: Не журимо се. Шта сте ви Аци?   

БЛАГОЈЕ: Александру? Отац.   

АНЂЕЛКО: Да уђемо?   

БЛАГОЈЕ: Ви сте му пријатељи?   

АНЂЕЛКО: Не. (Пауза) Улази, Свето! (Улазе) Сешћемо.   

БЛАГОЈЕ: Могу л’ шта да вам помогнем?   

АНЂЕЛКО: Не.  

(Седну. Пауза)   

БЛАГОЈЕ: Је л’ по вољи кафа?   

АНЂЕЛКО: Боље ракија. А, Свето? (Света климне главом) Може ракија. 

(Благоје доноси  

ракију) Хајде, да смо ми живи и здрави. (Пије) Колико година има Аца?   

БЛАГОЈЕ: Александар? Седамнаест.   
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АНЂЕЛКО: Најгоре године. (Света клима главом) Знаш ону Трајкову 

барабу? (Света клима главом) Море човек се учи догод је жив. Домаћа 

ракија?   

БЛАГОЈЕ: Домаћа.   

АНЂЕЛКО: Алал вера!  

(Пауза. Даје му саобраћајну дозволу. Благоје је узима. Пауза)  

АНЂЕЛКО: Да ли вам Аца рекао?   

БЛАГОЈЕ: Средићемо то.   

АНЂЕЛКО: Шта ћемо ми то да средимо. (Пауза) Неке ствари једноставно не 

могу да се среде. Ја возим тридесет и једну годину. У дванаестој сам 

мажњавао ћалетова кола. Форд ескорт. Возачки сам положио на радној 

акцији. Први у генерацији. Зна Света. До сада га нисам ни чешнуо. До сада. 

Био је као нов. Био. Бољи од нових. Од уста сам откидао. Света зна, нисам 

био код мајстора. Свећице, уље, филтери, гуртне. Сам сам штеловао дизне. 

Трипут сам бушио клипове. четири пута сам враћао километражу. Зашто? 

Изменио сам му пар амортизера. Триста и три свећице. Једанаест 

полуосовина. Двадесет зглобова. Тринаест ламела. Четири карбуратора. 

Лагере. Хилзне. Дихтунге. Гуртне. Ауспух. Бандаж. Свето? Волан. Предњу 

каросерију... (Пауза) И тако даље.   

БЛАГОЈЕ: Средићемо то.   

АНЂЕЛКО: Шта ћемо то да средимо?   

БЛАГОЈЕ: Кол’ка је штета?  

(Пауза)   

АНЂЕЛКО: Хоће л’ да се појави Аца? Ацо!!   

СВЕТА: Анђелко?!   

АНЂЕЛКО: Ацо!! (Улази Аца) Где си бре, Ацо? Кријеш се? Бежиш?   

БЛАГОЈЕ: Што си побегао?   

АЦА: Било ме је страх.   

АНЂЕЛКО: Од мене?   

АЦА: Овај је навалио на мене и драо се да ће ме убити. Закључао сам се. 

Ударао је по хауби. Шутирао врата. Попео се на кров. И почео да скаче. 

Скупио се народ. Онда је пајсером кренуо да отвара врата. Жив сам се уср’о.   

АНЂЕЛКО: Је си ли видео форд?   

АЦА: Пегла се.   

АНЂЕЛКО: Шта се пегла, Ацо, бре! Немој да те испеглам ту на лицу места.   
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СВЕТА: Анђелко!   

БЛАГОЈЕ: Није требало да бежиш. Требало је да позовеш полицију. Да 

направи записник.   

АЦА: Дошао је пандур. Пружио сам саобраћајну кроз прозор. Овај виче, 

вади га, да га ја не извадим. Обојица почеше да ударају по шофершајбни. 

Скинуше јакне и почеше да ломе ауто. Дођоше неки људи и сви почеше да се 

деру на мене. Један виче да се разбије шофершајбна и да ме извуку из кола, 

спреда. Други виче да пусте на мене сузавац, па ћу сам изаћи. Овај овде, 

потегао каменчину. Нисам знао шта бих. Упалим кола и киднем.   

АНЂЕЛКО: Побеже ти, Ацо, као пизда. ’Ајд што немаш дозволу, имаш очи. 

Да л’ ти гледаш куд возиш? Имаш ли мозга у глави? Само што нисмо 

изгинули. Гледаш знаке, мајку ти јебем да ти јебем! Навалио на гас, боли 

тебе курац! А мој форд возио је као песма. Чувао сам га као очи у глави. 

Стошездесет на отвореном. Шта буљиш у мене? И?   

БЛАГОЈЕ: Шта буљиш у мене? Који мој ћемо сада да радимо?   

АНЂЕЛКО: Шта буљиш, Ацо? Шта буљиш? Шта ћемо сада да радимо?  

(Устаје. Пајсером удара по једној вази)   

БЛАГОЈЕ: (Устаје) Добро. Направио је грешку. Ја ћу то да средим.   

АНЂЕЛКО: Није добро.   

АЦА: Сад видиш што сам побегао.   

АНЂЕЛКО: А куд ћеш сада да бежиш? (Аца бежи. Анђелко за њим)   

СВЕТА: Анђелко!   

АНЂЕЛКО: Куд ћеш сада да бежиш?   

Анђелко баца Ацу на земљу. Благоје покушава да га заустави. Аца пада. 

Анђелко снажно удара Ацу пајсером међу ноге. Света зграби Анђелка 

отпозади и покушава да га одвоји од Александра. Аца губи свест. Благоје га 

диже.   

СВЕТА: Анђелко, бре. Анђелко, бре!   

АНЂЕЛКО: Шта, Анђелко, шта, Анђелко!...   
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Сцена 3 

 

СИСТЕМ 

  

Сто. Флаша вина. Света и Симон.   

СИМОН. Била два пријатеља. Најбољи пријатељи. Један оде у војску. 

Оставио пријатељу аманет да му чува вереницу. Пролазили дани. Само је 

пријатељ смео да јој види колена док је прала ноге. Заљубио се у њу. 

Заљубила се и она. Гледали се. Она се свукла. Он је окренуо главу и рекао: 

„Госпођо, ја вас волим више од свог живота, али мање од своје части“. Устао 

је и пријавио се у војску. (Пауза) Обећао сам да ћу чувати Мирну док си у 

војсци. Нисам је чувао. Јеб’о сам је.   

СВЕТА: Ти?!  

(Пауза)   

СИМОН: Још вина?   

СВЕТА: Много је.   

СИМОН: Много је кад бију. (Сипа вино) Ту ми је стајало. Стајало ми је ту 

као грудва. Морао сам да ти кажем. Зато сам дошао. Љутиш се?   

СВЕТА: На тебе? Откад се знамо?   

СИМОН: Од малих ногу.   

СВЕТА: Имаш ли бољег пријатеља од мене?   

СИМОН: Не.   

СВЕТА: Јебеш Мирну. (Пауза) Ко те је научио да играш таблића?   

СИМОН: А ко ти је наместио прву женску?   

СВЕТА: А ко ти је купио прву плочу?   

СИМОН: А ко те је вадио из војске за сваки викенд?   

СВЕТА: А ко ти је ставио шећер у резервоар комбија?   

СИМОН: Ко?   

СВЕТА: Ја. (Пауза) Ко те је тужио за гаражу?   

СИМОН: Ко?   

СВЕТА: Ја. (Пауза) Ко ти је отровао Чеду?   

СИМОН: Како ти да отрујеш Чеду?   

СВЕТА: Отровом.   

СИМОН: Како си могао да отрујеш Чеду? Па заједно смо га купили. Ти си га 

изабрао. Довлачили га из Москве. Ти си га учио да апортира.   
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СВЕТА: Да му јебеш матер.   

СИМОН: Да му јебеш матер?   

СВЕТА: Ко те цинкарио код жене за Марију?  

(Пауза)   

СИМОН: Ти си ме упознао са Маријом, да му јебем матер.   

СВЕТА: Да му јебем матер.   

СИМОН: Да му јебем матер?   

СВЕТА: Тако је то.   

СИМОН: Како је, Свето?   

СВЕТА: Да му јебем матер. (Пауза) Још вина?   

СИМОН: Сипај. (Пије)   

СВЕТА: Знаш кад су ти украли девизе? Ја сам то био. Џабе осакатисте 

Неџибу у станицу. Није била крива Циганка. У што ме погодило кад ми 

рекоше да је много добро играла чочек пре него што сте је... осакатили.   

СИМОН: Како си могао?   

СВЕТА: Право кажеш, како?   

СИМОН: Да си затражио, дао бих ти.   

СВЕТА: Знам.   

СИМОН: (Устане) Знаш?   

СВЕТА: Седи.   

СИМОН: Боље да стојим.   

СВЕТА: Боље да седнеш. (Симон седне) Није ми лако да ти ово кажем. (Пије 

вино) Жена ти има љубавника. (Пауза)   

СИМОН: Како знаш?   

СВЕТА: Ја сам.   

СИМОН: Јебеш се с Алтаном?   

СВЕТА: Мало. (Пауза) Сада, не.   

СИМОН: Сад сте посвађани?   

СВЕТА: Да.   

СИМОН: И?   

СВЕТА: Удари. Удари, растури ми главу!   

СИМОН: Тебе?   

СВЕТА: Ја бих тебе ударио.   

СИМОН: Ударио би ме?! Мене? (Устаје) Да ли се сећаш да смо дали реч да 

све делимо?   
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СВЕТА: Беше му. Седи.   

СИМОН: Има још нешто?   

СВЕТА: Твој син.   

СИМОН: Не личи на мене?   

СВЕТА: Не.   

СИМОН: Шта да кажем на то?   

СВЕТА: Ништа. Удри ме.   

СИМОН: (Устаје. Узима флашу. Гледају се) Не могу. Тебе не. (Оставља 

флашу. Полази)   

СВЕТА: Знао сам за Мирну.   

СИМОН: (Застане) Знао си све време?   

СВЕТА: Све време. Знао сам и да ћеш да ми кажеш.   

СИМОН: И ниси се љутио?   

СВЕТА: На тебе?   

Симон се враћа. Узима флашу. Снажно удари Свету по глави. Света пада. 

Глава му је сва у крви. Симон излази.   
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Сцена 4 

 

ИНЦИДЕНТАЛНИ СИСТЕМ 

  

Воз. Купе. Ноћ. Седи Ана. Гледа кроз прозор. На другом крају на два 

седишта спава Андреја. Скинуо је ципеле. Хрче. У купе улази Симон. На себи 

има мантил. Нема пртљага. Седа према Ани. Гледа је.   

 

СИМОН: Воз касни сат и четрдесет минута. Што је у свету инцидент, код 

нас је систем. Смрз`о сам се. Покисао сам до голе коже. Овде је топло. (Вади 

цигарете) Хоће вам сметати ако запалим?   

АНА: Не.   

СИМОН: Пушите?   

АНА: Не.   

СИМОН: Да ли се познајемо однекуд?   

АНА: Не.   

СИМОН: Не сећате ме се?   

АНА: Не.   

СИМОН: Нисмо некада били заједно? Неки воз, може бити?   

АНА: Не.   

СИМОН: (Вади из мантила вотку) Вотке?   

АНА: Не.   

СИМОН: Не пијете?   

АНА: Не.   

СИМОН: (Сипа вотку. Даје јој чашу) Сада ћете да пијете.   

АНА: Да ли има неког посебног разлога?   

СИМОН: Да. Још кад сам вас видео са перона, знао сам.   

АНА: Шта сте знали?   

СИМОН: Да ћу да седнем до вас и да ћемо да пијемо вотку.   

Андреја се преврће, чеше ногу о ногу. Хрче.   

АНА: Где путујете?   

СИМОН: Нисам се одлучио.   

АНА: Како то?   

СИМОН: Бежим.   

АНА: Зашто бежите?   
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СИМОН: Да ли ћете ме пријавити ако вам кажем?   

АНА: Хоћете да рескирате?   

СИМОН: Нисам платио казну за паркирање.   

АНА: Лажете?   

СИМОН: Лажем. Убио сам најбољег пријатеља. Хоћете ли ме пријавити?   

АНА: Можда.   

СИМОН: Верујем у ствари на први поглед. Не носите гаћице?   

АНА: Зашто мислите да не носим гаћице?   

СИМОН: Носите их?   

АНА: Није ваша ствар.   

Отварају се врата на купеу. Улази полицајац. Гледа неко време у троје 

путника. Излази.   

СИМОН: Могли сте да ме пријавите.   

АНА: Нисам вас пријавила.   

СИМОН: Зашто?   

АНА: Имате добре очи.   

СИМОН: Купе крај нашег је празан.   

АНА: Хоћете да се пребацимо?   

СИМОН: Да.   

АНА: Не.   

СИМОН: Не?   

АНА: Не верујем у људе са добрим очима који верују у ствари на први 

поглед.   

СИМОН: Још кад сам вас видео са перона и кад сам сео овде са вама и кас 

смо попили вотку, знао сам.   

АНА: Шта сте знали?   

СИМОН: Да неће бити лако.   

АНА: Да л’ сте решили где путујете?   

СИМОН: Куд ви путујете?   

АНА: У Секешфехервар.   

СИМОН: Решио сам. У Секеш...   

АНА: Фехервар. Шта ћете радити у Секешфехервару?   

СИМОН: Шта ћете ви радити?   

АНА: То није ваша ствар.   

СИМОН: Не знате шта губите.   
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АНА: Шта ћу добити?   

СИМОН: Рескирајте.   

АНА: Немам намеру.   

СИМОН: Могу ли да питам – зашто?   

АНА: Не.  

(Пауза)   

СИМОН: Обично не питам. Узимам.   

АНА: Не желим да будем груба, али разговор постаје бесмислен.   

СИМОН: Да сте ви на мом месту, шта бисте рекли што би помогло.   

АНА: Не би помогло, ако кажем.   

СИМОН: Шта би помогло?   

АНА: Да ме оставите на миру.   

СИМОН: Немам намеру.   

АНА: Ако продужите мораћу да вас замолим да напустите купе.   

СИМОН: И шта сад да радимо?   

АНА: Шта хоћете од мене?   

СИМОН: На крају ће бити по моме.   

АНА: Молим Вас да напустите купе.   

СИМОН: Немам намеру. Када загризем, идем до краја. Као пирана.   

Андреја се одједном буди. Почне да се протеже. Поспано гледа у Симона. 

Показује на флашу са вотком.   

АНДРЕЈА: Могу да натегнем?   

СИМОН: Натегни.   

Андреја узима од њега флашу. Разбије флашу о Симонову главу. Симон пада 

преко Ане. Крв.   

АНДРЕЈА: Јебем ти пирану, да ти јебем! Немаш намеру, а? Идеш до краја?   

Поново легне.   
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Сцена 5 

 

ПОСЛЕДЊИ АУТОБУС 

  

Аутобус паркиран на почетној станици. Нема шофера. У аутобусу на 

разним местима седе једна старија жена, један човек и Светле, девојка у 

мини-сукњи. Улази Андреја. Седа крај жене.   

 

АНДРЕЈА: Је л’ ово последњи?   

ЖЕНА: Последњи.   

АНДРЕЈА: Кад полази?   

ЖЕНА: Требало је да крене пре пет минута.   

АНДРЕЈА: Где је шофер?   

ЖЕНА: Доћи ће.   

АНДРЕЈА: Кад ће да дође? Знам да ће доћи, али ја немам времена. Шта ради 

тамо? Пије кафу?   

ЖЕНА: Не знам шта ради.   

АНДРЕЈА: Пије кафу. Јебем ти народ. Само нешто чекамо. Сви пију кафу. 

Оде ми младост, док се сви напију кафе. Боли га курац. Да сам ја закаснио, 

да ли би ме чекао? Кур мој би ме чекао. И сад треба да платим. Шта је? Шта 

ме гледате? Је л’ ми може неко нешто? Баш ме заболе. А ти си платила?   

ЖЕНА: Платила.   

АНДРЕЈА: Зашто си платила? Нема шофера. Хоћеш ли ја да возим? Убацићу 

га у брзину одосмо у пичку материну. Је л’ ми могу нешто? Малчице да 

кренем, па да видиш како ће да потрчи. Тамо пије кафу. А овде нам јебе 

мајку. Зар није тако? Мајку су нам јебали. Је л’ тако било под Турцима?   

ЖЕНА: Откуд знам како је било под Турцима.   

АНДРЕЈА: Не памтиш? А рат памтиш?   

ЖЕНА: Не.   

АНДРЕЈА: Е, у том је и ствар. Нико не памти. Треба нов.   

ЖЕНА: Ћути бре, дете. Језик прегризао!   

АНДРЕЈА: Језик да прегризем? Гризао сам један. Једној сам пола језика 

одгризао. Заслужила је то. Кол’ко имаш годима? Сто? Хоћемо малко и да 

умиремо?   

ЖЕНА: Пуј бре, језик ти се сасушио!   
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АНДРЕЈА: Да л’ да га гризем, ил` да ми се суши? Нико овде не зна шта хоће.   

ЖЕНА: Белог дана не видео!   

АНДРЕЈА: Ти си мало болесна, а? Ниси при чистој памети? Нешто си бледа?   

ЖЕНА: Акрепи те изели!   

АНДРЕЈА: Да није рак?   

Жена устаје. Преместа се. Андреја седне поред ње.   

ЧОВЕК: Пусти жену на миру!   

Андреја га гледа. Устаје. Седа на шоферско место. Затвара врата. Седне 

до Човека.   

АНДРЕЈА: Добро вече. Треба ти нешто?  

ЧОВЕК: Срам те било!   

АНДРЕЈА: Је л` ти топла јакна?   

ЧОВЕК: Топла.   

АНДРЕЈА: Пропушта ветар?   

ЧОВЕК: Не пропушта.   

АНДРЕЈА: А нож? (Вади нож) Пропушта нож?  

(Пауза)  

ЧОВЕК: Пропушта.   

АНДРЕЈА: Пропушта. (Пауза) Је л’ ти се диже кад гледаш девојку?   

ЧОВЕК: Шта хоћеш? Паре?   

АНДРЕЈА: Богат си?   

ЧОВЕК: Не.   

АНДРЕЈА: Што се онда размећеш парама? Друго те питам.   

ЧОВЕК: Платићеш ти за ово.   

АНДРЕЈА: Ја ћу платити? Па ти ниси нормалан. Јебем ти народ да ти јебем. 

Нико не разуме шта му причаш. Нико не слуша шта га питаш. Сви 

одговарају на нека друга питања. Бре, све ћу вас побити, нећу ни трепнути. 

Ти не слушаш шта ја говорим. Тера он неку своју причу. Рећи ћу ти просту 

реченицу. И за твоје добро, гледај да је запамтиш. Не изигравај ми ту 

фрајера. Да ли ти се диже кад гледаш девојку?   

ЧОВЕК: Не.   

АНДРЕЈА: Тако кажи? (Пауза) Не верујем ти. Да л’ ти се лиже под? 

ЧОВЕК: Не.   



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

837 

 

АНДРЕЈА: То ти верујем. Паметно. Није чист. Једном сам полизао цео јавни 

WС. Али мене нису питали да ли хоћу. Борче не пита. Борче каже лижи, а ти 

лижеш.   

Седне до девојке. Сече брзо једно дугме на њеној блузи. Светле се престрави.   

АНДРЕЈА: Добро вече. (Пауза) Добро вече.   

СВЕТЛЕ: Добро вече.   

АНДРЕЈА: Добро вече. Овакво дугме тражим већ годинама. Како се зовеш?   

СВЕТЛЕ: Светле.   

АНДРЕЈА: Лепо име. Страх те је од мене, Светле?   

СВЕТЛЕ: Мало.   

АНДРЕЈА: Мене би било много. Имаш дечка?   

СВЕТЛЕ: Имам.   

АНДРЕЈА: Волиш га?   

СВЕТЛЕ: Волим га.   

АНДРЕЈА: Љубоморан је?   

СВЕТЛЕ: Не.   

АНДРЕЈА: А ти се ваташ са другима по хаусторима?   

СВЕТЛЕ: Не.   

АНДРЕЈА: Зашто бре не? Али лепо ти је када те гледају. Кад прекрстиш ноге 

у кафани?   

СВЕТЛЕ: Није ми лепо.   

АНДРЕЈА: (Обраћа се Човеку) Верујеш?  

ЧОВЕК: Верујем.  

(Пауза)   

АНДРЕЈА: Што се бре зајебавате са мном? Дођи овамо. Седи наспрам ње.   

Постави Човека наспрам Светле.   

АНДРЕЈА: Прекрсти, Светле, ноге. Што ме гледаш? Окрени се према њему. 

Тако. Рашири то мало. Још мало. Тако. Гледај је добро. Добро је погледај. 

(Пауза) Је л’ ти се дигао? Ако не желиш, не мораш да одговориш, само немој 

да ме лажеш.   

ЧОВЕК: Не желим да одговорим.   

АНДРЕЈА: Нема проблема. Је л’ ти је било лепо?   

СВЕТЛЕ: Не желим да одговорим.   

АНДРЕЈА: Нема проблема. Е, ’ајде па јави се! А сад ми сви дајте паре.   
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Сви дају паре. Андреја их узима. Пребраја их. И сам даје паре. Дели на 

четири дела. И расподели их.   

АНДРЕЈА: Ја сам дао највише. Нема везе. Драго ми је што смо се упознали. 

Пријатно и све најбоље.   

Скида панталоне. Стоји тако неко време. Облачи их. Отвара врата 

аутобуса. Излази напоље. Шофер аутобуса удара га француским кључем по 

глави и уноси га у аутобус. Крваве главе пада тик уз шоферско седиште. 

Губи свест.   

ШОФЕР: Ко ти рече да затвараш врата?! Пизда ти материна!   
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Сцена 6 

 

ЗАЈДИ, ЗАЈДИ, ЈАСНО СОНЦЕ 

  

Ноћ. Глуво доба. Улица. Клупа. На клупи седе Светле и Ђорђе. Слаба 

светлост од уличне светиљке.   

 

СВЕТЛЕ: Љубоморан си.  

ЂОРЂЕ. Није то.   

СВЕТЛЕ: Шта је?  

ЂОРЂЕ: Друго је. Чекај мало. Нешто ми није јасно. Ти га ниси гледала?   

СВЕТЛЕ: Не.   

ЂОРЂЕ: И не знаш зашто је гледао баш тебе, целе вечери?   

СВЕТЛЕ: Не знам.   

ЂОРЂЕ: А зашто је гледао баш тебе, а не мене, на пример? Није имао 

разлога, је л’ тако?   

СВЕТЛЕ: Тако је.   

ЂОРЂЕ: Значи ти си му дала разлог?   

СВЕТЛЕ: Какав сам му ја дала разлог?   

ЂОРЂЕ: Какав разлог си му дала?   

СВЕТЛЕ: Није имао разлога да ме гледа.   

ЂОРЂЕ: Гледао те је или те није гледао?   

СВЕТЛЕ: Не знам да ли ме је гледао.   

ЂОРЂЕ: Сад рече да те је гледао.   

СВЕТЛЕ: Ти си рекао да ме је гледао.   

ЂОРЂЕ: Ти не знаш да ли те је гледао? Да ти кажем једну ствар. Лажеш пре 

него што отвориш уста. Правиш од мене будалу. Гледаш ме у очи и лажеш 

ме. Је л’ се чујете телефоном? Чујете се?   

СВЕТЛЕ: Што ми то радиш?   

ЂОРЂЕ: Заказујете састанке? Да слушате плоче? Да трчите голи по 

месечини? Зато се тако смеје мамлаз. Гледате се као заљубљени голубови. 

Не. Гледате се као пацови. Кад мене нека тако гледа, ја приђем и јебем en 

passant. Чист посао. После се чудим што цела кафана гледа у тебе. Ти их 

мамиш погледом. Дајеш им повод. То ти импонује.   

СВЕТЛЕ: Знаш шта?   
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ЂОРЂЕ: Шта?   

СВЕТЛЕ: Јеби се.   

ЂОРЂЕ: То је твоја специјалност.   

СВЕТЛЕ: Води ме кући.   

ЂОРЂЕ: Прво да нешто рашчистимо.   

СВЕТЛЕ: Нема шта да рашчишћавамо. Води ме кући.  

ЂОРЂЕ: Мало је фалило да му разбијем главу.   

СВЕТЛЕ: Мало је фалило?   

ЂОРЂЕ: Почињеш да га браниш?   

СВЕТЛЕ: Смождио си човека ни кривог ни дужног.   

ЂОРЂЕ: Да му се извиним? Да га позовем неког дана на кафу? Није крив? Ја 

сам крив?   

Однекуд долазе Ђоре и Геле. Њих двојица изгледају прилично незгодно.   

ГЕЛЕ: Шта си згрешио, брате?   

ЂОРЂЕ: Молим?   

ГЕЛЕ: Крив си нешто?   

ЂОРЂЕ: У чему је проблем?   

ГЕЛЕ: Тражиш проблем?   

ЂОРЂЕ: Не.   

ЂОРЕ: Не прави се фрајер. Шта тражиш ти овде?   

ЂОРЂЕ: Да ли је забрањено?   

ЂОРЕ: Ако хоћеш да се правиш фрајер, нема проблема. Шта тражиш овде?   

ЂОРЂЕ: Пратим је кући.   

ЂОРЕ: Да ли си чуо за Ђорета Лудака?   

ЂОРЂЕ: Не.   

ЂОРЕ: Ја сам.   

ГЕЛЕ: Знаш чија је то клупа?   

ЂОРЂЕ: Чија је?   

ГЕЛЕ: Ђорета Лудака. Знаш откуд ми овај ожиљак?  

ЂОРЂЕ: Од Ђорета Лудака?   

ГЕЛЕ: Од Ђорета Лудака.   

ЂОРЂЕ: Драго ми је што смо се упознали.   

ГЕЛЕ: Знаш шта треба да уради свако ко има част да се упозна са Ђоретом?   

ЂОРЂЕ: Шта?   

ГЕЛЕ: Да му отпева нешто.   
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ЂОРЂЕ: Не певам добро.   

ЂОРЕ: Не тражи ђавола!   

ГЕЛЕ: Боље отпевај макар лоше. То ти је мој савет. Да ти се не деси да 

потпуно изгубиш слух.  

ЂОРЕ: Да ли знаш ону „Зајди, зајди јасно сонце“?   

ЂОРЂЕ: Знам је.   

ЂОРЕ: Да чујемо.   

ЂОРЂЕ: (Пева)   

  

Зајди, зајди, јасно сонце   

Зајди помрачи се   

И ти јасна ле месечино,   

Зајди, изгуби се.   

Жали горо, жали сестро   

Двајца да жалиме   

Ти за твојите лисја горо   

Јас за мојта младост   

Твојте лисја, горо ле сестро   

Пак ке разеленат   

Мојта младост, горо ле сестро   

Нема да се врати.   

ЂОРЕ: Да л’ стално овако пева или сад има трему?   

ГЕЛЕ: Ја бих то боље отпевао.   

ЂОРЕ: Да л’ знаш ону „Деј гиди млади луди години“?   

ЂОРЂЕ: Знам је.   

ЂОРЕ: Да чујемо. (Ђорђе запева)   

ГЕЛЕ: Доста. Пева к'о педер.   

ЂОРЕ: Геле много мрзи хомосексуалце.   

ГЕЛЕ: Нек отпева нешто из опере.   

ЂОРЕ: Да л’ знаш Фигара?   

ЂОРЂЕ: Нећемо чути.   

ЂОРЕ: Нећеш да певаш?   

ЂОРЂЕ: Доста сам певао. Сада ћу мало да вас бијем.   

Бије их. Беже. Ка Светли.   

ЂОРЂЕ: Шта ме гледаш тако бело?   
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Сцена 7 

 

БАЛКАН БЛУЗ 

  

Затворска ћелија. Топуз и Борис. Борис гребе каменом зид ћелије. Топуз 

лежи на кревету.   

 

ТОПУЗ: Имаш цигару?   

БОРИС: Све сам ти их дао.   

ТОПУЗ: Зашто си ми све дао?   

БОРИС: Рекао си дај ми све.   

ТОПУЗ: Борисе? Мало те бијем? Рекох ти да ми не дајеш све цигаре. Не све 

одједном. Рекох ти, чувај резерву.   

БОРИС: Чувао сам. Нисам ти их давао. Рекох ти да си ми рекао да ти не 

дајем све, да чувам резерву. Ти си рекао, Борисе, мало те бијем. Реши се.   

ТОПУЗ: Решићу се ја – тебе. Немам шта да изгубим. Је л’ имам?   

БОРИС: Не.   

ТОПУЗ: Имам. Тебе. Шта шкрабаш?   

БОРИС: Рецке.   

ТОПУЗ: Рецке?   

БОРИС: Још сто једанаест рецки. Знаш шта ћу да урадим кад изађем одавде. 

Отићи ћу на море. Широко велико море. Да душу испуним ваздухом. Очи 

ширином. Негде у пичку материну. Где нема ћошкова.  

(Пауза)   

ТОПУЗ: Јебем ти рецке. (Пауза) Шта је данас?   

БОРИС: Петак.   

ТОПУЗ: Петак. (Пауза) Петак. Сваког петка једну патку. Петак је за добру 

патку. Да је једем?   

БОРИС: Не.   

ТОПУЗ: Једе ми се патка.   

БОРИС: Једи.   

ТОПУЗ: Патку да глабам? Пичка теби материна. Патку једи, душу вади. Што 

то радиш? Не цениш се. Што забадаш себи трн у здраву ногу. Шта 

предлажеш сада? Ко да глаба курац?   

Отварају се врата. Улази полицајац. Уводи Гелета. Топуз устаје.   
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ПОЛИЦАЈАЦ: Како си бре, Топузе?   

ТОПУЗ: Хвала. Сасвим добро. Како сте ви?   

ПОЛИЦАЈАЦ: Е, Топузе, Топузе!   

Излази. Затвара врата. Геле стоји са ћебетом и перином у руци. Крене ка 

једном лежају.   

ТОПУЗ: Да ти га бутне Топуз топузом.   

Отвара се реза на вратима.  

ПОЛИЦАЈАЦ: Једи говна, Топузе! Једи, једи!   

Затвара се реза.   

ТОПУЗ: Како је чуо да му јебем мајку? Е, Топузе, Топузе! Овде и зидови 

имају уши. (Иде ка Гели) Пуши ми се, плаче ми се. Имаш цигаре?   

ГЕЛЕ: Јок.   

ТОПУЗ: Од сада кад ти донесу цигаре, остави их мени на чување. Даваћу ти 

кол’ко хоћеш. Ја много пушим. Као Турчин у турском затвору. То је била 

шала. (Пауза) Нашалио сам се. А нико се није ни смејао. Пре него се 

зближимо, да једно рашчистимо. Ја сам доживотно. Не знам како се ти 

односиш према овом месту, али ја га доживљавам као свој дом. Једна од 

мука ти је што ако те видим да пишаш ван рупе, ја ћу да ти га одсечем. Што 

си овде?   

ГЕЛЕ: Несрећан случај.   

БОРИС: Шта има ново напољу?   

ГЕЛЕ: Свирају зурле и гочеви.   

ТОПУЗ: Не зајебавај се са Борисом.   

ГЕЛЕ: Није ми до приче.   

ТОПУЗ: А тако. А до чега ти је?   

БОРИС: Пусти га.   

ТОПУЗ: Борис има меку душу. Ја не. Био је један пре тебе. Много се курчио. 

Јака ствар! Докурчило ми је и одгризао сам му уво. Цело. Уби се од драња. 

К’о Ван Гог. Испао несрећан случај. Мислиш да је вредело? Имаш своје 

мишљење? (Пауза) Стећи ћеш га. Временом. Први пут си овде? (Пауза) 

Навићи ћеш се. Временом. Јеси ли слушала како је овде? (Пауза) Е много је 

горе. Објаснићу ти. Имаш времена зар не? Овде је боље да убијаш време 

него да убијаш себе. На пример. Или условно речено, сестро, доспела си у 

погрешно време на погрешно место. Са извесним познавањем одређених 

области, дођох до закључка да је ово место доста специфично. Јебем ти 
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цигаре! Напољу није добро, је л’ тако? Сви хоће да хватају џаду, је л’ тако 

Балкан, буре барута, је л’ тако? И тако даље. Описно речено, шупак света. 

Дошла си на место које сам ја привремено назвао хемороидом на шупку 

света. Радни наслов. Прилично крваво. А поднаслов: Најеб’о си од мене и 

таквих као што сам ја. Из те перспективе шупак света изгледа као Палма де 

Мајорка. Разумеш? Мој ти је савет да припазиш на своје дупе. Да не буде 

схваћено као поље за напредак у области културе. Можеш да се консултујеш 

са Борисом. Да ли ти је сад мало јасније? (Пауза) У том смислу 

препоручљиво је да покажеш известан степен кооперативности. Као што ти 

рекох, немој да ми се курчиш.   

ГЕЛЕ: Јел’ то све?   

ТОПУЗ: За сада.   

ГЕЛЕ: Јеси ти овде зато толико сереш?   

ТОПУЗ: Овде сам због таквих као што си ти.   

ГЕЛЕ: Не дирај ме, не дирам те.   

ТОПУЗ: (Вади бритву испод кревета) Дирни ме, убићу те.   

ГЕЛЕ: Нећу проблеме.   

ТОПУЗ: Боли ме курац шта ти хоћеш, а шта нећеш.   

ГЕЛЕ: Шта ти хоћеш?   

ТОПУЗ: Мало поштовања.  

(Пауза)   

БОРИС: Откуд ти тај ожиљак?   

ГЕЛЕ: Чуо си за Ђорета?   

ТОПУЗ: Лудака?   

БОРИС: Брата Црног?   

ТОПУЗ: Шта си имао са њим?   

ГЕЛЕ: Убио сам га.  

(Пауза)   

ТОПУЗ: Хоћеш цигару? (Вади паклу цигара. Пауза. Геле узима) Узми две. 

Једну за увце.   

ГЕЛЕ: Топузе? ’Ајд, скидај панталоне!   
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Сцена 8 

 

НА КРАЈУ СВЕТА 

  

Ноћ. Океан. Брод. Тиха музика аргентинског танга. Светлост пуне 

месечине. У једном великом чамцу за спасавање лежи Борис. Кирил седи 

поред њега покривен цирадом. Кирил седи. Све време пуши.   

 

БОРИС: Не могу.   

КИРИЛ: Издржи!   

БОРИС: Жедан сам. Колико још има?   

КИРИЛ: Не знам.   

БОРИС: Као да смрди на повраћање?  

(Пауза)   

КИРИЛ: Баци цигарету.   

БОРИС: Ја ћу се бацити. Хоћеш цигару?   

КИРИЛ: Нећу.   

БОРИС: Узми бре!   

КИРИЛ: Нећу.  

(Пауза)   

БОРИС: Пичка ти материна.  

(Пауза)   

КИРИЛ: Код нас је месец мањи.   

БОРИС: Зашто не кажеш да је овде већи?   

КИРИЛ: Зашто све што кажем не ваља?   

БОРИС: Зашто не кажеш нешто што ваља?   

КИРИЛ: Појебо би неки стегнути пичић.   

БОРИС: Знаш шта си ти? Копиле набијено хормонима. Теку ти на уши.   

КИРИЛ: Шта ти је?   

БОРИС: Нема ћошкова.   

КИРИЛ: Каквих ћошкова?  

(Пауза)   

БОРИС: Пичка ти материна! (Пауза) Месец светли као сунце. Јебем ти 

слободу без буџака. Смрди на бљувотину. Осетиће нас по мирису. Нико не 

зна да смо ту?   
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КИРИЛ: Нико.   

БОРИС: Ако нас ухвате, бациће нас у море?   

КИРИЛ: Предаће нас властима у Аргенитини.   

БОРИС: Боље да нас баце у море. Малочас је неко прошао овуда.   

КИРИЛ: Нико, овуда не пролази. Је л’ ти боље?   

БОРИС: Умире ми се.   

КИРИЛ: Не трабуњај. Имаш морску болест. Проћиће те.   

БОРИС: (Вади нож) Узми га.   

КИРИЛ: Шта ће ми?   

БОРИС: Доноси срећу.   

КИРИЛ: Што је теби не доноси?  

(Пауза)   

БОРИС: Пичка ти материна!   

КИРИЛ: Само псујеш. Кажи нешто лепо.   

БОРИС: Има курви у Аргентини?   

КИРИЛ Не знам.   

БОРИС: Има ли пички код нас?   

КИРИЛ: Најбољих.   

БОРИС: Који курац онда тражиш у Аргентини?   

КИРИЛ: Нећу остати у Аргентини. Отићи ћу у Аустралију. Из Аустралије за 

Канаду. Из Канаде за Америку. У Америци имам тетку. Има пара. Није му 

права тетка, али нема другог рода.   

БОРИС: Зашто не одеш право у Америку?   

КИРИЛ: Немам визу.   

БОРИС: И шта ћеш да радиш са тетком у Америци?   

КИРИЛ: Да јој се нађем. Умире. Много је волим. Куповаћу јој млеко и 

кифле. Чистићу јој нокшире. Почећу нови живот. Америка је земља за мене. 

Чиста коса и бели зуби. Насмејани људи. Шарене боје. Лимузина и виски. Ко 

рескира, тај добија. Башка, бежим од војске. А ти зашто си потегао?   

БОРИС: Никада нисам био на мору.   

КИРИЛ: И?   

БОРИС: (Пауза) Пичка ти материна.  

(Пауза)   

КИРИЛ: Знаш нешто друго да кажеш? Шта сам ти ја крив? Шта би ти без 

мене?   
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БОРИС: Можеш само да ми га ухватиш. Ако ти га дам. (Пауза) Где је сада 

Топуз?   

КИРИЛ: Који Топуз? (Пауза) Где је сада Топуз?   

БОРИС: Једног јутра смо га нашли са устима пуним гована. Удавио се у 

кибли. Удавио се. Пет година. Немој, бре, Топузе! Немој! Да ти јебем мајку! 

Свима да им јебем мајку. (Пауза) Шта ја тражим у Аргентини?   

КИРИЛ: Никад се не зна.   

БОРИС: То ме мучи. Доле је бал.   

КИРИЛ: Какав бал?   

БОРИС: Не чујеш? Веселе се. Лепо им је. Како то све што је лепо дешава се 

другим људима? На другим местима. Где смо се ми то зајебали? Хајдемо 

доле да заиграмо. Знаш аргентински танго?   

КИРИЛ: Једном сам учио валцер.   

БОРИС: Да л’ знаш ону „Зајди, зајди јасно сонце“?   

КИРИЛ: Слушао сам је. Немој да устајеш. Повратићеш.   

БОРИС: Жедан сам.   

КИРИЛ: Нема више воде.   

БОРИС: Донеси. (Пауза. Кирил скида цираду. Устаје) Чекај.   

КИРИЛ: Шта хоћеш?   

БОРИС: Хвала ти на свему.   

КИРИЛ: Не лупетај. У истим смо говнима. И ти би мени помогао.   

БОРИС: Никад се не зна. (Пауза)   

КИРИЛ: Хоћеш нешто друго?   

БОРИС: Не. То је све.   

Кирил одлази. Борис гледа за њим. Полако устаје. Клати се. Повраћа. 

Одлази ка огради брода. Из џепа вади нож. Оставља га крај ограде. Баца се 

у океан. Пауза. Улази Кирил са флашом воде. Гледа што нема Бориса. 

Прилази огради. Подиже нож. Гледа у море.   

КИРИЛ: Пичка ти материна!   
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Сцена 9 

 

СОБА С ПОГЛЕДОМ 

  

Америка. Јефтин хотел. Ноћ. Са прозора се види светлост неонских 

реклама. На једном столу флаша вискија. Флаша ракије. Празне конзерве 

кока-коле. Празне кутије цигара и кеса од сендвича. Телевизор ради. На два 

кревета загледани у телевизор леже Кирил и Мане. Кирил меша карте. Мане 

даљинским управљачем мења канале. Обојица су шарено одевени, са 

окренутим бејзбол качкетима. Кирил устаје. Узима једну флашу.   

 

КИРИЛ: Где ми је нож?   

МАНЕ: Јебем ти нож. Купи отварач.   

КИРИЛ: Промени канал.   

МАНЕ: Нема ништа.   

КИРИЛ: Пусти бејзбол.   

МАНЕ: Јебем ти бејзбол. Само трче.   

КИРИЛ: Мане?   

МАНЕ: Да?   

КИРИЛ: Америка.   

МАНЕ: Да, бре.   

КИРИЛ: ’Оћеш виски?   

МАНЕ: Цео дан пијем виски.   

КИРИЛ: Напиј се кока-коле.   

МАНЕ: Смучило ми се од кока-коле. Пије ми се шљива. (Гледа кроз прозор)   

КИРИЛ: Шта хоћеш?   

МАНЕ: Да отерам неког у мајчину. (Звони на дугме за послугу)   

КИРИЛ: Немој да зајебаваш Џимија.   

Џими куца на врата. Мане их отвара. Њих двојица измењују љубазне осмехе.   

ЏИМИ: Good evening, sir.   

МАНЕ: Џими? Где си ми ти Џими? Чомбе. Да ти јебем мајку. Јес, чуј шта ти 

говорим. Да ти јебем све живо. Што се смејеш, Џими, пичка ти материна? 

Мало да ти јебем сестру, а? Може? Тако лепо насмеј се, да ти јебем све по 

списку, да ти јебем. Океј? Јес? Тенк ју. Бај.   

ЏИМИ: Have a nice day, sir.   
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МАНЕ: (Затвара врата) Много ме нервира. Само се смеје.   

КИРИЛ: Па што га псујеш?   

МАНЕ: Можда и он мене псује. Откуд знам. (Поново легне)   

КИРИЛ: Мане?   

МАНЕ: Кажи.   

КИРИЛ: Није добро да носимо паре са собом. Има много Црнаца.   

МАНЕ: Кириле?   

КИРИЛ: Кажи.   

МАНЕ: Овај неон ми је пробио мозак. (Пауза) Кириле?   

КИРИЛ: Кажи.   

МАНЕ: Јебем ти неон, да ти јебем. Дај ми ту флашу.   

Кирил му даје флашу. Мане је узима и баца је кроз прозор на светлећу 

рекламу. Престаје да светли.   

МАНЕ: Тако је боље.   

КИРИЛ: Као нека Црнчуга. Како можеш?   

МАНЕ: Шта ми могу?   

КИРИЛ: Јеби га, бацај празне флаше. (Пауза) Код нас светле само кандила у 

цркви. Људи би све дали да стигну овде, а теби нешто светли. Не прија ти 

виски. Ти би шљиву. Да ти јебем шљиву. Пола света сам босоног превалио 

да ми мало сине. Шта сам све прошао да би доспео овде. Али има Бога. Сад 

седим, лежим овде, на Олимпу света, цедим виски, имам пара и боли ме за 

све. Боли ме за балканску трагедију и за вековну борбу наших народа. И 

боли ме да ли некога боли за мене. Где ми је нож?   

МАНЕ: Јебем ти нож.   

КИРИЛ: Код куће мисле да богзна шта радимо.   

МАНЕ: Разбацујемо се теткиним парама. (Пауза) Овде не знају да живе. 

Знаш шта желим?   

КИРИЛ: Да ме отераш у мајчину?   

МАНЕ: Не.   

КИРИЛ: Сто долара?   

МАНЕ: Не.   

КИРИЛ: Двеста хиљада долара.   

МАНЕ: Не.   

КИРИЛ: Не желиш двеста хиљада долара?   
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МАНЕ: Желим чорбу од шкембића. Желим да затворим две кафане. Једну да 

растурим, па у другу на чорбу од шкембића. Желим посну сарму у петак, 

мрсну у суботу. Да сатима седим у мом крају, да пљујем у круг и посматрам 

како залази сунце. Ни малим прстом да не мрднем, све у мозак да карам. Да 

Зори купим семенке и да јој се завучем у гаће. Да хватам ред на шалтерима. 

Да слушам Перу како подригује по сокацима. Да гледам Евдокију. (Пауза) 

Да ми свирају балалајке.   

КИРИЛ: Откуд балалајке?   

МАНЕ: Не хватај се за реч!   

КИРИЛ: Изађи мало, прошетај.   

МАНЕ: Нашетао сам се вала онолико. Чак сам од муке био и у музеју.   

КИРИЛ: Иди у биоскоп.   

МАНЕ: Не могу да пратим.   

КИРИЛ: Не могу ни ја, али се трудим. Fucк me. My mame is Кiril. My aunt 

leave me... Како се каже наследство? Bullshit! (Отвара конзерву са кока-

колом) Мој ћале мисли да смо паре уложили у бизнис.   

МАНЕ: Опет светли. Иде ми на ганглије.   

КИРИЛ: Остави ту флашу!   

МАНЕ: (Узима празну флашу. Баца је кроз прозор) Не знам како их не 

нервира. (Поново легне. Мења канале) Зашто си баш мене позвао овамо? 

Немаш од мене вајде. Помажем ти само да арчимо паре.   

КИРИЛ: Доносиш ми срећу. Остави ово.   

МАНЕ: Шта је то?   

КИРИЛ: Емисија за Шпанце.   

МАНЕ: Знаш шпански?   

КИРИЛ: Не.   

МАНЕ: Па који ти је? (Пауза) Кириле? Опет светли. (Пауза) Да је била 

месечина, већ би престала. Маму му јебем. Да бацим још једну?   

КИРИЛ: Мане? Не изигравај силом Црнца!   

МАНЕ: Да ли си био у Лас Вегасу?   

КИРИЛ: Не.   

МАНЕ: Право место.   

КИРИЛ: Јеси био?   

МАНЕ: Мој курац сам био.   

КИРИЛ: Е, то ти је Америка!   
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МАНЕ: Да ли је далеко одавде?   

КИРИЛ: Све је овде близу. (Устане. Гледа кроз прозор) Америка. Данас си 

овде. Сутра си у Лас Вегасу. Прекосутра, прекосутра си већ у пизди 

материној. Овде не можеш да говориш о судбини. Ти си своја судбина. 

Ваљаш, не ваљаш. Добијаш, губиш. Имаш, немаш.   

МАНЕ: Ако све изгубимо?   

КИРИЛ: Судбина. (Надноси се над прозор. Шири руке) Гледај. Америка. 

Хиљаду светиљки. Неонке. Звуци. Ваздух. живот.   

Кроз прозор улеће флаша. Удара Кирила у главу. Пада мртав.   

МАНЕ: Кириле? Кириле бре? (Долази до њега. Узима га у наручје. Провирује 

кроз прозор) Јебем ти Црнце, да ти јебем!   
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Сцена 10. 

 

МЕСЕЦ ОД СЛАМЕ 

  

Ноћ. Парк. Језерце. На клупи крај воде седе Едвокија и Коста. Од некуд, чује 

се балалајка. Појављује се Мане. За њим иде оркестар. Даје знак свирачима 

да застану. Иде ка Евдокији и Кости. У руци носи флашу вина.   

 

ЕВДОКИЈА: Шта хоћеш?   

МАНЕ: Да вечерас само за тебе убијем месец.   

ЕВДОКИЈА: Рекох ти да не желим да те видим.   

МАНЕ: Грешиш. Да не сметам?   

КОСТА: Сметаш!   

МАНЕ: Који ти је овој мајмун?   

ЕВДОКИЈА: То се тебе не тиче.   

МАНЕ: Кажи му да мало прошета.   

ЕВДОКИЈА: Коста је вечерас са мном и остаће овде. Шта хоћеш?   

МАНЕ: Треба да поразговарамо.   

ЕВДОКИЈА: Немамо шта да разговарамо.   

МАНЕ: Немамо шта да разговарамо!   

КОСТА: Ниси чуо? Не жели ништа да има са тобом.   

МАНЕ: Коста?!  

ЕВДОКИЈА: Немој да правиш сцене!   

МАНЕ: Где си бре, Коста?   

ЕВДОКИЈА: Није ти крив Коста.   

МАНЕ: Ко је крив!   

ЕВДОКИЈА: Ко је крив? Питаш ко је крив? Питај се двапут ко је крив.   

КОСТА: Идемо?   

ЕВДОКИЈА: Како те није стид да ми се појавиш пред очима?   

МАНЕ: Стид ме је. Кајем се. Погрешио сам. Хоћу да се извиним.   

ЕВДОКИЈА: Какву вајду имам ја од тога?   

МАНЕ: Хоћу да почнемо из почетка.   

ЕВДОКИЈА: Колико пута смо почињали из почетка?   

КОСТА: Евдокија?   

МАНЕ: Овај пут је друкчије. Нешто сам научио.   
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ЕВДОКИЈА: Узалуд, Мане. Не верујем ти ни реч. Ништа ти не верујем. Исте 

приче, иста срања. Доста ми је тебе. Разумеш? Само ја знам како ми је било. 

Не желим поново да пролазим кроз тај пакао. Сад ми је свеједно. Што те 

брже заборавим, тим боље. Никад се ти нећеш променити.   

МАНЕ: Пружи ми шансу.   

ЕВДОКИЈА: Зар си мало шанси имао?   

КОСТА: Евдокија!   

ЕВДОКИЈА: Како си могао?   

МАНЕ: Мисам мислио да ће овако испасти.   

ЕВДОКИЈА: Како си мислио да ће испасти?   

МАНЕ: Да те одведем одавде. Да се смејеш.   

ЕВДОКИЈА: Да се смејем? Нађи другу, Мане. Неку која ће ти веровати. Њу 

лажи.   

МАНЕ: Или ти или нико.   

ЕВДОКИЈА: Да ли знаш како је мени било? Да ли си када помислио?   

МАНЕ: Да сам ти рекао, не би разумела.   

ЕВДОКИЈА: Могао си да оставиш писмо, карту, било шта.   

МАНЕ: Знаш да мрзим растанке.   

ЕВДОКИЈА: Мрзиш растанке. Ти ниси нормалан! Нисам више млада, Мане. 

Немам нерве. Ти волиш само себе. Све друге мрзиш. Не можеш ти да волиш.   

МАНЕ: Немој да ме тераш да те молим!   

КОСТА: Евдокија!   

ЕВДОКИЈА: Беше, Мане. Не вреди.   

МАНЕ: Добро, молим те.   

КОСТА: Евдокија! Одох ја.   

ЕВДОКИЈА: (Кости, мирно) Коста, извини мало. (Манету, бесно) Знаш шта 

ми је од тебе остало? Заборавила сам да се смејем. Само те по томе памтим. 

Сада сам срећна. Жао ми је за време које сам изгубила са тобом.   

МАНЕ: Не знаш ти шта сам ја све прошао. Лас Вегас! Имам пара! Направио 

сам богатство. Само за тебе.   

ЕВДОКИЈА: Не треба ми!   

МАНЕ: Шта ти треба?   

ЕВДОКИЈА: Да тебе нема! Знаш шта си ти? Курвар, коцкар и пијаница.   

МАНЕ: Ко пијаница?! Ја пијаница?   
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ЕВДОКИЈА: Доста је било, Мане! Збогом и није ми било драго што сам те 

видела!   

МАНЕ: Спреман сам на све!   

ЕВДОКИЈА: За колико!   

МАНЕ: Заувек!   

ЕВДОКИЈА: Збогом, Мане!   

МАНЕ: Гледај! Твоје име! У Америци! Од Црнца! (Раздрљи кошуљу. 

Истетовиран је. Месечина полако почиње да се гаси)   

ЕВДОКИЈА: Како си могао?   

МАНЕ: Спреман сам и на горе!   

ЕВДОКИЈА: Узалуд, Мане. Касно је. Не осећам ништа према теби. Не 

значиш ми. Не волим те. Како да ти објасним?   

МАНЕ: Кајаћеш се.   

ЕВДОКИЈА: Никада.   

МАНЕ: Кад ме не буде било.   

ЕВДОКИЈА: Збогом, Мане. Коста?  

(Одлазе)   

МАНЕ: Немој после да кажеш да сам ја крив! (Музичарима) Свирајте ону 

моју!   

Музичари свирају. Мане одлази полако у језеро. Без застајања одлази у 

дубину. Евдокија застаје. Гледа у месец. Помрачење је тотално.   

ЕВДОКИЈА: Уби га! Уби месец за мене! (Она се враћа на обалу. Мане 

полако нестаје под водом) Мане! Мане!!   

КОСТА: Обично помрачење! Знао је. Је л’ чујеш?!   

ЕВДОКИЈА: Нема га! Не појављује се! Удавио се! Удавио се за мене!   

КОСТА: Идиот!   

Мане се не појављује. Музичари престају да свирају. Сви гледају у мирну 

површину језера. Почиње да се појављује месец.   

ЕВДОКИЈА: (Утрчава у језеро) Мане!!!   
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Сцена 11 

 

БУРЕ БАРУТА  

или  

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

  

Ноћ. Димитрије и Анђелко. Димитрије држи у руци зелену јабуку.   

 

АНЂЕЛКО: Како си, чича Димитрије?   

ДИМИТРИЈЕ: Хвала Богу.   

АНЂЕЛКО: Сећаш ме се? (Пауза)   

ДИМИТРИЈЕ: (Гледају се) Да ти каже нешто чича Димитрије... (Пауза) 

Ничега се не сећам. Уснио сам сан. Заборавио сам кад сам се пробудио. 

Пробудио сам се сав знојав. Сећам се само како сам хтео да загризем јабуку. 

Распала се пре него што сам је ставио у уста. Знао сам да је ту крај. Прође 

моје. Беше га. А ништа не памтим. Кажу да ти пред смрт цео живот прође 

кроз главу. Мени ништа. Празно. Ничег нема. Све је узалуд. Исто као на 

почетку. А шта беше на почетку? Глупост? Крај? Старост? (Пауза) А млади 

одлазе. Бог их узима за собом... Да ти каже нешто чича Димитрије... (Пауза) 

Хтедох нешто да ти кажем, али заборавих. (Пауза)  

Узима јабуку. Покушава да је загризе. Умире.   

  

КРАЈ 

 

 

Извор:  

Дејан Дуковски, Буре барута, Скрипта интернационал, Београд, 1999. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Погледајте филм Буре барута. 

- Опишите структуру драме. 

- Упоредите драму Д. Дуковског Буре барута са драмом Г. 

Стефановског Дивље месо. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР ПРОКОПИЕВ 
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ПРОКОПИЕВ, Александар (Скопље, 24. II 1953) – приповедач, 

есејиста, научник. Дипломирао је на Филолошком факултету у Београду. 

Ради у Институту за македонску књижевност. Велики аниматор културних 

акција и пројеката. У његовој прози посебно место заузимају слике једног 

„блиског и магичног простора дубоко усађеног у меморију аутора”.  

 

ДЕЛА: 

 

Младиот мајстор на Играта, 1983; ...или..., 1987; Пловидба на југ, 

1988; Слово за змијата, 1992; Арс аматориа, избор приповедака на српском 

језику, 1997; Дали Калимах беше постмодернист, есеји, 1994; Постмодерен 

Вавилон, есеји, 2000; Човекот со четири часовници, есеји, 2003 и др. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

Раде Силјан: Забранета одаја, 2004.  

Паскал Гилевски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 1, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1229. 
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ГРАЂАНИН Q.  

 

ЗБОГОМ ПАРТИЈЕ!  
 

– Збогом партије! Одлазим код хаику – помисли скоро гласно 

грађанин Q. једног касног априлског суботњег јутра, још увек испружен у 

постељи, док су разиграни сунчеви зраци и цвркут ситних птица кроз 

полуотворени прозор говорили да је пролеће коначно победило. A тек плима 

биљака! Истински тријумф вегетације! Хвала ти Господе на шареном 

дрвећу! На градске вишње, шљиве, кајсије обилно су посејани бели цветови, 

из нараслог травнатог тепиха вире љубичице, разнобојни игличићи и 

красуљци, камилица бела, пољско цвеће, маслачци као разбарушене 

пубертетлије, дан и ноћ (или ноћ и дан) надвисујући и замењујући висибабе, 

прво „позим” цвеће... И све то пропраћено концертом хорова распеваних 

птица, инсеката и жаба! 

A с временом у априлу, заправо, никада ниси начисто. Не прође ни 

једна недеља, тачно – то је било прошле суботе!, када је, баш као што треба, 

са свим атмосферским предусловима – пао снег! Одмах написа хаику: 

Еским на улици  

Априлили?  

He бре, снег у априлу. 

Грађанин Q. никада до краја није веровао у бајку о демократији (иако 

се још 1990. учланио у Лигу за демократију, први предвесник 

вишепартијског система у Р. Македонији), посебно у ону компромитовану 

паролу о владању већине. Због тога, и после ових избора, није делио 

привилегију да скаче улицама подигнутих руку, али ни страх који не дâ да се 

заспи због онога што си учинио док је твоја партија била на власти. После 

четири године, после следећих избора – биће исто – само обратно! Грађанин 

Q. се одавно убедио да су избор властите радости и туге све његово, само 

његово индивидуално право, па су партијски навијачи, као уосталом и 

фудбалски (иако се до краја уживљавао у TB-преносе када су играли његов 

Бразил и његов Реал), са својим истовременим оргазмима, као групно дркање 

испред тараба и свршавање по наредби, изазивали у њему, и против његове 

жеље, не само осећај мучнине, него и беса. Парафразирајући Чеслава 
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Милоша, грађанину Q. било је јасно да (ненадане) промене партијских 

услова враћају партијског навијача у стање примитивног дивљака, али ипак 

није могао да контролише самог себе – нервирао се, долазило му је да виче, 

да псује! 

A када си тако напет, у грчу, не можеш да мислиш логично па ти је 

због тога потребно хаикуто, или музика, изнутра да те умири и да те разигра 

у исто време. Кажу да је лекарска професија најприврженија музици, било 

као (лоши) музичари аматери, било као ревносни посетиоци концерата. 

Грађанин Q. био је лекар, и то педијатар (одатле способност да предосећа 

симптоме дечјих болести код малих и одраслих пацијената), и запослен 

(одатле бар могућност да ужива у слушању музике). A хаикуто? Може да 

изгледа чудно, али он је почео да га практикује још пре 20-ак година, као 

студент, захваљујући Клубу међународног пријатељства младих, у бараци 

преко пута Електротехничког факултета, где су се у оно време одржавали 

курсеви јоге, тај чија, фотографије, па и хаикуа. 

Уистину, у данашњем изобиљу глупости и оговарања, тешко је 

задржати делић естетског стоицизма, мислио је грађанин Q., можда само у 

смишљању хаикуа, зато што је за то довољан кратак телефонски разговор 

или гутљај чаја. 

– Овде страшно грми 

– Јављаш ми. – A тамо? 

– Сунце... и сâм сам. 

 

Жубори чесма 

у башти сред великог града. 

Ана пије чај. 

Свакако, имао је и музику. Не само што је, на срећу, био за лекара 

довољно, натпросечно музикалан, већ је имао и добар систем и избор CD-

ова, па је са неколико нежних додира по тастатури већ био слободан да 

заплива у царство звукова и слика. На пример, Брамсов квинтет за виолу и 

гудачки квартет у Б-молу лако је визуелизовао у посети романтичном дворцу 

са бујним, а ипак уређеним вртом са водоскоцима, вештачким пећинама и 

скулптурама сатира и нимфи у игри. Или, Шуманов Концерт за пиjано и 

оркестар у A-молу, оп. 54, када се мислима упуштао у путешествије једног 

листа палог доле у усталасали поток, у његове наизменичне проласке кроз 
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светле и осенчене шумске пределе, док се не улије у исто тако немирну и 

променљиву реку. 

Иако опасност, то је грађанин Q. научио из праксе, може да вреба већ 

из суседне просторије: – Стишај музику! Што си је пустио толико! – 

прекидала би му имагинативну идилу супруга из кујне: – Доста, бре, са тим 

диносаурусима! – довршавао би син, упадајући као искусни терорист у собу, 

и експресно мењајући Шумана Лимпом Бизткитом. Сасвим другачији 

звукови, односно ритмична праска филована хистеричним фалсетима истера 

грађанина Q. ка једином слободном месту, балкончићу у шпајзу. Саобраћајна 

гужва са булевара ипак је шкрипела подношљивије од омиљеног, 

коматизованог бенда његовог сина. 

У овим временима, говорио је грађанин Q. убрзано пушећи на 

балкончићу, бити политичар је једна од најнепријатнијих професија, а 

посебно ако си политичар у малој, и то мултиетничкој земљи. И највештији 

трикови те не спасавају брзог ћелављења и седења, набацивања 15 килограма 

живе ваге годишње, па тада када телу треба комфор, опуштање, нема шансе 

за то, јер те сви меркају, сви те стежу – не само бројни домаћи и страни 

противници, већ и партијски лидер, чак и твоји саборци! Каша, попара! 

Понекад би му у ординацију утрчали избезумљени родитељи са 

бебом што се кида од плача. У педијатрији ово је познато као „немотивисани 

плач”, иако је узрок најчешће баналан. Откопчај панталоне детету, олабави 

му стомачић, и гасови ће опет циркулисати. Прднуће неколико пута, и бол и 

плач ће нестати, као ветром, флатусом (најбуквалније) однесени! 

A нашим политичарима стомаци су јако надувани, а стегнути 

(скупим) каишевима, да једва чекају да се испрде. Ако им не дају, тада 

„немотивисано плачу”! 

Да, човек, и обичан грађанин, и политичар, може да буде непосредан 

као дете, али треба лепо да размисли одакле му долази плач, жаљење и 

оплакивање. A мишљење, то је грађанин Q. добро знао, мишљење је 

меланхолично само по себи. Aкo нас добре ствари у животу бодре да идемо 

даље, без да много мислимо о њима, лоше нас принуђују да мислимо. Као 

што каже једна ромска пословица – Када ти иде лако, стави каменчић у 

ципелу, да би се подсетио да постоји и теже. A када ти је тешко, ни 

најмекше ципеле не спасавају те стезања и жуљева. Случај са познатим 

кловном Гроком, који је у време успешног извођења својих тачака, приметио 
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како у првом реду, међу људимa који се кикоћу и прeвиjajу од смexa, jeднa 

дeвojкa плаче ли плаче, лeпa je илустрaциja – Док сам Вас гледала тамо на 

сцени, ваше гримасе су ме подсетиле на мог покојног оца који ме као дете 

стално засмејавао својим имитирањима. 

– Уистину, живот је превише конфузан својом предвидљивошћу. A 

политика га чини још конфузнијим... Шта сам рекао оног јутра? Збогом 

партије, одлазим код хаику – и грађанин Q. се зaглeдa у poj мушица који је 

кружио на корак испред њега. И смисли нови хаику: 

Кроз сунчев зрак  

рингишпил од мушица  

у част Ускрса. 

С македонског превела Данијела Костадиновић 

 

 

Извор:  

Градина, Ниш, 12/2006 (XLI), стр. 42-45.  

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Прочитајте и друга дела А. Прокопиева.  

- Упоредите причу о Грађанину Q. са приповетком К. Рацина У 

каменолому. 

- Сазнајте више о поетици кратке приче. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЦЕ СМИЛЕВСКИ  
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СМИЛЕВСКИ, Гоце (Cкопље, 20. IV 1975) – приповедач, романописац. 

Дипломирао је на Филолошком факултету у Скопљу (Општа и компаративна 

књижевност), а магистрирао на Катедри за Gender Studies на 

Централноевропском универзитету у Будимпешти. Делом Разговор са 

Спинозом постигао је велики успех. Дело је преведено на неколико језика и 

донело му је репутацију једног од најталентованијих аутора нове македонске 

књижевности. 

 

ДЕЛА: 

 

Планетата  на  неискуството,2000; Разговор со Спиноза, 2002.    

Паскал Гилевски 

 

Извор: 

Македонска енциклопедија 2, Македонска академија на науките и 

уметностите, Скопје, 2009, стр. 1383. 

  



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

865 

 

РАЗГОВОР СА СПИНОЗОМ 

(Одломак) 

 

ПРВА НИТ 

Сусрет 

 

Ти лежиш мртав на кревету и ја ти се полако приближавам. Изгледаш 

сасвим мали, Спиноза, на овом великом кревету од црвеног сомота, на овом 

ледиканту са завесама, на коме си четрдесет и четири године и три месеца 

пре него што си умро, био рођен. Лежиш на великом црвеном ледиканту, 

јединој ствари коју си поседовао у свом животу, a сад је више не поседујеш, 

као ни тело које лежи на њему, тело које можда ниси поседовао ни док си 

био жив, док си био у њему. 

Гледам твоје мртво тело, из ове даљине, стотинама година након 

твоје смрти, a ипак и тада, у том тренутку, пре него што je ико уопште ушао 

у собу, пре него што су те нашли сасвим охладнелог. Додирујем твоју руку, 

још има топлине у њој, и док траје тај кратак додир, осећам како и мене 

обузима студен која се шири по твом телу. На твом образу се суши траг једне 

сузе, и они који ће доћи, они који ће те наћи како лежиш мртав, неће je 

видети. Приметиће да лежиш склупчан као ембрион, и да ти je коса 

неочешљана, и уста малко отворена, као да желе да кажу нешто, да започну 

разговор, и да ти је кожа прозирна као кинеска хартија, a нокти чудно дебели 

и тамно-жути, али неће наћи траг сузе на твом образу – он ће већ бити сув. 

Зашто стојим овде, Спиноза, крај твог мртвог тела, зашто стојим тако 

близу, на само корак од твог мртвог тела, a ипак тако далеко – стотинама 

година након твоје смрти? Можда због те сузе, Спиноза, која као есенција 

твог живота наставља да траје и по његовом завршетку. 

*** 

Нема сузе на мом лицу, _____________. Близу си,_____________, на 

само корак од мог тела, али ипак довољно далеко – стотинама година након 

моје смрти; као што при оптичкој варци око, због преламања светлости, види 

извесне ствари другачије него што су у простору, тако и ти сада, због 

преламања времена, видиш на мом лицу сузу које нема – ти стојиш ту, крај 

мог тела, али ипак стотинама година након моје смрти. Осим тога, они који 
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су читали моја дела добро знају колико сам презирао сузе. A да се схвати мој 

презир према сузама, треба погледати цео мој живот, a не само тренутак моје 

смрти. Зато, крени од мог рођења или, још боље, од тренутка када сам 

створен. 

 

Једна фебруарска ноћ у Амстердаму 

Крај je фебруара, ноћ je, и Амстердам спава. Спавају трговци и 

свештеници, богати и сиромашни, спавају крадљивци и покрадени, 

заљубљени, вољени и напуштени, спавају деца и старци, млекарке и зидари, 

спавају и добри и лоши, спава и вода у каналима, иако се креће. Амстердам 

спава, али има и оних који не спавају те фебруарске ноћи. Будне су пијанице 

које певају пo тавернама у кварту између Јоденбрестрата и Старе Цркве, 

проститутке су будне и крећу се из улице у улицу застајући пред тавернама и 

извикујући своју цену – неке од њих вуку за рукав странце по улицама, a 

друге леже са неким морнаром или лондонским трговцем међу ногама. Будан 

je и један човек у затвору, који je убио своју супругу и њеног младог 

љубавника када их je затекао у постељи, a којег сутра треба да погубе. Будна 

је једна девојка која свира чембало, и један млад човек који чита „Анатомију 

меланхолије” Роберта Бартона. Будна је једна старица која покушава да се 

сети прве брачне ноћи, и која ће умрети ове ноћи. Будан је један рибар који 

мисли на своју гладну децу, a она су будна због глади, али се, знајући за 

његову бригу, претварају да спавају. Будан je и један сликар који, на свега 

неколико кућа од дома у ком ћеш се родити, стоји са скицама око себе, и 

припрема се да ослика платно пред собом. Његово име је Рембрант. Будни су 

и твоји родитељи, Спиноза, само стотинак метара од сликара који у 

ишчекивању стоји пред платном. Леже на великом црвеном ледиканту, у 

мраку. Рембрант стоји пред штафелајем: гледа у цртеж кредом направљен пo 

платну. На њему један човек лежи мртав – његово име je Арис Кинт, и 

убијен је шеснаестог јануара те године, због оружане пљачке. Дан после 

његове егзекуције, председник удружења хирурга, Николас Тулп, и 

шесторица његових колега, позвали су Рембранта да их наслика за време 

часа анатомије у Theatrum Anatomicum-у. И сада, месец дана касније, 

Рембрант je пред платном и жели да започне са сликањем. Стоји са четком у 

црвеној боји близу белине, онако како су те исте ноћи близу једно другом 

твоји родитељи, a ускоро ће ишчезнути простор између њихових тела. „Чиме 
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почети”, пита се Рембрант, иако je четка већ натопљена бојом крви. Гледа 

скице – на њима су једне анатомске маказе расекле руку мртваца и 

придржавају месо. Онај који држи маказе je Николас Тулп, a око мртваца је 

окупљено седам хирурга – један од њих, онај на самом десном углу слике, 

гледа у Тулпа, и вероватно је заинтересован за оно што ће рећи професор. 

Двојица, који су сасвим у позадмни, гледају у самог сликара – њима је важно 

да добро испадну на слици. Један гледа негде у десно, изван слике, сигурно 

тамо где су се грађани Амстердама окупили да гледају скицирање групног 

портрета са мртвацем. Најпогнутији гледа у месо расечено анатомским 

маказама. Двојица гледају у прсте леве руке професора Тулпа – између плаца 

и кажипрста он држи кап крви. „Да ли да почнем од те капи”, пита се 

Рембрант ове ноћи (ове исте ноћи у којој ћеш и ти бити зачет, Спиноза), док 

с двоумљењем час приноси четку платну, час трза руку, a таквим кратким 

кретњама, иако бржим, и без тог двоумљења, сједињују се тела твојих 

родитеља. Грч на њиховим лицима подсећа на грч на Рембрантовом лицу. 

„Како да се почне, чиме да се почне”, пита се млади сликар – има двадесет и 

шест година и вешт je у сликању, али има страх од започињања и 

завршавања слика, a твоји родитељи баш у том тренутку завршавају са 

твојим зачињањем, сперма твог оца излива се у утробу твоје мајке. „Не”, 

помишља Рембрант, „не од капи крви, она је есенција душе, њу ћу оставити 

за крај”, и четком повлачи неколико црвених линија по отвореном мртвом 

месу. 

 

Осам дана након 24. новембра 1632. 

Човек који je тог јутра ушао у синагогу Бет Јаков, носећи на рукама 

свог сина рођеног пре осам дана, звао се Михаел Спиноза. Дошао је на свет 

четрдесет и пет година раније као Мигел Деспиноза, у Видигери, у 

Португалији, где се његов отац Исак доселио из Лисабона, са надом да ће у 

малом граду моћи да се придржава Мојсијевих закона без страха од 

Инквизиције; дошао је на свет 1587. године, тачно четрдесет година од 

оснивања инквизиторског суда у краљевству, чији је основни циљ био 

присилно конвергирање Јевреја, као и спречавање конвергираних Јевреја да 

се врате првобитној вероисповести. Из детињства памтио je само један 

догађај – једну топлу летњу ноћ када je, тада деветогодишњак, сањао како 

небом лете огромне рибе из чијих уста капље крв, и у сну чуо како га са ове 
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стране стварности призива глас његове мајке, Мор Алварес. Када je отворио 

очи видео је мајку и оца како прибирају најосновније ствари, две векне 

хлеба, три шаке соли, један нож, неколико кашика, иглу и конац, мало одеће. 

A док je заједно са мајком, братом и сестром прекорачивао кућни праг 

последњи пут, осврнуо се и видео како му се отац Исак нагиње у соби, чупа 

једну даску са пода, вади неколико књига одатле и ставља их под мишку. 

Касније, кад се сећао овог бекства, често је посезао за једном од тих књига, 

за Тором, и изнова и изнова ишчитавао Егзодус. У тим тренуцима опет и 

опет су му се враћале у сећање плачне очи Мор Алварес, окренуте ка 

њиховој кућици која се заувек удаљавала од њих, смањивала се у њиховим 

очима, a они, смештени на кола у која су била упрегнута два коња, ни сами 

нису знали куда иду. Још дуго потом Мор Алварес је, из сваког града у ком 

су ноћивали, слала својој браћи писма која би претходно издиктирала Исаку, 

не знајући да ли je и њих неко обавестио да су оклеветани Инквизицији за 

исповедање јеврејске религије. Писма би слала истог дана када би полазили 

за неки нови град, да их инквизитори не би ухватили, a у њима је био 

записан само град који су напуштали, један део града, један датум и један 

гест. Мор Алварес je веровала да ће њена браћа схватити поруку: ако je у 

писму стајало: „Понте де Лима, пијаца код суднице, 14. август, чешање десне 

ноздрве малим прстом леве руке”, то је значило да се се 14. августа те године 

појаве на платоу поред суднице у граду Понте де Лима, и да траже човека 

који би десну ноздрву чешкао малим прстом леве руке, a да у исто време и 

сами чине исто. У сваком од градова у којима су се задржавали по неколико 

месеци, Мор Алварес и Исак налазили би неког Јеврејина којем би казивали 

који би био знак распознавања, казивали су му и датум када би требало да се 

појави на одређеном месту и град ка којем су се упутили, како би браћа 

могла да нађу своју сестру. У градовима кроз које су пролазили, Исак и Мор 

Алварес остављали су људе да скачу на једној нози пo трговима, да клече и 

устају по пристаништима, да пљескају рукама пред катедралама, али браћа 

Мор Алварес нису се појављивала. Снове Мор Алварес испуњавао је један 

велики лист хартије пo којем су прелазиле руке њене браће, исписујући 

нешто, a она, неписмена, мучила се да схвати нејасне знаке, или да их барем 

запамти, пa да joj их супруг протумачи пo буђењу. Зарад тих снова научила 

je да чита и пише, у сваком граду у ком су застајали учила je пo три слова, a 

када je научила сва, успела је да прочита у сну: „Свему има време, и сваком 
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послу под небом има време. Има време кад се рађа, и време кад се умире; 

време кад се сади, и време кад се чупа посађено; време кад се убија, и време 

кад се исцељује; време кад се разваљује, и време кад се гради; време плачу, и 

време смеху; време ридању, и време игрању; време кад се размеће камење, и 

време кад се скупља камење; време кад се грли, и време кад се оставља 

грљење; време кад се тече, и време кад се губи; време кад се чува, и време 

кад се баца; време кад се дере, и време кад се сашива; време кад се мучи, и 

време кад се говори; време кад се љуби, и време кад се мрзи; време рату и 

време миру.” Кад се пробудила, Мор Алварес казала je свом мужу шта je 

сањала, али како је већ била заборавна, оно што је запамтила изгледало je као 

мртво тело које je већ било храна лешинарима: „Свему има време, време кад 

се умире; време кад се чупа посађено; време кад се убија; време кад се 

разваљује; време плачу; време ридању; време кад се размеће камење; време 

кад се оставља грљење; време кад се губи; време кад се баца; време кад се 

дере; време кад се мучи; време кад се мрзи; време рату.” Речи су Исаку 

зазвучале познато, али није могао да се сети где их је чуо или прочитао. Од 

тада Мор Алварес више није сањала, и престала је да шаље писма, надала се 

само томе да се једног дана нађе топао дом за њих – за децу Фернанда, 

Мигела, Марију Клару, за мужа joj Исака и за њу. A одговор на сва њена 

писма стигао је месец дана након њене смрти у Нант, у Француској, 1616. 

године. Одговор се звао Capa и била je кћерка њеног брата Габријела. Док му 

je Capa објашњавала да joj je оца и друга два брата Мор Алварес после 

тешких мучења убио инквизиторски суд, Мигел Деспиноза, тада управо 

преименован у Мишел Д'Спиноза, гледао je у одсуство прстију на десној 

руци женине братанице. Примећујући његову збуњеност, Capa je подигла 

беспрсту руку у висину његових очију и рекла: „Одсекли су их да не могу да 

окрећем странице Талмуда који су нашли под мојим јастуком.” Неколико 

дана касније, заувек напуштајући Нант, Мишел Д'Спиноза дуго је гледао са 

брода ка пристаништу, све док није изгубио из вида беспрсту Сарину руку 

како му маше за збогом. У Ротердаму je пo трећи пут добио име, Михаел 

Спиноза, које je носио до смрти, и у том граду je имао предосећај да ће 

Холандска Република бити његово боравиште све док је на земљи. Једног 

новембарског дана 1622. године преселио сеу Амстердам, и оженио се 

Рахелом, кћерком свог стрица Авраама. Крајем следеће године умрло им је 

прво дете не напунивши ни осам дана, a у пролеће 1624. и друго на самом 
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порођају. Рахела се после тога тешко разболела и постајала све слабија и 

слабија, пa je ускоро, када је седала пред кућна врата, морала да ставља 

камење у џепове како je ветар не би одувао. Умрла је једног фебруарског 

јутра 1627. године, a људи који су купали њено мртво тело причали су да је 

било лакше од крила галеба. Михаел je још пo самом доласку у Амстердам 

почео да се бави трговином, уз помоћ стрица Авраама Спинозе. Годину дана 

након Рахелине смрти, Михаел Спиноза се оженио Ханом Девора Сењор, 

кћерком Баруха Сењора и Марије Нуњес. 1629. године родила им се кћерка 

Мирјам, годину дана касније син Исак, a двадесет и четвртог новембра 1632. 

године још један син. 

Човек који овог децембарског јутра 1632. улази у синагогу Бет Јаков 

je Михаел Спиноза, a осам дана старо дете које носи у храм да буде обрезано 

и да добије име сам ja. У синагоги ћу бити уписан као Бенто Спиноза, тако ће 

ме звати и у кући и под тим именом ћу бити трговац, као Барух ћу бити 

уписан у школи Талмуд Topa, и на то име ће издати херем којим ће бити 

проглашено моје екскомуницирање из јеврејске заједнице, после херема 

људи ће ме звати Бенедиктус, a сва имена имају исто значење – благословен 

– прво на португалском, друго на хебрејском, треће на латинском. 

У мом детињству свет је почињао једним квадратом. Кроз тај квадрат 

– прозор који се налазио у једној од соба у поткровљу нашег дома – полако 

се ширио свет: кроз гране багремова видео се канал који је текао паралелно 

са улицом испред куће у којој смо живели. Мало улево од нашег дома био je 

мост који је повезивао Хауртхрахт, у чијем смо фронталном средишњем делу 

живели, са Влоунбурхом. Поглед кроз прозор собе у поткровљу нашег дома 

допирао је до неколико кућа које су се налазиле с оне стране канала: у једној 

од њих била je смештена Бет Јаков, синагога у којој сам на осми дан пo 

рођењу био обрезан и добио име, a одмах до синагоге налазиле су се две куће 

које je јеврејска заједница изнајмљивала и у којима је била смештена школа 

Талмуд Topa. Наш дом се налазио у кући коју смо изнајмљивали од Вилема 

Кијка, трговца свилом, и многи су се питали зашто је Михаел Спиноза, који 

није био богат трговац, одлучио да живи на Хауртхрахту, a не у Влоунбурху, 

где су живели сиромашнији Јевреји. 

Кућа у којој смо живели имала је четири просторије: у приземљу je 

била једна просторија у којој смо ручавали и друга у којој смо проводили 

дан, и на чијој се средини налазио црвени ледикант – велики кревет са 



 

МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ 19. И 20. ВЕКА 

 

871 

 

завесама. Ha спрату у поткровљу je у једној просторији отац чувао нека од 

вина која je продавао у својој продавници, а у другој просторији смо спавали 

ми, деца. Кроз прозор те собе почињао je свет у мом детињству, и поглед 

који је пролазио кроз тај прозор могао је да види парче неба, једну улицу, 

дрворед багремова, један канал, један мост преко канала, и неколико кућа на 

другој страни канала, у којима су се налазиле синагога и школа. 

Подучавање религији, које је за јеврејску децу почињало још у 

породици, продужавало се потом у тим кућама – прво у синагоги (памтим 

кад сам први пут ушао тамо: млади рабин Абоаб де Фонеска прелазио je 

прстима пo харфи, док је хор певао љубавну песму о младожењи Израел и 

његовој невести Сабат), a потом у школи. Памтим очев лик на дан кад ме је 

први пут водио у синагогу и на дан када сам пошао у школу – желео је да 

постанем рабин. 

У нашој кући говорио се португалски, шпански је био познат јер је 

био језик културе, хебрејски зато што je био језик светих књига. Касније сам 

научио и холандски, иако никад довољно добро да бих га користио при 

писању. 

Када сам имао шест година, родио ми се брат Габријел. Након 

његовог рођења мајка, за коју је отац говорио да је одувек била болешљива 

жена, тешко се разболела и после пет месеци, петог новембра 1638. године, 

умрла. Од тада сам све чешће седео поред прозора кроз који је почињао свет. 

Превод: Биљана Андоновски 

 

 

Извор:  

Гоце Смилевски, Разговор са Спинозом. Роман-паучина, Архипелаг, 

Београд, 2008. 

 

ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ 

 

- Прочитајте роман Разговор са Спинозом. 

- Сазнајте више о судбини Јевреја у Европи током 17. века.  

- Истражите наративне поступке у роману Г. Смилевског.  
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Аутори Избора из македонске књижевности 19. и 20. века дугују 

посебну захвалност издавачима и писцима који су дозволили да се за потребе 

наставе на Филозофском факултету у Новом Саду објаве дела која су они 

раније публиковали:  

 

- Матица српска (Македонска књижевност 19. века, избор: 

Харалампије Поленаковић, превод: Тодор Димитровски, Матица 

српска, 1978; Кочо Рацин, Одабране странице, избор: Александар 

Спасов, превод: Влада Урошевић, Матица српска, 1977; Савремена 

македонска драма, избор: Александар Спасов, превод: Тамара 

Арсовска, Саша Маркус, Слободан Мицковић, Ангел Д. Палашев, 

Влада Урошевић, Матица српска, 1977. и Савремена македонска 

приповетка, избор: Петар Т. Бошковски, превод: Цвета Котевска, 

Слободан Мицковић, Милорад Предојевић, Ленче Секуловска, Влада 

Урошевић, Љиљана Чаловска, Матица српска, 1978);  

- Sarajevo Publishing (Vlada Urošević, Uкus bresaкa, preveo sa 

maкedonsкog autor, „Veselin Masleša”, Sarajevo, 1974);  

- РАД (Димитрије и Константин Миладинов, Изабрана дела, избор, 

превод и предговор Синиша Пауновић, Рад, Београд, 1975); 

- Градина (Александар Прокопиев, „Грађанин Q. Збогом партије!“, с 

македонског превела Данијела Костадиновић,  Градина, Ниш, 

12/2006 (XLI), стр. 42-45);  

- Архипелаг (Гоце Смилевски, Разговор са Спинозом. Роман-паучина, 

Архипелаг, Београд, 2008) © Arhipelag; 

- Горан Стефановски (Goran Stefanovsкi, Divlje meso¸ preveo Gojкo 

Janjušević, Sterijino pozorje, Novi Sad, 1980). Сва права задржава 

аутор. 

- Дејан Дуковски (Дејан Дуковски, Буре барута, Скрипта 

интернационал, Београд, 1999). Сва права задржава аутор, односно 

Verlag der Autoren GmbH & Co KG, Schleusenstraße 15 60327 Frankfurt 

am Main / Germany. 

 

Забрањено је свако умножавање и продаја овог издања. Књига се може 

користити једино у наставне сврхе. 
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ЖИВАНЧЕВИЋ-Секеруш, Ивана  

        Македонска књижевност 19. и 20. века [Електронски извор] : избор из 
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