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Јахја Кемал Бејатли

ПЕСМЕ
Превео с турског Аднан Мулабдић

СПОЈ
Они што са љубљеном свој санак скупа снују,
Што сву срећу својег жића у споју чувствују,
Мислећ да је вријеме ноћ непресушних чари,
Не виде праскозорје што већ обзорјем жари.
Древни врт за љубав је тај санак који снију;
У њем’ вазда љето је, све нови вјетри вију,
Сред те се разоноде славуја не чује вап,
Не ум’је ружа венут, нит слабећ заћи уштап;
Сваки трен свод небески модар у очима свим,
Богати сред тог раја посве равни сиротим;
У зденцима им сновитим жудње расхлађују,
Кô водоскока бескрајна напјев ослушкују.
Буде л’ душа једноћ у том тајном врту била,
На грудима му она, о врат му руке свила,
У мируху он косе њене уљуљка л’ се бар,
Има да сваким дахом ћути љубовања чар;
Бíће, кô да заискрише зв’језде којекуда,
У тим очима је најзад, попут неког чуда;
Жедни док год љуби, цјелов најдужи не толи,
Јер та сласт што жеђа је с тих усница, од соли;
Шта год да човјек сазда све од те соли бива,
Кô тајна јер се нешто Божјег у нама скрива.
Они сред вртова, гдјено руже букте свуда,
Којом згодом дана једног стижу и откуда?

5

За данā кад их љубав од усуда односи,
Кô вјетар занос неки с мјеста њихова носи;
Пут којим стижу... То пут је жића, од свјетла трак;
Каква је трка небеска овоземни сумрак!
Отпуштених узди док тај четверопрег иде,
Дв’је заљубљене душе све шири обзор виде,
Док језде у тој побједи лица им се кр’јесе,
Небеса са свих страна још буктињама ресе.
Они што са љубљеном свој санак скупа снују,
Што сву ту сласт у рају том, у бићу чувствују,
Заборављен док бива у локвама тим свијет,
– Занемарено вријеме сат откуца ли, клêт –
Из снова ли се слатких једног часка пробуде,
Около свуд тамница има да мрачна буде.
Сред св’јета таквог ужас ли је прекинути сан,
Кô бунован у сјети горит из дана у дан.
О, срећо! Од тог мрака смрт гора била не би;
О, љубави! Та срца сад припадају теби;
О, споју! Заљубљене потчини чарној моћи!
О, годинама потрај! Слађана, бајна ноћи!

ОД ВРТОВА ДАЛЕКО
Ахмеду Хамдију Танпинару
Не желим више пун боја, свјетла и мириса св’јет,
Не миришем каранфил мио, ни љупки јасмин цв’јет.
Тек завести ме неће моћи на тренутак један,
Нит тулипан ватрен, нити лијер, бијел и чедан.
Не погледам зору травња, кад јорговани цавте,
Нит чезнем за јудићима, штоно горјима пламте.
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Прибрах се, и да је сваког јутра прољеће неко,
Ја у врт не залазим; о ружу сам се опекô.

СОКАКОМ НИЗ АТИК-ВАЛДЕ
Нихаду Самију Банарлију
У махалу Атик-Валде пр’је ифтара пођо’,
Опет, тим сокацима што тол’ко пута прођо’,
Бише посве тихи. Но, Рамазана дух часни
То затишје претвори у неки почек сласни;
Онима што посте лице бл’једо, испијено,
Док из чаршије се враћа све јен’о по је’но;
Сироти цуреци почекујућ код пиљара
Навјешћују све скорији топ и трен ифтара.
На тргу више нико не оста скоро часком;
На обали овој дан мину с топовским праском.
Од трена тог кад пуче топ, кад се оконча пост,
Ћерпичаре прекри нека искричава радост.
Боже, како чист је овај свијет, како сретан!
Сред сокака пуста остах без поста, сав сјетан.
Бол што сам далеко од завичајних ифтара
Туђинско вече поче у души да ми ствара.
А утјеха тек мис’о једна болу моме би:
Кô да ми лахну мало па рекох самом себи:
„Сваки часак у туђини препун ми је жала;
Па и на чувству ’ваквоме Богу нек је хвала.“

ИСТИЊЕ
У затону Истиње ова нујност смираја
Добра кол’ко утјеха посл’је тешког очаја.
Хладно селце сања боји, час сваки, пурпуром;
Све више са баш сваком тихо одмаклом уром.
У води кано зрцало љескавој бје смирен,
У осликаном сну се свијет указа милен.
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Од тулипана тисућ из вртова сто је смет
То сад уздижу се пехари из стољећа пет.
Босфор велебни! И сјен ти дична у дубини!
Све још ув’јек у тој слици на мјесту се чини.

СНОВИТИ ГРАД
У сутон пођи, доба ово, с Џихангира гледај!
Ти сну пред тобом што је неко се вријеме предај!
Јер овај сумрак друкчији баш од сумрака је свих;
Од прозора дворе ствара дрхтај трака сунчевих;
За сањарницу разоноде том божанству да је,
Па окна махом претвара у вилинске сараје.
С тим дворима је друга страна сва од плама чиста
Кô Исток велебни од пр’је тритисућ в’јека иста.
Бивајућ од сласти златног винца штоно срче пјан,
Замичућ за обзорје, у руци суд му гримизан,
Истока стотисућљећа многа св’јетли неимар
Овако ствара док год сања сновити Ускудар.
Но тренутан занос цијели божанства је тога;
Несталне зграде саздане од плама су овога;
Те једнога трена све с тмином запада нестаје.
Царство сиротог Ускудара збиља кратко траје;
Не тугује за свим оним што сунце затире сад;
У свјетло нутарње своје зарања чемпреса град,
Сред оваквог једног краја исконског опроштаја
Очи не маже чисто, кô ни злато лажног сјаја.
Ћуд тамошњег свијета чини рајем четврт сваку
Супротнога жала гдје са брда сваког у мраку,
Многих кућа сиротих, по ноћи свјетиљака жар
Из огледала најстварнијег зрцали Ускудар.
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СИЦИЛИЈАНКЕ
Сицилијанкама врч на раменима је голим;
Док од ружа им се в’јенци около чéлā вију,
Мирух неки мироносан шире збориштем овим
И све очима својим из дубине гледе, смију.
Сицилијанкама врч на раменима је голим.
Док у двориштима скровитим пјевају фонтане,
Из порфирних им зденаца сребрене воде лију.
И на около свуд прострте кадифне диване
Сва од пољубаца т’јела се уморена свију.
Док у двориштима скровитим пјевају фонтане.
Пружају лабуди б’јели њежне вратове своје,
Од чари сна не виде овим пламним гајем оне
Таласаве, по њему, игре мириса и боје.
Из рибњака у рибњак у сласти нехаја роне.
Пружају лабуди б’јели њежне вратове своје.

СЊЕЖНИ НАПЈЕВИ
Варшава 1927
То је складба ноћи од тисућ година дуља.
То тисућ година ваљд’ трајан звук је пахуља.
Кано молитве боно сред манастира пуста,
Без престанка и зборно из на стотине уста,
Мелодија оргуља се ори из дубине...
Прем ћутјех бол Славена, не осјетих милине.
Далеко ми је мис’о од овог града, часа,
Танбури Џемил-беј се са старе плоче гласа.
Ја одједном блажен што у заносу ми чула,
Душа пуна најсуштијег звука Истанбула.
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Одмакоше, помислих, мрак и пахуље б’јеле,
У Затону сам у сну свом најзад ноћи ц’јеле!

КРАЈ РУЈНА
Краћи су дани. На Канлиџи, старци времешни
Једне се по једне прошле сјећају јесени.
Сам’ овај крај да љубимо живота нам мало...
Кад не би краћи био дан, љето одмицало...
Жедни, а то пиће р’јетко пили многа љета...
За такву сласт један живот недовољан, штета!
Умријети је суђено, тога страх нас није;
Но растанак од завичаја јад тежак ли је.
Из ноћи смртне никад доћ на овај жал мора,
Непролазна чежња је, чак и од смрти гора.

ПЛЕС У АНДАЛУЗИЈИ
Чинеле, шал и ружа. Жар плеса у ’вој башти...
Трипут гримизан Андалус у сумраку страсти...
Чарна је пјесма љубави на сто језичака.
Шпан’ја ведра у тој чинели, овог сумрака.
Кô лепезе окрет жустри њени обртаји,
Пун заноса јој посртај, откров, загртаји...
Сад кô рујна оку нам не прија боја свака;
Шпан’ја лелуја у том шалу, овог сумрака.
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По челу прамен куштрави драшкаво се пружа,
На груд’ма Гранаде чарне најљепша јој ружа...

Жмул у руци свакоме, у срцу сунце зрака;
Шпан’ја је бићем у тој ружи, овог сумрака.
Усред плеса стане, игра, баш кô да се шеће;
Погледом кано да мори док главу окреће...
Жарке усне, гарно око, од сурме, танан пут...
Говори враг да грлит мора, љубит стот’ну пут...
За ружу што опија, шал од ког очи боле,
Чинеле што срце пуне, из груди свих: „Оле!”

ТИХАНИ БРОД
Дође л’ дан дићи сидро из времена коначно,
Из ’ве луке креће брод што плови у незнано.
Кô путника да нема испловљава све тише;
Нит рубац се, нит рука на поласку том њише.
Преостали на гату због пута овог жални,
Влажне им очи мотре данима обзор тамни.
Нит је то што иде задњи брод! О, душе јадне!
Нит живота нујна је то жаловање задње!
Заљубљен и љубљен залуд на св’јету чекају;
Да се драги што иду вратит неће не знају.
Од путника тол’ко сваки тамо сретан ли је,
Прошло љета много; нико вратио се није.

НОЋ
Док је у сну пловио Кандили
По води смо уштап повлачили.
Љескава бје стаза, сва сребрена,
О’шли... О повратку ни спомена.
Сања стабла, сабласт узвисине...
Водом, тихом, мирују косине...
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Крај годишњег доба такав је час
Напјева тајног кô да бјеше глас.
Ош’ли смо, нестали сред даљине,
Пр’је но се зором санак расплине...

САМРТ ОПИЈЕНИХ
Једна ружа бјеше сред врта Хафизовог гроба;
Дан је сваки изнова цвала бојом што крвари.
Ноћу је славуј плакô све до праскозорна доба
Пјевом својим што у сање дозива Шираз стари.
Опијеном самрт мирно је царство прамаљећа;
Срце му се кâди свуд кô бухурдар много љета.
И на гробу му, ту подно хладног чемпрес дрвећа
Сваку ноћ славуј поје; сваке зоре ружа цвјета.
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ЈАХЈА КЕМАЛ БЕЈАТЛИ (Yahya Kemal Beyatlı, 1884–1958), заправо Ахмед
Агах, био је истакнути турски пјесник, прозаист, публицист, политичар и
дипломат. Као син Нишлије Ибрахима Наџи-беја, некадашњега градоначелника
и касније судскога службеника, и Накије-ханим, нећакиње прослављенога
османског пјесника Галиба Лесковчанина (1828–1867), долази већ рано у додир
са представницима скопаљскога књижевног и културног кружока. Школовање
започето у родноме Скопљу наставља најприје у Солуну, потом у Истанбулу, а
1903 године одлази за Париз, гдје тијеком деветогодишњега боравака изучава
француски језик и књижевност, те под утјецајем Албера Сорела (1842–1906)
и Камила Жулијана (1859–1933), проучава селџучку и османску повијест.
Године 1906. тек накратко борави у Лондону. Премда се 1912. године враћа без
формално свршенога школовања у Истанбул, на више високошколских установа,
захваљујући богато проживљеноме културном искуству и чврстом умјетничком
зрењу, држи предавања из европских књижевности, повијести цивилизација,
те турске повијести и књижевности. Поред политичкога ангажмана скупа са
пријатељима оснива часопис Dergah, у којему између 1921. и 1923. године свесрдно подупире покрет народнога отпора. У више наврата бива заступник у
парламенту новоосноване републике, те на дипломатским мисијама у Варшави

(1926), Мадриду (1929), Лисабону (1931) и Карачију (1947). Умировљен 1949. године, враћа се нарушенога здравља у Истанбул. Године 1957. одлази на лијечење у
Париз и умире годину дана касније у Истанбулу. Године 1959. основан је Институт
Jahja Kemal, а 1961. музеј који такођер носи његово име. Иако је још за живота
био уважени културни дјелатник и прослављени књижевни корифеј, његова су
по часописима разасута дјела сабрана и објављена у књигама тек постхумно. Његове пјесме одликују формална дотјераност, ненаметљиво благогласје и језичка
избрушеност, при чему се оријентални лиризам и сувремена естетско-књижевна
струјања складно стапају у једну помно промишљену пјесничку цјелину. Питање
националног и културног идентитета, као исход политичких и културолошких
превирања чине окосницу његовога прозног и поетског стваралаштва.
Аднан Мулабдић
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Фуад ал-Такарли

ТЕЛЕФОНИ РАЗЛИЧИТИХ БОЈА
Превео са арапског Мирослав Б. Митровић

ЛИЦА:
ОН
СЛУГА ХИШАН
Радња се одвија у Ираку данас.
(Пространа соба, претрпана је намештајем у разним, међусобно
опречним бојама. На средини се налази велики масивни сто, а ту су и диван
и многобројне столице које су закрчиле собу. Уметничке слике, јефтине
фигуре и друге ствари гуше простор. Пажњу привлаче три телефона
различитих боја на великом столу, распоређена на посебан начин: зелени
и жути на левој и десној страни од столице, а трећи, црвени, право испред
столице. Време дешавања није прецизно одређено.)
ОН (Шетка се испред стола, видно узнемирен. Низак, истакнутог
стомака, широких рамена, густе косе и бркова офарбаних у угљеноцрно.
Носи скупу одећу, али без укуса и елеганције. Зелени телефон звони и на
њему истовремено засветли лампица.)
Сад си нашла да зовеш, о проклета жено.
(Полако креће ка столу и узима слушалицу зеленог телефона.)
Да. Знам. Хиљаду пута сам ти рекао да ме не зовеш у ово време, ни
било које друго. Заузет сам послом који морам обавити телефоном. Немам времена за женска наклапања. Да ли разумеш? Шта хоћеш? Зашто
ми то говориш? Тражи од возача Хамзе, он ће све обавити. Треба ти моја
сагласност!? Брига ме за сагласност.
(Бесно спушта слушалицу.)
Сачувај ме Боже. Нема других послова осим да кува и да се гоји, а
сада хоће да и ја учествујем у томе.
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(Жути телефон звони и лампица засветли. Лагано иде ка њему и
диже слушалицу.)
Ало... Хасане? Немој ме сад звати. Рекао сам ти хиљаду пута. Добро
знаш да очекујем важан позив? Шта? Шта је с њим? Први пут чујем тако
нешто. Киднаповани пасји син хоће да га лекар прегледа?! Пљујем ја на
њега, брате. Кажи ти њему да газда пљује на њега и није сагласан. Алах
га проклео. Болестан талац?! Зашто си га онда киднаповао? Ја наредио?
Ко је он? Аха... онај мазгов трговац. Претвара се. Кажи ти њему да пожури и плати педесет хиљада, иначе нема ни доктора ни хране. Оставићемо га да иструли. Кажи му да је газда то рекао. Ајд здраво.
(Спушта слушалицу прилично жустро.)
Сачувај ме Боже проклетог ђавола. Каква је ово работа? Овај мучан
посао не бих пожелео ни најгорем непријатељу. Киднапујеш га, тражиш
откупнину, како то већ иде, а он мисли да је у болници! Да полудиш!
(Нервозно хода около. Звони црвени телефон и пали се лампица. Журно и нестрпљиво иде ка њему.)
Да, господине. Да, то сам ја, ваш слуга, чекам ваше наредбе. Да.
Министарство животне средине? Какво је то министарство, ваша еминенцијо? Никад за то нисам чуо. Ви одлучујете. Ја дајем предност министарству финансија. То би могло бити корисно за нас, с обзиром на
моје искуство, као што знате. А за ово никад нисам чуо. Министарство
културе? Нисам чуо ни за министарство културе. Нисам, тако ми Алаха.
Изгледа да они желе да нам утрапе што им је преостало. Остатке, као
што знате. Срамота. Срамота за њих и за нас. Чекам већ три недеље,
ваша еминенцијо. Ни за шта. Да? Који од талаца? Онај? Да, ту је. Још
није платио. Његова породица завлачи. Нисмо пуно тражили. Само педесет хиљада, он вреди сто хиљада. Шта наређујете? Да смањимо износ?
Ви одлучујете, еминенцијо. Спустићу на двадесет хиљада, једино због
вас. Само размислите о министарству које заслужујем, немојте се огрешити о мене. Ваш сам одани син. Хиљаду поздрава вам шаљем.
(Нежно спушта црвену слушалицу. Нервозно узима слушалицу жутог
телефона.).
Хасане... Кажи оном кретену трговцу да брзо плати двадесет хиљада. Позвали су ме са високог места у вези с њим. Смањили су са педесет
на двадесет хиљада. Шта кажеш? Не, није грађевински предузимач, остави сада њега. Пусти га да цркне. Говорим о трговцу који тражи да га
лекар прегледа. Кажи му да је газда одредио двадесет уместо педесет
хиљада. Више не могу да спуштам. Кажи му ако му се то не свиђа, ту су
његова жена и син.
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(Звони црвени телефон и даје светлосни сигнал. ОН журно спушта
слушалицу жутог телефона и диже сушалицу црвеног.)
Да, господине Велики Брате. Не, хиљаду пута не. Не, кунем се. Никог нисам испсовао. Ни животну средину, ни културу. Тако ми Алаха. Да
ли мислите да сам луд? Само сам рекао да нисам за њих чуо, то је све.
Ако постоји министарство животне средине, ја ћу га прихватити. Тачно
сам то рекао. Исто важи и за културу. Да. Ја? Нормално, културан и образован као нико. Међутим, опростите господине, нисам чуо да постоји
министарство културе. То је све. Извините? Шта сте рекли? Људска права... шта се десило с људским правима овог пута? Постоји министарство?
Баш чудно. Никад нисам чуо за то, Алаха ми. Читам новине, наравно.
Све новине. Али, господине, оне не говоре истину. Сви чланци у њима су
неразумљиви. Анализе, коментари и празне изјаве, па онда иду анализе
тих изјава и тако то. А што се тиче правих министарстава, њих нико не
помиње нити прича о њима. Која су права министарства по мом мишљењу? Вала, не знам. Само сам чуо за њих. Која су то? Где се налазе? Не
знам. Шта сте рекли? На пример? Шта на пример? Министарство нафте? Све осим министарства нафте. То није оствариво, господине. То је за
оне који имају велику срећу. Шта кажете, господине? Шалите се? Нека
је Алах задовољан вама. Мислио сам да тражите од мене да се сложим са
тим. Иншала. Размислићу, господине, размислићу. Алах је уз стрпљиве.
Бог вас чувао, збогом!
(Нежно спушта слушалицу црвеног телефона.)
Политика је у овој земљи заиста веома чудан посао. Постављају ти
питања као да си атомски физичар или стручњак за васиону. Шта је министарство животне средине? Министарство за људска права? Министарство унутрашњег туризма? Министарство за исељеништво? Не знам
да ли ми се руга, или шта?
(Изненада се ражести и удара шаком о сто.)
Пита ме шта је по мени право министарство. Ха... ха... ха... ха. Баш
је чудна, Алаха ми, политика у нашој земљи. Као да он то не зна. Као да
не зна!
(Звони жути телефон и даје светлећи сигнал. Узима слушалицу без
журбе.)
Ех... Хасане? Шта? Ко је он? Син власника фабрике? Колико је
тежак? Отприлике. Да ли можеш да извућеш педесет хиљада од њега?
Кажи. Да или не? Нећу да чујем тако-тако. Да? Одлично. Припремите
се за операцију киднаповања. Јавићу се екипи и затражићу да учине шта

треба. Еј магарче, они ће ступити у везу с тобом када буде време. Они,
не ти!
(Прекида везу бесно и диже слушалицу црвеног телефона.)
Абул Зуз... Хало. Како си? Обезбеди ми четири снажне особе да обаве
киднаповање. Није у питању велики посао, али није ни мали. И припреми
нову локацију. Ми смо овде претрпани киднапованима. Позови Хасана и
објасни му план. Исти проценат зараде. Нема промена. Ајд здраво.
(Оставља црвени телефон. Звони зелени телефон и пали се лампица.
Не подиже слушалицу, одмиће се од њега, апарат наставља да звони.)
Дабогда цркла! Нећу одговорити.
(Зелени телефон престаје да звони. Звони жути телефон, ОН диже
слушалицу.)
Да... Хасане. Шта? Странац? Која врста странца? Мамлазе, рекао
си да је у питању син власника фабрике. Сада тврдиш да је странац.
Збуњујеш ме, тако ми Алаха. Изгледа ли ти да је богат, или да је неко тог
соја? Нормално, не знаш. Пусти ме да размислим.
(Прекида везу. Шетка се.)
Шта да радим са киднапованим странцем? Који ништа нема. А како
онај мамлаз зна да странац ништа нема? Можда је шпијун иза кога стоји
и финансира га двадесет амбасада. Да. Да.
(Узима слушалицу жутог телефона.)
Хасане, глупердо, одмах га отимај. Не губи време. Је ли екипа с
тобом? Одлично, не губите време. Шта? Шта „они“? Четворица? Четворица странаца у колима? Ау! Бог те мазо! Можда су сви шпијуни? Све
их покупите. Да ли знаш одакле су? Један је Американац! Алаху екбар. А
остали? Британац и два Аустралијанца? Врло добро. Одведи их у Атијину кућу. Знаш где се налази. Брзо.
(Прекида везу.)
Једним ударцем четири шпијуна. Неочекивано велики добитак.
Или велика невоља?
(Звони зелени телефон и пали се лампица на њему. Нећка се, затим
диже слушалицу. Слуша неколико тренутака.)
Да ли си ти луда? Где ти живиш? Ја овде стрељам и убијам на све
стране, укључујући жене, децу и старце. Разговори о министарствима су
у пуном јеку! Моје име је на врху међу кандидатима, а ти... зовеш ме са
свом дрскошћу која постоји на овом свету да ми кажеш како лук који је
Хамза купио не вреди ни пет пара? Ти си заиста дибидус луда. Па баци
га у ђубре, о блесачо, мани ме се већ једном!
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(Звони црвени телефон и даје светлећи сигнал. Бесно спушта слушалицу зеленог телефона.)
Да, ваша еминенцијо. Не уопште. Нема нових вести од Великог
Брата. Врховног Брата! Ах, да, разумео сам. Шта он жели? Да. Четири
странца, грешком, Американац, Британац и два Аустралијанца. Да.
(Слуша неколико тренутака, затим виче.)
Стрељати Американца? Због чега? Извините, еминенцијо, збунио
сам се на тренутак. Само њега? Прво њега. Добро, добро. Сад? За недељу
дана. Како ви наређујете. Шта кажете, ваша еминенцијо? Јавно? Шта
значи јавно у овом случају. Ах... Да чин стрељања снимимо видео-камером и снимак пошаљемо те-ве станици. То је нова наредба, ако смем да
кажем. Лично ћу се побринути да се изврши. Ништа не брините. Неке
друге вести, ваша еминенцијо? О министарствима и тако то? Ништа.
Али дани брзо пролазе и увек исто, ваша еминенцијо, зар не? Шта кажете? Нису вам стигле паре!? То је немогуће. Педесет хиљада тачно у пару,
није стигло? Па да ли је то могуће? Дајте ми тренутак.
(Притиска дугме на столу. Истог трена врата се отварају и улази
веома висок човек, ружан, налик животињи, говори с напором и тешко.)
Хишане. Слушај, Хишане, педесет хиљада још увек није стигло његовој еминенцији. Како то и зашто?
ХИШАН (успорено и с напором):
Гужва је на путу... тамо... тамо је гужва на... путу...
ОН (показује руком Хишану да изађе и овај журно одлази. Говори у
телефон):
Господине, гужва је у граду па курир који носи пакет касни. Стиже
за неколико минута, иншала. Нема разлога за бригу. Не треба да бринете, ваша еминенцијо, кад је ствар у мојим рукама. Да? Слава Алаху и
даће Алах да чујемо од вас добре вести. Велики Брат се није јављао, и ја
нестрпљиво чекам. Да, да. Хиљаде поздрава шаљем.
(Нежно спушта слушалицу. Говори сам са собом.)
Колико ће ме коштати то говнаво министарство? Украдене милионе можемо узети, потрошити и надокнадити или не. Није важно. Али...
отмице, мучења, убијање и стрељање... јавне егзекуције, како све то да
повратимо у првобитно стање? Или боље речено, како ћемо за то положити рачуне? Да ли ни то није важно?! Он каже министарство за
људска права! Каже министарство животне средине! Па министарство
унутрашњег туризма! Па каже Министарство за исељеништво! Слажем
се, брате. Само ми кажи како да повратим милионе које сам платио?

И од кога да их повратим? Из људских права или животне средине? Баш
је чудно како људи живе ових дана.
(Звони жути телефон и даје светлосни сигнал. ОН диже слушалицу.)
Да, Хасане. Све њих? На сигурно место? Нећемо тражити откуп. Чекаћемо. Да ли си им узео пасоше? Сви су странци, као што си ми рекао?
Одлично, одлично. Онај трговац... да ли је платио? А онај други? Још нису
платили? Да ли ти схваташ, мамлазе, да сам не тако давно дао педесет
хиљада мита? Низашта, осим да један од оних корумпираних посредника
буде задовољан. И одакле ћу те паре повратити? Милостиви Алах ће се
постарати да се врате, кажеш? Не терај ме да прднем од смеха. Ућути,
идиоте. Води рачуна о странцима и немој ружно са њима поступати. Да
ли ме добро чујеш? Ускоро ћу ти дати упутства. Да их добро запамтиш.
(Враћа слушалицу. Звони зелени телефон, ОН се одмиће од стола, као
да га не чује. Шетка се около држећи руке на леђима. Звони црвени телефон, он скаче, прекида звоњаву зеленог, затим диже слушалицу црвеног.).
Да. Да. Хвала, ваша еминенцијо. Рекао сам вам да је због гужве
каснила достава робе. Како ви кажете. Да, шта? Да ли су разговарали
са вашом еминенцијом? Велики Брат лично је говорио о мени? Слава
Алаху! Да. Слушам. Да. Шта? Министар без портфеља? Шта то значи?
Министар само по имену? Значи, у том случају ја треба да седим у кући
са женом у кујни и гледам како ми трбух расте, јел’ тако?! Како је то
могуће? И како ћемо узимати ...
(Застаје.)
Извините, како ћемо служити нашој земљи ако сам ја министар без
министарства? Да ли је то разумно? И моје велико економско искуство
које је добро познато вашој еминенцији, где ћу користити ако га не користим у служби Ирака? Наша земља, ваша еминенција зна, пролази
кроз велику кризу. Кризу окупације, кризу незнања и корупције. Све то
знате, а ја сам увек вама на услузи. Да? Трговац? Рекао сам вам да је
износ спуштен на двадесет хиљада. Свакако. Наравно. Како ваша еминенција жели. Али... ако ми дозволите, господине, хоћу рећи министар
без министарства, па то је као да вам неко каже узми погачу и једи колико хоћеш, али немој је сећи. Да ли је то могуће? Да ли је могуће? Да.
Да! Политичко кривудање? Први пут чујем тај израз. Како да кривудам
у политици? Наравно, ваша еминенцијо, све ћу ја поднети. Врлудаћу...
бићу исправан... како год ви пожелите... али... без министарства!? То је
велика невоља. И извињавам се. Стварам вам главобољу? Да разумем.
Хиљаду поздрава.
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(Нервозно прекида линију. Почиње да шетка, затим тресне шаком о
сто. Разговара сам са собом.)
Министар без министарства, веома чудно. Али... можда у томе има
извесног поштовања за мене. Најважније питање је како да дођем до
новца за трошкове? Новац за зграде у Аману, стан у Бејруту, деонице,
планирано оснивање банке и друго. Не могу да ћутим о свему томе. То
је тешка неправда. Истинска неправда... Уосталом, зашто бих ћутао?
(Зелени телефон звони и пали се лампица. ОН диже слушалицу оклевајући.)
Опет ти? Шта хоћеш? Да? Коју новост? Понудили су ми положај
министра без министарства.
(Слуша неколико тренутака.)
Ти си стварно ударена. Цичиш као да се данас удајеш, лудачо. Шта
да радим са тим министарством? Знам, глупа жено, знам да ћу бити
министар и имати титулу екселенције. Али... шта имам од тога? Каква
фајда бити министар без министарства? Зар не схваташ. Одакле ћу доносити новце за трошкове? Ко ће ми дати да ти платим све ове наруквице у које си утонула? Кажи. Ко је министар без министарства? Хајде,
одлази и остави ме на миру.
(Прекида везу, затим почиње, по обичају, да хода по соби и говори за
себе.)
Могао бих да им треснем сто на главу... Да ли сам у стању?
(Звони жути телефон, диже слушалицу.)
Еј, Хасане? Платио је двадесет хиљада? Пусти га. А предузимач? И
он је платио? Пустите и њега. Шта је са странцима? Да ли су на сигурном? Ускоро ћу ти дати инструкције. Новац остави на уобичајено место,
а ја ћу те лично позвати.
(Прекида везу. Хода.)
Тако ми Алаха, када бих преврнуо сто њима на главу, био бих задовољан. Онај кога сви уважавамо каже ми... политика је кривудање.
То је први пут да сам чуо такву глупост. Људска права. Права животне
средине. Туризам за исељенике. Политичка врлудања. У каквом то свету
живимо? А сто, како да им треснем на главу? Плашим се да ћу и ја тада
страдати под њим. И бојим се да ће нестатити милиони, и зграде, и стан,
и деонице, и министарство. Са овим разбојницима треба играти вешто.
Да кривудам обазриво попут змије, како они кажу. Али... како?
(Црвени телефон звони и пали се лампица. ОН жури према њему и
диже слушалицу.)

Ало? Да, ваше господство Велики Брате, ваш покорни слуга. Не,
никако, хиљаду пута никако. Нисам се жалио, нисам... извините...ваше
господство је погрешно чуло. Мени је довољна част што разговарам с
вама, а можете тек замислити како се осећам што сте ми дали прилику
и затражили да радим за вас. Странци су и даље ту. Да, под строгим надзором и без малтретирања. Да. Само, ваше господство Велики Брате, ако
ми допустите, мислим министар без министарства, то је за мене веома
чудно. Зар и ви не мислите тако? Да? Да. Веома чудна ствар. Ништа
слично се не односи на мене? Али његова еминенција ми је рекла да
сте предложили да ми се понуди положај министра без министарства?
Ни у томе нема истине? Разумем. Да, схватам. Ваше господство је само
хтело да се увери да су киднаповани странци код нас? Да. Разумем. Захваљујем на вашој доброти. Захваљујем. Хиљаду поздрава.
(Враћа слушалицу црвеног телефона на њено место. Шета по соби.).
Значи тако. Не, овај пут нећу дозволити да ствар прође мирно. Не,
нећу пустити. До сада сам им испоручио три и по милиона америчких
долара и за њих стрељао толико недужних, ни броја се не сећам. И ево
их сада, гледају да шкртаре на мени, не дају чак ни министарство без
министра. Хоћу речи министра без министарства. Добро. Да ли да кривудам у политици или ударим попут бесног бика?
(Удара шаком о сто.)
Не могу ја да врлудам. Никад раније то нисам пробао. Ја сам прав
попут прута. Криминалац? Да, могуће, али исправан криминалац који
не зна да кривуда. Па нека буде. Платио сам вам... сада ви платите
мени... платио сам милионе долара, сада ви мени платите правим министарством. То је логика. Добро ја разумем. А ако ви не разумете... е
онда ћете имати бесног бика.
(Узима слушалицу жутог телефона.)
Хасане. Ти си, Хасане? Слушај ме добро. Управо су стигле наредбе.
Иди и поведи са собом професионалног сниматеља са видео-камером,
јеси ли разумео? Иди са њим тамо где се налазе четворица странаца, раумеш ли? Реци ми да ли разумеш? Добро. Добро слушај... стрељај их једног по једног пред камером која снима. Немој да ми се дерњаш у лице,
идиоте. То су наређења. Долазе с врха. Добићеш две хиљаде када обавиш
овај посао. Ја ћу ти их лично дати. Дајем ти часну реч. Стрељај их, то
сними и видео-траку пошаљи уобичајеној телевизији. Немој да вичеш,
сомино, рекао сам ти. Све што ти говорим је наредба која је дошла са
врха. Да ли си разумео? Кажи ми, да ли си разумео? Кажи ми. Хоћу од
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тебе да чујем. Врло добро. Кад све обавиш, доћи ћеш и примићеш две
хиљаде од мене лично, не од неког другог. Не оклевај. Уради то и одмах
дођи да узмеш две хиљаде које те чекају. Хајде, иди, Алах те заштитио.
(Спушта слушалицу, затим устаје и баца се на диван. Пролази дуже
време, он се не миче. Отварају се врата собе веома тихо и улази слуга Хишан. ОН се усправља на дивану и гледа у слугу.)
Хишане? Како себи допушташ да улазиш без дозволе? Шта хоћеш?
Говори, магарче!
(Хишан веома споро вади из џепа револвер и почиње да пуца у њега док
се завеса спушта.)
(Аман, јун 2006)

ФУАД АЛ-ТАКАРЛИ (1927–2008.) један је од пионира ирачке прозе. Завршио је права на Универзитету у Багдаду, а у Паризу последипломске студије.
У ирачком правосуђу провео је 35 година, између осталог био је и председник
апелационог суда у Багдаду. Од 1983. године потпуно се посветио књижевном
раду. Рано почиње да пише, већ од 1951. године објављује велики број кратких
прича, драмских текстова и романа. Критичари Ал-Такарлија цене као једног од
најистакнутијих арапских прозних писаца. Захваљујући свом јединственом креативном стилу, Ал-Такарли се наметнуо као прозаиста у Ираку од своје прве збирке
кратких прича Зелене очи (Аl-ujun al-hudr), објављене 1950. Његово најпознатије
дело је роман Дуготрајни повратак (Al Raj’ Al Ba’eed, 1980), у коме описује патње
и искушења четири генерације једне ирачке породице под влашћу неколико тиранских режима после пада монархије. Власти у Багдаду су тражиле од аутора
да из романа избаци лик партијског моћника, што он није пристао па је роман у
интегралном облику, без цензуре, штампан у Бејруту 1980. године. Није припадао
ниједној политичкој партији, нити је био повезан с владајућом БААС партијом
током владавине Садама Хусеина. Као признање за допринос арапској краткој
причи, роману и драми, 2000. године додељена му је престижна награда Оваис
за арапско прозно стваралаштво. Преминуо је у Аману, у Јордану, у осамдесетој
години, где је живео са породицом последње три године живота како би избегао
насиље током инвазије на Ирак 2003. године.
Телефони различитих боја (Aḷ-hawātif al-mulawwana), последњи драмски
текст који је написао пре смрти, нуди саркастичан и трагикомичан приказ како
окупација и корупција воде земљу у хаос, анархију и разарање. Преведен је из
збирке Говор дрвећа (Ḥadīṯ al-ašjār, 2007).
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Мирослав Б. Митровић

Славомир Јанковски

ПРОЗОРИ
Превеле с пољског Марија Луковић Рогатко и Дагмара Луковић

1. Прозор. Магични ритуал гледања кроз прозор. Па ти си цело детињство провео на прозору. Жељан света. Жељан људи. Очигледно си
јако волео да будеш тамо. Да, волео си да се играш на прозору. Ти, теби
углавном непознати људи већ су одавно умрли, но како су се само често
сви они, кад би те деценију или две касније срели у друштву мајке или
нане, сећали како седиш у оном застакљеном излогу у приземљу зграде на Тргу слободе 11. Чинили су те – старијег за све те године, али и
даље клинца – постиђеним. Повезивали су те с прозором. А ти си заувек
упамтио мртву природу с цветним мотивима коју је зими јак мраз сликао на стаклима у скромним рамовима, омотаним ватом попут сребрне
лисичје бунде. Мртву природу – као из безбројних свезака Јосипа Чапског – цртану пером демијурга, мајстора који тежи сталном усавршавању. Мртву природу урамљену у контекст старих рамова од смрзнутог,
неквалитетног дрвета, који се љуште попут живота.
Упамтио си и крда сеоских мотора, свих марки које су се у земљи
могле наћи седамдесетих година. Они су у време пијачних дана, попут
многобројних овдашњих чавки, остављали сивкастоцрне флеке на главном тргу вароши, мешајући се током врелог лета с нијансама својих сенки, одсликаним на углачаној калдрми. Бела слова и регистарски бројеви
на црним квадратним плочицама блистали су на жарком сунцу, ређајући
се у стихове дечјих песмица. Бројање двоточкаша и записивање њихових
регистрација било је право дечачко славље. Свашта је ту могло да се запише у сивкасте свеске на квадратиће. Тада ниси могао ни да замислиш
да постоји нешто као што је Трг Џама ел Фна. Сада примећујеш да је,
пијачним данима, Трг слободе из твог детињства одисао магијом упоре-
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дивом са егзотиком Маракеша из хиљаду и једне ноћи током путовања у
Мароко. Путовања на које се четрдесетак година касније отиснуо писац
што је још увек више интуитивно него свесно покушао да се удуби у сопствено постојање. Али данас је свему из доба дечјег прозора „дописан
минус“, како је у једном свом стиху написао песник близак твоме срцу.
Као да је живо закопано постојање десетина милиона људи, век проведен с муком, плодно и вредно. Зашто се, док се подижу споменици јунацима Варшавског устанка, заборављају милиони оних безимених који
су тешким радом допринели дизању престонице из рушевина и пепела?
Где су њихови споменици? Где су споменици тежачким, реуматично искривљеним рукама простих сељака? Где је спомен поштанским маркама
продаваним с доплатом за изградњу главног града? Црно-бела новија
историја злослутно подсећа на најсуровији варваризам. Никоме у Магребу није пало на памет да допише минус Тргу Џама ел Фна, упркос
његовом несумњивом феудализму. Онај свет траје вековима. Од нашег
не остају чак ни трунчице.
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2. Ујутро су из градске пекаре донели свеже пециво, но, на опште
изненађење, уместо кифли стигле су плетенице. Пекари су, било грешком, било потпуно свесно, избацили стварност из равнотеже свакодневне
пролазности која замагљује оквире живота, у којој нестају памћење и
свест. Вратиле су се слике из прошлости.
Плетеница – словенска тешка плава плетеница што мирише на ветар са ливада. Плетеница уз коју смо као деца пили свеже, тек мало охлађено млеко право од краве, руком измузено ујутро или увече. О томе
нешто може знати Јан Новицки, писац и глумац, који живи на другом
меридијану истог краја. Или још боље – жене на селу, јер углавном су
оне музле краве. Плетеница дозива успомену на сеоске моторе, паркиране на Тргу слободе, у реду – или чак двореду, шћућурене у маси. Такву
је слику видело дете које се у потпуној, срећној самоћи играло на прозору у приземљу куће број 11, док су га одрасли кришом посматрали
с друге стране. Магија регистарских таблица. Као да гледаш прстеноване голубове, укочене и омамљене од подневне жеге. Ти су прозори
(у кухињи и једној соби) имали веома широк симс. Дечак од неколико
година лако се ту могао сместити и слободно играти, а хемијском марке
Зенит записивати регистарске бројеве двоточкаша на сивој хартији свезака на квадратиће, направљених од отпадног папира. Могао је пустити
машти на вољу док је посматрао живот који тече, живи свет. Исто тако

је маштао и четрдесет година касније док је гледао чудеса Трга Џама ел
Фна седећи у Le Grand Balcon du Café Glacier. Уместо топлог крављег млека (и локалног пива – био је рамазан) испијао је свеприсутну кока-колу.
Јутарња плетеница из градске пекаре вратила му је успомене на
осунчано детињство, успомене на летње, пијачне, варошке дане проведене на прозору који је гледао на главни градски трг и ватрогасну станицу у супротном углу трга. Ватрогасци су повремено извозили из гаража
црвена ватрогасна кола, чије су се металне боје пресијавале на сунцу.
Цео трг се сијао од блеска њихових шасија и каросерија. Тај је блесак
чинио некако грациознијим жене које би се ту нашле у пролазу, обучене
у савршене костиме, скројене по мери.
На најудаљенијем плану, већ изван трга, удобно се сместила црква
(као сеоски парох на пању, како је речено у неком мемоару), диже се
над реком, на средњовековном брду, прекривеном старим иструлелим
лишћем, међу дуговечним високим стаблима јавора, храста, кестена и
багрема. Грађена у крсташком, готичком стилу, црква се на том месту
налази од времена у којем се први пут помињу Цигани у Европи. Може
ли она у пишчевој имагинацији добити статус немуштог сведока – како
је написао Јежи Фицовски – „велике миграције Цигана у централну и западну Европу, који су још у XIV веку (…) напуштали у великим групама
Грчку и упућивали се ка северу“?
Свој магични трг из детињства имао је у Дрохобичу Бруно Шулц.
Трг с фотографије у албуму аутора Циметастих продавница несумњиво подсећа на овдашњи Трг слободе, покреће сећање и машту; попут
јутарње плетенице из градске пекаре – тешке, плаве, мирисне као жито
Деметрине плетенице – право из градске пекаре.
3. … Док сам, са шољом јутарње кафе, стајао крај прозора у кухињи,
помислио сам на аутора књиге На путу за Бабадаг, који највероватније
у истом тренутку, у праскозорје, такође испија црну кафу, као што је
ономад у детињству, боравећи на селу у пољском Подласју код бабе и
деде, редовно пио шољу процеђеног млека од управо измузене краве,
док је земљу прекривао црни мрак. Замишљам како аутор Фадоа гледа
сад кроз стакло и види небо Ниских Бескида прекривено ниским, шареним облацима и обасјано хладним ранооктобарским светлом, те замишља како и он и небо изгледају негде другде. Може ли да замисли себе
како још сањив, тек пробуђен, посматра (као ја управо, кроз источни
прозор) хладњикаво свитање над добжињском долином – призор који
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ће му се касније слити са још хиљаду сличних призора. Хоће ли га по
нечему запамтити?
4. …И док кроз прозор гледам ново гробље на брду, мислим на Јануша Гловацког. Депресија, mon amour. Писац може постати само онај
коме је подарена душа писца. Реч душа најбоље звучи на руском. Купио
сам случајно? којим чудом? књигу Соња која је превише хтела. Ишчепркао сам је у обичном супермаркету из гомиле разбацаних књига са
сниженом ценом, дословно неколико минута пре него што сам сазнао да
је аутор Антигоне у Њујорку испустио последњи дах. Од тада ће се нека,
наизглед безначајна, авионска путовања у Египат, претворити у праве
дубоке књижевне експедиције са назнаком свечаности ходочашћа.

СЛАВОМИР ЈАНКОВСКИ (Sławomir Jankowski), рођен 1971. у Рипину
(Пољска) „далеко од главних комуникационих жила куцавица“. Аутор дневника
Микроцелине (Mikrocałości)
Уз рецензију Микроцелина Стефан Братковски, почасни председник Удружења пољских новинара, написао је: „Делим задовољство Анџеја Лубовског
поводом открића таквог аутора. Није ствар само у језику и ставовима, мислима и
размишљањима. Ствар је у открићима до којих тако интелигентни и знатижељни
људи долазе у самима себи.“
Од 2017. године Славомир Јанковски објављује у месечнику Твурчошч
(Twórczość), најстаријем књижевно-критичком часопису у Пољској, који непрекидно излази од 1945. године.

Марија Луковић Рогатко и Дагмара Луковић
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Константин Леонтјев

ЛЕТО НА МАЈУРУ
Превео с руског Душко Паунковић

(Д. Д. Висоцкој)
I
Тамо где се мала река (широка, додуше, двадесетак хвати) рачва на
два крака, остављајући иза себе село и купусишта, налази се онај лепи
мали мајур на ком желим да одморим очи. И заиста, вреди га видети;
посебно би у њему уживао човек ненавикнут на живописност природе.
Супротна обала је врло стрма, и на њој расту високе брезе, а иза њих се
пружа диван травњак, широк и дуг неколико врста. С прозора на мајуру
се добро види кад се неко на супротној обали вози у колима или јаше –
само на четири-пет места брезе заклањају видик.
Рукавац почиње на десној обали, обраслој врбама и густим шибљем,
наспрам стазе утабане над стрмином: ту у реку улази пешчани спруд, и
над њим се уздиже кућа у којој већ шест година живе сеоски кројач Михајло Григорјевич и његова ћерка Маша, девојка са очима чију боју није
могуће одредити: по дану се чини да су сиве, а кад падне вече, постану као црни баршун. На мајуру је за говедара постављен муж рођене
нећаке Михајла Григорјевича, Степан, црнокоси мужик, врло висок и
врло доброћудан. Он је већ одавно ожењен и има четворо деце. Иако
помало зрикава, његова смеђоока жена Аљона је и даље једра, румена и
врло младолика. Степан, кога нисам без основа назвао мужиком, био је
заправо племићки слуга, говедарев син, али одевао се у руску ношњу, и
лети је, о празницима, носио кошуље од црвеног цица са белим, сивим и
црним пругама, које су се лепо слагале с његовим загаситим јужњачким
лицем.
27

28

Тад је имао само двадесет година, био је висок и јак и изгледао
је врло лакомислено и привлачно кад би обукао своју црвену кошуљу,
нахерио шешир од јагњеће коже украшен копчама и тракама од кадифе
и, насмешен, изашао на трг свирајући хармонику и њишући се у ритму
мелодије. Међутим, сва његова лакомисленост се сводила на свирање
хармонике и цупкање, кад су младе девојке играле у колу. Оца је слушао, био је побожан, а у женском друштву – снебивљив. Али изгледа да
ни он није могао да избегне своју судбину. Аљону у господској кући нико
није примећивао; она је обављала споредне послове, и највише времена
током своје младости проводила је у плетењу чарапа и сокни. Али имала
је урођен укус и претпоставила је високог црнокосог делију свим мршавим и слаткоречивим заводницима у немачким оделима који су долазили код њих лети из Москве и Петербурга. Степан се збуњено осмехивао,
као да је осећао стид, али кад би предвече остао с њом насамо, није
му било нимало непријатно кад се Аљонушка благо нагињала, узимала
његову руку, стављала му на прсте своје прстење, или му пак скидала с
главе шешир и вртела га дуго у рукама мрмљајући нешто себи у браду.
Он би тада обично испружио руку и рекао:
– Што си ми скинула шешир? Не ваља овако, да будем гологлав… Је
ли, Аљона? Али стварно, што си ми узела шешир?
Међутим, једном су седели увече на месечини, и он је пружио руку
да узме шешир, али уместо на шеширу његова шака се нашла на Аљонином рамену прекривеном лепом ланеном тканином. И мада му је рука
била прилично тешка, Аљона се није померила – и тако су седели цео
сат, док она није уздахнула и рекла:
– Идем у чељадску собу, вероватно су већ сели да вечерају.
А он одговори:
– Па дај ми шешир… Гле, куд си померила копчу.
Она је кренула, а он је стајао и гледао је како одлази; једна рука му
је била заденута за појас, а другом је намештао на рамену свој нови сиви
кафтан; пратио ју је погледом све док се није попела на трем, снажно
гурнула обема рукама тешка врата, ушла кроз њих и нестала у кући.
Онда је затресао коврџама и рекао: „Баш је складна!“ – и отишао кући.
Потом су се венчали. Потом је господарица препустила управљање
имањем свом сину. Син је, по угледу на успешне мајуре у суседству, направио на свом поседу Петров мајур, и тамо за говедара поставио Степана, зато што је овај имао искуства у сточарском послу и зато што је био
миран и послушан момак. Поред тога, управник је, не без основа, напоме-

нуо како ће Аљона на мајуру бити корисна макар колико и њен муж, ако
не и кориснија од њега, зато што јако воли стоку, зато што је вредна, а чак
повремено и лечи краве. Ово последње се могло сматрати тачним само по
видљивим резултатима. Истина, Аљона је једном дала неку траву малаксалој крави, али савет – коју траву да употреби и на који начин – добила је
од свог рођеног стрица Михајла Григорјевича, који је иза кројачког заната
крио и друге, блиставије вештине. Готово нико није знао за његову склоност ка лечењу све док он у једној згодној прилици није показао шта уме.
Ево како се то десило. Син њихове господарице, човек од својих тридесет
година, допутовао је из Петербурга и пуцао је од здравља; али то здравље
је, очигледно, било крхко, и једном, после ручка богатог месом и вином,
осетио се тако лоше да је морао да легне. И други су видели да му је позлило – зато што је сав поплавео – и послали су слугу по доктора, који је
живео у граду удаљеном двадесет врста од њиховог имања. Господарица
је заповедила кочијашу да одјури по њега. Док су кола, привидно брзо, а
заправо метиљаво, грабила друмом, пошто је кочијаш волео коње и штедео их, господарова мајка и кућна послуга стајали су ужаснути поред болесниковог кревета. Господар је био омиљен. У том тешком тренутку у
спаваћу собу је ушао Михајло; неодлучним кораком је пришао болеснику
и, кашљуцнувши двапут у шаку, замолио господарицу за дозволу да Петру
Васиљевичу пусти крв из руке.
– Јер то је удар – додао је нешто вишим гласом, у жељи да своју
тврдњу учини убедљивијом.
Мајка је била одлучна жена, и брзо је рекла:
– Пуштај, Михајло, за име божје, пуштај!
Михајло се намах препаде од добијене дозволе, али одмах затим се
прибра, кашљуцну још једном у страну и стаде пуштати крв.
Ево како је пуштао: прво је из џепа извадио праву ланцету, затим
је подврнуо рукав на мишићавој господаровој руци и прекрстио се; потом је прислонио ланцету на руку, па кад је пустио крв – сви јаукнуше!
Поред тога што је испустио три шоље крви, ставио је болеснику право у
ноздрве две пијавице, онда је учинио још понешто – и пола сата касније
Петру Васиљевичу је било много боље. Господарица је одмах дала Михајлу црвену новчаницу и рекла:
– Е па, Мишо, нека те Бог награди, а ја ти ово сигурно нећу заборавити.
У зору је стигао доктор из оближњег града и, пошто је обавио преглед, установио је да је пацијент спасен и похвалио је Михајла због сналажљивости.
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Михајло је задовољно зашкиљио, поклонио се доктору и, покривши
по обичају руком уста, тихо кашљуцнуо.
Доктор је неко време стајао и климао главом, потом је попио кафу,
узео пет сребрних рубаља и отишао.
Кад је ујутро Михајло скромно пролазио кроз предсобље, мајордом
није издржао, слегнуо је раменима и узвикнуо:
– Еј докторе! Је ли докторе! дођи код мене на чај. Види! Мени…
Моју жену нешто сви зуби боле, докторе.
Потом се мајордом обратио слугама које су ту стајале и рекао им:
– Зуби! Већ данима. А он ено пушта крв!
Служинчад на то ништа не одговори; само један собар одмахну главом нагоре, рече: „хе!“, зину и остаде да стоји тако једно пет минута.
Михајло је отишао на чај код мајордома тек на други позив, дао је
његовој жени неку тинктуру и потом, као да се ништа није десило, цео
дан шио на својој машини.
Тек два дана касније почели су се код њега јављати напади самољубља. Једном се мало припио за ручком и кашљуцао је чешће него
иначе; потом је гологлав изашао у велико двориште, прекрстио руке на
леђима и дуго ишао тамо-амо по дворишту; с времена на време се осмехивао и бацао поглед на прозоре господске куће.
Нико није могао да га наговори да иде на спавање, а госпођа је забранила да се према њему примењују строге мере; и тако је шпартао све
док његова нећака Аљона, која се тек била удала за Степана, није дошла
у двориште и рекла му:
– Стриче, пођите на спавање! Господарица вам заповеда да идете
на спавање.
– Господарица? – упита Михајло. – Лажеш, цуро. Где си ти видела
господарицу?
– Малопре сам била код ње, однела сам јој платно. А она ми каже:
„Реци стрицу да оде; ако оде, крстићу ти дете.“
Михајло истог часа напусти двориште.
Лукавој Аљони није било ни накрај памети да носи платно. Знала је
да стриц жели да господарица крсти њено дете, и слагала је како би га
спасла од њеног гнева.
А имала је и много користи од тог поступка: с једне стране, стекла је
стричево поштовање; кад се истрезнио, Михајло је замолио господарицу
за опроштај и захвалио јој за милост коју чини сиротици, његовој нећаки, тиме што пристаје да крсти њено прворођенче.

Господарица, која је већ знала за Аљонино лукавство, обећала је да
ће неизоставно крстити дете и додала како је та сиротица врло довитљива.
Михајло је и сам сазнао у чему је ствар и цео дан је, седећи за машином, понављао:
– Ех, каква опасница! Отров жена! Сва је на мене!
Друга корист која је проистекла из Аљонине смицалице састојала
се у томе што је господарица, која није желела да Михајло својом дрскошћу избрише захвалност из њеног срца, прешла преко његовог пијаног
изгреда. И, најзад, трећа корист се испољила у њеном браку са Степаном. Степан, који је и даље волео да свира хармонику и облачи црвене
кошуље, чак више него да се бави говедима, и који је са свих страна
слушао хвалоспеве о Аљони, дозволио јој је да води главну реч у кући,
и та власт никад, чак ни после пресељења на Петров мајур, није била
доведена у питање.
Само једном му се десило да изведе нешто слично ономе што је извео Михајло. Дошао је кући из села прилично наливен. После дугог разговора са куваром Јегором, који га је назвао пијандуром и папучаром,
решио је да уздрма Аљонину власт. Кад се вратио, прво је окачио о ексер
кафтан и опасач, потом је сео за сто и намрштио се. Аљона је у том часу
скидала с полице празне врчеве. Окренувши се и видевши да јој је муж
јако мрзовољан, она му приђе и упита га са извесном нежношћу, које се
накупила још у господској кући:
– Шта је, Степаша? Мука ти је?
Степан заврте главом и без речи лупи песницом о сто.
– У! – узвикну Аљона. – Па ти си се добро нацврцао, Степаша!
Степан јој одбруси:
– Нисам! Зашто ти о свему одлучујеш? Кувар каже да си ти глава
породице а не ја!
– Којешта! – одреза Аљона и пође да доји дете, само јој се сарафан
њише позади.
Степан још једном лупи песницом о сто и довикну јој:
– Да! Зашто ти командујеш? Зар је то женски посао? Да!
После тога се тако дубоко замислио над оним што је рекао да су
Аљона и деца вечерали без њега. Сутрадан је од раног јутра све ишло
својим уобичајеним током.
У међувремену многи су сазнали какав је подвиг извео Михајло, а
многи су се сетили да је он и раније понеком помагао. Један је причао
како је две године раније, о Великом посту, дао неке капи старешини
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села Акиму; други је причао нешто друго итд. Кад је разговарала са сином о његовој болести и кројачевим медицинским мерама, господарица
се сетила да је овај, то јест Михајло, својевремено седам-осам година
плаћао кметовски данак и да је тада, како су јој у то време причали,
живео код неког врло доброг лекара у прилично удаљеном али не тако
малом граду; тада је све постало јасно; а кад су господа позвала Михајла
и кад је он потанко испричао шта је радио у прошлости, поверење које
је већ уживао у кући учврстило се за сва времена. Рекао је да је стари
лекар био врло добар човек и да му је много шта показао, давао му је да
чита медицинске књиге, поклонио му неколико својих свезака и често је
хвалио његову бистрину. Господарица, коју је повремено мучила јетра и
која је патила од још неких ситних болести, потпуно је препустила бригу
о свом здрављу Михајлу, и он јој је помагао да се осети боље.
Кад је умрла, њен син и наследник је позвао Михајла и рекао да му,
из захвалности за то што га је ономад спасао и због много чега другог,
дарује слободу, и њему и његовој малолетној ћерки, и моли га да одреди
за себе неку разумну награду.
Михајло га је истог часа замолио за дозволу да на његовој земљи сагради сопствену кућу, по угледу на оне у каквима живе слуге које имају
породицу. Господар је мало размислио и пристао, само је упитао: где
би је саградио? Михајло је изразио жељу да живи поред своје нећаке,
на Петровом мајуру, и рекао да би волео да ту има и комад земље – за
двориште и башту.
Господар му је испунио жељу.
У међувремену је стасавала Маша; већ је имала тринаест година.
Млади господар, који се на дуже време настанио на свом имању, није
заборављао свог некадашњег доктора.
Често би после ручка легао на диван у свом кабинету, запалио цигару и послао слугу по Михајла.
– Па, шта кажеш? – упитао би га, лењо отресајући пепео.
Михајло би тихо кашљуцнуо, изражавајући тиме своје поштовање,
и одговорио:
– Добро је, хвала Богу… Захвалан сам…
– За шта? – упитао би господар. – Лечио си неког?
– Нисам, то јест данас нисам никог. А јуче је долазила старица из
Подлипака. Јака реума! Ставио сам јој облоге.
– Одлично! Него, знаш шта? Ћерка ти израста у лепотицу. Јел’ тако,
Михајло?

– Та шта вам је, господару? Мала је она још. Неразумно дете.
– Сигурно је много волиш, је ли?
– Па да, моја крв…
– Јасно… А кад одрасте, наћи ће се и младожења за њу.
– Неће то скоро бити! Наравно, сваки човек има своју планету; планете, то јест небеске звезде делују на све, па и на болести. Свако има
своје… Све отуд долази… Како се оне тамо наместе, тако се човек и
осећа.
– Ма где си све то прочитао?
Али Михајло се само тајанствено осмехивао – крио је изворе свог
знања у наизглед неповезаним речима.
Господар би му наредио да се изражава јасније, захтевао је детаље,
згоде из лекарске праксе, а потом би заспао уљуљкан занесеним шапатом свог саговорника, и овај би се удаљио на прстима.
Ускоро су, међутим, и за Машу звезде засјале јаче.
Петру Васиљевичу су из Москве дошли гости: брат од тетке, његова
жена и њихова деца.
Млада снаја је била весело створење, непрестано је јурила тамо-амо, свуд је завиривала и одушевљавала се свим што је видела на
добро уређеном имању Петра Васиљевича.
– Quelle charmante enfant! – узвикнула је кад је у башти срела Машу.
– Дођи овамо, душице. Како си лепа! Хоћеш ли да служиш код мене? Ја
сам добра.
– Хоћу.
– Ко ти је отац? Чија си?
– Михајлова.
– Значи, ти си слободна?
– Јесам.
– Па, хоћеш ли код мене?
– Хоћу.
– Хајде, позови свог оца, попричаћу с њим. Ево ти бомбон.
Михајло је с радошћу пристао да пусти ћерку у Москву, у богату
кућу, и дубоко се поклонио младој дами.
Две недеље касније Маша је напустила завичај, и кад се кроз четири
године вратила кући како би провела два летња месеца код оца, нико је
није препознао – тако је била висока, витка, лепа и добро одевена.
Иако се није држала надмено, иако је и плесала и певала и шалила
се с другим девојкама, оне су је сматрале уображеном; земљопоседници
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који би је негде срели дивили су се њеној лепоти, а један млади господин, Дмитриј Александрович Непреклони, чак је почео да се лечи код
Михајла само да би чешће виђао Машу. Али Маша је била лукава… Уосталом, о томе ћемо после.
Кроз два месеца Маша је отпутовала у Москву, а годину дана касније отац јој је писао да се врати: желео је да му се ћерка уда и да живи
близу њега како би га могла посећивати, пошто је већ залазио у озбиљне
године.
Није прошло више од две недеље после Ускрса и месец дана откако
се Маша вратила кући, кад је, из града, на Петров мајур стигла старица
Аксиња, куварица једног учитеља руског језика. Старица је била рођака
Михајла Григорјевича.
– Довукох се, довукох се, рођо! – узвикнула је помоливши се пред
иконом у ћошку. – Баш сам се находала. Све пешке, од града па до манастира Воздвижење. Свега ми! Липсала сам! Срећа па је игуман фин
човек… много добар. „Ево, бако, седи у кола, повешће те наш мужик… и
он иде у Салапихино.“ Е он ме је довезао. А да није, не бих се довукла; не
бих, богами, снага би ме издала. Ето какву сам срећу имала, мој брајко!
Него, дај да мало седнем.
– Седи, седи. Машо, да ли би нам направила чај? – рече Михајло.
– Већ сам приставила воду у самовару, сад ће прокључати. – одговори ћерка и оде у предсобље.
– Па, како је, Аксиња?
– Ма како може да буде? Стара сам, али, ево, живим некако! Него,
све гледам ову твоју девојку. У какву је лепотицу израсла! А опет, што и
не би, и покојна мајка јој је била наочита. Уосталом, не могу се њих две
поредити. Ова је много лепша. И како је нежна… Вероватно се не лаћа
никаквог посла, јел’ тако?
– Па не. То јест, не могу да се жалим. Маша је врло пристојна…
уосталом, како не би била, управо је стигла из Москве. То јест из престонице. Богата кућа, зна се ред.
– Схватам, схватам. Ох, друшкане, много сам се уморила! Кад сам
јуче с мужиком стигла у Салапихино, сестра Анфиска ми вели: „Ма куд
журиш на мајур? Није он далеко одавде, стићи ћеш и тамо.“
– Не, велим, сејо, морам да кренем. Имам важна посла тамо. –
„Ама, остани, луда главо.“ – вели. – „Па и ми ти се радујемо!“ – Тако ми
каже. Не, велим, боље да сад кренем, па ћу касније доћи код тебе. Само
немој после да ме сама тераш! Таква је, бога ми мога!

– Какав то важан посао помињеш? Откуд сад па то? Ни раније, то
јест кад си била млада, ниси баш имала много неких важних послова, а
сад су се одједном појавили кад си остарила.
– Е, е! Какав си био шаљивџија, такав си и остао. Па, посреди је
нешто добро за тебе.
– Па реци, реци. Или боље касније, кад се одмориш и кад попијеш
чај.
– Право збориш, право! Јер ко да сам и језик заједно с ногама вукла
по земљи: не могу ни да говорим како треба. А има много да се прича.
Међутим, брбљива старица није стигла да испије ни две шоље чаја а
већ је кренула да објашњава у чему је ствар.
– Видиш ли, мој газда… учитељ, дакле… Знаш га, јел’ тако? Па видео си га претпрошле године пре поста, кад си био у граду па си свратио
код мене – ха? Сећаш га се, је ли?
– Ма сећам га се, како га се не бих сећао. Видео сам твог учитеља.
– Е, е… Јао, Машо, Машо! немој више да ми сипаш чаја, већ се
знојим колико сам попила. Но, добро, добро, дај ми шољу… Е-е!
Михајло је већ губио стрпљење.
– Хајде, реци већ једном. Што тако развлачиш причу, ух, каква си!
– Ево говорим, говорим. Дакле, учитељ. Дођем ти ја код њега, друже:
„Милостиви Иване Павловичу“, велим, „пусти ме да отпутујем код родбине… на недељу дана само. Наћи ћу ти другу куварицу да ти кува за то
време. Имам једну младу, много бољу од мене, старе бабе – лепа у лицу,
белопута.“ А он ми само вели: „Па шта ту има? Путуј“, вели, „и не треба
ми твоја младуница, ручаћу код Подушкина док се не вратиш.“ Такав
је он, једноставан човек, не пренемаже се. „Па добро“, велим, „нека ти
Бог подари добро здравље, господару“, и одмах изађем из собе. Радујем
се, јасна ствар… „Сачекај!“ виче, „да немаш неког рођака код ког бих
могао да проведем лето?“ А ја се ту запитам… што би он хтео да летује
код моје родбине? „Схваташ“, вели, „болешљив сам, хоћу да проведем
лето на селу. Питај тамо издаје ли неко собу. Али у неком лепом крају,
да имам где да се шетам.“ Шта ћеш, друшкане, стара ми је глава, лоше
ради. „Не знам, господару“, рекох и изађох из ложнице. Тек после сам
се сетила тебе, предвече. И кажем му… Имам рођака, Иване Павловичу,
али не знам хоће ли пристати. Човек је добар, велим, кућа чиста. Све
како треба. А он – кад крену да ме пропитује… И ко ти је тај, и чиме се
бави, и има ли река у том крају, има ли шума… Шта је све набројао – не
умем ни да ти поновим. А кад рекох да ти, оно, лечиш, пружаш лекарске
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услуге… Насмејао се онако, себи у брк, разумеш? „Е“, вели, „Аксиња,
лечење нека задржи за себе. Још ми није досадило да живим.“
– А ти? Шта си му рекла на то? Ниси ваљда оћутала? – прекиде је
Михајло.
– Ма какви оћутала! Поново те стадох хвалити. „Добро“, вели, „можеш да идеш.“ Ето какав је то човек, много добар! Свега ми.
– Е па хвала ти, стара моја. Дај да мало размислим о томе, а после
ћу ти одговорити. Али, пази, немој да заборавиш, кад се вратиш – све да
кажеш како сам ти ја рекао.
Михајло је размишљао два дана и закључио како неће бити лоше
да од младог учитеља узме двадесет пет сребрних рубаља за цело лето.
Пре него што ће кренути у град, Аксиња је свратила на мајур да се
опрости. Михајло јој је понудио да је одвезе у Салапихино и, кад су сели
у кола, упитао ју је:
– Него, тај твој господар, да није неки бекрија? Можда воли да теревенчи?
– Ма какви! Тих, миран човек. Нит се карта, нит пије… боже сачувај. По цео дан чита или пише; једино му сврати некад тај Подушкин,
исто тако учитељ… да играју даме. Па ни ту нема никаквог дивљања:
седе и звиждућу обојица.
Михајло изложи старици све своје услове и, пошто ју је оставио у
Салапихину, врати се кући.
– Е па, ћеро – рекао је Маши – мораћемо да испразнимо твоју собу.
– Шта да се ради… Добро ћу је почистити, изнећу своје ствари.
– Па где ћеш ти спавати?
– Где? Па могу код Аљоне да одем.
– Зашто би? Боље спавај у остави. Изнећу траве, болела би те глава
од њиховог мириса. А ја ћу спавати на сламарици.
– Е а ја никако не волим да спавам на сламарици – рече Маша. –
Прашњаво је. Има свакаквих буба.
– Мени те бубе не сметају.
II
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Сунце је било изразито црвено кад је залазило иза пољâ пресечених зеленом стрмином у чијем подножју је текла река. Недуго пре него
што је зашло спустила се јака киша која је натопила цео крај и извукла
из њега безброј свежих и јаких мириса. Ваздух је заиста био благораст-

ворен. Обрасла маховином и надвијена над помоћним зградама, крива
стабла раките црнела су се од влаге, и само су њихове стране окренуте
ка сунцу добијале једва видљиву ружичасту нијансу. Михајлови мутни
прозори били су потпуно црвени.
Живописна и мирисна природа је донекле деловала и на Михајла.
Пошто је био добро расположен, позвао је Машу, која је крај прозора
довршавала шивење његове кошуље, и замолио је да му из старог ормара донесе једну, иначе прилично лошу, цигару.
– Колико их је још остало тамо? – палећи је, упита не без сујете.
– Пет, не, шест. Једна је запала негде.
Михајло уздахну и изађе пред кућу.
– Каква божја благодат! – рече и прекрсти се; потом се наслони на
довратак, зашкиљи и, са осмехом на лицу, загледа се у даљину.
Како се само променио за шест година. Његова плава коса је потпуно оседела – и на слепоочницама и на потиљку, чак су му се и бркови
прогрушали, попунио се и у лицу и у телу, али, упркос томе, имао је
много ситних бора. Ипак, старост је благотворно деловала на њега: сада
је изгледао достојанственије.
Дуго је стајао пред вратима и ћутке пушио, док најзад из куће није
изашла и Маша.
– Куда си кренула? – упитао ју је.
– Идем код Аљоне. Вероватно су дотерали стоку.
– Хоћеш да им помогнеш око муже?
– Е баш! Идем онако, да погледам шта раде.
– А што не би мало музла?
– Могу и да музем. Неће ми отпасти руке.
Маша отрча, а Михајло настави да пуши.
Тог дана је чекао госта, оног о коме је причала његова рођака, и
био је тако заокупљен новином ситуације да није ни приметио како су
на двадесетак корака од њега прошле две краве, које је мали чобанин
потеривао звучним ударцима бича, како је одјекнуо Степанов груби бас
и како су краве, утоливши жеђ, кренуле натраг према стаји. Једна од
њих, мркуља с белом главом и огромним роговима, чак је дуго стајала
и гледала га, али дечак ју је на крају отерао – пре него што је привукла
пажњу забринутог старца.
Он је сада јако желео да сазна колико је тачно сати, али казаљке
белог зидног сата с љубичастом ружом већ трећи месец су показивале
да је дванаест.
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У међувремену се човек кога је чекао већ одавно возио друмом од
села ка мајуру и млади син управника салапихинског имања одговарао
је на његова безбројна питања о том крају и његовим житељима.
– Кажу да он има ћерку?
– Отмена девојка! – одговори плавокоси сеоски кицош. – Живахна!
Воли да плеше; кад крене свирка… песме, плес… Стасита је – наставио је
и подигао шаку којом није држао узде – струк јој је овакав, московски…
осмехне се, знате, па погледа… ух!
„Нека јадница, вероватно“ – помисли Васиљков и уздахну. Потом
упита: – А њен отац се бави само медицином?
– Михајло Григорјевич? Не, он је кројач, шије разна одела. А прича
се да има и неку уштеђевину. Не знам, ја му нисам бројао новац. Углавном, лечи… обилази села и лечи све болести. Паметан човек! Сам за
себе каже да је оштромислен. Зна колико има људи на свету. Постоји,
вели, таква наука: оштромишље…
– Није ваљда?
– Ма да! Ево мајура.
Таљиге су се, уз лупу, попеле на мост над рукавцем, и у исти час
путници су угледали целу Михајлову породицу, која је седела за столом
и вечерала на свежем ваздуху, испред Степанове колибе.
Кола се зауставише.
– Здраво да сте! – викну и подиже чашу управников син. – Само једи
шчи и не пишти притом ти!
Степан се гласно насмеја. Учитељ сиђе с таљига. Сви устадоше од стола.
– Да ли сте добро путовали? – упита Михајло уз наклон. – Где вам
је кофер, милостиви? Е, брате Степане! Па што стојиш? Прихвати се
посла, ајде скини ствари с таљига.
Степан, који се с дечјом радозналошћу упиљио у широки бели капут пристиглог господина и, како се чинило, заборавио све друго, лењо
приђе таљигама, викну сам себи: „Хајде носи… ух!“ и натовари кофер
на рамена.
– Носи га код мене! – рече Михајло. – Вероватно сте се уморили,
господине? То јест, мислим, од пута; хоћете ли одмах да легнете?
– Да, заиста сам се уморио.
– Немојте презирати нашу кућицу: јесте нова, али уређена је врло
просто.
– Ја сам прост човек – одговори учитељ. – Мени не треба много…
Само да је чисто.

– Е, што се тога тиче, можете бити мирни! Баш сам се бринуо…
Док су тако разговарали, ушли су у кућу и стали испред собе у којој
је пре живела Маша.
– Не знам да ли ћете бити задовољни смештајем? Јако сам се бринуо због вас.
– Та зашто не бих био? Соба је врло лепа и пространа.
– Да, лепа је… Ту је живела моја ћерка. Гле, заборавила је своје огледало на столу. Можда ће вама затребати?
– Неће, узмите га – одговори Васиљков.
– Кревет вам је намештен: све како треба – наставио је домаћин.
– Окачио сам вам завесу на прозор, пошто сунце ујутро јако сија; остала ми је још из старе куће, кад смо живели код господара. Да ли бисте
можда чаја?
– Не, хвала вам. Дајте ми само свећу; сам ћу се свући. Хоћу да спавам.
Михајло је упалио свећу, и већ кроз пола сата наш млади путник је
чврсто спавао.
–––––––––––
– Није баш леп станар – приметила је Аљона кад је остала сама с
Машом.
– Зашто није леп? Рекла бих да није ружан.
– Е баш си нашла лепотана! Погледај како је црн! Коса му је предугачка.
– Их, каква си! – одговори Маша. – А зар твој муж није црн? Па
нико није црњи од њега.
– Па шта? Зар ја кажем да је он леп? Баш си нашла лепотана!
– О Боже! А кад би неко хтео да ти га узме, не би га дала.
– Их-их! Ма уз њега бих приде дала и стари зобун! – смејући се,
узвикну Аљона.
Таква су била мишљења жена на мајуру о Ивану Павловичу Васиљкову.
–––––––––––
Кад се сутрадан ујутро пробудио, Васиљков је одмах погледао у
прозор; на њему је била она стара завеса с пејзажом коју претходне вечери није стигао да погледа; сад му се учинила врло лепом; придигао
се на кревету и дуго није скидао поглед с ње. Усред јарког шаренила и
помало неприродно зеленог растиња истиче се мали храм у грчком сти-
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лу, прилично спретно осењен грмљем; у његовом подножју замишљени
пастир у одећи француског сељака чува стадо белих оваца; а у другом
плану жена, с врчем на глави, одлази иза храма – у шуму. На целом том
пределу, који се благо њихао – пошто је прозор био отворен – на целом
том пределу весело је поигравало летње јутарње сунце; његови зраци су
пролазили кроз крошњу старе раките што је расла крај прозора и у облику светлих мрља падали на завесу. Једна мрља је пала баш на место на
ком је врло храбар, али не нарочито надарен сликар приказао једну од
оних зелених светлина што се могу видети у тамним и густим шумама.
Рођен у граду, у врло скромној породици, Иван Павлович готово да није
имао прилику да осети драж прошлих времена. А завеса је била осликана у наивном добу мадригала и слатких пастирских сањарија, којима су се, с краткотрајном али бурном радошћу, предавали наши очеви
и дедови. На њој је био приказан један од оних љупких анахронизама
испуњених збирним идеалистичким блаженством који су се с великом
љубављу сликали у идилично доба. Али нису мисли о прошлости покретале Ивана Павловича док је гледао завесу. Видео је зеленило, видео је
сунце, шуму, грчки храм – наслућивао је какво мора бити јутро, чуо је
весело, изразито весело цвркутање врабаца и појање петлова, који су завршавали своје оглашавање с таквом интонацијом као да су срећни што
испуњавају своју обавезу у тако дивној природи. Дозивала га је жива чар
ведрог летњег јутра, и он је, пошто се умио и обукао, изашао из собе.
Маша га је дочекала безмало пред вратима.
Иван Павлович се поклони не подижући поглед и хтеде да се врати.
– Желите ли да вам донесем чај? – упита Маша.
– Не – одговори Иван Павлович настојећи да учини свој глас грубим и једнако не гледајући у њу. – Не, изаћи ћу. А где је Михајло Григорјевич?
– Он је у башти – одговори Маша и крену у предсобље по самовар.
Послужила му је чај. Потом је почистила његову собу и почела да
је доводи у ред. Он се због свега тога осетио нелагодно и брже-боље је
пошао у башту да види Михајла Григорјевича, који је, без сакоа и жилеа,
у ружичастој кошуљи и радним панталонама, усрдно плевио коров на
гредици. Како није знао шта би са собом, Иван Павлович стаде да му
помаже, и то тако ревносно да се ознојио. Потом је отишао у шуму и
дуго је седео тамо у потпуној тишини да би се најзад, око поднева, вратио кући. Тамо је видео да су његове књиге подигнуте с пода и прилично
уредно сложене на малом обојеном столу. Препознао је тај сто, сетио се

да су дан раније на њему стајале Машине ствари – московско огледало и
шкрињица. То га је веома гануло. Пошто је без икаквог посебног разлога
опипао ногу од стола и мало добовао прстима по свим књигама, изашао
је на трем и замолио Машу, која је тамо радила, да му дâ даску и ексере
како би направио себи полицу; потом је, после кратке станке, додао:
– И чекић… молио бих вас, и чекић… Јер, знате, немам чиме да…
оно…
– Шта оно? – упита Маша и прегризе конац, с намером да устане.
– Па да закуцам ексере – одговори Иван Павлович скромно.
Она устаде, и њихови погледи се сретоше. Маша се насмеја; осмехну се и Иван Павлович.
Маша је донела у његову собу две даске, неколико огромних ексера
и чекић. Иван Павлович хтеде да се попне на столицу како би укуцао
ексере, али она га задржа:
– Та немојте да се мучите! Ја ћу то обавити, а ви ми само додавајте
ексере.
И, пошто је хитро скочила на столицу, почела је да, прилично вешто,
укуцава ексере.
– Али зашто постављамо полицу тако високо? – прену се наједном
Иван Павлович.
– Па ставићемо две полице. Баш сте смешни. Ако горњу поставимо
ниско, где ћемо ставити доњу?
Иван Павлович благо климну главом. Он је, заправо, јако желео да
заподене разговор с Машом, али није знао како да то учини.
А она је стајала на столици, опасана каишем, и укуцавала ексере,
и сваки пут кад би замахнула чекићем мало би се извила у струку; а од
ударца би се благо намрштило њено младо лице, које се Ивану Павловичу чинило нарочито љупким у том зеленом полусветлу којим је собу
бојила завеса украшена руском шумом. Истина, недуго пре тога, кад ју
је видео на дневној светлости, помислио је како је сувише румена; сада
се пак више није ни сећао да је ишта помислио о њој, и само је стајао као
стуб и пратио сваки покрет те витке и јаке девојке, код које је народска
бодрост била зачињена умереном кокетношћу. Наравно, човек који је у
свом животу упознао више жена него он приметио би код Маше извесну
незграпност – и у манирима и у изражавању, али свако ко има укуса
признао би да она има раскошну фигуру, да је природно грациозна и да
је њено лице живо и привлачно. Али за Ивана Павловича! Као и сваки
двадесетпетогодишњи мушкарац, Иван Павлович је током живота имао
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прилику да види и лепе и грациозне жене, али увек их је видео издалека,
у кочији или на шеталишту, и то углавном кад је био у Москви; откако је
пак живео у провинцијском граду, сретао је само извештачене и пискутаве жене и кћери мештана, које није могао да поднесе, па стога готово
да није одржавао никакве односе са женским полом.
Дакле, лепота Михајлове кћери је побуђивала Ивана Павловича да
се расприча, на то га је подстицала и посматрачка улога коју је себи
наменио; али никако није успевао да почне – ни да разговара нити да
посматра; оно прво – зато што је био спор, а оно друго – зато што га
судбина није обдарила даром запажања. Оптерећен својим моралним
идејама, без муке је решио да ћути и чека да она прва проговори.
Његово очекивање ипак није било узалудно: Маша је већ прикуцала
један држач за полицу и пружила је руку како би јој додао ексер.
– Молим вас још један ексер Иване Павловичу – рекла је. – Ви сте
много замишљени. Замислите се, стојите и ништа не видите.
Ту је отворила уста да би се осмехнула и, преко рамена, тако живо
и топло погледала Ивана Павловича својим тамносивим очима да се он
збуњено окрену и са уздахом одговори:
– Ма ето, нешто сам се замислио… Ја то увек тако.
– Тако сте тешко уздахнули, као да вас мори нека тешка мука.
– Болестан сам – насумице одговори Иван Павлович, мада у том
тренутку није осећао никакву телесну нелагоду.
– И ја сам… и ја сам болесна – рече Маша, уозбиљи се и стаде усрдно ударати чекићем.
Неко други би на месту Ивана Павловича помислио: „Па не би се
рекло!“ – али он се наслонио на зид како би боље видео њено лице и,
ободрен храброшћу коју учешће даје снебивљивим и добрим људима,
погледао ју је право у очи и изговорио:
– Болесни сте, Марија Михајловна? Заиста? Па шта вас то боли?
Маши се јако допало то што ју је ословио са Марија Михајловна;
због тога му је одговорила смехом и следећим речима:
– Глава ме боли… некад страшно. Тата то назива некако на свој начин… не сећам се.
После тога је сишла са столице, још једном се насмејала, узела
чекић, ставила у своју црну косу црвену шналу и отишла. Иван Павлович се растужио.
Почео је слагати књиге на полицу, и сам Бог зна шта му је све пролазило кроз главу док је то радио. Између осталог, осетио је јаку накло-

ност према Маши, нарочито због тога што му је онако вешто уступила
свој обојени сточић. А сам себи се учинио врло грубим зато што јој није
захвалио за ту пажњу. Ручао је у својој соби, без нарочитог апетита, а
увече је с Михајлом разговарао о лечењу.
– Треба да пијете декокт – примети Михајло.
– Од чега треба да буде тај декокт? Зимус ме је једном тако заболело
у грудима да сам помислио како ћу умрети.
– Наравно, нико од нас не располаже својим животом, Бог одлучује
о свему, али не треба да се бринете. Организам вам је ослабљен рђавим
телесним течностима.
– Ослабљен? – ужасну се Иван Павлович.
– Тако је. Схватате, то вам је понајвише од скрофулозе. Зато се
овде купајте двапут дневно. Декокт ће бити од пиревине, биће у њему и
маслачка, и цикорије. Храну ћу вам ја спремати, неку лакшу.
– Зар ти умеш да куваш?
Михајло се осмехну, заклони руком уста и прочисти грло.
– Припремићемо нешто, немојте се бринути. Више кретања (ту је
начас живнуо и љутито замахао рукама испред својих груди), разбијајте
течности, како не би падале на плућа. Плућа су вам јака, добра – само
се, очигледно, недовољно крећете.
Тачност тог закључка уверила је Ивана Павловича у Михајлову
вештину, и он је отишао на спавање спреман да сутрадан почне водити
здрав живот.
Међу књигама на полици имао је и једну чисту свеску и, пошто је
на њеним корицама написао „Дневник“ и „26. мај те и те године“, унео
је у њу неколико забелешки, од којих ћемо навести оне најзанимљивије.
„Најзад сам на селу! Кад се човек нађе у природи, његова душа се
уздиже над животним ситницама. О како би људи могли бити срећни
у тој природи кад их разврат не би уништавао! Осећам велику радост
у овом прибежишту; ставио сам на полицу божанственог Хомера, а до
њега нежног Катула и оштроумног Хорација, и нехотично се питам колико ће ми неизрецивих ужитака, и духовних и емотивних, они пружити
у овом тихом склоништу. Уосталом, ја бих могао бити потпуно срећан
и у свом граду кад ми злоба неких људи не би загорчавала живот, у ком
ионако нема превише радости. Шта сам урадио, на пример, Ивану Сидоровичу? Тај ме не воли зато што ми је Подушкин, на својој вечеринки,
рекао да он има искривљено лице. Али зар сам ја одговоран за Подушкинове речи? Ја можда не бих ни приметио његово лице да није било
Подушкина. Отад ме мрзи, али ја му од срца опраштам.“

43

Васиљкову није било тешко да води здрав живот: околности су му
ишле наруку. Ујутро су се сеоски ваздух и мирис земље осећали и у соби
у којој је становао, пошто је млади господар Селапихина направио мајур
на месту где се некад налазила стара шума. Људи често осуђују наш народ зато што не води рачуна о чистоћи; и мада су те осуде донекле основане, мора се рећи да понекад није нимало непријатно боравити у
дому руског пучанина. Код градских, приградских и сеоских занатлија
и домаћина неретко у кући можемо наћи љупку мешавину трговачког
и сељачког колорита. Ту је увек једна велика, чиста соба са иконама и
кандилом, затим стари ормар, у чијем горњем делу, иза стаклених врата, стоје шоље и разне посуде; доњи део ормара је истурен и у њему се
налазе фиоке; у соби је неизоставно и осликани бели зидни сат; свуда на зидовима висе слике и гравире – сцене из „Јермака“1, „Кавкаског
заробљеника“ итд. Кућа Михајла Григорјевича је била уређена управо
тако; он је још код старог лекара код ког је у младости живео десет година навикао на чистоћу и ред. Кућа је била скоро нова, он се у њу уселио
тек на пролеће, кад је решио да врати ћерку из Москве како би јој нашао
одговарајућу прилику, а целу зиму је, да би уштедео новац, провео код
нећаке Аљоне. Кад је стигла Маша, која је три године била омиљена девојка богате госпође, живот Михајла Григорјевича је постао још лепши
него што је био.
Дакле, с те стране Ивану Павловичу је било добро. Ручак му је спремао Михајло; иако не нарочито обилни, оброци су били добри и храњиви, много бољи од оних које му је спремала његова куварица у граду. Недељом му је Маша послуживала дивне пите које је изврсно пекла њена
рођака Аљона.
Сваког дана, пошто би се окупао и надисао свежег шумског ваздуха,
враћао се кући, узимао Хомера, Хорација, или нешто друго, и седао крај
трема, на клупу под ракитама, где му је и по највећој жези било пријатно, зато што је та страна избе била окренута према западу. С времена на
време ујутро би код њега у собу дошао Михајло и заподенуо разговор с
њим.
Михајло је био чудан старац. Кад је говорио о лечењу, у његовим
беседама су се некад мешали превејаност, таштина и искрени жар. Невероватан мистицизам и невероватна уобразиља избијали су из тих неповезаних беседа, у којима као да је недостајало речи за изражавање
„Јермак“ – дечја приповест аутора Теодора Грица. Козачки атаман у руској служби
Јермак Тимофејевич, по коме је насловљена приповетка, предводио је одред који је у
шеснаестом веку освојио Сибир. (Нап. прев.)
1
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унутрашњих убеђења! Иван Павлович је био истински тужан зато што
није умео да пренесе његове говоре у својим мемоарима. То му, међутим, није сметало да им се радује и да унапред ужива у ономе што би
уследило након што би Михајло улучио тренутак, ушао у његову собу,
накашљао се, сео накрај столице, ставио руке на колена и упитао га како
се осећа.
– Па како сте данас, то јест… како стојите са здрављем?
– Није лоше, није лоше… Све сам бодрији, све сам бодрији, Михајло
Ивановичу.
– Е па захваљујем Богу ако сте бодрији! Само се у Њега треба уздати. Све нам од Њега долази: и помоћ, и потпора, и здравље.
Михајло је говорио тихо и климао главом. Иван Павлович је учтиво
слушао и побожно уздисао зачуђен тиме што од простог пучанина чује
тако трезвене и паметне мисли; додуше, не нарочито оригиналне.
– Та ви сте, Михајло Григорјевичу, одличан лекар.
– Ја? Шта да вам кажем? Ја, пре свега, немам школе. Не познајем ’натомију! Немам право да ’натомишем људско тело, којекакве
унутрашње органе, то јест. А то што лечим, ја то све с надом у божју помоћ; и ако имам неку мудрост, све што имам – све је то одозго! А сад вас
молим, саслушајте ме, рећи ћу вам шта мислим о којекаквим травама,
то јест какву разлику налазим у јесен или у пролеће или у лето.
Тако се Михајло обично упуштао у подробности, којима се нећемо
бавити у нашој причи.
С Машом је пак Васиљков дуго размењивао само безначајне реченице, упркос својој жељи да поразговара с њом.
И, уопште, она му се све више допадала, и то га је плашило.
Једне вечери, кад Михајло није био код куће, Иван Павлович се вратио после шетње и затекао Машу у таквом стању да је осетио обавезу да
заподене разговор с њом.
Седела је у великој соби, налакћена на сто и покривала лице рукама.
Њена поза је била тако тужна да се Ивану Павловичу стегло срце;
пришао је столу и нагнуо се према њој.
– Шта вам је, Марија Михајловна? Зашто сте тужни? Није вам добро?
– Страшно ме боли глава!
– Зашто вам Михајло Григорјевич не помогне? Он се, рекао бих,
разуме у те ствари.
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– Не, тата каже да за ово нема лека. Само ми даје да квасим главу
алкохолом.
– Па где вам је алкохол?
– Хтела сам да легнем – па бих онда поквасила.
– Па што не бисте сад? Где вам стоји?
– У оној остави. Сачекајте, донећу га ја.
– Не, не, немојте устајати, Марија Михајловна. Боље је да га ја донесем.
– Али, молим вас, Иване Павловичу, то није у реду!
Али Иван Павлович је већ ишао иако ни сам није знао куда иде.
Маша се, упркос главобољи, засмеја и заустави га.
– Ето, идете, а не знате ни где је алкохол. У оном ормару је, десно,
дугуљаста бочица…
Иван Павлович је донео алкохол, поквасио њиме Маши косу и, упркос њеној нелагоди и њеним молбама да је остави, врло дуго јој је држао
главу рукама, од чега се она, после извесног времена осетила много боље.
Кад би јој постало нарочито непријатно и кад би га замолила да се
одмори, он је сваки пут одговарао:
– Не схватам зашто желите да ми ускратите задовољство…
И она би се смирила.
„Каква драга девојка! Надам се да је једнако честита као што је
лепа!“ – размишљао је док је ишао у своју собу. – „Како је пријатно чинити услугу ближњем, чинити добра дела! Нема ничег узвишенијег од таквих тренутака!“ – узвикивао је у себи, не примећујући да задовољство
које осећа није изазвано само показивањем доброте и извршавањем
дужности према ближњем.
Маша је пак, док се свлачила, понављала у себи:
„Какав добар господин! Баш је добар човек! Анђеоска душа!“
Од те вечери њих двоје се нису више устручавали да ступају у разговор једно с другим.
Маша је често причала о разним догађајима из свог живота и
очијукала је с њим. Иван Павлович ју је увек пажљиво слушао и радовао
се њеној веселости.
Убрзо се окуражио и почео је да је редовно пита где је била и шта
је радила.
– Реците, молим вас, куда сте то јуче ишли.
– У село, код сестре од тетке. Она живи тамо. Удала се за мештанина. Било је много смешно.

– Шта се десило?
– Та много смешно! Онај носати Антон, син баштована Фјодора,
страшно је заљубљен у мене; чим чује да сам дошла, одмах дојури. Углавном, седим ја крај прозора, ту је сестра… а била сам, знате, у обичној
хаљини, зато што смо ишле по гљиве у шуму, а онда, да вам право кажем,
пожелех да пијем чај, а село је близу. И ништа, кренемо Аљона и ја. Кад,
стиже Антон! „Здраво, Марија Михајловна, моје поштовање! Ево ви“ –
то Антон мени тако – „ви сад нас нећете ни да погледате… код вас сад
живе господа!“ – то он на вас мисли – будала! Ја му, наравно, одбрусим:
„Руска пословица гласи: Чујеш звоно, али не знаш одакле је оно. Ја тебе
ни пре нисам гледала зато што немам шта да видим. А господин који
живи код нас… Јако је глупо да се ту нешто мисли! Он излази из собе
само кад иде у шетњу, никад ми се и не обраћа.“
Иван Павлович се весело осмехну.
– Зар вам није било жао? Отворено кажете младом човеку да није
вредан ваше пажње.
– Па што се прави важан? Мисли да сви треба да буду заљубљени
у њега пошто његов отац краде воће из господских стакленика. Носи
шарени жиле, јака ствар. Као да никад нисам видела тако нешто. Не
подносим кад се неко размеће и прави важан.
– Наравно, није лепо разметати се, Марија Михајловна; мора да
вам је врло непријатно овде; имате посла с грозним људима.
– Па не, није ми непријатно. Волим да идем у село.
– А шта ако бих ја заиста решио да вам се мало удварам, попут других, шта бисте рекли?
– Шта да кажем? Јако бих се радовала.
– Радовали бисте се? Чему бисте се радовали?
– Томе што се допадам једном тако добром и фином човеку.
После тога Маша откри своје беле зубе, насмеја се и оде, а Иван
Павлович помисли: „Какво чудно створење.“
III
Све је ишло одлично. Али једног преподнева Иван Павлович се
склонио од жеге у своју собу, која је гледала на исток и у којој није било
вруће зато што је на прозор била навучена тамна завеса.
Намеравао је да преводи нешто с латинског и већ је усрдно оштрио
перо.
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У другим собама је владала тишина. Маша је била код Аљоне, а Михајло је већ у зору отишао у Салепихино да би мештанима пружао медицинске услуге.
Бели сат с љубичастом ружом на бројчанику, поправљен и навијен
пред долазак Ивана Павловича, снажно је откуцавао у суседној соби. Источни ветар, који је лелујао осликану завесу, доносио је из даљине песму
петлова, и ти једнолични звуци чинили су још упадљивијом потпуну тишину која је владала свуда около.
Тако је протекло отприлике сат времена.
Одједном се зачуше звук таљига и гласови из дворишта. Иван
Павлович стаде ослушкивати. Врата зашкрипаше, и зачуше се кораци.
– Да, двадесетак сребрних рубаља – тихо је рекао Михајло.
– Охо! – одговори непознати глас. – Лепе си паре почео да узимаш!
Та ускоро ће се и у Москви чути за тебе.
– Какве су то нарочите паре? Па храна је моја.
– Ма, у реду! Не кажем ја ништа – громогласно одврати незнанац.
– Свака част, Михајло Григорјевичу!
Утом се зачу шапат, и Маша брзо изговори:
– Та шта то причате? Баш сте шаљивџија! Само терате шегу!
Михајло и незнанац се гласно засмејаше. Иван Павлович је био силно заинтригиран.
„Ко би то могао бити?“
Наставио је да пажљиво слуша.
– Да, да – поново проговори придошлица. – Ето и ја поново дођох
овамо. Рекао сам вам да нећу дуго издржати у Москви: не могу, срце ме
вуче овамо; овде ми је све некако блиско!
– Па како не би било – одговори Михајло. – Овде сте се родили, то
јест, овде вам је све познато. Једино, мора бити да је досадније овде него
у Москви.
– А не, Михајло Григорјевичу! Не можеш да замислиш како ја волим село. Село је мој рај, мој живот; овде су и људи добродушнији, и
живи се мирније! Теби то није јасно. Ти, вероватно, мислиш да је Москва
неко чудо.
– Зашто чудо? Био сам ја више пута у Москви, то јест, пре двадесетак година; кад је покојна господарица ишла, водила ме је са собом.
Па ја сам сад већ старац. Кад бих ишао у Москву или у Петербург, на
пример, па не бих ишао због неких тамо забава… у мојим годинама,
Дмитрије Александровичу!

Неко време су ћутали.
– Одвешћу вашег коња – рече најзад Михајло, и врата зашкрипаше.
Тад се опет зачу топли Машин глас.
– Ви сте се баш уобразили откако сте у Москви; заиста јесте. Мало-мало па од неког чујем како ноћу јашете по крају.
– Ма боље ми реци у кога си заљубљена?
– То је ваш посао, милостиви, да се заљубљујете; није то за мене. Ја
не знам ни како се то ради.
– Али сигурно постоји неки гизделин?
– Ја тог вашег гизделина можда нећу хтети ни да погледам.
– А што, ако је добар човек? Можеш да се удаш.
– Само ми то треба! Не желим ваљда самој себи зло? Из чиста мира да
се удам? Ко зна какав би тај био. Мене је, богме, један у Москви просио…
– Ето, значи, неко ти је ипак заголицао срце. Нашао се гизделин за
тебе. Па и твој отац каже како те је вратио из Москве да би те удао.
– Е па не би морао баш све да прича. Много је брбљив.
– Па шта има лоше у томе што је рекао? Знаш да те ја волим.
Иван Павлович приђе вратима и наслони се на зид поред њих.
Чуло се како незнанац иде горе-доле по соби и пуцка корбачем.
– Престаните да пуцате тим бичем, само фали да ме закачите –
рече му Маша.
Пуцкање престаде. Завлада мук.
– Али ја те страшно волим, Машо! – изненада рече мушкарац.
– Немојте толико да вичете.
– Ах, да! Заборавио сам.
После тога се поново зачу шапат, који је Маша повремено прекидала смехом.
Иван Павлович се запита да ли ће бити у реду ако у том часу изађе
из собе и прекине њихов разговор. Пошто је закључио да у томе нема ничег лошег и установио да му је нестало млека, а време је за доручак, он
стисну зубе и отвори врата. Маша је постранце седела на клупи и шила.
Незнанац седи поред ње, на столици. Кад је угледао Ивана Павловича,
устао је. Тај господин је био прилично висок и мршав; његово бледо лице
правилних црта било је уоквирено светлосмеђим коврџама, које су му
падале на рамена; рићкаста округла брадица, широке кариране шалваре, раскопчан бели жакет, испод њега кошуља, и, о врату, дугачки крајеви шарене свилене мараме – због свега тога изгледао је као странац, и
његов несвакидашњи изглед се веома допао нашем посматрачу.
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Одговорио је на учтиви незнанчев наклон и хтео да замоли Машу да
му пошаље још млека, али кудрави младић рече звучним гласом:
– Дозволите ми да вам се представим, ја сам сусед…
– Драго ми је.
– И мени. Сусрет са образованим човеком у овој забити – то је неизрецива радост. Презивам се Непреклони.
– Иван Павлович Васиљков.
– Знам, знам, већ сам чуо за вас.
Чврсто је стегнуо руку Ивану Павловичу.
Овога је све то збунило, хтео је да поново замоли за млеко Машу,
која је све време, са осмехом, радознало пратила њихов разговор, али
Непреклони му опет није дозволио да оствари своју намеру.
– Остајете ли дуго у нашем паризу?
– У чему?
– Пардон! У нашем крају, у овим тужним пољима?
– Намеравам да проведем овде цео одмор, а можда ћу остати и
дуже – ако будем морао – због здравља.
Непреклони се покровитељски осмехну.
– Мислим… чак тврдим да је то грешка.
– Шта је грешка?
– Ваше мишљење о овдашњој клими. Клима је обична; од ње вам
неће бити боље.
– Ипак, сложићете се, сеоски ваздух…
– Иване Павловичу – прекиде га Маша – треба да пијете млеко. Да
вам донесем и хлеб?
– Молио бих вас.
– А-а! Млеко, хлеб – узвикну Непреклони. – Дајте нам млека и хлеба! Могу цео дан да једем хлеб и пијем млеко: то је изврсно, пасторално!
Машо, хоћу и ја да једем.
– Добро, добро, донећу за све – рече Маша и оде.
Непреклони уздахну.
– Ви сте учитељ – упитао је.
– Јесам. Предајем руски језик.
– Студирали сте?
– Нисам, завршио сам само гимназију.
Непреклони му се примаче и упита га полугласно:
– Сиромашни сте?
– Јесам, не поседујем иметак.

– Непреклони се одмаче и промрмља:
– Да, ма и ја сам био сиромашан…
Онда одједном севну очима право у лице запањеног Ивана Павловича и узвикну:
– Али ништа зато! Храбро напред, напред!
Онда је запевао неки марш и почео да добује прстима по стаклу.
Пре него што су почели да доручкују, дошао је Михајло. Сви су
били весели, нарочито Непреклони; попио је готово цео врч млека, говорио је без престанка, и то најједноставнијим језиком, упитао је Ивана
Павловича да ли посматра месне обичаје, и кад је овај одговорио како
би силно желео да проучи свакодневицу руског народа, Непреклони
се насмејао, стегнуо му раме и напоменуо да је то непрегледно поље,
које се не може истражити за два месеца. Маши је давао комплименте,
причао је смешне московске вицеве и збијао шале на рачун Михајлове
медицине; доручак је неприметно пролетео, а у души Ивана Павловича
је од свега што је чуо и видео остала мутна мешавина чуђења, узнемирености и задовољства, у којој није успевао да се снађе.
После доручка младић је негде нестао. Пошто није било ни Маше,
Иван Павлович реши да се одшета до реке и да поседи на камену у хладовини. Кад је пролазио кроз предсобље, видео је Машу како сасвим
мирно крај задњих врата разговара с Непреклоним. Поцрвенео је и застао; али видевши да Маша наставља да се смеје и да његово присуство
нема никакво дејство ни на њу ни на Непреклоног, мало је размислио,
неколико пута климнуо главом и, пре него што је изашао из предсобља,
окренуо се још једном. Сусрео је поглед младе девојке, која се благо
намрштила и врло љупко му припретила прстом. Потом је поново погледала у свог саговорника, који је у живописној пози, наслоњен на
довратак, излагао пред њом своје коврџе, широке ревере свог жакета и
шарене крајеве своје свилене мараме.
Иван Павлович, који је ујутро почео да прислушкује њихов разговор, с лакоћом реши да настави започети посао. Сео је крај прага и наћулио уши.
Маша је нешто прошапутала.
– Нека ти Бог подари здравље зато што ниси заборавила старог
пријатеља! Пољуби ме – одговори јој Непреклони.
– Ма маните ме с вашим пољупцима. Шта сте ми обећали?
– Испунићу обећање.
– Е па збогом.

51

– Их, каква си! А пољубац?
Ивана Павловича је тресла грозница; устао је са клупе – али гласови су утихнули, и тренутак касније Непреклони изађе кроз врата звиждућући полку.
– А! Ту сте! – узвикнуо је угледавши Ивана Павловича, који је седео
непомично, главе наслоњене на ракиту.
– Да – мирно одговори Иван Павлович.
Непреклони седе крај њега.
– Село је дивна ствар – рече, извади из џепа табакеру и запали цигарету; потом изузетно суптилно погледа у свог новог познаника и са напола саосећајним а напола подругљивим осмехом, који се прави тако што
се углови усана савију надоле и који му уопште није пристајао, настави:
– Видим, видим да вас је опчинио мој наступ! Mais ne jugez pas
l’arbre d’après l’écorce2. Вероватно сте закључили да сам ја човек из високог друштва. Погрешили сте!
– Не знам на основу чега… – скромно заусти Васиљков; Непреклони га гордо прекиде тако што му стави руку на колено и погледа га право
у очи.
– Та немојте, молим вас, Иване Павловичу… пардон, тако се зовете,
зар не?
– Да, управо тако. Али ипак не знам…
– Не, молим вас, mon cher m-r Васиљков. Верујте ми: паметан човек
ће увек наћи начин да споји једно и друго – и природу и друштво. Штавише, то уопште није тако тешко. Могу вам навести хиљаду примера…
Па зар није тако?
Непреклони је с најљубазнијим осмехом примакао своје мршаво
лице Ивану Павловичу, и његова смеђа коса, врло густа и лепа, живописно му се расу по раменима.
Иван Павлович је решио да по сваку цену заврши своју три пута
започету реченицу.
– Потпуно се слажем с вама, али дозволите ми да приметим: зачуђен сам, зашто мислите да сам ја закључио да сте ви припадник високог друштва? Напротив…
Непреклони није могао да сакрије увређеност, али наставио је да се
осмехује као човек за кога високо друштво нема тајни.
– Шта? Хоћете да кажете како нисте помислили да сам ја припадник високог друштва? То ме јако изненађује. Чудно, врло чудно! Али
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2

Немојте судити о дрвету на основу коре. (Фр.)

ипак ми се свиђа то што сте ме прозрели. Скоро сви моји познаници (у
том часу Непреклони свим цртама свог лица показује како је разочаран), напротив, често ме живцирају превише добрим познавањем бонтона и обичаја који владају у високом друштву. Али ја сам протеј: умем да
будем хладан у престоници и ватрен као најватренији младић – у селу,
међу простим светом. Знате шта ћу вам рећи – ваша спољашњост улива
поверење.
Иван Павлович му се од срца захвали; почео је сматрати тог човека
изузетно паметним и вредним. И ту није било ничег необичног: он је
дуго живео самотњачки и није долазио у додир ни са живим људима
који владају новим језиком, и то не на папиру, већ говоре њиме сасвим
природно, нити са новим појмовима, тако да су две-три реченице које је
Непреклони изговорио већ нашле одјек у његовој свежој души, спремној
да извана прими неизмерне залихе непознатих ствари и да их, са искреном љубављу према размишљању, угради у себе.
Није био задовољан својим градским познаницима. Често се шетао
булеваром, и кад је широка непомична река светлуцала у подножју зелених степеница што су се спуштале ка њој од краја алеје, кад се на једној
страни, испод сунца на заласку, у магловитој даљини црнела шума, а
на другој шаренео јужни део града, чије су се ниске кућице примицале
обали реке, где су лежале гомиле нарезаних стабала и где су расли шашови; кад се, високо изнад булеварских липа, црвенео од сутона звоник
саборне цркве, кад је у даљини наизменично јачала и слабила улична
бука – колико пута је у таквим тренуцима жудео за тим да сретне друга
или пријатеља коме би могао да каже како, ето, сунце залази, и како
бруји град, и зашто он мисли да је природа узвишенија од људи, и какву
везу он налази између онога што се одвија пред њим у том тренутку и
онога што је прочитао дан раније у неком часопису… и хиљаду оних
старих ствари које, када их обнови топлином срца, човек доживљава као
изузетна и тајанствена открића.
Свега се тога сетио Иван Павлович док је слушао Непреклоног,
и поверовао је да ће у њему наћи оног идеалног саговорника коме је
упућивао многе самотњачке уздахе, чак је заборавио и на љубомору коју
је осећао само неколико тренутака раније.
Дакле, захвалио је Непреклоном на поверењу које је овај хтео да му
поклони.
– Да – наставио је Непреклони покривши на тренутак руком очи.
– Да… тешко је човеку понекад да буде сам; пожелиш да отвориш душу
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пред неким ко је у стању да те цени. Знате, Иване Павловичу… – Непреклони узе за руку младог учитеља – јако сам се обрадовао кад сам чуо
да ћете овде провести цело лето; обрадовао сам се што ћу имати таквог суседа… Али то није важно; важно је нешто друго: кад смо недавно
разговарали, ја сам вас схватио, видео сам да сте образован човек. Али
сад вас морам напустити, попричаћемо другом приликом, збогом, данас
сам нешто тужан. А обично сам, напротив, весео!
Непреклони устаде, извини се и стегну руку младом учитељу, потпуно запањеном тиме што је његов сабеседник изненада решио да оде
усред корисног и отвореног разговора.
– Збогом! – понови Непреклони и протресе косу. – Веома ми је драго што сам се упознао с вама и што сам вас схватио. Ја имам јако продоран поглед; имао сам много штете од њега, али сада сам му захвалан.
Тад стасити младић врло пријатно зашишта увлачећи ваздух кроз
уста (манир за који не постоји психолошко објашњење, али који многи примењују кад држе самољубиве говоре), потом стави на главу капу,
запуцка бичем и нестаде међу ракитама; а Иван Павлович остаде у дубокој недоумици, не само у вези са самим собом него и у вези са свим
стварима на свету.
Кад је бат копита утихнуо, млади учитељ закључи да Непреклони
мора бити већ далеко од куће; устао је и решио да утисак који је стекао
о дугокосом Непреклоном без одлагања допуни мишљењима простих
људи. Пре свега је хтео да поприча са Аљоном, пошто је на основу дватри разговора с њом закључио да је врло бистра.
Подупрта повољним утисцима о човеку који му се учинио одличним, у њему се пробудила накратко утихнула љубомора. Сада је била
тужнија и смернија; у њој није било оног негодовања које се јавља у нама
када видимо да вољена особа даје предност неком горем и мање вредном од нас. Маша је била избрисана са списка оних који би могли рећи
нешто у корист или на штету Непреклоног.
На углу стаје видео је Степана, који је врло усредсређено гледао у
даљину. Иван Павлович му приђе и упита га шта то посматра.
– Ма ено, јуначи се! – одговори снажни бринет и показа руком на
удаљени брежуљак.
Иван Павлович погледа тамо куда је показивао Степан и препозна
Непреклоног у спретном јахачу што је у пуној брзини јурио друмом.
– Види шта ради! – злобно узвикну Степан не скидајући ока с јахача.
– Какав је он човек? – упита Иван Павлович.

– Та ко ће га знати! Сад јаше ждребца ког је довезао из Москве, а пре
се клацкао на неком уштројеном кусом јадничку…
– Откад долази код вас?
– Одавно, рекао бих; одонда кад је Маша дошла овамо.
И Степан се тако грохотно засмеја да се Иван Павлович с гнушањем
удаљи од њега.
Кад се вратио кући и видео да Михајло у великој соби увезује неку
траву у мале везе, Иван Павлович седе до њега и отворено упита:
– Реците ми, Михајло Григорјевичу, какав је човек тај Непреклони?
Да ли је добар или није?
– Добар, сталожен човек, хвале га људи. Једино воли да се удвара
женама.
Растужен, Иван Павлович оде у своју собу, у којој дуго није могао
да заспи.
Све што се десило током дана: љубазност коју је Маша показивала
према младом и лепом човеку, њена лепота, мисли о моралу народа,
две-три Хорацијеве сатире, Хомер, љубомора, Михајлово мишљење,
блиставе речи самог Непреклоног, његов корбач, његове коврџе, бескрајне шалваре, између којих, кад је ходао, није било никаквог размака
– све је то направило страшну збрку у глави осетљивог младића, и сан
му није долазио на очи.
Али то није било последње искушење којем је био изложен тог дана.
Чекао га је још један снажан ударац.
Око поноћи, тек што је задремао, пробудила га је бука крај прозора;
придигао се и приметио да је трака од месечеве светлости, коју је завеса
пропуштала у његову собу, постала много шира; одмах потом је зачуо
како неко поред прозора шапуће: „Машо! еј, Машо!“
Хитро је пришао прозору и размакнуо завесу: али шаптач је стигао
да замакне иза дрвећа и Иван Павлович је успео само да разазна да је
реч о мушкој прилици.
Није могао да остане у соби… Обукао се наврат-нанос, опрезно изашао из куће и стао на трем. Ништа се није видело. Река је мирно светлуцала на месечини; из помоћних зграда се нису чули никакви звуци.
Али тренутак касније до његовог наћуљеног уха је допро благ шушањ из
предсобља. Предсобље је имало двоја врата, и Иван Павлович је схватио
да се лаки кораци крећу ка вратима која воде у башту.
Врата зашкрипаше. Иван Павлович зађе за угао и седе иза раките.
Маша је брзо корачала поред плетера и журно везивала крајеве мараме
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коју је ставила на главу. Иван Павлович реши да начини још неколико
корака.
У том часу однекуд се појавио Непреклони. Истурио је лакат како
би га Маша ухватила подруку, и њих двоје похрлише ка шуми. Иван
Павлович их није испуштао из вида. Крај руба шуме стајале су таљиге у
које је био упрегнут доратаст касач; коњ је био везан за брезу.
Непреклони је брижно сместио Машу на таљиге. Она је узела узде;
он одвеза коња и седе до ње, након чега таљиге, гњечећи точковима суве
гранчице, нестадоше из видокруга.
Иван Павлович се врати кући.
IV
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„Тужан сам, врло сам тужан!“
Тако је Иван Павлович започео запис у свом дневнику, који већ две
недеље није отварао – од дана кад се појавио сусед ког смо описали.
„Тужно је то што човек, упркос својој узвишеној сврси, упркос божанској искри, коју је у њега удахнуо Творац, стално тражи најпрезренију, најјаднију и најнезахвалнију материју!
Рекао сам, „најнезахвалнију“. Да, тривијалности од којих се састоји
наш живот не пружају нам довољну надокнаду за тамјан чије читаве облаке ми сваког дана спуштамо на олтар таштине и сјаја. Нарочито је
тужно кад човек почне да губи своју изворну једноставност! Трудио сам
се да посматрам све што ме окружује, и ево већ више од три недеље не
могу да расплетем много тога. Посебно ме занима та млада девојка. Не
зато што волим жене више од свега осталог на свету – о не! Могу храбро
да кажем да је моја душа чиста и да ја умем да обуздавам њене порочне склоности. Испрва ме је заинтересовала једноставно зато што раније
нисам имао прилику да упознам такву особу. Каква је то привлачна и
опасна мешавина добродушности, непосредности, природне проницљивости и… каква штета! по свој прилици – моралне изопачености! Посебно ми је жао њеног старог оца, који је, изгледа, толико добар да ништа
не наслућује. Размислићу и можда ћу се одлучити, мада нерадо, да га
припремим за ударац.
Сад сам се сетио Подушкина. Он ми је често говорио да сам ја велики чудак, да уопште не познајем људе. „А како би и могао да их познајеш?“ – говорио је. „Где си ти живео? Кога си видео? Кад си био у
гимназији, држао си се по страни од другова, а откако си постао учи-

тељ, само седиш код куће и читаш књиге. Тако, брале, нећеш научити
да живиш!“ – „Могуће“ – одговарао сам, увек с тужним осмехом. Али
чини ми се да се умеће живљења састоји у томе да, колико нам могућности дозвољавају, будемо корисни друштву и срећни на личном плану.
Ја марљиво обављам своју дужност, живим скромно и налазим радост у
тихом разговору с древним писцима.
Па зашто сам онда увек тужан? Зашто стално ишчекујем нешто
тајанствено, далеко, као неког анђела ког ми небо шаље како бих могао
да се исплачем на његовим грудима? Зашто не спавам мирно – поготово
откако сам овде, у селу? Зашто ме опхрва туга кад, с доласком ноћи,
свуда завлада мук?
Михајло Григорјевич то приписује немиру крви; забранио ми је да
вечерам и превејано се смејао кад је то говорио, тако превејано како не
бих очекивао да би се могао смејати један озбиљан и честит старац. А у
сновима ми се стално појављује та млада девојка! Господе, како ми је
тескобно! Не знам куд да денем руке и ноге… Све ме тишти и све се у
мени отима и хрли некуд. Да ли је то само младалачки немир?
Иван Павлович одложи перо и, нехотично погледавши у огледало
које је стајало на столу, виде свој одраз. „Не, судбина ме није обдарила
лепотом“ – помислио је. – „Сад би ми тај дар могао бити користан…“
Истина, његове смеђе очи зраче добродушношћу; осмех његових
помало дебелих усана је пријатан; његова црна коса је прилично лепа,
а његови загасити образи нису млохави, напротив, врло су једри и лепо
обликовани. Шта више може да се пожели? Али ми не умемо да ценимо
оно што се другима допада код нас.
А Маша је непоколебљиво била ту, пред његовом уобразиљом. Час се
појављивала њена главица, грациозно и неусиљено нагнута над шићем,
час њен стас, витак и усправан, час црна плетеница испод црвене мараме, час враголасти поглед њених баршунастих тамносивих очију.
„О Боже, како је невероватно лепа!“ – размишљао је скрхан патњом.
Чак је и сам Непреклони, чије су широке шалваре, неухватљива фигура, брадица и дуге коврџе промицале у позадини свих мисли Ивана
Павловича док је писао дневник, сам Непреклони, који је својим доласком разбио многе његове ведре и блиставе сањарије о Маши, које је
Иван Павлович намеравао да, с гордошћу и радошћу, високим стилом
пренесе потомству, и сам тај Непреклони је био накратко заборављен.
Иван Павлович се петнаестак минута љуљао на столици, руку прекрштених на потиљку и затворених очију.
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Одједном се испод прозора зачуше неко комешање и пригушен
смех.
Иван Павлович се прену и погледа у прозор.
Иза придигнуте завесе, смејући се целим лицем, као највеселије и
најљупкије дете, из дворишта га је гледала Маша, овог пута забрађена
једноставном белом марамом.
Иван Павлович је хтео да се намршти, али на његовом лицу се показала радост, и Маша је то приметила.
– Ето, смешите се! – рекла је. – То је много боље! Обично сте мргодни. Туга вас је гледати.
– Изволите – љубазно рече Иван Павлович.
– Само да вас видим! Ужелела сам вас се. Само седите и читате, а ја
чезнем за вама.
Лепотом памет си ми смéла,
И сад сам безвољан и тром…
Због чега си ме ти завèла
Кад нисам мио срцу твом?
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Маша принесе руку срцу и, у жељи да на свом ведром и живом лицу
изрази дубоко очајање, направи тако смешну гримасу да је Иван Павлович заборавио све китњасте записе из свог дневника и праснуо у гласан
смех.
– Знате ли зашто сам дошла?
– Већ сте рекли: да ме видите.
– То је једно – достојанствено одврати Маша. – Дошла сам и да вас
позовем у шетњу. Тата стално тражи тај кантарион. „Иди, сакупи што
више кантариона… немам га довољно!“
– Зар сам ја кантарион, Марија Михајловна?
– Наравно – отегнуто рече Маша; по свој прилици се била замислила и није чула шта је рекао.
Иван Павлович се мало увреди. Поставио је то безначајно питање
зато што је желео да од ње чује неки комплимент или, уопште, нешто
пријатно.
– О чему то размишљате? – упита он и узе капу.
– Размишљам: у коју шуму да идемо. Ако пођемо према Покров
ском, мораћемо дуго да идемо преко поља; биће нам вруће. А ако пођемо у ову: већ сви увелико причају… Ма, врло важно, нек причају!

Маша пусти завесу. Иван Павлович изађе на трем.
Кроз неколико минута, пошто су прошли поред прилично ретког
брезика, који је Ивану Павловичу, кад је био тужан, служио као уточиште, избили су на широку међу, што се, у виду праве зелене траке,
пружала преко поља већ пожутеле ражи све до пешчаних брежуљака
шкрто обраслих грмљем. Иза тих брежуљака налазила се највећа и најгушћа шума у целом том крају, иначе сиромашном шумама.
Маша је ишла с кошарицом у руци, певушила нешто и гледала у
земљу. Иван Павлович је гледао у Машу.
– Овде на међама расте нека ниска трава… нема ничега – примети
Маша после дугог ћутања. – А кад смо господарица и ја биле у Нижеградској губернији, тамо по међама ђикља пелин – огроман! Не може да
се хода од њега.
– Пелин? – упита Васиљков.
– Да – одговори девојка погледавши га врло озбиљно. – Пелин… то
је трава… сива трава. Тата је често сакупља. – Она поново окрену главу
и полугласно запева врло тужну песму.
Тако су стигли до брежуљака. Ту није било кантариона, јер он расте
на тустим пропланцима и у шумама, али било је много шумских јагода.
Иван Павлович седе на суви врх највишег брежуљка и осети страшну нелагоду. Желео је да једноставно призна Маши: ето, он је воли свим
срцем, и врло је тужан зато што се једна тако мила и вредна девојка
понаша недолично, ноћу се вози на таљигама с неким разметљивцем и
дошаптава с њим у мрачном предсобљу… зато што се брука… И неко ко
би умео да цени вредност телесне лепоте којом ју је обдарио Бог – неће
моћи то да чини. И он би се јако радовао кад би могао, без речи, само
једним погледом, пријатељским прекорним погледом, да јој искаже сва
своја осећања, сву љутњу, сву љубазност и сву радост због тога што је
сам са њом у оваквој пустоши. У међувремену Маша је набрала јагоде,
направила од њих мали букет и, смејући се, уручила му га.
– Опет сте се намрштили! Какав човек! Никад нисам видела таквог
чудака. Све вам нешто није потаман… Ево, поједите јагоде. Зашто сте
сад тужни?
– Захваљујем – уздахну Иван Павлович и прихвати се јагода. – Имам
много разлога да будем тужан, Марија Михајловна!
Маша седе до њега на земљу.
– Па не, чини ми се да баш и немате! Заиста! Шта бисте више? Поседујете иметак…
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– Ма одакле мени иметак?
– Па добро, свеједно… – важно настави она. – Ипак је то код вас
друкчије него код жена. Још сад и није тако лоше… Шта је смешно?
Знам зашто се смејете. Мислите да је мени увек до шале? То је истина.
Таква сам, таква ми је ћуд. Увек волим да се нашалим, али само Бог зна
колико сам суза исплакала у животу. Шта ви мислите: да ја одавно носим ове добре хаљине? Не, милостиви Иване Павловичу, тек кад сам се
нашла у Москви, почела сам се облачити како треба, а раније, кад сам
била девојчица, носила сам и затрапезу3 и крашенину4. Покојна господарица је била добра; то увек говорим; увек се молим за њу и увек ћу је
памтити, зато што се лепо опходила према мени. Него, вероватно сте
чули, жена управника суседног имања… Знате, ви сте допутовали отуд,
из Салапихина, њен син вас је довезао. Онај високи сувоњави…
– Сећам се – рече Иван Павлович.
– Ево, његова мајка је била главна слушкиња код нас. То је једна
грозна жена, ма ужас један! Сваког вређа, на сваког се истреса. Не бисте поверовали каква је то оштроконђа. И може се рећи да је само гледала мушкарце. А ја, кад сам мало порасла, јесте да још нисам много
шта схватала, али нисам јој остајала дужна. Јер ја сам у десетој, или
једанаестој години постала слободна. Господар нас је тада ослободио од
кметства, мог оца и мене. Јер раније је то било страшно, она те сваки час
– или гурне или удари или уштине. Јако зла жена… и сад је, кажу, иста
таква, али сад ми ништа не може!
И Маша чило пуцну прстима.
– Сад кад дођемо у Салапихино – наставила је шаљиво и у исто време значајно – одмах ће сви: „Ах, Марија Михајловна! Да ли бисте свратили код нас? Немојте одбити шољу чаја.“ Писар – она дебела будала,
носати Антон… сви ће дотрчати… а и она, то јест управникова жена, зове
ме у госте. Распитиваће се о свему. Кезиће ми се… Да пукнеш од смеха!
Маши се силно допало како је описала свој долазак у Салапихино,
па је потпуно заборавила тужни тон којим је започела причу. Весело је
устала, ухватила за руку Ивана Павловича и натерала га да се осови на
ноге.
– Знате ли шта ја мислим? Кад вас обузме туга: хармонику, и удари
у плес. Завежи патњу конопцем! Пођимо, шта има да седимо? Заборавили смо на кантарион.
Затрапеза – одећа од грубог платна, названог по трговцу Затрапезову, власнику фабрике
у којој се производило. (Нап. прев.)
4
Крешенина – одећа од грубог бојеног платна, најчешће плавог. (Нап. прев.)
3

60

Начупали су тако много кантариона да Маша није могла свег да га
стави у кошару; напунила је њиме и бошчу, а корпу је узео Иван Павлович, који је био врло незадовољан због тога што је њихов разговор, пре
него што су ушли у шуму, попримио неповољан за њега обрт, те је он сад
био принуђен да отворено изрази своју огорченост према Маши, или
тачније према њеној ноћној шетњи.
– Ево ви сте рекли како ја немам зашто да будем тужан. Хоћете ли
да вам кажем да сте управо ви разлог због ког сам тужан.
– Како то?
– Кажем вам да ме ви растужујете.
Маша се осмехну и не одговори ништа.
– Ви не марите за то? – упита запањени Иван Павлович.
– Како не марим? Не, јако ми је жао – весело одговори Маша. –
Врло сам вам захвална због тога што чезнете за мном.
– Нисте ме схватили, Марија Михајловна. Отворено ћу вам… Зашто
сте се ноћас возили са Непреклоним? Зашто сте ме обмањивали?
– Ах! – узвикну Маша поцрвеневши.– Видели сте?
– Наравно! – негодовао је Иван Павлович. – Посаветујте га да убудуће буде обазривији. Пробудио ме је, викао је под мојим прозором,
дозивао вас је.
– Тако значи! Добро! Е видеће он свог бога! – засмеја се она.
Иван Павлович је био згранут; поцрвенео је и дрхтавим гласом рекао:
– Ви се смејете! Уосталом, сâм сам крив… Праведно сам кажњен.
Нисам смео да гајим узалудне наде. Очекивао сам да ћу у вама наћи
топло, нежно поштено биће, са урођеним чулом за доброту и узвишеност. Наравно, схватао сам да је све то необрађено, али мислио сам да
ће младост… Господе, како сте ме преварили!
Маша је с чуђењем и страхом гледала у Ивана Павловича, који у
заносу није примећивао да језик који користи није сасвим разумљив његовој лепој сапутници. Пошто је приметио да је збуњена, заћутао је и застао (у том тренутку су били на истом оном брежуљку на ком су седели
пола сата раније). Маша је предложила да предахну. Иван Павлович се
сложио.
– Како сам вас ја то преварила, Иване Павловичу? – упита она и
обори поглед.
– Не, нисте ви, наравно, нисте ме ви преварили; сâм сам се преварио, ја и кажем да сам сâм крив. Да ли да вам кажем све? Откако сам
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овде, стално мислим на вас. Увек сте ми пред очима. Знате, ви сте девојка каква се ретко среће, а све што је ретко има велику вредност. Ви
сте веома добри и пажљиви према мени, имате веома мио поглед и изражавате се врло љупко и особено. Заиста сам се везао за вас. Кунем вам
се да много шта не могу да вам кажем зато што ме не бисте схватили! А
онда видим – шта? Да таква девојка као што сте ви иде ноћу у село код
онаквог кицоша.
Маша није дизала поглед и ћутала је.
Иван Павлович је чекао да каже макар нешто, да изговори макар
једну реч у своју одбрану. Нека је разбијен идеал чисте девојке из народа
– шта је ту је! Само нека каже нешто сувисло; нека чак и призна, само
нека му смерношћу и кајањем дâ право пред његовом сопственом савешћу да под плаштом очинског саосећања према посрнулом створењу
настави да одржава с њом пријатељске односе.
– Наравно – рече најзад Маша, окрену се према њему и погледа га
озбиљно. – Наравно, ви можете мислити да је посреди нешто онако…
Али ако желите да ми верујете, Иване Павловичу, најискреније ћу вам
рећи: ничег таквог нема и никад неће ни бити! Многи су ми се удварали! Чак се може рећи да су неки били страшно заљубљени, а не као
један Дмитриј Александрович, а ни тад нисам помишљала ни на шта
непристојно, јер знам какви су они. „Душо, мила!“ – у почетку, док воли.
А жена, ако се одлучи, заволи мушкарца, па после ако се нешто деси –
може да плаче колико хоће, он неће ни да чује за њу! Колико пута сам
то видела! Е знајте, Иване Павловичу, због тога се плашим: не уздам се
ни у кога. А и боље је живети без греха, честито. Нико не може ништа
да ти каже. Ово вам говорим најискреније; а ви ми верујте ако хоћете, а
ако нећете – немојте!
– Радо ћу вам поверовати, Марија Михајловна. Али зашто сте се
криомице возили некуд ноћу са човеком који вам се удвара? Јер он вам
се удвара: јуче сам из своје собе чуо како вам изјављује љубав.
– Како не бисте чули! – узвикну Маша и одмахну руком. – Какву
има гласину… Баксуз један! Ништа не уме да уради како треба.
– Непријатно вам је што сам сазнао за вашу вожњу?
– Наравно да ми је непријатно. сад ћете се ви бринути и бићете
сумњичави према мени. А онако бих се још возикала на таљигама. Ја
страшно волим да се возим. По дану ме тата неће пустити, а и вруће је,
а ноћу је одлично! Тамо, на ливади у Покровском покошено је сено –
дивно мирише!

– Кад бисте само знали, Машо, како ме боли то што ми говорите!
– Добро, нећу, заиста, нећу више! Нисам знала, стварно!
– И нећете се више возити?
– Наравно да нећу без вас.
Она се засмеја, нагну се мало напред и враголасто погледа учитеља
у очи.
– А могу ли да пољубим неког другог мушкарца ако ме замоли, или
ако ми обећа да ће ми нешто поклонити?
Иван Павлович без речи устаде. Маша га ухвати за капут.
– Сачекајте, сачекајте! Шалим се; видите да се шалим… зачикавам
вас, намерно. Боже, како сте љубоморни. Страшно!
Иван Павлович се одобровољи.
– Немам ја права да будем љубоморан – одговорио је – зато што ме
ви још не волите.
– Ја? Вас? Откуд вам то? Волим вас, Иване Павловичу; заиста, волим вас, свим срцем.
– Машо, Машо! због чега ме волите?
– А откуд ја знам због чега? Ето, волим вас.
И љупка девојка заврши реченицу покретом руке. Иван Павлович
се вратио кући усхићен: распршиле су се све његове сумње у Машину
честитост.
После тог дана стреловито пролетеше две веселе недеље, у којима
су сваки дан, сваки сат, сваки тренутак били испуњени осећањем којег
су обоје постали свесни.
О томе се, дакле, ради. Сад је јасно шта је то узнемиравало ум
усамљеног младића и испуњавало његово младо срце патњом због неизвесности. Све се спојило у једну складну хармонију: и зелене шуме
на живописном мајуру, и старац Михајло с разнобојним мирисним травама што доносе здравље, и благи источни ветар што лелуја осликану
завесу, и продорни звук Степановог рога у свитање – све се спојило у
једну живу, веселу целину, кроз коју се провлачи само један звук, једна
свеобухватна мисао…
Ништа више није повређивало Ивана Павловича; чак и Степанова
неотесаност је почела да га засмејава, и он и његова причљива саговорница су у њој налазили повод за шале и разговоре.
Непреклони је за те две недеље четири пута био на мајуру и поглéдао је у Машу, али она је редовно окретала главу и осмехивала се само
срећном Ивану Павловичу.
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Пошто је себе сматрао нечим попут победника, добри учитељ се
трудио да забавља Дмитрија Александровича, и овај је био принуђен да
се ограничи на озбиљне разговоре о селу и о поезији. Уосталом, био је
весео и није показивао никакво посебно незадовољство.
Иван Павлович није заборављао свој дневник: сваке вечери, пре спавања, записивао је све дневне утиске, писао је о томе како је одушевљен
Машом и природом, природом и Машом. Али био је непристрастан,
и није променио своје мишљење о необразованим слојевима друштва,
само је на једном месту суптилно и разложно напоменуо како се топло
осећање према тој девојци у њему зачело управо зато што му је она изгледала као изузетак. Три реда ниже захвалио је судбини због тога што
се није преварио у Маши.
V
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– Марија Михајловна – рекао је једном кроз смех – добио сам писмо од Непреклоног. Ово је његова кочија. Зове ме у госте.
– И поћи ћете?
– Хоћу. Зашто не бих?
– Па добро, идите. Послужиће вас нечим лепим.
– Не марим за послужење; него, надам се да ћу тамо видети и сазнати много занимљивих ствари. Желим да најзад схватим тог човека.
Маша на то није ништа одговорила, јер јој није било јасно на шта
Иван Павлович мисли, али врло љупко се осмехнула, као и обично кад
би јој на располагању остало само то средство.
Иван Павлович уздахну, опрости се с њом, узе је за руке и каза:
– Реците ми, молим вас, зашто ми је однедавно тешко да се растанем с вама? Чак и кад знам да одлазим само на једно вече – шта мислите? Мислите ли да вас волим – ха? Шта мислите?
– Мислим да ја вас волим више него ви мене, Иване Павловичу.
– Баш чудно! Откуд то?
– Па исто отуд!
– Откуд?
– Ни сама не знам откуд.
Иван Павлович брзо прислони дланове на њене образе, пољуби је
у чело – и осети се тако чисто и бодро као да му је заиста нека радост
улетела у душу. Сав раздраган, пошао је да се обуче, и још једном је
прелетео погледом посланицу свог суседа како би што боље упио њен
унутрашњи дух.

Ево шта је писао Непреклони:
„Милостиви господару Иване Павловичу,
Ословио бих вас другачије, али нисте ми дали дозволу за то.
Кажу да је Наполеон веровао у звезду која му је сијала на блиставом путу његових победа. Наводно, сматрао ју је угашеном када је изговорио тужно „опрости“ обалама своје вољене Француске и запловио
морем да би погинуо од руке Албиона. Кажу, најзад, да свако има своју
звезду. Да ли треба веровати у то тужно предање, у тај амблем? Кајем се,
хиљаду пута се кајем: ја сам сујеверан: верујем у звезду; али моја звезда
је, наравно, бледа и безначајна у поређењу са звездом великог генерала Бонапарте. Извините: удаљио сам се, брбљам о споредним стварима.
Једноставно, хтео сам да вам кажем: одавно желим да вас видим, али
претходна три дана сам био болестан и нисам могао да дођем на мајур;
а сада вам шаљем двосед с најпокорнијом и најскромнијом молбом – да
ме усрећите и да дођете у моју кућицу – „ради арака и рума“5 – рекао
бих неком другом, али вама се не усуђујем да то кажем.
Моћи ћемо да разговарамо дуже и отвореније него обично. Надам
се да ћу вас видети.
Ваш Непреклони.“
„Какви брзи прелази!“ – помисли Иван Павлович и седе у кола. –
„Какав лак језик! Потпуно књижевни! И исти онај хумор!“
Село у ком је живео Непреклони било је прилично досадно, не вреди га ни описивати. Иван Павлович је у двоседу брзо стигао надомак
села и, кад је иза сивкастих крошњи ракита видео сламнате кровове,
упитао је кочијаша:
– Јел’ оно ваше село?
– Аха, зове се Панфилке.
– Па што се тако зове? – упита посматрач народних обичаја.
– А ко ће знати што је тако названо. Тако га је још његов отац назвао… отац Дмитрија Александровича. Он је био чудак, знате, наш стари
господар.
У неком другом тренутку Иван Павлович би пожелео да сазна понешто о том старом господару: реч „чудак“ би код сваког изазвала знатижељу; али утицај који је син тог чудака у последњих неколико дана
имао на стање његове душе био је тако јак да је потиснуо у други план
покојног оца и све чудне навике и особине које је овај имао. Углавном,
Иван Павлович је упитао кочијаша за Дмитрија Александровича.
Арак – ракија од риже и пшенице. „Ради рума и арака“ – стих из песме Б. Давидова.
(Нап. прев.)
5

65

66

– Него, јел’ добар ваш млади господар?
– Добар је.
Кола су се зауставила испред накривљеног трема. Иван Павлович
сиђе.
Нико га није дочекао. Он се замисли.
– Уђите – довикну му кочијаш, који се удаљавао у колима. – Господар је сигурно унутра, у кући.
Иван Павлович уђе у предсобље, потом у другу собу, готово празну,
с белим окреченим зидовима и с два акварела на њима, које није стигао
да осмотри. Угледао је притворена врата и покуцао, али није добио одговор. Гурнуо је врата и нашао се у спаваћој соби.
– А-а-а! – зачуо је иза себе.
Окренуо се. Непреклони је, потпуно обучен, лежао на кревету у кавезу направљеном од дрвених оквира и омотаном понегде белим муслином, а понегде шареним.
Домаћин устаде из кревета, отвори врата свог склоништа и весело
поздрави госта.
– Мислим да ви никад не бисте дошли код мене да нисам послао
кола по вас – рекао је.
– Али, забога, како да дођем? Једино пешке…
– Наравно, не могу захтевати такву жртву од вас. Али ви, вероватно,
желите чај. Момче!
– Не, захваљујем.
– Молим вас… Чему то устручавање? Знате ли да устручавањем можете да увредите домаћина – заиста… Момче! Момче! Ђаво да га носи,
никад нема звонцета. То може да увреди домаћина: испада као да се
плашите да бисте га могли оштетити тиме што ћете попити шољу чаја.
Момче! момче! О Боже, какав је ово народ? Извините, молим вас, идем
да пронађем неког.
Непреклони стави на главу фес са огромном кићанком, која му је
падала на раме, и изађе.
Пошто није имао паметнија посла, Иван Павлович стаде разгледати
собу. Било је довољно да баци два-три погледа око себе да би схватио
о каквом је дому реч. Домаћин није био кућеван човек и није му била
својствена љубав према реду.
Поред ложнице од шареног муслина и беле газе, у соби се налазио
сто, првобитно писаћи, али сада тоалетни; вероватно зато што је сеоски
начин живота Дмитрију Александровичу давао далеко више повода да

улепшава своје тело него да се замара умним радом или сложеном преписком. На целом столу, на огледалу, на папирима, на четкама, на књижевним часописима и теглама с помадом лежао је дебео слој прашине.
Поред два искривљена прозора мирисали су грмови гераније посађени
у две велике саксије.
На зиду су висили двоцевка, ловачки рог, раширене коже двеју лисица, једног вука и трију зечева и врло добар Бајронов портрет. Кад се
домаћин вратио, послужен им је чај.
– Па, како вам се допада моје имање? – упита Непреклони. – Све
је прилично пусто и запуштено. Али шта да се ради. Нисам још стигао
да све доведем у ред. А имање је одлично: ово заправо није имање него
прави златни рудник.
– Да истина је да је помало пусто – одговори Иван Павлович. – Уосталом, претпостављам да се слабо бавите њиме, зиму проводите у Москви.
– О не! Не могу рећи да се не бавим. Али да би ово село било оно
што би могло да буде потребан је капитал, а ја га засад немам. Неко други би на мом месту очајавао, али ја… – Непреклони се осмехну, не без
скромности, затим уздахну и одмахну главом.
– Хоћете ли да се мало прошетамо путем? Вече ће бити врло лепо.
– Са задовољством – одговори гост.
Они кренуше.
– Ево – поче Иван Павлович осмотривши околину – ја кажем да је
ваше село прилично пусто, а сматрао бих себе најсрећнијим човеком
кад бих имао једно такво, макар и трипут мање. Имате сто душа? То је
превише; мени би и неких тридесетак било довољно, само да могу да
мирно живим на селу и да ни од кога не зависим. Овде се човек осећа
сасвим другачије него у граду: овде се невичном градском становнику
отвара много нових и животворних страна.
Непреклони се осмехну.
– Ви ћете се можда љутити на мене ако вас разочарам, али ипак ћу
вам рећи: то вам се само чини, зато што се нисте навикли. И ја сам некоћ жудео за природом и поезијом; и нисам их нашао овде.
– Ах, Дмитрије Александровичу! Ви и ја се у много чему разликујемо: вас је судбина размазила далеко више него мене; ви сте се навикли
на безбрижан живот, на престоницу, на жене…
– Зашто тако мислите? Мислите да сам ја ветропир? Некакав донжуан?
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– Верујем да волите да се удварате женама и да сте имали и да имате успеха у томе.
– Тако мислите? Ко вам је то рекао?
Непреклони пажљиво погледа свог саговорника.
– Нико. Припишите тај закључак мојој проницљивости. Уосталом,
то се види по свим вашим манирима, по вашој спољашњости.
Дмитриј Александрович се весело засмеја и дружељубиво стегну
руку учитељу, који је настављао прекинути разговор и показивао на оно
што их је окруживало (у том часу су ишли кроз село).
– Погледајте, иако није живописна, ова оскудна природа поседује
извесну дубину, извесну лепоту. Наравно не пластичну, него идејну. Погледајте како су разбацане избе и сушнице по падини; ова огромна вододерина, чију једну страну обасјава сунце на заласку; сва ова тишина; ово
мирисно сено, плавокоса полунага деца… Сложићете се да је то дивно,
иако изазива тугу у души. Чак ми се понекад чини да се тај недостатак
пластике у природи тако дубоко урезује душу и рађа у њој такву тешку
патњу за нечим далеким да се поезија јужних народа, по снази осећања,
никако не може упоредити са поезијом северних.
Иван Павлович је дуго и занесено говорио о разним друштвеним темама, о томе како је благотворан живот на селу, све док га Непреклони
најзад није упитао има ли он икаквих изгледа да постане власник макар
и мајушног имања.
– Тешко – одговори Иван Павлович. – Додуше, имам старог оца; он
је некако уштедео четири хиљаде сребрних рубаља, и сад живи од камате на њих; међутим, сматрам да би размишљање о његовој смрти било
велики грех, и стога тај капитал не сматрам својим.
– То вам служи на част; али ипак ћете једног дана имати капитал;
и тад ћете моћи да купите село; једно хиљаду сребрних рубаља ћете зарадити сами; и онда ћете видети како ћете живети: баталићете и науку.
– Ко зна кад ће то бити, а науку никад не бих оставио. У науци је
спас за поезију. Имам одређене мисли о томе, и веома држим до њих.
Непреклони је замолио Ивана Павловича да подели с њим те мисли, али овај је у том тренутку осетио вечерњу свежину; погледао је у
небо, које је било прекривено тешким облацима, само се изнад хоризонта пружала ведра златна трака; закључио је да је за тај дан било доста
разговора и замолио Непреклоног да му дâ кочију.
– Та куда журите? Молим вас, па тек је прошло девет.
– Време је, време је. Хвала вам. Ја се лечим, и у десет сати треба да
будем код куће.

Непреклони окрену главу и осмехну се; мало је недостајало да
каже: „Време је, време је! Знам ја зашто је теби време!“
Он је био бољи посматрач од Ивана Павловича. Ипак, истог часа је
кренуо према кући и наредио слуги да припреми кочију.
Кад се Иван Павлович вратио, Маша и њен отац су седели на трему.
– Јесте ли се забавили? – упита Маша
– Јесам, он је врло љубазан домаћин.
–––––
Последњи разговор с Непреклоним, много отворенији него сви
претходни, довео је Ивана Павловича у исти положај у који доспева лепа
жена која је дозволила каваљеру да је први пут пољуби. Желео је да врати време уназад, али није могао; па, пошто то већ није могуће, утешићемо се даљим развојем догађаја.
Шаљиви тон којим је Маша увек говорила о плавокосом кицошу
утицао је и на Ивана Павловича; у њему су се будиле сумње, и често
је схватао Дмитрија Александровича на много лакоумнији начин него
што би му то иначе његова природа дозвољавала. Кад га је обузела једна
од тих сумњи, зажалио је због тога што је био отворен, зажалио је због
тога што је, упркос својој затворености, бацио на можда јалово тло семење које је чувао далеко од свих својих градских познаника; али било
је касно; и кад је Дмитриј Александрович љубазно затражио од њега да
му изложи своје идеје, Иван Павлович није нашао разлог да стане на
пола пута и да покаже незадовољство због тог захтева. А, истини за вољу,
Дмитриј Александрович није био ни груб ни неотесан, он није упразно
полемисао и није, као што раде многи други, банално оспоравао идеје
које су саговорнику посебно важне и драге, тек да би их обезвредио.
Дакле, њих двојица су све чешће разговарали. Узгред, Ивану Павловичу је било драго због тога што тим разговорима одвлачи свог опасног
супарника од Маше, и чинило се да Дмитриј Александрович не примећује то његово мало лукавство.
Једном је Дмитриј Александрович стигао око десет сати на мајур
и, мада му је Маша отворено приговорила: „Ко још долази у ово доба?“
– потпуно мирно је сео поред ње и учитеља на клупу и шеретски рекао:
– Извините, друшкане, нисам знао да ћу вам бити на сметњи.
Весели смех у који је праснуо после тих својих речи уверио је и
Машу и Ивана Павловича да у њему нема ни трунке супарништва и љубоморе. Маша их је ускоро оставила саме.
Мало-помало, захваљујући кицошевој упорности, почели су разговор о књижевности и њеној судбини код разних народа. Дмитриј Алек-
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сандрович је говорио о Шилеровом идеализму, о Гетеовом олимпизму, о
којем, узгред, није готово ништа знао, и на крају је упитао:
– Реците ми – да ли сте ме посматрали?
– Вас?
– Да, мене. Признајте да јесте.
Он ухвати Ивана Павловича за колено и направи изразито добродушан израз лица.
– Можда сам и покушавао; али сложићете се да је ваше питање чудно.
– Та немојте, молим вас! – прекиде га Непреклони гордо и весело и
протресе коврџе. – Та немојте, драги мој, Иване Павловичу! Немојте се
устручавати – то је непотребно! Мислио сам да сте ви у већој мери дете
природе и да ћете ми одговорити искрено. Да ли сте ме посматрали?
– Шта хоћете да постигнете овим, Дмитрије Александровичу?
– Шта? Шта? О, лукавче један!
– Чујте, сад ћу вам искрено рећи много тога, можда и више него
што треба.
Непреклони се намрштио, чиме је давао до знања свом саговорнику
да се у њему одвија борба.
– Немојте мислити – наставио је спуштајући глас и осврћући се – да
једино таштина… О, ако сте ме посматрали, мора вам бити јасно да ја
имам врло јаку вољу!
После тога, једнако танким гласом каквим је својевремено Михајло
рекао „јер то је удар!“, додао је:
– Штавише, снага воље је основна црта у мом карактеру, али морам
да оправдам пред вама читав слој људи који ви желите да оцрните. Зар
ми нисте пре три дана говорили како народ, кад изгуби патријархалност,
губи, у очима образованог човека, и поезију, како чистота и младост треба да иду заједно, а код жена из нижег сталежа оне не иду заједно.
– Дозволите – прекиде га Иван Павлович – Рекао сам да ретко…
– Не, не, рекли сте: никад!
– Али молим вас… – преклињао је Иван Павлович.
– Не! Уосталом, сачекајте. У најозбиљнијим тренуцима нашег живота не треба да заборављамо на практичан опрез. Проверимо да ли нас
неко слуша.
Непреклони устаде и завири у предсобље: тамо није било никога;
ипак, затворио је врата.
Иван Павлович је нестрпљиво чекао наставак, али млади земљопоседник је сео на своје место, потом је замишљено поћутао да би најзад
погледао у њега и одлучно упитао:

– Шта мислите о Маши?
Иван Павлович поцрвене и не одговори одмах; плашио се да неће
моћи да сакрије узбуђење у гласу.
– Шта мислим о њој? Мислим… Рекао бих да је врло љупка девојка.
– Да, немате лош укус! – са осмехом узвикну Непреклони. – Њена
спољашњост је заиста љупка. Али испричаћу вам о њој нешто што ће вам
показати каква је њена душа. Тек тада ћете схватити колико добрих и узвишених особина може имати необразовано створење. Нека моја прича
оповргне ваше мишљење.
Дмитриј Александрович застаде, још једном погледа Ивана Павловича и настави.
– Видим, видим да сам вас заинтригирао. Е па сачекајте; испричаћу
вам то под једним условом: морате ми дати реч да ником нећете пренети оно што ћу вам рећи.
– Зашто бих? Будите сигурни…
– Не, не! Ако ми не дате реч, нећете ништа чути. А много ћете изгубити. Сложићете се: врло је тешко компромитовати девојку ако за то
не постоји неки важан разлог. У овом случају одлучујем да вам поверим
тајну, али ипак желим да је заштитим. И верујте ми, само моје чврсто
уверење да овим чиним нешто добро… Слажете ли се?
– Наравно, наравно, ако је то потребно – брже-боље рече Иван
Павлович у страху од тога да неко не наиђе и прекине њихов разговор –
Маша или неко други. – Дајем вам реч да ником нећу пренети оно што
ћете ми рећи.
– Одлично! Е па слушајте. Морам вам рећи да сам пре две године
живео у Москви. Маша је имала седамнаест година и већ тада је била изразито лепа. Вероватно сте приметили колико душе има у њеном погледу, у њеном осмеху – тако је било и тада. Њена лепота ме је очарала, нисам могао да се не заљубим у њу. Изјавио сам јој љубав, али одговорила
ми је врло строго (после сам сазнао да се она страсно заљубила у мене
већ на први поглед). Тежина задатка ме је заголицала – пожелео сам да
је освојим.
Нас двоје смо се растајали, свађали и поново спајали. Најзад… Ипак
ме је заволела… Да ли ме разумете, Иване Павловичу? Ах, како ме је волела и како ме воли и дан-данас! Каква страст, каква дубока осећања и,
у исто време, каква затвореност! Верујем да ви ништа нисте наслутили,
а између нас двоје већ дуго постоји веза. Чак и ја, који…
Али на овом месту је ватрени приповедач био принуђен да стане
зато што се јунакиња његове приче изненада појавила у вратима, и то с
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тако искрено веселим изразом лица као да је она заиста – демон подмуклости или затворености.
Понудила им је чај. Ни Маша ни Иван Павлович нису у том тренутку приметили израз на лицу Дмитрија Александровича, али он је журно
устао, брже-боље стегнуо руку Ивану Павловичу, који му није ни узвратио стисак, и, не погледавши Машу, рекао јој да га боли глава и одмах
затим се одвезао.
Маша га је пратила погледом.
– Шта му је, Иване Павловичу? Луд човек. Дође усред ноћи… онда
одједном побегне… Иване Павловичу! Јел’ тако, Иване Павловичу?
Али Иван Павлович је у међувремену устао с клупе, опрезно, ћутке
погурао Машу како би се склонила са врата и одјурио у шуму.
Запањена Маша је неко време стајала у предсобљу и размишљала,
а онда је пошла да сама пије чај, који је с великим задовољством направила за младе људе, како би једног наградила за љубав, а другог за онај
весели смех – знак равнодушности, врло згодне за њу у том часу.
То је дакле посреди! Ето куда су га водили сви ти разговори у четири
ока, ти осмеси, сва та нежност, доброта и ум! Лудаче! Како ти је могло
пасти на памет да се заљубиш? И то у кога! У необразовану жену, која је
бестидно исмејала искрену наклоност часног човека. Слепи глупан треба да се стиди! И шта му сада остаје? Шта да ради? Може да уради само
једно: да побегне, да остави све – и декокт, и купање и сеоску природу,
која га је разгалила. Збогом, груба, подмукло груба Машо!
VI
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Сутрадан је била недеља; јутро је било ведро, и из села је, преко
пољâ и пустарâ, долетала звоњава.
– Мили мој Иване Павловичу, због чега сте тужни? – нежним гласом је говорила Маша покушавајући да склони руку којом је упорно покривао лице.
Али рука се није повиновала њеној нежности.
– Погледајте како сте јаки: не могу ни руку да вам склоним, а ви
тугујете…
Али Иван Павлович је био глув и за шалу. Маша седе до њега.
– Можда сте тужни због тога што ускоро треба да одете одавде? Али
рекли сте да ћете остати још недељу-две. Или сте због нечег љути на
мене? Ја, заиста…

Иван Павлович склони руку, и Маша угледа његово бледо лице.
– Шта вам је, Иване Павловичу? Болесни сте?
– Пустите ме! За име божје! Пустите ме! Сутра одлазим одавде. Вечерас ћу спаковати ствари. Немам шта да радим овде!
Настаде тајац.
– Наравно – поче Маша и прилично поносно забаци главу уназад
(глас јој је постао нешто крупнији него обично, пошто је желела да покаже непоколебљивост и одлучност). – Наравно, на селу је врло досадно; у
граду… то је нешто сасвим друго. Тамо су госпођице лепе, нису као ми,
просте сељанке. Како год желите… Идите. Знам да вам је свеједно…
„Каква је ово жена?“ – помисли Иван Павлович. – „Шта жели?
Можда је у младости направила грешку зато што је била неискусна, а
сада је искрено заволела мене, и само жели да сакрије од мене оно што
је било?“
– Чујте – рекао је гласно – говорите као дете… Волео сам вас… Чак
бих вам и сад опростио ако бисте ми све признали. Знам све, али желим,
тражим искреност!
– Какву још могу да вам понудим искреност, Иване Павловичу? Све
сам вам рекла; рекла сам вам како ми се ко удварао и ко је био заљубљен
у мене – све сам вам рекла како је било.
– Све? Немојте, Машо! Подсећам вас: сутра одлазим, и волео бих
макар да знам да имате племенито срце. Ионако све знам…
– Нема никакве мудрости у томе што знате, кад сам вам све рекла; и
то је све, нема више ничега; и пред Богом бих могла поновити да је моја
савест чиста. Шта би то могло да буде? Хоћете ли ми рећи, мили Иване
Павловичу, ако погодим?
То простодушно питање, искрен поглед и дечји осмех, који је одједном озарио прелепо лице, пробудили су у учитељевој души велике наде.
Све је затреперило у њему, и он, плашећи се да би могао погазити дату
реч, брже-боље устаде и промрмља:
– Не, не, ништа нећу рећи!
Маша није истог часа пошла за њим, неколико тренутака је седела
замишљена, затим је нагло устала и журно кренула у предсобље, кроз
које се он вукао размишљајући о томе како да што пре натера Непреклоног да га ослободи задате речи.
– Сачекајте, сачекајте! – рече Маша кроз смех. – Схватила сам шта
је… Онај дугајлија вам је напричао свашта о мени? Признајте. Па он је
и мени самој много пута говорио како сам, по свој прилици, жена лаког
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понашања… зато што се, ето, пред њим правим смерна. Верујем да је он:
тај човек јако воли да измишља и оговара! Само за то живи. Једном је у
Москви оцрнио чак и једну племкињу. Али верујте ми, Иване Павловичу,
ја сам поштена, поштена колико једна девојка може бити! Ево пред иконом… Штета, нема иконе… Али Бог све види! Ево чујте: дабогда умрла
овде, не померила се с места ако лажем и измишљам. Знам да ви често
мислите да нисам честита; али не љутим се на вас, зато што сте ви добар
човек, и увек ћу…
Али није успела да изговори више ниједну реч, зато што ју је Иван
Павлович засуо пољупцима.
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–––
Сад ћемо рећи како ствари стоје заиста, како би читалац знао ко од
наших јунака говори истину. Маша је, заиста, понешто утајила од Ивана
Павловича: није му рекла да јој се својевремено Непреклони помало допадао. Као и све друге жене које немају превише углађених и услужних
удварача, собарице воле да им мушкарци поклањају пажњу; а Дмитриј
Александрович је тада био много лепши и изгледао је много млађе него
у време у ком се одвија радња наше приче. Тада је живео у Москви и,
захваљујући томе што се у престоници с лакоћом одрекао својих шалвара, коврџа, беседа, корбача и њихове поетске разбарушености у корист скромних и пристојних манира, био је прилично радо приман у
дому Машине госпође, као човек отмене спољашњости и власник имања
које се граничило с њеним. Стицајем околности становао је у споредном
крилу куће коју је закупила та госпођа. Млади човек је приметио да је
Маша лепа, да у њеним покретима нема сељачке незграпности, а у њеном понашању пренемагања својственог градским девојкама, обратио је
пажњу на њен весели смех и љупки простодушни говор. Иако се излагао опасности да га млада господарица види и прогласи непристојним
човеком ружних манира, често је у дворишту пролазио поред прозора
девојачке собе, а често је и залазио у девојачку собу под изговором да
су му потребне шибице или цигарете, мада су у госпођиној радној соби
биле гомиле шибица и упаљача. Пошто је био леп, а умео је да буде и
забаван, можда би и успео да освоји Машу – да је осећао макар мало
искрене нежности и да је изражавао ту нежност речима и поступцима:
она понекад гане добро и неискусно девојачко срце. Он, наравно, није
могао да је опчини богатством, а није га красила ни постојаност: чим би
отпутовао на дан-два, Маша би била заборављена; час је био превише

наметљив и услужан, час се љутио на њу зато што је непопустљива; једног дана би јој се заклео у вечну несрећну љубав, а сутрадан би на њене
очи претпоставио неку лаку победу тегобном натезању са њом. Она није
могла да пати због њега кад се дурио или кад ју је варао – зато што је
имала много других удварача, и њено самољубље је било задовољено.
Три пута је покушао да је освоји страсним изјавама, али Маша му је
први пут одговорила смехом, други пут – стиховима:
У понедељак се ја заљубих
Уторак сам патио
А у среду признах љуби
У четвртак чеках вести
Петак свану, вест ми дође
Таква да се почех јести
Отад туга мене глође
Суботом и недељом итд.
Трећи пут се пак једноставно наљутила; рекла му је да она има само
седамнаест година и да би за њу било глупо да изгуби част, јер има старог оца и много рођака, а он јој ионако говори којештарије.
Непреклони је побеснео, извређао је и одустао. Она је убрзо потом
отпутовала са својом госпођом у Нижеградску губернију, а он се упутио
на своје имање.
Ту су се поново срели годину дана касније, и нови неуспеси натераше Непреклоног да обрати пажњу на Аљону и спријатељи се с њом,
како би наоружан њеним упутствима, покорио немилосрдницу. Аљона је имала разумевања за младе људе, живо је саосећала с напаћеним
Дмитријем Александровичем, нарочито откако јој је поклонио – прво
парче ружичастог цица, потом парче црвеног и најзад велику вунену
мараму, и зато је истог часа почела да даје Маши добронамерне савете.
Често јој је говорила (још пре него што је стигао учитељ):
– Шта би више хтела? Добар човек, прави делија! Живела би кô
бубрег у лоју.
– Ма оканите ме се, и ти и твој делија! Иди ти код њега кад те је толико опчинио. Доста ми вас је, богами! Како те није срам?
Аљона се забринула због Ивана Павловича. Почела је да га посматра, и убрзо установила да често разговара с Машом, посебно онда кад
Михајло оде код неког пацијента. Иако је Иван Павлович прилазио
Маши са чистом савешћу, ипак га је присуство њеног оца, чије су ситне
и лукаве очи непрестано летеле тамо-амо донекле спутавало.
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Једном је Непреклони, љут, ушао у избу код Аљоне и извалио се на
клупу.
– Не ваља ми посао! – узвикнуо је.
– Ју-ју! Шта то причате? Како вас није срам? – одговори Аљона. –
Тако млад каваљер а каже: „Не ваља ми посао.“ Шта то не ваља? Хвала
Богу: живи сте, здрави; раж вам је оволика – недавно сам је својим очима видела! Можеш у њој усправљен да се сакријеш.
Непреклони се осмехну.
– Мани се празне приче. Ово је да полудиш! Трудим се, трудим се
две године! Ни пара не бих жалио… Заиста!
Он устаде, прекрсти руке на леђима и крену да шпарта по колиби.
– Да – рече. – Страшно сам се загрејао. Не знам шта да радим.
– Треба да држите на оку оног момка: нешто много често долази.
Само нешто ћућоре, почеће ту и нежности да падају.
– Мислиш? Он је, чини се, неки миран, тих човек. У почетку сам се
бринуо, али сада… Ма где би он могао!
– Па, како хоћете! Ваша ствар… А ја, овако глупа, ценим да је то
тако.
– А ако је то истина – замишљено рече Непреклони – онда ћемо
видети!
Бодро је устао, поздравио се са Аљоном и, весело звиждећи валцер,
изашао из колибе.
Кроз два дана је завршио свој план, и скрхани разочарањем Иван
Павлович је слушао његову поетску причу о страсној љубави, племенитости и невероватној тактичности необразоване девојке. Пошто је мислио да учитељ нема озбиљне намере, млади женскарош се лака срца
одлучио на ту смицалицу; знао је да ће Маша за њега бити изгубљена ако
Иван Павлович не одржи реч, коју је намеравао да извуче од њега унапред, и није му било ни накрај памети да би овоме ћутање и удаљавање
од Маше пало теже него њему самом. Дакле, могло се очекивати да ће
Иван Павлович бити строг према себи и да, после свега што је рекао о
својим уверењима, о свом поштењу и својој филозофији, неће хтети да
се унизи због безначајне интриге.
Ето како су стајале ствари.
––––
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Кад је видела да је Иван Павлович ганут њеним заклетвама и да јој
се ватрено захваљује, Маша реши да брже-боље искористи његову попустљивост и стаде тражити да јој ода тајну. Али он је био непоколебљив
и окретао је све на шалу.
– Па реците ми макар нешто – рекла је Маша. – Погодићу истог
часа. Ко ме је изоговарао? Дмитриј Александрович? Знам, знам да је он,
то је јасно као дан. Ви сте јуче разговарали с њим, а онда сте престали да
говорите са мном. Он је, он је, знам. Ево осмехујете се…
– Баш сте дете! Осмехнуо сам се зато што ме засмејава ваша радозналост; смешно ми је и то што неосновано оптужујете Дмитрија
Александровича. Јуче сам се нашалио, хтео сам да вас мало мучим.
– Е па добро ако је тако! Али ипак ћу га испитати, проверићу да ли
вам је нешто рекао.
– Како год желите! Изволите! – рече Иван Павлович тобоже равнодушно. – Али довешћете ме у незгодан положај.
– Не бојте се, неће се усудити да вам нешто уради. Само нека вас
пипне, баш бих волела да то видим!
Иван Павлович се засмеја.
– Не плашим га се, само не желим да га увредите, пошто није крив.
Чујте – додаде он одлучније – верујте ми да Дмитриј Александрович
није крив. Уосталом, реците ми шта мислите.
– Рећи ћу вам шта ми је у глави. Ево како мени изгледа. Вас двојица
сте гласно разговарали. Ви сте њега можда питали нешто у вези са мном,
зато што сте врло сумњичави према мени; а он вам је рекао да нисам
честита. Па и мени је то говорио! Колико пута ми је рекао да имам момка. Бога ми! Такав је!
– Којешта! Разговарали смо о лову: зато је био узбуђен – одврати
учитељ и у мислима похвали сам себе због сналажљивости..
Занети разговором, нису приметили да код задњих врата стоји човек у плишаним шалварама, ружичастој кошуљи, неупасаној на руски
начин, црном сукненом жилеу и са шапком на глави. Власник те кицошке одеће је дуго непомичан стајао крај врата, и тек кад је приметио да се
Иван Павлович спрема да оде, журно се удаљио од трема.
Иван Павлович се упутио ка реци и није га срео, али Маша је отишла у врт и истог часа препознала Антона из Салапихина, баштовановог
сина.
Антон је ставио кошару са шумским бобицама на земљани насип
поред избе и скинуо шапку.
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– Добар дан, Марија Михајловна, добар дан.
– Здраво – рече Маша и седе.
Антон стави капу на главу и подбочи се.
– Здраво, Марија Михајловна. Баш сте се дали у провод у последње
време.
– Какав провод?
– У провод, него шта! Са господом.
– Ма шта то измишља твој нос? Како те није срам да говориш такве
ствари?
– Па тако је. Ништа мој нос не измишља, очи виде, а и људи причају.
– Лапрдаш којешта. Чудим се како ти језик не отпадне од толиких
лажи. Хајде реци, где се ја то проводим?
– Где? Та свуда!
Маша се засмеја.
– Видиш, како је твој нос бестидан. (Заборавио сам рећи да је Антон
имао прилично римски нос.)
– Сви знају да ми је нос велик – уздахну Антон и окрену главу. – С
друге стране, иако је ваш сасвим мајушан, ви се ипак упуштате у грешне
радње, и још нећете да признате, а мене називате бестидником!
– Та шта ти је? – Маша се уозбиљи. – Заиста не разумем о чему
говориш.
– Е баш сте постали недосетљиви! Кренуо крчаг по воду, а вода му је
дошла главе, како каже пословица, Марија Михајловна! Зар вас људи не
виђају како се сваки дан шетате са оним господином… шта је оно беше –
учитељ је ли? Врло је мучно и непријатно слушати гласине које колају о
вама. Јуче донесем управници вишње, а она као да ме је мокром крпом
опалила: „Шта је“ вели „ваша многохваљена московска госпођица је, испада, намигуша?“ Нисам одмах ни схватио о чему матора прича. А онда
се показало да говори о вама… и и и њему!
– Баш ме брига шта прича твоја управница! Не обраћам пажњу на
њено баљезгање. Она живи само да би оговарала неког. Да јој није тог
њеног поганог језика, чиме би се хранила? А знаш ли шта ја имам да
кажем? Што се мене тиче, сви ви можете да пукнете од муке. Баш ме
брига. Уопште не марим за све вас из Салапихина.
– То је истина, Марија Михајловна – рече Антон, тужно прекрстивши руке на грудима. – Тачно је да она има поган језик, али, ипак,
док није имала шта да каже, није ни говорила. Ево о Непреклоном, о
Дмитрију Александровичу, и о њему се свашта причало, али нико не

верује у те гласине. А зашто? Зато што вас нико није видео с њим, дакле,
нико не зна праву истину. Прича један, прича други – и ништа. А можда је и тачно то што говоре! Ево дечаци су били на ноћној испаши пре
три недеље, или пре месец дана – куну се да су видели вас и Дмитрија
Александровича на таљигама. Али пустимо дечаке; ја сам својим очима
видео како његово бело одело промиче иза грмља. А и ко је он, Бог би га
знао! Ево и ја, ако ћемо право, и ја се, не бих да се хвалим, и ја се боље
носим од њега.
(Антон руком поглади свој сукнени жиле.)
– Ма кога занима како се ти носиш – одврати Маша и устаде. – Мислиш да ћу се удати за тебе? Којешта! Не надај се! Још да си неки миран
или добар човек, па и да размислим, а ти си… Шта гледаш? Исколачио
си очи, а ништа не видиш.
– Не видим? – хладнокрвно упита Антон. – Ја још и нећу да кажем
све што знам. Нећу да вас посрамим и постидим, а видео сам свашта.
– Хајде, одлази, досадни човече! Дозлогрдио си ми. Нећу ни твоје
јагоде! Узми корпу и иди.
Антон се најзад разљути.
– Е па добро, ако је тако! Немате стида и срама… нека друга би
одавно у земљу пропала од срамоте! Једино што знате јесте да се љубите
у мрачном предсобљу.
– Одлази, губи се! – узвикну Маша снажно поцрвеневши; чак су јој
сузе наврле на очи. – Одлази и немој више да ми се обраћаш, немој случајно…
– Ех, сачекајте мало! Још ћете ми се поклонити кад вам се обратим.
У том часу је у башту, на свом лепом ждрепцу, ујахао Дмитриј Александрович. Замолио је Антона да се побрине за његовог коња, затим је
равнодушно и немарно климнуо главом Маши и упутио се ка трему.
Иван Павлович, који се шетао обалом, чуо је бат копита и, пошто се
плашио питања која је Маша најавила, појурио је да дочека замишљеног
јахача.
– Пођимо некуда. Можемо и овамо, у шуму – рече и хитрим покретом, који му није био својствен, ухвати подруку Дмитрија Александровича.
Овај пође с њим, мрачан и ћутљив.
– Да ли вам је Маша нешто рекла? Да ли вас је нешто питала? У
сваком случају, одржао сам реч.
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– О, схватам, схватам… Признајем да је то било тактичко лукавство.
Имали сте сва права да не одржите реч. Али није ми било накрај памети
да су ваше намере тако озбиљне.
Иван Павлович га је слушао запањено.
– Дозволите – настави Дмитриј Александрович и извуче своју руку
испод учитељеве руке. – Сад идем; после ћу вам све објаснити. Реците
ми само: да ли су ваше намере заиста такве? Вољни сте да се ожените
њоме?
Док је то говорио, Дмитриј Александрович није гледао у Ивана
Павловича и пуцао је бичем; Иван Павлович је пак гледао у брезу и трудио се да с њене коре откине комад сиве маховине.
– Па што ћутите, Иване Павловичу?
– Да – одговори овај. – Не знам да ли ћу пожелети да остварим ту
замисао, али знам да према тој девојци немам ниједну другу намеру.
Дмитриј Александрович нагну главу.
– Само то сам хтео да знам. Извините, опраштам се с вама. Писаћу
вам.
Кренуо је, али Иван Павлович (који је најзад откинуо маховину, и
то тако пажљиво као да је у питању нека реткост коју намерава да пошаље у ботанички кабинет) одједном се окрену према њему и заустави
га речима: „Па дајте ми руку!“
Чврсто су стегнули руку један другом. Иван Павлович је тихо изговорио: „Заиста, нисам прекршио обећање“; а Дмитриј Александрович се
само осмехнуо, не без горчине.
Растали су се, и неколико минута касније становници мајура су
зачули бат копита, посебно гласан овај пут, који је значио да Дмитриј
Александрович не остаје на ручку.
Поставља се питање: како је он сазнао да су Васиљковљеве намере
далеко озбиљније од његових?
Далековида Аљона није губила време; знала је да Михајлова очинска власт може у тренутку онемогућити сваку блискост између Маше и
учитеља. Чим је улучила прилику, рекла је стрицу да се брине за Машину судбину и да јој станар не улива поверење.
Михајло се подругљиво осмехну и одговори:
– Нема ту ничега; не видим у томе ништа лоше, баш ништа!
– Шта то причаш? И ти си ми неки лекар! Треба себе да лечиш,
самог себе! Преко дана патиш од кокошјег слепила. Увек си имао мале
очи, а откако си остарио, не видиш више ни оно што си видео.

– Добро, добро! Причај ти шта хоћеш. Мени се он чини сасвим другачијим. Штавише, мислим да се од њега може очекивати нешто врло
добро. Није он такав каквим га ти приказујеш. Напротив, врло је пристојан човек. Пре неки дан прилази и каже ми, право у лице: „Шта ви“,
вели „мислите Михајло Григорјевичу: кад мушкарац, оно, воли просту
девојку и ступи с њом у законит брак?“ А ја му истог часа одговарам:
„Шта да вам, кажем, милостиви Иване Павловичу – разни људи, разне
судбине; дешава се и да лепо живе.“ И кренемо да причамо о томе! А он,
шта мислиш, шта каже? „Верујте ми, Михајло Григорјевичу, ја сам још
млад, то јест, још нисам окусио живот, зато и волим“, вели, „да се посаветујем с вама; јер ви сте“, вели, „частан човек.“ И то је тачно, свега ми!
Дакле, ја о њему имам своје мишљење!
Оног јутра кад је Маша ганула Ивана Павловича својим заклетвама
Аљона је, на повратку с литургије, срела јахача који је журио да убере
прве плодове свог деловања и свог суптилног плана. Истог часа му је
пренела стричеве речи.
Млади земљопоседник осети снажну грижу савести. Шта ако несрећни Иван Павлович заиста жели да се ожени, и сада, везан обећањем,
не може да каже Маши шта га мучи. Али не, не; сигурно није издржао и
рекао јој је.
А с друге стране, да ли би он погазио своја витешка начела?
Непреклони је узалуд убеђивао себе да је добро поступио, да његов
поступак може спасти момка од неприличног брака, који се њему, Непреклоном, чинио потпуно сулудим, и који, како је сматрао, није могао
супружницима донети ни мир ни срећу. Док је прилазио башти, већ је
био сигуран да је све испало добро, а онда је угледао Машу… Срце му се
стегло, и осетио је такав стид да је пожелео да се истог часа покаје пред
њом због свог ружног поступка. Антоново присуство га је спречило да то
учини; шта је било даље – видели смо.
––––
У међувремену Иван Павлович је испратио Непреклоног и вратио
се кући; Маша му је истог часа излила сву своју љутњу на човечанство,
на Антона, на становнике Салапихина, чак и на оца, који је од баштована
чуо којекакве приче о њој и изгрдио је. Иван Павлович је схватио да су
његова љубав и шетње са истраживачким циљем компромитовали Машу
далеко више него сав лажни патос његовог супарника. После много труда, некако је успео да јој измами осмех.
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Кад је добро размислио о свему, морао је да призна себи следеће:
Маша је компромитована његовом кривицом. Компромитовао је
жену која се многима допада, нарушио је њен углед, а у његовим је рукама могућност да све поправи једном једином речју; за једног неискусног
новајлију, ма колико био честит, то је врло ласкаво!
И наш мислилац се, сад кад је осетио своју снагу, помало поносио
собом. Шта га је спречавало да учини последњи корак? Јер досад је већ
схватио да не би био одбијен. Маша је добра и врло паметна девојка.
„Зар јој ја не могу омогућити да се развије, зар не могу завршити
оно што је природа започела?“ – размишљао је. – „Зар не бих могао да
будем у исто време и учитељ и муж? Коме треба да полажем рачуне?
Сâм сам на свету. Догодине треба да добијем бољи посао: плата ће бити
довољна за брачну срећу. Да, то је срећа“, наставио је да размишља, „узвишена срећа – пратити прве пропламсаје просвећености код тако љупког створења. Притом, чак и ако размишљам егоистично – чега треба да
се плашим? Она је добра и привржена; целог живота ће ми бити захвална за оно што сам јој пружио.“
И неколико пута је одлука да запроси Машу умирала у њему зато
што није био сигуран у њено поштење.
Али последњи догађаји су потпуно заглушили његову урођену опрезност, и најзад је решио да наредни дан буде крајњи рок за коначне
преговоре.
Увече се затворио у своју собу и дуго је писао, потом се усрдно помолио Богу и мирно заспао.
Маша је седела на прагу и шила; још је размишљала о свему што
се десило, и због тога је била помало нерасположена. Иван Павлович је
почео разговор тако што се осврнуо на невесео израз њеног лица.
– Али заиста, на шта то личи? – одговори Маша. – Јесам ли неком
учинила нешто лоше? Приговарају ми што се шетам с вама. Измишљају
којекакве неподопштине. Ето какви су овдашњи људи! Само гледају како
неком нешто да пришију, само измишљају неке гадости. Сад је салапихинска управниковица ван себе од среће! О Боже! Та, чим сазна нешто,
одмах разгласи свима.
– Па шта се то вас тиче?
– Лако је вама, Иване Павловичу!

– Извините, али грешите: није ми лако. Чак ми је можда теже него
вама да слушам како вас оговарају. То ме јако боли. Само размишљам –
може ли се то некако поправити; вас све то превише погађа.
– Нећу ништа да поправљам. Нека их, нека причају шта хоће! Не
занима ме.
Иван Павлович се осмехну.
– Е тако је већ боље. Али ја сам дошао да вас питам нешто важније.
Већ орасположена, Маша га заинтересовано погледа, у жељи да
чује шта ће јој рећи.
– Марија Михајловна… Машо! – поче он и нехотице обори поглед.
– Ако бих вас запросио, да ли бисте се удали за мене?
Маша снажно поцрвене и не одговори ништа.
– Молим вас, не журите са одговором, нема потребе. Размислите
и реците ми отворено, можете и сутра, сачекаћу, не смета ми да чекам.
Маша опет не рече ништа; устала је са столице, хтела да оде, али
одједном је покрила лице кецељом и заплакала.
Иван Павлович скочи са свог места брзо приђе Маши и крене да јој
склања руке с лица:
– Машо, зашто плачете? Немојте, молим вас, па нисам вас ваљда
увредио, Марија Михајловна! Машо!
Маша тужно заврте главом и склони кецељу са очију.
– Заиста сам несрећна. Па нека се испуни божја воља! Он даде – Он
и узе!
– Та шта вам је?
– Како шта ми је, па како имате срца да ми се ругате? Ја сам вам
открила све своје тајне, а ви се шегачите са мном? Није у реду да се
шалите с таквим стварима, Иване Павловичу. Ја сам проста девојка, чак
можда и глупача, али знам колико ко вреди. Знам да нисам заслужила
да ми се подсмевате; ионако ме отац грди, у селу питај бога шта се све
прича… мислила сам да вам излијем душу, а ви…
– Та шта вам је? Шта вам је? Уопште се нисам шалио, врло сам озбиљан. Седите, чујте, одавно хоћу да вам то кажем, али, сложићете се,
нисам могао одмах, морао сам да размислим о свему. Чим сам дошао,
допала ми се ваша спољашњост, а после сам почео да вас посматрам, видео сам да имате добро срце, да сте паметна девојка. Не могу ни да вам
испричам шта сам све мислио. Укратко, решио сам да се оженим вама
уколико прихватите моју руку, а ваш тата ће, верујем, дати пристанак.
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– Ако би… – рече Маша кроз смех, да би се одмах потом дубоко замислила; у том тренутку се чинило да су њене тамне очи благо зрикаве –
биле су уперене у камен који је расејано котрљала пред собом врхом ноге.
Иван Павлович је нестрпљиво чекао њен одговор. Ма колико да је
био скроман, ипак није могао да очекује ништа мање од пристанка и
радости. Био је довољно зрео да се не разочара у Машу ако она прихвати
његову понуду с неприкривеним задовољством. Човек треба да има врло
размажено срце да би волео и поштовао само жене које одбијају његову
наклоност.
– Веома сам вам захвална – поче најзад Маша – чак вам не могу ни
рећи колико сам вам захвална; знам да имате добру душу и да ме јако волите. Само… – оборила је поглед и зацрвенела се – ви сад тако говорите…
– Сматрате да бих вас могао обманути? – с негодовањем узвикну
учитељ.
– Не, не мислим, него мислим да ћете се покајати. Као кад се жена
заљуби и пристане на све, а после оплакује своју судбину. Ви у свако
доба можете да узмете за жену богату, добру…
– Побогу, па ја вас волим.
– Знам да ме волите сада, Иване Павловичу… само се плашим.
– О не, не! Уверавам вас, Машо, да је моја одлука плод дубоког размишљања… то јест дуго сам размишљао о томе. Знам шта радим, молим
вас, за име божје, немојте ми више противречити; реците ми да пристајете, да верујете у моју вечну љубав.
– Верујем, верујем!
– Пристајете ли?
– Пристајем…
– Хвала вам, хвала вам, Машо! Идем да разговарам с вашим оцем.
Он журно устаде, али Маша, поново враголаста и несташна, ухвати
га за капут и рече:
– Не, не, сачекајте, немојте ићи… Рећи ћу вам нешто.
– Шта то?
– Немојте ићи. Зашто бисте сад говорили о томе? Боље да ја после
сама… Иначе ће се сви смејати.
– Машо, престаните да се шегачите, пустите ме. Хоћу да урадим то
што пре.
Маша пусти његов капут, засмеја се и покри лице рукама.
– Господе, како је смешно! Из чиста мира – вереница; сви ће се
смејати.

Али Иван Павлович је летео ка њеном оцу.
Михајло је после тога запалио цигару, свратио на тренутак код Аљоне, прекорио је због тога што је сумњала у Ивана Павловича, рекао како
се он, Михајло, никад не вара у процени јер је врло проницљив и искусан
(све је то говорио с потпуно мирним изразом лица), затим је упрегнуо
коња и похрлио у село.
Кад се увече стадо вратило са испаше, Аљона је изнела у двориште
ведро, села на хоклу и рекла мужу:
– Чуј, Степаша!
– Шта је било? – упита овај чешући се по грудима.
– Маши је упала секира у мед: учитељ је узима за жену.
– Не лажи!
– Не лажи! – понови Аљона опонашајући га. – То ти стално лажеш
и измишљаш, а ја кажем како јесте: заиста се удаје.
– Ух, бога ти! – хладнокрвно узвикну Степан; потом се окрену према шареној крави која је стала тик до њега и која му је замукала безмало
у ухо. „Куд ћеш?“ љутито је дрекнуо на њу и снажно је одгурнуо бедром.
Увече је стигло писмо од Непреклоног. Иван Павлович га је читао
Маши и тумачио јој нејасна места (пре тога јој је рекао шта је овај учинио и замолио је да се не љути због прошлости, од које сада ионако не
може бити никакве штете).
„Пре свега – опростите ми. Опростите ми што сам, понесен својим
ватреним темпераментом, хтео да заведем жену која је била ваш идеал.
Верујте ми, Иване Павловичу: маска лакомислености, коју носим пред
женама, није ништа друго до маска: испод ње се крије извор моје душе,
познат само мени. Испричао бих вам како је изгледао мој живот, изложио бих вам целу своју исповест, али, пошто знам колико сте добри,
плашим се да би вам тужна прича могла помрачити радост која вас вероватно чека у наредним данима. Ви сте сад мирни, не муче вас више
сумње, а како бих још више учврстио ваша уверења, рећи ћу вам да је
све што сам рекао под ракитама чиста лаж, подвала, којом сам хтео да
уклоним супарника, пошто нисам знао за његове племените намере. Не
говорим ништа о речи коју сте ми дали: били бисте потпуно у праву да је
нисте одржали. Нека вам Бог подари срећу с вашом изабраницом, Иване Павловичу. И ако једног дана будете имали сеоце о каквом маштате,
и ако будете у њему живели с Машом и вољеним потомством, сетите
се, кад се будете шетали једне дивне вечери, оног тужног другара који
је често, упркос томе што вас је заволео чим вас је упознао, будио у ва-
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шој души немир и љубомору. Збогом, драги мој Иване Павловичу, поздрављам вас. Не заборавите ме; а ја ћу се препустити својој колотечини,
проводићу тужне дане са очајањем у души и подсмехом на лицу. Треба
имати вољу… Пољубите Машу и реците јој да нисам желео да јој учиним
нажао.
Ваш Непреклони
П. С. Ако добијете сина, дајте му име Дмитриј. Још једном – збогом.
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Под утицајем гриже савести и, у извесној мери кајања, Дмитриј
Александрович је све то написао са искреним и топлим осећањем: као
да је сам себе достојанствено молио за опроштај.
Иван Павлович је био дубоко дирнут писмом.
„Јадан Непреклони!“ – помислио је – „он је, по свој прилици, много
патио у животу, и није чудно што је одлучио да на све гледа тако лакоумно. Већ по бледилу његовог тена види се да је свашта проживео.“
Учитељ замишљено уздахну и обрадова се због тога што је зора његовог сопственог живота – као црвена зора у јуну, чиста и ведра.
– Што се опрашта? – упита Маша пошто је завршио читање писма.
– Зар одлази у Москву? Па пшеница му још није пожњевена.
–––
Кроз недељу дана Иван Павлович је отпутовао у град, и, пошто је
тамо завршио неке послове, вратио се крајем августа, тачније двадесет
осмог. Маша се управо пробудила; мрштила се због сунца али лице јој је
зрачило неописивом радошћу – изашла је из куће и упутила се ка ракитама, у сусрет младом учитељу; загрлила га је и рекла му:
– Здраво, мили мој драгане… Здраво, мили мој…
– Ах, Машо, Машо! – било је једино што је Иван Павлович успео да
изговори.
– Сигурно сте се уморили, мили, дођите. Направићу вам чај. Татица
је у селу. Сама се башкарим овде.
Он ју је ћутке гледао.
– Хајдемо – рече она, сва озарена. – Доста сте стајали… сигурно сте
уморни! Мислила сам да се нећете вратити; јуче сам чак и мало плакала. Заиста, мислила сам да сте се само нашалили са мном.
– Шта то причаш, Машо, срам те било! Ма куда ћеш? Дај да се поздравим с тобом како доликује.
– О боже, ма ја бих се најрадије с вама још десет пута поздравила –
она се засмеја и још једном га загрли.

– Па да истоварим ваше ствари, господару? – упита мужик који је
довезао Ивана Павловича.
– Та што ме сад гњавиш?
– Па да скинем ваш кофер и завежљај?
– Ма добро, стави их овде; све ћемо узети. Можеш да идеш.
– Збогом, господару. Нека ти Бог подари добро здравље – рече мужик одлазећи на својим таљигама.
– Збогом – топло рече Иван Павлович идући за Машом у собу.
На трему га је дочекао мирис чаја с врелог самовара, посебно пријатан лети.
Маша је кренула да му послужује чај, а он је сео на столицу крај
стола којем је она сваки час прилазила – час је доносила чашу, час посуду за шећер, час салвету – и сваки пут би га даривала или неком речју,
или шалом, или осмехом, или ваздушним пољупцем.
Иван Павлович је седео, и душу му је преплавило такво чисто, племенито спокојство, такво блаженство – да му просто није било јасно
како он, ето, живи у том тренутку, и зашто га је судбина тако наградила.
Цело преподне су провели заједно, и разговорима није било краја. Пред
ручак се вратио Михајло са изразом самољубиве радости у очима; јадник просто није знао како да будућем зету што боље изрази поштовање
и љубав.
У следећу недељу, три дана након што се Иван Павлович вратио,
одржано је венчање. Дан је био прохладан, ведар, јесењи. Непреклони
им је послао своју кочију. Иван Павлович је умолио Михајла да не прави
свадбу – није желео никакве церемоније, рођаке и славља.
Пре дневне литургије Маша је, у једноставној муслинској хаљини,
са свиленом црвеном марамом на глави, изашла на трем како би села у
кочију, у којој ју је већ чекао Иван Павлович у новом смеђем сакоу и са
шареном летњом машном.
Маша је била проста девојка – и одевала се и говорила је као проста
девојка, али тог свежег јутра, кад је изашла на трем, пред срећног младожењу, била је и виткија него иначе и њено младо лице и тамносиве очи
били су још лепши него иначе, зато што јој је бела хаљина лепо стајала,
и никад дотад ветар није тако љупко лелујао руб њене црвене мараме на
густој црној коси. Блага нелагода коју је осетила кад је угледала кочијаша, ког је познавала и који је ћутке и с поштовањем скинуо капу кад је
она пришла кочији – учинила ју је још привлачнијом. До краја литургије
седели су код попадије, чекали су да људи напусте цркву и разиђу се.
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Венчању је присуствовало тек двоје-троје људи. Непреклони им је честитао у припрати. Закаснио је на венчање, иако је његов добар коњ био
огрезао у пену, а и он сам је стајао пред младенцима сав задихан; али
био је решио да тог дана не жали свог коња.
У повратку, иако је био позван на ручак на мајуру, није дуго галопирао поред кочије. Као да није желео да спутава младенце и као да је хтео
да им стави до знања да мора мало да се изјаше, појурио је низ раван
друм који је, по пустарама обраслим грмљем, вијугао ка мајуру Покровско. Његова дуга коса је вијорила на ветру, лице му је било мрачно; али
младенци нису ништа примећивали. Маша – зато што јој је кочијаш све
време заклањао видик (пошто су се возили преко пустог поља, наслањала је главу на раме Ивана Павловича), а Иван Павлович, и да је нешто
видео, сасвим сигурно ништа не би схватио.
Али зато су се јако уплашиле сељанке које су, једна за другом, ишле
ивицом друма. Једна од њих се саплела и наузнак пала у јарак.
–––
Недавно сам видео Ивана Павловича. Купио је мали комад земље
у близини оног града у којем предаје латински језик, током распуста
пушта косу и завршава трилогију у маниру XVIII столећа. У њој размењују мисли: Агрикола, који чува овце, оштроумни Урбан и љупка
Ареа с крчагом пуним млека на глави извајаној по грчком обрасцу. У
трилогији ћемо наићи на познат декор – завесу на којој се виде: густа борова шума, подневно сунце што се пробија кроз крошње, храм са
колонадом, и чак ни Ареа није заборавила крчаг. Разговарају о поезији
природе и моралу. Маша је мало убледела, али не мислим да јој то лоше
стоји. Иван Павлович се, рекао бих, потпуно слаже са мном, а мали првенац – Митја6 (који јако личи на оца) засад доказује само да се звезда
Дмитрија Александровича Непреклоног још није уморила и да и даље
испуњава његове жеље.
КОНСТАНТИН ЛЕОНТЈЕВ (Константин Николаевич Леонтьев, 1831–1891)
– руски писац и мислилац. Десет година је био у дипломатској служби у деловима Европе под турском влашћу (1863–1873). Написао је низ дела (циклус
приповедака Из живота хришћана у Турској, романи Одисеј Полихронијадес и
Египатски голуб) која спадају међу најбоља остварења посвећена оријенталној
теми у светској књижевности.
Душко Паунковић
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6

Надимак од Дмитриј. (Нап. прев.)

Пејо Јаворов

ЦАРИЦЕ НОЋИ
Превео с бугарског Марко Николић

МЕСАЛИНА
Ноћ се вије, лепотица та власна,
над гигантским плећима Рима свог,
загрлила га врело сладострасна,
кô љубавница мужа вољеног.
Замагљена су сад небеса плава,
носи одроњену звезду занос,
опија њух свака башта док спава,
задихан тихне сребротамни час.
Са муком окренута је десница
к споља, ка оживелим телима
статуа – младе царице, и јеца:
„Дођи...”, у своме кревету сама.
„Дођи, ти који Хераклу сличан си,
у ошамућеном виру страсти
чекам те: са загрљајем до смрти
болнослатким, те руке где су ти!
Узми га, залогај тај похотљиви,
̏ за чељустима лава;
жуди пут
испиј је – наслађујућа кап у крви
куља док малаксавам.
Дођи... Буди Парис из огледала:
судбина није узалуд твој лик
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тако јасно у души оцртала,
да буди мојега безумља вик.
Ја хоћу, жедна као у пустињи,
ослоњена на камене груди,
просит нежност: заљубљеној робињи –
(милост!); одавде ме води.
Дођи... Једнак Орфеју, с молитвеним
шапатом се јави сред сумрачног
самаштва, да онемим од заноса,
љубоморе, пред светошћу сна твог.
Крвожедност у ехидни бесаној
тада би заспала и срам нежни,
бледа ружа ће у пути бестидној
цветат уз румен мирисни...“
И у пламеном безумљу десница
окренута јој к телима голим
статуа – сама, алава царица,
у кревету је јецала: Дођи –!

КЛЕОПАТРА
Изађе Римљанин: његов корак горд
утихну, смири се мраморни под
али од хладних речи дуго свод
јечаше за њим уз дрхтав студ...
Сујетни сан! Цезаров син не би
Рима женопоклоничкога чедо:
безосећајно оста срце младо.
Пакосна царица је без моћи
први пут видела свој лик чаробни:
царица над царевʼма – једино,
под огњем што носи поглед љубавни,
властелин свемоћни је прошао.
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Где беху оне – једина јој нада, –
магичне боје живога тела?
Испред сребрнога огледала

лукаво-посмртну одежду раздра,
утрнувши у сумњи, са страхом:
„Металу, нокти старости јесу ли
додирнули царски труп, кажи? Да ли
крила времена прекрише прахом
златокруну палму? Ил’ јесењи дан
неосетно, звездолисну грану
увелим плодом кити... и несвестан
сан ме још љуља на палом трону?“
И диже главу. Таласи се смолни
спустише у збрканој лепоти
и мрамор тако жедне нагости
запљуснуше светли, слободни.
Трже се у металу дишућ чар –
царица се гледаше усхићена:
од миомириса сва опијена,
тако се пред Астарте свет олтар
баца свештеница. На коленима,
кô пред божанством се она сави,
изусти надахнуте речи – плима,
млаз речи у безумној прослави:
„Демони самољубоморе злобни
жуде за осветом! Није те бог,
сабласти – хеј пути, до часа тог
миловô, већ мужи богоподобни.
Евнух вас римски презрео: тако
бесмртни се за те, смртна увредо,
свирепо осветише. Ал’, Изидо,
кунем се, мајко света, да руком
земаљски муж неће дотаћи више
неземаљски дар!...“ Свети завет је
заценио Озириса; не дише –
далеко, под сенком дана што мре.
А новодневна зора са стрепњом је
видела пуст храм Змије-бога ту.
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Граја испуни царску палату...
На златној постељи лежаше
изнемогла царица. Страсни пир
жарких јој жеља као да кључање
беше утолио. Али и даље
свежа и заводљива – гробни мир
окушаше, с отровним миловањем
својега бога, и својега сна!
А света змија са једним пољупцем
беше јој замрла на уснама.

САПФО
„Напокон, Атис!... Ту, усред тих стубова мраморних
у жудњи с погнутом главом сам певала;
овде, под сенком ових грана пеноцветних
заштитне речи љубави сам шаптала
тако дуго – један их ехо опетова.
Напокон! Моја... Нек читав свет те сазре!
Сијање – далеке харфе: сија и пева,
у просторима, под огњем миља море.
Запљусне тамо доле, на првом кораку,
и у немоћи гине талас уморан.
Шта ли га је из бескраја нагнало ка тлу?
Предосећање тебе може бит – један,
једини свети смисô смрти... Љубоморни,
долећу, гину изнурени таласи.
Ал’ у мојим загрљај’ма срећним си ти
и тако ће те грејат дани сви!“
– Сапфо, божанствена...

92

„И, Атис – ето, шта ли,
кажи, шта друго што није твоја коса
могао би смртник од бесмртних да моли?
Кунем се тобом, никад јутарња роса
није одразила блештавије зорине
распламсале коврџе. И руке које
тако нежну су за покривало богиње

ову свилу испреле? Свилене струје:
голубице су беле заспале међ њим’...
Груди су ти Афродитин свети олтар:
две голубице... Корали, на главама им,
крвавоцветни – једини достојан дар
су њен, Врелобедра. Ал’ жуди за угризом
једна чаробна ружа: мај је – цвета, зри –
и, Атис, подарио је Олимп све оном,
ком је у забораву данас дајеш ти!“
– Сапфо, ти патиш –!
„Не. Зар ниси ту – све моје?
Једну за другу земља нас је родила.
И како те са муком пратих међ безбројем
на бучним стазама, у вреви тргова!
Ти беше ујутру у осмеху прозрачном
и ваздан те пратих, до последње моћи;
поглед си узела сутону полумрачном
и ја те бесана сањах целе ноћи...
И плашим се, дете! – Дете, миомирисно,
зар већ ниси јава, ниси још увек сан?
Осећам твој дах – и колико ми је чудно,
што сада дрхтава гориш због мене ван...
Али си ти моја душа! Ја знам: застаје
душа у задњи час пред гледом свладаним.
О Атис, о дивна обмано маште моје...
Јер си ти моја душа – и у мени си!“
– Сапфо...
„Ја хоћу поглед у погледу без дна,
преплетене руке до безосећања –
речи, медене капи вртоглавице сна,
ридање срца у часу умирања! –
Не... У мрак-гледу муње изненадне; пламен
крвавоцвалих земаља; очајан мах
за гутљај ваздуха; из груди бачен камен;
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магле – и њихов освежавајући прах!
Стопут одгонетнута пут – а још незнана, –
безбрижна ноћ, неочекивана зора...
И трзајућа та изговорена тајна:
вечности су полуоткривена недра...
Сну, гле, лежеће преда мном душе ми наге,
усне су пукле јој у жеђи, припеци;
душо, снови су ми облаци, пуни влаге –
и нек те удаве у својој бујици!“...

ПЕЈО ЈАВОРОВ (Пейо Яворов; 13. јануар 1878, Чирпан ‒ 29. октобар 1914,
Софија), један је од најзначајнијих бугарских песника. По напуштању школе радио
је као телеграфиста и поштански службеник, да би у каснијим годинама радио као
библиотекар и драматург у Народном позоришту у Софији. Био је део књижевног
круга око часописа „Мисао”, у чијем издавању је учествовао као сарадник и редактор.
Године 1901. издаје своју прву збирку Песме, која доживљава друго издање три
године касније са предговором Пенча Славејкова. Његова збирка Несанице (1907)
кључна је за бугарски симболизам, а најзначајније дело када је реч о поезији му је
антологија За сенкама облака (1910; друго издање 1914). Написао је и две драме: У
пољима Витоше (1911) и Када гром удари, како ехо утихњује (1912). Учествовао је
у борбама за ослобођење Македоније, о чему је такође оставио записе. Боравио је
у Нансију, Женеви, Бечу и Паризу, где се упознаје са француском поезијом. Бавио
се и превођењем. Његова велика љубав била је Мина Тодорова, после чије преране
смрти је престао да пише поезију. Друга Јаворовљева велика и, испоставиће се,
фатална љубав била је Лора Каравелова, са којом се венчао 1912. године. Лора је
наредне године извршила самоубиство опаливши из његовог пиштоља, после чега
ће и он покушати да се убије. Убрзо бива оптужен да је Лору он убио и губи посао
у позоришту. Скрхан судским процесом и оптужбама, узима велику дозу отрова и
пуца у себе.
Циклус песама „Царице ноћи“ је део збирке „За сенкама облака“.
Марко Николић
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Дејвид Ајвс

ВАРИЈАЦИЈЕ НА ТЕМУ СМРТИ ТРОЦКОГ
Превео са енглеског Дејан Ацовић

ЛИЦА:
ТРОЦКИ
ГОСПОЂА ТРОЦКИ
РАМОН
Радна соба Троцког у Којоакану, у Мексику. Сто, покривен књигама
и папирима. Огледало виси на зиду. Врата, са леве стране. Изнад сцене
прозор са жалузинама, кроз који можемо назрети бујно тропско растиње
и зеленило. Велики зидни календар објављује да је данас 21. август
1940. Светло на Троцког, који седи за столом и грозничаво пише. Има
разбарушену косу и зашиљену браду, мале наочаре, тамно одело. Дршка
планинарске секире вири му из потиљка.

ВАРИЈАЦИЈА ПРВА
ТРОЦКИ (пишући): Пролетаријат је у праву. Пролетаријат мора
увек бити у праву. А побуна пролетаријата против угњетавања мора се
наставити... заувек!
(Улази ГОСПОЂА ТРОЦКИ, сва као бакица и дражесна, у хаљини која
јој допире до чланака и ципелама са низом дугмади. Држи велику књигу.)
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Лаве.
ТРОЦКИ: Заувек и заувек...!
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Лаве, управо сам читала енциклопедију.
ТРОЦКИ: Одредницу?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Троцки, Лав.
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ТРОЦКИ: Добро. То је о мени.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Слушај. (Чита.) Двадесетог августа 1940.
шпански комуниста по имену Рамон Мекадер зарио је планинарску
секиру Троцком у главу, у Којоакану, предграђу Мексико Ситија. Троцки
је умро сутрадан.
ТРОЦКИ: Из које је године та енциклопедија?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ (гледа рикну књиге): 1994 (или која је већ
година.)
ТРОЦКИ: Необично.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Јесте.
ТРОЦКИ: Али занимљиво. Ја сам Троцки.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Јеси, драги.
ТРОЦКИ: А ово је наша кућа у Којоакану.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Јесте.
ТРОЦКИ: И имамо шпанског баштована по имену Рамон...?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Мекадер. Имамо.
ТРОЦКИ: Хммм... Не постоји неки други Троцки који живи у
Којоакану?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Не бих рекла. Не под тим именом.
ТРОЦКИ: Који је данас датум?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ (гледа у календар): 21. август 1940.
ТРОЦКИ: Онда нема проблема! Тај чланак каже да се то догодило
двадесетог, што ће рећи да се догодило јуче.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Али, Лаве...
ТРОЦКИ: Данас бих био мртав, са планинарском секиром у глави!
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Овај, Лаве...
ТРОЦКИ: Да ли ће капиталистичка штампа икада нешто схватити
како треба? (Наставља да пише.)
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Али, Лаве, није ли то дршка планинарске
секире што ти вири из главе?
ТРОЦКИ (гледа у огледало): Стварно личи на дршку... Знаш, Рамон
је био овде јуче, причао ми је о својој планинарској секири. Сад кад
размислим о томе, држао је у руци планинарску секиру. Не сећам се да
ли ју је имао када је изашао из собе... (Троцки размишља о свему овоме.)
Да ли је Рамон дошао данас на посао? (Троцки умире, лицем падајући на
радни сто.)
(Звоно.)
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ВАРИЈАЦИЈА ДРУГА
(Троцки наставља да пише.)
ТРОЦКИ: Нико није безбедан. Мора се применити сила. А побуна
пролетаријата против угњетавања мора се наставити заувек и заувек...
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Лаве...
ТРОЦКИ: И заувек!
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Лаве, управо сам читала енциклопедију.
ТРОЦКИ: Јел’ Британика?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Слушај ово.
ТРОЦКИ (у правцу публике): Свет, како га виде победници.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Двадесетог августа 1940, шпански комуниста
по имену Рамон Мекадер зарио је планинарску секиру Троцком у главу,
у Којоакану, предграђу Мексико Ситија. Троцки је умро сутрадан.
ТРОЦКИ (нестрпљиво): Добро. И?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Мислим да управо у овом тренутку имаш
планинарску секиру у глави.
ТРОЦКИ: Знам то! Јутрос кад сам се бријао приметио сам да ми
дршка вири из потиљка. За тренутак сам помислио да је шиљак за лед,
тако да сам се најпре забринуо.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Не, то није шиљак за лед.
ТРОЦКИ: Ни реч више! Знаш за мој кошмар који се непрестано
враћа.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Знам, драги.
ТРОЦКИ: О шиљку за лед који ми се забија у главу.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Да, драги.
ТРОЦКИ: Због тога сам забранио послузи да се шиљак за лед уноси
у кућу.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Али, Лаве...
ТРОЦКИ: Нико не сме да се затекне са шиљком за лед у овој кући.
Посебно не шпански комуниста.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Али, Лаве...
ТРОЦКИ: Можемо и без леда. Пићемо чист виски и топлу кокаколу. Кога брига да ли је ово Којоакан у августу? Ммм. Није лош наслов
за песму. Којоакан у августу. (Записује.) Или можемо да набавимо лед,
али нећемо ништа забадати у њега. У кући лед ће бити дозвољен у
облику коцки, али неће бити дробљен нити разбијан под било каквим
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околностима – напослетку, барем не шиљком. Оно за залеђивање у
коцкама такође ће бити дозвољено, ако су га до сада измислили. Питам
се има ли у том чланку било шта о ономе за залеђивање у коцкама што
ми вири из главе, а?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Нема...
ТРОЦКИ: Стварно?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Нема.
ТРОЦКИ: Ха! Надмудрио сам судбину! (Публици.) Што је само
капиталистичко објашњење за status quo.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Лаве...
ТРОЦКИ: Поред тога... Погледај ово. (Отвара фиоку стола и вади
лобању.) Да ли знаш шта је ово?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Не знам.
ТРОЦКИ: Ово је лобања.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Знам то, али...
ТРОЦКИ: Купио сам ову лобању. Поседујем ову лобању. Дакле, шта
то значи?
(Пауза.)
ГОСПОЂА ТРОЦКИ и ТРОЦКИ (заједно): Лобања Троцког.
ТРОЦКИ: Ако неки шпански комуниста, који се издаје за баштована,
жели да нешто зарије у моју главу – рецимо (само што не изговори
„шиљак за лед“), знаш-већ-шта, или било шта друго – ово ће се наћи
овде да га обмане. Видеће ову лобању, препознаће је као моју лобању,
забиће нешто у њу, и онда ће он својим путем, а ја ћу својим. Није ли то
ингениозно?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Потпуно.
ТРОЦКИ: Још педесет година за Троцког!
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Имам веома лоше вести за тебе, Лаве. (Показује
му одредницу у енциклопедији.)
ТРОЦКИ: Планинарска секира...? Ингениозно!
(Троцки умире.)
(Звоно.)

ВАРИЈАЦИЈА ТРЕЋА
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ТРОЦКИ: Смешно. Увек сам мислио да ће то бити шиљак за лед.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Планинарска секира! Планинарска секира!
ЗАР НЕ МОГУ ЊУ ДА ТИ ЗАРИЈЕМ У ГЛАВУ?

(Троцки умире.)
(Звоно.)

ВАРИЈАЦИЈА ЧЕТВРТА
(Троцки корача тамо-амо.)
ТРОЦКИ: То је веома лоша вест. То је озбиљно.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Шта је озбиљно, Лаве?
ТРОЦКИ: Планинарска секира забијена ми је у главу!
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Заривена, заправо. Каже се да је Мекадер
зарио секиру у главу, не забио.
ТРОЦКИ: Добро, добро. Шта да радим?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Можда се шеширом може покрити дршка.
Знаш. Један од оних лепих малих алпских шешира, са траком и пером...?
(Види израз на његовом лицу и престаје.)
ТРОЦКИ: Енциклопедија каже да умирем данас?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Двадесет и првог. То је данас.
ТРОЦКИ: Каже ли у колико сати?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Не.
ТРОЦКИ: Толико о употребљивости те екциклопедије. Добро, онда,
имам форе барем до поноћи.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Шта да кажем куварици за вечеру?
ТРОЦКИ: Па, може да заборави на чорбу. (Троцки пада на под и
умире.)
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Њет, њет, њет!
(Звоно.)

ВАРИЈАЦИЈА ПЕТА
ТРОЦКИ: Али тај човек је баштован.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Јесте.
ТРОЦКИ: Барем се издаје за баштована.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Да.
ТРОЦКИ: Зар га то не чини припадником пролетаријата?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Рекла бих да је тако.
ТРОЦКИ: Па шта му онда значи да ми забија планинарску секиру
у главу?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Немам појма. Да ли си га угњетавао?
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ТРОЦКИ: Зашто би ми Рамон учинио тако нешто? (Држи лобању,
као Хамлет.)
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Можда је буквалиста.
ТРОЦКИ: Шта је?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Буквалиста. Можда је Рамон јуче налетео на
Мануела. Знаш – Мануела? Главног баштована?
ТРОЦКИ: Знам ко је Мануел.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Знам да знаш ко је Мануел.
ТРОЦКИ (као Ралф Крамден): Једног од ових дана, госпођо Троцки...
Бенг, зуум!
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Можда га је Рамон питао: „Да ли ће господин
Троцки имати времена да погледа цвет драгомиља данас?“ И можда је
Мануел рекао: Немам појма, убаци то Троцком у главу.“ Ха ха ха ха ха
ха ха!
ТРОЦКИ: Веома смешно.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Или се баш наоштрио-на-Троцког.
ТРОЦКИ: О, веома, веома смешно.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: А можда је само желео да ти прочачка
меморију!
ТРОЦКИ: Престани! Престани! (Умире.)
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Ха ха ха ха ха ха ха!
(Звоно.)

ВАРИЈАЦИЈА ШЕСТА
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ТРОЦКИ: Позови Рамона овамо.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Рамоне!
ТРОЦКИ: Позови га сместа. Имам планинарску секиру у глави.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Рамоне! Дођи брзо!
(Рамон улази; сомбреро, сарапа, сандале, и гитара.)
ТРОЦКИ: Добро јутро, Рамоне.
РАМОН: Добро јутро, señor. (Рукују се.)
ТРОЦКИ: Изволи, седи. (Госпођи Троцки): Видиш? Имамо овде
веома добре односе на релацији послодавац-запослени. (Рамону.)
Рамоне, да ли си ми ти зарио ову планинарску секиру у главу?
РАМОН: Нисам је зарио, señor. Забо сам је у главу.
ТРОЦКИ: Молим?
РАМОН: Видите? Види се дршка.

ГОСПОЂА ТРОЦКИ: У праву је, Лаве. Секира није у потпуности
нестала са видела.
РАМОН: Тако да не можемо казати „зарио“, можемо, рецимо,
„забио“, или можда „побио“...
ТРОЦКИ: Добро, добро. Али зашто си то урадио?
РАМОН: Мислим да сам о томе читао у енциклопедији.
ТРОЦКИ (публици): Моћ штампане речи!
РАМОН: Хтео сам да употребим шиљак за лед, али ниједног није
било у кући.
ТРОЦКИ: Али зашто? Зар не знаш ко сам ја? Схваташ ли да си
зарио ову секиру у главу важне историјске личности? Покренуо сам
руску револуцију! Сукобио се са Стаљином! Био сам водећи политички
теоретичар! Зашто си то учинио? Као политички неистомишљеник?
Анти-контрареволуционарна реакција?
РАМОН: Заправо, љубав је у питању, señor.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Истина је, Лаве. (Она и Рамон хватају се за
руке.) Једино ми је жао што си то морао да сазнаш на овакав начин.
ТРОЦКИ: Не.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Да.
РАМОН: Si!
ТРОЦКИ: О боже, која сам ја будала! (Умире.)
(Звоно.)

ВАРИЈАЦИЈА СЕДМА
ТРОЦКИ: Зашто си заправо то учинио, Рамоне?
РАМОН: Ви то никада нећете сазнати, señor Троцки.
ТРОЦКИ: Ово је кошмар!
РАМОН: Али, срећом по вас – ваша ће се ноћ ускоро окончати.
(Троцки умире.)
(Звоно.)

ВАРИЈАЦИЈА ОСМА
ТРОЦКИ: Добро, Рамоне. Хвала ти. Можеш да идеш.
(Рамон полази; зауставља се.)
РАМОН: Señor Троцки...?
ТРОЦКИ: Да?
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РАМОН: Мислите ли да ћете данас имати времена да погледате
цвет драгомиља? Стварно је диван.
ТРОЦКИ: Не мислим, Рамоне. Али потрудићу се.
РАМОН: Хвала, señor. Hasta la vista. Ил’ боље да кажем, buenas
noches. (Oдлази.)
ТРОЦКИ. Па, добро. Двадесет и први август 1940. Дан када ћу
умрети. Занимљиво. И размишљам како сам прошао бројне двадесет и
прве августе у животу, као човек који хода ивицом свог гроба...
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Било је дивно бити твоја супруга, Лаве.
ТРОЦКИ: Хвала, госпођо Троцки.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Мада је некада бивало тегобно бити супруга
важне историјске личности.
ТРОЦКИ: Жао ми је што сам тако често избивао из куће, радећи на
револуцији.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Разумем.
ТРОЦКИ: И жао ми је што нисам могао да будем више у складу са
својим осећањима.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ (благи протест): Немој... Молим те...
ТРОЦКИ: И што сам тако често имао толико проблема да искажем
своје емоције.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: О, ја нисам била све што је требало да будем.
ТРОЦКИ: Мало је доцкан за жаљење, са планинарском секиром
заривеном у главу.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Забијеном, заправо.
ТРОЦКИ: Није старост у питању, ни рак, чак ни шиљак за лед кога
сам се бојао толике године. Била је то секира шпанског комунисте који
се издавао за баштована.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: То стварно ниси могао да претпоставиш, Лаве.
ТРОЦКИ: Тако, чак и убица може да узгаја цвеће. Баштован је био
лажњак, опет, башта о којој се старао била је права. Како сам могао знати
да је он мој убица, док сам пролазио поред њега свакога дана? Како сам
могао знати да ће ме онај што се стара о цвету драгомиља спречити да
видим какво ће сутра бити време? Како сам могао знати да нећу бити
у стању да погледам Казабланку, која ће бити снимљена тек 1942, и
ионако наићи на презир? Како сам могао знати да нећу имати појма о
бомби, или о осамдесет хиљада мртвих у Хирошими? Или о рокенролу,
или о Горбачову, или о држави Израел? Како сам могао знати да ћу бити
избрисан из историјских књига у сопственој земљи...?

ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Али рехабилитован, барем делимично, једног
дана.
ТРОЦКИ: Понекад, за свакога, нађе се одаја у коју уђеш, а то је
одаја из које не изађеш. Или изађеш из одаје, а то је последња одаја из
које ћеш икада изаћи. (Осврће се унаоколо.) Ово је моја последња одаја.
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Али ниси чак ни овде, Лаве.
ТРОЦКИ: Овај сто, ове књиге, календар...
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Ниси чак ни овде, љубави.
ТРОЦКИ: Сунчева светлост што се пробија кроз жалузине...
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: То је било јуче. Сада си у болници, без свести.
ТРОЦКИ: Цвеће у башти. Ти, која овде стојиш...
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: То си јуче видео.
ТРОЦКИ: Шта каже одредница? Хоћеш ли ми прочитати поново?
ГОСПОЂА ТРОЦКИ: Двадесетог августа 1940, шпански комуниста
по имену Рамон Мекадер зарио је планинарску секиру Троцком у главу,
у Којоакану, предграђу Мексико Ситија. Троцки је умро сутрадан.
ТРОЦКИ: Пружа то мало наде за овај свет, зар не? Да човек са
планинарском секиром заривеном у главу ипак живи још један читав
дан... Можда да одем да погледам цвет драгомиља?
(Троцки умире. Башта напољу и прозори са жалузинама почињу да
блистају.)

ДЕЈВИД АЈВС (David Ives), рођен 1950. године, амерички је драмски писац
и сценариста. Након основног и средњег образовања у католичким семинарима
студирао је енглески језик; извесно време радио је као наставник. Своју прву драму написао је још као деветогодишњак а након 1970. интензивно се бави писањем
кратких драма, једночинки, махом за off-Broadway позоришта, односно за мање
сцене. Сажета форма, бритки дијалози, и хумор који се креће у најбољим традицијама апсурда, донели су му звање „maestro of the short form“ (New York Times).
Поред наведеног, написао је и неколико дужих комада те сарађивао у опери и
мјузиклу. Бавио се и превођењем и адаптацијом класичних драмских аутора,
међу којима Пјера Корнеја, Молијера, и Жан Франсоа Рењара, са занимљивим
и сценски веома употребљивим резултатима. Ајвсов комад Is he dead? адаптација
је „unproduced 1898. сomedy“ Марка Твејна. За адаптацију Фејдоове фарсе Буба
у уху (La Puce à l‘oreille), добио је Joseph Jefferson Award, 2006, само једну у низу
награда и признања. Написао је и роман The Phobia clinic (2010), филозофски
хорор инспирисан Дантеом.
Кратка драма Variations on the Death of Trotsky поседује све важне одлике
Ајвсовог драмског проседеа у оквиру кратке форме.
Дејан Ацовић

103

Томас Берк

ШАКЕ ГОСПОДИНА ОТЕРМОЛА
Превела са енглеског Зорана Кокир
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У шест сати, једне јануарске вечери, враћао се господин Вајбрау
своме дому, попут паучине испреплетаним уличицама лондонског Ист
енда. Напустивши блистави жамор величанственог Хај стрита, до којег
га је трамвај довео из правца реке и свакодневног посла, сада је ишао
споредним улицама Малон енда, чији је сплет подсећао на шаховску
таблу. У ове мале пролазе није допирао ни трачак ужурбаности и сјаја
Хај стрита. Неколико корака јужније – бујице, превирања и пулс живота.
Овде – само прилике које су ходале полако и тихо, и пригушени откуцаји. Налазио се у најбеднијем крају Лондона, последњем прибежишту
луталица из Европе.
Као да је утонуо у дух улице, и сам је корачао полако, погнуте главе. Изгледало је као да размишља о некој невољи која га притиска – али
није било тако. Никакве невоље нису га мучиле. Ходао је полако једноставно због тога што је био на ногама читав дан и што је био занет мислима, питајући се да ли су госпођице спремиле харинге за вечеру – или
можда бакалар – и није могао да се одлучи шта би од тога било укусније
у ноћи као што је ова. А ноћ је била грозна – влажна и магловита – и магла му је улазила у грло и очи, док се влага слагала на плочнику и путу, и
сваки пут кад би нека ретка и усамљена улична светиљка на њу просула
светлост, од ње би се одбијао некакав мастан сјај, који би ледио крв у
жилама. Као супротност томе, мисли су му биле утолико пријатније, и
услед тога био је спремнији да вечера – харингу или бакалар, свеједно.
Скренуо је поглед са суморних зграда од опека које су се шириле видиком и наставио је да корача, прешавши још пола миље. Видео је кухињу,

обасјану плинском светлошћу, распламсану ватру у огњишту и сто постављен за вечеру. У огњишту се пекао хлеб, чајник је цврчао са стране, а
љуткасти мирис харинги, или можда бакалара, или чак кобасица, ширио
се посвуд. Овај призор улио му је снагу у болна стопала. Стресао је неприметну влагу са рамена и пожурио ка стварности.
Али господин Вајбрау неће вечерати ове ноћи – нити иједне друге. Господин Вајбрау ће скончати. Негде иза њега, удаљен мање од сто
јарди, корачао је други човек – човек који је веома личио на господина Вајбрауа или пак на било ког другог човека, али који није имао ту
једну једину особину која омогућава људима да живе заједно у миру, а
не као дивљаци у џунгли. Човек са мртвим срцем, које само себе изједа и ствара гадне организме, који настају из смрти и распадања. И та
ствар у људском облику, умислила је, или, можда, то нико не зна, на
лицу места ћудљиво рекла себи да господин Вајбрау неће никад више
окусити харингу. А то није било зато што га је господин Вајбрау повредио. Нити је он мрзео господина Вајбрауа. Заправо, ништа о њему није
знао – познавао га је само из виђења, као неког кога је сретао на улици.
Међутим, вођен силом која му је запосела празне ћелије, одабрао је господина Вајбрауа слепо и насумице, као што у ресторану бирамо један
сто, који се уопште не разликује од пет или шест других столова, или
као што бирамо једну јабуку из чиније са још неколико истих таквих јабука, или као што Природа пошаље циклон на један крај ове планете, и
тамо уништи петсто живота, а других петсто поштеди. Тако је овај човек
одабрао господина Вајбрауа, као што је могао одабрати и вас или мене
да смо били свакодневно доступни његовом погледу, и, у овом тренутку, шуњао се улицама под плавичастом светлошћу и трљао крупне беле
шаке, све више се приближавајући столу господина Вајбрауа постављеном за вечеру, и све ближе самом господину Вајбрауу.
Није он био лош човек. Напротив, имао је много особина које су
биле пријатне у друштву, и био је угледан, као и већина успешних злочинаца. Међутим, у трулеж његовог ума увукла се мисао да жели да убије
некога и, пошто се није плашио ни Бога ни човека, одлучио је то да учини, а потом да оде својој кући на вечеру. Не кажем ово лакомислено, већ
као чињеницу. Колико год то чудно изгледало онима који су човечни,
убице морају сести и јести после убиства. Не постоји разлог зашто то не
би чинили, а има много разлога зашто треба то да чине. Прво, потребно
је да потпуно сачувају физичку и психичку живост да би могли да прикрију злочин. Друго, од напора уложеног у сам чин они огладне, а задо-
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вољство због постигнућа жељеног циља доноси опуштеност у пријатним
тренуцима. Међу онима који нису убице прихваћено је да је убица увек
преплављен страхом за своју безбедност и да је ужаснут својим чином
– али такав тип је редак. Сопствена безбедност му је, наравно, основна брига, али код већине убица сујета је изражена особина, тако да му,
заједно са усхићењем због успеха, улива сигурност у то да може бити
безбедан и, када поврати снагу храном, он настоји да буде безбедан,
баш као што млада домаћица приређује прву велику вечеру – уз мало
стрепње, али ништа више од тога. Криминолози и детективи говоре нам
да сваки убица, без обзира на то колико је интелигентан или лукав, увек
направи неку омашку у својој тактици – једну малу омашку, захваљујући
којој га окриве за учињено недело. Ово је, међутим, само полуистина. То
се односи само на убице које буду ухваћене. Многе убице не буду никад
ухваћене – дакле, многе убице никад не погреше. Ни овај човек није.
Што се тиче ужаса или гриже савести, затворски капелани, доктори и адвокати говоре нам да је од свих убица с којима су разговарали у
сенци смртне пресуде само понеко, ту и тамо, изразио кајање због свог
чина или показао неке знаке душевне патње. Већина њих, у ствари, испољава само љутњу због тога што су ухваћени док толике друге никад
не открију, или огорченост због тога што су осуђени због једног савршено разумног чина. Колико год да су били нормални и човечни пре
убиства, после њега потпуно су без савести. Јер шта је савест? Само учтив надимак за празноверје, што је, опет, учтив надимак за страх. Они
који повезују грижу савести са убиством несумњиво заснивају замисли
на опште познатом предању о Каиновом кајању, или своје крхке мисли
утискују у ум убице, добијајући тако лажне одговоре. Мирољубиви људи
нису у стању да проникну у такав ум, јер се не разликују од убице само
психички – разликују се и по хемијском саставу и грађи. Неки људи
могу да убију не само једног човека већ двојицу или тројицу, и да потом
мирно наставе да обављају свакодневне послове. Други не могу, ни под
најжешћим искушењима, да доведу себе чак ни у то стање да ране неког.
Управо овакви људи замишљају убицу у мукама гриже савести и у страху
од закона, док он за то време вечера.
Човек са крупним белим шакама био је спреман да оде кући и вечера баш као и господин Вајбрау – али претходно је морао нешто да
обави. Када буде то обавио, и то буде урадио без грешке, онда ће бити
још спремнији да оде кући и вечера, и учиниће то са истом лагодношћу
као и претходног дана, када су му шаке биле неокаљане.

Ходајте, господине Вајбрау, ходајте – и, док ходате, баците поглед
последњи пут на познате призоре свог сваконоћног путовања. Следите
траг варљиве светлости која води до трпезе у вашем дому. Осмотрите
топлину, боју и љубав коју она пружа, нахраните њоме очи и нека вам
нос заигра опхрван њеним благим домаћим мирисима – јер никад више
нећете за њу сести. Иза вас, удаљена мање од десетак минута хода, корача утвара-прогонитељ, која је проговорила у нечијем срцу и запечатила
вам судбину. Тако ходате вас двоје – ви и утвара – две магловите смртне
мрље – крећући се кроз зелени ваздух, плавичастим плочницима – једно
да убије, а друго да буде убијено. Ходајте. Не журите – не мучите своја
болна стопала – јер што спорије идете, дуже ћете удисати зелени ваздух
овог јануарског сумрака, видети уснули сјај уличних светиљки и мале
продавнице и чути пријатни жамор Лондонаца и тужну и свеприсутну
музику верглаша. Све то вам је веома драго, господине Вајбрау. Ви то не
знате сада – али за петнаестак минута имаћете две секунде да схватите
колико вам је све то неизмерно драго.
Ходајте, дакле, том лудом шаховском таблом. Сада сте у улици Лагос, међу шаторима луталица из Источне Европе. Следећег минута наћи
ћете се у улици Лојал лејн, међу страћарама које пружају уточиште бескорисном и измученом свету лондонских трговачких путника. Њихов
воњ задржао се у овој улици, чија мекана тама постаје тешка од јецаја
узалудности. Али ви не осећате неопипљиве ствари и корачате улицом
не примећујући ништа, као што чините свако вече, а онда улазите у Улицу Блин и корачате њоме. Од подрума до неба уздижу се велике зграде
насељене колонијом странаца. Њихови прозори, боје лимуна, усецају се
у зидове боје абоноса. Иза тих прозора одиграва се чудан живот, огрнут
облицима који не припадају ни Лондону, нити Енглеској – али, у суштини, исти онај пријатан живот који сте и ви живели, а који ћете ноћас
престати да живите. Високо изнад вас, један глас тихо певуши индијску
песму. Иза једног прозора видите породицу како обавља верски обред.
Иза другог прозора видите жену како мужу сипа чај. Видите и мушкарца
како поправља чизме, мајку како купа бебу. Све ове призоре видели сте
и раније – и никад их нисте запазили. Ни сада их не примећујете – али
приметили бисте их – кад бисте само знали да их никада више нећете
видети. Видети их нећете никад више – не зато што је река вашег живота
прошла свој природни ток, него зато што је један човек, поред којег сте
често пролазили ходајући улицом, у свом усамљеничком задовољству
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одлучио да природи преотме страшну моћ и да вас уништи. Можда је
зато и свеједно што не запажате све ове призоре – јер је ваш удео у њима
завршен. Ти лепи тренуци свакодневних прегнућа више неће за вас постојати: само један тренутак ужаса, а онда ћете утонути у таму.
Разарајућа сенка приближава вам се све више – и сада је двадесетак
метара иза вас. Чујете његове кораке, али се не окрећете. Познати су вам
ти кораци. Налазите се усред Лондона, у лагодној сигурности територије којом се свакодневно крећете, а кораци иза вас, како вам инстинкт
говори, само наговештавају присуство другог човека.
Али зар не чујете нешто у тим корацима – неки неприродан ритам?
Нешто што каже: Пази, пази. Чувај се, чувај се. Зар не чујете слогове
речи у-би-ца, у-би-ца? Не – у корацима нема ничег. Они су безизражајни. Кораци зла одјекују истим тихим звуком као и кораци поштења.
Али ови кораци, господине Вајбрау, доносе вам и пар шака – а у шакама
има нечега. Управо иза вас, тај пар шака протеже своје мишиће, припремајући се за ваш крај. У сваком минуту свог живота гледали сте људске
шаке. Да ли сте икад уочили ужас који са собом носе шаке – ти додаци
који су симбол тренутака поверења, присности и поздрава? Да ли сте
размишљали о грозној моћи која лежи међу тих пет пипака? Не – нисте
никад, јер су све људске шаке које сте видели у животу биле пружене ка
вама као израз љубазности и другарства. Ипак, мада очи могу да мрзе,
а усне да уједу, само ови висећи делови могу у себи да сакупе суштину
зла и да је претворе у бујицу уништења. Сотона може ући у човека кроз
многа врата – али само у шакама може пронаћи слуге своје воље.
Још само један минут, господине Вајбрау, и сазнаћете све о ужасу
људских шака.
Готово да сте стигли кући. Скрећете у своју улицу – Каспар – и сада
сте у средишту шаховске табле. Видите предњи прозор своје мале четворособне куће. Улица је мрачна, а три светиљке у њој сијају само мрљом
светлости, која наводи на погрешан пут више него тама. Мрачно је – и
празно, такође. Нема никога – светла не горе у дневним собама кућа, јер
породице вечерају у кухињи – само се, ту и тамо, види пригушено светло
у неколико соба на горњим спратовима, где живе подстанари. Никога
нема – осим вас и вашег сапутника који вас прати, а ви га не примећујете. Виђате га тако често да га никад не видите. Чак и да се окренете сада
и видите га, рекли бисте само „Добро вече“ и наставили пут. Чак се не
бисте ни насмејали на наговештај да је он можда убица. Та замисао би
вам се чинила сулуда.

Сада сте пред капијом. Сада проналазите кључ од врата. Сада улазите и качите о чивилук шешир и капут. Госпођице вас поздрављају из
кухиње, а мирис који се из ње шири (харинга!) одјек је тог поздрава – тек
што сте отпоздравили, када је снажно куцање продрмало врата.
Одлазите, господине Вајбрау. Одлазите од тих врата. Не додирујте
их. Бежите одмах. Бежите из куће. Потрчите са госпођицама до баште
иза куће, па преко ограде. Или позовите суседе. Само не дирајте та врата. Немојте, господине Вајбрау, не отварајте....
Господин Вајбрау отворио је врата.
Био је ово почетак оног што је постало познато као Ужаси лондонског давитеља. Прозвани су ужасима, јер су били нешто више од убиства
– нису имали мотив и подсећали су на црну магију. Свако од тих убистава било је почињено у време када се у улици у којој би нашли леш није
могао уочити нико – ниједан могући убица. Улица би била пуста. На
крају улице стајао би полицајац. У једном кратком тренутку, окренуо
би леђа. Онда би се поново окренуо ка улици, а затим потрчао у ноћ, са
вестима о још једном убиству. И у којем год правцу би погледао, није
видео никог, нити би му ико пријавио да је неког видео. Или би био на
дужности у некој дугачкој, мирној улици, а онда би га позвали да дође
у кућу жртава које је, неколико тренутака раније, видео живе. И, опет,
где год би погледао, није видео никог – и мада би се, на звук полицијске
пиштаљке, око тог краја одмах створио обруч и све улице биле претражене – убицу нису могли наћи.
Вест о убиству господина и госпође Вајбрау први је јавио наредник
полицијске станице. Ходајући Улицом Каспар, на путу за станицу, куда
је ишао да се јави на дужност, уочио је отворена врата на броју 98. Погледавши унутра, видео је, под плинском светлошћу предсобља, непомично
тело на поду. Погледавши пажљивије, зазвиждао је у пиштаљку, и кад су
му позорници одговорили, повео је једног са собом да претраже кућу,
а остале послао да надзиру све друге улице у суседству и да испитају
станаре околних кућа. Али нити у кући нити на улицама није пронађено
ништа што би указивало на убицу. Испитали су суседе са обе стране, као
и преко пута – али они нису ништа видели ни чули. Један је чуо господина Вајбрауа како долази кући – окретање његовог кључа у брави био је
тако редован вечерњи звук, рекао је он, да сте могли по њему да навијете
сат на пола седам – али све док наредник није зазвиждао у пиштаљку,
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није чуо ништа осим звука отварања врата. Нико није виђен како улази
у кућу или излази из ње, било на предња или на задња врата, а на вратовима жртава није било отисака прстију нити других трагова. Позвали су
синовца да погледа кућу – није приметио да нешто недостаје, а, уосталом, његов стриц није ни поседовао ништа што би било вредно украсти.
Оно мало новца у кући било је недирнуто, ниједан предмет није био
оштећен, па чак није било ни знакова борбе. Није било знакова ничега,
осим бруталног и бесмисленог убиства.
Господин Вајбрау је, према причама суседа и колега, био миран,
пријатан човек, привржен кући – човек који није могао имати непријатеље. Али, уосталом, жртве убистава ретко имају непријатеље. Ретко се
дешава да љути непријатељ који мрзи некога толико да хоће да га повреди жели и да га убије – јер учинити то значило би ослободити жртву
патње. Тако се полиција суочила са немогућом ситуацијом – ништа није
указивало нити на убицу, нити на мотив убистава – постојала је само
чињеница да их је неко починио.
Вест о овом догађају испунила је Лондон језом, а Малон енд
стрепњом. Убијено је двоје недужних људи – и то не из користи, нити из
освете – а убица, коме је убијање, очигледно, било успутни нагон, био је
на слободи. Није оставио трагове, а пошто је био сам, није било разлога
да не буде и даље на слободи. Сваки човек бистрог ума који делује сам,
и не плаши се ни Бога ни људи, може, ако тако одлучи, да у покорности
држи град, или читаву земљу – али, у свакодневном животу, злочинац је
ретко кад бистрог ума и не подноси усамљеност. Потребан му је, ако не
саучесник да га подржи, онда барем неко да га саслуша – таштина му
се храни задовољством ако непосредно уочи дејство свог дела. Из тог
разлога он често иде у барове, кафане и на друга јавна места. Онда се,
пре или касније, у другарској атмосфери, излане – и свеприсутни потказивач треба само да заврши посао.
И мада су свратишта, пабови и друга места били „прочешљани“, а у
њих постављени људи да мотре, и мада је шапатом пренета вест да оне
који имају неке информације очекује добра новчана награда и заштита,
било је немогуће открити ишта у вези са случајем Вајбрау. Убица очигледно није имао пријатеље нити друштво. Људи слични њему, већ познати полицији, били су привођени и саслушавани, али сваки је био у стању
да дâ добар алиби – и, за неколико дана, полиција се нашла у ћорсокаку.
Услед непрестаног подсмеха јавности – да је злочин почињен буквално
пред носом њених службеника, ови су се узнемирили – и, током четири

дана, сваки полицајац је напето патролирао својом дневном трасом. Петог дана, узнемиреност се појачала.
Било је то раздобље у години када су се приређивале чајанке и забаве за децу која су похађала недељне часове веронауке – и тако, једне магловите вечери, када је Лондон био пун слепих утвара, једна мала
девојчица, у прелепој недељној хаљиници и ципелицама, кренула је из
Логан песиџа ка парохији Светог Михајла. Није стигла тамо. Била је
жива све до пола седам – али је, заправо, била мртва од тренутка када
је изашла из куће. Неко налик на човека, неко ко је корачао улицом из
које је водио тај пролаз, видео ју је како излази – и од тог тренутка она је
била мртва. У магли за њом су се пружале велике беле шаке и, у року од
петнаестак минута, оне су је се дочепале.
У пола седам зачула се звиждаљка – они који су се одазвали, затекли су леш мале Нели Вринов у улазу у складиште у Улици Миноу.
Међу њима први беше наредник – он посла своје људе на битна места,
издавајући им наредбе одсечним тоном, у којем се осећао потиснут бес,
и грдећи полицајца коме је та улица била поверена. „Видео сам те, Магсоне, на крају улице. Шта си радио тамо? Био си тамо десет минута пре
него што си се окренуо.“ Магсон је почео да објашњава да је мотрио на
типа сумњивог изгледа на том крају улице, али га је наредник прекинуо:
„Дођавола са сумњивим ликовима. Не треба да тражиш сумњиве ликове.
Треба да тражиш убице. Муваш се ту... а то се догоди баш на месту где би
требало да будеш. Само помисли шта ће сада рећи.“
Брзином лоших вести нагрнула је гомила, бледа и узрујана, а потом, кад је чула да је незнано чудовиште опет искрсло, овај пут пред
дететом, лица су прожела маглу мржњом и ужасом. Онда су, међутим,
стигла амбулантна кола и још полицајаца, који су брзо растерали гомилу
и, док су се људи разилазили, наредникова мисао стврднула се у облику
речи, и са свих страна долазио је шапат: „Тачно пред њиховим носом.“
Истрага је касније показала да је четворо људи из тог краја, на које се
није сумњало, прошло поред тог улаза неколико секунди пре убиства и
да ништа нису чули ни видели. Нико није прошао поред девојчице док
је била жива, нити ју је видео мртву. Нико није видео никога другог на
улици осим самог себе. Полиција је поново остала без икаквог мотива и
без икаквог трага.
Сада се тај крај града, као што смо већ напоменули, препустио –
не паници, јер лондонска јавност никад није успаничена, већ зебњи и
ужаснутости. Ако су се овакве ствари дешавале у њима познатим ули-
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цама, онда је све било могуће. Где год би су се људи срели – на улици,
на пијаци или у продавници – расправљали би о само једној теми. При
првим обрисима сутона, жене би затварале прозоре и закључавале врата. На децу би брижљиво мотриле. Ишле би у куповину пре мрака и са
стрепњом би гледале, правећи се да не гледају, када ће им се мужеви
вратити са посла. Под донекле хумористичном кокнијевском помиреношћу са несрећом скривале су се непрестане црне слутње. Ћуд једног
човека са две шаке уздрмала је склоп и смисао свакодневног живота
ових људи, као што их увек може уздрмати свако ко презире човечанство и не плаши се људских закона. Оно што су почели да схватају јесте
да су стубови који подупиру мирољубиво друштво у којем живе заправо
само сламчице које свако може покидати, да су закони моћни само док
се поштују, да је полиција снажна само ако улива страх. Снагом својих
шака, овај један човек натерао је целу заједницу да уради нешто ново –
натерао ју је да размишља и оставио ју је запрепашћену пред оним што
је очигледно.
А онда, усред опште запрепашћености због прва два ударца, задао
је и трећи. Свестан ужаса који су његове шаке створиле и гладан попут
глумца који је барем једном осетио узбуђење због бројне публике, поново је објавио своје присуство – и, у среду ујутру, три дана после убиства
девојчице, у Енглеској су, за доручком, у новинама читали о злочину
који је био још страшнији.
У уторак увече, у 21.32, један позорник био је на дужности у улици
Џарниган роуд, и разговарао је, у том тренутку, са другим полицајцем,
под именом Петерсон, који је патролирао на врху Улице Клеминг. Овај
први полицајац видео је овог другог како хода том улицом. Могао се
заклети да је у том тренутку улица била пуста, да је видео једино хромог чистача ципела, кога је познавао из виђења, и који је прошао поред
њега и ушао у кућу са више станова, у споредној улици, преко пута оне
којом је ишао други полицајац. Позорник је имао обичај, као и сви други
позорници тих дана, да се стално окреће и осврће, без обзира на правац
кретања, и био је сигуран да је улица била пуста. Прошао је поред свог
наредника у 21.33, поздравио га, и одговорио на питање о томе да ли је
нешто видео. Изјавио је да није видео ништа и наставио је пут. Његова
траса завршавала се недалеко од Улице Клемент и, пошто ју је прошао,
окренуо се и поново, у 21.34, дошао до врха улице. Тек што је стигао, кад
је зачуо промукао глас наредника: „Грегори! Јеси ли ту? Брзо! Ево још
једног! Господе боже, то је Петерсон! Задављен. Брзо, позови све!

Био је ово трећи злочин Давитеља – догодиће се и четврти, и пети
– и онда ће тих пет ужасних злочина пасти у заборав, и никад неће бити
расветљени. То јест, барем што се тиче јавности и органа реда. Идентитет убице био је познат – али само двојици људи. Један од њих био је сам
убица – други је био један млади новинар.
Тај младић, који је о овим догађајима писао за своје новине Дневну
бакљу, није био ништа оштроумнији од других ревносних новинара који
су висили у близини ових пролаза, надајући се изненадној причи. Био
је, међутим, стрпљив – случају је пришао ближе од осталих – и, зурећи
у њега непрестано, најзад је, попут духа из чаробне лампе, лик убице
разазнао и уздигао са плочника на којем је овај стајао и убијао.
Након првих неколико дана, новинари су одустали од трагања за
ексклузивним причама, јер их није ни било. Сретали су се редовно у полицијској станици и делили међу собом оно мало података које су имали. Запослени су били љубазни према њима, али ништа више од тога.
Наредник је с њима расправљао о појединостима сваког убиства, давао
могућа објашњења убичиних метода, присећао се случајева из прошлости који су имали неку сличност са овим, а, што се тиче мотива, подсетио
их је на случај Нила Крима, где није било мотива, као и на развратног
Џона Вилијамса, истовремено наговештавајући да се ради на томе да се
ова ствар приведе крају, о чему није хтео ништа више да каже. Инспектор је, такође, био спреман да љубазно ћаска на тему убиства, али, кад
год би неки новинар хтео да поведе разговор о овом конкретном случају,
он би га само заобишао. Шта год да је полиција знала, то новинарима
није хтела да открије. Овај случај је за њих био право бреме и само ако
би сами, својим трудом, успели да ухвате кривца, могли би повратити
званични и јавни углед. Наравно, и Скотланд јард се укључио и имао је
на располагању сав материјал из полицијске станице, али полицајци су
се надали да ће они сами имати част да реше овај случај и, колико год
да би сарадња новинара била корисна у другим околностима, нису желели да ризикују да доживе пораз прераним откривањем својих теорија
и планова.
Наредник је, дакле, говорио надугачко и нашироко, постављајући,
једну за другом, занимљиве теорије, које су, узгред буди речено, све
одреда, новинарима већ раније пале на памет.
Млади новинар је убрзо одустао од ових јутарњих предавања на
тему филозофије злочина и почео је да лута улицама и да пише виспрене приче о утицају ових убистава на свакодневни живот људи. Био је
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то суморан посао, који је овај део града чинио још суморнијим. Путеви
пуни ђубрета, куће које су изгледале потиштено, замазани прозори – све
то је у себи носило горак јад који није будио саосећање – јад осујећеног
песника. Тај јад су створили туђини, који су живели на овај вештачки
начин јер нису имали дом, а нити су хтели да се потруде да свију гнездо
тамо где су могли, нити су хтели да лутају даље.
Није се могло открити много тога. Једино што је видео била су огорчена лица и једино што је чуо биле су насумичне претпоставке о идентитету убице и о његовој тајанственој вештини да се појави и нестане
непримећен. Како је једна од жртава био полицајац, јавне осуде упућене
полицији утихнуле су, а непознаница се сада огрнула у предање. Људи
су посматрали једни друге, као да мисле: „Можда је то он.“ Више нису
тражили човека који је личио на злочинца овековеченог у Музеју воштаних фигура Мадам Тисо – тражили су мушкарца, или можда неку
наџак-бабу која је починила баш ове злочине. Мисли су им углавном
биле окренуте ка странцима. Такво силеџијство и запањујућа лукавост
тешко да су могли да се повежу са Енглеском. Због тога је пажња била
усмерена на румунске цигане и турске продавце ћилима. Јасно је да се
управо тамо налазила „врућа“ тачка. Ти источњаци знали су разне трикове и нису имали праву религију – ништа што би их спутавало. Морнари који су се враћали из тих крајева испредали су приче о опсенарима који су постајали невидљиви, као и приче о чаробним египатским и
арапским напицима коришћеним у неописиво чудне сврхе. Можда то
они заиста умеју – никад се не зна. Били су толико подмукли и препредени, а покрети су им били тако нечујни – ниједан Енглез не би могао
да ишчезне попут њих. Готово сигурно испоставиће се да је убица неко
од тих људи – да се користи неким мрачним триком – и управо зато што
су били сигурни да је опсенар, сматрали су да не вреди трагати за њим.
Био је нека врста силе – држао их је потчињене, а сам је био недодирљив.
Сујеверје, које тако лако разбија крхку љуштуру разума, ушло је у њих.
Могао је да уради све што је хтео – никад га неће открити. Око ове две
ствари сви су се сложили, а потом су и даље ходали улицама, испуњени
огорченом помиреношћу са судбином.
Своје идеје саопштавали су новинару пригушеним гласом, осврћући
се лево-десно, као да би их ОН могао чути и походити. И мада је читав
округ размишљао о њему и био спреман да се на њега баци, тако снажно је, ипак, он деловао на њих и, да је било који човек на улици, рецимо неки човечуљак најобичнијих црта лица и грађе, узвикнуо: „Ја сам

то чудовиште!“, да ли би се њихов пригушени бес претворио у бујицу
која би га савладала и прогутала? Или би можда, изненада, приметили
нешто изван овог света у његовом сасвим обичном лицу и стасу, нешто
изван овог света у његовим обичним ципелама, нешто изван овог света
у његовом шеширу, нешто услед чега га ниједно њихово оружје не може
уплашити нити повредити? И зар не би одмах устукнули од овог ђавола
– баш као што је и ђаво устукнуо од крста који је направио Фаустов мач
– и тако му дали времена да побегне? Не знам – али толико су чврсто
веровали у његову непобедивост, да би можда и устукнули да се тако
нешто догодило. Али није се догодило. И данас се овај обичан човек,
пошто је утолио пожуду за убијањем, може видети и приметити међу
њима, као што су га све време виђали и примећивали, али, пошто нико
није ни помислио тада, нити би помислио сада, да је он баш тај, посматрали су га и тада, и посматрају га и сада, као што се посматра улична
светиљка.
Њихова вера у његову непобедивост постала је готово оправдана
– јер пет дана после убиства полицајца Петерсена, када су искуство и
надахнуће целокупне детективске силе Лондона били усмерени ка томе
да се он препозна и ухвати, задао је четврти и пети ударац.
Те вечери, у девет сати, млади новинар, који је ту висио готово сваке ноћи док му новине не би изашле, шетао је улицом Ричардс лејн.
Ричардс лејн је уска улица, оивичена делимично пијачним тезгама, а делимично кућама. Млади новинар био је у стамбеном делу улице, између
радничких кућерака с једне стране, и зида станице за теретне вагоне с
друге стране. Велики зид бацао је дебелу сенку на улицу, а под том сенком и под мртвачки бледим обрисима напуштених пијачних тезги чинило се као да се жива улица смрзла у тренутку између удисаја и смрти.
Светиљке, које би на неком другом месту личиле на златне ореоле, биле
су чврсте као драгуљи. Новинар, чувши ову поруку залеђене вечности,
управо је говорио себи да му је доста свега, кад се, у једном тренутку,
мраз разбио. У тренутку између једног корака и наредне тишине, један
снажан крик поцепао је таму, а у крику се чуо глас: „Упомоћ! Упомоћ!
Овде је!“
Пре него што је новинар и могао да смисли следећи потез, улица
је оживела. Као да су њени невидљиви станари чекали да чују тај крик,
врата сваког кућерка одмах су се отворила и из њих, као и из околних
уличица, излетели су нејасни сеновити облици савијени у облику знака
питања. На тренутак су застали, крути попут светиљки – а онда им је
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полицијска звиждаљка показала смер и јато сенки кренуло је уз улицу.
Новинар их је следио, а њега су следили други. Стизали су из главне
улице и из околних улица, неки управо прекинувши вечеру, неки тргнути из опуштеног одмора, раскомоћени и у папучама, неки посрћући на
слабашним ногама, а неки усправног држања и наоружани жарачима
или алатима свог позива. Ту и тамо, изнад треперавог облака глава, лебдели су лако уочљиви полицијски шлемови. Та тамна маса сручила се
на кућицу чији су улаз означили наредник и двојица позорника. Гласови
иза њих бодрили су их, вичући: „Упадајте! Нађите га! Уђите са друге
стране! Преко зида!“, док су они напред викали: „Назад! Назад!“.
Срџба руље, зачаране тајанственом опасношћу, изненада се провалила. Он је овде – на лицу места. Овог пута сигурно не може побећи.
Ум сваког беше усмерен на кућицу, енергија сваког продирала је кроз
улаз, и прозоре, и кров, и све мисли биле су упрте ка само једном незнанцу и његовом уништењу. Тако да нико није видео оног другог. Нико
није видео уску, пренатрпану уличицу и масу сенки које су се бориле,
и сви су заборавили да међу собом потраже чудовиште које се никад
није задржавало код својих жртава. Сви су, заправо, заборавили да су му
у свом масовном, осветничком крсташком походу пружили савршено
скровиште. Једино што су видели била је кућа – једино што су чули било
је цепање дрвенарије, разбијање стакла са предњих и задњих прозора и
полицију како издаје наредбе и виче заједно с потером – и они јурнуше.
Али убицу нису нашли. Једино до чега су дошли биле су вести о
убиству, једино што су могли на тренутак да виде била су кола хитне помоћи и једино на чему су могли да искале бес била је полиција, која је и
сама покушавала да савлада ту силу која им је осујећивала труд.
Новинар је успео да се пробије до врата кућице и да добије причу
од позорника задуженог за тај крај. У кућици су живели пензионисани
морнар, његова жена и кћи. Вечерали су– и, на први поглед, чинило се
да их је, усред те радње, све покосио неки отровни гас. Кћи је лежала
мртва на простирци испред огњишта, држећи у руци парче хлеба премазано маслацем. Отац је пао са столице и висио са стране, оставивши
на тањиру пуну кашику сутлијаша. Мајка је лежала пресамићена испод
стола, с парчићима разбијене шољице и капима топле чоколаде у крилу.
Али, за само неколико секунди, помисао на гас била је одбачена. Један
поглед на њихове вратове показао је да је Давитељ поново био на делу –
полицајци су стали и осврнули се по соби и сместа утонули у фатализам
јавног мњења. Били су беспомоћни.

Била је ово његова четврта посета – укупно седам убистава. Као што
знате, починио је још једно – и то управо те ноћи – а потом је отишао у
историју у виду тајанственог лондонског ужаса, вративши се пристојном
животу који је одувек водио, готово заборавивши на то што је учинио,
потпуно неоптерећен сећањима. Зашто је престао? Одговор не знамо.
Зашто је почео? Ни овај одговор не знамо. Просто се тако десило – и, ако
уопште и размишља о овим данима и ноћима, вероватно их се сећа као
што се сви сећамо лудорија, безобразлука и ситних грехова из детињства. Кажемо себи да то заправо и нису били грехови, јер тада нисмо били
свесни себе, и нисмо схватали шта чинимо, и осврћемо се и сећамо тог
шашавог малог створења које смо некада били, и праштамо му зато што
није знало. Мислим да је и код овог човека то био случај.
Много је било таквих људи. Јуџин Арам је, после убиства Данијела
Кларка, живео мирно и спокојно четрнаест година, непрогоњен злочином који је починио и непољуљаног самопоштовања. Др Крипен је убио
своју жену, а потом лепо живео с љубавницом у кући под чијим је подовима супругу закопао. Констанс Кент, ослобођена оптужбе за убиство
свог млађег брата, водила је миран живот пет година пре него што је
признала злочин. Џорџ Џозеф Смит и Вилијам Палмер водили су пријатан друштвени живот, без икаквог страха или кајања због жртава које су
отровали или утопили. Чарлс Пис, у тренутку свог јединог неуспелог и
по њега кобног покушаја убиства, већ је био угледан грађанин који се занимао за старе и вредне предмете. Сви они ухваћени су након извесног
времена – али много више убица него што можемо и да претпоставимо и
данас води нормалан живот и умреће као пристојни људи, неоткривени
и ван сваке сумње. Баш као и овај човек.
У једном тренутку, додуше, за длаку је избегао да буде ухваћен – и
можда га је баш тај догађај навео да се заустави. Спасао се захваљујући
грешци у расуђивању већ поменутог младог новинара.
Чим је добио целу причу о случају, што је потрајало неко време, новинар је провео петнаестак минута на телефону, шаљући причу, а након
тога, када га је професионални жар већ био напустио, осетио се физички уморним и духовно узнемиреним. Није још могао да оде кући – новине су излазиле тек за сат времена, тако да је свратио у бар на пиће и
сендвиче.
И управо тада, када је већ био престао да размишља о читавом овом
случају, и док је разгледао бар и дивио се гостионичаревом добром укусу када је реч о ланцима за сатове, као и његовом доминантном држању,
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и док је размишљао о томе како гостионичар који тако добро води своју
крчму живи удобније од неког новинара, једна искра светлости ушла
је, ниоткуда, у његов ум. У том тренутку он није размишљао о ужасима
Давитеља – ум му је био усредсређен на сендвич. Будући из паба, сендвич је био врло занимљив. Хлеб је био исечен танко, био је премазан
маслацем, а шунка није била стара два месеца – била је управо онаква каква шунка и треба да буде. Сетио се човека који је измислио ову
посластицу – Ерла од Сендвича, а потом га је ум одвео до краља Џорџа
Четвртог, па затим до свих осталих краљева по имену Џорџ, и најзад до
предања о оном Џорџу који се питао како је јабука ушла у питу са јабукама. Запитао се да ли би Џорџ исто тако желео да зна како је шунка
ушла у сендвич са шунком и колико би му требало да схвати да шунка
није могла тамо да уђе да је неко није ставио. Он наручи још један сендвич и, у том тренутку, један мали, живахни кутак његовог ума реши читаву ствар. Ако се шунка налази у сендвичу, неко је морао ту да је стави.
Ако је седморо људи убијено, неко је морао бити на том месту да би их
убио. Ни авион ни аутомобил не могу стати у џеп – дакле, неко је морао
да се склони, било тако што ће побећи, било тако што ће остати на лицу
места – и стога...
Управо беше замишљао насловну страну својих новина, са причом коју би оне пренеле ако би му теорија била тачна и – што је била
само претпоставка – ако би му уредник имао довољно храбрости за тако
смео потез, када га је узвик „Господо, молим вас, време је! Напоље сви!“
подсетио колико је сати. Устао је и изашао у густу маглу, испресецану
неправилним барицама поред пута и блеском светлости аутобуса. Био је
уверен да има праву причу, али чак кад би то и доказао, није био сигуран да би му новине дозволиле да је објави. Имала је једну велику ману.
Била је истинита – али та је истина била немогућа. Померала је темеље
свега у шта су читаоци новина веровали, а новински уредници им помагали да верују. Можда би поверовали да турски трговци ћилимима имају
дар да постану невидљиви. У ово, међутим, не би поверовали.
Како се испоставило, нико то од њих није ни тражио – јер причу
није ни написао. Пошто су новине већ биле изашле, и пошто је био сит
и подстакнут својом теоријом, помислио је да би могао да проведе још
пола сата испитујући је. Стога је кренуо у потрагу за човеком кога је
имао на уму – човеком седе косе и крупних белих шака – иначе, свакодневним пролазником на кога нико не би обратио пажњу. Желео је
да га суочи са својом идејом без упозорења, спремајући се да се нађе на

домету човека наоружаног предањима ужаса и језе. Изгледало је, можда, као чин врхунске храбрости да се неко, без икакве наде у непосредну
помоћ са стране, препусти на милост и немилост ономе ко је читаву парохију држао у ужасном страху. Али није било тако. Није размишљао о
опасности. Није размишљао ни о дужности према свом послодавцу нити
о оданости својим новинама. Само га је водио нагон да причу доведе до
краја.
Полако се удаљавајући од крчме, прешао је у Улицу Фингал и упутио се ка Тргу Дивер, где се надао да ће наћи тог човека. Али пут му се
завршио раније. На углу са Улицом Лотус угледао га је – њега, или човека сличног њему. Улица је била слабо осветљена и није могао добро да
га види – али видео је беле шаке. Шуњао се за њим двадесетак корака, а
потом му се приближио – и кад су стигли до места где се вијугава пруга
укрштала са улицом, био је сигуран да је то он. Пришао му је и обратио
му се уобичајеном фразом којом су у крају, тих дана, заподевали разговор: „Дакле, јесте ли можда видели убицу?“ Човек се зауставио и оштро
га је погледао – а онда је, уверивши се да новинар није убица, рекао:
„А? Не, нисам, нити ико други, дођавола. Сумњам и да ико хоће.“
„Не знам. Размишљао сам о њему и сетио се нечег.“
„Да?“
„Наравно. Пало ми је на памет сасвим изненада. Пре четврт сата. И
схватио сам да смо сви били слепи. Истина је била ту, пред нама.“
Човек се поново окренуо и погледао га, а поглед и покрет били су
му прожети сумњичавошћу према неком ко је, изгледа, превише знао.
„О? Је ли тако? Па, ако сте тако сигурни, зашто нам је не саопштите?“
„И хоћу“. Ходали су један поред другог и готово су стигли до краја
уличице, до места где се она спајала с Тргом Дивер, а онда се новинар
нехајно окренуо према човеку и дотакао га по руци. „Да, сада ми се све
чини врло једноставно. Али још постоји нешто што не разумем. Једна
мала ствар коју желим да разјасним. Мислим на мотив. Дакле, као мушкарац мушкарцу, реците ми, наредниче Отермол, зашто сте убили те недужне људе?“
Наредник стаде – стаде и новинар. Са неба, које је чувало одраз
лондонског копна, допирало је тек толико светлости да обасја наредниково лице, а наредниково лице га је гледало с тако финим и љубазним
осмехом да су се очи новинара следиле. Осмех се задржао неколико секунди. Онда је наредник рекао: „Па, искрено, господине из новина, не
знам. Заиста не знам. Заправо, и сâм сам се питао. Али сетио сам се –
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баш као и ви. Сви знају да не можемо да контролишемо деловање својих
мисли. Зар не? Идеје нам улазе у главу без питања. Међутим, обично се
претпоставља да сви можемо да контролишемо своје тело. Зашто? А?
Ми наслеђујемо свој ум од ко зна кога – од људи који су умрли стотине
година пре него што смо се родили. Зар не добијамо можда и тела на
исти начин? Наша лица – наше ноге – наше главе – они нису потпуно
наши. Ми их не стварамо. Ми их добијамо. И зашто нам идеје не би
улазиле у тела исто као што нам улазе у ум? А? Зар идеје не могу да
живе у нашим живцима и мишићима исто као што живе у нашем мозгу?
Можда ти делови тела нису заправо наши и можда идеје могу да улазе
у те делове тела изненада, као што улазе у...у“ – он испружи руке, показавши огромне шаке у белим рукавицама и космате зглобове – испружи
их према новинаревом врату тако брзо да их новинареве очи нису ни
приметиле – „у моје шаке.“

ТОМАС БЕРК (Thomas Burke, 1886–1945) – енглески писац. Писао је углавном о родном Лондону и његовим житељима, претежно из нижег сталежа, а у
причама му се стапају сурови реализам, поетика и мелодрама. Најпознатије дело
му је збирка приповедака Ноћи у четврти Лајмхаус (Limehouse Nights, 1916), у
којој описује живот у кинеској четврти Лондона. Неке од ових прича надахнуле су
чувеног холивудског редитеља Дејвида В. Грифита да сними филмове Сломљени
цветови (Broken Blossoms, 1919) и Улица снова (Dream Street, 1921). Године 1949.
критичари су Беркову приповетку Шаке господина Отермола (The Hands of Mr
Ottermole, 1931) прогласили најбољом тајанственом причом свих времена.
Зорана Кокир
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Серхиј Пантјук

ДВЕ ПЕСМЕ
Превео са украјинског Јарослав Комбиљ

ПРОГРЕСИВНА АМНЕЗИЈА
Када пушке средњег домета
дорђају од твојих брига
у подручјима урбанизованих урином
закукурикаће петлови али поплаве неће бити
ти ћеш се помолити за одбијање
жена које су помрле почетком гвозденог доба
не дознавши за постојање хигијенских уложака
и средстава против целулита
(истини за вољу о пољупцима су знале све
зато су и рађале велике војсковође)
а данас ниједан лептирић
није у стању долетети до средине ноћи
и са свих тремова избацивали су као мачку
блесасту просјакињу Памћење
и можда ће ти на првотним рушевинама
некад познатог трговачког центра
испричати симпатичну бајку
о сусрету Довбуша1 и Кармаљука2 на Елби

1
2

Олекса Довбуш (1700–1745) – хајдучки харамбаша. (Прим.прев.)
Устим Кармаљук (1787–1835) – хајдучки харамбаша. (Прим.прев.)
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122

Ти не верујеш у мој умор.
Баш ти хвала.
Спиритуалистичка магла
родила је змију,
а затим –
нож и секиру.
У близаначким кавалкадама
дана –
ја сам – као дуг
банкротирале берзе.
А воз,
који је, као промаја,
простењао –
то је први редак
у мојој песми.
Избор је:
напити се или умрети.
Спреман сам на све,
само да –
свакодневно не успузавам
излизаним степеништем
у крипту сопствене душе,
где су се по ћошковима скориле
разгажене мошти
нада...
Далеки пећински брате,
радуј се!
Твој поинтелектуаљени потомак
добио је велико наследство –
право правде и
право гласа
(сваког да шаље код извесне мајке)
и још једно право –
становати у аутобусу,
који саобраћа између два града.
А затим лутати по станици,

прекорачујући преко смећа
и голотрбих Циганчића,
док се у мозгу не отопи
дим самозадовољства.
Доћи ће у сећање сиви
снопићи менте,
први снег на дан Богородице,
оштар, као со,
и стазица у долини,
која је нежно миловала пете –
(њу је угазио
још прапрадеда Фиљ)
и комшијске баке,
које су због нечег увек
мирисале хлебом,
и на седељкама
причале о глади
и нечастивима,
на слици сећања
појављују се (иако бледо –
јер провиде се кроз њих),
десетине стандардних крстова.
Осврнућу се на године,
неразумно проћердане
и схватићу,
стиснувши чуђење
у песницу –
још неколико зима –
и простор дедовског гробља
постаће већи
од простора села!
Али за мене –
пасторка града –
неће се наћи места.
И зато од мирисних
вечери,
обељених још топлим
млеком –
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са печатом
неминовности
на челу
враћам се у своју
Содому.
Ја још идем.
И ја нисам једини –
давно заборављене матере син.
Нас је – на хиљаде,
безброј.
Иза је пепео
од мостића
који се пружао од душе до села –
до оног – од врбе, јабуке,
калине,
освећеног првим „у-а!“
И шкрипом колевке,
бајком, Шевченком, извезеним
на платну,
бедом...
Уосталом –
то су само одблесци
некадашњих муња
и заборављеног грома –
јер више нема
пута своме дому...
А нама је добро.
Вучемо се један за другим –
сиви, ружни,
дроњавих ногавица –
и увија се, као у калу
змијарник у срцима нашим.
Ми смо – са конвејера,
јер испилили смо се
у инкубаторском боксу –
најобичнији богомољци
ради спасења сопствене коже.
А нама је добро,

јер не видимо како у близини,
у заточеништву мајчине душице,
у прашини путева соли,
гологлава и боса,
моли се Мајка Божија
за наш неопростиви грех
и очекивану заштиту.
Располућен о седло
крвари запад,
а шеве кистовима крилаца,
умоченим
у сукрвичасти тор
нехајно размазују
небо мрљама –
наших падова
испрекиданом линијом...
Доста је.
Цвет.
Ољуштила се позлата.
Одлазим из ове гужве
без жала и животињског страха.
Ево црта.
Ево чекић
и ексери.
И дланови су спремни...
Удри.
Нек се све репродукује
поново –
и видећу –
у магли столећа –
прираста уз дрво
сломљена
првотна
грана.
И вера...
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СЕРХИЈ ПАНТЈУК (1966), песник, новелист, романописац, новинар, преводилац, издавач.
Објавио је осамнаест збирки песама, два романа, једну збирку новела, две
збирке приповедака за децу, те бројне публикације у домаћој и страној периодици.
Као издавач, највише је оријентисан на поезију и прозу младих, па и почетника.
Добитник је неколико књижевних награда.
Превођен је на 15 светских језика.
Члан је Националног удружења новинара Украјине, као и Националног
удружења књижевника Украјине.

Јарослав Комбиљ
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Јохан Волфганг Гете

ПЕСМЕ
Превела с немачког Милена Ћировић

ПРИЈАТЕЉСКИ СУСРЕТ
У широком капуту, увитом до браде,
ходао сам врлетстазом, стрмом, сивом,
сишавши доле до на зимске ливаде,
немирног ума, ка бегу непојмљивом.
Одједном се јави светлост новог дана:
Девојка долази небо да посматра
узорна, попут оних дражесних дама
песничког света. Вене ожеже ватра.
Окрећем се, пак и пуштам је да оде
што дубље се у наборе увукавши,
пркосно као да желех да се згрејем,
а ипак је пратим! Готово је! Стаде.
Издржати под тим плаштом не могавши
збацих га: заогрнух је загрљајем!
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НАЂЕНИ ЦВЕТ
Прошетах шумом
ради себе, сам
не тражећи ништа
жељи одушке да дам.
У сенци видех
цветић* да стоји,
блистав кô звезде,
као окце леп.
Хтедох га убрати,
умилно рече тад:
„Требам ли откинут
да увенем млад?“
Ископах га сасвим
с корењем и прућем,
пренех их до врта
прекрасне ми куће.
Засадих га опет
на тијано место;
Сад се разгранава
и процвета често.

*
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Ова алегоријска љубавна песма (први наслов јој је био Госпођа Гете) настала је 26.
августа 1813. године, као Гетеов омаж његовој супрузи Кристини (1767–1816). Повод
је била 25. годишњица њиховог првог сусрета у парку на Илму у Вајмару 12. јула 1788.
године. Кристина је у то време радила као цвећарка у фабрици, те отуда и алузија на
„цветић“. (Прим.прев.)

ДА ЛИ ТЕ ВОЛИМ
Да ли те волим, не знам.
Од погледа једног на лицу твом,
Што само једном твоје очи мије,
Срце ми беше ослобођено агоније.
Бог зна колико се добро осећам!
Да ли те волим – не знам.

ИЗ ЧЕГА СМО НАСТАЛИ?
Из чега смо настали?
Из Љубави.
Без чега смо изгубљени?
Без Љубави.
Шта нас снажи?
Љубав.
Може ли се наћи Љубав?
Кроз Љубав.
Шта нас теши?
Љубав.
Шта нас бескрајно сједињује?
Љубав.

МИЊОН
Не тражи да зборим, већ реци: „Ћути!“
Да сачувам тајну на дну срца свог;
Открио бих душу теби, што слути
Ал’ судба ми даде живот убогог.
У часу кад сунчев зауставља ток
Мрачну ноћ, одавно умрло вече;
Чврсти гребен отвори груди, те сок
Скритог извора кроз њега потече.
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На рамену драгог свако би да сни
На груд’ма јаде своје да изјада
Ал’ пусти завет на усанама спи
И само Бог може њиме да влада.

ЈОХАН ВОЛФГАНГ ГЕТЕ (Johann Wolfgang von Goethe 1749–1832) рођен
је у Франкфурту на Мајни. Био је песник и писац, филозоф и научник. Стварао
је у време европског класицизма и романтизма, посебно у време књижевног
покрета Sturm und Drang.
Гетеов духовни развој се огледа првенствено у лирици. Његов пут песника
пролазио је кроз различите развојне фазе: од побожних песама, преко ана
креонтских до песничког заноса природом, у којој види стваралачке слободе
и снагу (Добродошлица и растанак). У првој фази свог песништва изражавао
је бунтовништво, које је и оличење младости, затим га окупира природа пуна
демонских и непријатељских сила, да би у зрелом добу прерастао у песника хармоније, који у природи види склад и ред, а божанске силе су наклоњене човеку
(Путникова ноћна песма). Његова поезија постаје чулна и мисаона. Веровао је да
она долази из срца, да се заснива на песниковим осећањима и искуствима, а не на
идеји каква би требало да буде песма. Његова поезија и његова дела вуку корен
из властитог искуства. Гетеова најпознатија дела су лирски романи Јади младог
Вертера (1774), Године учења Вилхелма Мајстера (1796) и Путовања Вилхелма
Мајстера (1821), најпознатије драме Фауст, коју је творио 6 деценија, Торквато
Тасо (1790), Ифигенија на Тауриди (1787), Гец од Берлихингена (1773), а песничка
дела су Херман и Доротеа, Баук или Краљ вилењака, Прометеј, Добродошлица и
растанак, Мињон и др. Препевао је са српског на немачки језик познату баладу
Хасанагиница.
Гетеова дела су део класичне књижевности и, као таква, имају велики утицај
на остале сфере уметности.
Милена Ћировић
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Ралф Валдо Емерсон

ПЈЕСНИК
Превео са енглеског Мирко Богдановић
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

A moody child and wildly wise
Pursued the game with joyful eyes,
Which chose, like meteors, their way,
And rived the dark with private ray:
They overleapt the horizon‘s edge,
Searched with Apollo‘s privilege;
Through man, and woman, and sea, and star
Saw the dance of nature forward far;
Through worlds, and races, and terms, and times
Saw musical order, and pairing rhymes.1

			
Olympian bards who sung
				Divine ideas below,
			
Which always find us young,
				
And always keep us so.2

Они коју су цијењени арбитри укуса често су особе које су стекле
нешто знања о задивљујућим сликама или скулптурама, те посједују
склоност према свему што је отмјено; но ако се запитате да ли су они
лијепе душе и да ли су им властита дјела попут лијепих слика, сазнаћете
да су себични и пожудни. Њихово образовање је локалног карактера, као
[Ћудљиво дјете знања дубока/ игри се преда весела ока,/ Што кô метеор, бира‘ пут,/ Парајућ
таму, стрмоглав, љут:/ И оком тим хоризонт пријеђе/ Као Аполон упирућ вијеђе;/ У човјеку,
жени, мору и звијезди/ Видећ природе плес што језди;/ У поднебљима, расама, смјенама
зиме,/Музику видећ и парне риме.] – одломак из једне недовршене Емерсонове пјесме која је
објављена тек постхумно. (Сви стихови у овом тексту дати су у властитом преводу.)
2
[Одозго с Олимпа сама/ Божанске идеје барди /Дадоше пјесмама нама/ Да заувијек будемо
млади.] – одломак из Емерсонове „Оде љепоти“
1
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кад бисте на једном мјесту трљали цјепаницу сува дрвета да запалите ва
тру, а њен остатак би и даље био хладан. Њихово познавање умјетности
је некакво проучавање правила и појединости, или неки ограничен суд о
боји или облику, који се износи зарад забаве или разметања. То је доказ
плиткости науке о лијепом, онакве каквом је замишљају наши аматери,
па се чини да су људи изгубили перцепцију о тренутној зависности об
лика у односу према души. У нашој филозофији не постоји учење о об
лицима. Уметнути смо у наша тијела, као што се жеравица меће у тигањ
да бисмо је носили; али нема одговарајуће усклађености између духа и
органа, а још мање изницања овог другог из оног првог. Па тако, с обзи
ром на остале облике, разумни људи не вјерују у било какву суштинску
зависност материјалног свијета од мисли и воље. Теолози сматрају да
је прича о духовном смислу једног брода или облака, једног града или
уговора – само зидање кула у ваздуху, па више воле да се врате на чвр
сто тло историјских доказа; чак су се и пјесници задовољили грађанс
ким и устаљеним начином живота, па пишу пјесме из своје фантазије,
на сигурној удаљености од властитог искуства. Но, узвишенији духови
овога свијета никада нису престали да истражују двоструки смисао сва
ке чињенице примљене посредством чула, или да кажем четвороструки
или десетоструки дио једног многоструког смисла; Орфеј, Емпедокле,
Хераклит, Платон, Плутарх, Данте, Сведенборг,3 и мајстори вајарства,
сликарства и поезије. Јер ми нисмо тигањи, ни носила, па чак ни но
сиоци ватре, ни лучоноше, ми смо њена дјеца, створени од ње, од истог
божанства саздани, у другом или трећем кољену, кад о томе нисмо ни
знали. А та скривена истина, да су изворишта са којих теку све ријеке
времена, и сва његова створења, суштински идеална и лијепа, уводи нас
у разматрање природе и улоге пјесника, или човјека љепоте; води нас
ка средствима и грађи коју користи, те општем стању умјетности у да
нашње вријеме.
Обим проблема је велик, јер пјесник је представник. Он, међу неост
вареним људима, стоји као потпун човјек и извјештава нас, не о властитом
богатству, већ о богатству заједничком. Млад човјек поштује генијалне
људе, јер, истину говорећи, они више представљају њега него он сам. Они
Сви они су приказивали „многоструки смисао чињенице примљене посредством чула“: Орфеј
је својом свиралом очаравао звјери и дрвеће и стијене; Емпедокле је учио о неуништивости
материје, подложне промјенама од хармоније до несклада; Хераклит о јединству свега што
је подложно промјени – „све тече“ и „не можеш два пута загазити у исту ријеку“; Платон
је трагао за идеалном стварношћу у материји, а Плутарх у људским животима; Дантеова
божанска визија премостила је овоземаљско искуство са рајским и пакленим; а Сведенборг
је био Емерсонов мистик у „Репрезентативним људима.“ (Примједба преводиоца.)
3

132

од душе примају исто што и он, али у већој мјери. Природа увећава своју
љепоту пред очима заљубљених људи, због њиховог увјерења да пјесник
истовремено посматра њене представе. Он је усамљен међу својим савре
меницима по истини и по свом умијећу, али са таквом утјехом у својим
стремљењима да ће то, прије или касније, привући све људе. Јер, сви људи
живе за истину и траже јој израза. У љубави, умјетности, похлепи, полити
ци, раду, играма, ми учимо да изразимо своју болну тајну. Човјек је само
једна половина, а друга половина је његов израз.
Ако изузмемо нужне публикације, адекватни изрази су ријеткост.
Не знам како је дошло до тога да нам требају тумачи, али чини се да су
људи великом већином малољетници, који још нису дошли до својине,
или мутавци, који нису у стању да препричају разговор који су водили
са природом. Нема човјека који не слути нешто натчулно у сунцу или
звијездама, земљи и води. Оно стоји и чека да му учини нарочиту услугу.
Али постоји нека препрека или нека претјерана равнодушност у нашем
устројству, која им не дâ да се препусте датом утиску. Тај утисак је су
више слаб да би нас учинио умјетницима. Требало би да сваки додир
изазове дрхтај. Требало би да сваки човјек буде умјетник у тој мјери да је
у стању да, у разговору, исприча шта га је снашло. Па ипак, искуство нам
показује да те зраке или удари имају довољно снаге да стигну до наших
чула, али недовољно да досегну до живаца и потакну властиту репродук
цију у говору. Пјесник је личност у којој су ове моћи у равнотежи, човјек
без сметњи, који види и барата оним о чему други сањају, који прелази
цијелу раздаљину искуства и представник је човјечанства – по томе што
посједује највећу моћ примања и давања.
Јер универзум има троје деце, рођене у исто вријеме, која се изнова
појављују под различитим именима у сваком систему мишљења; било да
их зову узрок, дјеловање и посљедица; или, пјесничким језиком, Јупи
тер, Плутон, Нептун; или, језиком теологије, Отац, Син и Свети Дух; но
ми ћемо их овдје назвати Зналац, Чинилац и Казивалац. Сваки од њих
понаособ, представља љубав према истини, љубав према добру и љубав
према љепоти. Они су равноправни. Сваки је оно што јесте, суштински,
тако да се не може превазићи или рашчланити, и сваки у себи посједује,
сем властите моћи, и латентну моћ осталих.
Пјесник је казивалац, називалац, те представља љепоту. Он је вла
дар и стоји на средишту. Јер свијет није насликан или украшен, већ је
од самог почетка лијеп; а Бог није створио неке лијепе ствари, него је
љепота стваралац универзума. Зато пјесник и није неки самозвани вла
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стодржац, већ цар по властитом праву. Критика је опустошена језиком
материјализма, који претпоставља да су мануелне вјештине и дјела пр
венствена одлика свих људи, те омаловажава оне који говоре, а не раде,
превиђајући чињеницу да су неки људи, то јест пјесници, казиваоци по
природи, послани на овај свијет с циљем да изражавају, па их мијеша са
онима чија је струка дјеловање, а они је занемарују подражавајући кази
ваоце. Но, Хомерове ријечи су драгоцјене и дивне Хомеру, колико су и
Агамемнонове побједе Агамемнону. Пјесник не чека на јунака или муд
раца, већ, како они првенствено дјелују и мисле, тако и он првенствено
пише о ономе што ће бити казано и што се мора рећи, и, премда они
имају првенство, ипак су, у односу на њега, други по реду и потчињени;
попут модела у атељеу каквог сликара, или попут помоћника који доно
се грађу архитекти.
Сва поезија је написана прије настанка времена и, када год смо у
тако фином расположењу да можемо продријети у ону област у којој је
ваздух музика, ми чујемо те исконске цвркуте и настојимо да их запи
шемо, но сваки пут изгубимо ријеч или стих и додамо нешто своје, па
тако криво испишемо пјесму. Људи истанчанијег слуха биљеже те такто
ве вјерније, а те биљешке, иако несавршене, постају пјесме народа. Јер,
природа је уистину онолико лијепа колико је и добра, или разумна, а
мора и изгледати онаквом каква је саздана или спозната. Ријечи и дјела
су прилично индиферентни видови божанске енергије. Ријечи су дјела,
а дјела су једна врста ријечи.
Обиљежје је и препорука пјесника да он обзнањује оно што нико
није прорекао. Он је истински и једини учењак; он зна и казује; он је је
дини казивалац новости, јер је потајно присуствовао појави коју описује.
Он је посматрач идеја и откривалац оног нужног и посљедичног. Јер
ми сад не говоримо о човјеку са пјесничким талентима, или о марљи
вости и пјесничкој вјештини, већ о истинском пјеснику. Прије неки дан
сам учествовао у разговору о једном скорашњем писцу стихова, човје
ку истанчана духа, чија је глава, рекло би се, музичка кутија испуњена
њежним мелодијама и ритмовима, а чију вјештину и владавину језиком
нисмо могли довољно нахвалити. Но када смо дошли до питања није
ли он тек лиричар а не пјесник, морали смо признати да је он само са
временик, а не бесмртник. Он се не издиже изнад наших ограничења,
као Чимборазо,4 пропињући се из огољеног подножја ка свим поднебљи
ма земаљске кугле, са појасима биљака са свих географских дужина на
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Планина у Еквадору. (Прим. прев.)

својим високим и паперјастим обронцима; тај гениј је уређени врт какве
модерне куће, украшен фонтанама и киповима, са мушкарцима и жена
ма високога рода што стоје и сједе на његовим стазама и терасама. Кроз
све варијације ми чујемо основни тон конвенционалног живота. Наши
пјесници су људи од талента, који пјевају, а нису дјеца музике. Повод је
од другостепене важности, исполираност стихова је примарна.
Пјесму не чини метар, већ повод за његово стварање – мисао тако
снажна и жива да, попут духа биљке или животиње, има властиту архи
тектуру и краси природу нечим новим. Мисао и облик су равноправни у
временском слиједу, али по реду стварања мисао претходи облику. Пјес
ник има нову мисао; он има да разоткрије једно цијело ново искуство;
он ће нам испричати како га је доживио, а сви људи ће бити богатији
за његов доживљај. Јер искуство сваког новог раздобља тражи нове ис
повјести, и свијет као да чека свог пјесника. Сјећам се како сам, у мла
дости, једнога јутра био дирнут вијестима да се, у једном младићу, који
је сједио за столом близу мене, јавио гениј. Он је оставио свој посао, од
лутао, нико не зна куда, и написао стотине стихова, али није знао рећи
да ли је оно што бјеше у њему тиме изречено; није умио рећи ништа сем
тога да је све другачије – човјек, звијер, небо, земља и море. Како смо га
радо слушали, са каквим повјерењем! Као да је и друштво било доведено
у питање. Сједили смо под свјетлошћу зоре, која ће погасити све звијез
де. Бостон је изгледао двоструко даљи него претходне ноћи, или чак још
удаљенији. Рим – шта је био Рим? Плутарх и Шекспир били су свело
лишће, а о Хомеру више није требало слушати. Било је довољно сазнање
да је тог дана написана поезија, под истим кровом, поред тебе. Шта! Тај
чудесни дух се није расплинуо! Ти камени тренуци још свјетлуцају и још
су живи! Замишљао сам да су сва пророчишта замукла и да је природа
утрнула своје ватре; и гле, цијеле ноћи, из сваке поре, исијавала је та
дивна румен. Свако има неког интереса од појаве пјесника и нико не зна
у којој мјери га се то може тицати. Знамо да је тајна свијета дубока, али
ко или шта ће бити њен тумач, то не знамо. Тутњава планине, неко ново
лице, нова личност, могу нам дати кључ у руке. Наравно, драгоцјеност
генија, за нас, почива у истинитости његовог исказа. Таленат се може
поигравати и жонглирати; гениј схвата и сабира. Човјечанство се већ
добрано окористило спознајом себе и својих дјела, а сада најистакнутији
стражар са врхунца објављује своје вијести. То је наистинитија ријеч
икада изговорена, најподобнији израз, најмузикалнији и непогрешиви
глас свијета за то доба.
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Све што називамо светом историјом потврђује да је рођење пјес
ника главни догађај у хронологији. Човјек, никада толико обмањиван,
ишчекује долазак брата који ће га одржати на путу истине, све док она
не постане и његова истина. Са каквом радошћу почињем читати пјесму
у чије се надахнуће поуздавам! Моји окови ће сад попуцати; винућу се
изнад ових облака и непрозирних магли у којима живим – непрозирних,
иако се чине прозирнима – и са небеса истине видјећу и схватићу мој
род. Да видим ситнице оживљене смислом и да знам шта радим – то ће
ме измирити са животом и обновити природу. Живот више неће бити
стрка; сад ћу видјети мушкарце и жене, и знати по чему да распознам
луде и ђаволе. Тај дан ће бити бољи од мог рођендана: тада сам постао
живо биће; сад сам уведен у стварну науку. Таква је нада, но остварење
изостаје. Чешће се деси да ме тај крилати човјек што треба да ме вине у
небеса – баци у магле, а потом поскакује и цупка око мене, кô с облака
на облак, и даље тврдећ да ступа ка небу; а ја, будући почетник, споро
запажам да он не познаје пута и да смијера да изазове моје дивљење пре
ма његовом умијећу да се, као живина или немирна риба, малчице из
дигне изнад тла или воде; но тај човјек никада неће населити свевидеће
и свезаситне небеске сфере. И тако се опет сурвавам у свој стари кутак,
па, као и раније, живим животом пуним претјеривања, изгубивши вјеру
у било ког водича, који би ме могао одвести тамо гдје бих хтио да будем.
Али, оставимо по страни те жртве сујете, и хајде да, са новом на
дом, видимо како природа, вриједнијим подстицајима, осигурава пјес
никово истрајавање на његовом задатку објављивања и потврђивања, а
она то чини љепотом ствари, што постаје нова и узвишенија љепота када
се искаже. Природа пјеснику нуди сва своја створења језиком слика. У
предмету, употријебљеном као слово, јавља се друга чудесна вриједност,
далеко већа од његове старе вриједности; као кад столарева затегнута
жица, ако јој принесемо уво довољно близу, засвира на повјетарцу. „Ст
вари далеко изврсније од сваке слике,“ вели Јамблих, „сликама се ис
казују.“ Ствари пристају на то да буду искориштене као симболи, јер је
и природа симбол; у цјелини, и у сваком дијелу. Свака линија коју по
вучемо у пијеску има израз; не постоји тијело без свог духа или генија.
Сваки облик је посљедица карактера; сваки услов, посљедица је квалите
та живота; сва хармонија, посљедица здравља, па зато запажање љепоте
треба да буде симпатетичко, или пристало само добром. Лијепо почива
на темељима нужног. Душа чини тијело, као што то учи мудри Спенсер:
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„So every spirit, as it is more pure,
And hath in it the more of heavenly light,
So it the fairer body doth procure
To habit in, and it more fairly dight,
With cheerful grace and amiable sight.
For, of the soul, the body form doth take,
For soul is form, and doth the body make.“5

Сад смо се наједном нашли, не више у критичком разматрању, него
на светом мјесту, и треба да наставимо веома опрезно и са поштовањем.
Стојимо пред тајном свијета, тамо гдје Биће прераста у Појаву, а Једин
ство у Разноликост.
Универзум је екстернизација душе. Гдје год има живота, и она се
појављује. Наша наука је чулна, па отуда и површна. Земаљска и небеска
тијела, физику и хемију ми доживљавамо чулима, као да постоје сами
од себе; но, они су само пратиоци оног Бића које посједујемо. „Моћно
небо,“ вели Прокло, „показује, у својим преображајима, јасне призоре
раскоши интелектуалних представа; које се крећу у складу са невидљи
вим интервалима интелектуалних бића.“ Зато наука увијек иде раме уз
раме са напретком човјека, држећи корак са религијом и метафизиком;
или, стање науке представља показатељ наше самоспознаје. Пошто све у
природи полаже рачун моралној моћи, уколико нека појава остане гру
ба и нерасвијетљена, то је зато што одговарајућа способност у посматра
чу још увијек није активна.
Стога није чудо што су воде, над којима лебдимо са религијским
поштовањем, тако дубоке. Љепота те бајке доказује значај смисла; за
пјесника, као и за све остале; или, ако хоћете, сваки човјек је пјесник у
оној мјери у којој је подложан тим чарима природе; јер свако посједу
је мисли које су прослављене универзумом. Сматрам да та опчињеност
почива у симболу. Ко воли природу? Ко је не воли? Зар само пјесници
и људи од доколице и образовања живе са њом? Не; већ и ловци, фар
мери, коњушари и месари, премда они изражавају своју љубав избором
начина живота, а не избором ријечи. Писац се пита шта кочијаш или
ловац цијени у јахању, у коњима или псима. То нису површинске особи
не. Када разговараш са њим, он о томе мисли једнако као и ти. Његово
обожавање је симпатетичко; он нема дефиниција, природа га води жи
[Тако и дух сваки, што чистији бива,/Кад у њему има небескога сјаја,/ У љепшему тијелу
хоће да пребива/ Присталијим рухом да се он издваја/ Да чарима својим, љупкошћу
осваја./ Јер, од душе, тијело своју форму створи/ Јер душа је форма, која тијело твори.]
– одломак из „Химне у част љепоти“ Едмунда Спенсера.
5
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вом моћи коју он осјећа као присутну. Он се не може задовољити имита
цијом или поигравањем са свим тим; он воли истински сјеверац, кишу,
стијену и дрво и гвожђе. Неизрецива љепота нам је дража од љепоте
којој можемо сагледати крај. То је природа као симбол, природа која
потврђује натприродно, тијело преплављено животом који оно обожава
својим грубим, али искреним обредима.
Унутрашњост и тајанственост те присности нагони људе свих класа
на употребу знакова. Пјесничке и филозофске школе нису ништа мање
обузете властитим симболима него што је народ обузет својим. Проције
ните моћ беџева и амблема у нашим политичким партијама. Погледајте
велику грудву коју ваљају од Балтимора до Банкер Хила.6 У политичким
поворкама Ловел је симболизован ткачким разбојем, Лин ципелом, а
Салем бродом.7 Погледајте буре јабуковаче, брвнару, орахов прут, лепе
засту палму и сва друга обиљежја. Погледајте моћ националних амбле
ма. Неколико звијезда, љиљани, леопарди, полумјесец, лав, орао и други
симболи, који се почеше поштовати, бог би га знао како, на некој отрца
ној застави, што се вијори на вјетру какве утврде на самом крају свијета,
учиниће да крв узаври и под најгрубљом и најобичнијом спољашњошћу.
Људи умишљају да мрзе поезију, а сви су они пјесници и мистици!
Сем универзалности симболичког језика, обдарени смо и божан
ственом способношћу узвишеније употребе ствари, чиме свијет постаје
храм, чији су зидови прекривени амблемима, сликама и божанским
заповјестима – дато нам је и то да у природи нема истине која у себи
не носи њен цјелокупни смисао; а разлике које правимо у догађајима
и пословима – између ниског и узвишеног, између искреног и лажног,
нестају када се природа користи као симбол. Мисао све чини погодним
за употребу. Рјечник свезнајућег човјека обухватао би ријечи и слике
које су искључене из учтивог разговора. Оно што је ниско, па и бестид
но, чак и за простака, постаје славно кад се изрази у новим мисаоним
везама. Побожност јеврејских пророка прочишћава њихову грубост. То
обрезање показује моћ поезије да узвиси оно што је ниско и скаредно.
И мале и незнатне ствари могу послужити као велики симболи. Што је
незнатнији начин којим се изражава неки закон, то је он изричитији и
дуже остаје у људском сјећању; као што за ношење најпотребнијег при
бора бирамо најмању кутију или ковчежић. Маштовитом и осјетљивом
Ријеч је о политичком потезу који су извели виговци у кампањи 1840, како би показали
своје растуће чланство. (Прим. прев.)
7
Градови Ловел, Лин и Салем (Lowell, Lynn, Salem) налазе се у Масачусетсу, а у то доба
у Ловелу је била развијена текстилна индустија, у Лину производња обуће, а Салем је био
чувена лука. (Прим. прев.)
6
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уму и прост списак ријечи је сугестиван, као што се за лорда Чатама8
прича како има обичај читати Бејлијев Рјечник када се спрема да говори
у Парламенту. И најсиромашније искуство је довољно богато да послужи
циљу исказивања мисли. Зашто жудјети за сазнавањем нових чињеница?
Дан и ноћ, кућа и башта, неколико књига, неколико дјела – послужиће
нам једнако добро као и сви занати и сви величанствени призори. Још
ни издалека нисмо исцрпли сва значења оних неколико симбола које
користимо. Можда ћемо тек доћи дотле да их користимо са ужасном
једноставношћу. Није потребно да пјесма буде дуга. Свака ријеч је некоћ
била пјесма. Сваки нов однос је једна нова ријеч. Ми користимо мане и
деформитете за узвишене циљеве, изражавајући смисао на такав начин
да зла овога свијета изгледају тако само злим погледима. У старим ми
тологијама мане су приписиване божанствима, попут хромости Вулка
нове, невида Купидоновог, и слично – да би се исказало обиље.
Пошто је оно што ствари чини ружним њихова ишчашеност и
отуђеност од живота, који им је Бог дао, пјесник изнова спаја ствари са
природом и Цјелином, спајајући чак и оно вјештачко, и оно што при
роду ружи, са њом самом, путем једног дубљег увида, он се, на врло
лак начин, ослобађа оних најнепријатнијих чињеница. Читаоци поезије
гледају фабричко насеље и жељезницу, те замишљају да је поезија пеј
зажа њима нарушена, јер те вјештачке творевине још нису посвећене у
њиховим штивима; али пјесник увиђа да оне припадају величанственом
Поретку, ништа мање од пчелиње кошнице или паукове геометријске
мреже. Природа их веома брзо прихвата у свој витални амбијент, и спо
ри низ вагона воли као властито чедо. Сем тога, колико ћете механич
ких иновација показати не значи ништа за један самосталан дух. Додајте
милионе све чудеснијих изума, њихова механика опет неће имати већег
значаја. Духовна истина остаје непромјењена, било да је ријеч о много
или само неколико детаља; као што ниједна планина својом висином не
може пробити закривљену сферу. Бистар дјечак са села одлази први пут
у град, а уображени грађанин је незадовољан његовим благим чуђењем.
Не ради се о томе да он не види све те лијепе куће, какве никада ра
није није видио, већ их се ослобађа једнако лако као што пјесник нала
зи мјеста жељезници. Највећа вриједност новине почива у томе да она
увећа величанствену и непролазну истину живота; истину која може све
да смањи и за коју су индијански појас9 и америчка трговина исто.
Виљем Пит (William Pitt; 1708-1778), ерл од Чатама, утицајан службеник владе и говорник
у доба владавине Џорџа II. (Прим. прев.)
9
У оригиналу„belt of wampum“ (појас израђен од бијелих шкољки). Амерички Индијанци
израђивали су такве појасеве поводом значајних догађаја, споразума између појединих
племена, или су их давали као поклоне заслужним људима. (Прим. прев.)
8
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Пошто је свијет, на такав начин, подијељен у људском уму на гла
голе и именице, пјесник је онај који може да га артикулише. И премда
је живот величанствен, те опчињава и обузима; и премда сви људи ра
зумију симболе којима се он именује, они ипак нису у стању да их упот
ријебе на оригиналан начин. Ми смо симболи, ми обитавамо у симболи
ма; радници, рад и алат, ријечи и ствари, рођење и смрт, све су то знаци,
али ми саосјећамо са тим симболима, и, пошто смо оптерећени еконо
мичношћу ствари, не знамо да су оне мисли. Пјесник им, запажајући
онострано, даје моћ која чини да се њихова стара употреба заборави,
те своје око и језик уноси у сваки немушти и неживи предмет. Он запа
жа независност мисли од симбола, њену стабилност, а произвољност и
непостојаност симбола. Као што се за Линкејеве очи10 приповједало да
виде кроз земљу, тако и пјесник претвара свијет у стакло и показује нам
све ствари у њиховим правим низовима и поворкама. Јер по свом бољем
запажању он стоји на корак ближе стварима и посматра претакања и
метаморфозе; он увиђа да мисли имају многобројне облике, да у облику
сваког створења постоји сила која га нагони да се уздигне до вишег об
лика, а пратећи погледом живот, он користи облике који исказују тај жи
вот, па зато његов говор тече са токовима природе. Све чињенице живога
свијета, размножавање, исхрана, бременитост, рођење, развој – симболи
су преласка свијета у душу човјека, да би тамо претрпјеле промјену и
изнова настале као узвишеније чињенице. Пјесник користи облике пре
ма животу, а не према форми. То је права наука. Само пјесник познаје
астрономију, хемију, биљни и животињски свијет, јер он се не зауставља
на тим чињеницама, већ их користи као симболе. Он зна зашто је чис
тина или пољана или простор проткан тим цвјетовима које називамо
сунцима и мјесецима и звијездама; зашто је та велика дубина украшена
животињама, људима и боговима; јер са сваком ријечју коју изговори он
јаше на њима као на коњима мисли.
Посредством те науке пјесник је Именитељ или творац језика,
који именује ствари, понекад према њиховом изгледу, а понекад према
суштини, те дајући свему властито име, а не нечије туђе, он тим разве
сељава интелект, који ужива у раздвајању и повлачењу граница. Пјес
ници су створили све ријечи, па је зато језик архива историје и, ако то
морамо рећи, нека врста гробнице муза. Премда је поријекло већине
наших ријечи заборављено, свака ријеч је у почетку била израз генија,
и била је у оптицају, јер је тренутно симболизовала свијет за првог го
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Један од Јасонових аргонаута. (Прим. прев.)

ворника и његовог слушаоца. Етимолог налази да је и најмртвија ријеч
некада представљала сјајну слику. Језик је фосил поезије. Као што се
кречњак континента састоји од безбројне количине љуски ситних живо
тиња, тако је и језик саздан од слика или тропа, који нас сада, у својој се
кундарној употреби, одавно не подсјећају на своје пјесничко поријекло.
Али, пјесник именује ствар зато што је види, или јој прилази корак
ближе од било кога другог. Тај израз или то именовање није умјетност,
већ друга природа, која израста из прве као што лист израста из стабла.
Оно што називамо природом је својеврсно саморегулисано кретање или
промјена; природа све обавља властитим рукама и не препушта другоме
да је крсти, већ она саму себе крштава; а то опет чини кроз метаморфо
зе. Сјећам се да ми је један пјесник то овако описао:
Гениј је активност којом се исправља пропадање ствари, дјелимич
но, или потпуно, материјалних и коначних. Природа се, у свим својим
царствима, осигурава. Нико не мари о садњи гљива, па зато природа са
једне печурке стреса небројене споре, а било која од њих, ако се очува,
одашиље милијарде других, сутрадан или идућег дана. Нова печурка до
бија прилику коју стара није имала. Тај атом сјемена бачен је на ново
мјесто и више не трпи невоље које су недалеко одатле уништиле његовог
родитеља. Она ствара човјека, те одгојивши га до зрелости, више неће да
ризикује да одједном изгуби то чудо, већ од њега издваја ново биће, како
би врста била осигурана од невоља којима је био изложен појединац.
Исто тако, када душа пјесника достигне зрелост мисли, она се дијели и
одашиље од себе своје пјесме – неустрашиво, бесано, бесмртно потом
ство, које није изложено невољама малаксалог царства времена; неус
трашиви, живахни изданци, обдарени крилима (јер таква бијаше моћ
душе од које су потекли) која их носе хитро и далеко, и неповратно их
усијецају у људска срца. Та крила представљају љепоту пјесникове душе.
Пјесме, што бесмртно одлете од смртног родитеља, праћене су бучним
лепетом критика, које се скупљају у далеко бројнијим јатима и пријете
да их прождру; но критике немају крила. На крају свог врло кратког лета
оне се простру на земљу и труну, пошто од душа из којих су поникле не
добију прелијепа крила. Али мелодије пјесника се уздижу и јуре и про
диру у дубине бесконачног времена.11

Оно што Емерсон овдје приписује „једном пјеснику,“ заправо је његова парафраза
Платонових идеја.
11
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Толико ме је поучио пјесник, користећи слободнији говор. Но при
рода, при стварању нових јединки, има и један виши циљ, сем осигу
рања, а то је узилажење, или прелазак душе у више облике. Познавао
сам, када сам био млађи, једног вајара који је израдио кип младића, што
је стајао у јавном врту. Колико се сјећам, он није био у стању да каже
шта га је учинило срећним или несрећним, али је то казивао на чудесно
индиректан начин. Једног јутра је устао, по навици прије зоре, и угледао
јутро како се рађа величанствено попут вјечности из које долази, те је,
данима након тога, настојао да изрази тај спокој, и гле, његово длијето
је у мермеру исклесало облик прелијепог младића Фосфора,12 за кога
се говорило да својим изгледом, свакога ко га погледа, натјера на мук.
Пјесник се такође препушта свом расположењу и изражава ону мисао
која га је узнемирила, али alter idem,13 на потпуно нов начин. Тај израз је
органски и представља један нови вид, који ствари попримају када су ос
лобођене. Као што, на сунцу, предмети осликавају свој лик на мрежњачи
ока, они исто тако, учествујући у тежњама универзума, настоје да осли
кају далеко тананију копију своје суштине у духу. Онако како се ствари
преображавају у више органске облике, тако се претварају и у мелодије.
Над свиме лебди његов дух или душа и како се облик ствари одражава
у оку, тако се његова душа одражава мелодијом. Море, планински вије
нац, Нијагара и свака цвјетна леја првенствено и изнад свега постоје као
мелодије, које попут мириса лебде ваздухом, а када наиђе човјек довољ
но истанчаног слуха, он их чује и настоји да забиљежи те ноте, а да их
при том не разблажи и не умањи. А у томе почива легитимитет критике,
у увјерењу да су пјесме искварене верзије неког текста у природи, са
којим треба да се подударају. Рима у једном од наших сонета не треба
да буде мање пријатна од бројних испупчења на шкољци или незнатних
разлика међу цвјетовима исте врсте. Спаривање птица је идила, и то не
заморна попут наших; бура је неукротива ода, без глуме и фраза; љето,
са прикупљеном и спремљеном жетвом, јесте еп, у коме су многоброј
ни дијелови изврсно сложени. Зашто се симетрија и истинитост које их
усклађују не преточе и у наше душе, па да и ми учествујемо у домишља
тости природе?
Тај увид, који се испољава у ономе што ми називамо маштом,
представља веома висок степен посматрања, који се не постиже проу
чавањем, већ тиме што се интелект преноси на мјесто које посматра
и постаје оно што гледа; праћењем кружења ствари кроз облике и на
12
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Звијезда Даница на грчком. (Прим. прев.)
У другачијој стварности. (Прим. прев.)

тај начин остваривањем њихове прозирности и за друге. Ствари круже
у тишини. Хоће ли пустити говорника да им се придружи? Уходу неће
трпити; али љубавник, пјесник, представља узвишеност њихове приро
де – њега ће примити. Услов истинског именовања, од стране пјесника,
јесте његово препуштање божанској аури, која провејава кроз све облике
и прати их.
Тајна, коју сваки паметан човјек брзо сазна, састоји се у томе да
је он, сем снаге његовог присебног и свјесног интелекта, способан и за
једну нову снагу (попут удвостученог интелекта) до које се стиже препу
штањем природи ствари; да поред његове моћи, као појединца, постоји
и једна већа заједничка моћ са које може да се напаја, ако храбро откљу
ча своја људска врата, те пусти да кроз њега теку и круже небеске струје;
тада ће га обухватити живот Универзума, његов говор ће постати грмља
вина, његова мисао закон, а његове ријечи ће бити универзално схваће
не као биљке и животиње. Пјесник зна да он говори на одговарајући на
чин само онда када говори донекле необуздано, или „са цвијетом духа“;
не онда кад користи интелект као орган, већ када га отпусти из службе и
пусти да се равна према свом небеском поријеклу; или, како су у антици
имали обичај да кажу, не са самим интелектом, већ са интелектом опи
јеним нектаром. Као што путник, када се изгуби, пушта узде и препушта
се инстинкту животиње да пронађе пут, тако и ми морамо учинити са
божанском животињом која нас носи кроз овај свијет. Јер када бисмо на
неки начин могли да пробудимо тај инстинкт, отворили би нам се нови
путеви у природу; ум би утицао и протицао кроз оно најтврђе и најузви
шеније, а преображај би био могућ.
Зато пјесници воле вино, медовину, наркотике, кафу, чај, опијум,
дим сандаловине и дувана, или било шта друго што подстиче располо
жење. Свако се користи таквим средствима колико може не би ли својим
нормалним моћима додао и ову изузетну моћ; и зато се цијене разговор,
музика, слике, скулптуре, плес, позориште, путовање, рат, окупљања,
пожари, игре, политика, или љубав, или наука, или опијеност – а то су
грубље или финије квазимеханичке замјене за прави нектар, који пред
ставља занос интелекта због приближавања истини. То су помагала цен
трифугалне тежње човјека, тежње да зађе у слободан простор, а она му
помажу да побјегне из заточеништва тијела у које је сапет, и из тамнице
појединачних односа који га окружују. Отуда је велики број оних који
по професији исказују љепоту, попут сликара, пјесника, музичара и глу
маца, навикнут, више од других, на живот испуњен препуштању ужици
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ма; изузев оне неколицине која је пробала истински нектар; и, пошто
је то погрешан начин постизања слободе, јер не води ка небесима, већ
ка слободи нижег реда, они бивају кажњени за постигнуту повластицу
разузданошћу и пропадањем. Јер никаква се повластица од природе не
узима на превару. Душа свијета, оно величанствено и спокојно прису
ство Творца, не открива се враџбинама опијума или вина. Узвишена ви
зија се указује чистој и простој души у чистом и крепком тијелу. То што
се постиже наркотицима није надахнуће, већ неко лажно узбуђење и
махнитост. Милтон каже да лирски пјесник смије пити вино и живјети
лагодно, али епски пјесник, који ће пјевати о боговима и њиховом силас
ку међу људе, мора пити воду из дрвеног суда. Јер поезија није „ђавоље
вино, већ божје вино“.14 С тим је исто као и са играчкама. Дјечије собе и
њихове руке испуњавамо свакојаким луткама, удараљкама и коњићима,
скрећући њихов поглед од јасног лица природе и њених појава, сунца и
мјесеца, животиња, воде и камења, који би морали да буду довољни за
игру. Тако би и живот пјесника морао да буде наштимован по кључу тако
ниске интонације да му и најобичнији утисци чине задовољство. Његова
би ведрина морала да буде дар сунчеве свјетлости; ваздух би морао да
буде довољан његовом надахнућу, а водом би морао да се опија. Онај дух
који напаја блага срца, и као да им се открива у сваком бусену суве траве,
у сваком боровом пању и напола углављеном камену, обасјаном благим
мартовским сунцем открива се убогима и гладнима, и онима простог
укуса. Ако ти је мозак испуњен Бостоном и Њујорком, помодарством и
похлепом, и ако своја изнурена чула стимулишеш вином и француском
кафом, онда те неће обасјати мудрост у осамљеној пустоши боровине.
Ако машта опија пјесника, онда она није обамрла ни у другим љу
дима. Преображај у посматрачу изазива осјећај радости. Употреба сим
бола има извјесну моћ ослобађања и увесељавања људи. Као да нас до
такне неки чаробни штапић и натјера нас да играмо и трчкарамо, весело
као дјеца. Као да изађемо из пећине или подрума на свјеж зрак. Такав
утисак на нас остављају тропи, бајке, пророчанства и сви пјеснички об
лици. Пјесници тако постају богови ослобођења. Људи добијају једно
ново чуло и, унутар свог свијета, проналазе други свијет, или легло свје
това; јер, када једном видимо преображај, ми замишљамо да он не прес
таје. Нећу да улазим у то, у коликој мјери ово представља и чар алгебре
и математике, које такође имају своје тропе, али се то осјећа у свакој
Прилично вијерна парафраза једне од Милтонових пјесама написаних на латинском,
„Elegia Sexta,“ II, 55–78.
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дефиницији; као када Аристотел дефинише простор као непокретан суд
у коме су смјештене ствари; или кад Платон дефинише линију као тачку
у кретању; или фигуру као нешто ограничено чврстином; и томе слич
но. Какав радостан осјећај слободе доживљавамо када Витрувије искаже
онај стари став умјетника по коме архитекта не може саградити кућу
ако не зна ништа о анатомији. Када нам Сократ, или Критија, кажу да се
душа лијечи од својих бољки чаробним ријечима и да су те ријечи разлог
због кога се остварује олакшање у души; када Платон свијет назива жи
вим бићем, а Тимеј потврђује да су и биљке жива бића; или да је човјек
небеско дрво, које расте коријеном, то јест својом главом, нагоре; и када
Џорџ Чепмен, слиједећи њега, напише,
		
		

„So in our tree of man, whose nervie root
Springs in his top;“15

када Орфеј говори о сиједим власима као о „бијелом цвијету старости;“
кад Прокло назива универзум кипом интелекта; када Чосер, хвалећи
лијепе манире, пореди племениту крв у лошем стању са ватром, која,
када би се носила до најмрачније куће, одавде до Кавказа, опет би очу
вала своју природну моћ и горјела би тако снажно да је двадесет хиљада
људи може видјети; када Јован, у Апокалипси, угледа пропаст свијета,
од зла, и звијезде које падају са небеса, као кад, са стабла смокве, опада
незрели плод; кад Езоп опише цијели списак наших свакодневних одно
са кроз маскараду птица и звјери – тада осјетимо радостан наговјештај
бесмртности наше суштине и њених разноврсних навика и излаза, као
када Цигани за себе кажу „залуд вјешала, ми не можемо умријети“.
Пјесници су, тако, богови ослобођења. Стари британски пјесници
су себе називали „онима који су слободни по цијелом свијету.“ Они су
слободни, и они ослобађају. Од маштовите књиге имамо много више ко
ристи у почетку, када нас стимулише тропима, неко касније када дођемо
да тачног значења. Сматрам да у књигама ништа не вриједи, сем онога
што је трансцедентално и изузетно. Ако се човјек загрије и занесе својим
мислима у толикој мјери да заборави на писце и на јавност, те мари
само за тај један сан, који га одржава у неком стању лудила, онда ми
дајте његов спис, а вама препуштам све аргументе и историје и крити
ке. Сва вриједност која прати Питагору, Парацелзуса, Корнелија Агри
[Ко у стаблу нам људском, чији коријен нервни, избија одозго] – одломак из
Чепменове посвете његовог превода Хомера.
15
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пу, Кардана, Кеплера, Сведенборга, Окена,16 или било кога другог ко у
своју космогонију уводи непоуздане истине, попут анђела, ђавола, ма
гије, астрологије, гатања у длан, хипнозе, и тако даље, пружа нам доказ
о удаљавању од свакодневице, доказ да ту имамо новог свједока. Свијет
нам се, попут лопте ставља у руке, а то је највећи домет разговора, ма
гија слободе. Тада нам чак и слобода изгледа јефтино; учење изгледа
безначајно када емоција преноси интелекту моћ да се напаја и да удише
природу. Какав величанствен поглед! Народи, епохе, системи, уплићу се
и нестају као нити у великој таписерији разноврсних боја; један сан нас
предаје другом и, док опијеност траје, ми ћемо продати и наш лежај, и
филозофију, и религију, у том нашем изобиљу.
Постоји добар разлог због кога бисмо требали цијенити то ос
лобођење. Судбина јадног пастира, који, заслијепљен и изгубљен у веја
вици, нестаје у сњежном смету на само пар стопа од своје колибе, симбол
је човјековог стања. На самом рубу тока живота и истине ми умиремо у
биједи. Недоступност сваке мисли, сем оне која нас опсједа, чудесна је.
Шта ако јој се приближимо; једнако смо јој далеко – и кад смо јој најбли
жи, и кад смо јој најдаљи. И свака мисао је тамница, и свако небо је там
ница. Зато волимо пјесника, изумитеља, који нас сваким обликом, било
одом, поступком, погледима или држањем, предаје једној новој мисли.
Он нам скида окове и уводи нас у ново окружење.
То ослобађање је драго свим људима, а моћ да се оно саопшти, по
што потиче из већих дубина и области мисли, представља мјеру инте
лекта. Због тога све маштовите књиге трају, као и све што досеже до оне
истине у којој писац посматра природу под собом и користи је као свој
израз. Сваки стих и реченица који посједују ту особину побринуће се за
властиту бесмртност. И свјетске религије су плод неколицине маштови
тих људи.
Но особеност маште је да тече, а не да замрзава. Пјесник се не за
уставља на боји, или на облику, већ ишчитава њихов смисао; он не смије
стати ни на том смислу, већ од истих предмета ствара изразе нових ми
сли. Ту се крије разлика између пјесника и мистика, јер овај други при
куцава симбол за једно значење, које је истинско само тренутно, а убрзо
постаје застарјело и погрешно. Наиме, сви симболи су промјенљиви;
језик је преносник, он је прелазан и добар онолико колико су добре ске
ле или коњи, за прелазак, а не за останак, као фарме и куће. Мистици
Све ове личности, редом, бавиле су се маштовитим размишљањима; грчки математичар,
два алхемичара из XVI вијека, астролог из XVI вијека, астроном из XVII вијека, визионар из
XVIII вијека, и двојица њемачких трансценденталиста из XVIII вијека.
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зам почива на замјени случајног и појединачног симбола универзалним.
Јутарње руменило се показује као омиљени метеор пред очима Јакоба
Бемеа, и оно за њега представља вјеру и истину, па он вјерује да ће исто
бити и са сваким читаоцем. Но први читалац ће, природно, бити скло
нији симболу мајке и дјетета, или баштована и луковице, или драгуљара
који брише свој драгуљ. Сваки од ових симбола, и још мноштво других,
подједнако су добри ономе за кога имају значаја. Само се морају схва
тити лабавије и сасвим спремно превести на еквивалентне појмове, који
ће послужити другима. Мистику се мора строго рећи – Све што кажеш,
једнако је истинито и без тог мучног симбола, као и са њим. Послужимо
се мало алгебром, умјесто ове отрцане реторике – универзалним знаци
ма, умјесто ових сеоских симбола – и обојица ћемо имати користи. Из
гледа да историја хијерархије показује како се све вјерске заблуде засни
вају на превише крутом или незграпном симболу, који на крају прераста
у нешто сувишно.
Сведенборг се, од свих људи у задњих неколико раздобља, истиче
по свом превођењу природе у мисли. Не познајем човјека у историји
који је, са таквом правилношћу, ствари замјењивао ријечима. Пред њим
се непрестано одигравају метаморфозе. На чему год се заустави његов
поглед, то се подвргава импулсима моралне природе. Смокве се прет
варају у грожђе док их једе. Кад неки од његових анђела искаже истину,
гранчица ловора процвјета у његовим рукама. Звук, који из даљине на
ликује на потмуло шкргутање постаје, кад се приђе, глас учесника у рас
прави. Људи, у једној од његових визија, окружени небеском свјетлошћу,
личе на змајеве у тами; но они једни другима изгледају као људи, и, када
небеска свјетлост обасја њихову колибу, они се жале на таму, па морају
затворити прозор да би видјели.
Код њега постоји та представа која од пјесника или онога који види
ствара нешто што изазива страхопоштовање и ужас, а састоји се у томе
да исти човјек или група људи могу попримити један изглед за себе и
своје пратиоце, а другачији изглед за вишу интелигенцију. Неки свеште
ници, које он описује док воде веома учен разговор, дјеци, са извјесне
удаљености, изгледају као мртви коњи, или друга слична привиђења. Ум
се одмах запита да ли су ове рибе испод моста, она говеда на испаши,
они пси у дворишту – несумњиво рибе, говеда и пси, или само мени тако
изгледају, а сами себи можда личе на људе; да ли и ја свакоме личим на
човјека. Брамани и Питагора су постављали исто питање, а ако је ије
дан пјесник икада свједочио преображају, он се несумњиво увјерио у
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његов склад са различитим искуствима. Сви смо ми запазили упадљиве
промјене на пшеници и гусјеницама. Пјесник је онај који ће нас испуни
ти љубављу и страхом; онај који под валовитим огртачем види постојану
природу и умије да је објави.
Узалуд трагам за пјесником кога описујем. Ми се не обраћамо жи
воту са довољно једноставности или довољно дубине, нити се усуђује
мо да опјевамо своје доба и друштвене услове. Кад бисмо се, на један
дан, испунили храброшћу, не бисмо се устезали да га славимо. Вријеме
и природа нам поклањају многе дарове, али још нисмо добили човјека
свог доба, нову религију, измиритеља, на кога све чека. Дантеова слава
почива на томе што се усудио да напише своју аутобиографију коло
салним знацима, да их упише у универзалност. У Америци нисмо има
ли генија таквог погледа који би знао вриједност ове наше неупоредиве
грађе и који би, у варваризму и материјализму епохе, видио другачији
карневал истих богова, чијој се слици толико диви код Хомера; па у
средњем вијеку; у калвинизму. Банке и обрачуни, новине и политички
одбори, методизам и унитаријанизам једнолични су и досадни досад
ним људима, али почивају на истим чудесним темељима као и Троја и
храм у Делфима, а једнако брзо и ишчезавају. Наше ваљање балвана,
наши политички говори и политика, наше рибарство, наши Негроиди и
Индијанци, наши бродови и наше непризнавање, бијес хуља и плашљи
вост поштених људи, сјеверњачка трговина, јужњачке плантаже, чисти
не запада, Орегон и Тексас, све је то још неопјевано. Америка је ипак
пјесма у нашим очима, њена пространост опија машту, и она неће дуго
чекати на своје стихове. Ако још нисам нашао ону сјајну комбинацију
талената у мојим земљацима за којом трагам, не могу се ослонити ни на
то да идеју пјесника заснујем на основу повременог читања Калмерсо
ве17 збирке енглеских пјесника из задњих пет вијекова. То су више умови
него пјесници, премда је и међу њима било пјесника. Но ако се држимо
идеала пјесника, наићи ћемо на тешкоће чак и код Милтона и Хомера.
Милтон је сувише књижеван, Хомер одвећ дослован и историчан.
Али ја нисам довољно мудар за националну критику и морам се
још мало послужити старим величинама, како бих свој задатак, са муза,
пренио на пјесника и његову вјештину.
Умјеће је пут који од творца води ка његовом дјелу. Те стазе или
методе су идеалне и вјечне, премда их види само неколицина њих; и
сам умјетник их годинама не види, или цијелог живота, сем ако се не
Alexander Chalmers (1759–1834) – шкотски уредник многих енглеских пјесника.(Прим.
прев.)
17
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стекну услови за то. Сликар, вајар, композитор, епски рапсод, говорник,
сви они дијеле исту жељу – да се изразе складно и раскошно, а не оскуд
но и фрагментарно. Они проналазе или се преносе у одређене услове;
као сликар и вајар пред неку импресивну људску фигуру; говорник пред
скуп људи; а остали у таква окружења која побуђују њихов интелект; и
сваки од њих тренутно осјети нову жељу. Он чује глас, види сигнал. А
онда се нађе у чуду, каква јата духова га окружују. Више нема починка,
већ каже, као и стари сликар, „Од Бога је то у мени и мора бити објело
дањено.“ Он јури за љепотом, виђеном тек дјелимично, која пред њим
ишчезава. Пјесник просипа стихове у свим осамљеним мјестима. Већи
на онога што каже је просјечно, али с временом он искаже и нешто што
је оригинално и лијепо. То га очарава. Ништа друго не би ни говорио
сем тога. Ми знамо рећи: „Оно је твоје, ово је моје“; али пјесник добро
зна да то није његово; да је оно једнако чудно и лијепо и њему и теби; он
би желио надуго да слуша такву рјечитост. Пошто је једном пробао крв
бесмртности, он не може да је се насити, а пошто у таквим интелекти
ма пребива задивљујућа стваралачка моћ, њој није ни важно да говори.
Како је мало, од свега што знамо, исказано! Из цијелог мора наше науке
исцрпли смо неколико капи, а и то пуким случајем, јер толике тајне
почивају у природи! Отуда нужност говора и пјесме; отуда они дамари
и трептаји у говорнику пред окупљеним скупом, зато да би се мисао из
разила као Логос или Ријеч.
Не обесхрабруј се, пјесниче, већ истрај. Кажи: „То је у мени и изаћи
ће.“ Стој тамо, сметен и збуњен, муцајући и застајкујући, извиждан и
извикан, стој и бори се, док посљедња погрда из тебе не пробуди ону
сањалачку моћ са којом си сваке ноћи свој на своме; моћ што надила
зи све границе и тајне, а чијим је посредством човјек проводник цијеле
ријеке електрицитета. Нема ничега што хода, или пуже, или расте, или
постоји, а што се неће усправити и ходати пред њим као израз његовог
смисла. Докопа ли се те моћи, његов гениј постаје неисцрпан. Сва бића,
у паровима и родовима, сливају се у његов ум као у Нојеву арку, да би
опет изашли пред људе у новом свијету. Попут залихе ваздуха за наше
дисање или огрева за наш камин, он се не мјери галонима, већ цијелом
атмосфером, ако је потребно. И зато код богатих пјесника, попут Хоме
ра, Чосера, Шекспира и Рафаела нема граница њиховим дјелима, сем
границе њиховог животног вијека, па они подсјећају на огледало ноше
но улицом, што приказује слику свега створеног.
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О пјесниче, у шумарцима и пашњацима се уводи у ново племство,
а не у замковима и не више мачем. Услови су тешки, али подједнаки.
Напустићеш овај свијет, а знаћеш само за музу. Нећеш више знати за
доба, обичаје, чари, политику, или ставове људи, али ћеш све добија
ти од музе. Јер вријеме градова је одзвонило посмртним звоном, али у
природи универзално вријеме се одбројава смјеном родова животиња и
биљака, и смјеном једне радости другом. Божја је воља да се одрекнеш
двоструког и вишеструког живота и да се задовољиш тиме да други за
тебе зборе. Други ће бити твоја господа и представљаће сву углађеност
овоземаљског живота умјесто тебе; други ће чинити велика и чувена дје
ла. Ти ћеш лежати скривен у природи и неће ти бити дозвољен приступ
Капитолу или бурзи. Свијет је пун одрицања и шегртовања, па тако и
ти задуго мораш бити сматран лудом и простаком. То је завјеса и по
кривач под којим Пан штити своје вољено цвијеће, а и тебе ће познати
само твоји и пружиће ти утјеху својом њежном љубављу. А ти нећеш
бити у стању да се служиш именима својих пријатеља у стиховима, због
оног старог стида пред светим идеалом. Но награда је у сљедећем: да ће
тај идеал за тебе бити стваран, а утисци стварног свијета падаће, попут
љетне кише, обилно, а не мучно, по твојој нерањивој суштини. Цијела
земља ће бити твој парк и твој посјед, море ће бити дато теби за ку
пање и пловидбу, без накнаде и без зависти; шуме ћеш и ријеке добити
и посједоваћеш оно што је другима дато само на употребу и најам. Ти
истински земљопосједниче, морепосједниче, зракопосједниче! Кад год
пада снијег или тече вода, или птице лете; кад год се дан и ноћ сретну у
сутону; кад год се небо оспе облацима или звијездама, кад год се изгубе
границе међу облицима, кад год има винућа у небеске сфере, опаснос
ти, и страхопоштовања и љубави – тад има и Љепоте, обилне као киша,
што за тебе пада, па када би и цијели свијет обишао, не би нашао прили
ке која је за тебе неповољна или нечасна.
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РАЛФ ВАЛДО ЕМЕРСОН (1803–1882), амерички пјесник, предавач, есејиста
и филозоф. Уз Хенрија Дејвида Тороа сматра се најзначајнијим представником
америчког романтизма и родоначелником трансцендентализма, насталог под
утицајем посткантовског идеализма и дјела Колриџа и Карлајла. Он се темељи на
интуицији у трагању за истином, на савјести као моралном водичу и на надахнућу
као основи пјесничког стварања. Једно од његових најчувенијих дјела је збирка
есеја „Репрезентативни људи“, у којој је објављен и есеј под насловом „Пјесник.“
Овај есеј се убраја међу класичне документе америчке романтичарске теорије,
заједно са „Теоријом композиције,“ Едгара Алана Поа и „Предговором Влатима
Траве,“ Волта Витмена.
Мирко Богдановић
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КОЉА МИЋЕВИЋ И ЊЕГОВО ДЈЕЛО
(1941–2020)
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Осам је већ мјесеци како је преминуо Коља Мићевић. Овај текст
више није некролог него живо сјећање које је у сталном обнављању.
Ових дана издавач „Средња земља“, Београд-Земун, објавио је превод
Коље Мићевића и Душка Пувачића Шекспировог „Магбета“. То је врло
лијепа књига, чијој се најави Коља веома радовао, али је није дочекао.
Тако су двојица пријатеља, Бањалучана, постхумно дочекали заједничку
књигу. У уводу Коља Мићевић на изванредан начин објашњава свој од
нос према превођењу, залажући се за стално, генерацијско превођење
великих свјетских дјела, првенствено пјесничких. Јер је у рецепцији по
езије осјећајност битна. За Кољу Мићевића „Магбет“ је поетско дјело.
Ово је послије педесет година нови српски превод, послије превода Ве
лимира Живојиновића Масуке. У свом предговору Коља Мићевић пише
и о потреби да се дјела која се преводе препјевавају, нарочито драмска.
Такав поступак примијенили су он и Душко Пувачић, велики зналац ен
глеског језика.
Никола-Коља Мићевић је своју животну авантуру почео трагичне
1941. године, 15. фебруара, у бањалучком предграђу Росуље. Да би се
опстало у тим опасним временима, требало је и мијењати вјеру. Успео
је у томе и напредовао. Завршио је гимназију и упутио се у Београд, на
Филозофски факултет, гдје је завршио студије књижевности, када и по
чиње његова преводилачка дјелатност. Својом првом објављеном књи
гом превода, Пола Валерија, „Између јутра и палме“ показује сву своју
инвентивност и велику радиност. Те особине неће га напуштати до краја
живота. Сам Валери може да се посматра као његов цјеложивотни пре
водилачки знак, јер је превео десет његових књига. Уз Валерија ту су
свакако француски трубадури, у изванредној „Антологији трубадурске
поезије“. Био је то преводилачки подвиг младог пјесника и преводиоца.
Али код Коље Мићевића никада није било предаха. Попут својих пре

дака, ковача, радио је готово разголићен ударајући у старинску писаћу
машину ремингтон, показујући да превођење изискује умни и физички
напор.
Слиједили су преводи готово свих великих француских пјесника,
Шарла Орлеанског, Вијона, Малармеа, Бодлера, Игоа, Мориса Сева, Ла
Фонтена, Лафорга, чак и савремених шансона. Није се задржао само на
француским пјесницима, превео је и поезију Едгара Алана Поа, Лорке,
Франца Прешерна, и избор југословенских пјесника на француски језик.
Врхунац преводилачког умијећа, труда и заноса, на крају свог пре
водилачког пута, посветио је Дантеу Алигијерију. Прво је превео „Ко
медију“ на француски језик, што је био подвиг над подвизима, пошто
и сами Французи имају веома мало римованих превода овог великог
дјела. Потом се посветио даљем превођењу Дантеовог дјела на српски
језик, превео је „Нови живот“, „Риме“, и напокон „Комедију“. То је трећи
превод „Комедије“ на српски, послије превода Драгише Станојевића и
Драгана Мраовића.
Коља Мићевић је објавио више прозних књига које се тешко могу
ставити у уске класификацијске оквире, он је у сваки свој текст стављао
и аутобиографске детаље који тим текстовима дају ријетки динамизам.
Он их посматра као есејистику, иако, на примјер, „Афричка легенда“
може да се посматра као роман, док есејистика посвећена превођењу,
„Прим-прев“ , или полемички текстови, које је Коља Мићевић волио и
његовао, толико су лични да самим тим постају аутобиографски тексто
ви.
Поезију коју је сâм стварао Коља Мићевић је посматрао као стални
експериментални полигон. Он је ријечи узимао као предмете који се
могу мијењати, дијелити на слова и слогове и пребацивати из стиха у
стих, стварајући пјесме какве нико од наших савремених пјесника није
писао, и риме које је сâм исковао. То је, у ствари, неистражена, непро
читана поезија, која је остала изван корпуса српске књижевности, мада
је Стеван Тонтић двије пјесме Коље Мићевића ставио у своју „Антоло
гију српске поезије“. Он свакако заслужује више.
Коља Мићевић је од својих младалачких дана обожавао класичну
музику, да би, поткрај свога стваралачког вијека написао и објавио више
веома личних књига о музици, „Моцарт сусреће Скарлатија“, „Свете лаку
ноћ“ (о Баховим кантатама, које је све знао), велико остварење „Лирска
историја музике“, затим „Музички роман“ ( Од Јувенала до Љубице Ма
рић, у 5 томова), итд. У ова остварења уложио је огромну енергију.
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За Кољу Мићевића можемо тврдити да је био и један од наших
најзначајних перформера, било да је говорио о музици или поезији. Ње
гови наступи били су веома посјећени и о њима се послије дуго прича
ло. У питању је огроман број наступа, на којима је демонстрирао своје
невјероватно памћење, како поезије тако и података везаних за животе
аутора о којима је говорио. Дантеово дјело и његов живот, на примјер,
знао је напамет до у детаље. Не заборавимо да су то већ позне човјекове
године.
Коља Мићевић је добио и више веома значајних признања за своје
дјело и своје дјеловање, како српских тако и француских. Њему је по
себно драга била награда за превођење имена „Милош Ђурић“, чији је
студент био.

Ранко Рисојевић
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АКТИВНОСТИ УКПС
ОКТОБАР 2020. – ЈУН 2021.
Oктобар – децембар 2020. Министарство културе и информисања
је крајем 2019. покренуло пројекат Подршка издавању изабраних дела
Петера Хандкеа и поверило његову реализацију Удружењу књижевних
преводилаца Србије. Удружење је 2020. године, уз финансијску подрш
ку Министарства културе и информисања Републике Србије, у оквиру
пројекта одржало седам трибина посвећених стваралаштву и друштве
ном деловању Петера Хандкеа и објавило зборник радова Хандке у Србији. Циљ пројекта је, према замисли његовог покретача, популариза
ција дела Петера Хандкеа у Србији. Трибине, организоване онлајн, као
и већина догађаја ове врсте код нас и у свету, имале су више хиљада
пратилаца, и реч њихових учесника је, стицајем околности, допрла до
неупоредиво већег броја људи него да су трибине организоване на кла
сичан начин. Учесници трибина, њихови уредници и аутори и уредник
Зборника, у оквиру пројекта Подршка издавању изабраних дела Петера
Хандкеа, покушали су да разјасне контроверзе које прате овог аутора
још од његових првих наступа у јавности и објављивања првих дела, на
рочито од извођења драме Псовање публике, па све до данас. Медијска
пажња за активности у оквиру пројекта Подршка издавању изабраних
дела Петера Хандкеа била је, пре свега захваљујући залагању Удружења
књижевних преводилаца Србије, на изузетно високом нивоу. Извештаји
са трибина и текстови о Зборнику објављивани су у најтиражнијим и
најугледнијим листовима и преношени на важним мрежним порталима.
Зборник радова Хандке у Србији, приредио је председник УКПС Душко
Паунковић, а у њему су обједињени радови петнаесторо угледних ау
тора о делу и лику овог писца. Трибине посвећене стваралаштву Пете
ра Хандкеа организовали су и водили Владимир Д. Јанковић и Милена
Ђорђијевић.
Септембар 2020. – Проглашени су добитници Награде „Бранко
Јелић“ за најбољи превод са француског на српски језик у 2019. години.
Једногласном одлуком, жири је награду доделио следећим преводима:
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У категорији ИДЕЈЕ Славици Милетић за превод есеја „Политике
непријатељства“ Ашила Мбембеа, ФМК, Београд, 2019. У категорији
ФИКЦИЈА Гордани Бреберина за превод романа „Стварни живот“
Аделине Дједоне, Лагуна, Београд 2019. И у категорији ОТКРИЋА
Владимиру Д. Јанковићу за превод графичке новеле „Матео први том
(1914–1918)“ Жан-Пјера Жибраа, Чаробна књига, Нови Сад, 2019.
18–20. децембар 2020. Одржани су 45. Међународни Београдски
преводилачки сусрети, с темом Књижевно превођење у дигиталном
свету. Сусретима који су, у складу са околностима, одржани онлајн,
преко платформе „Зум“, присуствовало је преко четрдесет преводилаца
из целог света, који су разговарали о присуству и видљивости преводилаца
у дигиталним медијима, у програмима и на сајтовима наших издавача,
о повезивању са ауторима које преводимо и колегама преводиоцима
захваљујући дигиталним платформама, као и о културним и књижевним
догађајима који су, са једне стране, ограничени потпуним премештањем
у дигиталне сфере, док нам то измештање са друге стране омогућава
да пратимо и оне догађаје којима због временских или географских
ограничења не бисмо били у стању да присуствујемо уживо. Други дан
Сусрета био је посвећен догађају под називом Преводаџисање, који
се по други пут одржава у оквиру Београдских преводилачких сусрета.
Као и претходне године, преводиоцима са нашег језика представљено
је шест младих и досад непревођених аутора с наших простора, а међу
њима су се ове године нашли Стефан Кирилов, Милош Петрик, Радмила
Петровић, Маша Сеничић, Филип Чоловић и Ивана Велимирац. Оба
разговора водила је Весна Стаменковић.
Децембар 2020. – Проглашени су добитници Награде „Милош Н.
Ђурић“ за најбољи превод у 2020. години. За превод поезије награду је
добио Иван Антић за превод са словеначког књиге Данета Зајца Доле,
доле, Културни центар Новог Сада, 2020, док је за превод прозе награда
припала Весни Стаменковић за превод са шпанског дела Хесуса
Караска Земља коју газимо, Хеликс 2019. Награда за најбољи превод из
области хуманистике није додељена. Услед тренутне ситуације свечана
додела је одложена и одржаће се када се за то буду стекле околности.
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Јун 2021. – Удружење књижевних преводилаца Србије установило
је нову награду, која носи име Матилде Бебе Трифуновић (1933–2005),

истакнуте српске драмске преводитељке, жене која је, у свом тихом,
али жарком преводилачком послању, била један од стубова БИТЕФ-а и
једна од најдражих, најконструктивнијих и најсамосвојнијих сарадница
многих гласовитих српских позоришних стваралаца. Награда ће се
додељивати сваке друге године за најбољи превод драмског текста на
српски језик, било да је он објављен у књизи или часопису, било да је
изведен на позоришним сценама у Србији. Награда ће први пут бити
свечано уручена 20. септембра ове године.
Јун 2020. – На основу Закључка Владе Републике Србије од 15.
априла 2021. године Министарство културе и информисања је у циљу
ублaжавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV2 преко репрезентативних удружења исплатило
бесповратну помоћ самосталним уметницима за два месеца у месечном
нето износу од по 30.900, 24 динара.
Весна Стаменковић
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Артур Копит

ПУТ ЗА НИРВАНУ
Превео са енглеског Боривој Герзић

ЛИЦА:
АЛ
ЛУ
ЏЕРИ
РАМОН
НИРВАНА

Први чин: Код Ала. Дан.
Други чин: Код Нирване. Исте ноћи.

ПРВИ ЧИН
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Двориште поред базена с доње стране Аловог скромног бунгалова у Лос
Анђелесу. У позадини, клизна врата воде у кућу. Палме по ободу дворишта.
Неуредно жбуње и растиње.
Ал, у шортсу и мајици, с наочарима за сунце, седи на једној од три
„режисерске“ столице, за округлим столом, изнад ког је надстрешница.
На столу, пред њим, боца „перијеа” и чаша. Постављено је за троје.
Поред Ала су колица с пићем. На горњем нивоу је неколико боца
вискија и „перијеа”, поред њих су посуда с ледом и телефон. На доњем нивоу – велика кожна фасцикла.
Одмах поред колица је лигештул. У лигештулу је Лу (скраћено од Луиза) у доњем делу бикинија, голих груди. Сламнати шешир скрива јој лице
од сунца.

Ал зури у Лу, нешто му није јасно.
АЛ: Зашто се сунчаш кад ти сунце смета?
ЛУ: Онако.
Пауза.
АЛ: По мени, то је идиотски.
ЛУ: Прија ми. (Ал баци поглед на свој сат.) Да имаш сисе, разумео
би.
АЛ: Спржићеш их тако, јеботе!
ЛУ: Ставила сам заштитну крему.
АЛ: Уопште више не разумем овај свет.
ЛУ: А када си га то па разумео?
АЛ: Некада.
ЛУ: Сереш.
АЛ: Ти сереш!
ЛУ: Реци, када?
АЛ: Шта те брига.
ЛУ: Последњи пут си разумео свет када си био на мајчиној сиси.
(Пауза.) Због тога и тражиш да се обучем. (Пауза.) Подсећам те на твоју
мајку.
АЛ: Лу, данас покушавам да се лишим дроге и алкохола, а ти ми не
помажеш.
Тишина.
ЛУ: ... Па, колико је сати?
АЛ: Доћи ће!
ЛУ: С пет сати закашњења.
АЛ: Касни само сат!
ЛУ: Мислим да неће доћи.
АЛ: Џери је рекао да ће доћи; и доћи ће!
ЛУ: Добро.
АЛ: Видећеш!
ЛУ: Видећемо.
АЛ: Еј!
ЛУ: Рекла сам да ћемо видети.
АЛ: Доћи ће!
ЛУ: Добро.
АЛ: Кад Џери дâ реч, на то можеш да рачунаш!
ЛУ (равнодушно): Аха.
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АЛ: Јеби се!
ЛУ: Рекла сам аха.
АЛ: А ја ти кажем, кад он дâ реч, то је као да је потписао уговор,
јеботе.
ЛУ: Онда ће се вероватно појавити.
АЛ: Не вероватно! Знам тог типа! Кад он нешто каже, можеш, јебига, на то да рачунаш! Можеш да се кладиш у свој живот, јеботе! Џери те
неће заврнути!
ЛУ: ... А вас двојица сте били пријатељи?
АЛ: Шта?
ЛУ: Ти сигурно нећеш заврнути.
АЛ: Шта си рекла?
ЛУ: Ништа.
ГЛАС (споља): Ал...?
АЛ: Видиш? Треба више да ми верујеш! (Виче.) ОВДЕ СМО, ПОЗАДИ! (Лу.) Обуци мајицу.
ЛУ: Мислила сам да ти је он пријатељ.
АЛ: Лу...
ГЛАС: ГДЕ СТЕ?
АЛ: ПРАВО, ПА ОНДА ПОЛУКРУЖНО! (Лу, претећи.) Нећу да
нешто погрешно помисли.
ЛУ (иронично): Ох.
АЛ: Обуци се!
Оклевајући, Лу навлачи тесну, кратку мајицу која готово ништа
не скрива. Са стране улази Џери.
ЏЕРИ: Ал!
АЛ (устаје): Џери!
ЏЕРИ (показује на сат, непријатно му је): Баш ми је…
АЛ: Знао сам да ћеш доћи!
ЏЕРИ: Аутопут је...
АЛ: Ма, нема везе!
ЏЕРИ (извињава се): Био сам...
АЛ: Еј, важно је да си стигао! (Загрле се, тапшу један другог по леђима, још мало па ће и сузе да потеку.) Е, јебига, човече, јебига!
ЏЕРИ: Исусе!
АЛ: Кол’ко је прошло времена!
ЏЕРИ: И превише!
АЛ: Превише, јеботе!

ЏЕРИ: То више не сме да се деси.
АЛ: Никад!
ЏЕРИ: Никад више!
АЛ: Никад више, јеботе!
ЏЕРИ: Пази шта си рекао!
АЛ: Зашто се све тако десило?
ЏЕРИ: Ко зна? Ето тако!
АЛ: Никад више, јеботе!
Џери пријатељски удари Ала. Ал пријатељски удари Џерија. Спарингују. Рву се. Лу је скинула шешир и посматра их.
ЏЕРИ (коначно): Скоро да су ми потекле сузе.
АЛ (показује на своје очи): А шта мислиш да је ово?
ЏЕРИ: Јебо те бог.
АЛ: Човече! Боже благи!
ЏЕРИ: Фантастичан осећај.
АЛ: И превише, јеботе.
ЏЕРИ: Треба ово стално да радимо.
АЛ: Сваки дан, јеботе.
ЏЕРИ: Него шта.
АЛ (шапуће, обузет емоцијама): Волим те, човече.
ЏЕРИ (дирнут): Е, јебига.
АЛ: Не, стварно, човече, то је то, то је баш то, јеботе. Волим те. Шта
више могу да кажем?
ЏЕРИ: И ја тебе волим.
АЛ: Озбиљно?
ЏЕРИ: Озбиљно?
АЛ: Мислим, не кажеш то тек тако?
ЏЕРИ: Тек тако? Јебига, човече, волим и ја тебе!
АЛ: И поред свега?
ЏЕРИ: Еј!
АЛ: У реду. Шта је било, било је.
ЏЕРИ: Прошлост је прошлост.
АЛ: Ако ти кажеш.
ЏЕРИ: Ја у то верујем.
АЛ: И ја.
ЏЕРИ: Сто посто.
АЛ: Које срање!
ЏЕРИ: Иду ми сузе.

161

162

АЛ: Треба ово стално да радимо.
ЏЕРИ: Али исцрпљујуће је све...
АЛ: Ово.
ЏЕРИ: Аха, ово.
АЛ: Да.
ЏЕРИ: Мислим...
АЛ: Начисто сам рикнуо.
ЏЕРИ: Балдисао.
АЛ: Еј, човече, да се овако видимо!
ЏЕРИ: Аха!
АЛ: Еј! Изгледаш фантастично.
ЏЕРИ (скромно): Е!
АЛ: Заиста! Фантастично, јеботе! Не кажем то тек тако! Не ложим те.
ЏЕРИ: Е!
АЛ: Добро, ложим те. Јел’ те сад ложим? Јок. И ти то знаш. Знаш да
изгледаш фантастично! Лу, како изгледа?
ЛУ: Фантастично.
АЛ: Сећаш се Лу.
ЏЕРИ: Не.
АЛ: Не?
ЛУ: Не знамо се.
АЛ: Не знате се? Добро! Никад се нисте... Добро. Џери, ово је Лу. Лу,
ово је Џери. Како то да се вас двоје никад нисте упознали?
ЏЕРИ: Зато што си је крио.
АЛ: А зашто?
ЏЕРИ: Због Мерил.
ЛУ: Пиздо!
АЛ: Чекај мало! То баш није лепо. Мерил. Добро. (Џерију.) Али си
чуо.
ЏЕРИ: Шта?
АЛ: За Лу, јел’ тако? Мора да си чуо да причам о њој. Мислим, кад
Мерил није била у близини.
ЏЕРИ: Нон-стоп.
АЛ: Реци Лу шта си чуо.
ЏЕРИ: Било је врло живописно.
АЛ: Сад видиш зашто. Лу, прошетај, да те Џери види целу. (Лу устане.) Јесам ли погрешио?
ЏЕРИ: Браво!

АЛ (Лу): Видиш? Сви мисле да си фантастична. (Џерију.) Она има
проблем са самопоуздањем. Мисли за себе да је идиот. Можеш ли то да
поверујеш? Жена која овако изгледа, а мисли да је идиот. (Лу.) Да ли бих
ја живео с неким ко је идиот?
ЛУ: А Мерил?
АЛ: Мерил је моја бивша супруга. Супруге се претварају у идиоте.
Ето, зато се ми не венчавамо. Да ти не постанеш оно што мислиш да
јеси. (Џерију.) Она мора да оде код психијатра на терапију.
ЏЕРИ: Требало би.
АЛ: Што да не. (Лу.) Седи.
ЛУ: Морам до тоалета.
АЛ: Морам ли ја све да знам? А! (Лу излази. Џерију, полугласно.)
Управо ми је постала партнер.
ЏЕРИ: Е!
АЛ: Лу, као, оно, поседује огроман неискоришћен таленат.
ЏЕРИ: Сјајно.
АЛ: Заиста уме да подигне морал.
ЏЕРИ: У то сам сигуран.
АЛ: Али није оно што мислиш.
ЏЕРИ: Извини, партнер у чему?
АЛ: У чему? У бизнису.
ЏЕРИ: А то је...?
АЛ: Ти то мене зајебаваш?
ЏЕРИ: Више нисам у току.
АЛ: Шта ја то једино знам да радим? (Џери зури у њега.) ... Зајебаваш
ме. (Џери се смеје.) Скоро да ми је срце стало.
ЏЕРИ: Значи, враћаш се филмовима.
АЛ: Враћам се?
ЏЕРИ: Последње што сам чуо јесте да си добио отказ.
АЛ: Пре четири године!
ЏЕРИ: Ја живим у другом свету.
АЛ: Џери, никад не рачунај на студио када је у питању лојалност. На
крају те увек зајебу.
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Ти бар знаш ко ти је сместио. Мислим, није важно да ли си био
крив или ниси. То је био човек од крви и меса. Када сам ја дошао на
ред, као да се нека санта леда сурвала на мене. Било је само: „Хвала и
довиђења.” Пустили су ми факс. Написали су: „Драги продуценте.” Ни

163

164

име ми нису написали. Помислио сам да је у питању грешка. Али не, био
сам то ја. И онда сам рекао себи: никад се више нећу вратити у јебени
студио.
ЏЕРИ: И јесу ли те икад поново звали?
АЛ: Ко?
ЏЕРИ: Ови из студија.
АЛ: Звали?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Мене, са свим мојим искуством?
ЏЕРИ: Јер мене ниједан студио није звао.
АЛ: Па, ти си другачији случај.
ЏЕРИ: Зашто?
АЛ: Питаш зашто?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Немам појма.
ЏЕРИ: Мислим, радио сам с тобом.
АЛ: Јеси.
ЏЕРИ: А тебе су звали.
АЛ: Јесу.
ЏЕРИ: А зашто мене нису?
АЛ: Немам појма.
ЏЕРИ: То ме је баш чудило.
АЛ: Чуди ме да те нико није звао.
ЏЕРИ: Зато ме чуди да су тебе звали.
АЛ: Па, знаш, ја сам био, оно, као, изнад тебе.
ЏЕРИ: Али не много.
АЛ: Џер, мислим да си ме погрешно разумео. Само неколико... великих студија ме је звало. Нису сви. Само неки.
ЏЕРИ: Ја бих био срећан и да ме је макар један студио звао.
АЛ: Ствар је у томе што сам ја донео одлуку. Рекао сам да се више
никад нећу вратити небулозама. Лу ми је помогла то да схватим. Помогла ми је да нађем снаге и кажем им: јебите се! Лу ми је дала ту јеби-се-снагу. Да ли сам ја икад раније говорио „јеби се”? Реци право.
ЏЕРИ: Свака два минута.
АЛ: Али никад нисам мислио озбиљно.
ЏЕРИ: Ниси!
АЛ: А сада – тако мислим. Џер, мораш да будеш у стању да кажеш:
јеби се! И да то заиста мислиш, или си готов, и то је та моћ, то је та јебена

истина. А Лу ми је помогла да схватим ту истину. То је нешто – не кењам!
– нешто... рекао бих готово спиритуално. То је као да си изненада пронашао неку чудну унутрашњу светлост! Лу каже да је то просветљење.
Укапираш, јебига, шта је, можда, Буда осећао. Или Мојсије. Или Ганди.
„ЈЕБИТЕ СЕ!” И то озбиљно мислиш! Невероватно. Моћ. И истина. Човек мора много да се напати да до тога дође.
ЏЕРИ: И за кога сад радиш?
АЛ: Ни за кога.
Пауза.
ЏЕРИ: ... Без посла си?
АЛ: Ја сам соло.
ЏЕРИ: Ал!
АЛ: Да ме јебеш – сâм сам!
ЏЕРИ: Ал!
АЛ: Сад сам ја главни.
ЏЕРИ: Сјајно!
АЛ: И сјајно ми иде. Имам, оно, као, већ неколико великих дилова.
Мислим, коначно. Јебено је радити сâм. Прошао сам кроз врло туробан
период. Теби бар могу да кажем.
ЏЕРИ: Мајку му, нисам то знао.
АЛ: Како си и могао? Сад знаш. А успео сам то уз помоћ Лу. Зато је
она сада постала мој партнер.
ЏЕРИ: Браво!
АЛ: Та жена ми је спасла живот!
ЏЕРИ: Учинио си праву ствар.
АЛ: Знам да јесам. Сад сам потпуно нови човек, захваљујући њој.
Реци ми. Реци не ако се не слажеш. Видиш ли то?
Џери зури у Ала.
ЏЕРИ: ... Нисам сигуран.
АЛ: Неко види, неко не.
ЏЕРИ: Чекај. Мислим да видим.
АЛ: Где?
ЏЕРИ: Тешко је рећи.
АЛ: На пример.
ЏЕРИ: Свуда.
АЛ: Јесте. То је то. Свуда. Потпуно сам нови човек. Џери, са оном
кучком Мерил био сам сасвим друга личност. Оно што се догодило између тебе и мене је било дело неких демона. Ја сам тада био сáмо зло.
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ЏЕРИ: Ма, заборави.
АЛ: Не могу. То ме непрестано прогања. Требало је да дођеш и да ме
убијеш због онога што сам ти урадио.
ЏЕРИ: Није било вредно труда.
АЛ (изненада хладно): Молим?
ЏЕРИ: Ниси био вредан да те убијем.
АЛ: Шта то треба да значи?
ЏЕРИ: Појма немам.
АЛ: Мислио сам да је све то прошлост.
ЏЕРИ: И јесте.
АЛ: Е па онда, шта...
ЏЕРИ: Мислим...
АЛ: Овако изненада!
ЏЕРИ: Питао си ме.
АЛ: Питао? Шта сам те питао?
ЏЕРИ: Зашто те нисам убио.
АЛ: Срање! Рекао сам да не могу да СХВАТИМ зашто ме ниси убио.
РЕКАО! Нисам питао. Рекао.
ЏЕРИ: Извини.
АЛ: Није ми била намера да поново потежем ту ствар.
ЏЕРИ: Човече...
АЛ: Нема увреде.
ЏЕРИ: Само сам...
АЛ: Заборави! Нема увреде.
ЏЕРИ: Мора да сам погрешно разумео.
АЛ: Како можеш да кажеш да није било вредно труда убити ме.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Не. Заборави, човече.
ЏЕРИ: Ал, слушај...
АЛ: Еј! Заборави.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Само не могу да верујем...
ЏЕРИ: Помишљао сам на то да те убијем, ето.
АЛ (опрезно): ... Јеси?
ЏЕРИ: Јесам!
АЛ: Не кажеш то тек тако?
ЏЕРИ: Не! Заиста, човече. Веома озбиљно сам о томе размишљао.
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АЛ: Џер, хвала ти. Само то сам хтео да чујем. А разлоге зашто то
ниси учинио сачувај за себе.
ЏЕРИ: Шта је било, било је.
АЛ: Шта је било, било је!
ЏЕРИ: Има ли нешто за пиће?
АЛ: Еј! Наравно. Извини, човече. Какав сам ја то домаћин? Виски, а?
ЏЕРИ: Може.
АЛ: С ледом?
ЏЕРИ: Без.
АЛ: Без, океј. (Сипа му.)
ЏЕРИ: Кад си набавио ову гајбу?
АЛ: Пре две-три године.
ЏЕРИ: Супер је.
АЛ: То је само први корак. (Пружа Џерију пиће. Џери га испија. Ал
проучава Џерија док пије.) Још једно?
ЏЕРИ: Наспи ми и мало воде.
Ал му сипа воду, и даље га посматрајући.
АЛ: А ти?
ЏЕРИ: Шта?
АЛ: Како си?
ЏЕРИ: Океј.
Пауза.
АЛ: Изгледаш одлично. (Поново сипа Џерију виски.)
ЏЕРИ: Доста трчим. (Пије. Ал га посматра.)
АЛ: Види се.
ЏЕРИ: Понекад идем и на пливање.
АЛ: Пре него што си дошао, мало сам се, оно, као, бринуо...
ЏЕРИ: Добро сам.
АЛ: Видим. (Пауза.) А Сузан?
ЏЕРИ: Ко?
АЛ: Мислим, Сара – шта ми је?
ЏЕРИ: Умрла је.
АЛ: Умрла?
ЏЕРИ: Прошле године. Ниси знао?
АЛ: Знао?!
ЏЕРИ: Бедак.
АЛ: Боже.
ЏЕРИ: Велики бедак.
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АЛ: Е, мајку му...
ЏЕРИ: Заиста велики губитак. Баш бедак.
АЛ: Жао ми је, човече!
ЏЕРИ: Хвала.
АЛ: Да сам само знао...
ЏЕРИ: Еј!
АЛ: Па како, јел’ изненада?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Срање.
ЏЕРИ: Велики, велики губитак.
АЛ: Волео бих да си ме звао.
ЏЕРИ: Што?
АЛ: Појма немам. Да помогнем.
ЏЕРИ: Коме?
АЛ: Теби да помогнем! Какав крелац.
ЏЕРИ: Шта је било, било је.
АЛ: Тако је. Шта је било, било је. Баш тако! Идемо даље. Ко преживи, иде даље. Ми смо јаки, ми идемо даље. Узми флашу.
ЏЕРИ: Нећу. Нека је тамо.
АЛ: Еј!
ЏЕРИ: Заиста. Нек буде тамо.
АЛ: Шмрчеш ли?
ЏЕРИ: Не. Понекад. Мало.
АЛ (виче): Лу! Донеси мало кокса.
ЏЕРИ: Не треба, океј сам.
АЛ: Имамо га на тоне.
ЏЕРИ: Океј сам. Заиста. Виски је у реду. И то што те видим.
АЛ (пљесне Џерија по леђима): Е, јеботе, човече!
ЏЕРИ: Свашта сам преживео.
АЛ: Видим. (Диже чашу „перијеа”.) За боља времена.
ЏЕРИ (диже чашу с вискијем): За боља времена.
Лу се враћа.
АЛ: Сузан је умрла.
ЛУ: Ко?
АЛ: Мислим, Сара – срање, шта ми је.
ЛУ: Која Сара?
АЛ: Џеријева Сара.
ЛУ: Жао ми је.

ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Хоћеш неки седатив?
ЏЕРИ: Не. Стварно. Виски је сасвим океј.
АЛ: Само реци.
ЏЕРИ: Оћу. Хвала.
АЛ: Метадон?
ЏЕРИ: Виски је океј.
АЛ: Прскану вутру, шит...
ЏЕРИ: Рећи ћу ти ако будем хтео.
АЛ: Сигурно?
ЏЕРИ: Сигурно.
АЛ: Па какво је то место где радиш? (Лу.) Џери прави образовне
филмове.
ЛУ: Е! За кога?
ЏЕРИ: За гимназије и факултете.
АЛ: Какви су?
ЏЕРИ: ... Какви?
ЛУ: Па, о чему су?
ЏЕРИ: О томе како се скинути са дроге.
АЛ: Сјајно.
ЏЕРИ: И са пића.
АЛ: То је велика тема.
ЏЕРИ: Баш сада радимо један филм о ејдсу.
АЛ: За гимназије?
ЏЕРИ (клима главом): За факултете.
АЛ: Капиталне ствари. Свиђа ми се то што чујем.
ЛУ: Хоће ли се у филму видети и кондоми?
ЏЕРИ: Хоће.
АЛ: И треба. То је важно. Како?
ЏЕРИ: … Како?
АЛ: Мислим, показујете ли деци како да стављају кондоме?
ЏЕРИ: Користимо цртеже.
АЛ: Ма, зајеби цртеже.
ЏЕРИ: Ал, јужно тржиште неће...
АЛ: Ма, јебеш јужно тржиште. Направи једну верзију за север и једну за југ.
ЏЕРИ: Чак ни Калифорнија неће…
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АЛ: Еј, слушај шта ти кажем – ево ти бесплатан савет – направи једну верзију на касети, и нека ти неко, као, рецимо, Лу, ставља кондом на
киту неком шеснаестогодишњем клинцу. То ће да се прода. И то – да се
добро прода! Зар нисам у праву?
ЏЕРИ: Види...
АЛ: ЗАР НИСАМ У ПРАВУ?
ЏЕРИ: Није у томе ствар.
АЛ: Није? Говоримо о образовању, човече! Ја имам ћерку од дванаест година, скоро тинејџерку; питао сам је да ли зна да стави кондом
момку и она је рекла да не зна. И ти то зовеш сигурним? Мислим, је ли
то свет у којем желиш да твоја деца одрастају?
ЛУ (смирује га): Ал.
АЛ: Много се узбуђујем због таквих ствари. Џери, девојчице морају
знати како да својим момцима ставе кондоме. Ова земља је у кризи! А
људи као ви треба да их науче како то да ураде.
ЏЕРИ: Пренећу им твоју идеју.
АЛ: Еј, човече, где је ту жар? Не видим га! Ја тражим жар; дошао си
овамо, и прво што сам урадио кад си дошао, погледао сам ти дубоко у
очи. И видео да жара нема. Где ти је жар?
ЏЕРИ: Човек ради оно што може.
АЛ: Ма, зајеби то.
ЛУ: Ал…
АЛ: Еј! Овај човек је мој најдражи пријатељ ког сам икада имао;
једном давно сам му направио велико срање, али то се неће поновити.
Мораш да се ослободиш тог усраног посла, кад ти кажем.
ЏЕРИ: Радим оно што могу.
АЛ: Можеш ти и више.
ЏЕРИ: Нисам баш сигуран.
АЛ: Ја ти кажем.
ЏЕРИ: То је све повезано с политиком.
АЛ: А?
ЏЕРИ: Образовни филмови. Повезани су с политиком.
АЛ: Политиком?
ЏЕРИ: Потребне су ти субвенције. Школски одбори имају последњу
реч...
АЛ: А колико ти зарађујеш?
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Реци.

ЏЕРИ: То није твоја ствар...
АЛ: Јесте, ја хоћу да то БУДЕ моја ствар. Колико зарађујеш?
ЏЕРИ: Ал…
АЛ: Двеста долара?
ЏЕРИ: Зашто ме то сад питаш?
АЛ: Да бисмо исправили ствар.
ЏЕРИ: То није начин.
АЛ: Колико зарађујеш?
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Двеста долара?
ЏЕРИ: Ни приближно.
АЛ: Триста?
ЏЕРИ: Надоле.
АЛ: Мање?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Није ваљда мање од стотке?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Не сери!
ЏЕРИ: Кад ти кажем.
АЛ: Сисаш курац за мање од сто долара?
ЏЕРИ: Ал…
АЛ: Не могу, бре, да верујем сопственим ушима.
ЏЕРИ: Није новац нај...
АЛ: Еј, не сери! Сисаш курац и лижеш буљу за мање од сто бака!
Шта се то с тобом догодило, човече?
ЏЕРИ: Имам и проценат од крајње зараде.
АЛ: Од филма који помоћу цртежа показује деци како да стављају
кондоме?
ЏЕРИ: Има и других филмова.
АЛ: На пример, о наркотицима?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Приказују ли они како да се уфиксаш, или како се шмрче гудра,
или како се кува доп?
ЏЕРИ: Не.
АЛ: Ма, човече, нема ту зараде. Попуши мени киту, и имаш од мене
зараду. Ти си, бре, у лоповској јазбини. Навукли су те, човече. Не, то не
могу да поднесем. Могао бих да закукам због овог што сам чуо. Шта
уопште ти једеш?
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ЏЕРИ: Па ето...
АЛ: Дааа, корнфлекс и слично. Хозе!
ЛУ: Хозе је данас слободан.
АЛ: Како се зове онај други?
ЛУ: Рамон.
АЛ: РАМОН!
Рамон се појављује на вратима.
РАМОН: Си?
АЛ: Коју супу данас имамо?
РАМОН: Quе?
АЛ: Соуп ду јоур, соуп де лас диас, СУПУ ЗА РУЧАК, КРЕЛЕ!
РАМОН: Пилећа супа.
АЛ: Донеси мом пријатељу тањир пилеће супе. (Рамон излази.) Човече, да сам само знао…
ЏЕРИ: Ја волим то што радим.
АЛ: И ја!
ЏЕРИ: Знам.
АЛ: Ал‘ ја сам бар плаћен.
ЏЕРИ: Па и ја сам.
АЛ: Курац си плаћен. Тебе РАДЕ, јеботе! Извини, човече, али не
могу да поднесем да те видим у таквој беди.
ЏЕРИ: Нема ту никакве беде.
АЛ: Џери, живиш бедно. (Лу.) Живи ли бедно?
ЛУ: Бедно.
АЛ: Лу може то да види. Она има, као, неко шесто чуло. Беда је
заразна! Да те толико не волим, јеботе, ишутирао бих те напоље. (Џери
сипа себи још једно пиће.) Лу, сипај му пиће. (Лу му сипа.) Џери, налазиш
се у веома опасном подручју, у Земљи Беде. Ја то добро знам, јер сам се
и сâм тамо налазио. Пази се, Џери. У Земљи Беде нема… ЈЕБИГА!
ЏЕРИ: Милости?
АЛ: Не. Нема...
ЛУ: Ограничења?
АЛ: Не. Нема... Нема...
ЏЕРИ: Па реци… Шта хоћеш да кажеш?
АЛ: Извуци се из тога. То хоћу да ти кажем.
ЏЕРИ: И куда да одем? Куда?
АЛ: Овде! Код мене! Врати се и ради са мном. То је истина, човече;
због тога сам те звао. Недостајао си ми. Без зезања, човече. (Ал покуша-

ва да заустави сузе. Џери је запањен.) Шта је било, било је. Желим да се
вратиш. (Рамон улази с тањиром супе.) Донеси му још један тањир супе!
ЏЕРИ: Доста је и овај.
АЛ: Еј! Ако нећеш, остави. (Рамону.) Још један тањир супе. (Рамон
зури у њега.) Un otras bolas de soupas! (Рамон оставља тањир који је управо
донео и излази, збуњен.) Искрено – када сам те позвао овамо на ручак,
шта си помислио да имам на уму? (Џери слегне раменима.) Јеси ли помислио: Можда ће ми Ал понудити да се вратим? (Џери одмахне главом.)
Не верујем ти.
ЏЕРИ: Нисам ни знао да си поново у послу!
АЛ: Али сад, кад си сазнао? (Џери слегне раменима.) Ма ајде! Мора
да си се надао! (Џери слегне раменима.) Капираш ли ти уопште шта ти
говорим?
ЏЕРИ: Наравно да капирам.
АЛ: И ниси се понадао да ћу те позвати да се вратиш? (Џери слегне
раменима.) Еј!
ЏЕРИ: Па наравно, понадао сам се.
АЛ: Наравно да јеси.
ЏЕРИ: Како и не бих.
АЛ: Како и не би.
ЏЕРИ: Није реч о новцу.
АЛ: Знам!
ЏЕРИ: Мислим, оно, као...
АЛ: Новац је битан.
ЏЕРИ: Али није у томе ствар.
АЛ: Ни случајно!
ЏЕРИ: Па онда. О чему је реч?
АЛ: Реци ти мени.
ЏЕРИ: Можда нешто у нашој крви?
АЛ: У нашој КРВИ! ДА! (Показује на Лу.) Лу?
ЛУ: А?
АЛ: Шта је то?
ЛУ: Шта је шта?
АЛ: Шта то има у нашој крви?
ЛУ: Нашој крви?
АЛ: Што нас чини, знаш…
ЛУ: Не знам.
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АЛ: То је ЖИВОТ! Струји нам кроз вене! Животни жар, јеботе! Ми
смо зависници! Зависници од живота! (Џерију.) Али у твојој крви нема
тог животног жара, Џер. Нема га више! Јесам ли у праву? Не чујем те.
ЏЕРИ (једва чујно): Јеси.
АЛ: Нараво да јесам. Тог жара код тебе више нема. Очи су ти стаклене. Живот! То теби недостаје! И ти поново желиш тај жар. Јел’ тако?
Јесам ли у праву? Реци. Не чујем те!
ЏЕРИ (обореног погледа): Аха.
АЛ: Плаче ти се, нека, плачи, не стиди се. (Лу.) Плачем ли ја?
ЛУ: Стално.
АЛ: Плачи, избаци то из себе!
ЏЕРИ: Стварно хоћеш да се вратим?
АЛ: Више од свега на свету. Хоћеш ли да клекнем? Клекнућу. Волим
те, човече. И увек сам те волео. (Џери почиње да плаче.) Нека. Избаци то
из себе. Нек све изађе.
ЏЕРИ: Плачем у супу!
АЛ: Стиже ти друга. Ја гледам унапред, знам, бре, знање, зајеби
супу! (Ал гурне тањир са стола. Тањир падне на под.) Џери и Ал. Ал и
Џери. Тако је то било. А тако ће и бити. Не могу да живим без тебе, човече.
ЏЕРИ (нежно): Мислио сам да ме мрзиш.
АЛ: Мрзим?
ЏЕРИ: Заправо… (Зури у Ала, онда се окрене.)
АЛ: ... Шта?
ЏЕРИ: Ништа.
АЛ: Не, реци.
ЏЕРИ: Ма ништа!
АЛ: Еј!
Пауза. Џери се окрене, гледа право у Ала.
ЏЕРИ: Помислио сам да си ме овамо позвао да би ме докрајчио.
АЛ: Да бих те докрајчио?
ЏЕРИ: Извини, мозак ми није баш у најбољем стању.
АЛ: Е, ово заиста...!
ЏЕРИ: Извини.
АЛ: Докрајчио?
ЏЕРИ: Ма то је до мене, а не до тебе, јеботе.
АЛ: Исусе! (Рамон доноси други тањир супе. Гледа са изненађењем и
згражањем проливену супу на поду. Рамону.) Само га ту спусти и изађи.

Рамон спусти други тањир на сто поред Џерија и изађе.
ЏЕРИ: Знаш, када сам нашао Сару... у купатилу, то је…
АЛ: Џер...
ЏЕРИ: То је било...
АЛ: Џери, да ти нешто кажем...
ЏЕРИ: Још увек мислим да ћу се можда једног дана пробудити и...
АЛ: Да ти нешто кажем, Џери. Не напрежи више тај мозак, мајку
му.
ЏЕРИ: Напрежем га.
АЛ: Да, то се види. А било би добро да га не напрежеш.
ЏЕРИ: Сада је мање напрегнут.
АЛ: Лепо. Лу, сипај Џерију још једно пићенце. (Она му наспе.) Џери.
Сад ћу ти признати једну велику истину. Џери, не само да те волим, човече, волим те толико да бих желео да сам педер, па да могу да те карам,
толико те волим, то је истина, јеботе.
ЏЕРИ (дирнут): ... Ал!
АЛ (Лу): Шта сам ти синоћ рекао?
ЛУ: Да би желео да си педер.
АЛ: А зашто?
ЛУ: Да би могао да јебеш Џерија.
АЛ: Ето, човече. Толико те волим!
ЏЕРИ: Сада плачем и у други тањир.
АЛ (Лу): Видиш зашто волим овог типа?
ЛУ: Морам у тоалет.
АЛ: Поново?
ЛУ: ИЗВИНИ!
АЛ: Боже! (Она нешто шапуће. Он уздахне, климне главом, одмахне
руком. Она излази. Џерију.) Нешто јој бешика није у реду. Сва је сјебана
изнутра. Мислим да је то нешто у њеној глави. Човече, не могу да ти
опишем колико сам дирнут тиме што си овде, што могу да разговарам
с тобом и да будем с тобом. Као да си ти ја. Био сам непотпун без тебе.
Знаш шта сам рекао Лу пре него што си дошао? (Џери шмркће и одмахује
главом.) Рекао сам: Џери је човек на кога можеш да рачунаш. Знаш ли
колико често ме чује да то за неког кажем? Никад! Ти си, оно, као, јединствен! Потребно ми је да се вратиш. И знам да ћеш рећи „да”. Јер знам
да ти овај живот недостаје.
ЏЕРИ: Зар теби не би?
АЛ: Ја не могу да замислим живот без оваквог живота.

175

176

ЏЕРИ: Живот без оваквог живота и није живот.
АЛ: Није. Такав живот је најобичнији шаблон, јеботе.
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: Џери, ово ће те оборити с ногу. Пази, права лудачка ствар. Лу је
флипнула када сам јој испричао. Пре две недеље, летим ја у ЛА из, мислим, Нешвила, или можда из Лондона – у сваком случају, не можемо да
слетимо – смог, магла, срање, ништа се не види, чак се ни крила не виде.
И тако, кружимо. И кружимо ли кружимо. Гледам кроз прозор. Пролазе
сати. Ништа! И размишљам, Исусе! Овако мора да је Џерију сада кад
више није у филмском бизнису!
ЏЕРИ: Управо је тако.
АЛ: Погодио сам?
ЏЕРИ: Тачно је тако, мајку му.
АЛ: Чак и уз све оне, као, награде које си освојио?
ЏЕРИ: Као кружење изнад ничега.
АЛ: Невероватно!
ЏЕРИ: Богови су се били наљутили на мене, Ал.
АЛ: То си помислио?
ЏЕРИ: Где ли сам то био погрешио, помислио сам.
АЛ: То си помислио?
ЏЕРИ: Сваког дана откако сам отишао!
АЛ: А ја сам био тај који те је зајебао.
ЏЕРИ: Није истина.
АЛ: Истина је.
ЏЕРИ: Не, Ал, не; ти си био глас са неба.
АЛ: Сјебао сам те, човече.
ЏЕРИ: То је био глас са неба!
АЛ: Дозволио сам да бизнис надвлада осећања.
ЏЕРИ: И био си у праву.
АЛ: Ма ајде.
ЏЕРИ: Знаш, урадио си баш оно што је требало.
АЛ: Е, сад.
ЏЕРИ: Не, човече, ја заиста то мислим. Могао сам да ти откинем ту
јебену главу!
АЛ: Требало је!
ЏЕРИ: Голим рукама да ти извадим то твоје идиотско срце...
АЛ (углас с Џеријем): Тако је! Тако је, човече!
ЏЕРИ: А твоју утробу да бацим шугавим џукцима...

АЛ: И да ли бих те ја кривио? Не.
ЏЕРИ: Учинио си праву ствар.
АЛ: Ти си принц.
ЏЕРИ: Да су улоге биле обрнуте…
АЛ: Ти би учинио исто.
ЏЕРИ: Сјебао бих те док си рекао „кекс”.
АЛ: Ти си принц.
ЏЕРИ: А ти си цар.
АЛ: Е па, ајде да поделимо то јебено царство.
ЏЕРИ: Пратим те.
АЛ: Заиста то мислим, човече.
ЏЕРИ: И ја.
АЛ: Не, стварно. Џер, ја овде имам право царство. (Пружи руку ка
колицима за послуживање и подигне кожну фасциклу.) И хоћу да га поделим с тобом. (Стави фасциклу на сто. Џери зури у њу. Лу се враћа.) Јел’
ти боље?
ЛУ: Аха.
АЛ: Само што нисам Џерију открио рај.
ЛУ: Охо.
ЏЕРИ: Рај је унутар тога?
АЛ (Лу): Сипај Џерију још једно пиће.
ЏЕРИ: Мислим, шта је то?
АЛ: Фасцикла.
ЏЕРИ: Е!
АЛ: Мислим да се Џери напалио.
ЛУ (сипа): И треба.
ЏЕРИ: Шта је унутра?
АЛ: Џери, оно што се налази унутра је вероватно, старомодно речено, дил који је круна свих дилова.
ЏЕРИ: ... И ти ћеш га поделити са мном?
АЛ: Морам да те имам у овом послу, иначе нема дила.
ЏЕРИ: А какав је то дил?
АЛ: Па, дил је мало зајебан.
ЏЕРИ: У ком смислу?
АЛ: Има ту неких фазона: ја теби, ти мени.
Џери чека да чује још нешто. Ништа.
ЏЕРИ: ... Не разумем.
АЛ: Страна с којом дилујемо жели да се осигура.

177

178

ЏЕРИ: У ком смислу?
АЛ: Па у том да смо у стању да обавимо ствар.
ЏЕРИ: Да смо у стању да обавимо ствар?
АЛ: Да.
ЏЕРИ: Капирам. (Пауза.) … А то значи?
АЛ: Оно што сам обећао да смо у стању да одрадимо.
ЏЕРИ: А то је, као, шта?
АЛ: Један филм.
ЏЕРИ: Филмски дил!
АЛ: Па ја сам у филмском бизнису!
ЏЕРИ: Сад све почиње да добија смисао.
АЛ (Лу): Мислим да не би требало више да пије.
ЏЕРИ: Заправо, мислим да ми помаже.
АЛ: Ако ти кажеш.
ЏЕРИ: И – зашто сам ти ја потребан?
АЛ: Замисли једну питу.
ЏЕРИ: Добро.
АЛ: Та пита представља филм.
ЏЕРИ: Добро.
АЛ: Та пита је сувише велика за мене и Лу да је сами поједемо. Кад
бисмо покушали да је сами поједемо, позлило би нам.
ЏЕРИ: Зајебаваш ме.
АЛ (Лу): Јел’ га зајебавам?
ЛУ: Мало сам збуњена.
АЛ: Што?
ЛУ: Због пите.
АЛ: Пите?
ЛУ: Не разумем то с питом.
АЛ: Пита је у симболичном смислу филм.
ЛУ: Како то?
АЛ: Како? Велика пита? Велики филм!
ЛУ: Како можеш да поједеш филм?
АЛ: Ма, филм се не једе!
ЛУ: Онда мислим да то није добар симбол.
АЛ (Џерију): Разумеш ли о чему говорим?
ЏЕРИ: Нисам баш сигуран.
АЛ: ЗАБОРАВИ НА ЈЕБЕНУ ПИТУ! Реч је о ФИЛМУ! Океј? МИ можемо да постанемо продуценти овог филма ако, и само ако, успемо да

убедимо власника поменутог сценарија да смо заиста у стању да га испродуцирамо!
ЏЕРИ: Добро.
АЛ (показује на себе и Лу): Не можемо сами све да одрадимо.
ЏЕРИ: Јер је пита превелика.
АЛ: Е сад ти је све јасно!
ЏЕРИ (једноличним гласом, још увек збуњен): Узбуђен сам.
АЛ: Добро.
ЏЕРИ: Могу ли сад да видим шта је унутра?
АЛ: Прво морам да видим да ти је стало.
ЏЕРИ: Па не бих био овде да ми није стало.
АЛ: Треба да ти је много стало!
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Могу лако да нађем и неког другог.
ЏЕРИ: ДАЈ ДА ВИДИМ ШТА ЈЕ ТО!
АЛ: Добро. Сад знам да ти је стало. (Лу.) Јеси ли видела жар? (Џерију.) Џер, жар је поново ту!
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Отвори.
Џери отвара кожну фасциклу и вади рукопис. Зури у њега.
ЏЕРИ: Нема наслов.
АЛ: Па наравно. Неко би могао да га види.
ЏЕРИ: Толико је врућ?
АЛ: Опипај корице.
ЏЕРИ (опипава корице): ... Шта је ово?
АЛ: Азбест.
ЏЕРИ: Не!
АЛ: Азбест је симбол. Шифровано име овога пројекта је „Азбест”.
Када ти кажем: „Азбест”...
ЏЕРИ: Онда мислиш на ово.
АЛ: Тако је.
ЏЕРИ: Ал, како си дошао до овога?
АЛ: Не питај.
ЏЕРИ: Што?
АЛ: Јер не желиш да знаш.
ЏЕРИ: Желим.
АЛ: Мислиш да желиш.
ЏЕРИ: Не желим?
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АЛ: Не.
ЏЕРИ: Мислио сам да желим.
АЛ: Веруј ми на реч. За твоје добро, Џер.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Доста више. Отвори.
Џери отвара корице и гледа унутра.
ЏЕРИ (чита): … Моби Дик?
АЛ: А то је само врх леденог брега!
ЏЕРИ: Ал, Моби Дик је већ рађен.
АЛ: Ко каже?
ЏЕРИ: Гледао сам филм!
АЛ: То је други Моби Дик.
ЛУ: Шта је то Моби Дик?
АЛ: Највећи курац који си икад видела.
ЏЕРИ: А, ја нећу да учествујем у порно филму!
АЛ: Јесам ли поменуо порно филм? Ово је класика.
ЏЕРИ: Ал, постоји само један Моби Дик. Написао га је Херман
Мелвил.
ЛУ: Овај није.
ЏЕРИ: Сјајно. Ко је написао овај?
АЛ: Не питај.
ЏЕРИ: Зашто?
АЛ: Кажем то за твоје добро.
ЏЕРИ: Слушај...
АЛ: Да ли бих ја стављао азбест баш на корице?
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Моби Дик је привремени наслов. Капиши?
ЏЕРИ: Али зашто?
АЛ: Јер се писцу свиђа како то звучи.
ЏЕРИ: А ко је писац?
АЛ: Окрени страну.
Џери окреће страницу.
ЏЕРИ: „Оригинални сценарио Чарлин Семјуелс”? Ко је Чарлин
Семјуелс?
АЛ: Свакако не писац.
ЏЕРИ: Па шта ће онда ово име ту?
АЛ: Као заштита.
ЏЕРИ: Од чега?

АЛ: Да се не открије име писца.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Јебига, не бисмо дуго живели кад би се сазнало шта поседујемо.
ЏЕРИ: Шта, и ја?
АЛ: Поготово ти.
ЏЕРИ: Ал, како ја овде могу да будем од помоћи ако не знам чему
помажем?
АЛ: Кад дође време, знаћеш.
ЏЕРИ: А то ће бити?
АЛ: Онда кад одлучимо да ти можемо веровати.
ЏЕРИ: Ниси сигуран да ми можеш веровати?
АЛ: Рекао си да си хтео да ме убијеш!
ЏЕРИ: Ма, то сам превазишао.
АЛ: Засеци глежањ на руци.
ЏЕРИ: А?
АЛ: Покажи ми да ти је стало.
ЏЕРИ: А?!
АЛ: Желим да видим мало крви. Засеци глежањ. Ево. (Пружа Џерију
нож.)
ЏЕРИ: То је нож за путер, Ал.
АЛ: РАМОН!
ЏЕРИ: Ово је невероватно.
Улази Рамон.
РАМОН: Si?
АЛ: Донеси нам оштар нож.
Рамон излази.
ЏЕРИ: Ал…
АЛ (Лу): Лу! Покажи му своје глежњеве. (Она му показује. Џери гледа. Очигледно је да види ожиљке. Ал му показује и своје глежњеве. Исто.
Џери је шокиран.) Проливање крви је ритуал чишћења и повезивања. И
Лу и ја смо за ово пролили крв. Када будемо видели да си и ти у истој
мери с нама, сазнаћеш више. (Улази Рамон са дугим, оштрим ножем.)
Хвала, Рамоне. (Рамон оставља нож и излази.) Океј, сеци се.
ЏЕРИ: Ал…
АЛ: Па не тражимо од тебе да се убијеш!
ЏЕРИ (лакнуло му је): ... Не тражите?
АЛ: Знаш ли ти колико би људи у овом граду посекло руку за ово?
ЏЕРИ: Ал...
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АЛ: Па то је симболично!
ЏЕРИ: Ал…
АЛ: Као знак лојалности!
ЏЕРИ: Знам ја чега је то знак!
АЛ: Ако се не посечеш, испадаш из комбинације.
ЏЕРИ: БОЛЕЋЕ ме!
АЛ: Наравно да ће те болети! У томе је поента!
ЏЕРИ: Ал…
АЛ: Морамо да знамо да ти је стало.
ЏЕРИ: Слушај...
ЛУ: Мислим да му није стало.
АЛ: Стало му је! Знам човека! Видео сам жар! (Џерију.) Сеци се!
Само једна мала посекотина. Морамо да знамо да можемо на тебе да
рачунамо.
ЏЕРИ: Ал, морам да ти признам, утроњао сам се.
АЛ: Само једна мала посекотина!
ЏЕРИ: Може ли овде горе?
АЛ: Не!
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Преко глежња. Једна мала посекотина!
ЏЕРИ (показује на рукопис): Немој да не буде вредан овога!
АЛ: Имаш моју дозволу да ми прережеш гркљан ако не буде. (Џери
овлаш превуче ножем преко глежња. Зури у руку. Ал и Лу такође. Нема
крви.) Ти то називаш посекотином?
ЏЕРИ: Па, осетио сам рез.
АЛ: Таквим потезом не би могао ни путер да пресечеш!
ЏЕРИ: Ал…
АЛ: Сеци се, јеботе, или испадаш из комбинације!
Џери поново покуша. Дигне руку да Ал и Лу виде. Они се приближе
и гледају.
ЏЕРИ: Ево!
АЛ: Где?
ЏЕРИ: Ево овде.
АЛ: Па где је крв?
ЏЕРИ: Сад ће.
АЛ: Ја желим посекотину из које цури крв!
ЏЕРИ: Осетио сам убод!
АЛ: Па како онда нема крви?

ЏЕРИ: Мораш мало да сачекаш!
Лу узме нож.
ЛУ: Дај да ја пробам!
ЏЕРИ: Не! (Узме јој нож.) Пробаћу поново. (Али не може.) Ал, не
могу.
АЛ (Лу): Преценио сам га.
ЏЕРИ: Ал, стварно сам уцвиковао.
АЛ: Поседујем најврелију ствар од проналаска филма до данас, а ти
се овде понашаш као пичкица! Пичко једна! Сеци се!
Џери засече глежањ. Дигне руку. Појављује се крв.
ЏЕРИ: Задовољан?
АЛ: А сада и другу руку.
ЏЕРИ: Шта?
АЛ: Другу руку, или испадаш из комбинације!
ЏЕРИ: Мислим да ћу се онесвестити.
ЛУ: Каширај га.
ЏЕРИ: Не! (Узима нож.) Испало би да сам џабе секао руку. Расекао
сам једну, расећи ћу обе!
АЛ: Први пут је увек најтеже.
ЏЕРИ: Ево!
Они гледају.
ЛУ: Где? (Џери поново покушава. Не успева. Алу.) И то је човек за
кога си тврдио да можемо рачунати на њега!
Џери поново покуша. Слабо крикне. Појављује се неколико капи
крви. Џери изгледа као да ће се онесвестити. Ал устане, оде до Џерија и
поносно га загрли. Џери покушава да поврати дах.
ЏЕРИ: Шта све ово значи?
АЛ: Написаћу једно име на салвети. Ти ћеш прочитати то име,
ништа нећеш казати, а онда ћеш појести салвету. (Почиње да пише на
салвети.)
ЏЕРИ: Мислим да те нисам добро чуо.
АЛ: Добро си ме чуо. Код ових ствари човек мора да буде врло опрезан. (Ал пресавије салвету. Џери гледа у салвету. Запањен је.) Видим да
препознајеш име.
ЏЕРИ: Нирва...
Ал га заустави покретом.
АЛ: Оно што овде имамо је њена животна прича.
ЏЕРИ: ... Моби Дик?
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АЛ: Поједи салвету.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Поједи јебену салвету!
ЏЕРИ: Шта фали да је спалим?
АЛ: Оћу овде да видим мало ПОСВЕЋЕНОСТИ!
ЏЕРИ (показује Алу глежњеве): Ал...
АЛ: Шта мислиш, колико ће укупно пара зарадити филм о животу
ове жене, само у земљи, за недељу дана? Пази, говорим само о легалном
приходу.
ЏЕРИ: Ал, ово је Моби Дик.
АЛ: Не сасвим. То је само наслов.
ЏЕРИ: Е баш сјајно.
ЛУ: А она нам даје права за све то!
ЏЕРИ (равнодушно): Па то је стварно фантастично.
АЛ: Могућност да добијемо та права.
ЛУ: Могућност.
АЛ: Тако је.
ЏЕРИ: Људи, то је јебени Моби Дик!
АЛ: Не сасвим. (Тише.) Уместо Ахабовог имена ставила је своје, а
кит је код ње кита.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Права је лујка! Шта, је ли због тога њен живот мање вредан?
Ал зури у Џерија. Џери зури у њега; почиње да размишља. Дуга тишина.
ЏЕРИ (с новом озбиљношћу): ... Заиста имате та права?
АЛ: Имамо могућност да добијемо права. И скоро да је све договорено. Под претпоставком да ти прођеш.
ЏЕРИ: Мислиш, ја могу да зајебем ствар?
АЛ: Не, не, наћи ћемо и неког другог. Али теби првом нудим дил.
ЏЕРИ: Како си уопште дошао до овога?
АЛ: Ми смо њени блиски пријатељи.
ЏЕРИ: Шта?
АЛ: То ти баш звучи чудно?
ЏЕРИ: … Па…
АЛ: Мислиш да она уопште нема пријатеље? (Лу.) Највећа женска
поп звезда, оно, као, у целом свету, а он мисли да она нема баш ниједног
пријатеља!
ЏЕРИ (још сумњичавије): Ал...

АЛ: Хоћеш доказ да сам озбиљан.
ЏЕРИ: Да. Мислим да бих то волео. Не да...
АЛ (Лу): Дај ми тај нож.
ЛУ: Ал...
Ал зграби нож.
АЛ (Џерију): Ово је за тебе, маминог синчића! (Гледа своје глежњеве.)
ЏЕРИ: Ал...
ЛУ: Па ране су ти тек зарасле!
АЛ: Исећи ћу се тамо где нема ожиљака. (Почиње да засеца глежњеве.)
ЏЕРИ: Ал, то је потпуно непотребно.
АЛ: И има да ти искрварим на те твоје јебене ципеле! (Његова крв
почиње да капље на Џеријеве ципеле.) Шта сад кажеш за озбиљност?
ЏЕРИ: Ал, ово је баш детињасто.
АЛ: Кад ја дам реч свом пријатељу, ја је и одржим.
ЏЕРИ: У реду, верујем ти!
АЛ: Могу да престанем да крварим?
ЏЕРИ: Молим те.
АЛ (замотава руку): Сад поједи салвету.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Исекао си глежњеве, а нећеш да поједеш салвету? Поједи салвету, јеботе! То је симболично!
ЏЕРИ: За шта?
АЛ: За твоју глад према овом дилу. (Џери уздахне, узме салвету, стави је у уста, жваће. И даље жваће. С напором, прогута је. Отвори уста. Ал
и Лу проверавају.) У реду је.
ЛУ (Алу): И даље нисам баш убеђена да му је заиста стало.
ЏЕРИ: Нећу више да се сечем!
АЛ: Нико то и не тражи од тебе.
ЏЕРИ (претеће): Ал…
АЛ (Лу): Претпоставимо да му је стало.
ЏЕРИ: Хвала.
АЛ: Само за један тренутак. Шта радиш вечерас? Имаш неке планове?
ЏЕРИ: За вечерас? Нееее.
АЛ: Кад падне мрак – претпоставимо да је сад у екипи – нас троје
одлазимо до куће жене чије си име управо појео.
ЏЕРИ (запањен): Она нас очекује?
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АЛ: Очекује.
ЏЕРИ: Мислим... И мене?
АЛ: И тебе.
ЛУ: Ал јој те је описао.
АЛ: У суперлативима.
ЏЕРИ: Боже.
АЛ: И ако јој се свидиш, вечерас склапамо дил.
ЛУ: Consummatus est.
АЛ: Лу је некад била опатица. (Џери, шокиран, зури у њу. Ал узима
малено звонце.) Добро. Колико си гладан, Џер? Колико ти све ово значи?
(Звони.) Морамо то да знамо. (Улази Рамон, носи сребрни полужавник са
сребрном чинијом затвореном сребрним поклопцем. Спусти чинију испред
Џерија и изађе.) … Да ли заиста желиш да уђеш у овај дил?
ЏЕРИ: Наравно.
АЛ: Зашто?
ЏЕРИ: Па, тако је... велики.
АЛ: Није довољно добро.
ЏЕРИ: Може да се заради много новца.
АЛ: Ми с тобом само губимо време!
ЛУ: Каширај га.
ЏЕРИ: Ал...!
АЛ: Губи се.
ЏЕРИ: Шта сам то дођавола рекао?
АЛ: Питаш ме тако нешто – шта ћу ја зарадити од тога? Исусе, човече. Па ти си живи мртвац, јеботе. (Лу, изругује се.) „Може да се заради
много новца.”
ЏЕРИ: Не може?
АЛ: Јеби се!
ЏЕРИ: Нисам овамо дошао...
АЛ: Хеј! Дошао си овамо по било шта што бих ја могао да ти дам. А
ја ти враћам твој сопствени живот. И ово добијам заузврат?
ЏЕРИ: Јебеш га, немам појма о чему говориш!
АЛ: Ово је значајније од пара! Много значајније! Јебеш паре!
ЛУ: Јебеш паре!
АЛ: Некад давно си имао жар, човече! Имао си оно ПРАВО!
ЏЕРИ: Јеби се.
АЛ: Е, тако те волим.
ЏЕРИ: Шта ће ми ово срање?

АЛ: Е, тако, тако, сад полако капирамо! (Лу.) Почиње да капира!
ЏЕРИ: Шта је ово?
АЛ: Заби новац себи у дупе.
ЛУ: Тако је.
АЛ: Мислим, ако само због тога желиш да будеш део овога.
ЏЕРИ: Не само зато!
АЛ: Него зашто?
ЏЕРИ: Због...
АЛ: Чега? Чега?
ЏЕРИ: Узбуђења?
АЛ (Лу, у неверици): „Узбуђења.”
ЏЕРИ: Да!
АЛ: Ти си живи мртвац.
ЏЕРИ: Ал…
АЛ: Твоја жена је просвирала себи метак кроз главу, а ти си тај који
је мртав.
ЏЕРИ: А?!
АЛ: Ја, бре, читам знакове, човече. Мислиш да не капирам ствари, а?!
ЏЕРИ: Излазим из комбинације.
АЛ: Иди. Иди! Твоја жена се, јеботе, убила, а ти се тако понашаш?
Тако? Губи се одавде. Кад стигнеш кући, прережи себи вене, учини
нешто корисно у свом животу! Ти си једна брука, јеботе. (Џери насрне
на Ала. Ал га удари коленом. Џери падне.) Бедно. (Лу.) Некад је био другачији.
ЏЕРИ: Педерчино.
АЛ: Шта још има ново?
ЏЕРИ: Требало је да те убијем кад сам то први пут помислио.
АЛ: Наравно. У реду. Ти и која војска? Твоја жена се убила јер је
схватила да ће с тобом читав живот умирати од досаде. (Џери поново
насрне на Ала. Ал га поново надвлада.) Дао сам ти шансу да се вратиш! Да
се искупиш! Да поново пронађеш животни жар! Да будеш део нечег великог, нечег за шта треба имати муда! Имамо овде највећу поп звезду на
свету, мајку му, луду као струја, имамо њен живот, она као има амнезију,
а публика жељно ишчекује, мислим, реч је о изазовима, о томе како да
се све ово изведе...
ЛУ: Ово је губљење времена.
ЏЕРИ (хвата се за сламку): Вреди ли уопште та њена прича?
Ал и Лу су запањени. Пауза.
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АЛ: ... Шта?
ЏЕРИ: Вреди ли уопште та њена животна прича?
АЛ: Како то мислиш?
ЏЕРИ: Па држи ли воду?
Пауза.
АЛ: У ком смислу?
ЏЕРИ: Мислим, кад се човек у то мало више удуби...
Ал с неверицом зури у Џерија.
АЛ: Кад се човек мало више удуби?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ (претећи): Зајебаваш ме?
ЏЕРИ: Не!
ЛУ: Ал...
АЛ (покретом ућуткава Лу): Желиш да знаш држи ли њена прича
воду… кад се човек у њу мало више удуби.
ЏЕРИ: Ако у ово улазим, треба да знам у шта се упуштам.
ЛУ (полугласно): Ма, зајеби овог кретена.
Ал даје знак Лу да ућути. Размишља. Пауза.
АЛ: Рекао бих да њена прича веома држи воду кад се човек у њу
мало више удуби.
ЏЕРИ: То је добро.
АЛ (Лу, полугласно): Невероватно. (Џерију.) И – шта још желиш да
знаш?
ЏЕРИ: А шта ће бити на платну?
АЛ: Оно што ми одлучимо да буде.
Пауза.
ЏЕРИ: Али то је њен живот.
АЛ: Јесте. Али та жена не може да се сети шта је радила.
Пауза.
ЏЕРИ: ... Шта?
АЛ: Јебига, има рупе у мозгу. Мислим, она је много симпа, немој
погрешно да ме схватиш. Само што су те честице беличастог праха током година путовале дуго од једне њене ноздрве до друге, горе-доле, тамо-амо… Чукнеш је по вугли, одзвања.
ЏЕРИ: Па шта је онда то написала?
АЛ: Показао сам ти. Моби Дика.
ЏЕРИ: Ма ајде.
АЛ: Кажем ти. Написала је јебеног Моби Дика.

ЏЕРИ: Баш све исто?
АЛ: Углавном.
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: ПРЕПИСАЛА ЈЕ ЈЕБЕНОГ МОБИ ДИКА! Жврљ, жврљ, шкраб,
шкраб. Океј?
ЏЕРИ: Па шта је мислила да ради?
АЛ: Нешто, појма немам шта. Тврди да је то њена животна прича.
ЏЕРИ: Стварно је опичена.
АЛ: Каже ко?
ЏЕРИ: Бог.
АЛ: Она мисли да њени фанови нису читали Моби Дика.
ЛУ: Ја сам за ту књигу данас први пут чула.
АЛ: Видиш? (Џери зури у страну, запањен.) Да би њена животна прича била што личнија, уместо Ахабовог имена ставила је своје.
ЏЕРИ: А кит је постао кита.
АЛ: Аха.
ЛУ: Моби Дик није кита?
ЏЕРИ: Моби Дик је КИТ!
ЛУ: Кита је интересантнија.
АЛ: Слажем се. (Џерију.) Колико продуцената би ти допустило да
радиш на оваквом пројекту?
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Како хоћеш. У сваком случају, кад се вечерас с њом видимо, не
помињи Мелвилово име.
ЏЕРИ: Зашто она све ово ради?
АЛ: Жели да свет сазна за њену причу.
ЏЕРИ: Па седне и напише Моби Дика?
АЛ: Сада схваташ зашто не желимо да ово доспе у непријатељске
руке.
Џери зури у страну, збуњен. Окрене се ка Алу.
ЏЕРИ: Јеси био на неком њеном концерту?
АЛ: На свим.
ЏЕРИ: Онда знаш.
АЛ: ... Шта?
ЏЕРИ: Она је, као, оно, феноменалан извођач. То се не уклапа.
АЛ: Зашто?
ЏЕРИ: На сцени је све под њеном контролом. Сваки тренутак. Апсолутна контрола. Тачно зна шта ради!
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АЛ: Тако је. То је на сцени.
ЏЕРИ: Па?
АЛ: На сцени, она је у свету који може да контролише. (Џери зури
у Ала. Пауза. Онда скрене поглед, очевидно узнемирен.) Хеј. Овај филм је
њена идеја. Ако ми не будемо продуценти, неко други ће бити.
ЏЕРИ (крајње сумњичаво): Како си дошао до овога?
АЛ: Већ сам ти рекао. Ми смо, оно, као, веома блиски пријатељи.
ЏЕРИ: А како је до тога дошло?
АЛ: Ако ти кажем, биће то огрешење о наше пријатељство.
ЏЕРИ: Не сери.
АЛ: Џери, та жена је на суров начин лојална својим пријатељима, а
то исто очекује заузврат. Ето, доста сам ти рекао.
ЛУ (Алу, полугласно): Не верујем овом типу.
АЛ (Лу): Еј, ја ово водим! (Џерију.) Добро, с нама си, или не?
ЏЕРИ: Нешто је овде чудно.
АЛ: Њена глава је оно што је чудно.
ЛУ: Олади га.
АЛ: Ја ово водим! Џер, шта ти је чудно?
ЏЕРИ: Не знам.
АЛ: Дуго си ван посла, ето шта ти је чудно.
ЏЕРИ: Можда.
АЛ: Није можда, него је тако. Ево, да мало засладим ствар. Да ти
мало отворим апетит. Спреман? Пристала је да игра у филму.
ЏЕРИ: ... А јел’ зна да глуми?
АЛ: Џери!
ЏЕРИ: Извини.
АЛ: Џери, да будем мало неувиђаван за тренутак, ако могу... Знам
да новац није оно што тебе највише брине, као ни мене, али ипак. Ценим да пикирамо на отприлике неку цифру која је довољна да напуни
наше личне сефове, сваком понаособ, до краја живота, као и руднике
краља Соломона, и то само у првој недељи приказивања. Толико о финансијској сатисфакцији. А шта је са „уметничком” сатисфакцијом? …
Џери, шта мислиш да ће рећи главне баје филмске индустрије кад овај
филм, који смо ти, Лу и ја независно продуцирали, буде приказан? Рећи
ће: „Како то да МИ нисмо продуцирали овај филм, јеботе?” Када си
последњи пут имао такву уметничку сатисфакцију? (Џери размишља.)
Сада бих желео да у ово унесем и филозофску ноту. Џери, једнога дана
ће моје име, као и твоје, као и име Лу, бити записано у великој небеској

књизи. Под претпоставком да та књига има индекс, шта мислиш у којој
категорији би било моје име?
ЏЕРИ: ... Сероња?
АЛ (Лу): А, сјајан тип, шта кажеш? (Џерију.) Еј, морончино, озбиљан
сам! У којој категорији личности бих ја био? По чему ћу бити познат потомству?
ЏЕРИ: По томе што си чинио добра дела?
АЛ: Исусе!
ЏЕРИ: Шта има лоше у чињењу добрих дела?
АЛ: Ништа! Ја говорим о достигнућима. Моја баба је чинила добра
дела. Штрикала је за слепе. Хоћеш да ти на гробу пише: „Штрикао је за
слепе”? (Џери одмахује главом.) Онда, чему ја стремим? Која је најснажнија покретачка снага у мом животу?
ЏЕРИ: Некада је то било да избегнеш затвор.
АЛ: То је, без сумње, и даље мој примарни циљ, али то није оно због
чега бих желео да ме памте кад умрем. „Овде почива Ал Серено. Успео
је да не буде у затвору.” Мислим, јебига, каква је то амбиција? То је голо
говно!
ЏЕРИ: Предајем се.
АЛ: Да оставим неки траг. (Џери зури у Ала, запањен.) Желим да оставим свој ТРАГ! Хоћу да утиснем траг свог стопала у песак ВРЕМЕНА,
јеботе! То хоћу. А кладим се у шта год хоћеш, да и ти то желиш. (Џери
изгледа уздрмано.) Џер, са овим филмом ми ћемо ући у историју! Оставићемо отиске стопала у песку времена! (Џери почиње да клима главом.
На његовом лицу се појављује наговештај осмеха.) Знаш ли шта сањам?
Мислим, сваке ноћи. Као, будућност је већ стигла. Сто година је прошло. И неко – ко? – ископава кости.
ЏЕРИ: Пљачкаш гробова.
АЛ: Мало стручније.
ЏЕРИ: Антрополог.
АЛ: То! Неки антрополог истражује терен и каже: „Гле! Познат ми
је овај отисак стопала! Овуда је ходао Ал Серено.” И људи ће знати о
коме он то говори. И онда ће оградити тај једва видљиви, прашњави отисак стопала. И наплаћиваће да га људи гледају. И људи ће ПЛАЋАТИ!
(Џери се осмехне. Ал примети његов осмех.) Еј, човече, ја те тако добро
познајем! То је и твој сан! Мора да буде! Да ли бих ја могао да волим
неког ко нема исте снове као и ја?
ЏЕРИ: Сара је мислила да сам престао да сањам.
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АЛ: Е па, ниси!
ЏЕРИ: Био сам се погубио.
АЛ: Ево, управо сада, осећам да ти се твоја слатка лепа бивша жена
одозго осмехује.
ЏЕРИ: Надам се.
АЛ: Знам то! Добро. С нама си, или не?
ЏЕРИ: С вама сам.
АЛ: Не чујем.
ЏЕРИ: С вама сам!
АЛ: Реци: „Желим да будем с вама.”
ЏЕРИ: Желим да будем с вама!
АЛ: Гласније.
ЏЕРИ: ЖЕЛИМ ДА БУДЕМ С ВАМА!
АЛ: Е сад је већ боље. Реци ми зашто.
ЏЕРИ: Па то је очигледно.
АЛ: За мене јесте. Али нисам још сасвим сигуран што се тиче тебе,
а морам да будем.
ЏЕРИ: Па – ово је... невиђено.
АЛ: Оно што не видим – не схватам.
ЏЕРИ: То је као да се сан остварује.
АЛ: Е, то ми је познато. Добро. А како?
ЏЕРИ: Ево. Имати у рукама такву ствар, бити онај који се тако нечега домогао…
АЛ: Шта?
ЏЕРИ: … замисли само како ће се сви остали осећати.
АЛ: Тако, тако!
ЏЕРИ: Мислим, помисли само на завист...
АЛ: Љубомору!
ЏЕРИ: Мржњу! Слепачку мржњу, јеботе! Да!
АЛ: Па ипак?
ЏЕРИ: Љубав.
АЛ: Не љубав.
ЏЕРИ: Шатро љубав.
АЛ: ШАТРО!
ЏЕРИ: Што је још боље.
АЛ: Зашто?
ЏЕРИ: Шатро љубав може да се уновчи.
АЛ: Шатро љубав једнако дивиденде!

ЏЕРИ: Права љубав слама срца.
АЛ: Проузрокује горушицу.
ЏЕРИ: Права љубав пуши!
АЛ: Одлично. Шта још?
ЏЕРИ (гласније): Шта још? Какав год дил да се појави после овога:
наш је!
АЛ: Тако је!
ЏЕРИ: Све што пожелиш, ако постоји, наше је.
АЛ: Шта ако не постоји?
ЏЕРИ: Бог ће се побринути да учини да постоји.
АЛ: Зато што…?
ЏЕРИ: … си ти цар.
АЛ: Ко је цар?
ЏЕРИ: Ми смо цареви.
АЛ: МИ смо цареви!
ЏЕРИ: Све троје смо цареви.
АЛ: Сви! Ја и ти и Лу!
ЏЕРИ: И ми ћемо направити такве ствари…
АЛ: Реци, Џер.
ЏЕРИ: Ми ћемо направити такве ствари…
АЛ: Реци, Џер, хајде! Какве ствари?
ЏЕРИ: Ми ћемо направити такве ствари какве се нико од нас није
усудио чак ни да сања!
АЛ: Е, то! Није се усудио чак ни да сања! То ћемо ми остварити!
ЛУ: Ствари какве се нико од нас није усудио чак ни да сања!
ЏЕРИ: Мислим да смо можда за ово рођени.
АЛ: И јесмо!
ЛУ: Некако сам одувек знала да јесмо.
ЏЕРИ: Ето, ето… то је тај јебени врхунац! (Ал се окрене ка Лу и осмехује се. Џери зури у страну, сањари.) Када све има смисла.
Ал пружи руку и почне да диже поклопац са сребрне чиније, која је
испред Џерија. Џери постаје свестан онога што се испред њега налази прво
на основу мириса. Очигледно, то смрди.
АЛ: Колико си гладан, Џер? (Џери у недоумици зури у чинију, а онда
гледа са одвратношћу. Оно што је унутра личи му на чили.) Колико
стварно желиш да будеш цар?
ЏЕРИ: Ово је... говно.
АЛ: Али није обично говно.
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ЏЕРИ: Шта?
АЛ: Од обичног говнета ти буде лоше. А то сада није наша намера.
Ово је специјално говно.
ЏЕРИ (у шоку, обамро): Специјално говно.
АЛ: Веома специјално говно.
ЏЕРИ: Дајеш ми чинију са веома специјалним говнетом?
АЛ: Џери...
ЏЕРИ: Да поједем?
АЛ: Само једну кашичицу.
ЏЕРИ: Не, ово не могу да верујем.
АЛ: Џери, слушај…
ЏЕРИ: Слушам! На ово си мислио када си рекао: „Дођи на ручак”?
АЛ: Џери, молим те…
ЏЕРИ: Молим те, шта? Молим те, поједи? Пре пет година уништио
си ми каријеру, и није ти довољно?
АЛ: Џер, ово је симболична ствар.
ЏЕРИ: Капирам! Ово је симболично говно!
АЛ: Тако је.
ЏЕРИ: Симболично за ГОВНО!
АЛ: Џер…
ЏЕРИ: Жену си ми отерао у самоубиство, јеботе!
АЛ: То није фер!
ЏЕРИ: Ти ћеш да ми кажеш да није фер! Где је онај јебени нож?
АЛ: Џер…
ЏЕРИ: Требало је то да учиним кад сам први пут помислио!
АЛ: Џери, СЛУШАЈ! Ово није смишљено да буде увреда.
ЏЕРИ: Па, није баш ни ласкање!
АЛ: Џери…!
ЏЕРИ: Мој его, оно, као, не постоји! Ја сам сломљен човек, жена
ми је мртва, живот ми је сјебан, а ти ме позиваш на ручак и храниш
ме говнима? Мислим, Исусе, Ал! Па шта ти мислиш како се ја осећам,
мајку му?
АЛ: Џери, то је тест!
ЏЕРИ: Тест да ли прво да убијем тебе, или себе!
АЛ: Не!
ЏЕРИ: Да!
АЛ: Џери, слушај – волим те, човече.
ЏЕРИ: Јеботе, ово је невероватно!

АЛ: Зар бих те довео овде да те не волим?! Ово је тест!
ЏЕРИ (имитира глас са разгласа): „Ово је тест!”
АЛ: Морамо да будемо сигурни да можемо да рачунамо на тебе кад
загусти!
ЏЕРИ: Па хоћете да поједем говно.
АЛ (смирено): Џери…
ЏЕРИ: Ако ово ставимо у филм, нико неће веровати.
АЛ: Џери, слушај...
ЏЕРИ: Ниједан писац не би могао ни да се приближи ономе што се
овде данас догађа!
АЛ: Џери, ово није обично говно!
ЏЕРИ: То сам већ чуо, Ал. Није никаква утеха.
АЛ: Да ли бих ти ја дао обично говно?
ЏЕРИ: Никад! То сам сигуран! Веруј ми! То је још једино у шта сам
сигуран!
АЛ: Џери, ово је... говно од опатице.
ЏЕРИ: ... Говно од опатице?
АЛ: Стигло је од опатица.
ЏЕРИ: Опатица?!
АЛ: Ексклузивно.
ЏЕРИ: Не могу да верујем, јебо те бог.
АЛ: Кунем се.
ЏЕРИ: Ова чинија с говнима...
АЛ: Ексклузивно од опатица.
ЏЕРИ: Чисто опатијско говно.
АЛ: Чисто опатијско говно!
ЏЕРИ: Мислиш да сам ја идиот, а?
АЛ: Џер...
ЏЕРИ: Па остало ми је ЈОШ НЕШТО МАЛО МОЗГА!
АЛ: Џер...
ЏЕРИ: Очекујеш да поверујем да је ово говно стигло од опатица?
АЛ: Убио ме бог ако није тако.
ЏЕРИ: Ал, чуо сам да опатице продају... џем.
АЛ: За ово нисмо платили.
ЏЕРИ: Мислиш, оне га тек тако деле?
АЛ: Мислим, човек не може да КУПИ тако нешто!
ЏЕРИ: Кладим се да не може!
АЛ: Лу је ово набавила. (Џери зури у Лу.) ... Још увек има своје везе.
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Лу се поносно осмехује.
ЏЕРИ: Свето говно.
АЛ (помирљиво): То је најближе до чега смо могли да дођемо.
ЏЕРИ: О, боже.
АЛ: Џер, потребан нам је знак.
ЏЕРИ (сада уплашен): Знак?
ЛУ: Један мали знак.
АЛ: Потребно нам је да знамо да можемо да рачунамо на тебе.
ЏЕРИ: Не!
АЛ: Џер...
ЏЕРИ: Не! Жао ми је! НЕЋУ!
АЛ: Џер, није тако лоше као што мислиш.
ЏЕРИ: Онда га ти поједи!
ЛУ: Већ смо то урадили.
ЏЕРИ: ... Када сте се секли.
АЛ и ЛУ (углас): Тако је.
Џери стење.
АЛ: Џер. Само једну кашичицу. То је све што тражимо.
ЛУ: Симболично.
АЛ: Морамо да знамо да можемо да рачунамо на тебе.
ЛУ (сладак, нежан осмех): Једну кашичицу.
АЛ: Није ни упола тако лоше као што мислиш.
ЛУ: Заиста.
АЛ: Само једну кашичицу.
ЛУ: Једну кашичицу за царство.
АЛ: Једну кашичицу, или испадаш из комбинације.
Ал узима кашичицу и пружа је Џерију. Џери зури у кашичицу.
Затамњење.

ДРУГИ ЧИН
Мрак. Чује се музика. Тонска матрица Нирванине песме „Ко сам
ја”. Поп песма јаког ритма. Тренутак касније зачује се глас ди-џеја са радија. Док он говори, музика се мало утиша.
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ДИ-ЏЕЈ: Сада је осам и петнаест. У случају да нисте приметили,
смркава се. А сада, уз ноћ која се спушта, слушамо Нирвану – кога другог? – четрнаест недеља на врху топ листа, на првом месту, ево је – нумера „Ко сам ја”!
Музика се појачава. Сада се чује и Нирванин глас.
Не кријем ништа
Не поричем ништа
Нема ничега што ти не видиш.
Не осећам кривицу
Нема сенке на мом лицу
За све оно што радим.
Неки кажу да лудост је оно што радим
Али ја радим само оно што други сањају.
То је то! Ко сам ја!
Ја сам све оно што желите да будем.
То је то! Ко сам ја!
Уђите у мене.
Светло се полако појачава. Месечина осветљава оно што изгледа
као нека врста паганског храма са великим степеништем. Свуда около је
тропско растиње.
Једна жена стоји у сенци, надгледа околину. По начину на који стоји
осећа се да поседује извесну снагу. То је Нирвана, и она проматра да ли је
све у реду.
И даље се чује песма.
Ја сам огледало твог живота боја.
Твоја сам љубавница, твој љубавник, супруга твоја.
Дај ми времена, учинићу да схватиш
Зашто сам ја оно што си ти.
Неки кажу предзнак си невоље своје
Али ја сам само огледало твоје.
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То је то! Ко сам ја!
Ја сам све оно што ви желите да вене.
То је то! Ко сам ја!
Уђите у мене.
Путем разгласа се изненада зачује мушки глас.
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ГЛАС: Стигли су.
Нирвана одлази до контролне табле са спикерфоном.
НИРВАНА: Пошаљи их доле.
Она одлази. Песма се завршава. Неколико тренутака касније на
врху великог степеништа појављује се Лу.
ЛУ: Пазите на степенице.
Џери и Ал силазе иза ње.
ЏЕРИ (гвирка у таму): ... Шта је ово, Партенон?
АЛ: Скоро. Лу, иди и упали светло.
Лу одлази у таму и прилази контролној табли.
ЏЕРИ (нервозно): Зашто се нисмо нашли горе код ње?
АЛ: Јер она хоће да се нађемо овде. (Џери се нервозно осврће.) Еј,
смири се. Бићеш океј.
Лу притисне прекидач на контролној табли. Једно по једно, пале
се светла у Нирванином чудесном базену, а паљење светла прати херувимска музика.
ЏЕРИ: Благи боже!
Место изгледа као Велики храм Карнака с елементима мексичког
храма Ушмала. (Примедба: базен се заправо не види – у доњем је нивоу.)
Зграда има неколико нивоа. Ал и Џери су на највишем. Одатле, велико
степениште спушта се до подијума на ком су фотеље, и оне као да су
прављене за фараона.
АЛ: Џери, по мојој скромној процени, базен треба управо овако да
изгледа.
Џери силази са страхопоштовањем. Одлази до ивице базена и зури
у њега као да је видео самог бога.
ЏЕРИ: Благи боже...!
Ал долази до Џерија.
АЛ: Запамти, ово не можеш да стекнеш правећи образовне филмове. Ма шта се десило.
ЏЕРИ: Ал, морам да ти кажем – усрô сам се.

АЛ: Ма, бићеш океј. Лу, донеси му пиће.
Лу одлази по шампањац који се налази у малом кућном бару у углу.
ЏЕРИ: Шта ако зајебем?
АЛ: Нећеш.
ЏЕРИ: Али шта ако ипак…
АЛ: Еј! Јеси ли глув? Бићеш океј. А сад се опусти. Не бисмо те довели да у тебе немамо апсолутно поверење. (Лу.) Јел‘ тако?
Лу се враћа с три чаше шампањца.
ЛУ: Тако је.
Пружа Џерију и Алу чаше. Дижу чаше и наздрављају.
За то време, Нирвана се појављује у углу, стоји у сенци, шаком је
заклонила лице. Посматра Џерија. Џери је примети. Нирвана одлази, са
шаком преко лица.
ЏЕРИ: Је ли то била…?
АЛ: Нирвана. Аха.
ЏЕРИ: Нешто није у реду с њеним лицем?
АЛ: Хм, хм.
ЛУ: Само још увек нема поверења у тебе.
ЏЕРИ: … Нема поверења?
АЛ: Нирванино лице је врло… приватно.
ЛУ: Вероватно најприватнији део читавог њеног тела.
АЛ: Тако је.
ЛУ: Показује га само најближим пријатељима.
ЏЕРИ: … Али…
АЛ: На сцени?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ: То није њено лице.
ЏЕРИ: … Шта?
АЛ: То је њено лице за јавност.
ЏЕРИ: Али…
ЛУ: Другачије је.
АЛ: Не питај како.
ЛУ: Једноставно је тако.
ЏЕРИ: Е, јебеш ми све.
АЛ: Еј! Смири се! Кључ свега је да останеш миран.
ЛУ: Заиста. Она одмах намирише страх.
Џери неколико пута дубоко удахне ваздух, покушава да се опусти.
Улази Нирвана, с велом преко доњег дела лица.
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НИРВАНА (Алу): Како му је име?
АЛ (Џерију, полугласно): Реци како се зовеш.
ЏЕРИ: Џери.
Она размишља.
НИРВАНА: Мораћемо да смислимо нешто боље.
АЛ: Како год ти кажеш.
НИРВАНА: Шта кажеш на Џенет?
АЛ (Џерију): Јел‘ ти океј Џенет?
ЏЕРИ: Није.
НИРВАНА: Није?
АЛ (Џерију, полугласно): Кажи да јесте.
ЏЕРИ: Није!
НИРВАНА: То ми се свиђа. Има муда! (Лу.) Пише ли то у његовом
си-вију?
ЛУ: Да има муда?
НИРВАНА: Да.
ЛУ: Јесмо ли понели си-ви?
АЛ: Бојим се да нисмо понели си-ви. (Џерију, полугласно.) Иде ти
сасвим добро.
Џери погледа Ала; није баш уверен у то.
НИРВАНА (Џерију): Јеси ли икад радио у играним филмовима?
АЛ: Наравно да је радио у играним филмовима! Радио је са мном.
Проклео сам дан кад ми је рекао: „Ал, извини, али морам да одем.”
НИРВАНА (Џерију): Зашто си отишао?
АЛ (Џерију, брзо): Пусти мене. (Нирвани.) Човек је прескроман.
„Зашто је отишао?” Отишао је зато што је осетио да га је један виши глас
позвао. (Џери, заинтересован шта ће уследити, окрене се и зури у Ала.)
Овај човек се заклео својој вољеној али умирућој жени да ће свој чудесни гениј, после њеног одласка, ставити у службу необразованог света.
Она је… била потпуно необразована… кад је њега упознала.
НИРВАНА (Џерију, зачуђено): Па где је одрасла?
Џери се окрене Алу, тражи помоћ.
АЛ: Одгајили су је вукови.
Нирвана са страхопоштовањем зури у Џерија.
НИРВАНА: Ау!
Џери скромно слегне раменима.
АЛ (Нирвани): Намеравамо да екранизујемо њену животну причу,
када завршимо с твојом.

НИРВАНА: Овај човек ми се много свиђа.
АЛ: Наравно. Зато сам ти га и довео. Рекао сам Лу: „Душо, за овај
пројекат потребни су нам најбољи!”
Нирвана проучава Џерија. Џери се поносно осмехује. Изненада,
Нирвана се окреће према Лу, врло узнемирена.
НИРВАНА (нежно, у очајању): Лу, батерије су ми исцуреле.
ЛУ: Имаћу до сутра.
НИРВАНА: Не могу да чекам.
ЛУ: А касније, ноћас?
НИРВАНА: Кад касније?
ЛУ: … До два?
НИРВАНА: Срање.
ЛУ: Пробаћу до један.
НИРВАНА: Не бих ти тражила, мислим, као…
ЛУ: Имаћу до један.
НИРВАНА: Шта ако не стигне?
ЛУ (срдачно, теши је, с љубављу): Еј! То је сада мој проблем. Није
твој. Океј? Не брини.
Нирвана оде до Лу и загрли је. И Лу њу загрли.
НИРВАНА (шапуће): Користио би ми и…
ЛУ: То имам код себе.
Нирвана се смеши.
НИРВАНА (Алу и Џерију): Одмах се враћамо. (Она и Лу излазе.)
ЏЕРИ: Тако значи. Поново дилујеш.
АЛ: Дилујем?
ЏЕРИ: Хеј!
АЛ: Никад нисам диловао.
ЏЕРИ: Никад ниси диловао!
АЛ: Никад! Никад! Али схватам зашто мислиш да јесам.
ЏЕРИ: Јер јеси.
АЛ: Али не да бих зарађивао. Никад због новца!… Мени је то био као
неки хуманитарни рад. Помагао сам пријатељима у невољи. Био сам као
Корпорација Форд. Дрога је проклетство, човече, проклетство, јеботе.
ЏЕРИ: Значи, више не дилујеш?
АЛ: Сто посто сам ван тога. Ја сам само и једино – независни филмски продуцент!
ЏЕРИ: Не верујем ти.
АЛ: У реду. Океј. То је била дрога.
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ЏЕРИ: Сјајно.
АЛ: Мислиш да се поносим?
ЏЕРИ: Аха!
АЛ: И поносим се! Обоје се поносимо! Џери, та жена не би могла
да изађе на сцену без наше помоћи, јеботе! Ми смо лепак који је држи у
једном комаду! Ми смо њени заштитници! Џери, изван ове куће, змије
чекају да је шчепају. Биле су овде, унутра, са њом, док се ми нисмо појавили и отарасили их се. Капираш шта ти говорим? (Џери одмахује главом.) Кажем ти, без нас, Џери, она би још лошије прошла. Самилост,
човече. Овој жени је потребна наша подршка.
Џери зури у Ала. Лу и Нирвана се враћају.
НИРВАНА (Алу): Ако икад чујем да си нешто наудио овој светици,
јеботе, има да те раскомадам, буквално ћу те раскомадати. Јеси ли ра
зумео?
АЛ: Шта је сад па ово?
НИРВАНА (Лу): Ако ти икад учини нешто лоше, било шта, дођи и
одмах ми реци. Обећај ми.
АЛ: Еј!
НИРВАНА: Ова жена је предобра за тебе.
АЛ: Е, сад!
НИРВАНА: Мислиш да није?
АЛ: Нисам то мислио.
НИРВАНА (Лу): Воли ли те?
ЛУ: Не знам.
АЛ: Шта?!
ЛУ (Нирвани): Каже да ме воли.
АЛ: Боже.
ЛУ (очигледно несигурна): Мислим да ме воли.
АЛ: Наравно да те волим!
НИРВАНА: Па зашто онда она није сигурна у то?
АЛ: Јер је лујка!
НИРВАНА: Не свиђају ми се такве речи!
АЛ: Извињавам се. Лу? – Волим те. Океј?
НИРВАНА: Немој никад да се зајебаваш са мном и с људима које
волим!
АЛ: Одакле ти идеја да се зајебавам! Како уопште то можеш и да
помислиш? (Нирвана сумњичаво гледа у њега.) … Волим и тебе. (Тишина.)
Као и Џерија.

НИРВАНА: … Он се зове Џери?
АЛ: Зове се Џери.
НИРВАНА (Лу): Да му покажем своје лице?
ЛУ: Да ли то... желиш?
НИРВАНА: Само ако он заиста жели да га види.
ЛУ: Питај га.
НИРВАНА (Џерију): Хоћеш да видиш моје лице?
ЏЕРИ: … Само ако ти то желиш.
НИРВАНА: Ако ти га покажем, коме ћеш рећи?
ЏЕРИ: Ако желиш да не кажем никоме, нећу рећи никоме.
НИРВАНА: Да се закунеш крвљу? (Џери показује завијене глежњеве.)
Нема потребе. (Алу и Лу.) Добар је! (Џерију.) Океј. Допустићу ти да ми
видиш лице. (Алу и Лу.) Покријте очи.
Ал и Лу покрију руком очи. Нирвана склони вео. Џери остаје без
даха.
ЏЕРИ: Не могу да ти опишем колико ми ово значи.
НИРВАНА: Да ли би желео да... пољубиш моје лице?
ЏЕРИ: … Где?
НИРВАНА: Било где.
ЏЕРИ: Укључује ли то… и твоје усне?
НИРВАНА: Ако желиш. (Џери је овлаш пољуби у уста. То је брз, чедан
пољубац. Он се одмакне и зури у њу.) ... И – шта кажеш?
ЏЕРИ: Мислим… милиони људи сањају да… да ураде то што сам ја
управо урадио.
НИРВАНА: И теби је то било... „довољно“?
ЏЕРИ: Мислиш, могу поново да те пољубим?
НИРВАНА: Ако то желиш.
АЛ (Лу, полугласно): Ово је невероватно.
ЛУ (полугласно): Невероватно.
ЏЕРИ (Нирвани): Желим.
НИРВАНА: Онда то и уради. (Он се приближава њеним уснама. Онда
застане.) … Шта је било?
ЏЕРИ: Могу ли да ти ставим језик у уста?
НИРВАНА (Алу и Лу): Овај има муда! (Џерију.) Не још… Можда сутра.
ЏЕРИ (усхићено): … То… (Пауза.) Ја сам... (Пауза.) Хвала ти. (Страсно је пољуби.)
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НИРВАНА (Алу и Лу, после тога): Сада и ви можете да гледате. (Они
са страхопоштовањем гледају у њено лице. Џерију, показује на Ала и Лу.)
Већ су га видели.
АЛ: Али увек са огромним задовољством!
НИРВАНА (Џерију, смеје се): Знам да је то глупаво! Мислим, шта ја
то кријем?
ЏЕРИ: Уопште није глупаво!
НИРВАНА (поглед пун наде): Мислиш?
ЏЕРИ: Није!
Ова Џеријева реч јој одузима дах. Она зури у њега. Пауза.
НИРВАНА: Некако, осећам се као да смо управо водили љубав.
ЏЕРИ: Ја такође.
НИРВАНА: Зашто?
ЏЕРИ: ... Зашто?
НИРВАНА: Нема потребе да се плашиш.
ЏЕРИ: Не плашим се!
НИРВАНА: Онда...?
Пауза.
ЏЕРИ: Па, били смо веома интимни.
НИРВАНА (дирнута): Да.
ЏЕРИ: Као да смо водили љубав.
НИРВАНА: Да!
ЏЕРИ: Па ипак…
НИРВАНА: Шта?
ЏЕРИ: … На неки чудан начин, то је било још интимније.
НИРВАНА: Него да смо се јебали?
ЏЕРИ: На неки начин. Мислим...
НИРВАНА: Свако може да се појебе.
ЏЕРИ: Аха.
НИРВАНА: Али не може свако да види моје лице овако изблиза.
ЏЕРИ: Тако је!
НИРВАНА: А ти си га видео.
ЏЕРИ: ... Да.
НИРВАНА: Ја сам ти то допустила.
ЏЕРИ (дирнут): Знам.
НИРВАНА: Указала сам ти поверење.
ЏЕРИ: Најдрагоценија награда.
НИРВАНА: Да. Да. Реткима указујем поверење.

ЏЕРИ: ... А тело?
НИРВАНА: Желиш га?
ЏЕРИ (устукне, али његов одговор је позитиван): … Па…
НИРВАНА: Само ми реци ако желиш. Јер мени је свеједно. Заправо,
оно није моје. Ја ту само, као, гостујем.
ЏЕРИ: … Гостујеш?
ЛУ: Нирвана је веома стара.
НИРВАНА: Имам преко четири хиљаде година!
ЛУ: Нирвана се већ много пута враћала на земљу.
НИРВАНА: Зато се ја и не плашим смрти.
ЏЕРИ: … Ах.
ЛУ (Нирвани, показује на Џерија): Да му кажем?
НИРВАНА: Наравно! Па управо смо постали љубавници.
ЛУ: Нирвана је реинкарнација Хатшепсут, Нефертитине сестре,
Аменхотепове конкубине и законите владарке Осамнаесте династије.
Џери не зна шта да мисли.
НИРВАНА: Због тога многи моји фанови верују да у мени могу да
виде божански и безвремени дух.
ЛУ: Ти поседујеш појаву.
НИРВАНА: Тако је! То је то. Та искра је разлог што сам све ово постигла.
ЏЕРИ: Ах.
НИРВАНА: Искра која се преносила кроз векове као „света бакља”!
Лу ми је то показала. Пре него што се Лу појавила ја сам била веома,
веома сјебана. (Лу.) Слажеш ли се?
ЛУ (Џерију): Била је у тоталном хаосу.
НИРВАНА: У тоталном хаосу! На срећу, она је нешто видела. Лу
се разуме у звезде. Лу може да види ствари које други не виде. И она је
видела, у мојим очима... (Окрене се ка Лу.) Шта оно беше?
ЛУ: Пирамиде.
НИРВАНА: Пирамиде! Како ничу из песка времена.
ЛУ: И Нил.
НИРВАНА: Нил! Видела је Нил! А ја сам певала... Где беше?
ЛУ: … На некој забави?
НИРВАНА: Мислим да не.
ЛУ: Не могу да се сетим.
НИРВАНА: Па ти си ми то рекла!
ЛУ: Чекај. Је ли то било на броду?
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НИРВАНА: Нисам сигурна.
ЛУ: Да. Брод! Краљевски брод! Видим много весала. Ти стојиш поред фараона, и певаш!
Нирвана посматра Лу. Пауза. Нирвана се окрене ка Џерију.
НИРВАНА: Ето, тада сам схватила, и више се нисам бринула.
ЏЕРИ: Е па стварно сјајно.
НИРВАНА: Помаже.
ЏЕРИ: Веома помаже.
НИРВАНА: Веома, веома помаже. (Летимично погледа Лу. Поново
узима вео.) Мислим да ћу поново ставити ово. Тако се осећам комотније.
(Стави вео.) Није да вам не верујем. (Алу и Лу.) Волела бих сада да останем насамо с њим, ако немате ништа против.
АЛ: Нема проблема.
ЛУ: Идемо мало да се прошетамо.
Ал и Лу одлазе, у пролазу Ал показује Џерију уздигнут палац, као
знак подршке. Нирвана их посматра док одлазе. Чим су изашли, окрене се
према Џерију и склони вео. Пауза.
НИРВАНА: Имаш ли кокс?
ЏЕРИ: Не конзумирам – овај – кокс.
Она зури у њега, шокирана.
НИРВАНА: ... Зашто?
ЏЕРИ: Па ето... (Слегне раменима.)
НИРВАНА: Ал ти не набавља робу? (Џери одмахне главом.) Лу ми је
довела Ала.
ЏЕРИ: Ах.
НИРВАНА: Лу ми набавља бољи кокс него Ал. Ал меша кокс с нечим што ми оно, као, сјебава синусе. Не смем ни да га пипнем кад треба
да певам.
ЏЕРИ: Убићеш се тако.
НИРВАНА: Али поново ћу се родити.
ЏЕРИ: Верујеш у то?
НИРВАНА: А ти?
Он је посматра.
ЏЕРИ (коначно – нежно али директно): Не.
НИРВАНА: … Значи, не верујеш да сам ја реинкарнација Хатшепсут?
Пауза.
ЏЕРИ: Тешко је рећи.

Она зури у страну.
НИРВАНА: Јесте.
Џери је посматра. Дуга пауза.
ЏЕРИ (коначно): Заиста желиш да радиш тај филм?
НИРВАНА: ... Који?
ЏЕРИ: Причу о свом животу.
НИРВАНА: Мислиш, Моби Дик?
ЏЕРИ: Да.
Она размишља.
НИРВАНА: Ако ти нешто кажем, нећеш то рећи никоме?
ЏЕРИ: Наравно.
НИРВАНА: То није мој живот.
ЏЕРИ (претвара се да је изненађен, најбоље што уме): ... Е!
НИРВАНА: Ал сматра да то није важно. Вероватно је у праву.
ЏЕРИ: Зашто онда не екранизовати твој живот?
НИРВАНА: Не могу да се сетим шта сам радила.
ЏЕРИ: Јеси ли покушала?
НИРВАНА: Нон-стоп! Желела бих да знам како сам довде дошла.
(Пауза.) Реци ми шта видиш?
ЏЕРИ: … Где?
НИРВАНА: На мом лицу.
ЏЕРИ: … Зашто?
НИРВАНА: Тест.
Он зури у њено лице. Види нешто што га запањи.
ЏЕРИ (непријатно изненађен): … Уплашена си!
НИРВАНА: Да.
ЏЕРИ (и даље зури у њене очи): Али не од мене... Не знам од кога. Не
могу да кажем. Само... уплашена.
НИРВАНА: Од Лу?
ЏЕРИ: ... Лу?
НИРВАНА: Да. Је ли то Лу?
ЏЕРИ: … Не знам.
НИРВАНА: Ал?
ЏЕРИ: Не знам.
НИРВАНА: Шта друго?
ЏЕРИ: … Зашто то питаш у вези са Алом и Лу?
НИРВАНА: Зато што мислим да су они можда овде да би ме оглодали. (Џери зури у страну. Јасно је да је уздрман њеним речима.) ... Хоћеш
ли ме и ти оглодати?
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ЏЕРИ: Нико те неће оглодати.
НИРВАНА: Знаш ли колико ће новца овај филм зарадити?
ЏЕРИ: Ако не желиш да га радиш, онда немој.
НИРВАНА: Али мојим фановима је стало.
ЏЕРИ: Да виде живот који није твој?
НИРВАНА: Мислим да њих није брига за такве ствари.
ЏЕРИ: Њима је само стало да виде тебе.
НИРВАНА: Тако некако.
ЏЕРИ: Зашто?
НИРВАНА: Убиј ме ако знам. Сигурно не због мог певања. И незграпно изгледам када играм. Једино ми је тело океј. А глума ми је никаква.
ЏЕРИ: То је добитна комбинација.
НИРВАНА: Једина ствар која све то објашњава је реинкарнација.
Али Лу није могла да се сети где сам ја певала! Није то било на неком
глупавом броду на Нилу, него у ХРАМУ, јеботе! У храму БОГА СУНЦА,
РА! Зашто бих иначе саградила све ово?
ЏЕРИ: Можда је заборавила.
НИРВАНА: Мислим да је измислила целу ствар.
ЏЕРИ: Али зашто?
НИРВАНА: Да би се убацила.
Пауза.
ЏЕРИ: Али можда и није.
НИРВАНА (скептично): Можда и није – добро. И можда је Алу заиста стало до мене, као што каже. Јел’ тако?
ЏЕРИ (искрено): Мислим да јесте.
Нирвана гледа у Џерија на потпуно нов начин. Да ли је могуће да
он говори истину?
НИРВАНА: ... Јеси ли заиста радио с њим?
ЏЕРИ: Аха.
НИРВАНА: Када?
ЏЕРИ: Пре десет година.
НИРВАНА: И напустио си тај посао јер су твоју мајку напали вукови?
ЏЕРИ: Нема то никакве везе са вуковима.
НИРВАНА (изненада се сети): Њу су одгајили вукови?
ЏЕРИ: То Ал тако прича.
НИРВАНА: Хоћеш један добар савет? Немој то да поричеш.

ЏЕРИ: Ко пориче?
НИРВАНА: Е, тако треба! Што се тиче штампе, волела бих да се
држиш приче о свом вучијем пореклу.
ЏЕРИ: Добро.
НИРВАНА: Звучаће, знаш, као да је ова екипа веома посебна.
ЏЕРИ: Капирам.
НИРВАНА: Па што сте се вас двојица раскантали?
ЏЕРИ: Посвађали смо се.
НИРВАНА: Око...?
ЏЕРИ: Око филма који смо радили, Пробисвети.
НИРВАНА: Али тај филм је направио паре.
ЏЕРИ: Аха.
НИРВАНА: ... Па?
ЏЕРИ: Па, рекао сам Алу да је филм обично срање... Или тако
нешто, оригинално.
НИРВАНА: А после?
ЏЕРИ: … После?
НИРВАНА: Када је филм почео да прави паре.
ЏЕРИ: ... Шта с тим?
НИРВАНА: Па шта си онда мислио?
ЏЕРИ: Па тада сам му то и рекао.
Она зури у њега, запрепашћена.
НИРВАНА: Рекао си му да је филм срање кад је филм почео да доноси новац?
ЏЕРИ: Знам да је ту идеју мало тешко прихватити.
НИРВАНА: И те како!
ЏЕРИ: Поготово Алу. Па је одмах уочио да је моје мишљење бескорисно. И отпустио ме је... А и јебô ми је жену.
НИРВАНА: То је мало превише.
ЏЕРИ: И ја сам то помислио.
НИРВАНА: … И због тога се она убила?
Пауза.
ЏЕРИ: На неки начин.
Пауза.
НАРВАНА: Па што сад поново радиш с њим?
ЏЕРИ: Због тебе.
Она зури у њега. Пауза.
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НИРВАНА: Да попричамо мало о овом филму, Џери. Рекла сам ти
већ да овај сценарио није права прича о мом животу. Сећаш ли се?
ЏЕРИ: Како да не!
НИРВАНА: Е па, на неки чудан начин, мислим да би то заправо
могао да буде мој живот. Разумеш шта хоћу да кажем?
ЏЕРИ: ... Не.
НИРВАНА: Не размишљаш довољно широко.
ЏЕРИ: Океј.
НИРВАНА: Џери, у великој шеми ствари, детаљи као што су ти где
сам ја одрасла и ишла у школу, од каквог су они значаја?
ЏЕРИ: ... Јер... ти си овде вековима.
НИРВАНА: ВЕКОВИМА! Да! Џери, мој је живот на овом нивоу
ништа. Зато и не могу да га се сетим. Мој прави живот – Џери, он је
вођен на сасвим другом нивоу. Али како човек да опише тај ниво?
ЏЕРИ: Врло је тешко.
НИРВАНА: Врло тешко! Изузев...! (Она зури у њега.)
ЏЕРИ: ... Кроз... нешто... као што је ово.
НИРВАНА: ДА! Џери, верујем да је виша сила уплела прсте док сам
писала Моби Дика. Сила која бди нада мном још од Зоре Времена. Џери,
није те Ал довео к мени – него богови.
ЏЕРИ: Знаш, рећи ћу ти нешто. Ово звучи уврнуто – али када ме је
Ал позвао и замолио да дојурим овамо...?
НИРВАНА: Био си изненађен.
ЏЕРИ: Тотално! Па ипак...?
НИРВАНА: Не неки начин, и ниси.
ЏЕРИ: Да! На неки начин, очекивао сам то.
НИРВАНА: Џери, не желим да радим овај филм ако га не радимо
на том нивоу.
ЏЕРИ: У праву си.
НИРВАНА: Ни ти не треба да га радиш. (Пауза.) Океј, ајде мало да
идемо у детаље: огромна бела кита – колико велика треба да буде?
ЏЕРИ: ... Па...
НИРВАНА: Мислила сам да буде огромна.
ЏЕРИ: Могу да мислим.
НИРВАНА: Довољно велика да се попнем на њу.
ЏЕРИ: ... Да се попнеш?
НИРВАНА: И да је зајашем.
ЏЕРИ: Као...

НИРВАНА: Кита. Океј, а у каквом броду би после тога требало да
се нађем?
ЏЕРИ: ... На галији?
НИРВАНА: ГАЛИЈА! Одлично. А онда би ова велика кита једноставно… (Прави покрет руком нагоре.)
ЏЕРИ: Изронила.
НИРВАНА: Да! И отворила би...
ЏЕРИ: ... Уста?
НИРВАНА: Не.
ЏЕРИ: Отвор.
НИРВАНА: „Отвор”! Отвара свој „отвор”. И бљује!
ЏЕРИ: Мислим да то може да се изведе.
НИРВАНА: И ПОТОПИ БРОД! Тонемо. Давим се у томе! Џери,
имала сам такве ноћи, ноћи! (Мирно, пословно.) Е па, по мом мишљењу,
то може да буде сјајна сцена.
ЏЕРИ: Мислим да још нико није видео тако нешто.
НИРВАНА: Јер нико није имао муда да исприча ствар онакву каква
она заправо јесте. Џери, ово је прича о свима нама. Океј – шта се онда
догађа? Та ствар НАПАДА! И покушава да ме усиса.
ЏЕРИ: Кита?
НИРВАНА: Да. Отвара свој...
ЏЕРИ: Отвор...
НИРВАНА: ... отвор и... (опонаша звук гигантског усисивача) ...
Може ли то кита да уради, шта мислиш?
ЏЕРИ: Еј! Толика кита? Могла би да усиса и гомилу... фрижидера.
НИРВАНА: Боже! ... Океј. Некако се извлачим. И прегрупишем се.
ЏЕРИ: Хоћеш ли да убијеш ту киту?
НИРВАНА: На крају, мислим да хоћу, МОРАЋУ!
ЏЕРИ: Па да.
НИРВАНА: Можда ћу и ја умрети.
ЏЕРИ: У борби.
НИРВАНА: Да! Видим то. Спасићу свет од његових грехова, некако
ћу је само... примити у себе.
ЏЕРИ: Киту?
НИРВАНА: Једноставно ћу је ПРИМИТИ!
ЏЕРИ: То може да буде врло тешко.
НИРВАНА: Ако је нешто лако, зашто бих то радила?
ЏЕРИ: У праву си. Апсолутно си у праву!
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НИРВАНА: Џери, вреди ли чему овај филм?
Пауза. Џери зури као да никада није чуо за концепт филма.
ЏЕРИ: ... Вреди ли?
НИРВАНА: Јер могу да замислим људе који ће рећи да не вреди.
ЏЕРИ: Хоће ли то утицати на тебе?
НИРВАНА: Неће, ако верујем у њега.
ЏЕРИ (панично): Мислио сам да верујеш!
НИРВАНА: Нисам баш сигурна. Слушај, бићу искрена. Могу овоме
да приступим на више начина. Ако ми се буде свидео, знаћу то. Вреди
ли филм чему?
Пауза.
ЏЕРИ: Рекао бих да овај филм... цела та идеја... (Размишља.) ...
Знаш, овај филм је ван категоризације. Он је једноставно... (Шири руке,
управља их ка небу.) ... тамо. (Нирвани, са осмехом.) ... Као и ти. (Гледа је
право у очи. И она гледа у њега.)
НИРВАНА: Добро. Ево дила. Ако ми кажеш: Нирвана, ради овај
филм, ја ћу га радити. Ако кажеш: немој – ја нећу. А ако ме издаш, мртав си.
ЏЕРИ: Никада не бих...!
НИРВАНА: Еј! Наравно да би. Али са мном се нико не зајебава!
(Џери зури у њу, шокиран.) Они би сигурно волели да покушају. Чак и
Лу. Исусе! Еј. У реду је. То ме тера да будем на опрезу. Могу с тим да се
носим. Нико са мном не леже у кревет за џабе, осим ако ја то хоћу, а ово
није таква варијанта.
ЏЕРИ: Не знам о чему говориш.
НИРВАНА: Наравно да знаш. Вас троје, зајебанти, хоћете да се кешате уз мене. Ја сам ваша златна кока на путу ка слави и богатству. Знам
ја кад неко хоће да ме изради. И зато очекујем нешто заузврат, некакву
компензацију.
ЏЕРИ: Не треба да бринеш због мене!
НИРВАНА: Па шта ти мислиш, мајку му, да сам ја идиот? Ал то
мисли. А нисам. Знам да је Мелвил написао Моби Дика. Ко их јебе! Ал
ме снабдева стварима које су ми потребне, а није тако грамзив као сви
остали који су ме ваћарили. (Виче.) АЛ! ЛУ! (Џерију.) Сви мисле да могу
да ме раде. То је океј. На неки начин и могу. Али с временом сам научила како да узвратим ударац. (Улазе Ал и Лу. Стану и зуре у Нирвану и
Џерија. Алу и Лу.) Мислим да ће се он сасвим добро уклопити. (Они се
осмехују са олакшањем. Нирвана води Џерија у страну, да они не чују.) Сад

је све до тебе. Ако кажеш да је филм добар, радимо. Ако радимо заједно,
расправићемо о условима. Чекаћу тамо на твој одговор. Сада си ти мој
заштитник. (Поново стави вео на лице и излази, поред Ала и Лу.)
ЛУ: … Шта се догодило?
ЏЕРИ: Па не знам баш.
Лу и Ал се с нелагодношћу погледају.
АЛ: … Па, шта је рекла?
ЏЕРИ: Свашта.
АЛ: ... Рекла је свашта?
ЏЕРИ: Аха.
АЛ (Лу): Је ли теби икад рекла нешто тако?
ЛУ: Никад.
АЛ: Ни мени. Џери, шта се овде дешава, јеботе?
ЏЕРИ: Имамо њен пристанак ако ја то одобрим.
АЛ: … Ако ти одобриш?
ЏЕРИ: Тренутно, изгледа да мени верује мало више него вама двома.
ЛУ: Шта?
АЛ: Зајеби! Дил отпада!
ЛУ: Ал!
АЛ: У праву си. Глупо с моје стране. (У тренутку се озари.) Е па добро! Ово је заиста добра вест.
ЏЕРИ: За кога?
Пауза.
АЛ: … За кога? За нас троје!
ЏЕРИ (наговештај осмеха): Не нужно.
Ал и Лу зуре у Џерија с лошим предосећањем.
АЛ и ЛУ (углас): Шта?
ЏЕРИ: Ал, Лу, не знам како да вам ово кажем… Али нисам сигуран
да ли да вас задржим у пројекту, или не.
АЛ: Е, до мојега.
ЏЕРИ: Знаш, морам мало о томе да размислим. (Окрене се и крене
напоље.)
ЛУ: Боже!
АЛ (трчи за Џеријем): Еј, Џери, па ја сам те у ово увео, мајку му!
Џери стане, загледа се у Ала.
ЏЕРИ: Знаш шта, кад све будем сабирао и одузимао, свакако да ћу
и то узети у обзир. (Излази као краљ.)
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АЛ: Та педерчина! Невероватно! После свега што сам за њега учинио!
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ЛУ: Рекао си да познајеш тог типа.
АЛ: Лу, Лу, знао сам га као што познајем самог себе!
ЛУ: Да, онда то све објашњава.
АЛ: Е сјајно, само ми још то треба.
Џери се враћа, на лицу му је запањен израз.
ЏЕРИ: Ал...?
АЛ (Лу, полугласно, забринут): Шта је сад?
Лу слегне раменима, забринута колико и Ал.
ЏЕРИ: Ал, мислим да сам управо доживео просветљење. Ал, пре
него што сам изашао, видео сам поглед у твојим очима. Твојим и Луиним очима… Ал, никад ме нико тако није погледао. Никад. Никад. Знаш
ли шта је то било? (Пауза.) Био је то страх. (Чини се као да Џери до овог
тренутка није схватао смисао речи „страх”.) ... Ал, ти си се уплашио од
мене! Никада у читавом свом животу нисам осетио нешто тако фантастично! (Лудачки осмех шири се Џеријевим лицем.) ЈЕБИ СЕ! (Ал зури у
њега, шокиран. Џери му се приближава с претећим изразом на лицу.) Јеби
се...! (Ал устукне, уплашен. Џери наставља да му се приближава.) Јеби
се, јеби се! Јеби се! Јеби се. Јеби се, јеби-се-јеби-се-јеби-се! Педерчино! (Џери, видевши да се Ал згрчио од страха, окреће се ка Лу, дрхти од
узбуђења.) Лу! Снага речи „јеби-се!” То је нешто невероватно, мајку му!
(Окрене се ка Алу.) Не брини за мене. Не више. С тобом сам. (Погледа Лу.)
С вама обома. (Обома.) Помешали смо крв, појели смо говно, делимо и
ОВО! Бићемо заједно и у овој курчевој ствари, јеботе! Кажем „да” за овај
дил. За све нас! Улазимо у посао, а у пизду материну!
Џери излази с новооткривеном снагом. Алу и Лу треба неколико
тренутака да се саберу. Пауза.
АЛ (коначно): ... Па, шта мислиш?
ЛУ: Неће моћи да испуни њене услове.
АЛ: Наравно да хоће.
ЛУ (одмахује главом): Много се наложио. Пући ће, крахираће.
АЛ: Човек се напалио!
ЛУ: И има да се отпали, само тако!
АЛ: Јок. Сад више неће. Лу, предалеко је отишао. Ако ово не шчепа,
остаје му само још једно место на које може да оде – под земљу, и правац
у заборав. Чак га ни ајкуле неће приметити док буде тонуо. Његов живот
биће једна огромна нула. У најбољем случају, говоркаће се да је некад

живео. Не, не, кладим у шта год хоћеш. Навукао се. (Џери се враћа, шокиран.) Пази, не кажем да се неће опирати.
ЛУ (зури у Џерија): „Опирати“?
Ал се окрене и гледа у Џерија. Џери зури, укочен.
АЛ (што је мирније могуће): ... Па, како је било?
ЏЕРИ (у шоку): Не баш тако добро... Ово неће успети, Ал. Веруј ми
на реч, океј? Мислим, то је нешто више од предосећаја. Идемо!
АЛ: Џери…!
ЏЕРИ: Објаснићу ти у колима! ИДЕМО!
Док Џери покушава да изведе Ала, улази Нирвана.
АЛ: ЏЕРИ...!
Џери угледа Нирвану и стане.
НИРВАНА: Слушај, озбиљна сам. Не мораш да прихватиш овај дил.
Заиста, нико те не приморава.
ЏЕРИ: Имаћу то на уму. (Алу и Лу, полугласно.) Луђа је него што смо
мислили, Ал. Много луђа. Много, много луђа. Идемо!
АЛ: Џери...!
ЏЕРИ: Оће моја муда.
АЛ: … Шта?!
ЏЕРИ: Тише! Оће моја муда.
АЛ: Твоја муда?
ЏЕРИ: Моја муда! Да! Моја МУДА, јеботе! То је њен УСЛОВ! Ено,
има тамо нож и стерилизатор!
АЛ: Показала ти га је?
ЏЕРИ: Каже да су у оближњој соби. И да је то као нека мала операциона сала. А ту је и неки доктор, који, као, ради по позиву. Срање,
човече! Мислим, стварно жешће срање!
АЛ: Џери. Смири се.
ЏЕРИ: Да се смирим? Тамо је неки хирург који се спрема да ми
отфикари јаја, а ти ми кажеш да се СМИРИМ?
АЛ: Џери...
НИРВАНА: Ја бих то сама урадила, али нисам довољно стручна.
ЏЕРИ: Од оног ручка па надаље, овај дан постаје све гори.
АЛ: Џери, нико те неће приморати да учиниш нешто што не желиш.
Океј? Ја ћу преговарати с њом.
ЏЕРИ: Ма, није вредно труда.
АЛ (уплашен): Није вредно труда?! Јеси ти бре полудео?
ЏЕРИ: Ал...!
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АЛ: Ја ово преузимам! СМИРИ СЕ! (Окрене се ка Нирвани.) Дошли
смо овамо с фер намерама. А ако ти нећеш да преговараш на фер начин,
боли ме курац, јебе нам се за овај филм, збогом, јер моји партнери и ја
не радимо на овај начин, капираш? И то је истина, то је јебена истина.
Ето. Узми или остави.
НИРВАНА: Мислила сам да су моји услови фер.
АЛ: Еј, за тебе су фер, ти немаш муда. Добро, јесмо се разумели или
не? Ако нисмо, ми смо отишли. Заборави на све.
Нирвана му даје знак да јој приђе.
ЛУ (полугласно): Срећно.
АЛ: Хвала. (Крене ка Нирвани.)
ЛУ (Џерију): Добро си урадио што си је одбио.
ЏЕРИ: Па ваљда.
Нирвана и Ал полугласно разговарају са стране, расправа је узаврела.
ЛУ: Биће још филмова.
ЏЕРИ (гледа Ала и Нирвану. Нервозно): Наравно.
Пауза.
ЛУ: Можда не тако добрих као овај...
Ово делује на Џерија као убод ножем.
ЏЕРИ: ... Еј, па нисам ја крив!
ЛУ: Знам да ниси. Знамо то. (Ал се враћа.) Како је било?
АЛ: Добро. Веома добро. Веома, веома добро. (Џерију.) Џери, веома
се свиђаш овој жени. Мислим, као, оставио си јак утисак. Има у тебе
поверење. Она жели да се ова ствар одради. У реду?
ЛУ: Па?
АЛ: Успео сам да смањим на једно.
ЏЕРИ: ... Једно?
АЛ: Ти изабери које – лево или десно.
ЛУ: Охо!
АЛ: Знам. И ја сам шокиран!
ЏЕРИ: Јеси ли ти нормалан?
АЛ: Џери, кунем ти се, за овакав дил, није лоше ако ти је једно јаје
враћено.
ЏЕРИ: Невероватно. Невероватно.
АЛ: Еј, Џери, па она ти је поклонила једно јаје, капираш!
ЏЕРИ: Ма не треба ми једно јаје, имам их ДВА!
ЛУ: Мислила сам да узима само једно.

ЏЕРИ: Неће узети НИЈЕДНО!
АЛ: Џери, Џери...
ЏЕРИ: Тражиш од мене да дам јебено јаје за овај јебени дил?
АЛ: Ја желим да ти РАЗМОТРИШ вреди ли дати једно јаје због дила.
ЏЕРИ: Јеби се.
АЛ: Џери, оно што она од тебе тражи је симболично.
ЏЕРИ: Ево, опет почињеш!
АЛ: Али знаш ли ти чега је то симбол?
ЏЕРИ: Ал...!
АЛ: То је симбол жртвовања!
ЏЕРИ: Ма, какав симбол! То јесте жртвовање!
АЛ: То је веома моћан симбол. Разумем твоју уздржаност.
ЏЕРИ: Добро. Дај јој једно од твојих.
АЛ: Дао бих да могу, али не могу.
ЏЕРИ: ... А?
ЛУ: Није му ниједно преостало.
ЏЕРИ: Шта?!
АЛ: Једно сам заложио само да бисмо добили могућност да радимо
ову ствар.
ЏЕРИ: Зајебаваш ме.
АЛ (Нирвани): Зајебавам ли га?
Нирвана слегне раменима.
ЏЕРИ: О, боже.
АЛ: Друго мудо сам заложио пре неколико година у дилу који је у
то време добро звучао.
ЏЕРИ: Ал!
АЛ: Тако да немој мени да причаш о губљењу муда! Једно јебено
јаје, само то тражи! Мислим, није то тако велика ствар, мајку му. (Полугласно.) Она је пичнута, јел’ тако? То није ништа ново. (Поново нормалним гласом.) Ако хоћеш дил, прихвати услове! Па и она овде улази у
ризик, реч је о њеном животу! Да зна да може рачунати на нас. Шта ту
има лоше? Не знам. Што се мене тиче, вредело је тог једног мог муда.
Било ми је остало само једно – и, одрекао сам га се. Не бих никада дао
оба. А ти, дркаџијо, ти имаш два!
ЏЕРИ: Ал...
АЛ: Јебени свет, не капирам, једноставно га не капирам. Мислим,
као, па до чега је теби стало? Тражи ли ти киту?
ЏЕРИ: Ал...
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АЛ: И даље ће ти се дизати. Мени се диже. Лу?
ЛУ: Шта?
АЛ: Диже ли ми се?
ЛУ: Понекад.
АЛ: Ето. Функционише. Дизалица ради. Мислим, заиста, човече, ја
једноставно не разумем шта није у реду, мајку му.
Џери почиње да се смеје.
ЏЕРИ: Овај дан заиста постаје све гори! (Његов смех је све више налик хистерији.)
АЛ: Жао ми је, Џери. Видим да си узнемирен. Много шта ти се данас
издешавало.
Џери престане да се смеје. Изненадна, ужасна мисао му је пала на
памет.
ЏЕРИ (зури у Ала у ужасу): Зато си ме и укључио у све ово.
АЛ: Џер...
ЏЕРИ (шокиран): Знао си да ће до овога доћи...
АЛ: Џери, слушај...
ЏЕРИ: Због тога ти је требао неко ко има муда!
АЛ: Џер...
ЏЕРИ: Једење гована је према овоме било као предјело!
АЛ: Џери...
ЏЕРИ (све је бешњи): Зар не?... Зар не? (Гледа Ала право у очи. Ал
ништа не говори. Његово ћутање је одговор који Џерију треба.) ... Не могу
да верујем, јеботе. Знао си да ће до овога доћи!
АЛ (покушава да ублажи ствар): Џери...
ЏЕРИ: Човече, па ти си тотално СЈЕБАН!
НИРВАНА (Алу): Пусти га да оде.
АЛ: Не!
НИРВАНА: Не желим више да радим овај филм.
АЛ: НЕ! НЕ! МОЛИМ ТЕ! НЕ ГОВОРИ ТО! ОВО ЈЕ ВЕЛИКИ ФИЛМ!
ЗНАМ ТО! КАО ПРОХУЈАЛО С ВИХОРОМ! САМО ЈОШ ВЕЋИ, ЈОШ
БОЉИ! ОСЕЋАМ ТЕ СТВАРИ! И ЛУ ОСЕЋА! МОЛИМ ТЕ! САЧЕКАЈ!
Џери, јесам ли ти икад рекао који је мој поглед на свет?
ЏЕРИ: Ниси, Ал. Али волео бих да чујем.
АЛ: Ја видим живот суштински, суштински, као мистерију. А то значи да мада ту, без сумње, има још много којечега, суштински... тако ја
то видим. (Пауза.) Кроз живот се крећем као сенка. Отисци стопала у
мраку, то сам ја. Пролазна измишљотина маште! „Семе злочина рађа

горке плодове” – Ламонт Кренстон. Џери, понекад лежим ноћу будан и
размишљам: ја сам без садржине. Па ипак постојим! Како је то могуће?
Капираш ли шта ти говорим?
ЏЕРИ (изненада се промаља његов лични ужас): Не.
АЛ: Хоћу да кажем: ево прилике за све нас да добијемо садржину.
ЏЕРИ: ... Новац.
АЛ: Више од тога.
ЏЕРИ: Много новца.
АЛ: Новац је само знак.
ЏЕРИ: Новац је симбол.
АЛ: Тако је!
ЏЕРИ: Симбол садржине.
АЛ: Новац ти показује да имаш садржину.
ЏЕРИ: Без новца си...
АЛ: Ништа друго до сенка. (Води Џерија у страну, да Нирвана не
може да чује.) И ми смо сада управо то. А не морамо да будемо! Можемо
да будемо главни играчи, Џери. Главни играчи на главној сцени. Песак
времена, Џери – о томе је овде реч. А ти се бринеш за једно јебено јаје?
ЏЕРИ (уплашено): О, боже...!
НИРВАНА: Џери, не мораш то да урадиш ако не желиш.
ЏЕРИ (једва чујно): Знам.
НИРВАНА: Ако не урадиш, то ће једноставно значити да је то знак
који ми је био потребан. И ја ћу знати да овај филм не треба да се ради.
(Џери се бори са страхом.) Жао ми је, Џери, али не могу мање да тражим
за твој улазак у све ово. Кад бих мање тражила, како бих знала да могу
на тебе да рачунам кад загусти? Како бих знала да ли ме волиш? (Пауза.)
Да си ти на мом месту, сигурна сам да би урадио то исто... Сви ми понекад морамо да се доказујемо.
Дуга пауза. Џери се бори. Жели да то учини, жели! То се види на
његовом лицу… Али, једноставно, не може. Нирвана, видевши његову уздржаност, окрене се разочарано. Лу, видевши Нирванино разочарање, умеша
се.
ЛУ (Алу): Избаци га одавде.
АЛ: ... Шта?
ЛУ: Имао је шансу. Ајде, избаци га. Отараси га се.
ЏЕРИ: Шта?!
ЛУ: Умукни! Доста ми је, бре, више тебе! Ти си једна несрећа, јеботе! (Нирвани.) Наћи ћемо ти неког другог.
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ЏЕРИ: Не! Чекајте!
ЛУ: Еј! Имао си шансу. (Нирвани.) Душо. Жао ми је, веома ми је
жао.
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ЏЕРИ: Чекајте!
ЛУ: Прокоцкао си прилику! Губи се сада! (Нирвани.) Са оваквим
говнетом не може да се ради! Овакво говно уништило би читав пројекат.
Радије не бих радила овај филм него да сарађујем са оваквим говнетом!
Нема новца за који бих то урадила! Не можете толико добро да ме ПЛАТИТЕ!
ЏЕРИ: Ма, ЈЕБИ СЕ ти! (Сви се окрену и зуре у њега.) Ко си ти да
можеш тако да разговараш са мном, јеботе? Шта ти, бре, знаш о томе
кроз шта сам све ја прошао? И не мислим само на данас, него у целом
свом животу, у мом ЖИВОТУ! А? Океј? Значи: ОДЈЕБИ! Мислим, шта си
ти уопште дала за ову ствар, сису? Не видим да си ишта дала за ствар!
То уопште није мала ствар, то што ова жена тражи од мене, није мала
ствар, никако! Ово никако није мала ствар! Или мислиш да јесте? ...
Шта, ти мислиш да ћу ја само тако рећи: „Ево, шећеру. Наравно, молим
те, слободно их узми! И успут, узми и све друго што желиш – узми ми
прсте, уши...” Ј Е Б И С Е! Ти се губи одавде! ТИИИИИИИИ се губи
одавде! Јер ја се не мичем. (Показује на Нирвану.) Ако ми она каже да
одем, одлазим. Не ти, нити Ал, она... она овде има главну реч, а не ти.
(Окрене се ка Нирвани.) У игри сам.
ЛУ: Глупости.
ЏЕРИ: Аха! Јеби се, моронко! Ти си та која прича глупости! Ти и Ал.
А ја сам онај ко је њој потребан. Разумеш ли? Потребан. Ми имамо везу
какву ви никад нећете имати. Никад! (Окрене се ка Нирвани – јак, одлучан.) Хоћеш оба? Реци само једну реч и даћу ти оба. Хоћу. Мислим, ако
је то оно што ти желиш, ако то заиста, заиста желиш, биће оба, биће, бре,
оба! Што не значи да не бих више волео да не дам ниједно. Волео бих.
Мислим, хеј, ти мислиш да сам ја луд? НАРАВНО да бих волео! Или, у
крајњем случају, само једно. Наравно да бих волео. Али! Ево шта хоћу
да кажем: ако су ти оба потребна да би била сигурна да сам с тобом, нек
буде шта буде, и како год да испадне, биће оба, биће, бре, оба. И ја ту
одлуку у потпуности препуштам теби. Кажеш да ти је потребно да знаш
да ли можеш да ми верујеш? Е па, ја ћу теби веровати. Вероваћу у твоју
процену и твоју доброту. Јер знаш шта? – богови нису мене послали теби.
Тебе су послали мени! Овај филм ће, бре, учинити да сатови почну да се
окрећу у сасвим другом правцу. Овај филм ће бити ИСТОРИЈСКИ, јебо-

те! И ја намеравам да будем део њега! (Лу и Алу, суздржано, али оштрим
тоном.) И нико ме неће у томе зауставити. НИКО! „МОБИ ДИК, јебо га
ја!” Мелвил је знао где ће његова књига одвести, он је то ЗНАО, јеботе!
(Запањен – изненадно откриће.) Зато је и написао ту књигу! (Нирвани, са
гвозденом мирноћом, стопостотно сигуран.) Где је та операциона сала?
НИРВАНА: Ено, тамо. Одмах иза парног купатила.
Нирвана показује. Клизна врата се отварају – врата која се до
сада нису видела. Пара покуља. Виде се беле керамичке плочице. Џери зури
у пару. Од тога што види, губи дах. Дубоко уздахне и уђе унутра, храбро,
херојски. Нирвана иде поред њега. Врата се затварају. Ал и Лу зуре једно у
друго, запањени.
ЛУ: … Учинио је то!
АЛ: Не могу, јеботе, да верујем!
ЛУ: Мислила сам да си био сигуран.
АЛ: И био сам, али опет... (Гледа унаоколо са страхопоштовањем.
Онда и она. Тек почињу да схватају шта се догодило, и шта ће то значити за њих. На крају – готово у страху.) Лу, ово све није било случајно.
ЛУ: Шта?
АЛ: Ово, све ово што се овде догодило. Ово све није било случајно.
ЛУ (нежно, са страхопоштовањем): … Знам. (Чује се врисак из собе
са паром. То је Џери. Ал и Лу се тргну. Лу са саосећањем, Ал је ужаснут.
Смире се после неколико тренутака. Дубоко су дирнути.) ... Добар човек.
АЛ: Аха, добар човек.
ЛУ: Нема много људи који имају оваквог пријатеља.
АЛ: А кад само помислим: некада давно, понео сам се као ђубре
према њему!
ЛУ: Тада си био другачији.
АЛ: Тада сам био као неко чудовиште.
ЛУ: Добро је што си се променио.
АЛ: Да нисам, ово не би успело.
ЛУ: Знам.
АЛ (покрет пун поштовања у правцу неба): Он је видео.
ЛУ: Наравно да је видео. Он све види.
АЛ: ... И осмехнуо нам се.
Светлост лагано почиње да се мења. Лу мало задрхти. На лицу јој
се појављује уплашен израз.
ЛУ: Ал... (Она изгледа застрашено.) ... Имам осећај да... (Полугласно.) ... Мислим да нам се Он управо овог тренутка осмехује.
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АЛ (полугласно): И ја то осећам!
ЛУ: То је као…
АЛ (и он је помало уплашен): Аха. Знам. Уврнуто.
ЛУ: Неописиво.
Пауза. Изгледају скоро сасвим уплашени.
АЛ: Питам се зашто се некима осмехује… а некима не.
ЛУ: Не знам. То је као, знаш… нека мистерија.
Ал клима главом. Зуре у базен и у небо са страхопоштовањем које
се граничи са ужасом. Лу се приљубила уз њега, као да јој је хладно. И он се
прибио уз њу.
Лагано замрачење.
Завеса.

АРТУР КОПИТ (Arthur Kopit). Амерички драматичар и сценарист, рођен у
Њујорку 1937, умро 2. априла 2021, такође у Њујорку. Када се његова прва драма
Ох, тата, сироти тата, мама те је обесила у плакару, а ја сам тако тужан појавила 1962. у Њујорку (београдска премијера била је 1966. у Атељеу 212), Копит је
назван новим чудом америчке драме. Један је од ретких америчких писаца који
је живео од писања озбиљних драма за Бродвеј. Његове интелигентне сатиричне комедије-драме представљају коментар на савремена америчка друштвена
збивања, као што су, између осталих, вијетнамски рат (Indians, 1967 – најужи
избор за Пулицерову награду), дисфункција језика и емоционална изолација
жртава шлога (Wings, 1979 – најужи избор за Пулицерову награду), нуклеарно
наоружавање (End of the World with Symposium to Follow, 1986), или лакомост и
похлепа у Холивуду (Road to Nirvana, 1991). Писао је и сценарије за филмове,
као и мини-серије (Roswell, Phantom of the Opera, Hands of a Stranger и др.). На
Бродвеју је 1982. с великим успехом постављен мјузикл Nine за који је Копит
написао текст, номинован те године за Награду „Тони”.
Комад Пут за Нирвану (Road to Nirvana) изведен је први пут 10. марта 1989,
под другим називом – Bone-the-Fish, у Actors Theatre у Луивилу (САД). Београдска
премијера одржана је 2004. године у Атељеу 212.

Боривој Герзић
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АДНАН МУЛАБДИЋ (1989) завршио је мастер студије на
Институту за турколошка истраживања у Истанбулу. Бави се османском
књижевношћу, културном повијешћу и османским наслијеђем на тлу
Босне и Херцеговине, сувременом турском лириком, посебице оном из
прве половице двадесетога стољећа и кратком приповјетком. Преводи
са османског и турског језика.
БОРИВОЈ ГЕРЗИЋ је аутор пет књига приповетки (последње три
за Издавачку кућу „Ренде“ – Један живот какав јесте, 2012, Последње
ствари, 2014, и Прича. Љубав, 2016), као и неколико позоришних комада
(Срне без пушке, 2017, Надлежном, 2019. и др.). Са енглеског је превео
дела двадесетак аутора, између осталих Месечину и друге драме Харолда
Пинтера, Тамни лавиринт Лоренса Дарела, Џојсове, Бекетове и
Макјуанове приповетке, драме Сема Шепарда, Олбија, Мамета, Артура
Копита. Аутор је Речника англо-америчког сленга, Речника енглеских
фраза и идиома и Речника српског жаргона, као и студије о феномену
умирања Кореографија мориенди (2016) и биографије Бекет: човек
и дело (2019); коуредник је антологије кратке приче Куле, градови:
мајстори кратке прозе – од Гогоља до Фостер-Воласа (2013).
ДАГМАРА АНА ЛУКОВИЋ, филолог. Завршила славистику на
Јагјелонском универзитету у Кракову. Већи део професионалног живота
провела бавећи се промоцијом пољске културе и науке изван граница
земље – прво као оснивач и дугогодишња управница Центра за едукацију,
културу и преводилаштво „Полонијуш-Пегаз“, потом у својству особе
одговорне за јавну и културну дипломатију у пољским дипломатским
представништвима у Србији, Русији и Хрватској. Тренутно врши
функцију начелнице Конзуларног одељења и I саветнице Амбасаде РП
у Загребу, где такође одговара за јавну и културну дипломатију. У својој
професионалној биографији има искуство у настави пољског, словачког
и српског језика као страног. Има и дугогодишње преводилачко искуство
(као судски, стручни и консекутивни преводилац). Ауторица је више
чланака и критика посвећених рецепцији пољске и српске књижевности
у иностранству.
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ДЕЈАН АЦОВИЋ, класични филолог, библиотекар, књижевни
преводилац, члан УКПС. Преводи са грчког и латинског, енглеског
и француског језика. Поља интересовања: извори за античку и
средњовековну историју, путопис, класична античка и средњовековна
књижевност, енглеска, француска и савремена грчка књижевност.
ДУШКО ПАУНКОВИЋ преводи с руског прозу и поезију. Добитник
је Награде града Београда (2005), Награде „Милош Ђурић“ (2002. и
2008), Награде „Јован Максимовић“ (1997), Награде „Златко Красни“
(2012) и Награде „Југра“ (2012). Најважнији преводи: Сабрана дела
Гајта Газданова, Сабрана дела Константина Вагинова, Константин
Леонтјев: Романи, Одисеј Полихронијадес, Из живота хришћана у Турској,
Египатски голуб, Владислав Ходасевич: Путем зрна, Тешка лира, Игор
Иртењев: Песме, Николај Олејников: Песме, Дмитриј Данилов: Два
стања, Прекидач, Леонид Добичин: Град Ен, Приче.
ЗОРАНА КОКИР (Београд, 1970). Дипломирала је на Одсеку за
енглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду 1993.
године. Магистарски рад, под насловом Теме Шекспирових сонета и
традиција петраркистичке поезије у енглеској ренесанси, одбранила је
на истом факултету 1999. године. Објављивала је преводе у Летопису
Матице српске. Године 2003. објавила је збирку препева 45 сонета
енглеских песника од XVI до XX века, под називом Пет векова енглеског
сонета. За ову књигу предговор је написао наш угледни шекспиролог,
проф. др Веселин Костић. Бави се превођењем више од двадесет година.
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ЈАРОСЛАВ КОМБИЉ. Превођењем почео да се бави 1995. године,
када је превео песме Ивана Франка. Од 2000. преводи углавном
савремене писце са украјинског и руског на српски и са српског и
русинског на украјински.
Са украјинског на српски је до сада превео пет романа, већи број
прича и новела, збирку есеја, један драмски текст, две монографије,
једну збирку афоризама и око 500 песама шездесетак аутора.
Са српског на украјински до сада је превео збирку дечјих драмских
текстова, једну једночинку и две збирке песама.
Досад су му објављени преводи једног романа, једне збирке есеја,
једне збирке песама и једне збирке драмских текстова. Поред тога, у
књижевним часописима су објављивани одломци из свих пет преведених
романа, неколико есеја и преко 100 песама.

Члан је Националног удружења украјинских писаца (НСПУ).
МАРИЈА ЛУКОВИЋ РОГАТКО рођена је 1991. у Београду.
Дипломирала је на Катедри за културологију Вроцлавског универзитета
у Пољској. Преводи књижевну прозу с пољског језика и пише кратке
приче на српском језику. Добитница је прве Награде „Стеван Сремац –
Бал у Елемиру“ за причу The future is now, old man. Живи у Варшави.
МАРКО НИКОЛИЋ (1993) пише и преводи поезију. Дипломирао је на
Факултету политичких наука, а мастер студије завршио на Филолошком
факултету Универзитета у Београду. Објављује у периодици.
МИЛЕНА ЋИРОВИЋ, рођена je 1967. године у Шапцу. Поезију,
кратке приче и есеје објављује од 2016. године у књижевним часописима:
Суштина поетике, у ком је три године била сарадник и члан уредништва,
затим Бдење, Сизиф, Летопис Матице српске, Траг, поједине песме
и приче су преведене на руски језик и објављене у руском часопису
Нов поглед у Санкт Петербургу. Поезија јој је заступљена на сајтовима
Кордун и Поезија суштине. Преводи поезију немачких класика и поезију
српских савремених песника на немачки језик. Њена прва, и за сада
једина, збирка песама је Тајна осећања, која је штапмана 2016. године.
Живи и ради у Богатићу.
МИРКО БОГДАНОВИЋ (1978, Градачац, БиХ), дипломирао је
енглески језик и књижевност на Филозофском факултету у Бањалуци.
Докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду. Објавио је превод
Колриџовог капиталног дјела „Biographia Literaria“ и неколико научних
радова у књижевним часописима. Ради као наставник у основној школи.
МИРОСЛАВ Б. МИТРОВИЋ (1948, Београд), дипломирао на Катедри
за оријенталистику, Одсек за арапски језик и књижевност Филолошког
факултета у Београду. У српским листовима и периодици, као и у
листовима бивших југословенских република објавио преко стотину
превода дела из класичне и савремене арапске књижевности. Са арапског
је превео књиге Нагиба Махфуза Приче из нашег кварта (Самиздат Б
92, 2008), Срце ноћи (Албатрос плус, 2016) и Шапат звезда (Самиздат Б
92, 2019); приредио антологију Скривена љубав (хомоеротски мотиви у
савременој арапској књижевности, Самиздат Б92, 2018). Заступљен са
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преводима у антологијама Чаробни врт (антологија светске уметничке
бајке, 1999) и Тањир пун речи (мајстори савремене светске приче, 2012).
РАНКО РИСОЈЕВИЋ (Календери, 8. август 1943), српски
математичар, физичар, историчар математике, песник, књижевник,
прозаиста, драмски писац, есејиста и преводилац. Директор је Народне и
универзитетске библиотеке Републике Српске и члан Сената Републике
Српске. Добитник је многих књижевних награда, међу осталим Награде
„Бранко Ћопић“, Награде „Лаза Костић“, Кочићеве награде и др.
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