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ЧЕ ДО МИР ЈА НИ ЧИЋ

СИ МОН И ПО ЛА

1.

Ула зе ћи од не куд у сво ју по ро дич ну ку ћу, Си мон уо чи вит ке, 
же ле зне ма ка зе у до врат ку, за бо де не го то во до по ло ви не јед ним 
сво јим кра ком. Дру ги је кру то и зло коб но ви сио као лор њон та јан
стве ног по се ти о ца ко ји га је, ко зна у ка квој жур би, за бо ра вио на 
та ко чуд ном ме сту. 

2.

Си мон, у сво јој ина че тро мој уо бра зи љи, ову нео бич ну по ја
ву сме ста по ве за са не чим суд бин ским, не чим од че га би мно га 
ње го ва жи вот на пи та ња мо гла да се ре ше са мо ако па жљи во и без 
оне уз бу ђе не бр зо пле то сти, ко јој је по не кад био склон као и сви 
по вр шни љу ди, рас ту ма чи њен за го нет ни сми сао.

3.

Си мон ни је имао баш нај бо љу спре му за та ко не што: ње гов 
оштар по глед ни су пра ти ле та кве ми сли, ње го ви спо ри и опре зни 
по кре ти ни су има ли вођ ство у од луч ној на ме ри, ње го во ис пуп че
но че ло ма ње је го во ри ло о скла ди шту из у зет них ми сли а ви ше о 
за ма ло из бег ну тој ма ло ум но сти, та ко да је сав свој име так у ре
пу та ци ји му дра чо ве ка имао са мо код оних ко ји га ни ка да ни су 
чу ли да го во ри, по го то ву да на глас раз ми шља или да је пред ло ге 
скоп ча не са би ло ка квим об ли ком ду бљег раз у ме ва ња. Та квих је 
оди ста би ло ма ло, али су би ли до бро рас по ре ђе ни, те се Си мо ну 
ма лопо ма ло сме ши ло ме сто у Ака де ми ји!
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4.

Ме ђу тим, би ли би смо не по ште ни ка да би смо Си мо на од ба
ци ли као са свим не до стој на у по сло ви ма где се тра жи ум на спре
ма. Он је та ко до бро знао, на при мер, да све му очи глед ном дâ 
пра ви, очи гле дан на зив. На жа лост, ни је умео ту и да се за у ста ви, 
па је уз тач но за па жа ње да се, кон крет но у овом слу ча ју, ра ди о 
ма ка за ма на ста вљао ту ма че њем ко је с њи ма, то јест са са мим 
пред ме том, ни је има ло не ке ви дљи ве ве зе, те је мо рао сво је ту ма
че ње још и до дат но ту ма чи ти и, на кра ју, са свим збу њи вао оно га ко 
се не би упла шио пло вид бе по ње го вом хер ме не у тич ком оке а ну, 
где су по че шће ду ва ли уна кр сни и про ти ву реч ни ве тр о ви.

5.

От куд ма ка зе у до врат ку? Си мо но ва дра га су пру га По лек си
ја, По ла, би ла је из ра зи то не скло на ши ве њу и, по ште но го во ре ћи, 
свим дру гим об ли ци ма руч ног ра да где су нôжи це би ле нео п хо дан 
алат. По ла је, да бу де мо са свим отво ре ни, би ла не скло на би ло ка
квом ра ду, па је мир не ду ше у сво јим че стим за не се но сти ма и оправ
да ним ду шев ним од су стви ма мо гла би ти по ре ђе на, на сво ју ко рист 
раз у ме се, са свим Мар та ма ово га све та чи је се вре ме ме ри ки пу
ћим лон ци ма и дру гим жен ским ку лу ком, а ко је на вод но го спо да ре 
у за гу шљи вим цар стви ма сво јих сит них до ма ћин ста ва. 

6.

По ла је по че сто раз ми шља ла та ко да се одва ја ла од овог обич
ног све та, то ли ко да се и те ле сно из ди за ла од мај чи це зе мље те је 
леб де ла, ле ви ти ра ла тек та ко у свом ма лом са ло ну на о чи глед сво га 
су пру га ко ји се гу шио од ус хи ће ња др же ћи за ру ку сво ју не ве сту 
да са свим не од ле ти кроз про зор или кроз ка мин и оџак да се ви ше 
ни ка да не вра ти.

7.

Тре ну ци По ли ног ти хог, обич ног леб де ња Си мо ну бе ху на ро
чи то дра ги за ду гих зим ских но ћи, ка да се ина че ни је има ло бог
зна шта па мет ни је ра ди ти, те би он, кра до ми це, кроз на о ча ре и 
књи гу отво ре ну на не ком на су мич ном ме сту, мир ног и ис пу ње ног 
ср ца, гле дао на тај чип ка ни облак го лих но гу и рас пу ште не ко се, 
ње му та ко драг и та ко ва жан.
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8.

Овог пу та, Си мон осим ма ка за и сво је леб де ће су пру ге при
бе ле жи у свом не баш глад ном уму и хлад но ћу, као да је не ко ма
ло пре про ве трио со бу, са свим ма ло ми ри са ду ва на, ко ња ка и нео бич
ног то плог, ле пљи вог ми ри са ко ји му шки и жен ски пол оста вља ју 
за со бом по сле љу бав не игре.

9.

Де ца су би ла код Си мо но вих ро ди те ља у по се ти и на но ће њу. 
Го сте ни су при ма ли од По ли ног дру гог, вр ло те шког по ро ђа ја, већ 
су по вре ме но од ла зи ли у го сте чу ва ју ћи свој дом са мо за се бе. Не
ка да шња скром на Си мо но ва пла та ни жег чи нов ни ка у оп шти ни 
би ла је до вољ на и По ла се ни ка да ни је жа ли ла. Увек је би ло до вољ
но. Пред крај ме се ца, ка да би се Си мо ну по ја вио апе тит за ко ба си
це и пи во, По ла би уде си ла да и то га има на тр пе зи. Ни су оску де
ва ли. Ка ко, ни са ми ни су зна ли, а По ла је све об ја шња ва ла љу ба вљу 
и по ве ре њем ме ђу су пру жни ци ма. И та ко, Си мон се пео пре ма 
Ака де ми ји но шен љу ба вљу сво је дра ге су пру ге, ко ја је, ре ко смо, 
и са ма леб де ла.

10.

И, на кра ју, оне ма ка зе... Не ка их та мо, не ка ло ве свој не ча сти
ви улов и ту ма че оно што се не да ту ма чи ти без ште те по са му те му. 
Ни је све за при чу, ни ти је на на ма да се до се ћа мо шта је у мра ку 
по за ди не ове ле пе сце не. За ста ни мо и ми за тре ну так, оду ше вље
ни при зо ром у ком По ла леб ди у свом са ло ну као ан ђео, док Си мон 
са су зним очи ма пу ним љу ба ви не жно при ха ва та ње ну ру ку, кан
ди ло док пуц ке та у зе лен ка стој све тло сти лам пе ка не лу ри са ног 
аба жу ра, а зид ни сат, љуп ким от ку ца ји ма здра вог пул са њи хо вог 
срећ ног до ма, да је сми сао про ла зно сти све му на све ту то га спо кој
ног ка сног по по дне ва, не где из ме ђу Бо жи ћа и Бо го ја вље ња, у не ком 
ти хом до му за ве ја ном за бо ра вом дав но про шлог вре ме на.




