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ЕСТЕР СИН ГЕР КРЕЈТ МАН 

НО ВИ СВЕТ

У по чет ку осе ћа ла сам се не срећ на, ле же ћи у сто ма ку мо је 
ма ме. У ње му је би ло ја ко вру ће! Вр те ла сам се, гр чи ла, пре тва ра ла 
да ме та мо уоп ште не ма. Та ко је то из гле да ло из мо је пер спек ти ве.

Пет ме се ци ка сни је, ка да сам по че ла да осе ћам зна ке жи во та, 
до ме не је ко нач но до пр ло... Це ла та ствар би ла ми је смрт но до
сад на! До и ста, би ло ми је све га до ста. Нај ви ше ме је му чи ло не
пре ста но ле жа ње у мра ку, сто га сам по че ла да се бу ним. Да ли је 
не ко мо гао да ме чу је? Плач ни је био ре ше ње. Јед но га да на, ка да 
сам схва ти ла да ми су зе ни ма ло не ће по мо ћи, по че ла сам да тра
жим дру ге на чи не да се осло бо дим.

Же ле ла сам са мо јед ну ствар – да се иш чу пам одан де.
На кон ду жих раз ма тра ња до шла сам до за кључ ка да ће би ти 

нај бо ље да за поч нем сва ђу са мо јом мај ком. Пре ма то ме, вр те ла 
сам се, ри та ла сам се бе сно но га ма, че сто је му ва ла у ре бра; ни шта 
ни је мо гло да ме за у ста ви. Ме ђу тим, сви ти на по ри бе ја ху уза луд
ни. Је ди но ми је ус пе ло да ти ме ство рим рђа во ми шље ње о се би, 
да сва ки пут, ка да ме је обич но ума ра ло ле жа ње на јед ном бо ку и 
хте ла сам да се окре нем на дру ги, ве ће угод но сти ра ди, сви поч ну 
од мах да ку ка ју. Па, крат ко ре че но, ду бо ко сам се за гли би ла. Мо
ра ла сам та мо да про ве дем де вет ме се ци, до са мог кра ја!

Пре ма то ме, по ми ри ла сам се с тим да мо рам да иза ђем на 
сло бо ду тек ка сни је, јер не мам дру гог из ла за. Ка да ме ко нач но 
пу сте у онај Бо жи ји све тић, бар ћу зна ти ка ко да се по ста вим.

Из не ко ли ко раз ло га ни сам сум ња ла да ћу би ти ва жна лич
ност. Пр во, чу ла сам раз го вор мо је мај ке с не ком же ном, ко ја је 
ка сни је би ла мо ја до ји ља. 

– Мал чи це бо ли, али го то во да то не осе ћам – по на вља ла 
је ма ма. – Ја ко сам срећ на. Ох, ужа сно сам се бо ја ла ја ло во сти. 
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Ве ру јеш ли ми? Про шле су две го ди не од вен ча ња а ни је би ло 
ни ка квих зна ко ва да ће се то на кра ју до го ди ти. Мин ка, ја ло ви ца, 
та ко ђе је сво је вре ме но би ла уве ре на да ће јед но га да на ро ди ти 
де те. Пре ма то ме, по ми сли ла сам, због че га тре ба да бу дем срећ
ни ја од ње? 

– Па, ипак! С бож јом по мо ћи све ће се до бро за вр ши ти, а зло, 
са чу вај ме Бо же, не ће се до го ди ти – сва ки пут је го во ри ла мо ја ба ка. 
Из тих раз го во ра за кљу чи ва ла сам да ћу би ти до бро ви ђе на пер со на.

Зна ла сам, да ов де, у овом дру гом све ту, у ко ме сам по сто ја ла 
као ду ша, док су оче ки ва ли ва жну лич ност, да ће се сви од го ва
ра ју ће при пре ми ти, да ће ме све ча но до че ка ти.

Пре све га, не из мер на све тлост ши ри ће се не бе си ма. Сле та ће 
ан ђе ли да ту лич ност по здра ве: ра до сно, за ди вљу ју ће, оде ве ни у 
све тле сун че ве зра ке. Окру жи ва ће је хе ру ви ми, ко ји зра че све ту 
ра дост, да чо век за жа ли што ра ни је ни је умро. Пре ма то ме, ни је 
тре ба ло да пред ста вља из не на ђе ње то што, као ду го оче ки ва на 
лич ност, прет по ста вљам да ћу на свет до ћи у све тлој ку ћи, у ко ју 
све тлост ула зи кроз отво ре не про зо ре. 

Ни сам мо гла да до че кам, ка да ће ме сва ког ју тра по здра вља
ти мно штво пти ца, ко је ће ми пе ва ти пе сми це. Осим то га, тре ба
ло је да се ро дим пр во га да на ада ра – ме се ца ра до сти у је вреј ском 
ка лен да ру. „Ка да адар по чи ње, на сту па људ ско ра до ва ње.”

Али та да је усле ди ло – мо је пр во раз о ча ра ње. 
Мо ја мај ка је ле жа ла у со бич ку, ло жни ци. Та спа ва ћа со ба има

ла је там не за ве се, ко је не про пу шта ју ни зра чак сун ца. Ома њи 
про зор био је чвр сто за тво рен, да не дај бо же уну тра не про дре ни 
мр ви ца све жег ва зду ха. Јер, ни је сме ло да до ђе до пре хла де. Пти це 
нај о чи глед ни је ни су би ле за ин те ре со ва не за не до ста так све тло сти 
и за тво ре не про зо ре, те су кре ну ле у по тра гу за бо љим, сло бод ни
јим ме стом, на ко ме ће пе ва ти сво је пе сме. Уз то, ка да се ис по ста
ви ло да сам де вој чи ца, ни је би ло го во ра о сре ћи. Сви при сут ни у 
со би би ли су том чи ње ни цом не из мер но раз о ча ра ни, чак мо ја мај ка. 

Крат ко ре че но, ту ни је би ло ни ка кве сре ће. Већ сам има ла 
го то во по ла го ди не, ако из о ста вим пар ћу шки од не ке же не у тре
нут ку ка да сам до шла на свет, ни ко ме ни је гле дао. Та ко сам ту жна!

Ула зи ба ка и осме ху је се мо јој ма ми. Пре тва ра се да је ра до сна 
– ве ро ват но због то га, што је ње на ћер ка из др жа ла све оне му ке 
и осе ћа се до бро. Ка ме ни ба ца је ди но кон вен ци о нал не по гле де.

– Ма зел тов*, кће ри, да ми ду го по жи виш!

* Ма зел тов – до слов но – до бра зве зда, до бар знак, из ра жа ва ње ле пих же ља 
у вре ме по ро дич них пра зни ка, као што су ро ђе ње де те та, свад ба и слич но. – Прим. 
прев.
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– Ма зел тов, не ка је сви ма срећ но!
И ма ма се осме ху је, али не ме ни.
– Би ла бих срећ ни ја, да сам ро ди ла де ча ка – ре че. Ба ка јој 

ше рет ски на ми гу је и те ши је:
– Не ма ри. До ћи ће вре ме и за де ча ке.
Те шко је по ве ро ва ти у све то што чу јем. Због че га сам се ро

ди ла, ка да ме се сва та ра дост не до ти че! До ста ми је то га. Ох, ка ко 
бих во ле ла да се вра тим на онај свет!

Из не на да осе тих нео бич ну студ по це лом те лу и све мо је 
ми сли бе ја ху по ти сну те у стра ну. Осе тих ка ко ме сте жу две ми
ши ћа ве ша ке, ко је ме ди жу ви со ко у ва здух. Сва сам се тре сла. 
„Мо жда – у мо јој гла ви по ја ви се ужа са ва ју ћа ви зи ја – мо жда ће 
ме вра ти ти на зад сле де ћих не ко ли ко ме се ци?” Брр! Са ма по ми сао 
на то иза зва у ме ни је зу. 

У том тре нут ку не што учи ни да мо ја гла ва по че да пли ва и 
све на о ко ло је по че ло да се вр ти. Ком плет но сам вла жна, у свој 
сво јој ма лен ко сти! Да ли сам у ре ци? Ни сам, ре ка је хлад на, а ја 
осе ћам фи ну то пли ну. То ми, уо ста лом, не сме та у оној ме ри у 
ко јој ми је сме та ла бо ја зан пре то га, шта ће ура ди ти оне две ве
ли ке, не спрет не ша ке. Ма да, би ла сам пре пу ште на са мо њи ма. 

Хва ла Бо гу! Из ва ди ли су ме из во де! Са да ме но се по но во у 
ло жни цу, осу ше ну и об у че ну. Пре но ше на сам из ру ке у ру ку, сва
ко ме је по сма трао на ча сак и из го ва рао пар ре чи. Вра ћа ју ме на зад 
у кре вет. Ма ма ми да је у уста не што теч но и слат ко; жељ на сам 
свих мо гу ћих ути са ка ко је ми ну ди свет.

Ма ма ме по сма тра не жно и до бро ћуд но, да осе ћам то пли ну 
око ср ца. Об у зи ма ме бла ги умор и убр зо уто нух у чу де сан сан...

Па ипак, мо ја сре ћа не по тра ја ду го. Бру тал но ме про бу ди ше 
не ка кви кри ци. Отво рих очи, по чех да се освр ћем. Ода кле до пи ру 
ти зву ци? Ко то та ко ври шти? То је мо ја ма ма! На о ко ло се оку пи
ла гру па љу ди.

– Шта ти је? Због че га ви чеш?
Ма ма је ге сти ку ли ра ла, по ку ша ва ла на не што да им ука же. 

Ње на уста су се тре сла, по ку ша ва ла је не што да ка же, али ни је 
мо гла. За вла чи се на зад у по сте љу и та ко ре ћи оне све шћу је се.

Схва тив ши да не мо гу ни шта да из ву ку из мо је мај ке, по чи њу 
сву да на о ко ло не што да тра же – у ор ма ну, ис под кре ве та и у кре
ве ту.

Из не на да од јек ну ба би чин глас. Нео бич ним, глу хим гла сом, 
отег ну то је ви ка ла: „Мач ке! Упо моћ! Мач ке!”

Љу ди раз ме њу ју по гле де, не схва та ју, шта се до го ди ло. Шта 
хо ће? С из у зет ком ре чи „мач ке”, ни су мо гли из ње ни шта дру го 
да из ву ку. Она је би ла ве о ма по тре се на.
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И мо ју ба ку је по тре сла сва та дра ма. Па ипак, по шло јој је за 
ру ком да се по вра ти и осмо три шта се до га ђа око кре ве та. Пра сну 
у смех и, ма ски ра ју ћи вла сти ти страх, по ви ка:

– Ма зел тов, на ша ма ца је ома ци ла ма чи ће, то је до бар знак! 
Ма да је ја сно да то уоп ште ни је до бар знак. При сут ни у со би 

су и да ље уз не ми ре ни. Ша пу ћу не што јед ни дру ги ма.
– Исто га да на... у истом кре ве ту, ка да и ма чи ћи?
– Уо ста лом, љу ди се ра ђа ју на исти на чин, као и ма чи ћи.
Успе ше да уми ре мо ју мај ку. Ма ма је спа ва ла, а дан се бли жио 

кра ју. Имам, хва ла Бо гу, је дан дан, а већ сам то ли ко то га про жи ве ла.

Тре ћег да на по сле мог ро ђе ња бе ја ше ша бес. Не ка ква круп на 
же на, хри шћан ка цр ве ног ли ца, узе да ме оку па. Не бо јим се ви ше 
као ра ни је, јер знам шта се зби ва.

Ле жим за јед но с ма мом у кре ве ту, она ме гле да још не жни је 
не го ју че. Отва рам очи, да још јед ном по гле дам тај но ви свет. На
ви кла сам се на по мр чи ну, ме ђу тим она из не на да по ста де мрач
ни ја не го обич но.

У ло жни цу уђе гру па же на. По сма тра ле су ме, не што су при
ча ле, ру ка ма су из во ди ле ге сто ве, узи ма ле ме у за гр љај и пре да
ва ле јед на дру гој као ску по це ни дра гуљ. Осме хи ва ле су се и ме ни 
и мо јој ма ми. Ме ђу тим, у ло жни цу уђе ба ка с по слу жав ни ком 
пу ним ко ла ча и ли ке ра, и та ко ре ћи по че да пре кли ње же не да се 
по ча сте. Пра ви ле су се да не ће да про ба ју по слу же ње – слат ки ше, 
ви шње ва чу, сок од ја го да и ме до ви ну. Ба ка, ме ђу тим, ни је по пу
шта ла, на кра ју оне по че ше да отва ра ју сво је кљу ни ће и узи ма ју 
не што да пре за ло га је, да би јој учи ни ле за до вољ ство.

И му шкар ци су за ви ри ва ли у жен ску ло жни цу. При ча ли су, 
а њи хо ва ли ца су се не пре ста но ис кри вља ва ла у гри ма се. Ма ха ли 
су ру ка ма, њи хо ве бра де су се тре сле у оп штем уз бу ђе њу, што је 
до не кле под се ћа ло на гр че ве.

У овом слу ча ју тон ни је да ва ла мо ја ба ка већ мој отац. До би ла 
сам име по јед ној ње го вој ро ђа ци – Са ра Рив ка.

Са да је по треб на до ји ља. Мо ја мај ка је сла ба и бле да, а ње не 
ру ке пот пу но про зрач не, са пла вим све тлу ца вим жи ла ма, та ко сла
бе да је је два у ста њу да ме по диг не. По ти че из до бре ку ће, пре ма 
то ме не мо же да ме до ји. Ја сам ње на пот пу на су прот ност: сна жна, 
здра ва де вој чи ца, ма ли жде ро ња. Не пре ста јем да пла чем, јер је ди
но што же лим то је да не пре ста но је дем.

Ба ка је ре кла да ме не ће да ти на до је ње ино вер ки. Ме ђу тим, 
не мо же да на ђе је вреј ску до ји љу. Апо те кар твр ди, ако се на вик нем 
на мле ко у пра ху, да ће то би ти бо ље не го оно из мај чи них гру ди. 
Ме ђу тим, да јем им до зна ња да не на ме ра вам да се на ви ка вам на 
би ло ка кво мле ко у пра ху и све вре ме по вра ћам.
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Све то је та ко те шко! Ба ка се нер ви ра ла, ма ма још ви ше, а мој 
отац их је те шио да ће нам Све моћ ни за си гур но по мо ћи. И, та ко 
се и до го ди ло. 

Јед на ком ши ни ца се при се ти ла да зна јед ну до ји љу и да ће је 
до ве сти код нас. Име јој је Реј зел, има глас жан да ра и пар за кр ва
вље них очи ју, ко је су ме ужа са ва ле. Не ће до ла зи ти у на шу ку ћу, јер 
има ше сто ро вла сти те де це. Ме ђу тим, ни је би ло дру гог из ла за.

Све је до го во ре но и до ји ља је до би ла аванс. 
Реј зел ме из ва ди из ко лев ке, а за тим ми по ка за огром ну, бе лу 

дој ку, ко ја је под се ћа ла на на ра сло ки се ло те сто. Да је ми да си шем, 
да би про ве ри ла да ли ми мле ко при ја. Шта да ка жем? Та ко ре ћи, 
рас то пи ла сам се од ми ли не. Осе ти ла сам укус до бре до ји ље. 

Реј зел је сва ког по на о соб по гле да ла за до вољ но:
– И, шта ка же те?
Мај ка и ба ка се кра дом, ћут ке по гле да ше. 

Да кле, по сре ћи ло ми се и на ста ни ла сам се код Реј зел. Не 
због то га што је у ку ћи по треб на још јед на осо ба – јер, ста ну ју у 
ода ји ве ли чи не ве ћег кре ден ца. Ка да ме је Реј зел до не ла ку ћи, њен 
муж је иза шао, да ме по здра ви, но се ћи у ру ка ма њи хо во нај мла ђе 
де те, док га је оста лих пе то ро на след ни ка окру жи ва ло. Чи нио се 
ве о ма за до во љан мо јим до ла ском.

– И, шта ка жеш? – ре че Реј зел. – Де сет зло та не дељ но, на мо
ју реч, по ште ној Је вреј ки, и до дат но ста ра оде ћа и ци пе ле! Уз то, 
сва пре кра ја ња од да нас упу ћи ва ће те би. Чу јеш ли ме, Бе ри ше?

Бе риш је ћу тао. Окре нуо се, да не би ви де ла ње го во за до вољ ство.
„Ча сна реч, ни сам ја, већ је она у овој ку ћи му шка рац. Уме бр же 

да за ра ди пар зло та” – по ми слио је у се би, ма да се бр зо при брао.
– Где ће мо да ста ви мо ко лев ку? – раз ми шља ли су ду же вре ме на.
И Реј зе лин муж, ко ји је мај стор ка да је реч о пре ме шта њу 

ства ри у њи хо вој ма лој ку ћи ци, уда ри се ша ком у на бо ра но, ни ско 
че ло и уз вик ну ве се ло:

– Реј зел! Знам! Ис под сто ла!
Крат ко ре че но, гур ну та сам ис под сто ла, у сво јој ма ле ној ко

лев ци.
Ши ром отво ре них очи ју, за чу ђе на, за гле дам се у пр ља ву та

блу сто ла, ко ја је сва пре кри ве на па у чи ном и с ту гом раз ми шљам: 
„Да ли то тре ба да бу де тај но ви свет, у ко ме сам се об ре ла? А ово 
да бу де не бо, ко је ви си над њим?”

И по чех да ли јем гор ке су зе.

Пре ве ла с пољ ског
Би сер ка Рај чић




