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ЈО ВАН РА ДУ ЛО ВИЋ

СУ ТЈЕ СКА

Ова ко, на по чет ку Бран ко вог мо ста, ко ли ко мо же или тре ба 
да се ди. Не зна ни ко ли ко је са ти би ло кад је сти гла, ко ме или чему 
би би ли по треб ни ти са ти. Бро ја ње са ти за њу ви ше не по сто ји. Да 
ли је мо гу ће, да ни ко, баш ни ко, не ће да јој при ђе. Не зна да ли то 
она уоп ште же ли. Шта би с тим не ким. Да при ча о сво јој на ме ри, 
а она је то ли ко чвр ста. Сад зна шта зна чи она ба нал на ре че ни ца 
да је не ко по ру шио све мо сто ве за со бом. Не ма пре ла за, не ма по прав
ке, ни ске ла, ни пон то на. Че ка се са мо оно по след ње, а по сле тог 
по след њег иде се у ни шта. На овој стра ни мо ста не ма ни кло ша ра, 
да јој не што за тра жи, ни ци ган чи ћа да мо ле за сит ниш, из го ва ра
ју ћи ове шта ле ре чи, да ти ме што им да је ми ло сти њу ви ше чи ни 
за се бе не го за њих. За сво је здра вље, не ма што ви то по на вља ју. За 
чи је ба бе здра вље, ка же ско ро гла сно. Она ви ше не ма ни здра вља, 
јер оно јој ни је по треб но. Она код се бе не ма ни јед ну па ру, ни јед ног 
гво зде ња ка, не ма ни тор бу, ни до ку мен те, ни би ло шта дру го, кад 
је из ва де, да би ло ко мо же ре ћи да је то баш она. Тру ди ла се да не 
бу де пре по зна та. Не са мо по до ку мен ти ма, ба ци ла је и шна лу из 
ко се, у ста ну оста ви ла зла тан лан чић, по клон од Ма ли не за за вр
ше ну ма ту ру. Од оде ће обу кла је оно што ни кад ни је но си ла, да 
не ка ко ле ги ни ца или ком ши ни ца не мо же са си гур но шћу ре ћи да 
је то баш она.

Сти гла је град ским пре во зом, да су тра не ки бр бљи ви так си
ста не ка же, та кву и та кву же ну, у то и то вре ме је баш он во зио, 
до био је и при сто јан бак шиш. Од мах му је ту не што би ло чуд но, 
за што је тра жи ла да је оста ви на са мом мо сту, ту не ма ни шта за
ни мљи во. Не што му је го во ри ло да ће на пра ви ти то што је на пра ви
ла, у огле дал це ту је ви део ка ко јој се низ обра зе сли ва ју две круп не 
су зе. По што ни је би ла рас по ло же на за раз го вор, ни је био ни он.
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По сле све га о че му је да ни ма, не де ља ма и ме се ци ма раз ми шља
ла, она не ма хра бро сти да ура ди то што је до нај ма ње сит ни це 
ис пла ни ра ла. Не мам пе тљу, ка же гла сно. Тре ба до ћи до огра де, 
пре ко ра чи ти јед ном, па дру гом но гом, за жму ри ти и оти сну ти се 
у ду би ну. Је ди но што ће по сле не ко ли ко се кун ди осе ти ти, то је 
стру ја ње ва зду ха, чу ће пљу сак во де, осе ти ће и хлад но ћу, на све је 
при прав на, са свим тим је ра чу на ла. Ко ли ко то мо же по тра ја ти? 
Пет или де сет се кун ди? Ве ро ват но пет. Се кун де су не кад не ви ђе
но ду ге. Спор ти сти ма, ви де ла је то на пре но си ма ра зних спорт ских 
так ми че ња, бро је де се тин ке и сто тин ке се кун ди. Пи та ла се, зар 
се то мо же из ра чу на ти, из ме ри ти, уоп ште ре ги стро ва ти. Из гле да 
да мо же. Ка ко то да ни ко не обра ти па жњу на сре до веч ну же ну, 
ко ја је про шла Бран ко вим мо стом у јед ном и дру гом прав цу два
де сет шест пу та. Тај број зна са мо она, ко год је про шао, с јед не 
или дру ге стра не, ви део ју је све га јед ном. Умо ри ла се и се ла на 
тро то ар на но во бе о град ској стра ни. За то ни ко ме ни шта ни је сум
њи во. Ко би мо гао зна ти ње не на ме ре, ко то има пра во да се ме ша 
у њен жи вот. Са мо не ка про ба не ко не по знат да јој при ђе с не ким 
ла жно искре ним ре чи ма. Од лу чи ла је, та кву вр сту кон так та са се
ћи од мах, опсо ва ти, и тог не ког по сла ти у мај чи ну. А опет, њој су 
по треб не та кве ре чи. Она их ипак же ли, и да јој не ко при ђе, тог 
не ког ви ди је ди но као му шкар ца ње них го ди на, или ма ло мла ђег. 
Слу ша ла је и чи та ла о та квим му шкар ци ма, за по сле ним у град ској 
слу жби спа са ва ња са мо у би ца уто пље ни ка. То су не ки ми ши ћа ви 
и хра бри мом ци, са за вр ше ним фа кул те том фи зич ког вас пи та ња, 
по не ко има и не ки курс из пси хо ло ги је. У тој слу жби има и пра вих 
пси хо ло га, утре ни ра них за ова кве си ту а ци је. Док бу ду ћи уто пље
ник, му шка рац или же на, ја ше огра ду мо ста, он мо ра сми сли ти 
пра ве ре чи, ре че ни це, као: да нас је леп дан, си ја сун це, су тра ће 
би ти још леп ши, а те бе не ће би ти. Че му тај твој ко рак, све се ме ња, 
обич но на бо ље, и сто пу по сто пу при ла зи. Ње го ва при ча не ма 
кра ја, сва ка сто па ко ју на пра ви у ње го вом прав цу је сто па од се дам 
ми ља. Мо ра до бро про це ни ти мо ме нат кад ће ис пру жи ти ру ке и 
бу ду ћег уто пље ни ка при ми ти у чврст за гр љај, шче па ти га, не пу
шта ти, бар овог да на по сао је за вр шен. Нај ве ћа је опа сност кад не 
при ђе пре ви ше бли зу, а бу ду ћи уто пље ник, се де ћи на огра ди, 
пре ба ци и дру гу но гу, по ја ча ва сво ју на ме ру, осна жу је сво ју хра
брост, сва ке се кун де мо же се оти сну ти у ду би ну мут не Са ве. Ту 
ви ше пси хо лог не мо же ни шта учи ни ти. Мо же са мо ис пра ти ти 
по гле дом те ло, ко је по пут огром не цр не вра не, ра ши ре них ру ку и 
оде ће ко ја би да се одво ји не ста је. Чу је се са мо кра так пљу сак о во ду 
и те ла не ма. Да, чи та ла је и о то ме: у јед ном или два чам ца, ис под 
мо ста, мом ци спа си о ци про ба ју да ура де оно што ни су ус пе ле 
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њи хо ве ко ле ге на мо сту, на су вом. Њи хо ви усло ви су не по вољ ни
ји, по не кад ри зи ку ју и вла сти ти жи вот. Од лу чи ла је: ако је та кви 
мом ци из ву ку, још увек бу де жи ва, при све сти, шап ну ће им: не 
му чи те се, ја ћу то ура ди ти за два, три да на, за гњу ри те ме, уто
пи те ме. Те шко да ће је по слу ша ти, јер њи хов по сао ни је да та кве 
ре чи слу ша ју, већ да је из ву ку на ча мац, за о гр ну не ким ће бе том, 
на оба ли че ка ју ко ла хит не по мо ћи, с ле ка ром и бол ни ча рем, си
ре на па ра уши.

Шта ви ше же ли: да је спа су они на мо сту, или ови под мо стом? 
Са ва је мут на, ка сно је про ле ће, по пла ве у свим др жа ва ма ку да 
про ти че. Пљу сак у во ду, ро ње ње, вла сни ца је аван ту ре ко ја се не 
де ша ва сва ки дан, мно ги ма ни кад. Ма кар и на кра ју жи во та би ће 
вла сни ца не по но вљи вог ис ку ства. Пси хо лог на мо сту је ме до гла
го љив. От куд у овом ча су да сми сли баш та кав при дев? Не мо же 
да се се ти да га је ика да ра ни је чу ла. Ето, у зад њем ча су сми сли ла 
је нов при дев. Њен скро ман до при нос срп ском је зи ку, са мо што 
за тај при дев ни ко не ће зна ти. Ни је ви де ла те чуд не пси хо ло ге и 
спа си о це на мо сту и ис под мо ста. Мо жда су ма ски ра ни, у ак ци ју 
кре ћу кад про це не ко ли ко је то не из бе жно. Има их, си гур на је, 
ма ски ра ни су у обич не ше та че, или се кри ју у жбу њу с ове стра не 
мо ста. Вре ба ју, с дво гле ди ма ја ких со чи ва, ви де мо жда на ње ном 
ли цу и две круп не су зе, бри ше их ру ка вом блу зе. Још им ни је до 
кра ја сум њи ва. Дра га го спо ђо, пре шла си мо стом у оба прав ца 
два де сет шест пу та, али ми то још увек ни смо ре ги стро ва ли као 
опа сну на ме ру. Сад се диш на иви ци тро то а ра, то је сте не ки знак, 
кад је реч о же ни тих го ди на, очи и по ло ви ну ли ца кри јеш там ним 
на о ча ри ма, али то још увек ни су зна ци ко ји го во ре о тво јој чвр стој 
на ме ри. Тек кад изу јеш ци пе ле и ба циш их пре ко огра де мо ста, у 
во ду, ми па ли мо на ше лам пи це. Еки па с мо ста и еки па ис под мо
ста по чи њу ко ор ди на ци ју. Ко ће ви ше ус пе ти не бро ји мо. Де ли мо 
за јед нич ки успех и не у спех. За вре ме кад тре ба ско чи ти иза бра ла 
је нај ве ћу по по днев ну гу жву. Ау то бу си и ау то мо би ли, вра ћа ју се 
љу ди с по сла, с обе стра не мо ста, сви жу ре не ко ме сво ме, да ли је 
не ко, пун сво јих бри га, у ста њу да при ме ти сре до веч ну же ну што 
се ди на по чет ку мо ста и за пи та се ка кве су ње не на ме ре. При зна је, 
на кра ју, као опро штај, иза бра ла је ово вре ме, да се би и дру ги ма 
при ре ди ма ли спек такл.

Изу ва ци пе лу с ле ве но ге, али је још не ба ца, ма ше њо ме с ле ве 
на де сну стра ну, ја сно по ка зу је сво ју на ме ру, и да ље се ни ко не за
у ста вља. Шта је ко га бри га за ње ну ле ву ци пе лу. Го спо ђа је љу та, 
чи тав дан ју је жу ља ла ци пе ла, на пра вио се на пе ти ма ли плик, 
ме ху рић, са мо што не пук не, по те ћи ће во ди ца, не при јат ност која 
мо же по тра ја ти не ко ли ко да на. Бо же, ко ли ко да нас има не у доб не 
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обу ће, ко ће по ред сво јих бри га бри ну ти још и о ту ђим жу ље ви ма. 
Са мо она зна да је ово ипак не што дру го, дру гих се то не ти че па 
не ће ни да при ме те. 

Ка ко би би ло ле по да не ко при ко чи, у ау то мо би лу муж и жена 
с тро го ди шњом кћер ки цом, по сле по сла, вра ћа ју је из об да ни шта. 
Де те је на зад њем се ди шту, с лут ком у ру ка ма. Је дан од оних брач
них па ро ва, три де се тих го ди на, ко ји ма у жи во ту све иде ка ко тре
ба, ма ло спо ри је не го што би же ле ли, али иде. Је дан од оних брач них 
па ро ва ко ји удо мљу је на пу ште не ку це и ма це. Ва жно је у жи во ту 
има ти ви шак љу ба ви, че сто по на вља ју јед но дру гом. Ку це и ма це 
во де ве те ри на ру, сва ки усво је ни љу би мац има сво ју при чу. Ето, 
сад и њу узи ма ју као јед ну ве ли ку, де бе лу ма цу, зах тев ни ју. Бо са, 
де ли ће зад ње се ди ште с де вој чи цом, а она ће са свим озбиљ но пи
та ти ро ди те ље, за што је ова те та бо са, је л’ не ма па ра да ку пи ци
пе ле. Ро ди те љи ће да ти не ки не су ви сли од го вор, има те та па ра за 
ци пе ле, али де ша ва се, до ду ше рет ко, да по не ко, ма кар од ра стао, 
оста не без ци пе ла. Де вој чи ца ће је чуд но по гле да ти, оче ки ва ће да 
по твр ди ре чи ње них ро ди те ља, ка ко је то оста ла без ци пе ла. Са зна
ће да ови до бри љу ди ста ну ју не ко ли ко згра да од ње не. Му шка рац 
ће по че ти не ку при чу о жи во ту, ка ко ни је лак и јед но ста ван, ци ти
ра ће Па стер на ка ка ко жи вот ни је што и по ље пре ћи. Па стер на ко ве 
ре чи су већ ду го та ква ба нал ност, и пи јан ци у нај мрач ни јим крч
ма ма их по на вља ју. То је оно вре ме кад кел не ри и кел не ри це, пред 
фај ронт, ди жу сто ли це на сто ло ве, а пи ја нац не ће да кре не ку ћи. 
Да ли тре ба, док у днев ној со би де вој чи ца цр та чи ча гли ше му шка
рац јој си па ко њак, а же на у ку хи њи под гре ва ру чак ко ји ће с њом 
по де ли ти, да ис при ча сво ју исти ни ту при чу. Ко је, ко су би ли Ба
ри тон и Ма ли на, от куд јој то нео бич но име Су тје ска, или тре ба 
ла га ти? Због че га ће се ви ше ка ја ти? Ре ћи ће исти ну, не мо же 
ова ко до бре љу де ла га ти. За мо ли ће му шкар ца да узме че кић, кле
шта, ја чи шраф ци гер – алат за оби ја ње, да по ђе с њом до ста на. 
Ко јег је ђа во ла, кре ћу ћи на пут без по врат ка, на пу шта ју ћи за у век 
стан, за кљу ча ла га, до ду ше ба ци ла је кључ у кон теј нер за сме ће, 
вред ни сме тла ри су га већ, са хи ља ду ан дро мо ља, од ве зли на град ску 
де по ни ју. Стал но пра ви гре шке, ве ли ке и ма ле, за што је мо ра ла 
за кљу ча ва ти стан, шта је то, и за ко га хте ла са чу ва ти. Сва сре ћа, 
па ни је, на сто лу или ко мо ди, оста ви ла опро штај но пи смо.

Не по сто ји брач ни пар из ње не уо бра зи ље, не ма ви ше при ча 
ко је јој од го ва ра ју, не ма по врат ка у стан, вре ме је да изу је и де сну 
ци пе лу и по диг не је из над гла ве. Где су да нас ци ган чи ћи да им 
по кло ни до бро очу ва ну обу ћу. Мост ни је ло ка ци ја од ко је мо гу 
има ти ве ће ко ри сти, оти шли су на не ку пи ја цу где је ве ћи људ ски 
и роб ни про мет.
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Скок у мут ну Са ву, баш мут ну, ко ја но си па ње ве и чи та ва ста
бла, по себ но је при вла чи. Ви ди ча пљу ка ко се ди на јед ном па њу 
и пло ви низ вод но, гле да ле ву и де сну оба лу, ве ро ват но ужи ва, ко 
зна ода кле је кре ну ла и где ће сти ћи. Мо же да пре ле ти из над во де 
и опет се вра ти на свој пањ. Да ли се си ро та пти ца упла ши ла, за
бо ра ви ла, па је во де на стру ја но си да ле ко. Ода кле је тај пањ ко ји 
је иза бра ла ча пља кре нуо, пањ ко ји је за о би шао ца рин ске кон тро
ле Сло ве ни је, Хр ват ске и не ке дру ге др жа ве. Пањ и ча пља пр ко се 
про пи си ма. Ча пља про па лог брат ства и је дин ства. На том иш чу
па ном па њу мо же пло ви ти до Ђер да па, а кад оглад ни ваљ да ће 
схва ти ти да ни је исто пло ви ти низ вод но и уз вод но. Не ма па ња 
ко ји је мо же вра ти ти уз вод но, са мо сна га ње них кри ла, ако то жели. 
Мо жда ће про на ћи но во ста ни ште, по че ти но ви жи вот. Кад би 
мо гла би ти та ча пља, не ма ре ћи ни за ко га, пло ви ти, пре пу сти ти 
се во де ној стру ји. Она не ма свој пањ, она има сво је ма ло ја че бућ, 
пљу сак па во да и од ла зак на дно ре ке. Ни шта ви ше. Спа си о ци са 
сво јом опре мом не моћ ни су на ова ко на бу ја лој ре ци, по сле њих 
до ла зе ро ни о ци, пре тра жу ју реч но ко ри то, али ње не ма. Још са мо 
крат ка вест у но ви на ма, от при ли ке: са Бран ко вог мо ста, у то ли ко 
и то ли ко са ти ско чи ла не по зна та же на, за њом се још тра га. Та кву 
вест до но си у ре дак ци ју но ви нар по чет ник, при прав ник, ве жба се 
да осво ји го рак но ви нар ски хлеб.

У ово до ба го ди не, чи та ла је, по не ког уто пље ни ка сна жна 
во де на стру ја зна да но си ки ло ме три ма на од ре ђе ној ду би ни, до 
не ке озбиљ ни је пре пре ке, до са мог Ђер да па. Пу то ва ње кроз во ду, 
ма кар га не би ла све сна, не што је што је при вла чи. Шта би ва с 
ње ним те лом, у шта се пре тва ра у мут ној во ди? Ко ли ко тра је то 
пре тва ра ње до не пре по зна тљи во сти? Ко ли ко со мо ва, ша ра на и 
дру гих ри ба гриц ну је, из на ка зе. Ко ја ри ба ће јој пр ва при ћи, оњу
ши ти је. Сом или ша ран. Ве ро ват но сом са сво јим бр ко ви ма. Шта 
ће пр во гриц ну ти? Нос или уши? Ко ли ко ће му при ја ти ње но те ло? 
Ве шти ри ба ри, не где код Ђер да па, из ву ћи ће ча кља ма и мре жа ма 
оно што је оста ло од ње ног те ла, с оста ци ма оде ће и ве ша. Да ли 
ће цр не чип ка не га ћи це би ти по след ње што ће се за др жа ти на њој. 
Ри ба ри су се све га на гле да ли, ни пр ви ни по след њи леш ко ји им 
је та ко сти гао. Пу ше, при ча ју, ко мо же би ти не срећ ни ца ко ја је се бе 
пре тво ри ла у не пре по зна тљи во. При ча ју, на га ђа ју, че ка ју по ли ци ју 
и ис тра жног су ди ју, да се по свим про пи си ма оба ви уви ђај. Ње ни 
оста ци иду у пла стич ну вре ћу с рај сфер шлу сом. Ура ди се ДНК 
ана ли за, али се не ма с ким по ре ди ти. За њу ни ко ни је пи тао, не 
мо гу се вр ши ти по ре ђе ња. Род би на не ких дру гих уто пље ни ка до
ла зи, је два ску пе хра брост да по гле да ју ње ну вре ћу, бр зо окре ћу гла
ву, ка жу: не, она ни је на ша. Вре ћа се по но во за тва ра рај сфер шлу сом, 
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скла ња у спе ци јал ну хлад ња чу, чу ва ће је још не ко вре ме, ка ко 
на ла жу про пи си. За тим за ко па ва ње (не са хра на, то се не мо же та ко 
на зва ти) о др жав ном тро шку, за јед но с вре ћом, на кра ју не ког гро
бља, с та ко зва ном пи ра ми дом, са мо N. N. и број, и ту је све му крај.

Чи та ла је о не ком ин же ње ру у Бо ру, у то пи о ни ци ба кра, ка ко 
је пред сво јим ко ле га ма и рад ни ци ма ски нуо шлем и од ба цио га, 
за тим на гла ву ско чио у гро тло ужа ре не ла ве, тем пе ра ту ра је у 
том ото пље ном ба кру би ла не ко ли ко хи ља да сте пе ни. Ско чио је 
и не стао у јед ној се кун ди, ко мен тар но ви на ра је био да у то ли кој 
вре ли ни, у ла ви, ни јед на ко шчи ца ни је оста ла, ни јед на влас ко се. 
Ни шта, чо век се и сам пре тво рио у ба кар у јед ној се кун ди. Ко ли ко 
се ду го спре мао да на тај на чин оде. Пат ња, бол, би ло је то ли ко 
крат ко, за не мар љи во. Осло бо дио је по ро ди цу би ло ка квих тро шко
ва и це ре мо ни ја, оста ле су им са мо успо ме не. Ова кве или она кве, 
ни шта ви ше. Он је био у при ли ци да та ко не што ура ди, имао је 
сло бо дан при ступ та квом ме сту. Кад би она мо гла до ћи до та квог 
ко тла, по пе ти се, наг ну ти се да је сил на вре ли на оша му ти, за жму
ри ти, уро ни ти у ужа ре ну ла ву ба кра и не ста ти за сва вре ме на. По
ста ти ни шта. Не ма шан се да је не ко при пу сти та квом ко тлу, је ди но 
да не ко га пот пла ти, не ког чу ва ра, али ни то ни је из во дљи во. Сви ће 
да се пи та ју, от куд ова же на ов де, ка кве су јој на ме ре, од мак ни те 
је. Не, то ни је из во дљи во.

II

Осе ћа ње и нео до љи ву же љу да се ба ци у ду би ну пра зног 
про сто ра, да крат ко ле ти, да је то га све сна, ис ку си ла је пре де се так 
го ди на на кро ву Сто ја но вог ате љеа. Же ле ла је да се ба ци, да уда
ри гла вом о бе тон, да осе ти нео пи сив бол, кра так, да се не мо же 
та ко ни на зва ти, скок са ше сна е стог спра та не ну ди ни ка кву шан су 
да се пре жи ви, то је оно што но ви на ри из ве шта ва ју ве о ма крат ко: 
на ме сту мр тва. Те ло је, док га не по ку пе, као зга же на жа ба, ло кви
ца кр ви, и то је то.

На кра ју гра да, као да су с не ба па ли, и ка ко су па ли та ко и 
по са ђе ни, ста ја ла су че ти ри со ли те ра, исто вет на, са ше сна ест спра
то ва, са гра ђе ни од ве ли ких бе тон ских бло ко ва. Мо гли су се ви де
ти из ра зних де ло ва гра да, штр ча ли су као не што не при род но и 
на ка рад но. Ста но ве су у њи ма до би ли рад ни ци фа бри ке гу ма и 
дру гих пред у зе ћа из Ра ко ви це. Те ра се ма ле, у пла во обо је не. Ста
на ри су би ли осу ђе ни јед ни на дру ге, ка ко пре под не, та ко и по сле 
под не, по сле рад ног вре ме на. Дру же ње, пе сма, али и сва ђе и ту че 
би ли су сва ко днев ни. На вр ху со ли те ра, ар хи тек та је та ко за ми слио, 
по пут осма трач ни це и ми тра ље ског гне зда, би ли су умет нич ки 
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ате љеи, ма ли, не ве ћи од три де се так ква дра та. Ни су ста на ри ла ко 
при хва ти ли да у овој згра ди има ју ко је ка кве умет ни ке. Умет нич
ка удру же ња су то до де ли ла ма хом мла дим и сла бо по зна тим умет
ни ци ма. Та ко је и Сто јан до био тај про стор, при хва тио је, јер није 
имао ни где да спа ва. Кад је из шу па и по дру ма по ку пио сво је 
гип са не скулп ту ре, чуд них об ли ка, и до ве зао их пред згра ду, ста
на ри су се ус про ти ви ли, ни су му да ли да их уне се уну тра. Ка кви 
умет ни ци, от куд та ква при ви ле ги ја да та ко ла ко до би ју не што за 
шта је два де сет го ди на из два ја но од њи хо вих пла та. Мо ра ла се и 
ми ли ци ја уме ша ти, тек он да су Сто ја но ве скулп ту ре по пе те на 
ше сна е сти спрат. По сле жал би, об ја шње ња и до пи са, ста на ри су 
од у ста ли и при хва ти ли бра да те умет ни ке, рад но вре ме умет ни ка 
ни ка ко ни су мо гли раз у ме ти и при хва ти ти. Ни је Сто јан ми слио 
ту ду го оста ти, али за са да дру гог ре ше ња ни је би ло. Од ма лог то
а ле та ус пео је на пра ви ти ка кво та кво ку па ти ло, ар га то вао је за
јед но с мај сто ри ма, Су тје ска је тр ча ла у про дав ни цу, ку по ва ла 
шта Сто јан зах те ва, до но си ла од ку ће хра ну ко ју је Ма ли на спре
ма ла, кри ју ћи и од Ба ри то на.

Про стор ате љеа је био то ли ко ма ли да је Сто јан кре вет сме
стио до са мог ула за, а ис пред вра та је би ла ка би на за лифт. Стал но 
се чу ло од мо та ва ње и за те за ње сај ле, па при за у ста вља њу јак удар. 
Су тје ска се ни је мо гла на вик ну ти, док су во ди ли љу бав чи ни ло 
јој се да ће сва ки час не ко ући, за те ћи их, за то је њен ужи так пот
пу ни нај че шће из о ста јао. Сто ја ну то ни је то ли ко сме та ло. Ма ко
ли ко про ве тра ва ли, про стор је био ису ви ше ма ли, ми рис гли не и 
гип са се сву да увла чио.

Да би сти гла до Сто ја но вог со ли те ра и ате љеа мо ра ла је Су
тје ска про ћи кроз на се ље че тво ро спрат ни ца, где су жи ве ли Ци га ни, 
рад ни ци град ске чи сто ће. За зи ра ла је од њих и њи хо ве лар ме, 
по лу го ле и му са ве де це, пла ши ла се, за тр ча ће се не ко де те, оте ти 
јој тор бу, ни је она не ко ко се уме од бра ни ти. Ни су је Ци га ни при
ме ћи ва ли, би ли су за ба вље ни сво јим по сло ви ма: ко вач ким, рас
пи ри ва ли су жар на ули ци, пе кли јаг њад, по ред пу та су мр ша ви 
ко њи ћи и ма гар ци гри зли су ву тра ву.

У пра вом ста ну, од пе де се так ква дра та, ис под Сто ја но вог ате
љеа, жи вео је Ци га нин, рад ник у ве ли ком штам пар ском пред у зе ћу, 
чи стач по тро ше ног олов ног сло га и ја ло ви не. Пра ве ћи ку па ти ло, 
мај сто ри и Сто јан мо ра ли су из ме сти ти веце шо љу, лу па ли су, 
про би ли пла фон, го ми ла бе тон ског шу та па ла је у Ци ги но ку па
ти ло. Бе сан, Ци га нин се по пео до Сто ја но вог ате љеа, зво нио, Су
тје ска му је отво ри ла, тра жио је га зду, пре тио ми ли ци јом, али и 
сво јом бра ћом, опа сним га ро га ни ма. Сто јан га је сми ри вао, си шао 
у Ци гин стан, та мо му је би ла же на и три де вој чи це, сви упла ше ни, 
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за и ста – сав бе тон ски шут упао је у веце шо љу, до вр ха је на пу
нио. То тре ба очи сти ти, гр мео је Ци га нин. На рав но, све ће мо очи
сти ти од го ва рао је Сто јан, за вр нуо ру ка ве и го лим ру ка ма ва дио 
ко ма де бе тон ског шу та, тр пао у вре ћу, осло ба ђао веце шо љу, а 
Ци га чи стач од ба че ног оло ва у штам па ри ји ста јао је над њим као 
над зор ник. По ву као је Сто јан ла нац од ко тли ћа, во да је нор мал но 
од ла зи ла. Ето, све се за вр ши ло нај бо ље ка ко је мо гло, до био је 
Ци га од Сто ја на фла шу ви ња ка а овај ви ше ни је по ми њао ми ли
ци ју и бра ћу га ро га не. Ка сни је, кроз ху мор, али и озбиљ но, при чао 
је Сто јан при ја те љи ма: мо же те ли за ми сли ти си ту а ци ју: бу ду ћи 
ве ли ки ва јар, уче сник Би је на ла у Ве не ци ји, мо рао је да чи сти веце 
шо љу јед ном Ци га ни ну.

Ис пред Сто ја но вог ате љеа би ла је за јед нич ка те ра са, огра ђе на 
ви со ким зи дом; по не ком не пи са ном пра ви лу мо гла је при па да ти 
са мо Сто ја ну, али ста на ри ни су та ко ми сли ли. То да умет ни ку Сто
ја ну мо же при па сти ате ље, да је то ње гов про стор, ви де ли су ре ше
ње па су не ка ко про гу та ли, али да огром на те ра са при пад не са мо 
умет ни ку ни су мо гли при хва ти ти. Пе ња ли су се с ни жих спра то ва, 
ви ри ли кроз про зо ре, чу ди ли се нео бич ним скулп ту ра ма, пре при
ча ва ли јед ни дру ги ма шта су ви де ли. Ле ти, до но си ли су во ду у 
ка ни стри ма, ски да ли се у ко сти ме и ку па ће га ће, по ли ва ли се и 
сун ча ли као на пла жи. Све је то Сто ја на нер ви ра ло, ни је мо гао да 
ра ди, из ми шљао је раз не на чи не ка ко да их се ре ши, и успе вао је. 
Су тје ска ни је ла ко под но си ла ми рис гли не, гип са и ра зних бо ја, код 
Сто ја на се за др жа ва ла крат ко, оно ли ко ко ли ко би он тра жио, а то 
је би ва ло све ре ђе и кра ће. Бр зо ски да ње оде ће, ра спре ма ње Сто ја
но вог кре ве та (ни је би ла си гур на да је је ди на ко ја ту до ла зи), во ђење 
љу ба ви, као по не ком за дат ку. Од мо та ва ње и за те за ње сај ле лиф та 
ско ро сва ки ми нут, из вла че ње, па јак тре сак, као пу цањ пи што ља. 
Су тје ска је стал но ми сли ла да ће не ко ући и за те ћи је у не чем не
до зво ље ном и не при лич ном за ње не го ди не. Тај не ко мо гао је би ти 
њен Ба ри тон, пре ће уби ти њу не го Сто ја на. По ве ри ла му се, озбиљ
но му то ис при ча ла, Сто јан се на сме јао и ре као да је лу да.

Ни је Сто јан имао сре ће са ате ље ом.
Дватри ки ло ме тра, ва зду шном ли ни јом од со ли те ра, на ла зио 

се ка ме но лом. Обич ним оком ви де ле су се там но сме ђе сте не, пра
во се че не. По ла да на оту да се ни шта ни је чу ло, ни су се ви де ли ни 
рад ни ци, тек иза по дне ва за ре ђа ле би екс пло зи је, обла ци пра ши
не, па би се опет све сми ри ло. Од сна ге тих екс пло зи ја тре сли су 
се про зо ри на ате љеу, от па дао је и лак са скулп ту ра. У по чет ку, 
Сто ја на то ни је се ки ра ло, већ као да га је за ба вља ло. Као да ко ман
ду је не по зна тим ми не ри ма, ви као је: „На га ри! На га ри!” И без ње
го ве ко ман де, ми не ри су из вр ша ва ли сво је за дат ке.
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С ја чим је се њим ки ша ма, на не ко ли ко ме ста про ка пао је кров 
на ате љеу. Да ли од сле га ња те ре на где је по диг нут со ли тер, или 
од стал них екс пло зи ја из ка ме но ло ма. Круп не, кру шка сте ка пи 
одва ја ле су се од пла фо на, уда ра ле по по ду, али и по скулп ту ра ма. 
Сто јан је скла њао сво ја умет нич ка де ла, али ни је био си гу ран где 
још све мо же про цу ри ти. Су тје ска је по по ду ра за сти ра ла ста ре 
но ви не, под ме та ла ла вор, ве ли ке по мо ћи ни је би ло. По ате љеу се 
ши рио ми рис бу ђи, ме мле и вла ге. Тра жио је Сто јан из во ђа ча ра
до ва, звао гра ђе вин ску ин спек ци ју, ни су хте ли до ћи ни да по гле
да ју. Ти ате љеи ни су би ли ни пред ви ђе ни у пр во бит ном пла ну. Кад 
се вре ме про леп ша ло и сун це по мо ли ло, од лу чио је Сто јан да сам 
ре ши про блем. На ба вио је кар тон, по пео се на кров ате љеа, раз гр нуо 
шљу нак ко јим је (као изо ла ци ја) био по кри вен бе тон ски кров, за
ло жио ва тру, у по су ди то пио цр ни и гу сти ка тран, по га ђао ко ја су 
то ме ста на кро ву, тан ке и не ви дљи ве усе кли не ко је про пу шта ју 
во ду. Па жљи во их је чи стио, скла њао пе сак и шљу нак, ути ски вао 
ка тран. По звао је Су тје ску, да се и она поп не, по мог не му, а и по
глед с кро ва је не што што тре ба ви де ти. По слу ша ла га је, гво зде
ним пре ча га ма ко је су во ди ле на кров по пе ла се, не гле да ју ћи иза 
се бе, Сто јан јој је пру жио ру ку и из ву као је. На том ма лом про
сто ру, без огра де, осе ти ла је нео пи сив страх од ви си не, се ла је на 
го ми лу од гр ну тог шљун ка, с гла вом ме ђу ко ле ни ма, тре сла се и 
пла ка ла. Мо же ли са ку пи ти то ли ко хра бро сти и сна ге, да до ђе до 
иви це кро ва, ско чи и оти сне се у ду би ну? Ви де ла је рас кр сни цу, 
ау то мо би ле ко је као да по кре ће не ки да љин ски упра вљач, усме
ра ва их ве што да се не су да ра ју, звук мо то ра се ни је чуо. Об лио ју 
је хла дан зној; на ко ле ни ма је до шла до пре ча ге ко јом се по пе ла, 
ле ђи ма окре ну та про ва ли ји спу за ла се на ве ли ку те ра су. На ве ли
кој те ра си, за шти ће на ви со ком огра дом, ис пла ка ла се. Сто јан је, 
по пут ме се ча ра, ста јао на са мој иви ци, сме јао се ње ној сла бо сти, 
а она се пи та ла, хо ће ли он да ура ди то што она ни је мо гла. Ње му 
то ни је па да ло на па мет. Код Сто ја на у ате ље ни ка да ви ше ни је 
оти шла, а и он се све ре ђе ја вљао.

Пе ња ње на кров Сто ја но вог ате љеа ни је мо гла за бо ра ви ти, 
са ња ла је ка ко ле ти и па да на ас фалт пред згра дом, пред очи ма 
за па ње них ста на ра. Ето, шта смо до би ли од умет ни ка. Бу ди ла се 
оку па на зно јем, на вла чи ла јор ган пре ко гла ве, ње но при гу ше но 
ри да ње Ба ри тон и Ма ли на ни су мо гли чу ти. Би ла је у при ли ци, 
за што ни је са ку пи ла то ли ко хра бро сти и пред Сто ја но вим очи ма 
од ле те ла. Не би то би ло мно го дру га чи је не го пад с мо ста.

Сто јан се ни је ду го за др жао у том ате љеу, иа ко је чи стио Ци
га ни но ву веце шо љу, сти гао је на Би је на ле у Ве не ци ји. До био је 
и не ко ли ко углед них на гра да, а и скулп ту ре су му по ста вље не на 
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ва жним ме сти ма у гра ду. Ате ље је при пао мла ђем сли ка ру, о ко ме 
баш ни шта ни је зна ла. Ка ко је мо гла да за ка сни, да не ско чи с 
кро ва Сто ја но вог ате љеа? Да ли још увек то мо же ура ди ти? Ка ко? 
Кључ од вра та ве ли ке те ра се ни је има ла, а и да је сте, ко ли ко је 
го ди на про шло, те шко да бра ва ни је про ме ње на. Тре ба про ба ти, 
спре ми ти се, оти ћи та мо, мо жда вра та од ве ли ке те ра се не за кљу
ча ва ју. Се ла је у град ски ау то бус, онај по след њи што во зи пред 
по ноћ. Згра да се ни је мно го про ме ни ла, иша ра на гра фи ти ма, лифт 
је ра дио, ни је ни ко га сре ла, по пе ла се на ше сна е сти спрат, па уз 
два де се так сте пе ни ца до ате љеа. Исто оно цви ље ње, от пу шта ње 
и за те за ње сај ле, сад ре ђе, ка сно је. На вра ти ма ате љеа не ма пло
чи це – пре зи ме на ста на ра. Про ба ла је цим ну ти вра ти ма од ве ли
ке те ра се, за кљу ча на су, не ко во ди о то ме ра чу на. При не ла је уво 
вра ти ма из ате љеа се ни шта ни је чу ло, ни хр ка ње, ни упа љен 
те ле ви зор. Да ли ту ико ста ну је? Мо жда мла дом умет ни ку ате ље 
слу жи са мо за рад?

Шта ако млад чо век из све жња кљу че ва одво ји је дан и да јој 
га. Го спо ђо, то је кључ од за јед нич ке те ра се, из во ли те, же ле зне 
сте пе ни це су исте као пре де се так го ди на, поп ни те се. Ка тран и 
за нат ска ве шти на ва шег при ја те ља, ни је би ло од ве ли ке по мо ћи, 
кров и да ље про ки шња ва. Не мам ни шта про тив да ско чи те и ре
ши те ваш про блем, је ди но да не бу дем оп ту жен за са у че сни штво 
у ва шем са мо у би ству. Ако по сто ји са у че сник, он да је то уби ство 
а не са мо у би ство и до ла зи мо до ве ли ких ком пли ка ци ја.

Да ли да ипак по зво ни, тре ба ће ма ло ду же че ка ти док се вра та 
не отво ре, шта да ка же по спа ном и упла ше ном чо ве ку. Озбиљ но 
и при бра но на зва ти до бро ве че, из ви ни ти што та ко ка сно зво ни, 
она је до шла да с кро ва ате љеа ско чи и уби је се. То ни сам ура ди
ла пре де се так го ди на, а има ла сам при ли ку, али не и пе тљу, сад 
сам до шла да то за вр шим. Ко ли ко ће та квом при чом упла ши ти 
по спа ног чо ве ка? Хо ће ли је по зва ти уну тра, је ли сам, мо жда има 
же ну и де те? Хо ће ли по зва ти по ли ци ју и де жур ну пси хи ја триј ску 
кли ни ку? Ка кав ће раз го вор с њим во ди ти док те слу жбе не до ђу?

III

Не, то ни је то, шта би тре ба ло да бу де. То не мо же та ко. Да 
мо же, мај чи ца Ма ли на би јој пр ва при го во ри ла. По сао ко ји при
па да са мо те би ни си до ве ла до кра ја. Ура ди ла си до ста, али не све. 
При знај и са ма да си дру га чи је све за ми шља ла. Мр тва мај ка, као 
да је чу је, из сан ду ка пре кли ње: Су тје ска, још ма ло, за вр ши и до
ве ди до кра ја, ти то мо жеш, по сле иди где хо ћеш, ра ди шта же лиш, 
не ма ни ко га ви ше да те спу та ва, сло бод на си. Иа ко мр тав већ две 
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го ди не, уме шао се и Ба ри тон сво јим гром ким офи цир ским гла сом, 
а тај глас мо же са мо да зах те ва и на ре ђу је. Су тје ска се пре ме шта 
с но ге на но гу, у са ли за кре ма ци је је са мо она, ово је ње но вре ме, 
и оно је пла ће но, ни ко не по знат не мо же да за ви ру је ко зна с ка квим 
на ме ра ма. Слу жбе ник по греб ног пред у зе ћа, у цр ном оде лу, а на 
пла т фор ми сан дук с Ма ли ни ним те лом, не ма ни јед ног бу ке та цве
ћа. Кад је од ла зио Ба ри тон, сан дук се сам од се бе по ме рио, цр на 
дра пе ри ја се на ву кла, оти шао је Ба ри тон у ду би ну, Ма ли на и Су
тје ска за гр ље не, у при су ству род би не, ко ју и не зна ју, не ко ли ко 
дру го ва из оп штин ског Са ве за бо ра ца, по вла че се ка из ла зу, на 
сун це. Сад све сто ји. Слу жбе ник у цр ном оде лу гле да у прав цу 
Су тје ске, из ви ња ва се ожа ло шће ној по ро ди ци, лифт се по ква рио, 
сан дук не мо гу баш овог ча са спу сти ти, у то ку је по прав ка, ни
јед ној кре ма ци ји не ће би ти по ме ре на сат ни ца. По ро ди ца, ко јој се 
из ви ња ва у мно жи ни, је са мо Су тје ска, ко ја по пут пти це пре ме шта 
те жи ну на јед ну па на дру гу но гу. Не ма ни ко га дру го га, ни не ког 
зна ти жељ ни ка и до ко ња ка, рет ко они свра ћа ју на ова ква ме ста. 
По но во се слу жбе ник из ви ња ва, уме сто по ро ди ци и род би ни обра
ћа се по што ва ној го спо ђи. Слу жбе ник до да је: По што ва на го спо ђо, 
об ред је за вр шен. О ка квом он то об ре ду при ча кад об ре да ни је 
ни би ло. Ни му зи ке с раз гла са, ни опе ла и та мја на, ни че га. Го спо
ђа мо же да се уда љи, би ће оба ве ште на о пре у зи ма њу ур не. Док се 
кре ће ка из ла зу Су тје ска чу је ка ко у ду би ни кре ма то ри ју ма од
зва ња ју му кли уда ри че ки ћа, стру га ње, по ви ци, квар на лиф ту се 
за и ста от кла ња, ка ко ре че по греб ник, ни јед на кре ма ци ја не ће ка
сни ти. Мај чи ца Ма ли на ни на од ла ску не ма сре ће. Су тје ска не ма 
сна ге да се окре не и по гле да да ли је сан дук још на плат фор ми, 
она оста вља Ма ли ну са му, не за шти ће ну, на про ма ји, на ми лост 
мај сто ри ма ко ји по пра вља ју лифт.

И ово је Ба ри тон сми слио, да он и Ма ли на на ова кав на чин 
оду са ово га све та. Он је оти шао пр ви, вој нич ки ре че но све је 
функ ци о ни са ло ка ко је за ми слио. Уз ков чег по ча сна стра жа рат них 
дру го ва, опро штај ни го вор у ко ме ни је пре ско че на хра брост слав
ног ми тра ље сца док је га зио Су тје ску, сан дук пре кри вен за ста вом, 
из не ви дљи вог звуч ни ка зву ци Ин тер на ци о на ле. Ма ли на је све га 
по ште ђе на, ве ро ват но бо ље не за слу жу је. Ко да одр жи опро штај
ни го вор, оне де це из Ја стре бар ског ви ше не ма, а и ко ме о том 
ло го ру за де цу при ча ти. Све је дав но пре крио за бо рав.

Слу жбе ник кре ма то ри ју ма ни је пра ви гро бар, пре ви ше је фин 
и ушто гљен, у пра вом оде лу. Пра ви гро ба ри (би ла је на не ко ли ко 
са хра на) из гле да ју дру га чи је. Има ју там на, гро бар ска оде ла, ду бо ке 
ци пе ле или чи зме, са хра не се оба вља ју и по до бром и по ло шем 
вре ме ну. За пам ти ла је, нај че шће је зе мља блат ња ва. Гро ба ри ма су 
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пре ко ра ме на пре ба че ни ко ноп ци, с ко јом ла ко ћом ко ноп ци ма об
уј ме сан дук, удру же ном сна гом спу шта ју га као пер це, не за пи ње 
о иви це ра ке... Обич но бу де крат ко опе ло, а он да утр ки ва ње ко ће 
ба ци ти ша ку зе мље у ра ку, не ко ба ци и чи тав гру мен, чу је се туп 
и јак уда рац зе мље по сан ду ку.

Вра ћа се Су тје ска по но во у са лу, сан дук с Ма ли ном је још на 
плат фор ми, не по ми че се, из гу био се и слу жбе ник кре ма то ри ју ма, 
да је и ту шта би јој мо гао ре ћи. По но ви ти да ће све би ти у ре ду, 
не ка се по но во не вра ћа, лифт се још по пра вља. Лу па че ки ћа, до
ви ки ва ње мај сто ра, ко ли ко ду го ће сан дук с Ма ли ном оста ти не
збри нут и не за шти ћен, из ло жен про ма ји. Су тје ска не мо же ви ше 
ни шта учи ни ти, ко ме да се по жа ли. Шта год да ка же или ура ди 
мо же би ти глу по, чак сме шно, не до стој но тре нут ка у ко ме се све 
ово де ша ва. Оста ви ла је мај чи цу не за шти ће ну, на ми лост и не ми
лост не ви дљи вих мај сто ра што по пра вља ју лифт. То ни ка ко не 
мо же би ти у ре ду. Да ју је вест о Ма ли ни ној смр ти за те кла не где 
у бе лом све ту, ка сно је оба ве ште на, не мо же да стиг не, не ки не
по зна ти љу ди ура ди ли су то што је она тре ба ло да ура ди, што је 
ње на ду жност, али ова ко – она је ту, про кле ти лифт по ква рен, 
сан дук с Ма ли ном не пу ту је, све се то де ша ва пред ње ним очи ма.

По по врат ку у стан, пра зни ла је ор ма ре и фи о ке с Ма ли ни ним 
ства ри ма, тр па ла у вре ће и ке се оде ћу и обу ћу, чу ла је Ма ли нин 
глас ка ко је опо ми ње: „Су тје ска, не ра ди то, још сам ту.” Пре ки
да ла је по сао, вра ћа ла Ма ли ни не ства ри у ор ма ре и фи о ке. Она 
мо ра по но во оти ћи до кре ма то ри ју ма, про ве ри ти је ли онај про
кле ти лифт по пра вљен, је ли мај чи ца још увек не за шти ће на, на 
про ма ји. Оти шла је пре под не, кре ма ци је се оба вља ју и у то вре ме, 
пре по зна ла је слу жбе ни ка у цр ном оде лу, лифт је ра дио, Ма ли на 
је от пу то ва ла, ве ро ват но је већ пре тво ре на у пе пео, она још увек 
ни је оба ве ште на.

IV

Штип и Книн. Ко ли ко та два гра ди ћа има ју слич но сти? У 
Шти пу је за вр ши ла основ ну шко лу, у Кни ну по чи ње с гим на зи јом. 
Ба ри тон је до био пре ко ман ду, а то зна чи у ње го вом слу ча ју и је дан 
чин ви ше. Чва рак или зве зди ца, ка ко су го во ри ле ње го ве ко ле ге. 
Идеш та мо где те ша ље тво ја Ар ми ја, да јој слу жиш, бу деш за 
при мер, а она о све му оста лом во ди ра чу на. Те би и тво ји ма, ко је 
во диш са со бом, до са да ни је би ло ло ше, ве ро ват но ће вам би ти 
још бо ље.

До шли су вој ни ци да па ку ју на ме штај, по су ђе, све по стро гим 
вој нич ким про пи си ма. Ма ли на им по ма же или ви ше сво јим са ве
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ти ма сме та, а они не сме ју ни шта да јој ка жу, же на је стро гог и 
опа сног Ба ри то на. Су тје ска је два че ка да кре не на пут. Воз, кар те 
пр вог раз ре да (спа ва ћа ко ла), по тра ја ће то ско ро два да на. Ба ри тон 
већ зна и ко ја ће му ду жност би ти у Кни ну – по моћ ник ко ман дан
та за мо рал нопо ли тич ко вас пи та ње. Ко ман дант је ге не рал, ни је 
се у ра ту про сла вио хра бро шћу, али ни је га он иза брао, слу ша ће 
га оно ли ко ко ли ко мо ра. Та ко је би ло и до са да. Ње го ва сла ва иде 
ис пред ње га. Офи ци ри у ка сар на ма се са шап та ва ју: сти же стро ги 
Ба ри тон. Од не куд то зна ју и обич ни вој ни ци, зна ју тач но дан кад 
ће се по ја ви ти у ка сар ни и сви во де ра чу на да оно ме за шта су за
ду же ни не на ђе при мед бу. Ба ри тон по чи ње већ с ка пи је, тра жи 
де жур ног офи ци ра, гром ким гла сом га ри ба, пре ти ра пор том, 
обич ни вој ни ци слу ша ју, ужи ва ју, бе же да му се не на ђу на пу ту.

Сме штај у Ко ман ди гар ни зо на, на три вој нич ка кре ве та, али 
све га не ко ли ко да на, док не ким спо ри јим во зом не стиг не њи хов 
на ме штај и по кућ ство. По ја вио се за став ник Ву ле, од вео их да ви де 
стан. Ве ћи и леп ши не го онај у Шти пу, све но во и све же окре че но. 
Су тје ска је об и шла згра ду гим на зи је, сре ди на ле та, ниг де ни ко га, 
до па ла јој се. Сти гле су ку ти је с на ме шта јем, по кућ ством, њи хо вом 
гар де ро бом. Вој нич ким но же ви ма и ма ка за ма се ку ка нап, отва ра
ју, ве што, без на по ра. Су тје ски се чи ни да су то исти они вој ни ци 
ко ји су и у Шти пу па ко ва ли на ме штај. Ма ли на пра ви рас по ред, по 
пар ке ту се ву ку ор ма ри и ви три не, про сти ру те пи си, за је дан дан 
све је го то во. За став ник Ву ле, и сам би, ако тре ба, да сво јом фи
зич ком сна гом по мог не, узи ма од вој ни ка бу ши ли цу, у зи ду бу ши 
ру пе где тре ба ока чи ти ку хињ ске еле мен те. Ма ли на је пре срећ на, 
ни је дан та њир, ни јед на ча ша, ни шта ни је по ло мље но, а то ли ки 
пут је пре шао кроз ко ли ко ру ку. Ба ри тон крат ко ка же: „То мо же 
са мо Ар ми ја”.

У њен жи вот ула зи Дим че сто ма то лог, вој ни зу бар, она је 
при ви ле го ва на, по пра вља зу бе у ам бу лан ти у До му ар ми је, где 
ни ка да ни је гу жва. Пр ви пут ју је од вео Ба ри тон, се ла је на зу бар
ску сто ли цу, Дим че је упа лио лам пи це, са стра не је ста јао ње гов 
по моћ ник, вој ник, ве ро ват но сту дент сто ма то ло ги је. Дим че је 
пип као, куц као, вој ник му је до да вао по треб не ин стру мен те. Дим
че је пип као, вој ник му је до хва тао по треб не ин стру мен те. Дим че 
се из ма као, по гле дао је, ње ни су зу би за пу ште ни, би ће по сла. Не
што ће мо ра ти да се ва ди, оста ло стр пљи во и по ла ко мо ћи ће да 
се по пра вља. От пу шта аси стен та, Дим че па ли ци га ре ту, од ла зи 
до про зо ра, гле да на глав ну книн ску ули цу. Кад ис пу ши ци га ре ту, 
вра ћа се њој, гле да је, као да се чу ди за што је она још увек ту. 
Кре ће на по сао, бе ли ле кар ски ман тил му је до ис под ко ле на. Ис под 
ман ти ла су му вој нич ке, си во ма сли на сте пан та ло не с лам па си ма. 
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По ла ко из се ћа ња, из бле де ће Дим че тов лик, али ће пам ти ти ње
го ве пан та ло не с лам па си ма. Офи цир ски лам па си, као Ба ри то но
ви. Жму ри ла је, али чим би куц нуо по бо ле сном зу бу, ја ук ну ла 
би, ста вља ла ру ку на уста. Скла њао јој је ру ку, хра брио је, шта би 
на њен ку ка вич лук ка зао Ба ри тон. При сла њао јој је ру ку на гор њи 
део пан та ло на. Док он бру си, не ка се чвр сто др жи за ње га, би ће 
јој лак ше. По слу ша ла га је, али то ви ше ни су би ле са мо пан та ло не. 
Сти ска ла је ру ком не што твр до и ве ли ко. Ни је се упла ши ла, пр ви 
јој је Дим че скло нио ру ку. Од ла зи ку ћи, ни је ми сли ла на бо ле сне 
зу бе, ко ли ко на Дим че то ве офи цир ске пан та ло не с лам па си ма.

* * * * *

Тај по ток о ко ме је Ба ри тон то ли ко при чао, у ко ји тре ба да 
про спу пе пео из ње го ве ур не, про на шле су она и Ма ли на по ге о
граф ској ма пи. Ма ли на је у нај лон ској ке си но си ла ур ну, а она је 
и се бе и њу убе ђи ва ла да то је сте оно што су тра жи ле, али ни шта 
од оно га о че му је Ба ри тон при чао. По ток ко ји ће, би ло је ле то, за 
не ко ли ко да на, нај ви ше не де људв е пре су ши ти, оста ће су во ко
ри то с вла жном ма хо ви ном и та ко до пр вих је се њих ки ша. Жу бор 
је два да се чуо, ниг де пра вог ви ра, ипак Ба ри то нов пе пео за слу
жу је не што ви ше, до сто јан стве ни је. Ко ли ко је он да исти ни та Ба
ри то но ва при ча о ра ња ва њу, пре ла же њу, са вла да ва њу ма ти це и 
ви ро ва. Ве ро ват но је ње го ва при ча при па да ла дру гом го ди шњем 
до бу, кад је овај по ток, по што би при ку пио во ду из окол них дра
га, по мах ни тао, али њих две ни су иза бра ле пра во вре ме, иза бра ле 
су ле то, оно што им је нај ви ше од го ва ра ло, и сад су за те кле то што 
су за те кле, али Ба ри то нов за вет и део те ста мен та тре ба ис пу ни ти. 
Кре та ле су се низ вод но, пре ла зи ле на шљун ча не спру до ве, пре
ска ка ле, др жа ле се ру ка ма за гра не вр ба, и он да – из не на ђе ње. Од
јед ном: ко ри то по то ка се су жа ва ло, во да се са ку пља ла, би стра и 
не мир на па да ла је у ка ши ку мли ни це по то ча ре, на хе ре не, али која 
је из гле да ра ди ла. Пред њом је би ла за ве за на ма зга, на њој је по
ме љар до ве зао не што, и ве ро ват но је уну тра мле ве њем био за ба
вљен. Млин ски то чак је рзао, стру гао, во да и ова квог си ро тог 
по то ка га је по кре та ла. Она и Ма ли на су ста ја ле за ди вље не, ипак 
– про на шле су оно шта су тра жи ле. Овај по ток ко ји је над мли ни
цом пра вио ма ли слап и об ру ша вао се, сво јом при род ном бе ли ном 
је био упра во оно шта су тра жи ле, при ћи ће му и у ми ли он бе лих 
во де них ка пљи ца про су ти Ба ри то нов пе пео, а он да ба ци ти и ур ну, 
ко ју ће во да мо жда ма ло но си ти, а он да ће и она по то ну ти. Ма ли
на јој је пру жи ла ке су са ур ном, она ју је из ва ди ла, др жа ла у ру
ка ма, без су за у очи ма, без опро штај ног по љуп ца, бро ја ла у се би 
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до де сет, као да је на атлет ској ста зи и че ка пу цањ старт ног пи што
ља. Де вет, де сет, од ша ра фи ла је по кло пац, у слап про су ла по след
ње остат ке свог оца му чи те ља Ба ри то на. Ма ли на је све пра ти ла, 
ста ја ла је мир но, сти сну ту пе сни цу при не ла сле по оч ни ци, по пар
ти зан ски, по след њу по част и по здрав ис ка за ла и она свом му чи
те љу Ба ри то ну. Уме сто пу шча них пло ту на, ис пред мли ни це се, 
не чим не за до вољ на, огла си ла ри да њем ма зга.

(по гла вља не до вр ше ног ро ма на Су тје ска)




