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БО ЈАН КРИ ВО КА ПИЋ

АНА И ЗА СПА ЛИ АН ЂЕ ЛИ*

У спа ва ћој со би у Ви ли Фа зан ки на се ве ру рав ни це, у ко јој 
бо ра ви од Го спи них да на, крај уз гла вља јој је чу чао ан ђео. Во ле
ла их је, ма ле и бе ле, на из глед са свим бе за зле не, чак до бро на мер
не. При зи ва ла их је око се бе, го ди на ма их ску пља ју ћи. Ку по ва ла 
их је у свим гра до ви ма у ко ји ма је би ла, њих и раз глед ни це. Не ки 
би се вре ме ном окр њи ли или раз би ли, не ки су оста ли до да нас. 
Јед ног је ста ви ла у то а лет, код ла ва боа. Ма ру шка јој је ре кла да 
то ни је ме сто за ан ђе ла. Ана јој је од го во ри ла да је сте. И ан ђео је 
остао у то а ле ту. 

Он да су по че ли про бле ми са спа ва њем. Сан јој је био све та њи, 
бу ди ла се све че шће. Ни је зна ла раз лог. Ни је био њен брат Ми ши ка, 
ко ји је на не бу већ де це ни ја ма, ни је би ла Љу бљан ска 9, ни је био 
Дој чланд. Про бу ди ла би се и пр ва ми сао би јој би ла да мо ра да иза
ђе из со бе. Уста ла би, до шла до ку хи ње, се ла за сто и укљу чи ла 
лам пу. Чи та ла би док не сва не. 

Ње на при ја те љи ца Ма ру шка ан ђе ле ни је во ле ла, пре не ко ли
ко го ди на би јој по на вља ла да су пре це ње ни, баш ту реч је сва ки 
пут упо тре бља ва ла, пре це ње ни. И да их је она ис кљу чи ла из свог 
жи во та јер су јој че сто под ме та ли но ге. Док слу ша, Ана за ми шља 
Ма ру шку ка ко по ср ће са пле те на ан ђе ли ма. 

Јед но став но, тре ба да се до го во риш с њи ма, да их за мо лиш 
да те не уз не ми ра ва ју, ре кла јој је. Ка ко да их за мо лим?, пи та ла је 
Ана. Ле по, за мо лиш их, од го во ри ла јој је Ма ру шка. 

Сад јој се те ре че ни це пре ме ћу по гла ви, од зва ња ју. Ма ру шка 
је да ле ко, али ту су Гре гор и фра Бар тол. Мо жда би сви за јед но 
мо гли да по раз го ва ра ју с ан ђе ли ма, да се до го во ре. 

* Од ло мак из исто и ме ног ро ма на у ру ко пи су.
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Ју тро је тма сто, Гран да је тро ма, са мо ле жи и ли же ша пе, све 
се ус по ри ло. Дан ће би ти лењ. Ана на шпо рет ста вља ве ли ки црве
ни ло нац. По чи ње да сец ка лук, мр кву. Ску ва ће ра штан, јер сад је 
се зо на ра шта на. Док се лук и мр ква бу ду дин ста ли, оти ћи ће у врт 
и на бра ти пу ну кор пу ве ли ких зе ле них ли сто ва. У се лу кроз ко је 
про ти че Мр тва ја ра шта на ни је би ло, ме шта ни ни кад ни су чу ли за 
ову биљ ку по но си тих ко жа стих ли сто ва. Ње го во се ме је, с на рам ком 
књи га, до нео фра Бар тол оног да на кад је ко ра чао ду гом Ва шут 
ули цом, иду ћи пре ма Цр кви Све те Ане. Та ко, сад већ де це ни ја ма 
ра штан ти хо жи ви свој рав ни чар ски жи вот. 

Кад је Ана би ла ма ла, у Чо ма кли је би ло ра шта на. Се ме је мо
жда до шло истим оним во зом ко јим и њен отац. Че сто би им ку ћа 
оди са ла во њем тог је ла. Ње на мај ка га је ку ва ла на су ве ко сти уз 
ко је би кат кад уба ци ла по ве ћи ко мад сла ни не. Ра штан су, као и 
па суљ, је ли по три да на. 

Да нас ће Ви ла Фа зан ка оди са ти тим во њем. Док ан ђе ли спа
ва ју. 

Ан ђе ли же ле да ми за ви ре у гла ву и успе ва ју у то ме, би ло је 
пр во што је Ана из го во ри ла Гре го ру кад се по ја вио пред њом у бе
лој атлет ма ји ци и уским бе лим га ћи ца ма на пла ве цве то ве. Био је 
још бу но ван од сна. Гран да му се од мах об ра до ва ла. Пре ко очи ју 
му је па ла гу ста ко са, то ли ко дру га чи ја од рет ких дла ка на ко шча
том по пр сју. Сео је по ред Ане и на сло нио јој се на ра ме. Ми слио 
сам да сам ја твој ан ђео, ре као је. Ана се на то смек ша ла и на сло
ни ла сво ју гла ву на ње го ву. Гран да је по че ла да цви ли. Не спа вам 
до бро, то је због њих, на ста ви ла је. Ми сле да тре ба да одем одав де, 
да сам ви шак, а они су чу ва ри, чу ва ју Ви лу Фа зан ку за не ког дру
гог, до да ла је. За то тре ба да се до го во ри мо с њи ма, да их за мо ли
мо да пре ста ну, да оду, из го во ри ла је и по ди гла гла ву с Гре го ро ве. 
Он јој је узео ша ку, об уј мио је сво јим ду гим пр сти ма и по љу био. 
У ре ду, ре као је, кад фра Бар тол до ђе, учи ни ће мо то, не ка оду. Из
го во рив ши то, устао је и оти шао до ве ли ке џе зве пу не ка фе. Дан 
се још увек ни је раз бу дио. Узео је шо љу с ли ком Ма ри ји ним и 
на лио је до вр ха. Ка фа је би ла вре ла. Стао је крај про зо ра и по сма
трао дво ри ште у из ма гли ци. 

Ана гле да ње го ве ду ге тан ке но ге, ње го ву ма лу зад њи цу, утег
ну ту у те цвет не га ћи це. Гле да ње го ву тан ко ви тост и чи ни јој се 
као да це лог жи во та жи ве за јед но. Као да се из ме ђу њих ни су 
про те гле те три ду ге де це ни је.

Мо жда је са мо тре ба ло да скло ни ту фи гу ри цу ко ја јој је ста
ја ла по ред уз гла вља. Мо жда би то би ло до вољ но. Мо жда је са мо 
тре ба ло да је ба ци у сме ће, на дно кан те, ис под оста та ка по вр ћа. 
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Ни ко је та мо не би на шао. Мо жда би гипс по ву као вла гу и ан ђео би 
се рас пао. Али ни је мо гла то да учи ни. Пла ши ла се. Ка ко да ба ци 
ан ђе ла? 

На вра ти ма се по ја вио фра Бар тол. Ка кав уго дан ми рис, из го
во рио је, а ње гов осмех је унео све тлост у ку хи њу. При шао је и за
гр лио Гре го ра. Он да је за гр лио и Ану. Гран да је по че ла да ска че по 
њи ма. Да нас ис те ру је мо ан ђе ле, из го во рио је Гре гор, на шта га је 
Ана пре кор но по гле да ла. Фра Бар тол по диг не обр ве. Ана му доне
се шо љи цу ка фе и, на кон што ју је он при нео усти ма, по чи ње. Го
во ри бр зо, уз по вре ме не пре ки де. Ис при ча му све до у де таљ. Једно
став но, ан ђе ли су би ли кри ви за њен не ми ран сан. И сад јој тре ба 
по моћ. И оче ку је да ће јој њих дво ји ца по мо ћи. За вр ши као да 
из ри че пре су ду.

Фра Бар тол ју је па жљи во слу шао. Хва тао је сва ки њен сит
ни по крет, сва ку гри ма су. Кад је за вр ши ла, по гле дао је у Гре го ра 
и ре као: Да кле, зна мо шта нам је чи ни ти. Али не та ко об на же ни, 
до дао је уз осмех, од ме рив ши га. Гре гор се уско ро вра тио об у чен. 

Убр зо на кон то га, њих тро је се де за сто лом на ко јем је не ко
ли ко фи гу ри ца ан ђе ла. Гран да је на чу љи ла уши и па жљи во пра ти 
сва ки њи хов по крет. Ми ха и ло, Га ври ло, Ра фа и ло, Ури ло, Са ла та
и ло, Егу ди ло, Ва ра хи ло, Је ре ми ло. Је дан од њих ће им по мо ћи.

Сле де ћег ју тра се про бу ди ла с мо ли твом на усна ма. Учи ни ло 
јој се да јој се усне са ме ми чу, да не ма кон тро лу над њи ма. Ње на 
ду ша као да ви ше ни је са мо ње на, ње но те ло као да је ту ђе. Тај ју 
је осе ћај об у зи мао, а она му се ни је опи ра ла. 

Фра Бар тол не до ла зи већ да ни ма. Не до ла зе ни ан ђе ли и то 
је до бро. По ми сли на фра Бар то ла, па осе ти кап нер во зе у дну сто
ма ка ка ко се по ла ко раз ли ва по утро би. Ушла је у осму де це ни ју, 
он у сед му. Гре гор још увек ве се ло трч ка ра кроз че твр ту. Она и 
фра Бар тол су пре не ко ли ко да на од лу чи ли да ће пе ша чи ти кроз 
атар се ла. Не ко ли ко ме шта на их је гле да ло с чу ђе њем кад су се за
пу ти ли пре ма из ла зу из се ла. Шта јед на ста ри ца ра ди са све ће ни
ком? Пре шли су мо стић пре ко Мр тва је ко ја је не сно сно смр де ла. 
То је онај базд ко ји се за ле пи за но сни це, уђе у гр ло и он да ту дре
жди да ни ма. А мо жда је то и ста рост, тај базд, то дре жда ње ти хе 
тру ле жи у тки ви ма. Њих дво је сад има ју пре ко 130 го ди на, во ли 
кад те њи хо ве го ди не по сма тра као зброј. До су сед ног се ла кроз 
њи ве има не ко ли ко ки ло ме та ра. Чим су ушли у ора ни це, осма
трач ни ца је по че ла да се на зи ре. Се ти ла се ба ба ко је су се де ле пред 
ку ћа ма кад су она и Ми ши ка тр ча ли од Мр тва је кроз ду гу кри ву
да ву ули цу, до њи хо ве Љу бљан ске 9. За ми шља их ка ко и да ље се де 
пред тим ку ћа ма у ко је ви ше ни ко не ула зи, ка ко пле ту ша ре не 
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ша ло ве ко ји се пре тва ра ју у ћи ли ме, па он да у те ћи ли ме утки ва
ју при че о ко ји ма се ло кроз ко је про ти че ре ка – ћу ти. Ако би и про
го во ри ло, се ло би за брун да ло, не би се ра за зна ла ни јед на реч, а 
ка мо ли ре че ни ца. Брун да ње би убр зо пре ста ло, и та ко де це ни ја ма. 
Док се ло ћу ти, оне се це ре ка ју, а ћи лим по ла ко по чи ње да пре пла
вљу је ули це и Мр тва ју, ту ти ху бе лу во ду чи ји се смрад ску три по 
ку то ви ма ду ше и он да ту оста је ду го, пре ду го, не по ми чан.

Иду ћи кроз њи ве, на јед ном осе ти фра Бар то ло ву ша ку у сво
јој. Ко нач но ме ђу њи ма ви ше не ма за др шке. Ана осе ти спо кој. Ни су 
се ни по гле да ли, са мо су на ста ви ли пре ма осма трач ни ци. Пр ви пут 
јој се учи ни ло да су и ње не ша ке не жне, као фа зан ки но пе ро. 

Ру ме на је сен се при ми ца ла.
А је сен је увек ту жна, чак и кад је сун ча на и ме ка.
Да ли да ис при ча фра Бар то лу ка ко је пре са мо не ко ли ко месе

ци у Ној за цу се де ла у со би ко ја гле да на парк, про ма тра ла то по ле 
ко је шу ме на про лећ ном ве тру, но ћу ослу шки ва ла жа бе? А ни кад 
пре то га ни је жи ве ла по ред пар ка. На При мор ју во ли је дан парк, 
Ан ђо ли на се зо ве, као што фра Бар тол во ли Гра дац с ко јег ви ди 
се оток сав ушу шкан па у ни ма. Она је од ра сла уз то по ле, и по ко ју 
жа бу. Али у тој со би, у том ста ну, се ди као да је уде ну та у ту ђи 
жи вот. Уве че чи та Сви лу, шка ре. Ни је чи та ла ту књи гу кад је иза
шла, јер тих је го ди на жи ве ла у Дој члан ду. Ту јој је књи гу да ла 
Ма ру шка кад је до шла у Ној зац. При ја ће ти, опу сти ће те, ре кла 
јој је. И то је би ла исти на. Сви ла, шка ре ју је опу сти ла. Ни је је ни 
нај ма ње узру ја ла, за то ју је чи та ла у ма лим до за ма, да је не уљуљ
ка. Че шће би ра књи ге ко је је уз не ми ра ва ју, кат кад и из бе зу ме. 

Та со ба у ко јој је се де ла ли чи на со бе у ко ји ма су не кад жи
ве ле де вој ке из имућ ни јих по ро ди ца, ари сто кра ти ја, или не ке го
спо ђе усе де ли це ко је би сва ко га да на чи та ле по кап по е зи је, па 
он да ма ло пе ву ши ле, ис пи ја ле ка фе и ча је ве. Он да би но ћу буд не 
ле жа ле у сво јим пра зним по сте ља ма, као и она, па би ма ло цви
ли ле, што од ту ге, што од ди ра ња, до ле, ис под плах те, као и она. 
Да ли да при ча о то ме фра Бар то лу? Же ле ла би да му ка же све то, 
али се пла ши. Пла ши се да би у том тре нут ку он не стао, да би се 
рас пр шио, као ма сла чак на ве тру. А она то не же ли, она се то га 
пла ши, она же ли да фра Бар тол за у век бу де ту. Не же ли да из гу би 
спо кој ко ји јој је он до нео у жи вот. Ни то му не ће ре ћи, јер то би 
га упла ши ло. О сво јим цви ље њи ма ће ћу та ти, јер о цви ље њи ма 
се не го во ри. На ста ви ће да са ња зми је у по сте љи, мо дре, ка ко из
во де свој плес не до ди ру ју ћи је. Мо жда су у тој со би све те же не 
са ња ле исте сно ве, мо жда су и уми ра ле, не ке ста ре го спо ђе, или 
не ке мла де, све ну ли пу пољ ци. А не ке су си гур но ра но из ју тра или 
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пред су мрак ишле до Ду на ва, и он да ше та ле ду го, не кад низ вод
но, не кад уз вод но, гле да ју ћи у ту мут ну ре ку, у пра зно.

По ми сли на све то и кре не да за у сти, а он да је је дан од оних 
ан ђе ла за го ли ца око уха. Ка же јој: За у ста ви се, за у ста ви се и са
че кај још ма ло, не жу ри. И она се за у ста ви. 




