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АНЂЕЛКОАНУШИЋ

ЖЕНАОДСВОГАЗАКОНА

Незнамколикобишљеператребалопадастанесвеоношто
самдосадбралаинабрала,сабиралаитрпала,радећизанадницу
потуђимњивамаипољима,воћњацимаивиноградима.Колики
битоизвозбио,девизниприливзаземљу,одубираједнеобездо
мљенице!

Пожезииоблаковини,понекадикишиодкојесеотимаоурод.
Задушинеоморинеисуморине,затјелеснепосустаје,коте

ипитао!
ИстаријакћеркаРадмила,завријемељетњегферија,ишла

јесамномнаработање.Нипунихчетрнаестнебјешенавршила
кадјеупозналатетрудодане.Ионодвоје,БошкоиДаница,какосу
подрастали,надничилису.Зарађивализашколскекњиге,одјећу
иобућу.Другогизборанијебило.

Јагоде,малине,купине,боровнице,рибизле,аронију,вишње,
трешње,грожђе,брескве,кајсије,јабуке,паприке,парадајз,репу,
кромпир,купус...Штасвенијепрошлокрозмојежуљаведланове,
начемусвемојиквргавипрстинисуутиснулисвојневидљиви
печатњак!

Подраниубрањејагода,малина,вишања...
Омркниубербипаприке,парадајза,јабукаигрожђа,сакупља

њукромпираикупуса,сабирањубấласламепошировитомпољу
одкогатеухвативртоглавица...

Конијебраомалине, ти ћу мој,тајнезнаштајепосаонањиви,
штајеробијаберачка.Првихмјесецдана,доксенесвикнеш,не
издресирашзглобове,прстисескочање,утрну,одрвене.Неможеш
жлицудржати,бјежиодсвојесуђенерупе!Е,рупичасточељаде,
дапростиш!Коћеихсвезапушити?

Дугменеможешзакопчати,укосницуставити.
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Загорчалесумитемалинеживотимимобрања.
Незнамштатиуспаљеници,тајун ча ди јаиби ко ње,незнам

какобихихдрукчијеназвала,виденамени?Умени.
Каодасампосљедњеженско.
Илијетосамосудбинасвакерат не удо ви це?
Мождамијеунекојбори,илинасредчела,упе то кра чен жиг 

из гна ни це?
Амождајефелеруњима?Сваку,паинајружнију,по ло жи ти 

у хо ри зон та лу,какосеједномједан,та мо док смо би ли,открио
припјан ској ис по ви је сти.

Штаимто,којапомисаозасвдрлаумозгудасамженазасва
чи ју ру ку?

Каодасамручкаодкакветорбе!
Јајесамплећата,повисока,упадљивацрнка,врангавранне

бисепостидиобојемојекосеиочију.Зјеницебииугљенразго
ријеле!

Јесте,јајесамста ја ћа же на,какосета мо код насговорило
заздраво,једро,помлађеженскостворење.

Имамеина око,изаоко.
Али,окомсегледа,загледаиогледаиземљишнапарцела.

Добарпосјед.
Ливада.Врт.Надолазећаолуја.
Иживинченасајму.
Ајанисамништатога!
Нисамја,бре,воћканапијачнојтезги,падагасвачијашуга

варука,кадјојсеусхтије,дотичеибảрка.Бирка.
Овухоћу,овунећу!
Овубихсад!Овуодмах!
Дај!Трпај!Идемо!
Нипијачаритовишенедозвољавају.
Имаоје,тако,једанма зго ван уЛ.(бољенијенизаслужиода

газовем),повеликмалињак.Умо дусутадбилиушлималињаци.
Људисуништилистаресортевоћака,паибаште,исадилималину,
каодаћесви ло бу бурађати!Дозријеваоје,ата мо би код насрекли
при спи је вао,уфа за ма,какосетоназива,тајмалињак.Браласам
једнегодинецијелољето,паидокрајасептембраиполовинеокто
бра.Вријемејебилоповољнозаја год ња чи це.Мислимнајагоди
чарсковоће.

Расни,роднионигрмови.Повисоки.Морашсеисагнути,и
вратистегнути.Завиритиисподсвакоглиста,сличнокаокодбра
њаљешњака,морашчучати,пуцајукољенаикичма,самодакоја
бобицанегдјенеостане.Асвакамује,томегазди,билаважна,
каодајепосљедња.
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Икаоданикадвишенећеродити.
Тврдицаодчељадета.Ионоиздробинебипоновоупотребио,

кадбикакомогао!
Простакипохлепник.
Бралонасјевише,ижена,мушкарацаидјеце.
Алиопажамјадасеон,одсамогпочетка,нештовртиоко

мене.
Као,мјери,ваљда,какавјеурод.
Далијеједнакпосвуда.
Штаћетребатиорезати.
Штасасјећи,пазановити.
Неразумијемсеуто,ираштамито!
Инеосврћемсенањ.
Каодагаинема.
Празномјестоузраку.
Поштосамсеизвјештилаубрању,прстимигвоздени,орахбих

најтврђисмрскала,увијекбихиспредњачилауодносунадруге.
Иредовнобисеонутомечасунашаопоредмене.
Нисамтониуочавала.
Једногданапримјећујемдаму ћа ри је чиуустима,незнакако

би,јадничак,започео,какобипришаожени.Илинештодругохоће
дамикаже?

Али,једнећеприликеиз му ћа ти:
„Тисивреднажена.Способна!”
Јаћутим.
Неразговарамспразниномузраку!
Довољноје,ваљда,штоберем,затунадницукојућудобити.
Наконподужећутње,онмућ ну:
„Свакотаквуженуцени.Ипоштује.Срећанштојепознаје!”
Јашуткеберем.
Штрикампрстимакаокакаввезак!Каквучарапу,даплетем!
Немамвременазазрач на зја ка ла.
„Тисисдецомсама.Нијетилако.Требалобитипомоћи,и

вишеодовога.Ајасамувекспреман.Одсрца.Исевапа.”
Разблажујеонтакосвојуму ћа ли ну.
Итакосутра,прекосутра,наксутра.
Истамустра.
Баремдасмислинештоново.
Аондаједногдана–билисмоприкрајујесењебербе,остало

насчетворопеторо,раштркалисепомалињаку,пребиремоиспод
лишћадасекојиплодићнијеукрио–кад,етотињега,правок
мени.Спазиоданеманикогаублизини.

Стојиићути.
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Јаклечке,каодасамукатоличкојцркви,подвирујемуону
жбунику.Ловимбобе.

Наједномосјетимњеговутешкурукунамомерамену,аина
чејебиодебеокаопрасац,стомачинаиспалакоцријеваосвињо
кољу,тренеркамусесрозаладополакукова,оголиомускорои
цар ски при је сто,данекажемозадак,сипљиводише,исавсмрди
назној,икознанаштајош.

ТоганиДринаиСава,скупа,небисапрале!
Јаснажноодгурнемонуша пу,иусправимсе.
„Могаобихтиваљати”,разабиремдакажеусопљенимгласом.
„Имаштикомеваљати.Жениидјеци.”
„Могаобихтизатребати.Временасутешка.Аидуигора.

Жениудовици,хоћурећиизбеглојособи,бићечупаво.”
Такорече.
Аменетопецну,каошаркаисподкамена.
Исјетимсесвогасупруга.
Зачијујеонслободупогинуо?
Акојебашзаничију–ондајезамоју!
„Нећештименинизаштазатребати.Ачупавотијекодтво

јежене!”
Онзаћута,каодамујеонасипња, за ду ха,реклибита мо код 

нас,удавилаглас.
Стајаојенековријеме,лијечио,ваљда,својповријеђенимуж

јачкипонос,незнамколикојетопотрајало.
Нисамнипримијетилакадјеонапра зни на от пап ка ланекуда.
Убрањењеговихмалинанисамвишеишла.
Премдајепозиваонеколикопута.
Каодасеништаниједесило.
Апотом–нареднегодинеобрехсеувишњикутрешњикуне

когно во ком по но ва ног би зни сме на.Кадјеонона ср ну лаинфлација,
погасиласемногапредузећа,заправо,доспјелаувјештијеруке,
многиљудиосталибезпосла–овајфри шки бо га тунпокуповао
скороџа ба луч ке силнуземљуштрикуједногвеликогпољопривред
ногкомбината,изасадионекепатуљастевишњеитрешње.Ред
једних,реддругих.Тадсамихпрвипутвидјела.Затричетири
годинеоневећрађају,зре ну у фа за ма,иморајусебратипријенего
штодозрију.Умијећејепотрефититоме ђу ста ње,чуласамкако
причају.Усупротном–смождесеибрзоугњиле.Самосумалине
осје тљи ви јенатајрок.Сабратисе,дакле,морабрзо,иотпремити
купцу.

Беремотетрешњичицеинекусортуранихвишњица,наизмје
нично,иманаспрекостотинуработникамеђукојимаибившихрад
никаоногкомбината,огроманјетајзасадник,кажудаимаседам
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хиљадастабалаца–подранилидокнијестеглажега,јошједебела
роса,свумесмочила.Наочнимкапцимамиолов но ви секошмарни
снови,накупиласамсеноћнеморекаотраваросице,иглавакле
ца,посрће.Свесебојимдаћуклонутиусредреда,каовисибаба.

Долазипоубиркомбијемнекичовјек.Текћукаснијеневољ
коуочитидајемлађи,омален,необријан,очијуводњикавих, ма
ли ган ских,играјумузјеницекаожабљеикреукаквојбарици;
нервознихпокрета;ваздамуууглуусаначачкалицаилидрвце
жижице,ги љо ти ра их,забављасе,навикнутогрицкајућивласти
туизнутрицу.Морадамујеје тра на ме ни ју!Нагледаласамсе
таквихжив че ња ка,шљи ви них ро ђа ка,ита мо док сам би ла.

Доносимјаједногјутрагајбу,ипредајемму,онсвакузаписује.
Сгајбомзграби,каослучајнообујмиимојеруке,паћерећи:

„Извини,сестро.Тиморадасиизкршнихкрајева.Нисиодавде,
кладиоби’се.Видитисепошакама,абогамиипо...”

Иодмјеримепогледомкаодастојимнакопитама.
Аужа гриоочимакаопадавичар.
Јаселеденосмјешкам.
Такоонучиниисутрадан.
Ајасљедећипутдонесемгајбунамеђувишњикатрешњика,

итујеоставим.
Некајемагарацносисам.
„Тисибашодрешитажена.Увексамтаквеценио.Тосужене,

бре!Гдеживиш,сестро?Јесилидалеко?Могаобихдоћипотебе”,
довикнузамном.

Оћутах.
Онинаредногјутрапоновиисто.
„Нисамдалеко.Нетребамипревоз.Инисамјатебиникаква

сестра”,рекохпрековоље.
„Мазнамјавасжене!Вамајесвакодалекоистовременоибли

зу.Нисаменезнатедаоцените.Асестрасими–какониси!Моја
крвнагрупа!”

Прећутахиово.
Наредногјутракадсмозавршавалибрањеизпр ве фа зе,он

зађедубљеузасадник,истадесублизумене.Каодаћемиказати
каквутајну.

„Манисамништалошемислио.Једнопићенцедобробидо
шлоитебиимени.Посаојезавршен.Уроддобар,паваљалобида
семалосквасимо,дародиинареднипут”.

„Неквасимсе”,рекоходлучно.
„Маштасије,бре,стисла,каодауњојчувашсефшвајцарске

банке!Нетражимјаништаштосенедаје!”,башгрленорече,да
сечулоиподаље.
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„Тајсефјекодтвојемамице!”,спремноузвратих.
Ониспљунуонужва ко љи ну,изаустикаодаћенешторећи.
Алисесуздржа.
Зграбиполупразнугајбу,инестаде.

Та ко, Ву ко са ва! Та ко!
Др жи се сво га за ко на!
Уздрхтауменинечијиглас.

(изрукописа)


