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Пазите се да вас ко не заведе,
јер ће многи доћи под мојим именом 
и рећи: „Ја сам Месија.”
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Поштовани читаоче,

Четрдесет четири дана и четрдесет четири ноћи 
трајао је чудесни сан Нербо Ниваса кир Караулана. У 
освит четрдесет петог јутра, када се пробудио, попио је 
чај од помешаних цвати рузмарина и перунике, потом је 
утонуо у последњи дремеж, како му је то некада давно у 
древним пророчанствима било записано. Почетак овог 
несвакидашњег излета у мисаони лимб чинио му се, као 
и обично, миран попут бројних других искушења што 
су му се нудила у протеклих четрдесет четири ноћи и 
четрдесет четири дана. Очекивао је релативно спокојно 
путовање кроз нове, недоживљење пределе маште и не-
вероватног. Ипак, сада све је било другачије. Оно што 
му се у овом сну показало личило је, ни мање – ни више, 
на ужасно предсказање, које ће ускоро захватити његову 
Мајевицу, и шире просторе земље Богумилске. У том нај-
необичнијем сновиђењу видеће нешто што је долазило, а 
што ће оставити дубоке, неизбрисиве трагове колико по 
планини Нербовог детињства, толико у његовој крхкој 
сањалачкој души. Међутим, све што му се издешавало 
и у сну и на јави биће вечита загонетка да ли се заиста 
одиграло на његовој Мајевици, или у претпотопним шу-
мама подну Олимпа. А можда су се ова невероватна зби-
вања дешавала у дивљим пределима Аркадије, у древној 
постојбини Хиронове деце. Сигурно је, ако се буде про-
будио, неће знати је ли се оно што је у четрдесет петом 
доживљају видео одиграло некада давно у некој његовој 
инкарнацији, или су та страшна збивања слика стварнос-
ти која истрајава у садашњем времену, чије збиље и није 
довољно свестан. А можда је све то само наговештај не-
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чега у чему ће коначно наћи одговор на вечито питање 
– када је и зашто неко бацио грозну анатему на библијску 
размеђу Храстове косе, речице Тавне и Карауле. Можда 
баш зато и он, а и сви други из његовог племена, ко зна 
од када трпе зло и покору што их из тих проклетстава 
стижу. 

Поштовани читаоче, пролазећи кроз ову књигу оче-
куј да ће ти се нешто препознатљиво открити, по чему 
би могао претпоставити да је некада, раније, или, пак, у 
садашњици којој си и сам сведок, постојао неки Нербо 
Нивас кир Караулан, јунак или жртва времена у коме смо 
сви били таоци сопствених заблуда.

Но, требало би бити стрпљив па, ако нешто и на-
слутиш читајући ову необичну причу, биће то, надам се, 
најбољи знак да је вредело дружити се са овом књигом. 
Неколико страница пре првог сећања само су нагове-
штена слика нечега што јеси или ниси и сам доживео у 
сатанским годинама црвеног рака, када је ова књига и 
стварана. То не би требало да нас оптерећује. Све што се 
издешавало само је неповратна прошлост коју срећемо 
најчешће у ружним успоменама; оно што ће бити непоз-
наница је, у чије би тајне једино он, Нербо Нивас кир 
Караулан, кроз надасве чудесна сновиђења могао про-
никнути.

     Љубица Дивић

Предговор

Од предговорача се очекује да каже прву слику 
дела, а да не претерује; да заинтересује мотивише на раз-
мишљање, упути читаоца у неизвесност обилне прозе; 
да неутрализује негативно предубеђење; да изазове чи-
талачки апетит и нестрпљиво зрачење – а да буде непри-
метан, умерен, истинит.

Како бити на нивоу вредности „Вјетрова сна”?
Никако, поштоваоци лијепе ријечи, јер у њој све 

говори: човјек, дрво, камен, поток, небо, страх, зло, 
смрт, кајање, судбина најгласније. У њој се поништавају 
рађања, прегрејавају вене, прегласно ћути, спава у сну, 
тишина јечи...

„Вјетрови сна” су књига мудрости, народне памети 
у једном мислиоцу, неимару на усменим темељима ве-
кова: у њој је мисао слична ономе у шта смо сигурни 
што знамо, и препознамо у нама кад прочитамо, а никако 
да уприличимо згоду да кажемо; све чекамо да то учини 
неко други, па онда одлучимо да и сами пишемо, муд-
рујемо, а то није лако. Испред мудрости увек хода чиста 
мисао, и мучно колебање да ли је израз веран оригиналу, 
а није, јер може бити само допадљива копија.

Кад читач мисли буде решена загонетка науке, књи-
жевност ће бити истинитија, снажнија и свима ближа.

У овом зборнику мудрости загонетна је судбина 
главних ликова а њих је мало и лако их је памтити по 
оштрим цртама доследности: физички имају претеће, 
прикривене црте намера; иза следи унутрашња ватра, 
која је чешће зла.

Загонетан је и Нербо Нивас – као ребус, оностран, 
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преметаљка, као читање уназад – јер уткива много ауто-
биографског, и тиме учвршћује већ стамену структуру 
дела.

(Нербо Нивас постоји, има га свуда у књизи, и свако 
од нас је помало он. Пажљивим ишчитавањем и тума-
чењем препознаћеш себе у њему.)

Доследни читалац ће дешифровати „Вјетрове сна” 
као истину вешто упаковану у снове, као умно дело о 
заумном. Могу се „Вјетрови сна” причати, тешко је пре-
причати толику количину узбуђења и отрова; не може се 
ни доживети, може се само претпоставити шта се догађа 
тамо негде иза граница могућег, иза издржљивости, у за-
умљу.

Ови ветрови дозвољавају узимање забрањених ле-
пота скривених иза навика, морала и времена; омогућа-
вају уживање у немогућим животима; ови ветрови урлају 
о страдањима и страховима, којих најчешће нисмо свес-
ни док нас не истерају из памети, оштро опомену, не дај, 
боже, осакате нас...

„Вјетрови сна” ангажују сва наша чула, и оностра-
на, које наука само дефинише, а не дешифрује; потре-
сају, кидају чуло страха, неизвесности, чуло страдања и 
реинкарнације до поновног страдања; чуло узимања и 
давања, а највише чуло губљења и страховања за судби-
ну главних ликова. А њих је довољно, таман толико да с 
нестрпљењем журимо до сазнања шта ће с њима бити, 
да ли ће их судбина стварно осакатити ако од ње то тра-
жи садашњост.

Шта се то на размеђи Храстове косе, рјечице Тавне 
и Карауле мота, подно дивне Мајевице, по судбини Не-
рба Ниваса кир Караулана? Колико је издржљив у болу 
док га туку сви чекићи ђавољих звери овога и онога све-
та скривених у љубави, похоти, неизвесности, смрти..., 
у сну?

Продолине и пејзажи на слици изворишта мајевич-
ких зôра се не заборављају, а цилик воде на оштрим бр-
зацима време не затрпава.

Ни од мудрости бежања нема.
„Мудрост је осјећање мјере; само истински смисао 

за мјеру од људи ствара мудраце.
Немирна душа вјетар је без очију, а пут њен до 

свјетлости ријека је што коритом таме тече.
Живот је тама у којој су најчешће путеви неизвјес-

ности прикривени. Очима се види и добро и зло, али 
само здрав ум човјека води правим путем.”

Ко ће ветру судбине крила подрезати?
Нико, драги читаоче!

Миладин Ж. Трифуновић, проф.
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четрдесет пето сјећање

Митски потоци чедности и зла 
излише се на све стране

Већ давно мину јесен, а и досадна зима ближила 
се крају. Све то вријеме Нербо никамо није ишао, нити 
је ишта предузимао у погледу свог излијечења. Тама у 
његовим очима постајала је непрозирнија, а безвољност 
већ му је била знак препознавања. Па, како су нарастали 
сњегови, тако је нарастала и његова слутња да се ништа 
значајно неће догодити. Попут немира водених бујица 
душа му се растакала у меланхолији свакодневице. Про-
љеће је Нербо до култа обожавао. Да ли зато што је у 
зачећу прољећа рођен у новозавјетном знаку „Рибе”, из 
којег га запљускује мистицизам, надахњује религиозно 
и испуњава сензуалност? Или, можда, што је то врије-
ме обнове и рађања, цвјетања и буђења, вријеме у коме 
хладна и одвратна зима узмиче пред топлим вјетровима 
и млаким сутонима марта? Тада му радост доживљеног 
у поглед улива оптимизам, а кроз богатство зелене боје 
еротски острашћена природа покреће га из равнодуш-
ности. И, мада му у души већ одавно хара пустош, ово 
га прољеће пр è̀породи. Врати му се давна вјера у живот, 
одлучност да истрајава и снага да побјеђује. У тињавом 
погледу јавише му се спознаје о мирисима прољетних 
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ка, па, чим се сумрак спусти на планину, он исклија у 
облику омамног цвијета. Успављујући прах из своје кру-
нице кришом просу у сребро вилинског појила. И тек 
што воде упише таму ноћи, из мрачних шума измили-
ше златокосе нимфе. Острашћене, просипале су еротс-
ку жеђ по сочној кори младих бријестова. Врискале су 
пожудне и голе трљајући риђим маљама срама по квр-
гавим израслинама храпаве храстовине. Митски потоци 
чедности излише се на све стране. Ширио се божански 
мирис још нетакнуте дјевојачке чежње. Незајажљиве ло-
миле су младо дрвеће сласно примајући у себе њихова 
зарубљена стабла. Јахале су повијене кестенове гране 
и љутим млијеком риђе рус-траве трљале сисе, бедра и 
вреле бутине. Из сазреле таме ноћи, ко црна страшила 
подземних свјетова, насрнуше похотни кентаури. Рзали 
су и фрктали, ритали се и пјенили лучећи из разјапљених 
чељусти бујице осоке жуди. Пропињали су се и насрта-
ли опасно пријетећи ужареним удовима. Сва је планина 
воњала на трагове просутог сјемена мушкости и на зној. 
А оне су се, вреле и незасите, штедро подавале гладно 
упијајући њихове големе израслине. Омамљене кикотале 
су се и врискале, цвилиле и подрхтавале јашући на ши-
роким леђима разјарених чудовишта. У трену, понијета 
дионизијском игром, сва Мајевица плану. И не би дрвета 
ни камена, жбуна нити извора, а да их није тресла еротс-
ка грозница. Мијешали су се сјеме живота, крвава пјена 
и зној, и растакали по руменим траговима младости и 
невиности. Зачуђен Нербо осмотри околину. Под пла-
штом сумрака ћутале су непомичне силуете прастарих 
храстова: скривени у сјенци шумске таме, уздизали су 
се мрки обриси горостасних крошњи. А доле, земљом се 
ширио воњ распадања и влаге. У царству трулежи свјет-
луцали су отровном росом попрскани изданци подивља-

лих клијања. Тугаљиви мирис цвата аветињских љиљана 
и усковитлана јата увелих латица тек расцвјетаног бо-
сиља, ношени леденим вјетровима смрти, пролијетали 
су изнад мрког лица осмуђене земље. Исушена корита 
замрлих поточина прекривали су дивљи бокори кентаур-
ског пелина: пријетећи, попут змијског плеса, издизали 
су се изнад трагова скривених демона ноћи. Преко цр-
них амбиса мртвих усјека, ко сијенке умрлих, лелујала 
су повјесма паучине судбински уткане у дријемеж све-
колике трулежи. Свуда се ширио кисели задах храстове 
коре и отровна осока што се циједила из тамних дупљи 
црвоточних оријаша. Ко зрела губа милила је расточена 
слуз низ голе трупине обескореног дрвећа. Запах трулих 
сјенокоса мијешао се се буђавим смрадом гљива лудара. 
Све се распадало. Самртни дах болесног вјетра злослут-
но је ломио голе гране по опустјелим планинским за-
бранима. Свуда су летјела мртва јата искиданих латица. 
Болесно жутило биља испјевавало је успаванку смрти 
увелим пупољцима. А доле, лицем јалове земље, смеђи 
тепих јесење трулежи и зелене чалме отровних кукурјека 
прождирали су посљедње трагове рађања. Тумарајући по 
мрким расјелинама угажене земље и спаљене траве, раз-
горопађене, урлале су звјери, омамљене крештале пти-
це, разроване јечале поточине. Све се грчило, дахтало и 
повијало. Згажене лежале су гомиле окрвављене коре, 
сабласно штрчали поломљени врхови унакажених из-
данака, догоријевала спржена трава и спаљени честари. 
Кључале су замућене воде планинских потока, кипила 
врéла горских извора. Ширила се усковитлана пà̀ра, бје-
ла и окрвављена, дизала се до небеса: густа и узаврела 
разливала се тамом стољетних шума и нагрђеним лицем 
опустошених пропланака. У вратоломној игри дивљих 
оргија горјели су и небо и земља. Свуда се видјела слика 



14 1�

ка, па, чим се сумрак спусти на планину, он исклија у 
облику омамног цвијета. Успављујући прах из своје кру-
нице кришом просу у сребро вилинског појила. И тек 
што воде упише таму ноћи, из мрачних шума измили-
ше златокосе нимфе. Острашћене, просипале су еротс-
ку жеђ по сочној кори младих бријестова. Врискале су 
пожудне и голе трљајући риђим маљама срама по квр-
гавим израслинама храпаве храстовине. Митски потоци 
чедности излише се на све стране. Ширио се божански 
мирис још нетакнуте дјевојачке чежње. Незајажљиве ло-
миле су младо дрвеће сласно примајући у себе њихова 
зарубљена стабла. Јахале су повијене кестенове гране 
и љутим млијеком риђе рус-траве трљале сисе, бедра и 
вреле бутине. Из сазреле таме ноћи, ко црна страшила 
подземних свјетова, насрнуше похотни кентаури. Рзали 
су и фрктали, ритали се и пјенили лучећи из разјапљених 
чељусти бујице осоке жуди. Пропињали су се и насрта-
ли опасно пријетећи ужареним удовима. Сва је планина 
воњала на трагове просутог сјемена мушкости и на зној. 
А оне су се, вреле и незасите, штедро подавале гладно 
упијајући њихове големе израслине. Омамљене кикотале 
су се и врискале, цвилиле и подрхтавале јашући на ши-
роким леђима разјарених чудовишта. У трену, понијета 
дионизијском игром, сва Мајевица плану. И не би дрвета 
ни камена, жбуна нити извора, а да их није тресла еротс-
ка грозница. Мијешали су се сјеме живота, крвава пјена 
и зној, и растакали по руменим траговима младости и 
невиности. Зачуђен Нербо осмотри околину. Под пла-
штом сумрака ћутале су непомичне силуете прастарих 
храстова: скривени у сјенци шумске таме, уздизали су 
се мрки обриси горостасних крошњи. А доле, земљом се 
ширио воњ распадања и влаге. У царству трулежи свјет-
луцали су отровном росом попрскани изданци подивља-

лих клијања. Тугаљиви мирис цвата аветињских љиљана 
и усковитлана јата увелих латица тек расцвјетаног бо-
сиља, ношени леденим вјетровима смрти, пролијетали 
су изнад мрког лица осмуђене земље. Исушена корита 
замрлих поточина прекривали су дивљи бокори кентаур-
ског пелина: пријетећи, попут змијског плеса, издизали 
су се изнад трагова скривених демона ноћи. Преко цр-
них амбиса мртвих усјека, ко сијенке умрлих, лелујала 
су повјесма паучине судбински уткане у дријемеж све-
колике трулежи. Свуда се ширио кисели задах храстове 
коре и отровна осока што се циједила из тамних дупљи 
црвоточних оријаша. Ко зрела губа милила је расточена 
слуз низ голе трупине обескореног дрвећа. Запах трулих 
сјенокоса мијешао се се буђавим смрадом гљива лудара. 
Све се распадало. Самртни дах болесног вјетра злослут-
но је ломио голе гране по опустјелим планинским за-
бранима. Свуда су летјела мртва јата искиданих латица. 
Болесно жутило биља испјевавало је успаванку смрти 
увелим пупољцима. А доле, лицем јалове земље, смеђи 
тепих јесење трулежи и зелене чалме отровних кукурјека 
прождирали су посљедње трагове рађања. Тумарајући по 
мрким расјелинама угажене земље и спаљене траве, раз-
горопађене, урлале су звјери, омамљене крештале пти-
це, разроване јечале поточине. Све се грчило, дахтало и 
повијало. Згажене лежале су гомиле окрвављене коре, 
сабласно штрчали поломљени врхови унакажених из-
данака, догоријевала спржена трава и спаљени честари. 
Кључале су замућене воде планинских потока, кипила 
врéла горских извора. Ширила се усковитлана пà̀ра, бје-
ла и окрвављена, дизала се до небеса: густа и узаврела 
разливала се тамом стољетних шума и нагрђеним лицем 
опустошених пропланака. У вратоломној игри дивљих 
оргија горјели су и небо и земља. Свуда се видјела слика 



16 1�

пустоши и клонуле звјери. Исцрпљени кентаури самр-
тно жедни исушивали су посљедње капи горских поји-
ла. Пресахлим коритом рјечице Тавне, опијене мирисом 
разврата, голе, тетурале су нимфе и менаде. Размеђом 
Храстове Косе, рјечице Тавне и Карауле ширио се опојан 
мирис блуди и пожуде. Крвави трагови жестоке љубав-
не игре прекривали су и шуме и друмове, мутили горске 
изворе и руменим стидом дјевојачке чедности бојили и 
воду и земљу. Преко зараслих међа влажних поточина 
и густих живица црнотрна, отужно, ко из раскопаних 
гробова, ваљао се тежак смрад мемле и жабокречине. 
Црвена уродица ситних гроздова некаквог подивљалог 
плода осипала се по бескрвном лицу Нербове Мајеви-
це. Посвуда каменио се вапај бола и умирања. Земљу је 
притискала сјенка заборава оплакујући увелу бјелину 
прољетног цвâта. А подну сасушених крошњи замрли 
лелек Касарлијске ријеке прождирао је немуште урлике 
умирућег звјериња. У загрљају порозне сиге побјешњели 
дах леденог вјетра откидао је промрзле влати скамење-
не маховине. Из очију свеколиког зла расипала се роса 
отровног једа по блиједом сувом лицу биља. Унаоколо 
аветна смрт халапљиво је гутала златни полен са ријет-
ких круница узалудних цвјетања. Изнад влажних ждрије-
ла зараслих стублина, ко бијела привиђења, промицале 
су сјенке објесног пировања демона ноћи. Кисели воњ 
трулог жира и затрованих шумских плодова разносиле 
су мутне наплавине самртних киша. Непрегледно море 
корова, што је немилице исклијавало из црних мочвара, 
ширило се на све стране.

Нербо се пажљивије загледа у таму. На окрвавље-
ној обали вилинског појила, клонуо од умора и поспа-
ности, дријемао је зелени цвијет усамљеног кукурјека. 
Воњ зреле трулежи ко смртоносни талас разливао се ук-

летим стратиштем прегажене планине; осјећало се при-
суство неумитног умирања. Задах лешина у распадању 
и сагорјела трулеж трагова бешчашћа тровали су му и 
мисли и разум. Смалаксао од запрепаштења Нербо се те-
турао и посртао. Од ватре сажежене очи једва су назира-
ле куда иде. А пред њим, ко таласима избачена лешина 
бајатог утопљеника, протезала се мрка трупина спаљене 
Мајевице. Жесток смрад устајале мемле и воњ сагорје-
лих згаришта нагризали су му душу. Вјетром ношена 
гареж, попут мрке меласе сатрулих плодова, прекривала 
му је и лице и тијело. С напором се одржавао на стр-
мој стази што је лијењо вијугала ка уклетом врху. „О, 
зар је ово моја Мајевица?”, болно завапи. „Зар су ово 
успомене моје младости? Боже, све је пусто и огољело. 
Како су сабласни мртви друмови и аветно црне спаљене 
шуме? Зашто, господе?”, простења Нербо и длановима 
прекри сузе. А кад поново погледа, од призора бола ни-
чега није било. Стара планина као да се прену: потоци 
јој изнова зажуборише, густим крошњама захуча весела 
пјесма вјетрова. У заносу траве су се предавале плесу, а 
до малочас влажне и тамне поточине испуни свјетлост и 
цвјетно шаренило најљепших боја. Погледом Нербо је 
миловао невину бјелину витких бреза и обнажене оба-
ле бистре Тавне. И ова га слика, као ко зна колико пута 
до сада, врати Сарајеву, у далеку прошлост, у вријеме 
када је наслоњен на зид школе чекао велики одмор Прве 
гимназије, надајући се да ће опет видјети своју Бибија-
ну. Осјети неизмјерну тугу немоћан да одговори на вје-
чито питање: има ли краја његовим патњама и трагању 
за изгубљеном дјевојком? Мада осјети немоћ, схвати да 
живот није увјек оно што бисмо жељели: горка спознаја 
га врати сликама стварности. Изнад сеоских забрана и 
мрких честара, попут ћесарског дуката, златило се лице 
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залазећег Сунца. У ружичастом мору вечерњег огња, 
преморени од несанице, дријемали су сокаци његове па-
ланке. Над високим крошњама неолитских ораха проми-
цало је мрко прамење вечери наговјештавајући још једну 
немирну ноћ. Нербо осјети лаку дрхтавицу, лијено зијев-
ну, промрси: „Дођавола, опет су ме витлали вјетрови сна. 
Зар ми и овај дан оде у неповрат?” Обузет лаким дрије-
межом и заморен јаловим мислима враћао се страшним 
сликама из минулих сновиђења. Није знао да ли је све 
што је видио траг исконских догађања, или су сцене блу-
ди и разврата, што се издешаваху на његовој Мајевици, 
тек симболично предсказање пропасти. Демонске оргије 
нимфи и кентаура и крвави трагови по опустошеној пла-
нини испунише му душу зебњом. Помисли: „Зашто се 
ове игре зла баш на мојој Мајевици дешавају? Зашто ми 
одвратне слике никако с ума не силазе? Ко се усуђује да 
дјевичанску бјелину бреза у стратиште зла и крви пре-
твара? Због чијег гријеха прастаром планином урлају 
вјетрови црног ада?, и што је тутњава из утробе земље 
тако злокобна и пријетећа? Није ли анатема, што изнова 
стиже, само дио давног мајевичког гријеха који пред не-
бесима још није искајан?”

сјећање прво

Нека мудрост твоја храна буде 
за све духовне глади наше

Нербо Нивас кир Караулан усни да је на својој Маје-
вици. Опијен свјежином шума и сјенокоса сањарио је 
под старом дуњом одмарајући и душу и тјело. И баш на 
Илиње, кад старозавјетни громовник на ватреној кочији 
небесима пролази, Нерба савлада сан. У њему много шта 
чудесно видје. Усни пророка Илију: однекуд с небеса си-
лази и говори му: „Тражећи Еденске вртове ово претпо-
топно станиште угледах. И алку чудесну, исковану од 
памћења, видјех, за којом лађа небеска сидриште нађе. 
Баш на овој, јужној падини, изнад подземних токова про-
лазности, препознах да се још из времена прије Дави-
да девет огњишта зà̀лēже. Осам у роду бијаху, а девето 
вољом господњом би подарено да од небеса милост љу-
дима буде. Изнад овог дубоког ожиљка, гдје се надмећу 
вјетрови добра и зла, на размеђи Храстове косе, рјечице 
Тавне и Карауле, одвајкада клијају сјемена лимба. Ту је 
вријеме још за живота Давидова стало. И само је судби-
на, што овуда већ миленијумима промиче, поуздан свје-
док да је давнашња анатема парадигма свим страдањима, 
што се било када или било гдје у универзуму издешаваху. 
У овој бешици од клетви и несаница заметнуо се први 
јалови полог да злом мрвом нечастивог међу безгрјешне 
и непорочне горко сјеме сумње посије. А када спасени 
из Нојеве лађе изађоше, у клици прво зрно радозналости 
препознаше. И од тада, веле, да и гријех настаде. Од тих 
времена на стублинама изнад твојих Савичића зле виле 
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напитке отровне справљају, а на изворима што из ада 
истичу урокљиве очи зла се огледају. Рјечицом Тавном 
теку сузе покајнице, а по раскршћима караулских друмо-
ва ноћне утваре трагове проклетства утискују. Овуда на 
горским појилима зли дуси сугреб остављају; у крошња-
ма црних шума Храстове косе душе грјешних покајника 
вјетрови пакла вијају. По Савичићким сјенокосима џи-
липи похотних кентаура на менадама жеђ еротску гасе; у 
годовима гробљанског мраморја ожиљци миленијумског 
умирања су утиснути. Овдје су плодови – отров, а воде 
– слатка омама од које се прошлост заборавља. Сем лу-
дара, других гљива овдје нема; небески громови једина 
су ватра на којој се грију кости давно упокојених преда-
ка. Ту се немилосрдна ријеч пророка заувјек скаменила. 
Ту си и ти, Нербо, у почецима архесвијести свој први и 
неопростив гријех починио. Од тада је на овој уклетој 
размеђи патња правило, а спасење порок. Овим лимбом 
вјечите грјешности пророци и јеванђелисти већ одавно 
не ходе; легенда вели да су Еденски вртови, тај господњи 
дар првом човјеку, баш овдје били. Дођох, грјешни Нербо, 
да препознам шта се то давно скривено у грјешној спи-
рали заборава догодило, па страшна анатема прождире и 
рађања и умирања. На овој размеђи, затеченој у судбин-
ском загрљају Храстове косе, рјечице Тавне и Карауле, 
човјек је од постанка засејавао сјеме добра, а најчешће 
жњео плодове зла. Баш ту, на тој уклетој мрви земље, и 
гладан и жедан, и го и бос, истрајаваш животну кушњу и 
ти, Нербо Нивасе кир Караулане. А када спознаш грије-
хове своје, ридаћеш дуго и неутјешно.” Пророк то рече 
и ишчезе. Лежећи као скамењен под старом дуњом, гдје 
се ко зна колико пута у дубину небеских тајни спушт-
ао, Нербо Нивас кајању се преда. „О, господе, мрва сам 
ситна и слабашни смртни створ, јерес људска што до-

стојна небеске милости није. И радост и туга, и гријех и 
покајање, све је у немилости проклете људске судбине. 
Учини, велики боже, да неразум мој смртни из ове таме 
пут свјетлости нађе. А ако је гријех мој велик и неопрос-
тив, ослободи ме зле промисли и памћења злог, да нака-
на моја смртничка у забораву и несвјесном сконча. Нека 
добре силе небеса препорођеном духу мом и вода и хра-
на буду; нека вјетрови свјетлости твоје дах мојој души 
врате, па, гријеха ослобођена, љубављу да се обоготво-
ри. Упути ме, господе свемудри, бистром извору твоје 
мисли; одбрани ме од проклетства и таштине, подозрења 
и самољубља; да ми твоја истина буде прва истина, љу-
бав твоја да васкрсне и у души и тијелу мом; да зрно род-
ности твоје процвјета у златни клас зрна живота, а сјеме 
живота из златног класа рода твог да нама смртницима 
буде небески дар и златно клијалиште нових живóта. 
Господар да нам будеш увјек, и један. А множина жêља 
наших, из којих једино проклетство нудимо; нека сагори 
у ватри доброте твоје; нека нам клијалиште твоје зреле 
сокове живота дарује, а хљеб и вино којим нас храниш и 
жеђ нам толиш нека буду тијело и крв твоја, из којих ће 
се отјелотворити крв и тијела наша. Нека мудрост твоја 
храна буде за све духовне глади наше, јер ти си, господе, 
истина и храна свих живота. Из твоје је истине посијано 
сјеме постања, а из тог сјемена никао је живот.” 

Док се молио, Нербо Нивас кир Караулан осјети 
снажну духовну и физичку глад. На старој дуњи изнад 
њега плодови још не бијаху зрели, а мирисни цват дивље 
дјетелине вољом господњом храна би пчелама подарена. 
Нербо се смјерно прекрсти и загледа у тамну планину. 
Отуд, из брвнаре Петра Богомољца ширио се сладуњав 
воњ гљива лудара. Сјети се да му се у његовим Савичићи-
ма, сем Петрове, још најмање осам софри нуди. Упита 
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се: „На којој је кора хљеба најтврђа?” Зна да је хљеб-
ни плод дар господњи, као што је и свака мрва живота 
од небеског плода. И све што имамо и знамо, желимо и 
постижемо, свако добро и зло, и бол и радост, кушња и 
кајање, све је небеска воља и промисао божја. Гледамо 
ли, видјећемо; слушамо ли, чућемо; пробамо ли, споз-
наћемо. „А шта је ова црна планина испред мене?”, по-
мисли. „Видим: и дуга је и висока, непроходна и дубока. 
Није ли она граница нашег сазнања; или је негдје иза ње 
спас? А можда се са невидљиве стране унедоглед шири 
црни океан људског проклетства, та наша вјечна жудња 
да докучимо забрањено? Нису ли нам и духовна и физич-
ка чистота жртве сопственог зла? Срља ли човјек кроз 
несанице и блудна згрјешења своја оном проклетом часу 
и мјесту Армагедонском, ‚трећој’ и посљедњој ријечи 
откровења пророкова? Да ли је човјек заиста непролаз-
ни расадник проклетства, у коме је таштина постојана, а 
све што је богу наклоно и истини блиско, одурно му је и 
туђе? Је ли час смрти апсолутни трен спасења за оне који 
су вјеровали у живот? Или ће и даље, не препознавши 
у себи грјешнике, заблуђени, мислити да су вјерници? 
Морамо ли корачати странпутицом, убијеђени да је то 
једини пут ка избављењу и истини? Знам: он са небеса 
гледа све, постојан је као свјетлост, а непогрјешив као 
истина. Њега, господа сведржитеља не можемо заварати. 
Он ће лако, у милијардитим отисцима наше прошлости 
и садашњости, и добре и зле трагове будућности препоз-
нати. Хоће ли и нас једном по нашој заслузи наградити?” 
Нербо опет погледа чудесну планину. Сад спозна да су 
људске жеље обични привид, а да плодови живота знају 
бити и слатки, и опори. Јер, господ нам удахњује живот, 
а час и начин смрти сами морамо одабрати. Он нам је 
ум и снагу дао да добро од зла знамо одвојити; препоз-

нати шта је истина, а шта лаж. Плитка људска свијест 
једина је грба којој пристају сви самари. Зар нам велика 
страдања наша нису довољно искушење и опомена да се 
само путевима небеским до свјетлости душе стиже? Али, 
та срећа плод је који нам се нуди у висинама, па, само ако 
смо му дорасли, њиме ће нас небеса и наградити. „Свако 
недокучиво грожђе је кисело.” писао је Езоп, баш као 
што нам је одвратно све што се сáмо нуди. Још хеленски 
мудраци говораху: „Упознај себе, упознаћеш универзум 
и богове.” Па, зашто човјек том циљу не тежи? Можда 
не зна како се тамо стиже, у тај мисаони лимб, у ванв-
ременско и непојмљиво? Чека ли нас тамо хук вјетрова 
који се не чују? Теку ли одонуд ријеке које се не виде? 
Живе ли тамо стољетне шуме што ничу из црних токо-
ва подземних вода смрти? Да ли се тамо, под теретима 
опорих искустава, просторима миленијумских анатема, 
истрошеним друмовима путује? Или су онамо вилин-
ска појила посута звјезданом прашином, у којој дрије-
мају умилни небески вјетрови? Нуди ли се и тамо сјај 
из божанских очију, процвао у маглинама мартовских 
сазвијежђа? Или су свуда трагови човјеколиких немани, 
посљедњи ожиљци апокалиптичне звјери, која се богзна 
када одселила из памћења источних Христових сљедбе-
ника? Зар се смртничка спирала лимба судбински и тамо 
среће? У ћутањима сфинги скривени су лажни митови, а 
беспућима сјеверних вјетрова изданци живота више не 
ничу. На побуђалим обећањима западне охолости давно 
су сагорјели трагови негријеха, па зашто мрву безгрјеш-
не нафоре у претпотопним племенима југа тражити?

Обузет бројним питањима, Нербо се прену. При-
мјети да дан јењава. Златасти засун сунчевих јáтā жедно 
је слијетао на западна појила. У мору пурпура купао 
се рâни сутон нудећи блудно тијело страстима похотне 
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ноћи. Али, у тој слици више не би црне планине. Не би 
ни мрке силуете богомољчеве брвнаре. Зрели пупољ-
ци раних љиљана отварали су мирисне погледе жедно 
упијајући медену свјетлост небеса. У тамне крошње не-
олитских шума спусти се ноћ. Модра симфонија смрка-
вања устрепта изнад поспане Мајевице, и све се предаде 
сну.

сјећање друго

Пјениле су златне комине и текле ријеке 
слатке осоке

На спавање пође и Нербо. Вријеме сна му је било 
небески дар у коме се потпуно искључивао из стварнос-
ти. Тако, бескрајно сретан, пловио би непрегледним прос-
транствима маште и задовољства. Али, сада је стизала 
још једна јесен, вријеме Нербових неуроза и неизљечиве 
носталгије за љетом. Мучила су га размишљања о мрској 
зими, па је бјежао у дјетињство, у своје Савичиће, гдје је 
било само девет кућа, углавном малих. Љупке као печур-
ке, покривене мрком шиндром, личиле су на дрјемљиве 
птице скривене у крошњама воћњака. Грађене од храс-
тове јапије и ћерпича, а често и клесаним каменом, биле 
су топла и удобна станишта. Подруми дебелих зидова, 
прављени од пјешчаника, којег је по њивама и шумар-
цима било у изобиљу, заједно са таванима кориштени су 
као спремишта свега потребног за опстанак. Били су и 
трап и остава, складиште и магаза. Куће, високих и стр-
мих баџа, намјерно су подизане у воћњацима, а они су 
по родности били надалеко познати. Зато су овдашњи 
тавани кориштени и као спремишта и као пушнице. У 
њима су остављани: суво месо и сланина, воће и поврће, 
свакојаке траве за чајеве, и много шта друго. Нербо се 
сјећа док је био дијете да се крадом пењао и уживао у 
том царству пребогатом орасима, сувом шљивом, јабу-
ком и оскорушом, вијенцима паприке и лука, дуњама и 
сочним крушкама. Свега је тамо било, свега што је сељак 
ујесен у својој градини или воћњаку прибрао. Била је то 
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ризница тако богата да се с тим изобиљем једино дјечја 
машта могла носити. Нербо се најрадије сјећао пршуте 
што је висила о пантама, златастожута и, по правилу, 
чађава. Напросто је мамила Нерба. Све је то још живо у 
његовом памћењу. Ни сам не зна шта би дао да се врате 
та безбрижна дјечја времена, богатство и дарежљивост 
природе, чистота и ваздуха и земље, и мирисне траве, и 
зеленило, бистре воде и стољетне шуме. Да га зими грију 
зидане фуруне, па, док снива, да му се блажена душа на-
паја слатким мирисима печених хљебова. Тада су зиме 
биле драге. Бројне дјечје радости на снијегу поништа-
вале су му одвратност према хладноћи. А прелијепе 
приче чича-Јована Симина, званог Исус, бијеле зимске 
ноћи претварале су у магично царство вила и чаробњака. 
Понекад би Нербо заспао на сувој комушини опијен ми-
рисом меке свилице и жамором окупљених сељана. На 
таквим сијелима причало се о духовима и вјештицама, 
добрим и злим вилама, дивовима и змајевима, до дубо-
ко у ноћ. На прелима би се завлачио у велика повјесма 
чисте и топле вуне, или би од влакана тучене конопље 
правио бркове засмијавајући и себе и друге. Био је веома 
несташно дијете. Колико год да су на њега викали да се 
смири, више им се чинио забаван и мио. А сијело и не би 
било сијело без њега. Већ тада је научио да свуда буде у 
центру пажње, да води главну ријеч; да све од њега по-
чиње, или да се њиме завршава. Био је кућно мезимче, а и 
у селу су га тако прихватали. У јесен, доле по качарама и 
поточинама, кад надођу комине и замиришу ракијски ка-
зани, он би ноћима глуварио с одраслима слушајући при-
че и пјесме; а ако би се друштво понапило, обично и он 
би окусио мало ватрене мученице. Тако је било на селу. 
Ракија – умјесто воде, а врућа – као чај или лијек, давана 
је и дјеци. У Нербу још живи слика сеоских кућерака, 

дрвених доксата окићених вијенцима јесењих плодова 
и трáвā. На улазним вратима сваке кровињаре око ма-
лог дрвеног крста свијао се вјенчић мирисног босиљка. 
Вјеровало се да је добар чувар здравља. У дворишту, до 
куће, уџера. Служила је као спремиште за рухо и рубине, 
стајаћу обућу и дјевојачки вез. Ту је чувана и опрема за 
славе и преславе, чиста и опеглана постељина за нена-
дана госта, и још којешта. Између ње и куће – цвјетњак 
његован дјевојачким сузама и уздасима. Мирис мајских 
ружа, ношен крилима планинског повјетарца, опојно се 
ширио и по верандама и по собама. Све је мирисало – и 
кућа и двориште. Бескрајним воћњацима свуда је буја-
ло, нарастало и зрило. Топло љето несебично је нудило 
благе сутоне и слатке плодове, а око главе госпе природе, 
као сунчева круна, златио се вијенац класја пшенице. У 
зеленим њедрима шапутали су снени зрикавци, из сањи-
вог погледа текле ријеке свитања, у мислима дријемали 
модри сутони. С јесени, окићени јатима врабаца што су 
снивали царску гозбу, мамили су препуни амбари жутог 
зрневља. Свуда се сретало богатство. Пјениле су златне 
комине и текле ријеке слатке осоке. А човјек је волио 
ширину и слободу јер се у слободи и рађао и умирао. 
Колико је било небо високо, још је даље машта сезала. 
Гдје год би макао, и камо год би погледао, од бујности 
и чистоте све је мирисало. На свему су се очи одмарале, 
душа пунила задовољством.

А сада – Нербо сједи у својој радној соби трошећи 
дан за даном и годину за годином. Од добра му је ос-
тала машта; зло му се сáмо нуди. Највећа му је брига 
како да одржи здравље и остане при чистој свијести. На 
селу, док је био дијете, слушао је цвркут птица и јеку 
сјекира по шумовитим странама, успављивао га је крис-
тални жубор потока и хук густих планинских вјетрова. 
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Безбрижно заваљен у младу дјетелину погледом је мило-
вао јасно плаветнило небеске свиле и бијела стада паму-
частих облачића. Сада га са екрана плаше ужасима рата 
и свирепим људским кланицама. Бомбардују вијестима, 
свакодневним поскупљењима, временским непогода-
ма и технолошким катастрофама. Најављују несташице 
обећавајући боље сјутра, а оно никако да стигне. А шта 
би јадни човјек да нема свега тога? Шта би без многих 
јалових обећања? Пресвиснуо би од усамљености у мо-
нотонији и безизлазу. Да може, вратио би се Нербо својој 
Мајевици по цијену да тамо мора јести здраву храну, 
удисати чист планински ваздух и пити бистру извор-
ску воду; да мора „трпити” благо миловање вјетрова и 
слушати умилни шапат горостасних шума. Одољевао 
би пјесмама цврчака и птица, меденом зујању пчела и 
бумбара. И присуство фазана и јаребица он би „подно-
сио”. А, ако треба, и рику горских јелена што се почесто 
чују отуд, преко Касарлијске ријеке. Слушао би грактање 
гавранова са сувих и огољелих врхова стољетних храс-
това. Све би то Нербо „трпио” само да се врати успоме-
нама из младости. Н è̀ка ових година, нису му тешке, има 
их онолико колико може носити. Овдје, између четири 
зида, немушто разговарајући са демонима и привиђењи-
ма што му се кревеље из радија и кезе са ТВ екрана, Не-
рбова се леђа више повијају. Понеки испразан сусрет са 
сусједом своди се на јалово трабуњање око привредног 
и политичког стања у земљи. Мучи га неизвијесност: да 
ли ће сљедеће поскупљење бити осамдесет два, или сто 
осамдесет два процента? Владају посна времена, свуда 
апатија и безвољност. Чује се ехо јединог питања: докад 
овако? Зато би Нербо радо на своју Мајевицу, па, коли-
ко посије, толико ће жњети. Роди ли – биће; ако нема 
– родиће. Протезаће се колико је губер дуг, али далеко од 
свакодневних ужаса.

сјећање треће

Један човјек зна једно, а вас свијет све

И сада, после много времена, Нербо се са нос-
талгијом сјећа лијепог, мада, сиромашног дјетињства. У 
успоменама враћаће се причама и несташлуцима, свјес-
тан да су из доба о коме једино може маштати. Сања-
риће окован простором и проблемима које свакодневица 
доноси. У чудесном сну Нербова размишљања о много 
чему, и о коњима, који су у његовом крају били ријет-
кост, знатно ће се промијенити. Одувјек је знао да су те, 
људима блиске животиње, невјероватно лијепе и љупке. 
Коњи су га подсјећали на безазлене живе лутке, с којима 
се могао дуго играти. Ипак, Нербова љубав према коњи-
ма трајаће само до оног пресудног сна, у коме се срео 
са митским кентаурима. Уобразиће да су коњи, наизглед 
одани људима, по много чему кобна створења. Тај чудес-
ни сан вратиће га у времена када му је чича Јован Симин, 
звани Исус, испричао потресну причу о злокобном аус-
троугарском кљусету, које је сиротом ђеду Манојлу из 
Чакловице несагледиву несрећу донијело. А чича Јован 
Симин био је ријетко добар човјек. Мада ни дана није 
ишао у школу, не само да је знао читати и писати, но је 
био упућен у многе животне тајне, које су другима нај-
чешће биле недоступне. У Нербовој успомени остао је 
као човјек благе нарави, увјек сјетно насмјешен. Није био 
говорљив. Али, ако би причао, чинило се да чује умилни 
жубор планинског потока. Био је старина великог искус-
тва и богате спознаје. Гдје год је ишао, пјевушио је ситно 
и дрхтаво прелијепе литургијске напјеве; Нербова прва 
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сусједом своди се на јалово трабуњање око привредног 
и политичког стања у земљи. Мучи га неизвијесност: да 
ли ће сљедеће поскупљење бити осамдесет два, или сто 
осамдесет два процента? Владају посна времена, свуда 
апатија и безвољност. Чује се ехо јединог питања: докад 
овако? Зато би Нербо радо на своју Мајевицу, па, коли-
ко посије, толико ће жњети. Роди ли – биће; ако нема 
– родиће. Протезаће се колико је губер дуг, али далеко од 
свакодневних ужаса.

сјећање треће

Један човјек зна једно, а вас свијет све

И сада, после много времена, Нербо се са нос-
талгијом сјећа лијепог, мада, сиромашног дјетињства. У 
успоменама враћаће се причама и несташлуцима, свјес-
тан да су из доба о коме једино може маштати. Сања-
риће окован простором и проблемима које свакодневица 
доноси. У чудесном сну Нербова размишљања о много 
чему, и о коњима, који су у његовом крају били ријет-
кост, знатно ће се промијенити. Одувјек је знао да су те, 
људима блиске животиње, невјероватно лијепе и љупке. 
Коњи су га подсјећали на безазлене живе лутке, с којима 
се могао дуго играти. Ипак, Нербова љубав према коњи-
ма трајаће само до оног пресудног сна, у коме се срео 
са митским кентаурима. Уобразиће да су коњи, наизглед 
одани људима, по много чему кобна створења. Тај чудес-
ни сан вратиће га у времена када му је чича Јован Симин, 
звани Исус, испричао потресну причу о злокобном аус-
троугарском кљусету, које је сиротом ђеду Манојлу из 
Чакловице несагледиву несрећу донијело. А чича Јован 
Симин био је ријетко добар човјек. Мада ни дана није 
ишао у школу, не само да је знао читати и писати, но је 
био упућен у многе животне тајне, које су другима нај-
чешће биле недоступне. У Нербовој успомени остао је 
као човјек благе нарави, увјек сјетно насмјешен. Није био 
говорљив. Али, ако би причао, чинило се да чује умилни 
жубор планинског потока. Био је старина великог искус-
тва и богате спознаје. Гдје год је ишао, пјевушио је ситно 
и дрхтаво прелијепе литургијске напјеве; Нербова прва 
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сазнања о животу и о религији била су чичин дар ме-
зимцу. Пошто би му пружио прегршт сувих јабука или 
оскоруша, старац је започињао причу. Биле су истини-
те и проживљене. Иако судионик свега, некако се чинио 
једва присутан, вјечито се скривао у улози неког другог. 
У почетку то је Нербу сметало; што је вријеме одмицало, 
а Нербо постајао мудрији, чичино бјежање у сјенку више 
му се допадало. Знао је да је то једна од његових врлина, 
мада стриц Јован никада није покушао да му на то укаже. 
Тако је Нербо ненаметљиво обогаћен искуством недвос-
мислено спознао да је људска скромност једна од бољих 
човјекових особина. Начин на који му је чича много 
шта представљао показао се најприкладнијим обликом 
васпитног утицаја на Нерба. Јован Симин био је убоги 
сиромах племенита и раскошна духа, каквог је могла је-
дино Мајевица изњедрити. Знао је Нербо да је тај добри 
човјек понекад само једном дневно јео, а каткада ни јед-
ном. Неимаштина је била његова, и ничија више. Ни тада 
ведрина духа и озареност лица нимало се нису губили.

„Било је вријеме зрења шљива”, сјећа се Нербо, 
„дани краћи”. „А, жестина љетних врућина није попушт-
ала. Он и чича сједили су на храстовом трупцу подно 
качаре загледани низ косину, по којој се таласала плави-
часта пучина шљива и винограда. Слатка зрелина спушт-
ала се до мајевичких обронака, куда је текла Касарлијска 
ријека. Скривена у дубокој сјени густих врба и јошињака, 
та бистра планинска вода је појило шумске дивљачи. С 
друге стране, попут хрбати разбјешњелог бика, не висо-
ка, али дуга, протезала се шумовита Мајевица. Златасти 
преливи лишћа и бјелина брезове коре подсјећали су на 
запјенушало златно море. Штапом од суве дреновине 
чича је показивао травнати пропланак изнад Храстове 
косе, на коме се видјело неколико напуштених брвнара.” 

„Гледај, синко, оно су остаци колиба из времена 
када сам ја био дијете”. 

И док је мирисала комина шљива, и џанарика, по 
којој се мотају ројеви оса и комараца, чича је започињао 
нову причу. Скоро да нису примјетили када је догорјело 
огњиште септембарског сунца утонуло иза модрих шума 
Мајевице. Ђекад би се чуо скоро побожан глас Нербове 
стрине Јоке. Звала их је у кућу говорећи да је септем-
бар јесењи мјесец и да му није вјеровати. „Тешто, тешто, 
златице моја”, одазиво се чича Јован. „Него, додај де ми 
бардачић, он је бољи и од гуња и од фуруне. Ако бог да, 
ускоро биће нове, па ће се и зима лакше поднијети.” И док 
је било ракије којом су се њих двојица кријепили, сједили 
су у сутону омамљени топлим миољским предвечерјем. 
Тек понекад чича је престајао с причом да ослушну рику 
јелена на појилу. „Видиш, синко”, замишљено би стари-
на. „Оно што се из планине чује, је јека дивљине, фине, 
питоме дивљине. Сада су тамо јелени, кошуте, дивокозе, 
јата фазана и пиргавих јаребица. А кад сам био момак, 
отуд се чуло само завијање гладних курјачина. Казаћу ти 
једно чудо: у овим крајевима, сем курјака, другог опасног 
звјериња никада није било. Аман, нешто им не одговара. 
Откада потаманисмо вучије сподобе, накоти се, брате, 
свакојака дивљач. У предвечерје и ноћу ври старом пла-
нином. Оно с курјацима било је некако гордо а, богами, 
и језиво; колико се човјек осјећао одважним, толико је и 
стријепио, поготово зими. Није, вала, ни једна прошла, а 
да ти мрки гадови некога нису подерали. Међутим, ово 
сада, у нашој посестрими Мајевици толико је милозвуч-
но и примамљиво да бих ја, овако стар, иако је подоцкан, 
кренуо тамо да се предам том животу. Оно, мој брајко, не 
зна ни за подлост ни за мржњу; оно је, мој синко, слобо-
да; оно је смисао за који би ваљало живјети.” Чича Јован 
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сазнања о животу и о религији била су чичин дар ме-
зимцу. Пошто би му пружио прегршт сувих јабука или 
оскоруша, старац је започињао причу. Биле су истини-
те и проживљене. Иако судионик свега, некако се чинио 
једва присутан, вјечито се скривао у улози неког другог. 
У почетку то је Нербу сметало; што је вријеме одмицало, 
а Нербо постајао мудрији, чичино бјежање у сјенку више 
му се допадало. Знао је да је то једна од његових врлина, 
мада стриц Јован никада није покушао да му на то укаже. 
Тако је Нербо ненаметљиво обогаћен искуством недвос-
мислено спознао да је људска скромност једна од бољих 
човјекових особина. Начин на који му је чича много 
шта представљао показао се најприкладнијим обликом 
васпитног утицаја на Нерба. Јован Симин био је убоги 
сиромах племенита и раскошна духа, каквог је могла је-
дино Мајевица изњедрити. Знао је Нербо да је тај добри 
човјек понекад само једном дневно јео, а каткада ни јед-
ном. Неимаштина је била његова, и ничија више. Ни тада 
ведрина духа и озареност лица нимало се нису губили.

„Било је вријеме зрења шљива”, сјећа се Нербо, 
„дани краћи”. „А, жестина љетних врућина није попушт-
ала. Он и чича сједили су на храстовом трупцу подно 
качаре загледани низ косину, по којој се таласала плави-
часта пучина шљива и винограда. Слатка зрелина спушт-
ала се до мајевичких обронака, куда је текла Касарлијска 
ријека. Скривена у дубокој сјени густих врба и јошињака, 
та бистра планинска вода је појило шумске дивљачи. С 
друге стране, попут хрбати разбјешњелог бика, не висо-
ка, али дуга, протезала се шумовита Мајевица. Златасти 
преливи лишћа и бјелина брезове коре подсјећали су на 
запјенушало златно море. Штапом од суве дреновине 
чича је показивао травнати пропланак изнад Храстове 
косе, на коме се видјело неколико напуштених брвнара.” 

„Гледај, синко, оно су остаци колиба из времена 
када сам ја био дијете”. 

И док је мирисала комина шљива, и џанарика, по 
којој се мотају ројеви оса и комараца, чича је започињао 
нову причу. Скоро да нису примјетили када је догорјело 
огњиште септембарског сунца утонуло иза модрих шума 
Мајевице. Ђекад би се чуо скоро побожан глас Нербове 
стрине Јоке. Звала их је у кућу говорећи да је септем-
бар јесењи мјесец и да му није вјеровати. „Тешто, тешто, 
златице моја”, одазиво се чича Јован. „Него, додај де ми 
бардачић, он је бољи и од гуња и од фуруне. Ако бог да, 
ускоро биће нове, па ће се и зима лакше поднијети.” И док 
је било ракије којом су се њих двојица кријепили, сједили 
су у сутону омамљени топлим миољским предвечерјем. 
Тек понекад чича је престајао с причом да ослушну рику 
јелена на појилу. „Видиш, синко”, замишљено би стари-
на. „Оно што се из планине чује, је јека дивљине, фине, 
питоме дивљине. Сада су тамо јелени, кошуте, дивокозе, 
јата фазана и пиргавих јаребица. А кад сам био момак, 
отуд се чуло само завијање гладних курјачина. Казаћу ти 
једно чудо: у овим крајевима, сем курјака, другог опасног 
звјериња никада није било. Аман, нешто им не одговара. 
Откада потаманисмо вучије сподобе, накоти се, брате, 
свакојака дивљач. У предвечерје и ноћу ври старом пла-
нином. Оно с курјацима било је некако гордо а, богами, 
и језиво; колико се човјек осјећао одважним, толико је и 
стријепио, поготово зими. Није, вала, ни једна прошла, а 
да ти мрки гадови некога нису подерали. Међутим, ово 
сада, у нашој посестрими Мајевици толико је милозвуч-
но и примамљиво да бих ја, овако стар, иако је подоцкан, 
кренуо тамо да се предам том животу. Оно, мој брајко, не 
зна ни за подлост ни за мржњу; оно је, мој синко, слобо-
да; оно је смисао за који би ваљало живјети.” Чича Јован 
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брецне се ко из сна: „Опрости, синовче, ја подобро одлу-
тах у ширину па се одмакосмо од правог еглена, али за-
памти гдје стадосмо, па ујутро, чим се забијели, ако бог 
дâ, наставићемо.” Иако зна да у бардаку више нема му-
ченице, чича би га приносио уснама па онако испразна 
извлачио отужан воњ презасићен горком патоком. И, док 
је устајао, кратко се трзао штапом показујући према вра-
тима, на којима је стајала стрина Јока. У чистим бијелим 
рубинама, попут небеског привиђења, чекала је да њих 
двојица уђу. „Ајде, мало презалогајите, гладна стомака 
се не може коначити. Јес' да вечера није нека, има што 
нам је бог дао.” И док говори, старица спушта мршаву 
руку на Нербову косу, њежно га помилује, па сједне.

„Видиш, времена су тешка и посна”, опет би по-
чео чича, „за сељака, чини ми се, никада тежа. А и ова 
дивљина из планине, шта год човјек да посије, тек што 
се клицом помоли, до црне га земље згризе. Ако, и они 
су божји створови, ваља и њима живјети. Човјек је уман, 
зна да се снађе; ако је млађи, може и у варош, у вабрику. 
Веле, има посла главу да не дигне. Богами, чујем да се 
добро заради. Штô човјек мора јести ражани хљеб, црњи 
од црнога гаврана, кад може бијели сомун какав се и на 
царској соври виђа. Само, поштено ћу рећи: и када би се 
вратио у младост, у ону снагу којом сам се некада пасао, 
не би ишао на државни посо. Тамо човјек изгуби сваки 
ред. А, богами, и слободу. Ономад доље у кавани, код 
мог адоша Јована Милићевића пијемо џану и причамо о 
које чему, кад ево ти четворице с лимузином. Аман, да су 
наши, Босанци, по говору им видим. Помислих, белћем, 
некакви мајстори. На њима радничка одијела прљава и 
замашћена, базде, да немош дисат'. Кавана смрадом ог-
резла. И џана ми некако дође на крај срца ко да нафту 
пијем. Какав је то живот ако оно што с муком зарадиш, 

не мереш сербез и у мераку потрошити? Како ли би моја 
Златица дисала да је кућа пуна смрада те којештарије.

„Синко мој, јес' да сам сиромашан, земље имам 
мало, а толико и шумице. А оно кокошију што видиш у 
авлији, више су лисичје но моје. Оне двије козице, бог 
да ми их почува, нуто бруке, вимена им ко јумруци, ал' 
опет, када прођеш поред мог мљечара, све, брајко, мир‾и 
на живот и на здравље. Подлòжи зими моја Златица 
сиротињску вуруну, убаци грабов или буков пањић, па 
цијелу ноћ топло, и мирише. А зар има нешто здравије 
од дрвета. Нема, нема, мој синко. Био сам прошле зиме 
код моје Љубице у Семберији. Наоко добро живе, рекло 
би се права богатиња. Имају свега, и тичијег млијека ако 
затреба. Али, брате, грију се некаквим ћумуром из Мез-
граје, па не само што је црно и прљаво, него и смрди да 
данути не мереш. Ама, кажем ти, базди, трпит се не да. 
Остао би ја код њих и који дан дуже, оћера ме смрдљиви 
ђаво. Отада ми некако и Мезграја омрзла. Неки веле да 
је тај угаљ швапски изум: не само што се њиме грију, 
него, од њега, боже ми опрости, веле, и масло праве... 
Док је мени мојих козица, не треба ми ни швапско мас-
ло, а, вала, ни угља из Мезграје. Имам ја моју шумицу: 
проберем кржљаво, натруло, што вјетар обори, и таман 
се гријем цијеле зиме. Понеки нарамак се и из државног 
ерара нађе. Није поштено, али боље него да труне. Има 
власт шуме много, и није јој стало до покојег нарамка 
што Јован Симин крадимице отуд донесе. Ја кӳп‾им про-
зукло и отруло, суво грање, овренђале пањиће, и што 
поточине донесу. Тако, богами, чистим шуму од штето-
чина. Ономад поћерам тамо козе, па, брате, милина пог-
ледати. Чини се и љепша и напреднија шума куда сам 
ја суварке скупљао. Јес', и она је жив створ. 'Оће да се 
његује и пази. А кад већ поменух Швабе, далеко им кућа 
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била, сјетих се покојног Манојла из Чакловице, његових 
пет несретних синова и худе му жене Митре. А, вала, 
чини ми се, богатство није свакоме суђено. Не зна свако 
у њему ни да се снађе, а камо ли да ужива. Грдна несрећа 
се догоди Манојлу између ова два рата. А оба је Швабо 
започео, траг му се замео. Ето, богу вала, оба их изгуби.” 
Замишљена и сјетна лица, између ријетких залогаја чича 
Јован је рад започети нову причу. „Једи ти, срећо моја, 
не слушај мога Јована. Њему је баста причати. А преко 
залудна језика свашта се превали. Од празна еглена се 
не живи. Ево, већ је доцкан, вакат је за спавање, а ујут-
ро, вала, ваља уранити. И ламба ево жмирка. Требало би 
купит гаса, а и соли скоро да нема. До Кисељака је добар 
сат па, док инсан обави посао и врати се, ту је и пóдне.”

„Тешто, тешто, Златице моја”, благо ће чича Јован, 
„имаш право, јутро је паметније од вечери, а ноћ је за спа-
вање. Сустигли су јесењи послови, ваља и ранити.” Нека 
тишина завлада у кући; споља се јасно чуло завијање вјет-
ра од Мајевичких страна. Поред слутње да ће се вријеме 
измијенити, вјетар је доносио и гласове дивљачи.

Те ноћи Нербов сан прође у кошмару. А када се 
пробудио, изнад Дринске долине сунце бијеше високо 
одскочило. Од Гучева, разбијено ко јато бијелих птица, 
у свјетлости небеса топило се прамење јутарње магле. 
Захуктавао се још један ведар и зрео јесењи дан. Иза уџе-
ре неко теше. Нербо се не изненади кад угледа чича Јова-
на. Помисли: „Мора да је стрина Јока отишла у Кисељак, 
тако често буде.”

„Чича, вели, њему је дангубно ићи доле ради ситни-
це. За то вријеме може отесати коју дугу за кацу или вен-
дељ, то је једини начин да дође до неке парице. Како би 
иначе купили со, зеитин, гас, шећер, шаврањику и које-
шта друго. Нама двома много и не треба,” простодушно 
би говорио старина.

„А дође гост, он ти је као и најрођенији. Ма ко и ма 
одакле био, увјек је добро дошао. То је на Мајевици било 
од вајкада, па и данас је. Зато парица треба и за молитву 
и за славу, и о Божићу и о Васкрсу. Човјек воли од друго-
га да узајми, а, богами, мило му је кад и њему дођу. Свет-
ковине постоје да би се народ састајао: да се родбина 
види и свакојаки еглен заподјене. Памети инсану никад 
доста: један човјек зна једно, вас свијет све – боље школе 
од народа нема. Додуше, може она бити и зла, јер и наро-
да има злог. Али, зато инсан има памет да расуди шта је 
добро, а шта није.” Чича Јован спусти брадву поред себе 
па, жмирећи налијево десним оком, одмјери дугу, а по-
том погледа према истоку. „Сунце одскочило добре двије 
штрањге, а моје бабе нема. Да се није, јадна јој мајка, у 
кога загледала. Има доље у Кисељаку и Мачвана и Срије-
маца, а, веле, и пензионисаних овицира има. Одмарају се 
и бањају, а, како ми се чини, Босанке су им дрáге. Вријед-
не су и кућанице, нису расипне, а много не траже.”

Нербо зна да се чича шали, и не мари шта говори.
„Него, синко, сигурно си гладан, требало би наћи 

штогод да се презалогаји.”
Уђоше у кућу; нису честито ни сјели, кад ето и 

стрина Јоке. Чује се, по авлији ваби кокоши. Мало потом 
појави се и на вратима: у једној руци носи торбу са ства-
рима што их је купила на Кисељаку, у другој седморо 
тазе јаја. „Богами, Златице моја, ти нам свега доносиш, а 
ја мозгам шта би за вруштук.” Весело чича Јован дохвата 
таву: „Шта има доље?, има ли још гостију?, бенда ли ко 
за мене?”. „Е, вала, матори, нисам ти ја ишла на коверен-
цију. А, богме, ни аброве нисам скупљала. Јес' да ти адош 
Јован брине шта је с тобом. Вели како не долазиш, нека-
ко му је кафана празна, а и оно што попије, није му слат-
ко. Вâли те да му егленом замедиш, а други то не умију.” 
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„Само се ти завитлавај, Златице моја, а колико сјутра ја 
сам већ доље. Црвено је слово, ред је да се човјек при-
чести.” Чича погледа у Нерба. „И ти ћеш са мном, синко. 
Наћи ће се понека парица, па ћемо и ми брке омастити. 
Није врућа јањетина само за газде и овицире. Ни мојој 
Златици није криво кад јој ђекад донесем ребарце или 
плећкицу. Жив инсан, ваља му и потрошити...

А сада, кад смо овако лијепо вруштуковали, 'ајмо 
свако за својим послом. Твоје је, Златице, у кући и по 
авлији, а нас двојица ћемо козице преда се па у планину. 
И оне су заслужиле да вруштукују. Оваквог млијека није 
било ни у цара Врање.”

И док су се козе помицале од грма до грма, Нербо и 
чича Јован сједили су на буковом пању загледани у бис-
трину вира, што је у дугим љетним жегама селу служио 
као појило. У кристално чистој води, на којој су се огле-
дале небеске дубине, Нербу се чинило да види сва чудеса 
о којима му је чича Јован причао.

И данас се свега добро сјећа. Ал’, једном питању 
никако да нађе одговор. Зашто чича, нити било ко дру-
ги, нису коње држали. Село је планинско, а ова вриједна 
животиња незамјенљива је. Онда се сјети сна и кентаура. 
У мисли му дође и размеђа Храстове косе, рјечице Тавне 
и Карауле, па слути да је оно што се десило сиротом Ма-
нојлу, са злом кобилом аустроугарског официра, можда 
прави разлог што ови људи у коњима виде зле и опаке 
демоне.

Те вечери, уморни од лутања по старој планини, 
опијени мирисом јесењих зрења, на починак пођоше 
рано. Нербо скоро и да није спавао. Нестрпљиво је иш-
чекивао малогоспојинско јутро, када ће са чича Јованом 
кренути у Кисељак. Радовао се свом првом одласку у ка-
фану, а посебно чичином обећању да ће му причати о 
несрећном ђеду Манојлу.

сјећање четврто

Дубока старост врх је планине, на коме су 
крила птици живота подрезана

Данас Нербо намјерава посјетити Хотел „Метро-
пол“. Неко му је рекао да тамо ординира чудесни исцје-
литељ. И док је прилазио, сићушни црвени мрав журио 
је да се докопа дотрајалог плочника. Није ни слутио да 
беспомоћни мрављи живот окончава под његовим изли-
заним ђоном. Када пређе на другу страну улице, изнова 
пажљиво осмотри; тражио је најкраћи пут до улаза. Пош-
то се провуче кроз мноштво паркираних аутомобила, за-
довољан одахну. Приђе рецепцији једва вукући преморене 
ноге, па се успентра на спрат. Тренутак је оклијевао, онда 
крену улијево. Дугим ходником прође између два реда 
једноличних врата, па се заустави пред великим витра-
жом у дну. Далеко од подневне жеге пландовало је неко-
лико чудних прилика. Ћутљиви и непомични, Нерба су 
подсјећали на потамњеле кипове дотучене од времена, и 
зелене од патине. Зурећи кроз мутна стакла дебелих на-
очара трудио се да боље сагледа сподобе. Искашља се, 
учтиво их поздрави; нико му не одговори. Осјети нела-
годност, сјенка црвенила пређе му лицем. „Ови мртваци 
од људи као да се са мном поигравају“, помисли, „као да 
намјерно опонашају привиђења. Нисам шенуо да видим 
што нико други не види. Хм, ко зна? Можда су они ствар-
ност, а ја привид, њиховим чулима недокучив.” Кратко 
би у недоумици. Боље осмотри, па ријеши да се са овим 
мумијама поигра. Почеша се по носу, упита: „Дуго чека-
те?“ Нико се не маче. Учини му се да га нису чули. „Боже, 
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каква ли је ово гробница?”, прогунђа, „као да сам у ката-
комбу сишао. Као да живе мртваце видим. Да ли уопште 
одавде има повратка?” Упита се није ли стигао у просто-
ре мртвих, па га трагови њихових душа у таму пакла 
маме. Још једном их погледа и, мада се у њему гомилао 
страх, присебност не изгуби. Стиснуте шаке гурну у џе-
пове и поче корачати тамо-амо. Пјевушио је, и звижду-
као. Уносио се овим протувама у лица, загледао у очи. 
Међутим, оне су и даље мировале. „Некакав чудан и 
нестваран свијет! Како су само тихи и непомични! Када 
би се бар неко покренуо, или проговорио. Ако их је ов-
дје, као и мене, невоља дотјерала, зашто ћуте? Зар нијесу 
чули када сам их ословио? Нијеми су попут ових зидова 
што гладно упијају сваки, и најмањи шум. Зар не чују бат 
мојих корака и пулсирање живота што споља долази?“ 
Заустави се и дрско загледа у једну од прилика, она му не 
узврати. На самртно блиједом лицу ове протуве не пома-
че се ни један мишић. Безизразне водњикаве очи зуриле 
су у своју тачку. Оно што је Нербо пред собом видио 
била је само одвратна маска утваре. Погледа на другу 
страну, а тамо су, попут креатура из ружна сна, у дрјемљи-
вом загрљају с вратима, жмиркале још двије скаради. 
Иако уплашен, Нербо им се осмјехну, а креатуре се само 
згледаше. Једва се уздржа да не опсује. „Баш сам блесав: 
кревељим се као луд на брашно, а они ни да ме погле-
дају.“ Обузе га нелагодност, од тога му се грозничаве 
мисли више замрсише. На прозору иза њега сјенка је 
скоро нестала па је сунчева свјетлост једним дијелом већ 
падала на камени под ходника. Подне је прошло, примје-
ти и окрену се. Већ је био на измаку стрпљења када се 
сподоба испред њега помаче. „Ово је права прилика“, по-
нада се Нербо и хтједе нешто питати, али ничега памет-
ног да се сјети. „Мислите ли и Ви да је дванаест минуло?”, 

неспретно рече, а глас му шупље одјекну. Кад помисли 
да је ово само ружан сан, пажњу му привуче мртвачки 
блијед профил што се благо клатио између њега и прозо-
ра. Нербо препозна времешну старицу, па се боље загле-
да. „Шта ли она овдје тражи? Можда мисли да се 
изгубљена сунчева топлота своме изворишту може вра-
тити. Хм, кад душа лагано небесима крене, тијело пос-
таје земља и трулеж. Дубока старост врх је планине, на 
коме су крила птице живота подрезана. Свако би се радо 
вратио младости, али како? Кроз сјећање можемо доз-
вати прошлост, а тада постајемо само успомена. Зар у 
овој старици не препознајем и своју будућност. У овој 
мртвачници нема принчева и принцеза; младост и љепо-
та овдје се не траже. Они су ружни и одвратни, стари и 
болесни. Сигурно сам двадесет година млађи, а нисам 
мања ругоба. Спреман сам да им се подсмјехнем, а не 
видим фарове од наочара што су ми својом тежином ско-
ро нос откинули. Зар су године предност када сам овдје? 
Није ли нам уздање у спас заједничка мука? Знам да мени 
и њима ни чуда алхемије не могу помоћи – закони мета-
физике су неумољиви. Чему нада у вјечно спасење. Ни 
сва покајања нису довољна за небројене гријехове што 
их носимо. Није ли и трагање за изљечењем гријех неиз-
мјеран, јер се судбини и вољи створитеља супротставља-
мо, а судбина је непромјенљива. Непромјенљиви су и 
закони који владају свеколиким универзумом, а моћ усу-
да изнад свега је. Чему онда ламент? У зрелу плоду и 
сјеме је зрело; ако је плод труљењу склон, зар треба наду 
и у сјеме губити?” Примаче се да боље види старицу. 
Жена то примјети, мртвачки блиједе усне се помакоше. 
„Сигурно сте и Ви, млади господине, овдје ради про-
чишћења душе”, једва чујно прошапута. Зачуђен пи-
тањем боље се загледа у изборано лице. „Не знам да ли 
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чишћења душе”, једва чујно прошапута. Зачуђен пи-
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сам Вас добро чуо“, промрси. „О каквом прочишћењу 
ова дотрајала протува говори? Зар се грјешној души спас 
може наћи?” „Човјек је грјешан колико и жив, као што и 
живи само да би гријехове испаштао. Када је већ тако, 
чему жал, чему узалудна нада?” Опет погледа старицу. 
„Опростите, мајко, заиста нијесам сигуран да сам Вас 
добро разумио. О каквом прочишћењу говорите?” Ста-
рица као да живну. На уснама јој затитра осмјех, а из ско-
ро мртвих очију заискри. Гласом пуним наде рече: „Сви 
смо ми, млади човјече, дјеца божија, истом небеском 
стаду припадамо, и у исту доброту вјерујемо. Бог је један 
и истинит, само нам његова доброта може помоћи.” Кад 
рече, лице јој се опусти, очи засузише. „Баш чудно”, по-
мисли Нербо. „Овако стара и дотрајала, а у бога се узда. 
Душа јој је већ напустила истрошену љуштуру, а тијело 
се још копрца. Како воња на влагу и устајалост, као да је 
јутрос гробару с лопате побјегла. Каква је то сила завара-
ва да се судњи час може одгодити? Зар неко може мимо 
судбине?“ И, мада му се разговор са старицом чинио 
празним, пожеле да је још слуша. Помисли колико ли се 
тајни крије у овој излапјелој лобањи у годинама што 
више нису године. Догорјела звијезда њене судбине или 
је пала, или је овог часа у паду, а она још говори. И док 
размишља о старици, обузима га дрхтавица. У грудима 
га гуши, уста се суше, жедан је. Мисли му се кидају, а 
поглед засјењује. Жели са старицом говорити мада му се 
чини да је утвара из пакла. Примиче се да је боље види. 
Криви вратом да би кроз косину наочара изоштрио њен 
лик. И, гле, сад му је нестварнија. У глави му побуна 
мисли. Осјећа да га старици нешто привлачи. Она гово-
ри, само сада од јеке њених ријечи простор се тресе и 
подрхтава. Чује силовито рзање и подругљиво кикотање: 
старица никако да престане. „Кажем Вам, млади госпо-

дине, много је самозваних и лажних. Има их свуда, и ов-
дје. Варају нас и пљачкају, лажу и поткрадају; од њих, и 
сами видите, ништа не добијамо. Непрестано траже, а 
истинске помоћи за наше здравље ниоткуд. Говоре да нас 
лијече, а крв нам пију. Слушајте ме, млади господине: 
овај коме смо данас дошли, кунем Вам се мојим година-
ма, прави је. Одавно ми на сан долази, говори: „Ево гос-
под ме теби шаље, стара мајко. Искајала си своје животне 
гријехове, дође крај и твојим мукама. Добра небеса желе 
те ослободити од сваког страдања: мени дадоше племе-
ниту дужност да те отмем из канџи сатанских, кőла де-
монског и нечастивог.” Старица је говорила све убрзаније. 
Тресла се и пјенила, соптала и подрхтавала; треперила је 
цијелим тијелом као у трансу. Зачуђен и уплашен Нербо 
је буљио је у старицу; њен аветни изглед изазивао је у 
њему и одвратност и сажаљење. Поглед, као прикован, 
почивао је на самртноблиједом лицу жене. Осјети потре-
бу да бјежи из пакла. Али, како? Пред њим је она – иза 
прозор и дубина: на другој страни су још двије сподобе и 
ходник мрачан и дуг. Опет јој се загледа у лице: „Боже, у 
мојим корацима сат подне откуцава, а у њеним је сум-
рак”, помисли. „Знам да то и мене чека, а камо ћу када се 
у прошлост не може. Она је на крају стазе неповрата, али 
ни у мом трагу безбрижност јутра се не излежава. Чија је 
коначница ближа – то ни једно од нас не зна. Што сам 
млађи, она искуством поништава. Сваки пут кад ријеч 
младост изговори, искре живота из њених очију ко пла-
мен бљесну. Бар нада у њој је жива. А јели нада храна 
истрајности и за најдуже посте?” Старица као да му је 
читала мисли.” О, како сте Ви млад и привлачан човјек”, 
чежњиво рече и пискутаво закикота. „Сјећам се: у Ва-
шим годинама и ја сам била румена и лијепа згодна и 
привлачна. Само да знате како сам безбрижно живјела и 
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страсно љубила. Боже мој, лудо ли сам и вољела и пати-
ла.“ Кад ово рече, поглед јој потамне, а изборано лице 
скупи се у гӳту туге. „Ах, та слатка и непоновљива мла-
дост, када би се бар накратко вратила. Сада сам болесна 
и стара, нико ни да ме погледа. Баш нико, младићу мој.” 
И док су јој сузе клизиле низ образе, мршаву руку испру-
жи према Нербу као да га кани дотаћи. Нербо узмаче, 
старица се не збуни. „Зашто бјежите, младићу мој. Па, 
Ви сте чаробни. Приђите, слободно приђите. Заштитите 
ме од злих демон, а од утвара што ми немилосрдно крв 
пију. О, како жедно сишу, а пакосни су и ружни. Пуни су 
злобе и наше крви. А Ви, млади човјече, много сте лије-
пи и неодољиви. Нека је проклета младост када се не 
може вратити.” И, док је говорила, побожно склопи руке, 
гаслим погледом пређе на другу страну, завапи. „О, мо-
лим ти се, велики господе, отвори врата обећаног спаса. 
Обасјај безнађе наше златним свјетлом небеским и доб-
ротом својом.” Тек што заврши, трже главом уназад, мр-
шавим рукама замлатара као да се од нечега брани; лице 
јој се изобличи, тијело згрчи и уздрхта. У њеном стак-
ластом погледу Нербо лудило препозна. Старица је све 
брже говорила: „О, мајко божија, још су ту, крв ми пију. 
Безброј их је, а још долазе. Господе, исушиће ме. „И док 
вапи испружених руку, крену према Нербу. Христе боже, 
колико је само тих љигавих пипака, а Ви сте много дивни 
и мили. Зар не чујете, лијепи господине, језиви шум 
сласног мљацкања њихових ружних жвала? Видите како 
им се румене музге низ замашћене браде сливају.” На 
трен ућута; дрхтавице јој у тијелу неста, а ужас с лица 
мину. У поглед јој се врати тиха туга; болно зајеца. И 
збуњен и уплашен Нербо је више није слушао: немир-
ним погледом тражио је излаз, осјећао је да не смије ос-
тати. „Бјежати морам”, понављао је дрхтавим гласом док 

су га ријечи одвратне сподобе засипале аветно и прије-
тећи. Чинило му се да се бујице црвено обојене пјене из 
њених разјапљених уста по њему разливају, потапају га и 
гуше. Старицу више не види. Тамо гдје је била, тама је, и 
некакав злокобан лавеж се чује. И оно мало свјетлости, 
што је споља долазило, у трену нестаде. Нербо руку ос-
лони на зид, тетурајући пође ка степеницама. Ма колико 
је журио, кретање му је било успореније. Тада, као да из 
земље ниче, пред њим се испречи жена у бијелом. Пре-
стрављено тијело му онемоћа, душу испуни тјескоба. „О, 
боже мој, шта је ово?”, завапи уплашен. „У какву про-
паст проклето срљам. Ову бијелу косу и ситне плетенице 
знам, негдје сам срео. Да ли ме азур из њених очију у 
смрт мами, или ми радост спас нуди?” Хтједе заобићи 
привиђење, али му не пође за руком. Покуша још једном, 
па се онемоћао препусти судбини. Мутна стакла дебелих 
наочара већ су му се клатила на врху знојавог носа. По-
дигао би их, међутим, руке су му као везане. Спутан, уза-
луд се гурао са овом неумољивом бјелином што се 
тјеснила свуда около. „Дођите, господине, помоћи ћу 
Вам, узећемо Вас преко реда”, неко му говори. Док је 
слушао, у мислима се отимао, али ноге послушно крену-
ше. И, мада га је њежно држала, њему се чинило да му 
надлактицу стежу ледени окови, којих се никада неће ос-
лободити. Оне двије сподобе на вратима се размакоше. 
Нербо им се загледа у лица, вид му се угаси. Око њега се 
разлијеже језив кикот, грозне урлике чу и стравично ву-
чије завијање. Потом се све преточи у танак плач.
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сјећање пето

Немирна душа вјетар је без очију, а пут њен до 
свјетлости ријека је што коритом таме тече

Престрављен трзао се и узмицао, псовао и про-
клињао. Питао се камо га ова жена води, шта кани, и 
зашто је баш њега изабрала. Зар оно троје мученика у 
ходнику нису болеснији, а сигурно од јутрос чекају. 
Старица је слабашна и анемична, изнемогла и дотраја-
ла, а бог зна откада је овдје. И док је улазио из дубине 
овог чудесног простора, сноп свјетлости сручи му се у 
очи као бљесак муње. Осјети бол, лице прекри дланом. 
Страх, од којег му се ледила крв, кратко потраја. Мада 
је простор око њега изгледао чудан и нестваран, одне-
куд је долазио силовит топот. Тад видје као да стотине 
кóња јуре на њега, близу су, дах им осјећа. Сјенокосни 
воњ суве коњске балеге већ га гуши. Чује бијесна рзања 
и силовита фрктања, дивља и пријетећа. Заглушујући 
топот похотних ждријебаца, попут јеке громова ствара 
неподношљиву буку. Пожудна њиска ћудљивих ждрјеби-
ца, путених и неопашених, покренуше у њему и страх и 
страст. Мада је призор био паклен, у дивљим рзањима 
Нербо препозна далеке успомене из младости. Мисли 
му измамише сјећања и одједном се врати у дјетињство. 
Види зелене зáбране Мајевице и шљунковите обале мод-
ре Дрине. Загледан у непатворену љепоту призора, ис-
пуњен носталгијом за давним годинама безбрижности, 
препознаје осунчане пашњаке препуне коштан-траве, и 
сјенокосне ливаде прекривене ружичастим цвјетовима 
дивље дјетелине. Гледа водене рукавце и рогозином об-

расле плићаке. Изнад честара вијају се јата барских пти-
ца, блиста се азур свиластих небеса. Отргнути из густих 
крошања времешних врба падали су златасти медаљони 
зрелог лишћа. Омамљен зурио је у ту љепоту уобража-
вајући да је стварност. И све што му се нудило било је 
прелијепа слика земље, неба и воде, савршени склад јаве 
и сна. А када се пажљивије загледа, примјети да се ту, иза 
њега, наизмјенично простиру питоми забрани и сјеноко-
си умивени кристалом јутарње росе. Овај чаробни при-
зор постепено је прерастао у благо заталасане брежуљке 
што су, побожно мирни попут митских чувара пролаз-
ности, будно мотрили на прилазе прастарој планини. У 
овом богатству божијег изобиља не изненади се кад, као 
да лебде између сна и јаве, искрснуше снажни и мужевни 
„мајевички кентаури”. Бијесно ржући ритали су се на све 
стране, а њихова убитачна копита стравично су сијевала 
у уском видокругу Нербовог гаслог погледа. „Господе, 
опет сам на искушењу”, уздрхта. Однекуд, не зна да ли 
из земље или са неба, чу: „Не бој се, човјече, ту си гдје те 
воља господња довела. Ја, слуга његов, дуго чекам твој 
долазак. Сједи, уморан си. Видим, у очима ти је страх, 
у мислима невјерица. Запамти: немирна душа вјетар је 
без очију, а пут њен до свјетлости ријека је што коритом 
таме тече. Кажем ти: црна мисао плод је стабла што у 
тартару расте, а у жељи човјека је живот. Мени си дошао 
по лијек јер мислиш да си болестан, а знај – болестан 
ниси. Страх те овамо гони, а ти му вјерујеш. Онај ко у 
тами не види свјетлост своје душе, душу је своју истим 
страхом испунио. Врати се свом првом плачу, угледаћеш 
бескрајну радост у очима твоје мајке, и свјетлост којом 
јој душа исијава. Откуд тама у твоме сопству? Ја одавно 
о теби знам све; док си овамо долазио, пратио сам те. 
Препознајем бол твој. Мораш знати да ниси узалуд ушао 
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преко реда. Изабраник си судбине. Нужност која те мени 
тјера од сада је моја брига. Дошао си на право мјесто, 
опусти се и ослободи страха. Овдје владају други закони. 
Ако вјерујеш у бога, вјерујеш и у спас; ономе ко вјерује 
у спас, Господ ће помоћи.” 

Овај чудан и ненадан монолог Нерба збуни. Сличне 
трактате слушао је и у неким ранијим сретањима, док је 
походио исцјелитеље. Сви они су се иза господњег име-
на крили и у његову истину заклињали. Чудио се шта 
овај демон има са богом, откуда му храброст да овако о 
богу говори? Није ли људска тајна мисаони врт у коме 
су вјетрови спознаје недодирљиви? Да ли овај антихрист 
својим трабуњањем чини увод у разговор о Богу? Бог 
је један, и тајна, и лична преокупација сваког мисаоног 
створа. Чуди га да се ова људска скарад уопште усуђује 
о Богу мислити. Господ је свјетлост, демон је нит црне 
упреде из црног клупка ноћи. Пун једа Нербо одмахну 
одбијајући разговор. У овој протуви он препознаје не-
частиву сподобу која му зло спрема. Помисли: „Зар са 
овим демоном о господу и вјеровању у господа, да го-
вори он Нербо Нирвас кир Караулан? Господ је све; у 
њему човјек налази спас и утјеху – зато на господа треба 
мислити сваког часа. Са наказом о богу говорити било би 
грјешно и неопростиво. Он је истина и љубав – тиме је 
све речено. Из тог изобиља добра треба се напајати доб-
ротом и спознајом; он нам живот даје, и вјером и надом 
нас обасипа.”

Док је човјек буљио, Нербо се осврну и на дохват 
руке, у дивљој игри свјетла и сјене, угледа нагу жену. 
Ошамућен призором нестварне љепоте нетремице је 
зурио. Гледа привиђење бјелокосо и путено, набреклих 
дојки, из чијих се мркорумених брадавица изливало топ-
ло неопашено млијеко. Квасило јој је бедра и богато на-

тапало риђе маље густо замршене преко омамно румене 
расјелине подно Венерина бријега. Као да га завитлаше 
вјетрови страсти, у мирисним траговима женске пожуде 
он препозна своју слабост. Немоћно затвори очи. Тада 
угледа мермерне дворце окружене расцвјеталим ружи-
чњацима, и стазе камене, видје стубове витке по трго-
вима расуте. Много лијепог још угледа. Ипак, ничему 
се не зачуди јер зна да је више пута оваквој љепоти у 
походе одлазио. Сада, у дјевичанској бјелини призора, 
први пут жена му се указа. Мада не зна је ли дјевојка или 
анђео, сњежнобијеле косе, њежна попут пахуље, дозива-
ла га је и мамила. Пошао би јој али једва видљив зид, од 
свјетла или мисли саздан, спрјечава га. Немоћан да јој 
приђе, чежњиво је гледао љепоту. Сњежнобијела коса, 
увијена у безброј ситних плетеница, немарно расута по 
благо подигнутим раменима, неодољиво га је подсјећа-
ла на његову Бибијану. Лице дивље и пожудно крупним 
азурноплавим очима мамило је и пријетило. Усне, попут 
орошених латица планинске руже, похотно су дахтале и 
позивале. У Нербу се помјешаше страх и жеља. Баш кад 
завапи да је има, нестаде мермерних палата и благе не-
беске свјетлости, у њему и около тама завлада. Лагано 
се враћао стварности; испред себе опет видје ону ругобу, 
у којој никако човјека да препозна. Сад му се учини, не 
зна зашто, да су ова сподоба и дјевојка иста особа. „Вама 
није добро, блиједи сте и успаничени“, рече човјек. Не-
рбо се претварао да га не чује: мада и изненађен и упла-
шен, зурио је у чудо које му је длан спуштало на тјеме. 
Лијевом, у којој се клатио сребрнаст висак, крену око Не-
рбова тијела. Изговарао је тихе неразговјетне ријечи. Не-
рбу се чинило као да му промрзлу кожу прелива врелом 
водом. И, за чудо, призор оне наге жене опет је ту. Види 
и старицу из ходника; чује да је до сада многе лажне ис-
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цјелитеље срела. Из заклињања њеног сјети се да је баш 
овај прави, и да га је господ послао. „Свакако је прави,“ 
у мислима подругну се Нербо. „О, боже, зар им људске 
муке никада није доста?“, завапи. „Зар је у судбини не-
сретног човјека да овом тамом, што се живот зове, уга-
шена погледа и отроване душе хода“? И док је самозвани 
маг витлао виском око Нерба, он осјети воњ зрелог зноја, 
а потом и онакав сјенокосни запах коњске балеге. Иза 
леђа су му се, као из бездане дубине, изнова умножавали 
њиска и топот. Обузе га омамни зов слатке чулности, а 
душу му опи благост. Загледа се у човјека. Помисли да 
је све привид, и да су чудеса што га до лудила доводе 
само подвала. И тада угледа ону нагу жену, и онај мирис 
незасите страсти препозна. Тад врелину омаме осјети у 
своме уду. Постиђен завуче руке између бутина да при-
крије разгоропађеност мушке израслине. Хтједе устати 
да бјежи, али га тјело не послуша, уста осташе нијема. 
Још једино по неку мисао могао је ухватити. А она гола 
и бестидна вреле дланове завлачи свуда, тамо гдје га не 
оставља равнодушним. Тијело му плану, пожеле је онако 
бијелу и неодољиву. Обузе га дрхтавица, не од хладноће, 
но она што се са пожудом јавља. Рукама још дубље уро-
ни међу бутине: бјежао је у себе док је унаоколо бјеснио 
џилип необузданих ждријебаца. Наге жене увијале су 
се и примицале милујући га дугим праменовима пламе-
не косе. Захвати га и пожуда и посрамљеност, и та два 
осјећаја борила су се њему. Посрамљеност је блиједила 
и нестајала; више није видио човјека са виском у руци. 
Пратио је џилипе кентаура, разјарене и распојасане, док 
је крвавобијела пјена натапала и земљу и ваздух. И ним-
фе и менаде гледа – узавреле, наге и путене. Ускипјеле 
од помаме, голе и зајапурене јахале су на подивљалим 
кентаурима страсно милујући њихове ужарене удове. И 

док му је призор изазивао мучнину, у носнице му се за-
глави опојан мирис младе женске коже. Обли га слатка 
осока мушке пожуде. Чини му се да негдје лежи и да га 
притишће нешто топло и влажно. И дахтање нечије чује; 
око врата му се руке жене свијају. Тијело му обузима вре-
лина и дрхтавица, све прелази у сласност задовољства. 
Љигава маса се разлива по замршеним маљама и врелим 
бутинама, а невидљиво све убрзаније дахће; у трзајима 
диже се и спушта и као сплет пијавица стеже се око на-
бреклог уда. Чује пригушен крик и уздах олакшања жене 
коју не види. Ужитак потраја кратко, па свега нестаде. 
Лежао је знојав и растерећен, лијепљив од сперме што 
је подсјећала на тек завршену љубавну игру. Сјети се 
похотне Нефеле и кентаурског копилета Ариона: и ње-
гове мајке Деметре се сјети, блудне и незасите. Као да 
и Дионизија развратног и незајажљивог видје, и ружног 
Хирона, оца Арионовог. Помисли: „Нисам ли грјешан 
тумарао по крвавим оргијама пијаног и бесрамног бога? 
Је ли то малочас курва Нефела своју демонску жуд на 
мом обамрлом тијелу празнила?” И док се затрпавао пи-
тањима без одговора, острашћене нимфе и менаде тек су 
започињале неуморну игру. Кидисале су попашне и неза-
сите; дивље коло је постајало жешће и стиснутије. Убрзо 
нестаде и оно мало свјетлости око Нерба, чинило се да 
ће се свакога трена изгубити у хаосу страсти и пожуде. 
Када осјети да му тјескоба дисање угрожава, с муком се 
ишчупа из чудног бунила, насумице јурну према изла-
зу. „Бјежати треба”, била му је једина помисао. Бјежати 
било гдје, овдје није смио остати. Руку испружи да дохва-
ти кваку, промаши, посрну. А када хтједе поновити, јави 
се глас: „Полако, мој господине, без журбе. Због чега се-
ансе тешко подносите. Трудим се да Вас разумијем. Пред 
нама је много искушења и наде. Зато све препустите 



4� 4�

цјелитеље срела. Из заклињања њеног сјети се да је баш 
овај прави, и да га је господ послао. „Свакако је прави,“ 
у мислима подругну се Нербо. „О, боже, зар им људске 
муке никада није доста?“, завапи. „Зар је у судбини не-
сретног човјека да овом тамом, што се живот зове, уга-
шена погледа и отроване душе хода“? И док је самозвани 
маг витлао виском око Нерба, он осјети воњ зрелог зноја, 
а потом и онакав сјенокосни запах коњске балеге. Иза 
леђа су му се, као из бездане дубине, изнова умножавали 
њиска и топот. Обузе га омамни зов слатке чулности, а 
душу му опи благост. Загледа се у човјека. Помисли да 
је све привид, и да су чудеса што га до лудила доводе 
само подвала. И тада угледа ону нагу жену, и онај мирис 
незасите страсти препозна. Тад врелину омаме осјети у 
своме уду. Постиђен завуче руке између бутина да при-
крије разгоропађеност мушке израслине. Хтједе устати 
да бјежи, али га тјело не послуша, уста осташе нијема. 
Још једино по неку мисао могао је ухватити. А она гола 
и бестидна вреле дланове завлачи свуда, тамо гдје га не 
оставља равнодушним. Тијело му плану, пожеле је онако 
бијелу и неодољиву. Обузе га дрхтавица, не од хладноће, 
но она што се са пожудом јавља. Рукама још дубље уро-
ни међу бутине: бјежао је у себе док је унаоколо бјеснио 
џилип необузданих ждријебаца. Наге жене увијале су 
се и примицале милујући га дугим праменовима пламе-
не косе. Захвати га и пожуда и посрамљеност, и та два 
осјећаја борила су се њему. Посрамљеност је блиједила 
и нестајала; више није видио човјека са виском у руци. 
Пратио је џилипе кентаура, разјарене и распојасане, док 
је крвавобијела пјена натапала и земљу и ваздух. И ним-
фе и менаде гледа – узавреле, наге и путене. Ускипјеле 
од помаме, голе и зајапурене јахале су на подивљалим 
кентаурима страсно милујући њихове ужарене удове. И 

док му је призор изазивао мучнину, у носнице му се за-
глави опојан мирис младе женске коже. Обли га слатка 
осока мушке пожуде. Чини му се да негдје лежи и да га 
притишће нешто топло и влажно. И дахтање нечије чује; 
око врата му се руке жене свијају. Тијело му обузима вре-
лина и дрхтавица, све прелази у сласност задовољства. 
Љигава маса се разлива по замршеним маљама и врелим 
бутинама, а невидљиво све убрзаније дахће; у трзајима 
диже се и спушта и као сплет пијавица стеже се око на-
бреклог уда. Чује пригушен крик и уздах олакшања жене 
коју не види. Ужитак потраја кратко, па свега нестаде. 
Лежао је знојав и растерећен, лијепљив од сперме што 
је подсјећала на тек завршену љубавну игру. Сјети се 
похотне Нефеле и кентаурског копилета Ариона: и ње-
гове мајке Деметре се сјети, блудне и незасите. Као да 
и Дионизија развратног и незајажљивог видје, и ружног 
Хирона, оца Арионовог. Помисли: „Нисам ли грјешан 
тумарао по крвавим оргијама пијаног и бесрамног бога? 
Је ли то малочас курва Нефела своју демонску жуд на 
мом обамрлом тијелу празнила?” И док се затрпавао пи-
тањима без одговора, острашћене нимфе и менаде тек су 
започињале неуморну игру. Кидисале су попашне и неза-
сите; дивље коло је постајало жешће и стиснутије. Убрзо 
нестаде и оно мало свјетлости око Нерба, чинило се да 
ће се свакога трена изгубити у хаосу страсти и пожуде. 
Када осјети да му тјескоба дисање угрожава, с муком се 
ишчупа из чудног бунила, насумице јурну према изла-
зу. „Бјежати треба”, била му је једина помисао. Бјежати 
било гдје, овдје није смио остати. Руку испружи да дохва-
ти кваку, промаши, посрну. А када хтједе поновити, јави 
се глас: „Полако, мој господине, без журбе. Због чега се-
ансе тешко подносите. Трудим се да Вас разумијем. Пред 
нама је много искушења и наде. Зато све препустите 



�0 �1

мени. Збогом до сутра.” Кад то рече, ружна сподоба иш-
чезе. Истог трена свега нестаде: и небесног бљештавила, 
и рзања и њиске, и нагих жена изазовних и напасних, и 
силовитог кентаурског топота – свега нестаде. Ишчезо-
ше бљештаве палате и мраморне стазе с' расцвјеталим 
ружичњацима. Ничега није било, сем непојмљивог мука 
и таме, што су обавијали Нербову подсвијест. Уморном и 
исцрпљеном од сулуде игре, која га је избезумила, чини-
ло се да на ногама вуче тешке оловне плоче, и да никада 
неће побјећи из ове аветињске рупе. Док се кретао дугим 
и мрачним ходником, био је немоћан да мисли. Када сти-
же до степеница, осврну се. Простор иза њега, зачудо, 
био је тих и празан.

Касније, напуштајући хотел тражио је најкраћи пут 
да се довуче до улице. „Господине, можете овуда, лијево, 
овуда је излаз за наше посебне госте“, неко му је гово-
рио. Уплашен застаде. Ситан зној и сврабеж осуше му се 
низ врат и кичму. Ноге му се одузеше. Погледа одакле је 
глас долазио, али не видје никога. Осјети умилан мирис 
дуњина цвата, и убрза корак. Желио је да се брзо домо-
гне улице. Хитао је јер му се чинило да је на тој страни 
спас.

сјећање шесто

Отето – проклето

Мирис цвата дуње када је напуштао хотел чинио му 
се као предсказање. Чим се докопа улице, знао је да ће 
мò̀ра, која га је до малоприје прогонила, за неко врије-
ме бити одагната. Ово што му се догађа кроз сјећања га 
враћа у дјетињство, на успомене и причу о несретном 
Манојлу. Прошло је много времена, добро памти да је 
малогоспојинско јутро дочекао будан; изузетно је слабо 
спавао, али на његовом лицу и у његовим очима није се 
примјећивала ни мрва умора. Пошто завршише празнич-
ним доручком, стрина Јока се побрину да чича и Нербо 
обуку најбоље одело. Дан је био необично лијеп, какав 
може једино Миољско љето подарити.

У Кисељак стигоше рано; сем биртијаша и њих 
двојице, пред кафаном никог другог није било. „Само се 
зеру стрпите”, правда се газда Јован Милићевић, цигло 
за вртаљ сата биће готово. Јањетина са ражња најслађа 
је врућа. Донећу и патлиџана из градине, струк лука или 
паприку, а и сомун је тазе још се пуши.” Дохвати сатљик 
са ракијом, допуни чокање. Налакћен на сто чича Јован 
овансебљен ћути. А онда, као да се прену, упита: „Адоше, 
млађи си од мене. Живота ти, јеси ли познавао покојног 
ђеда Манојла из Чакловице?” „Велиш – Манојла, имења-
че?”, упита биртијаш загледан у старца. И док је раз-
мишљао, чело му се набирало а испод искошених вјеђа 
широко отворене очи као затечене зуриле су у празно. 
Чинило се да покушава нечега се сјетити, нечега што се 
давно, бог зна када и гдје, одиграло. „Ама, да не мислиш 



�0 �1

мени. Збогом до сутра.” Кад то рече, ружна сподоба иш-
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на оног мученика што је бирвактиле служио код Видако-
вића, доље у Вили Бирач?” „Ехе, добро си, баш он сиро-
мах је у питању, бог да му душу прости. У намјери сам 
да мом синовцу исприповједам све зло што се догодило 
јадном Манојлу. А можда ће и тебе занимати.” „Господа 
ми, да 'оће, адоше”, једва дочека биртијаш. „Много сам 
поборавио, а оно што су ми причали сваки пут било је 
другачије. Неко каже овако, неко онако, а богу душу ако 
знам како је било.”

Када и други пут пребраше кошчице, газда Јован 
истресе столњак, доли празне чокање: „Сад смо сити, 
попили смо, па еглену мјеста има. Него, старино, почни 
де причу. Аман, добро си познавао покојног Манојла?” 

„Бели да јесам, имењаче”, рече чича Јован, „као 
младић и кући сам му одлазио. Имао је веселник пет 
синова, један мој рефник, а остали замало млађи, или 
старији. Рађаху се, брате, некако у годину, све један дру-
гом до перчина бише. Жена му Митра болешљива, а, за-
чудо, доносила је здраву дјецу. Он, чемерник, сирће од 
човјека. Кућа му више колиба, но што би се кућом могла 
звати. Једна собица, шеперуша, и у њој све. У ћошку ка-
мара сламе, за спавање. Одмах до врата од блата склепа-
на фуруна, чешће хладна, но заложена; на чађавом зиду, 
о дрвеном клину расушена синија. Мало кад скидана, 
јер, осим сува комада, друго нису ни имали. Нешто на-
крњеног земљаног суђа, распукао дрвени чанак, од ватре 
поцрнио бакрач – то им, роде, би све покућство. Ни та-
вана – ни подрума; ни на тавану – ни у подруму. Све у 
тој собици. Боже, опрости ми, поред њих седморо шта 
би друго могло стати. Напољу дрвњак; некаква глувара 
више пребија, но што сијече. Авлија неограђена: прије 
да је била сеоски друм, но окућница. Сиромах, цијелог 
живота је надничарио, како кажу турци Теочани: Дан и 

комад; нови дан – нова нафака. А, ето, какав бјеше он, 
таква би и цијела Чакловица, ни једног мрсног домаћина. 
Истина, земља им би торна, и воћњаке добре имађаху, 
али им се нешто није дало. Као да им је урок сметао. 
Међутим, сваки Чакловички домаћин прибрô би ујесен 
бар нешто: мало шљива, по који сепет кукуруза, неки ме-
тер шенице, врећицу ораха, вијенац суве оскоруше, и ја-
буке да се зими нађе за лијека, а, бога ми, добро дође и за 
Оце, Материце и Ђетинце. У јадног Манојла баш ништа. 
Иако сиромах, био је честит и поштен човјек. Ни туђу 
воћку, што отпадне, с пута, није хтио, вала, да му даш 
дукат. Увјек је говорио: ‚Отето – проклето. То није моје, 
па мени не припада?’ У Чакловици и околини није се 
имало ни зарадити. Зато би приморан да пјешачи преко 
пола Мајевице, па низ Касарлијске стране до у Кисељак. 
Доле је, у Вили Бирач, код Видаковића, крчио, тесао, 
вукао, клесао, подизао, скидао, рушио, зидао, и бог те 
пита шта све није чинио за биједну надницу, од које једва 
да је могао неку килу кукурузног брашна прибавити. И 
тако годинама. Онда бà̀ну Први рат. Òтањи свуда, па и 
у Видаковићима. Џаба зират ако нема ко радити. Умањи 
посао, надница паде. Сиромах Манојло није могао одус-
тати јер ниодкуд, с друге стране, нè̀ би зараде. И док је по 
Мајевици на све стране грмило, он се некако провлачио 
шумом и друмом, рјечицом Тавном, па преко Храстове 
косе шмугнуо би низ врбљаке Касарлијске ријеке, у Ки-
сељак. И тако сваког дана. Једном је поприлично одоц-
нио. Јутро се увелико забијелило, а он тек кренуо. Ту 
ноћ жена му Митра имала голему ватру, па јадник није 
спавао. Трчала дјеца по селу тражећи јабуково сирће, те 
је извукоше из мртвих. Није му се ишло у надницу, али 
је морао: чиме нахранити толика уста ако се с вечери с 
којом килом брашна не врати? И таман се обре на про-
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планку куда се разливала рјечица Тавна кад угледа коња 
на другој страни. Бијел као снијег. Дуга, у ситне плете-
нице умршена грива и гиздаво повезан реп плијенили су 
љепотом. „Да ли ми се привиђа?”, прошапута Манојло. 
Загледа се у ново официрско седло, о које су с обје стра-
не висиле пуне бисаге. Подиђоше га жмарци. Ма шта 
да је у њима, вриједно мора бити: гиздав коњ и царско 
седло у сиротињској градини не расту. Животиња мир-
но пасе, позлаћена узда јој се по трави вуче. Кад осјети 
Манојла, забаци главу и снажно зарза. Уплашен Манојло 
устукну. Одједном све му је изгледало нестварно. Од не-
какве силине планина је јечала, а небо се проламало. И 
под земљом је тутњало. Изгледало је да су се узбуниле и 
живе и мртве душе. Од снажног рзања или њиске, шума 
се пови. И сунце у трену гасну, а небесна сазворја потам-
нише. Заурлаше дивљи вјетрови, а мрки хрбат планине 
уздрхта. Престрашен Манојло погледа унаоколо, тихо 
промуца: „Милосни боже, да ли сањам или се некакво 
зло у коња претворило па мами да ме превари и у погана 
посла увуче?” Пажљивије осмотри. Када се увјери да у 
близини нема никога, загледа се у животињу која му би и 
љепша и нестварнија. Опчињен заборави на страх. И већ 
је био сасвим близу када на сњежнобијелој длаци угле-
да мркорумене мрље. Одмах не схвати шта би то могло 
бити. Опрезно испружи руку и дограби узде. Опипа пре-
пуне бисаге; од узбуђења срце му уздрхта. Рој ледених 
жмараца сјури му се низ кичму. Занесе се, скоро испусти 
поводац. Слутио је да су дукати опкљачкани од српских 
газда, а да прије но што посташе ничији били су пусто-
ловина неког швапског официра. Подозриво се загледа 
у мрље крви сигуран да су људске. Попут бљеска муње 
кроз мисао му пролети узречица: „Отето – проклето!”. 
Као опржен трже се, испусти узде, у страху прошапута: 

„То није моје, мени и не припада.” Ипак се предомисли, 
пажљиво осмотри околину, пуне бисаге свуче са седла, 
удари коња по сапима. Злослутно рзање бијеле приказе 
натјера га да се још једном загледа у животињу. Тек сада 
видје да није коњ, но кобила. Око њега разлијеже се гроз-
на њиска мјешајући се са грознијим кикотањем. Хиљаде 
гласова Манојло чу, као да му се изругују и пркосе. Чини 
му се и своју Митру да чује. Дозива га и преклиње да 
зло не носи дјеци. Манојло опсова. Товар му постаде те-
жак, пун слутње; спусти га на траву и клекну поред Тав-
не. Када водом расхлади лице, снага и поуздање му се 
вратише. С леђа скиде оно мало феде – закрпе, прекрсти 
се и замоли бога за опроштај; дрхтавим гласом изусти 
„Оче, наш”, па товар пребаци преко рамена. Прекри га 
искрпљеним капутом, журно крену кући. Док је одми-
цао, злослутна њиска и подругљиви кикот чули су се око 
њега и у њему. Кроз стољетну храстову шуму надомак 
села урнебесно рзање и смијех проламали су се плани-
ном и небесима. Помисли: „Је ли лудо ако комшије виде 
да се усред бијела дана враћа?” Сумрак сачека ван села. 
Прикривен помрчином уђе у авлију, шмугну иза шепе-
руше и нестаде у тами. Глуваром с дрвњака ископа рупу, 
у њу спусти бисаге, па добро затрпа. Огрну капут и за-
довољан одахну. Док је прилазио кући, чинило му се да 
из таме допиру пријетње и кикотање. Уплашен убрза и 
уђе у шеперушу. У ћошку, на слами синови су чврсто 
спавали, а Митра је болно цвилила. Сирота жена још се 
борила за живот. Када осјети Манојла, снага јој се врати, 
савлада бол, једва чујно рече: „Манојло, на платни има 
цицваре, вечерај, па лези. Дуго те нема. Бог зна који је 
вакат, још мало ће и први пијетли. Чудо си толико одоц-
нио? Да ти се, рано моја, није шта лоше десило?” Ма-
нојла гану њена брига. Хтједе јој све казати, предомисли 



�4 ��

планку куда се разливала рјечица Тавна кад угледа коња 
на другој страни. Бијел као снијег. Дуга, у ситне плете-
нице умршена грива и гиздаво повезан реп плијенили су 
љепотом. „Да ли ми се привиђа?”, прошапута Манојло. 
Загледа се у ново официрско седло, о које су с обје стра-
не висиле пуне бисаге. Подиђоше га жмарци. Ма шта 
да је у њима, вриједно мора бити: гиздав коњ и царско 
седло у сиротињској градини не расту. Животиња мир-
но пасе, позлаћена узда јој се по трави вуче. Кад осјети 
Манојла, забаци главу и снажно зарза. Уплашен Манојло 
устукну. Одједном све му је изгледало нестварно. Од не-
какве силине планина је јечала, а небо се проламало. И 
под земљом је тутњало. Изгледало је да су се узбуниле и 
живе и мртве душе. Од снажног рзања или њиске, шума 
се пови. И сунце у трену гасну, а небесна сазворја потам-
нише. Заурлаше дивљи вјетрови, а мрки хрбат планине 
уздрхта. Престрашен Манојло погледа унаоколо, тихо 
промуца: „Милосни боже, да ли сањам или се некакво 
зло у коња претворило па мами да ме превари и у погана 
посла увуче?” Пажљивије осмотри. Када се увјери да у 
близини нема никога, загледа се у животињу која му би и 
љепша и нестварнија. Опчињен заборави на страх. И већ 
је био сасвим близу када на сњежнобијелој длаци угле-
да мркорумене мрље. Одмах не схвати шта би то могло 
бити. Опрезно испружи руку и дограби узде. Опипа пре-
пуне бисаге; од узбуђења срце му уздрхта. Рој ледених 
жмараца сјури му се низ кичму. Занесе се, скоро испусти 
поводац. Слутио је да су дукати опкљачкани од српских 
газда, а да прије но што посташе ничији били су пусто-
ловина неког швапског официра. Подозриво се загледа 
у мрље крви сигуран да су људске. Попут бљеска муње 
кроз мисао му пролети узречица: „Отето – проклето!”. 
Као опржен трже се, испусти узде, у страху прошапута: 

„То није моје, мени и не припада.” Ипак се предомисли, 
пажљиво осмотри околину, пуне бисаге свуче са седла, 
удари коња по сапима. Злослутно рзање бијеле приказе 
натјера га да се још једном загледа у животињу. Тек сада 
видје да није коњ, но кобила. Око њега разлијеже се гроз-
на њиска мјешајући се са грознијим кикотањем. Хиљаде 
гласова Манојло чу, као да му се изругују и пркосе. Чини 
му се и своју Митру да чује. Дозива га и преклиње да 
зло не носи дјеци. Манојло опсова. Товар му постаде те-
жак, пун слутње; спусти га на траву и клекну поред Тав-
не. Када водом расхлади лице, снага и поуздање му се 
вратише. С леђа скиде оно мало феде – закрпе, прекрсти 
се и замоли бога за опроштај; дрхтавим гласом изусти 
„Оче, наш”, па товар пребаци преко рамена. Прекри га 
искрпљеним капутом, журно крену кући. Док је одми-
цао, злослутна њиска и подругљиви кикот чули су се око 
њега и у њему. Кроз стољетну храстову шуму надомак 
села урнебесно рзање и смијех проламали су се плани-
ном и небесима. Помисли: „Је ли лудо ако комшије виде 
да се усред бијела дана враћа?” Сумрак сачека ван села. 
Прикривен помрчином уђе у авлију, шмугну иза шепе-
руше и нестаде у тами. Глуваром с дрвњака ископа рупу, 
у њу спусти бисаге, па добро затрпа. Огрну капут и за-
довољан одахну. Док је прилазио кући, чинило му се да 
из таме допиру пријетње и кикотање. Уплашен убрза и 
уђе у шеперушу. У ћошку, на слами синови су чврсто 
спавали, а Митра је болно цвилила. Сирота жена још се 
борила за живот. Када осјети Манојла, снага јој се врати, 
савлада бол, једва чујно рече: „Манојло, на платни има 
цицваре, вечерај, па лези. Дуго те нема. Бог зна који је 
вакат, још мало ће и први пијетли. Чудо си толико одоц-
нио? Да ти се, рано моја, није шта лоше десило?” Ма-
нојла гану њена брига. Хтједе јој све казати, предомисли 



�6 ��

се, забринуто уздахну: „Знаш, Митро, рат је, свуда има 
Шваба и засједа, бога ми, и пљачкаша.” У мисли му се 
опет углавише кобне ријечи: „Отето – проклето”. Изу се 
и леже поред жене.

„Зар нећеш вечерати? Знам да си уморан и гладан.”
„Нећу, Митро. Данас није било посла, па ни зара-

де. Нека цицваре ђеци за доручак. Ко зна 'òћемо ли сут-
ра ишта имати. Времена су погана, никад се не зна шта 
носи дан, а шта ноћ. Ваља више чувати, мање јести, и 
надница je мања.”

Иза Митриних леђа синови су безбрижно спавали, 
или се Манојлу чинило. И док је ослушкивао дисање, чу 
пригушен јецај, и да му се на длану са Митрина образа 
скупља топла барица. „Плачеш, жено?”

Ћутала је. Трудила се да прикрије јецање; бол у 
грудима немилосрдно је гушио. Од грознице се тресла. 
Загрли Манојла, дубоко уздахну, с напором проговори: 
„Нек си ти жив и здрав, и нек' нам господ заштити ову 
сиротињу. У мени живота више нема, нека га вама бог 
дâ, да дјеца не испаштају. Ником ништа нису згријешила, 
а господ је милостив. Угледаће нашу патњу.”

Манојлу заигра јабучица. И док је грозничаво пре-
бирао по мислима тражећи ријеч утјехе, опет чу: „Отето 
– проклето!” Омаче му се клетва, прса уздрхташе. При-
грли Митру. Обоје су плакали. Док је Манојло настојао 
прикрити тугу, Митра се јаче тресла. Чинило се да ће 
се свакога тренутка прекинути танка нит што спаја крх-
ко тијело са онејачалом душом. Дубоко уздахну као да 
прикупља снагу па гласом који више није био њен танко 
завапи: „Чуј ме, Манојло, нећу дуго. Смрт ми је ближа од 
кошуље. Зато би вољела да ме сахраниш горе, на држав-
ном пашњаку, поред гробља... Испод храста гдје смо се 
први пут срели. Ондје је почео мој живот, нека се ондје 
и прекине.”

Једва изговори посљедњу ријеч: изнемогло тијело 
самртно уздрхта, сузе снажније грунуше. Оте јој се јаук 
дивљи и неразговјетан. Леденим длановима прекри лице 
да крик бола и слутње пригуши јер са једне стране је 
лежао Манојло – њена и снага и поуздање, а са друге пет 
синова. Били су јој све: богатство и имање, труд и замука, 
туга и пјесма, нада и радовање. Све што је имала било је 
у брлогу сламе притиснуто мемљивим запахом куће ше-
перуше. Не зна да ли је крикнула од бола или због споз-
наје онога што јој је у мисли долазило. У магновењу чула 
је снажну јеку која се разбијала о мрке мајевичке висове 
па, ваљајући се преко мутног јесењег неба, обрушавала 
се у тамне усјеке обраслих и влажних поточина. И као да 
чује свој глас, с неба дозива Манојла; и руке своје као да 
види мршаве и издужене, бескрвним згрченим прстима 
чврсто грле дјецу јер се боји да ће јој их неко отети.

Држећи Митрину главу Манојло је миловао лице које 
одједном поста самртноледено. Ко громом погођен Маној-
ло јекну: „Милоше сине, устани, упали лампу!” Притисну-
то страхом и слутњом дијете зацвиле: „Тајо, гаса нема!”.

Кућу испуни тежак мук. Ни дисање дјеце, ни Мит-
рин јаук нису се чули. Манојло је знао да су синови буд-
ни, нијеми и немоћни да се супротставе неумољивој 
сили. Уплашених очију тражили су црну авет што не-
милосрдно граби и односи у непојмљиву тишину мајку. 
Отимала је једино биће на свијету које их је безгранично 
вољело и штитило. Само она их је увјек могла разумјети 
и праштати несташлуке. А сад им неман односи најтоп-
лији поглед и благи матерински пријекор; њеном руком 
шивене рубине и брижно пришиване закрпе. Узима им и 
наду и поуздање, све им узима, а они су немоћни.

Сутра пред залазак сунца Манојло је био на измаку 
снаге. Грубо истесани храстов крст пободе у растреситу 
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земљу свјежег гроба. Сузних очију премјери гомилу бу-
сења, једва чујно јекну: „Нека ти је лака црна земља, моја 
Митро. Просто ти било и од мене и од Бога.” Прекрсти 
се. Кад погледа у синове, сасјекоше га оне кобне ријечи: 
„Отето – проклето.” Помисли: „Је ли ово казна божија 
што присвојих туђу замуку?” Не би му свеједно. Наред-
не ноћи ријеши ископати дукате и вратити их на мјесто 
гдје их је и нашао. „Што није моје, мени и не припада, па 
нека иде како је и дошло. Моја је Митра прескупа ције-
на да би проклетство њоме платио. И за најмању жртву 
више немам снаге, а због дјеце би се и самом госпoду 
замјерио”, рече и шкргутну. Небом затутња као да грми. 
Манојло уздрхта, аветно блијед трипут се прекрсти, по-
кајнички започе молитву тражећи опроштај.

„Ко ће нам сада, тајо, цицвару готовити?”, плачно 
упита једно од дјеце. Као да га муња погоди, Манојло се 
трже. Зна да је Митра сирочићима била и отац и мајка: 
да им је значила све, јер, он, Манојло, сеоски слуга, ма 
колико се трудио бити им родитељ, једва их је познавао. 
Зором, док су спавали, одлазио је у надничење, а враћао 
се касно када су мала дјечија срца заморена поспала. 
Само за празнике и црвено слово могао их је гледати, 
срце и душа му се пуне задовољством баш какво осјећа 
отац петоро здраве дјеце. Сочно опсова, поново шкрип-
ну зубима, погледа у небо: „'Ајде реци, боже, јесу ли сви 
који имају богатство поштено зарадили? Зар је поштено 
да радим од јутра до сутра за неку килу курузе? Зар јес-
те, боже? Дукате нисам ни отео ни украо. То ти, господе, 
најбоље знаш. Нашао сам их. Ако се ко јави, вратићу.” И 
док се кајао, осјети да му блага топлина обузима тијело. 
Помисли: „Можда је божја милост видјела моју патњу, 
патњу моје дјеце, и Митре моје јадне. Господе, што њу 
узе?”, зајеца. „Зар није прерано? Што је сада отргну када 

смо могли започети бољи живот?” Гњеван погледа у не-
беса: „Опрости, али не дам, никоме не дам дукате! Сада 
су моји. Ако је моје сиромаштво гријех, нека се у гријеху 
и оконча. Бити грјешан није добро, а зар је поштеном у 
патњи искупљење? Само паметно треба радити, чујеш 
ли, Манојло”, тихо је говорио. „Не показивати се. Извла-
чити дукат по дукат, куповати овчицу по овчицу, козицу 
по козицу, да нико не посумња откуд.”

На лицу чича-Јовановом рвали су се умор и патња 
као да је Манојлову муку преживљавао. До тада Нер-
бу није изгледао тако стар и изнемогао. Чинило се да је 
сјаја и одлучности из његовог погледа нестало док му се 
испод опуштених бркова грозничавао тресла брада. Из-
међу трошних зуба извуче догорјелу лулу. Изгледало је 
да се бори с нечим ужасним, да то у себи с тешком му-
ком савлађује. Длановима пређе преко лица, немоћно од-
хукну, подиже вјеђе: пун чокањ искапи. Једва примјетна 
сјенка руменила затитра образима. И умор са лица мину. 
Затворених очију кратко је ћутао, па напуни лулу, повуче 
дуг дим, настави: „Послије те несреће Манојло је и даље 
ишао у Кисељак, надничио код Видаковића. Како ни зло 
није вјечно, мину и рат. Прилике се измјенише, времена 
посташе сигурнија. Надница скочи, посла преко главе. 
Требало је обновити све што је рат уништио. Добре рад-
не снаге скоро да није било. То је Манојло знао здушно 
користити. Трудио се, више зарађивао. Никоме није било 
чудно кад ђекад купи козицу или овчицу, забран или њи-
вицу. Синови су расли, доприносили, таман толико да се 
не посумња да Манојло има скривено благо. Иза Мит-
рине смрти није се женио. А и да је хтио, ко би пристао 
на толику биједу, на петоро мушке дјеце. Требало их 
је нахранити, опрати и окрпити, испратити и дочекати. 
То је Манојло знао, о женидби није мислио. Говорио је: 
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„Мојој Митри не би било прà̀во. А која би могла моју 
Митру замијенити? Овој сирочади ни једна не би добра 
била... А и што ће ми жена?”

На размеђи два рата Манојло је био богат. Имао је и 
земљу, и шуму, и стоку, и воћњаке, масну ораницу и бо-
гату окућницу. Кућу је проширио и напунио. Бољег газде 
у Чакловици није било. Синови пристигоше за женид-
бу: лијепи и јаки. Манојло одлучи подићи пространију 
кућу. „Нека сваки соколић има своје”, говорио је. Нај-
мио је најбоље мајсторе. Бројне сеоске запреге довлачи-
ле су материјал са свих страна, какав у Чакловици дотад 
није виђен: клесани сивозелени брусник, печена цигла, 
земљани цријеп, а јапија од најбоље храстовине, што но 
кажу – све сама црвен. Креч тавнањски, пијесак и шљу-
нак са Дрине, све исто као код Видаковића. Знао је Ма-
нојло шта треба, само је чекао тренутак, а он дође. Ако 
је газда – нек се види: сигуран темељ, простран камени 
подрум од клесаника да му коцке шећера нису равне. 
Пред Илиње, кад су мајстори завршавали, на Огњену 
Марију, Манојло их отпусти да се одморе. Чим паде ноћ, 
прикраде се новој кући, пола бисага жутих дуката узида 
под камен, испод отвора за прозор. Задовољно одахну: 
„Тако, нека их ту, нек чекају, злу не требало. Бог зна ка-
ква времена долазе. Једнога дана када се, ако буде среће, 
синови пожене, постану домаћини, окупићу их нек виде 
да им отац није фукара, да је мислио и на њих. Камен 
зна ћутати, злато не труне; кад буде вакат, дјеца ће знати 
гдје је. Ако сам ја свачији испљувак био, моји соколићи 
неће.” Те јесени кућа је била готова: највећа и најљеп-
ша, не само у Чакловици, диљем Мајевице боље нè̀ би. 
Причало се да једино у турском Теочаку понека слична, 
агинска и беговска, има. Лако је било тим изјелицама кад 
су вазда сједили на сиротињској грбачи.

Мину кратка и кишовита јесен, зима дође ненадано 
рано, хладна и сурова. Сњегови скоро до паса: сем у шта-
лу и до дрвњака, без нужде никуд даље.

По Крстовдану Манојло усни чудан сан, а ником не 
рече.

На Богојављање доручкова, помоли се богу и без 
ријечи оде. Од тада му се изгуби сваки траг.

По Задушницама, кад сњегови окопнише, нађоше 
га на Митрином гробу. Из лијеве шаке вирио је дукат. 
Вијест се прочу, селом кренуше аброви. Међутим, ни је-
дан не бијеше ни близу истине, истина је умрла заједно 
с Манојлом. Синови пошто изгубише старјешину, поче-
ше раскалашно живити. Међусобне свађе су свакоднев-
на појава. Сваки од њих мислио је да има више права 
над иметком. Не потраја дуго, у међусобној тучи један 
погибе. Само хевту касније другог нађоше заклана у по-
точини испод стублине – никад се не сазна од чије руке. 
Трећи изгуби живот коцкајући се. Четврти, што од не-
давна нè̀ би при себи, уочи Васкрса објеси се у штали. И 
све се збило за годину. Оста један Манојлов син. Од бан-
чења није ни био свјестан шта се догодило. Лумповао је, 
трошио немилице, колико раније, сад неупоредиво више. 
Није било ни просјака ни беспосличара у Теочаку да га 
он није нахранио и напојио; фукара га називала својим 
хаџијом; чезе га чак под Чакловицу довозиле. Циганске 
ћемане свирале му и док спава. Пред механом Теочанина 
Салкице наређивао је мандовима и пјеваљки да се попну 
на дрво, а он се успентрао на друго: чокање с ракијом уз-
влачио је везане узицом: док је заваљен у грању мерачио, 
испод трештале су сиротињске прангије и бијесно грува-
ли шејтан – таламбаси. Све се предавало помами. Пијани 
и сити харсузи клицали су своме гурсуз – хаџији и џаба-
луку којим их је обасипао. Међутим, ништа није вјечно, 
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ни Манојлов иметак. Оста кућа и нешто окућнице. Из 
дана у дан несретни Манојлов син више се задуживао. 
А кад се није могло даље ријеши продати кућу. Из Чак-
ловице и околине на куповину нико није ни помишљао. 
Ко би имао толико дуката? Вијест се брзо ширила. Кад 
је све замирисало на нови рат у село бануше Турци из 
Теочака. Погодба брзо паде. Феслије му пред свједоцима 
све исплатише: Чакловичанима не би право, не дају да 
се балије уселе у њихова имања. Немајући другог изла-
за, Турци ријешише кућу срушити, материјал пренијети 
у Теочак. И док су незадовољни гунђали Чакловичани 
се поспрдљиво церише. Рушећи подрумски зид, млађе 
Туре провикну се колико га грло носи. Стезао је пола би-
сага дуката. Окупљеним сељанима, што су дотада под-
смјешљиво гледали како се Теочани муче, гњев помути 
вид и разум. Сијевнуше ханџари и јатагани, крв се проли 
на обје стране. У метежу страда и посљедни Манојлов 
син. Сјекли би се каури и балије док један тече да се у 
селу неким чудом не десише жандари. Кундацима рас-
тјераше фукару. Шта се с дукатима десило, никада се не 
сазна.”

Чича Јован ућута; негдје кукурикну пијетао.
„Аман да ће промјена”, рече биртијаш. Нербо га 

погледа, окрете се чичи. Јован Симин тешко уздахну и 
заврте главом. Никада није тако немоћно изгледао. Лице 
му посмртна маска, а очи тужне као у арлекина. Искапи 
пун чокањ. Мршави длан положи на лулу и загледа се из-
над Нерба. С мајевичких страна дуну хладан вјетар те их 
натјера да се склоне у кафану. „Нуто, нуто, ово старина 
планина показује своју ћуд”, рече биртијаш. Чича Јован 
искапи још једну, настави: „Одмах по покољу и смрти 
Манојловог посљедњег сина Чакловицом су шапутане 
кобне ријечи: „Отето – проклето!” Мада нико није знао 

да јадни Манојло ништа није отео, нити су знали да му је 
проклетство донијело аустроугарско кљусе.

И сада се прича да је тада село захватила страшна 
олуја. У јечању громова и урлању вјетра, боже ми оп-
рости, веле, препознавало се стравично рзање коња и 
помамна њиска кобила. Мајевица се тресла, горске воде 
мутиле. Чудо је трајало данима. Кад се невријеме сми-
рило, преко ведрог неба доваљао се један једини облак, 
бијел као снијег; дуго је лебдио изнад мјеста гдје се ра-
није налазила кућа покојног Манојла. Мада је свуда било 
ведро, из њега је непрестано ситна киша трусила. Старије 
су жене по селу говоркале да су то сузе несретног оца, и 
да ће свак на кога бар кап падне, исту судбину доживјети. 
Зато су то уклето мјесто издалека сви заобилазили.

Ово Нербово сјећање на давну чичину причу пре-
кину јак шум вјетра, што се мрсио са гранама брезе у 
башти испред Нербове задње терасе.
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сјећање седмо

Одједном је сам у простору туђем и непознатом

Много чега се Нербо сјећа. Сада, када је све далеко 
у времену које се никада неће вратити, остају му једи-
но болне и носталгичне успомене. У љенчарењу и до-
колици спас налази у бескрајним размишљањима, која 
га више воде у прошлост, него што му се у садашњости 
показују. 

И вечерас у кревет пође рано. Препуштен само-
ћи и дријемежу усни исто што га је ко зна колико пута 
раније у таму подсвјести одвлачило. Мермерне дворце 
опет видје, а чудесно лијепа жена на сан му дође. Њена 
бијела коса, свијена у ситне плетенице, у душу му унесе 
немир. Витка, блиједе пути, чинило му се да је анђео. 
Испод високог чела и благо засвођених вијеђа гледала су 
га два азурноплава ока. И он, сем њене нестварне љепо-
те, ништа није видио. Питао се ко је млада жена, зашто 
му се сваки пут у сну јавља. Да ли му има шта рећи?, или 
од њега нешто очекује? Сем да личи на његову Бибијану, 
све друго је тајна. И док је опчињен блудио, однекуд из 
дубина, прво тихо, а онда све снажније, чуло се мужевно 
коњско рзање и жестока њиска неопашених ждрјебица: 
чује и љубавне тужбалице незаситих нимфи и страстан 
зов похотних менада: и топот густ кентаурски чује. Али, 
кошмар не потраја дуго. Несносна врева, што се око њега 
злослутно плела, у трену се преобрази у престрављена 
дозивања и јауке. Потамне бјелина двораца и небеска 
свјетлост, што их је обасјавала, гасну. У збрци и метежу 
нестаде чудесно лијепе жене. Одједном је сам у просто-

ру туђем и непознатом. Џилипи човјеколиких чудовишта 
мрке длаке попут ноћи, и дугих црних грива, сабласно 
су промицали џилатајући се бијесно и пријетећи. Пре-
стрављеном Нербу се чинило да им из чулно раширених 
ноздрва зелен пламен лиже. Испред свих поигравала је 
расна кобила, или опак демон у ждрјебицу преобраћен. 
Бијела, густе плетеничасте гриве, гордо је трзала главом 
уз танану на љубав мамећу њиску: нестварно лијепа, 
њишући путеним боковима, изазивала је пожуду и код 
Нерба и код разгоропађених чудовишта. Пошто се боље 
загледа у ждрјебицу пожеле да је и сам кентаур. Али, ус-
помене га вратише у дјетињство: прво видје слику јадног 
Манојла из Чакловице. Сјети се чича-Јованове приче о 
бијелој кобили и дукатима. Тијело му претрни од језе кад 
схвати да коб сиротог дједа у судњем дану поред Тавне 
није случајност. Одавно мисли да је то уклето мјесто од 
праискона имало своја човjеколика чудовишта. А чудо-
вишта су попут црна усуда сваки пут изненадно долазила 
по своју крваву жетву. Можда је баш ту, на том раскршћу, 
у неком давном времену, анатема бачена. Можда је и сам 
на овој истој размеђи тежак и неопростив гријех почи-
нио. Зар стари богомољац у својим причама понешто 
није наговјестио? Овог пута видје много шта што му на 
сан није долазило.

Заглушно рзâње и топот, њиска и комешање из часа 
у час постајали су страшнији и вратоломнији; густи об-
лаци паре и прашине ковитлали су се свуда; земљу уга-
жену тешким кентаурским копитама натапали су пјена 
и зној; окрвављено бусење летјело је на све стране. И 
док се пошаст разбуктавала, размеђу прекри тама. Око 
Нерба су се назирале сабласне сјенке разјарених кента-
ура. Лијепа и нестварна, као да лебди, узмицала им је 
бијела ждрјебица. Пропињала се и пркосно њискала док 
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су незасита човјеколика чудовишта кидисала. Нербу се 
чинило да је то борба на живот и смрт, коме ће припасти 
част најмоћнијег – да је опаше. Обузе га страх – на њеној 
до тада беспријекорној бјелини, због које му је изгледа-
ла као демонско привиђење, угледа мркорумене трагове 
крви. „О, мој, боже, па то је она!“ престрављен јекну. „То 
је пакосница о којој ми је причао покојни чича Јован Си-
мин, она иста утвара која је дједа Манојла, сироту Митру 
и њихових пет синова у смрт одвела.” Док се врева сти-
шавала, Нербо помисли: „Шта ли та бијела протува овдје 
тражи? Прикрада ли се и мом јадном животу, да и од њега 
направи тужну причу?” Пажљивије осмотри. Унаоколо, 
по разрованој земљи, језиви лежали су бројни људски 
костури: један, попут сабласти, стајао је пред кобилом. 
Згрченим прстима стезао је позлаћену узду. „Господе, 
видим ли то дједа Манојла?”, скоро крикну Нербо. „Реци 
ми, добри боже, понавља ли се свирепа игра у којој је 
јадни старац био једна од жртава бијелог демона? Нисам 
ли, спаситељу ја на реду?”, болно прошапута и стресе се 
од помисли. Из смртне тишине једва чујно, попут хучања 
далеког вјетра, започе језиво вучје завијање: урлици су 
постајали ближи и стравичнији – стапали су се у јединс-
твен талас, пријетећи да се снагом пошасти немилосрдно 
сруче на ово чудовишно разбојиште. И тада чопоре глад-
них вукова видје, ницали су из честара. Примицали су 
се бијелој ждрјебици, режали дивље и крволочно. А она 
лијепа и горда, мирно је чекала. Кад се искежени обруч 
гладних звјери на скок спремних око ње склопи, гизда-
во подиже главу, силовито зарза. Под Нербом земља уз-
дрхта, и деси се чудо: умијесто ждрјебице облачић магле 
лагано се подиже. У бијелом прамењу Нербу се чинило 
да препознаје плетенице дјевојке из сна. На размеђи, у 
шаци костура сабласно се клатио остатак узде. Разјарени 

курјаци манито насрнуше. Језиви призор потраја часак, 
па завлада необичан мир. И више ничега око Нерба нè̀ 
би. Гдје се час раније налазила бијела ждрјебица, лежало 
је непомично тијело дјевојке. Нербо приђе и запрепасти 
се кад угледа нагрђено лице. Умјесто азурноплавих очију, 
зјапиле су празне дупље. Сњежнобијела коса црвенила 
се од крви што је посвуда текла. Нербо препозна младу 
жену из својих необичних снова. И мада је знао да је све 
само сјећање, оте му се болна клетва. Јаук празно одјек-
ну изнад Нерба: више нè̀ би ни Храстове косе, ни рјечице 
Тавне, ни Карауле; није било ни маленог засеока Сави-
чића, планинског станишта његових прадједова. Небом 
црним као сукно бјеснили су дивљи вјетрови. На њему 
Нербо угледа човјеколике сјенке кентаурских сподоба и 
згажено тијело Бјелокосе. Слика потраја сасвим кратко, 
па њега и размеђу обави мук и тама. Сада, када је све 
далеко и нестварно, он недвојбено препознаје чудно зна-
мење, у коме су жртве сиротог Манојла и јадног војника 
премалена залога за тешку анатему, која је ко зна када 
задесила Мајевицу. Схвата да је сироти дјед Манојло, 
ма колико безначајан, на неки начин морао бити узрок и 
посљедица свих патњи и радости, што су се смјењивале 
овим древним просторима. Нагриза га осјећај кривице 
што Бјелокосу није заштитио. Мада је знао да је ово, као 
и све остало, у вољи судбине. Њено оскрнављено лице, 
непролазна слика ужаса, не силази му с ума. Безвољан и 
тужан, данима се тромо вуче. Крије се од других избjе-
гавајући разговоре и сусрете. Иако свјестан да су при-
зори из сновиђења далека прошлост, у којима је можда 
био судионик, да се понио како је морало бити, не може 
се отети утиску неопростиве кривице. Кајање, ко зна ко-
лико изван оног времена, не дозвољава му да било шта 
мијења. Зна да је његов осјећај кривње сувишан и не-
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потребан. Свој давни гријех препознаје у анатеми, што 
је и њега стигла, и која га дубље гура у просторе таме 
и неспокојства. Не зна да ли ико толико дубоко бјежи у 
своју сјенку не водећи рачуна да у одсудном часу може 
доћи до пренапрезања, од којег танка нит што спаја душу 
и тијело неће издржати. Јасно му је да урањање у мрачне 
и опасне дубине људске подсвијести човјека троши. А он 
је, као и све, обична трулеж подложна пропадању. Давно 
је раскрстио с дилемом да ово није једини живот. Страх 
од изненадног краја у његовој, мада безвољној свијес-
ти, нема мјеста. Слути да су га сличне муке сналазиле 
у ранијим искуствима, да ће се понављати иза рађања 
која долазе. Зато ово душевно испаштање схвата као свој 
неискајан гријех што ће га, како му је Петар Богомољац 
наговијестио, дуго прогонити. Уморан од сјећања помис-
ли да је најбоље заборавити и сан и све ружно у њему. 
Ријеши мало сликати, назва пријатеља. Договорише се 
да га посјети у атељеу. Надао се да ће кроз разговор лак-
ше одољевати психози и кајању које му је сан наметао.

сјећање осмо

Манита човјека срећа не походи, у разуму душе 
она се крије

Мада га несрећа одавно прати, Нербо не престаје 
трагати и надати се. Трпи и подноси зло убијеђен да ће 
његовом трагању доћи крај. Пријатељи говоре да у граду 
живи мудар старац, у чију би снагу духа морао вјеровати. 
Нербо је проблеме физичког здравља већ заборавио, ипак 
су менталне сметње чешће. Када се после посете старцу 
вратио кући, било му је јасно да се са чудима човјек не 
среће сваки дан. И поред свега, не губи наду у немогуће. 
Каткад му је потребно мало да се вјера у добро врати. 

Читаво поподне дријема у фотељи, не зна спава ли, 
или га халуцинације односе у царство несвакидашњег. 
Слути да се нешто необично дешава, да није у свом ста-
ну. Негдје је, далеко, на Мајевици, у брвнари Петра Бо-
гомољца. Лежи будан, загледан у таваницу, ослушкује 
притајене шумове ноћи. У души му тиња чудна зебња 
на тренутке, од необјашњивог, страха ни своје дисање 
не чује. У другој соби спорадично пуцкетање ватре са 
огњишта мијеша се са шапатом времешног Петра. У не-
муштом разговору с пламеном старац започиње једну од 
својих ноћних молитви. Нербо осјети да јак мирис гљи-
ва долази отуд. Будан је, обрадова се. Кроз уски отвор 
прозора гледа низ падину: као дах измаглице увлачила се 
мека свјетлост небеског звијежђа. Ноћ тиха; сем слабаш-
ног шума вјетра у воћњаку, све је мировало. Обузимало 
га је чудно предосјећање – није се тек тако овдје пробу-
дио. У мутном трагу сјећања чује нејасан зов; лик жене, 
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живи мудар старац, у чију би снагу духа морао вјеровати. 
Нербо је проблеме физичког здравља већ заборавио, ипак 
су менталне сметње чешће. Када се после посете старцу 
вратио кући, било му је јасно да се са чудима човјек не 
среће сваки дан. И поред свега, не губи наду у немогуће. 
Каткад му је потребно мало да се вјера у добро врати. 

Читаво поподне дријема у фотељи, не зна спава ли, 
или га халуцинације односе у царство несвакидашњег. 
Слути да се нешто необично дешава, да није у свом ста-
ну. Негдје је, далеко, на Мајевици, у брвнари Петра Бо-
гомољца. Лежи будан, загледан у таваницу, ослушкује 
притајене шумове ноћи. У души му тиња чудна зебња 
на тренутке, од необјашњивог, страха ни своје дисање 
не чује. У другој соби спорадично пуцкетање ватре са 
огњишта мијеша се са шапатом времешног Петра. У не-
муштом разговору с пламеном старац започиње једну од 
својих ноћних молитви. Нербо осјети да јак мирис гљи-
ва долази отуд. Будан је, обрадова се. Кроз уски отвор 
прозора гледа низ падину: као дах измаглице увлачила се 
мека свјетлост небеског звијежђа. Ноћ тиха; сем слабаш-
ног шума вјетра у воћњаку, све је мировало. Обузимало 
га је чудно предосјећање – није се тек тако овдје пробу-
дио. У мутном трагу сјећања чује нејасан зов; лик жене, 
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блијед и прозрачан, види; говор умилан слуша, не зна 
ко је она; ријечи тихе и неразговјетне у њему појачавају 
слутњу. Кани да позове Петра, а како да му прекине мо-
литву. Жао му старца. Уморан је. Тражећи гљиве лударе 
цијелог претходног дана тумарао је Храстовом косом. 
Давно, Нербо га је у метанисању омео, старцу није било 
свеједно. Сада га јасно чује, осјећај страха ишчезава. 
Ипак га мучи питање: „Откуд старац овдје у ово доба?“ 

Док размишља, мемљиви мирис гљива се појача-
ва. Тугаљиви воњ трулежи Нербу смета, раздражује га 
и гуши. Важније је да је Петар будан. Претпоставља да 
старац уз тиху молитву и ноћас справља чудне напитке. 
Спокојство му не потраја, таму собе испуни стравично 
кикотање. Чини му се да некакав силовит вјетар уништа-
ва све; и убитачан коњски топот чује; и њиску танку и 
продорну; и чује плач и дозивање, а дотрајала брвнара 
злогуко се љуља и шкрипи; рзања бјесна и ждрјебови-
та одасвуд пријете и умножавају се; и женски гласови 
све су ближе, кикоћу се, маме га к себи; негдје дубоко 
тутњава се чује, као да подивљале воде пакла хуче. У 
страху осврће се. Широм отворених очију покушава уг-
ледати било шта. Сем што је тама гушћа, ништа друго 
не види. Загледа се у дрвену таваницу, чини се да и отуд 
долази некакав шум. Хтједе се окренути на леђа, тијело 
као да му се окамени. Нешто тешко лежи на њему. Чини 
се – жена; дах јој леден, дисање гласно и убрзано. Пуна 
дивље похоте притишће га и гуши. Престрављен Нербо 
би се бранио, али је тијело укочено и непомично. Поку-
шава Петра дозвати. У стијешњеним прсима ни лупање 
срца не чује. Лежи немоћан, а нестварна жена немилоср-
дније насрће. Кани да се прекрсти, руке му паралисане. 
Дрвени кревет под њим шкрипи као да ће се од терета 
поломити. Дахтање жене је јаче, подругљив кикот близу. 

Одједном примјети да је наг. Око врата га нечији прсти 
стежу и даве. Осјећа мучнину и бљутав окус пљувачке, 
та нелагодност држа га кратко. Млак вјетар и благ шум 
љетње кише лагано га повукоше у сан; снаге нема, душу 
му обузима блажен мир; тама нестаје. Види Петра Бого-
мољца, из гљиве отров циједи, кваси му усне. 

„Јесам ли ја, Петре, болестан?“, упита Нербо. 
„Мучи те нешто горе од болести, синко!“, забрину-

то одговори старац. 
Петрове га ријечи расанише, слути на шта га опо-

миње. 
„Ко си, сотоно?“, пун гњева просикта. За чудо, грча 

обамрлости нестаде. Смалаксао, мокар од зноја, лежи, 
уплашеним погледом тражи Богомољчево лице, али Пет-
ра нема. Пуцкетање ватре и исти шапат од огњишта до-
лазе. 

„Господе, шта је са мном?“, јекну Нербо. 
Старац се није ни помакао, а видио сам га. И глас 

сам му чуо. На час осјети грозницу, хладно му је. Ог-
рну вунени прекривач, приђе огњишту. Као да га не при-
мјећује, Петар је зурећи у жеравицу шапутао молитву. 
Држао је велику лудару, од чијег је отужног запаха брв-
нара воњала. Одсутно подиже главу, загледа се у икону 
на источном зиду, лице спусти на глатку кору отровне 
гљиве. „Господе, он се наслађује њеним смрадом“, под-
ригну Нербо, помисли да ће пасти од вртоглавице. Ма-
лаксао хтједе се вратити кревету, али демонски сјај из 
Богомољчевих очију у њему сломи вољу. Промуклим 
гласом старац упита: „Јеси ли је препознао, синко?” 

„Жена је била, нисам је видио“, одговори Нербо за-
гледан у старчево избраздано лице. Петар заврте главом: 
„Зар ти њени стегнути прсти око врата ништа не реко-
ше?”
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блијед и прозрачан, види; говор умилан слуша, не зна 
ко је она; ријечи тихе и неразговјетне у њему појачавају 
слутњу. Кани да позове Петра, а како да му прекине мо-
литву. Жао му старца. Уморан је. Тражећи гљиве лударе 
цијелог претходног дана тумарао је Храстовом косом. 
Давно, Нербо га је у метанисању омео, старцу није било 
свеједно. Сада га јасно чује, осјећај страха ишчезава. 
Ипак га мучи питање: „Откуд старац овдје у ово доба?“ 

Док размишља, мемљиви мирис гљива се појача-
ва. Тугаљиви воњ трулежи Нербу смета, раздражује га 
и гуши. Важније је да је Петар будан. Претпоставља да 
старац уз тиху молитву и ноћас справља чудне напитке. 
Спокојство му не потраја, таму собе испуни стравично 
кикотање. Чини му се да некакав силовит вјетар уништа-
ва све; и убитачан коњски топот чује; и њиску танку и 
продорну; и чује плач и дозивање, а дотрајала брвнара 
злогуко се љуља и шкрипи; рзања бјесна и ждрјебови-
та одасвуд пријете и умножавају се; и женски гласови 
све су ближе, кикоћу се, маме га к себи; негдје дубоко 
тутњава се чује, као да подивљале воде пакла хуче. У 
страху осврће се. Широм отворених очију покушава уг-
ледати било шта. Сем што је тама гушћа, ништа друго 
не види. Загледа се у дрвену таваницу, чини се да и отуд 
долази некакав шум. Хтједе се окренути на леђа, тијело 
као да му се окамени. Нешто тешко лежи на њему. Чини 
се – жена; дах јој леден, дисање гласно и убрзано. Пуна 
дивље похоте притишће га и гуши. Престрављен Нербо 
би се бранио, али је тијело укочено и непомично. Поку-
шава Петра дозвати. У стијешњеним прсима ни лупање 
срца не чује. Лежи немоћан, а нестварна жена немилоср-
дније насрће. Кани да се прекрсти, руке му паралисане. 
Дрвени кревет под њим шкрипи као да ће се од терета 
поломити. Дахтање жене је јаче, подругљив кикот близу. 

Одједном примјети да је наг. Око врата га нечији прсти 
стежу и даве. Осјећа мучнину и бљутав окус пљувачке, 
та нелагодност држа га кратко. Млак вјетар и благ шум 
љетње кише лагано га повукоше у сан; снаге нема, душу 
му обузима блажен мир; тама нестаје. Види Петра Бого-
мољца, из гљиве отров циједи, кваси му усне. 

„Јесам ли ја, Петре, болестан?“, упита Нербо. 
„Мучи те нешто горе од болести, синко!“, забрину-

то одговори старац. 
Петрове га ријечи расанише, слути на шта га опо-

миње. 
„Ко си, сотоно?“, пун гњева просикта. За чудо, грча 

обамрлости нестаде. Смалаксао, мокар од зноја, лежи, 
уплашеним погледом тражи Богомољчево лице, али Пет-
ра нема. Пуцкетање ватре и исти шапат од огњишта до-
лазе. 

„Господе, шта је са мном?“, јекну Нербо. 
Старац се није ни помакао, а видио сам га. И глас 

сам му чуо. На час осјети грозницу, хладно му је. Ог-
рну вунени прекривач, приђе огњишту. Као да га не при-
мјећује, Петар је зурећи у жеравицу шапутао молитву. 
Држао је велику лудару, од чијег је отужног запаха брв-
нара воњала. Одсутно подиже главу, загледа се у икону 
на источном зиду, лице спусти на глатку кору отровне 
гљиве. „Господе, он се наслађује њеним смрадом“, под-
ригну Нербо, помисли да ће пасти од вртоглавице. Ма-
лаксао хтједе се вратити кревету, али демонски сјај из 
Богомољчевих очију у њему сломи вољу. Промуклим 
гласом старац упита: „Јеси ли је препознао, синко?” 

„Жена је била, нисам је видио“, одговори Нербо за-
гледан у старчево избраздано лице. Петар заврте главом: 
„Зар ти њени стегнути прсти око врата ништа не реко-
ше?”
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„Знам, Петре, давила ме.” 
„Шта је после било?“, опет ће Петар. 
„Угледах тебе крај кревета. Отровом зла лице и усне 

си ми квасио.” 
„Само ти се чинило, синко мој. Сокови заборава њој 

су намјењени. Да је проклету нисам успавао, с тобом би 
било свршено. Упамти: свијест ниси губио. Душа те је 
немоћна напуштала, умирао си. Осјећајући твоју слабост 
знао сам шта мораш чинити.” 

Нербо замуца: „Али, Петре, она ми не рече ко је.” 
Богомољац га забринуто погледа: „Не жури, синко, тај 
час дуго ћеш чекати. А кад сазнаш њено име, и ти и она 
могли бисте скончати. У вашим судбинама је тако запи-
санао: мимо тога се не може.”

 „Знаш ли је ти, Петре?” 
Старац уздахну: „Господ ми је свједок да сам млађи 

од тебе. Када те упознах, ти си већ крштен био. Твоје 
ме страдање опрезним учинило, јер сам тада видио њену 
пошаст и твоју ломачу. Од њена бола и мени се небо пом-
рачило, а ти си се баш тада првим гријехом окрунио.” „О 
каквом гријеху, Петре, говориш? По чему би мојих пе-
десет цвјетања од твојих деведесет зрења старији могли 
бити?” 

Петар поћута као да размишља, рече: „Да ти мисао 
није смртном љуштуром окована, знао би, синко, више 
но што су моје очи видиле. Грјешност твоја стара је ко-
лико и први плач Новог завјета. Та ће ти се истина само 
једном открити. А тада биће касно за кајање. Знај: дух 
јесте вјечан; у смртном тијелу гријехови се рађају и уми-
ру. У покајању је спас; несрећа је што нам се сваки пут 
чини да је живот казна, а смрт искупљење. Ја душу оца 
твог нисам упознао, а веле да је из погледа мога брата 
текла ријека ресцвјетале перунике. Зато, синко, ако се у 

моје очи загледаш, схватит ћеш бол оца свога, он је из 
твоје патње изникао. Надживиш ли га, у сину своме оца 
ћеш препознати. Из крви његове твојом руком посијане, 
извори живота ће потећи.” 

Нербо осјети немоћ. „Старац је полудио”, помисли. 
„Опојни мирис гљиве и моју свијест мути.”

Богомољац је и даље говорио: „Ако сретни час упоз-
наш, у првом гробу своме тијело смртно твоје упокојење 
ће вјечно наћи. Душа ће ти се прочишћена у небеску 
свјетлост одселити. Не буде ли тако, паклу животном 
бићеш враћен. Бјелокоса коб опет ће те прогонити.” 

Опхрван мислима Нербо је ћутао. Жесток смрад 
натруле гљиве натјера га да се врати у постељу. Старац 
настави с молитвом. Тихо је шапутао одсутно загледан у 
жеравицу, као да са Нербом није ни разговарао. „Значи, 
она је била”, уздахну Нербо кад леже. „Да није, зар би ме 
старац за њу питао.” Док је пребирао по мислима, опет 
је видио. Опчињен, загледа јој се у азурноплаве очи које 
су га лукаво мамиле. Њен поглед и ситне сњежнобије-
ле плетенице подсјетише га на први сусрет. Пожеле да 
је има. Петрове ријечи: да би прво истинско сретање на 
јави било кобно – учинише му се сулуде. 

„По чему би Богомољчева сазнања могла досегнути 
дубине мојих тајни када су оне једино господу и мени 
доступне?” Чудиле су га и љутиле старчеве слутње и 
празна прича да се њему Нербу Нивасу кир Караулану 
у прошлости заиста нешто грозно догодило. И ако јесте, 
зар други о томе више може знати?” Из размишљања га 
прену блага свјелост што се увлачила кроз отворен про-
зор. Привуче се и опрезно погледа низ мрке воћњаке. 
На утрини испод Чаругића кућа, гдје је опијен мириси-
ма прољетног цвјетања често сједио, нема старе дуње. 
На њеном мјесту – високо, витко стабло брезе: кора јој 



�2 �3

„Знам, Петре, давила ме.” 
„Шта је после било?“, опет ће Петар. 
„Угледах тебе крај кревета. Отровом зла лице и усне 

си ми квасио.” 
„Само ти се чинило, синко мој. Сокови заборава њој 

су намјењени. Да је проклету нисам успавао, с тобом би 
било свршено. Упамти: свијест ниси губио. Душа те је 
немоћна напуштала, умирао си. Осјећајући твоју слабост 
знао сам шта мораш чинити.” 

Нербо замуца: „Али, Петре, она ми не рече ко је.” 
Богомољац га забринуто погледа: „Не жури, синко, тај 
час дуго ћеш чекати. А кад сазнаш њено име, и ти и она 
могли бисте скончати. У вашим судбинама је тако запи-
санао: мимо тога се не може.”

 „Знаш ли је ти, Петре?” 
Старац уздахну: „Господ ми је свједок да сам млађи 
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ма прољетног цвјетања често сједио, нема старе дуње. 
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азурноплава: лишће сњежнобијело треперило је милова-
но дахом благог повјетарца од мајевичких страна; танке 
и густе гране спирално повијене к земљи попут безброј 
ситних плетеница: у крошњи јој је спавао мјесец, а среб-
рнаста свјетлост што се расипала по брези ноћ скоро је 
претварала у дан. Док је крајичком ока радознало прови-
ривао, споља долепрша шапат: „Разуму се врати, Нербо 
кир Караулане, старца се клони. Тај лупеж ти се вјешто 
улагује. У мојој младости он види немоћ своју, па љубо-
моран, омамљујући те гљивом зла, у зло те и гријех вуче. 
Ноћас сам те хтјела вољети, напитком својим отровним 
отјерао ме је. Зар ниси око свога стиснутог врата његове 
кошчате прсте препознао? Кунем ти се, старац ме и очи-
ма и душом жели. Али, еротски је онемоћао. У соковима 
гљива лудара тражи напитак мушкости, да изгубљену 
снагу врати. Труд му је залудан. На глаткој кори мојој и 
у њежном шуму мога лишћа сласт је женске младости, 
а она само тебе чека. Зато дођи, Нербо. У судбинама на-
шим мало је ноћи које ће нам се као ова нудити.” 

Ошамућен више но што га је воњ гљиве опијао, Не-
рбо закорачи у празно, нечија рука га повуче назад. 

„На облаку си заблуде, синко мој. Иза још једног ко-
рака земља твоје тијело живо дочекала не би. Не слушај 
шапат зле прошлости, окрени се слатким плодовима са-
дашњице. И запамти: кућа је моја на уклетом раскршћу, 
ноћу се из ње не излази. Црне воде ријеке смрти под њом 
роморе, у тами ноћног плашта, што је наткрива, једино 
се зле душе вијају. Узми ову мрву гљиве, лакомисленост 
своју њоме излијечи. Манита човјека срећа не походи, у 
разуму душе она се крије. Рекох ти: да смртном љушту-
ром ниси окован, више би знао, синко, но што су моје очи 
видиле. Врати се сну своме, ноћ проведи у забораву.” 

Кад то Богомољац рече, чудесне свјетлости споља 

нестаде. И шумови воћњака посташе другачији. Мирис 
процвале дуње испуни Петрову брвнару. Тамним сводом 
заблисташе звијезде. У соби са огњиштем започе тиха 
молитва. 

Ослобођен страхова Нербо склопи уморне очи. 
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сјећање девето

Само у доживљеном човјек суштину 
истински с à̀глēда 

Релативно богато искуство, које се у Нербу таложи-
ло у сну или на јави, није му много помогло. Биле су то 
обично јалове спознаје произашле из снаге његове маште 
и чудесних сновиђења. Па и поред свега, оно зáмисли 
сматрао је да може остварити. 

Данима усамљен сједи у радној соби и размишља о 
својој давно изгубљеној Бибијани. Реалност га опомиње 
да је с том причом свршено; један сан, што га у Бого-
јављенској ноћи редовно походи, сваки пут у душу му 
уноси немир. Зато су му стална трагања трун наде који 
га тјеши да није далеко дан када ће се с њом срести. Иза 
ћутљивих капија женских манастира, у очима било које 
искушенице, не препозна ни једну радост да га на њу 
подсјећа. То је одговор зашто најчешће самује. Да нема 
телефон, пријатељи би мислили да је нестао. Каткад му 
се чини да на овој планети нико други не постоји. Та га је 
грозница држала неко вријеме. Чим би се ослободио уоб-
разиље, препуштао се туговањима за Бибијаном. Мада 
су се излети у мисаони лимб често дешавали, познаници 
нису ни помишљали сматрати га чудаком. Ни прије, ни 
након осамљивања, при сретању с другима, ничега није 
било необичног. Нестајао је као кад неко оде на годишњи 
одмор, или на дуже путовање. Шта се с њим и у његовој 
души за то вријеме догађало, једино је он знао. Понекад 
би то знали и други, искључиво ако им сам о томе при-
повједа. „Зар у томе има нешто лоше?”, говорио је. „Зар 

разговор није лијек?” Живот му се сводио на спознају и 
пуку радозналост. Дијелио га је на десну – добру и лије-
ву – лошу страну, на сфере изнад, сфере испод линије 
нужности; на вријеме преживљеног – и онога што ће се 
тек десити; на просторе стварног – и имагинарног. На 
присуство зла – и наду у избављење. Мало када се мирио 
са постојећим, иако, чинило му се да су људи задовољ-
ни оним што им се свакодневно нуди. Правих пријатеља 
имао је мало, мада су се сви познаници тако осјећали. 
Сматрали су да знају све о њему. Био је то само привид, 
јер се Нербо ријетко другима отварао. Често је говорио: 
„Човјек је вриједан колико је његов живот за друге тајна.” 
Зато је био и остао вјечита енигма. Многи су мислили да 
је сретан; шта му је душу тровало, нису знали. Истински 
је волио само једном. Свака нова љубав представљала 
је јалову наду да ће мало ублажити бол за Бибијаном. 
Пети дан не излази из стана; већ осјећа потребу за дру-
жењем. Назва пријатеља љекара. Таифу је о њему знао 
много више од осталих. Кад доктор стиже, исприча му 
чудан сан. Неко невидљив говорио му је о путу којим 
може доћи до Бибијане. И о планинским беспућима Хер-
цеговине му је причао, о чудесном старцу што никада 
са камених врхова није сишао; и сам не зна колико има 
година; не памти када је посљедњег сродника на онај 
свијет испратио. Пећина у којој је живи мала испосни-
ца, окултно светилиште коме многи у ходочашће долазе. 
Рече да га зову вилењаком, да с мртвима говори; да му 
камено станиште ни једно јутро на истој планини не ос-
ване. Коме је срећа наклоњена да га нађе, са планине се 
срећан врати. Међутим, многи су отишли, а за траг им се 
није сазнало. 

„Зашто ми то причаш?”, упита Таифу. „Не мислиш 
ићи старцу на поклоњење?”. 
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Нербо се сјетно осмјехну. „Управо си открио шта 
каним. То неће бити одлазак у неизвјесност, но свјесно 
тражење нечега што сам давно изгубио. Знам да ме она 
чека.”

Таифу тужно одмахну: „Мора да си лоше спавао 
чим ми о тако откаченом сну причаш.”

Дрјемљиво лице Нербо спусти међу дланове. Болно 
уздахну: „Већ четири дана и ноћи нити спавам, нити сам 
будан. У глави ми се много мисли одмарало, а ноге далек 
пут ‚видјеле’. Горе, небеском десном страном, пловили 
су облаци бијели и чисти, и чудне птице свјетлости лети-
ле. С лијеве, земаљске стране, промицали су оскрнавље-
ни гробови и спаљени предјели. Отуда се чуо само плач. 
А онамо мирисали су цвјетни пропланци и разлијегао се 
треперави звук сребрнасте пјесме звóна. Лијевом небес-
ком страном, ко уклета страшила трунула су расушена 
корита претпотопних лађа; самовале су насукане на ош-
тре литице голих планина. Изнад, као господар судбине, 
сједио је неки старац. Брада му од сребрних крљушти, 
а у дугој сиједој коси коначили су небески вјетрови. На 
десном длану златио се крст, из лијеве руке расипао је 
муње против гријехова окренуте. Плаветним сводом 
умилна пјесма анђела, а испод злослутна рика човјеко-
лике немани.”

„Је ли то синопсис твоје нове фантазме?”, под-
ругљиво упита Таифу.

„Већ сам ти рекао, пријатељу, да је ово само сан; 
мислима у сну нисмо господари. Буди стрпљив, саслу-
шај причу до краја.

Одједном, на небеском трону више не би старца. 
На његовом мјесту сједим ја, видим тебе доле, на земљи. 
Лијева ти рука у пламену, из десне златаста свјетлост 
зрачи. Десна ти нога прекривена крљуштима рибе, лије-

ва у оковима крвари за камену планину везана. Беспо-
моћно гледаш горе, као да од мене милост тражиш. Из 
лијевог ти ока лију крваве сузе; десно је исликано боја-
ма јутарње свјетлости. Знао сам ко си, и не изненади 
ме што ти је лијева страна у гријеховима огрезла. Тада 
ми неко заповједи, и ја ватрене муње на твоје грјешно 
тијело послах. Од грјешне твоје лијеве стране постаде 
висока могила. На врху видим чучи, и цери се некаква 
репата и рогата сподоба. Десна ти се страна прè̀твори 
у чудесну бијелу птицу, и с лакоћом прхну јату у небо. 
Док су летјеле, кунем ти се, Таифу, Бибијанин глас сам 
чуо, говори ми: ‚Кад будеш загледан у врх планине, не 
тражи ме лијево од истока. Безгрјешним десним свети-
лиштима прилази се са западне стране. Ономе за чим жу-
диш, мораш стићи прије но што се сретну сунце и дан. 
Пропустиш ли јутро, у подне ме нећеш наћи. Претекне 
ли те вече, црне матице поноћи однијеће те.’ Прије но 
што схватих поруку, око мене све утону у таму. Знам да 
је сан чудан, за тебе можда и сулуд, чини ли ти се да би 
моме трагању могао бити крај. Она је горе, зато вриједи 
покушати.”

„Боже, колико празне патетике”, помисли Таифу. 
„Болестан је, како да му помогнем?”

Тренутак је ћутао, а онда погледа у Нерба; „Мис-
лиш да је по оваквим врућинама паметно тамо ићи? Доле 
су и воде већ прокључале. Херцеговачки камен цијело-
га љета је ужарен, а ти ни планину не знаш. Како ћеш 
препознати шта јој је десна, шта лијева страна? Када би 
могао све одгонетнути, мислим да је та прича резултат 
твога замора и бунила.”

Нербо му се загледа у очи: „Значи, пријатељу, не-
ћеш ми се придружити.” 

Таифу покуша избјећи одговор: „Чуј, Нербо, ниси 
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ти ни први ни посљедњи кога ће сулуде идеје у пропаст 
одвести. Бројни занесењаци гњев судбине изазивају 
тумарајући по мрачним шумама екватора. У име науке 
завлаче се у гладне чељусти крволочних звјери да би от-
крили узроке кварења зуба: други се пентрају уза залеђе-
не зидове планина да би се увјерили да одатле почиње 
небо.” Не скривајући забринутост Таифу погледа прија-
теља, настави. Има и оних што крстаре морима на дасци 
или балвану. Мудријаши желе доказати да је Земља ок-
ругла. Колико је био изненађен господин Кусто када је 
установио да је дно океана мокро. Ето, Нербо, то је логи-
ка вас фантаста, а није вас мало у сулудом свијету. Твоја 
је намјера кудикамо мања будалаштина од свега што сам 
набројао. Зато рачунај да имаш сапутника.” 

Одушевљен Нербо пљесну длановима: „Смалак-
сај, пријатељу”, рече Таифу. „Прерана цвјетања храна 
су позним мразевима. Сваки од ових фантаста је имао 
тврд и опипљив разлог. Некада су то потребе науке и ис-
траживања, трагање за тајнама из прошлости, све у име 
боље будућности. Тебе гони најобичнији луђачки сан. И 
сам си рекао да нашим мислима, док снивамо, господари 
неко други. Ако желиш, замислићу да сам по казни кре-
нуо на невесело путовање.”

„Значи – пристајеш?”, упита Нербо.
„А шта бих друго? Ко глупостима вјерује, с глупос-

тима живи.”
„Е, па, Таифу, ако је тако, вријеме је да почнемо 

припреме. Волио бих да кренемо до краја наредне не-
дјеље.”

„Што се мене тиче, Нербо, можемо одмах, али доб-
ро знај да сваки твој хир примам са резервом. Слажем се, 
прича је шашава, и то је разлог што сам спреман. А сада 
морам ићи.”

Када оста сам, признаде да је пријатељ у праву, али 
се не поколеба. „Тамо ћу се мало разгибати. Какве ко-
ристи што данима сједим у кући и беспосличим? Није 
лоше кретати се”, помисли. А онда се опет сјети сна. 
Сигуран да је онај глас ноћас био њен. И предосјећаји 
му на то указују. Зашто не повјеровати провиђењу? Он 
не зна мјесто камо намјерава ићи. Негдје тамо чекају га 
планине са десетинама сурових каменитих врхова. Свуда 
је пустош и беспуће. Крај је ненасељен и безводан, пре-
богат змијама отровницама и бог зна чиме још; није ни 
свјестан шта би га могло снаћи. Нешто га зове и он му се 
одазива. Мада му је много пута трагање било узалудно, 
не престаје надати се. Мисли да нада даје снагу. Ко упор-
но тражи, можда ће добити. Ко ништа не очекује, ништа 
добије. Ово га размишљање охрабри и убрза припреме.

Недјељу дана касније, док се захуктала композиција 
попут мрке змије провлачила беспућима Херцеговине, 
Нербо и његов пријатељ ћаскали су у купеу. „Гдје мис-
лиш да изађемо?”, упита Таифу.

„Откуд знам. Све камене грбе су ми сличне као јаје 
јајету; нека ипак буде на станици гдје прво смоквино 
дрво угледамо.”

Таифу се зацерека: „Баш си непоправљиво шашав. 
Можда очекујеш и Еву са смоквиним листом међу нога-
ма.”

Нербо нервозно одмахну: „Чини ми се, пријатељу, 
да знам гдје смокве расту. Већ сам ти рекао да је предио 
у моме сну био пуст и каменит. Херцеговачка су љета 
врела, зиме благе, зар смоква нешто друго тражи?”

„Шта знам, можда ти у овом кршу очекујеш сјено-
вите шуме канадске кедровине.”

„Е, јеби га, Нербо, баш га претјера. Још мало па ћеш 
ову нашу будалаштину умислити као својеврсно ходоча-
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шће”, рече Таифу слијежући раменима, и загледа се у ка-
мене врхове голих планина. „Боже мој, већ замишљам 
фараонску раскош пећине и рајску питомост камењара 
око старчевог светилишта.”

„Не буди саркастичан, Таифу. Зар ти шале сваки пут 
морају бити неслане? Бар се данас уздржи. Вишак енер-
гије добро ће ти доћи касније. У ужареном паклу сретање 
са гуштером човјека не оставља равнодушним.”

Док су се пријатељи надмудривали, воз поче да ус-
порава. „Хеј, мен, стигли смо!”, повика Таифу нагињући 
се кроз прозор.

„Јеси ли сигуран?”, упита Нербо. 
„Сасвим сигуран, сер. Видим смоквино стабло, не 

видим да нас лимена глазба чека, а и Еве нема.”
„Зајеби глазбу. пријатељу. Падобран на леђа. па ис-

качи”, одушевљено заурла Нербо, дограби пртљаг, јурну 
према излазу.

Вани је владала паклена врућина. Када се неколико 
жегом ошамућених путника успентра у воз, камени пе-
рон опусте.

„Хајдемо унутра, можда ће нам службеник жељез-
нице објаснити на коју страну да кренемо”, предложи 
Таифу.

„Да ли ти, човјече, уопште знаш камо идеш?”, пец-
ну га Нербо. „Како да питаш за нешто чему ни име не 
знаш?”

 Таифу се искашља: „Али, Нербо, можда је он чуо 
за вилењака.”

„Сигуран сам да јесте, као и вилењак за тебе”, под-
ругну се Нербо. „Уосталом, шефа станице у мом сну 
нема”, рече и показа на макадамску цесту.

Узак излокан пут као онемоћала змија завлачио се 
у дубок усјек између планина. „Ено, видиш оно су каме-

ните стране из мог сна – лијева и десна! Тамо нам ваља 
ићи.”

„Докле?”, упита Таифу.
„Док нам се не укаже нешто препознатљиво. А сад с 

божјом помоћи и са старчевом наклоношћу кренимо.”
„Баш смо два бајата лудака, постоје најмање четири 

стране свијета, а ми се голом истоку опредјелисмо.”
„А камо би смо другдје? Већ ти рекох: у сну ми је 

казано да планини морам прићи са западне стране. Не 
знам да ли смо на добром путу, смјер је добар.”

И док су се лијено вукли по мору камена и претпо-
топне прашине, високо изнад ужарених врхова, као иско-
шене сјенке, кружило је неколико гладних орлушина. 

„Погледај их, Нербо. Како лијеп одбор за дочек. 
Бићемо им мастан залогај.” 

„Само ти се чини, Таифу. Видиш да лете лијевом 
страном. То су оне црне небеске лађе из сна, о којима сам 
ти причао. Насукане су, и немоћне јер смо се ми опредје-
лили десним планинама.”

Таифу није знао зашто је Нербо био сигуран да је 
циљ близу. Сунце је немилосрдно пржило, њихово на-
предовање постајало је спорије. Неколико пута му је 
приговарао зашто су се одлучили на овакву бесмислицу.

„Немаш разлога за гунђање”, бранио се Нербо. 
„Људски сан је пророчанство или проживљавање нечега 
што се некада давно догодило. Јава је друго: само у до-
живљеном човјек суштину истински сагледа.”

Врелина је била неподношљива. Када се небески 
огањ ò̀дваљā иза западних планина, зауставише се по-
ред једне од литица да се одморе. Са планинских врхова 
започе слабашно струјање; свјежина се појачавала. Из 
ниске и рјетке макије огласише се први трагови живота. 
Зглавкари и понека мркокљуна грмуша објавише вас-
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крсење мртвила овог каменог пакла. Са лијеве стране 
све је ћутало, само се каткад чуо усамљен крик ружних 
птичурина. Преко мртвих висова вукли су се црни обла-
ци ноћи, од њих се призор чинио аветнији. Изнад Нерба 
и Таифуа свјетлуцао је бескрај небеског звијежђа. Дубо-
ко испод њих јечала је продолина разбуђена свјежином 
вечерњег повјетарца. Преморен Нербо задовољно рече: 
„До сада се мој сан остварио. На правом смо путу. Треба 
на врх да стигнемо прије изласка сунца.”

„О каквом путу говориш када га и нема?”, наруга 
се Таифу. „Све ми се чини очекујеш да ће твој вилењак 
доскакутати низ ове јебене врлети, узети нас за ручице, 
и повести твојој Бибијани.”

„Не тупи, Таифу. У вилењака се не уздам. Он је смр-
тник као и ми. Судбина ме њој води, а старац је на путу 
којим ће нас судбина провести. Нити га можемо нагово-
рити да нам открије тајну гдје је Бибијана, нити он тајну 
од нас може сакрити. Све је, пријатељу, мимо наше воље. 
Смоквино дрво на станици симбол је цвјетних пропла-
нака из мога сна. Зар то у суровом камењару није добар 
знак? Зар није сунце тамо зашло? Ето, видиш, ми се баш 
западном страном пењемо на планину. Уморни јесмо, 
времена за губљење нема. Опусти се још који часак, па 
да кренемо.”

У овој пустоши мрака и камена, иза чијих се саблас-
них врхова већ наслућивало свитање, Нербу се чинило 
да препознаје обрисе планине из сна.

У зору угледаше посљедњу громаду што се оцрта-
вала при шкртој свјетлости. 

„Смалаксао сам, не могу даље”, рече Таифу и поср-
ну.

„И ја сам на измаку снаге, али крај пута сасвим је 
близу”, охрабри га Нербо. „Необављена посла вратити се 

било би погубно и непромишљено. Пријатељу, издржи 
још мало. Горе ме чека сусрет с њом, а доле, на дну жи-
вотног пакла, нуди нам се само празно глуварење.”

Већ се јутрило када су рукама и ногама савлађивали 
посљедње метре камене литице. Као кроз маглу Нербо 
се сјећа испружене руке и прамења бијеле плетеничасте 
косе: а језиво завијање санитета личило му је на јауке 
са лијеве земаљске стране из сна. Сјећа се и Бјелоко-
синог погледа, азурноплавог, пуног мржње. Кикотање 
подругљиво чује, и глас старца; „У поспаној души сан 
је вјетар, синко, јава је пустош. Не тражи плодове из ка-
мена никле; студен ће ти срце оковати. Не осврћи се на 
пут којим си прошао. Трагове своје препознати нећеш. 
Не снивај – пробуди се. Горчина живота понекад и сласт 
нуди.”

Нербо отвори очи у нади да је стигао до пећине, али 
ни старца, ни испоснице нè̀ би. Нè̀ би ни његове Бибија-
не. Дрјемљив зурио је у насмијано лице младе жене.

„Господе, халуцинирам ли?”, помисли збуњен. „Ко 
сте ви?, гдје се налазим? Шта значи ваш бијели мантил и 
бијели кревет у коме лежим?”

У очима жене заискри нешто чудно, што Нербо не 
примјети. „Господине Нивас”, помилова га жудњивим 
гласом, „пријатељ жели да вас види. Јесте ли се довољ-
но опоравили?, или да сусрет одгодимо? Ах, да,” додаде 
жена као да се нечега сјети. „Само часак. Овдје је био и 
некакав старац, није се представио. Док сте Ви у бунилу 
дозивали неку Бибијану, он је плакао. Било ми га је жао, 
па сам пошла по таблету за умирење. Када сам се врати-
ла, старца није било. Схватите, господине, да би изашао 
морао је проћи поред мене. На јастуку, уз Вашу главу, на-
шла сам ову свилену траку за косу. Сем њега, нико други 
је није могао оставити. Није ли Вам, господине, све ово 
чудно?”
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Танку врпцу тканине Нербо чежњиво провуче кроз 
прсте: „Да, ово мени припада”, једва чујно рече сјећајући 
се посљедњег сусрета са Бибијаном. „Када је отишла, за-
боравила је ову ситницу. То је све што је остало од ње”, 
помисли, болно уздахну. Ову драгу ствар давно је изгу-
био, а, ево, неким чудом она је опет ту. „Како?!. Ко је 
тај старац?, гдје је сад? Зашто је необјашњиво нестао. 
Или, можда, старца и није било? Можда ова млада жена 
о његовој прошлости и Бибијани нешто зна?” Знојавим 
дланом стегну тканину, сумњичаво погледа унаоколо: 
„Боже, ово је болница!”, зачуди се. „Откуд ја овдје?”

„Не узбуђујте се господине Нивас, све ћу Вам кас-
није објаснити”, рече докторка и замоли дежурну сестру 
да уведе посјету. 

сјећање десето

Родност је у земљи, и клица живота из ње ниче

Нербу је сан често био најсигурније уточиште; у 
њему је, бјежећи од тегобна живота, налазио спас. Да-
леко од стварности, безбрижно би утањао у бесконачна 
размишљања о свему што је желио, а чега се није могао 
домоћи. Ноћас, уочи Петровдана, сања да је у Храстовој 
Коси. Сједи на десној страни корита старе стублине од-
сутно загледан у крила бубамаре што му мили по длану. 
Лијево, косе увијене у ситне плетенице, нага дјевојка. 
Из дрјемљивих очију водом са точила испира поспане 
трагове ноћи. Онеприсебљен чудном љепотом пружа 
длан према дјевојци надајући се да ће бубамара к њој 
полетјети. Дјевојка се претвара да га не види. Лијевком 
од липова листа сакупља свјетлост небеса, што се ис-
крила у бистрини корита, испод стублине. Лијева сиса, 
румена од пожуде, мирисала је на момачке усне и зреле 
шумске јагоде. Као пипци изгладњеле медузе поглед му 
се свијао око наједрале брадавице. Дуга коса боје крви 
прекривала јој је десну страну груди. У благом мирису 
зреле перунике Нербо препозна цвијeт невиности. Под 
мрким гнијездом између разбачених бутина мамила га је 
златна рибица; испод Венерина бријега чуо се зов извора 
живота. Обузе га неодољива жеђ, уснама крену. Дјевојка 
се закикота и показа на точило стублине.

„Ја бих сласти са твога врела”, оте се Нербу.
Из дјевојчиних очију заискри жуд, румене усне обли 

врелина.
„У заблуди си, грјешни човјече. То што се теби 
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чини да је извор, ушће је мушке похоте. Златна рибица, 
у којој си препознао сласт живота, сунчева је свјетлост, 
жеђ гâси на моме сопоту. Ја не жудим за мушким уснама, 
нити за зрелином мушког плода. Онога часа, ако ти се 
будем дала, нећеш бити међу живима. Вјечност припа-
да души, а твоје тијело на смрт воња. Необуздану жеђ 
своју грјешну гаси водом што из ада тече. Кад ти њена 
хладноћа усне такне, заборавићеш грјешне слике што ти 
се у грјешној похоти јављају. Смртан јеси, живот обожа-
ваш. У паклу, на мојој лијевој страни, радост и туга исто 
су. Ти си десно, гдје је душевни бол посљедица среће. 
Не сањај о бесмртности, у гријеху си огрезао. Стазе што 
за тобом ничу тамом су посуте, мржњу нуде. Охол си 
и ташт; крај пута твога у гробу те леденом чека. Ја сам 
привид живота, који ти се кроз сјећања из далеке про-
шлости јавља. Твој сам први грјех. Не заноси се – воде 
никада нису од ушћа к извору текле. У моме презривом 
погледу свој давни грјех не видиш, заборавио си га. Не-
вјешто се претвараш да срећу у жени препознајеш. Вама 
смртницима само смо родна бразда у коју јалова сјемена 
мушкости просипате. Упамти: клица живота је небески 
дар.”

Нербо не издржа: „Знам да је зрно плодности на 
небесима, али је родност у земљи, клица живота из ње 
ниче.”

„О, грјешни Нербо, заборављаш да клицу што жи-
вот значи ми жене, мајке, у себи носимо.”

Претварајући се да је не слуша, Нербо се загледа у 
лијеву брадавицу: румено попут свитања из ње потече 
млијеко; осјети неодољиви мирис њеног чулног плода. 
Омамљеном заигра му јабучица, грло се овлажи,тијело 
обузе дрхтавица, чело ороси зној. Ипак одоле узбуђењу. 
У њеним очима препозна презир, схвати да му је жеља 

празна нада. Подругљиво рече: „Младост је вино које се 
само једном са слашћу пије; у блудницама вино младос-
ти тражити пуко је губљење времена. Ваша умишљеност 
најобичнија је прозаика, од које надобудни пјесници залуд 
покушавају вијенце поезије плести. Горка сте мирођија 
на длану плодова изобиља, што их духовна трпеза нуди. 
Ономе ко вас као зачин у јела спознаје ставља, знања 
о сласним вриједностима живота посна су. Сањарећи 
крстарио сам по овој планети, књиге сам многе прочи-
тао, понеку и написао; слушао сам умне људе. Неброје-
но пута разговарао са ламама и рабинима, махараџама 
и дервишима. Посјећивао сам мудре владике и лукаве 
кардинале. Коначио сам по убожницама и храмовима, 
манастирима и светилиштима: гладовао са хамалима и 
бескућницима; грјешан лумпово са лучким радницима 
и морнарима; изгубљен тумарао по влажним џунглама 
и жедним пустињама. У древним постојбинама Инка и 
Маја боравио; пењао се на пирамиде небеских синова 
Копта и Астека... Сем таштине, прељубе и невјерности, 
ни о каквој другој вриједности жена не сазнах.” Очима 
пуним презира дјевојка га погледа, без ријечи. Лијевак 
од липовог листа спусти на румену расјелину испод Ве-
нерина бријега, млаз течности пресахну. Негдје, дубоко 
испод Храстове Косе, затутња, па читав мајевички масив 
уздрхта; проломи се јека слична рзању. Уплашен Нербо 
се поколеба. 

Препознала је његов страх; „О женама незрело раз-
мишљаш, јадниче”, рече му кад се планина смири. „Пре-
твараш се да не знаш да смо ми жене и радост рађања и 
туга умирања. У душама је нашим и свјетлост – и тама, и 
зло – и добро. Ми смо њежне биљке чију неутољиву жеђ 
напајају дубоке воде земаљске пролазности. У погледи-
ма нам спава мека топлина небеске свјетлине, у мисли-
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Препознала је његов страх; „О женама незрело раз-
мишљаш, јадниче”, рече му кад се планина смири. „Пре-
твараш се да не знаш да смо ми жене и радост рађања и 
туга умирања. У душама је нашим и свјетлост – и тама, и 
зло – и добро. Ми смо њежне биљке чију неутољиву жеђ 
напајају дубоке воде земаљске пролазности. У погледи-
ма нам спава мека топлина небеске свјетлине, у мисли-
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ма о вјечности снивамо. А ви мушкарци тек сте блиједе 
утоке у нашим еротским ушћима, једино тамо плод жи-
вота сазријева. По вољи небеса ми владамо сном и јавом, 
земљом и небом. Каткад оплакујемо живот свјесне при-
суства смрти, зато нам је срећа пролазна, а туга вјечна. 
У брлогу ваше мушке надређености шта би друго могло 
снаћи мајку?”

„Својежива си и себична”, с презиром рече Нербо. 
„До сада сам се небројено пута родио, и у сваком свом 
туробном животу упознах многе жене. У већини сретања 
показаше ми се као квази-бића. И другачијих је било, 
али, безмало, све сте црни бездани, сагорјеле ватре, мр-
тва сазвјежђа блудне женске незасити. Чедност вам је 
– сан, а разврат – јава.”

Дјевојка се закикота; „О женама мало знаш, јад-
ни Нербо. Господ нам је подарио племенитост, а само 
мушка похота у нама види родну њиву. У нашим браз-
дама клијају сјемена божанске милости; у тијелу жене 
оплођено је небеско сјеме. Створене јесмо да рађамо, 
ипак за вас смо биле и остајемо недокучива тајна. Наше 
дубине никада нећете досегнути. По вољи створитеља 
непролазни смо симбол материнства, једина истина која 
продужава људски род. Не могавши да стигне свуда, бог 
створи жену, мајку и многе своје послове њој повјери.”

„Тим горким вином давно сте се опиле”, наруга се 
Нербо. „Древна је истина да је мушка глава стуб породи-
це, снага која носи све терете.”

„У заблуди си, сироти Нербо. Човјек без куће – 
скитница је; жена је кућа човјекова. Ти знаш да и кућа 
и породица почивају на плећима жене; она је темељ жи-
вота. Та давна истина небески дар је мајци од постања. 
Не заборави, бог је свевид, непорочан; све је његова муд-
ра промисао. Нама женама он је и радост и надање, и 

почетак и крај. Код вас мушкараца вјера у створитеља 
плод је страха, а тај страх због гријехова својих осјећате. 
Смртна уплашеност обузима вас јер се рађате као кука-
вице. А код жена – бог је све. Он је и у нама, и ван нас, 
и на земљи и на небу. У мислима нашим и у свјетлости 
очију наших он је заштитник духа и тијела, небеско савр-
шенство – вјечно и непромјенљиво. Баш зато га ми жене 
искреније осјећамо од мушкараца. Бог је идеал коме не-
престано тежимо.”

Док је говорила, мајевички вјетрови јој разнесоше 
праменове пламене косе. Нербо примјети да јој се из 
брадавице десне сисе расцвјетава мирисна перуника. У 
њему се изнова покренуше сокови страсти.

„Ох, каквог ли лијепог пупољка”, чежњиво рече 
и пожели да бар мирис осјети. Без презира дјевојка га 
ганутљиво погледа:.„ Чуј ме, Нербо. Жеља је у човјеку 
гријех, а ти заборављаш да си смртан. Грјешне страс-
ти брже су од мисли, прљава похота господари твојим 
умом. Запамти: љубав је благост небеса. Матице њене и 
са мушке и са женске стране истом ушћу морале би тећи. 
Не жуди за топлим љетом ако ти је срце ледом оковано. 
Шта вриједи сласт нектара у прољетном цвату кад нам се 
у касној јесени једино сокови трулих плодова нуде? Међу 
нама је понор, ти га мораш премостити. Ако се на том 
путу у теби не јави искрена љубав, не иди даље, бесмис-
лено је. Увири твоји на другој су страни. Гдје емоције 
нису обостране, путеви среће се не укрштају. Биљци без 
кише сунце је смрт, а без сунца нема живота. Од доброте 
коју нам судбина нуди нико паметан није узмицао. И за-
што би ако сви путеви у коначницу воде.”

Њен монолог се мијешао са жубором воде са точила, 
Нербо га је као кроза сан пратио. Над стољетне крошње 
Мајевице лагано се спуштала копрена ноћи. Под благим 
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Не жуди за топлим љетом ако ти је срце ледом оковано. 
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у касној јесени једино сокови трулих плодова нуде? Међу 
нама је понор, ти га мораш премостити. Ако се на том 
путу у теби не јави искрена љубав, не иди даље, бесмис-
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кише сунце је смрт, а без сунца нема живота. Од доброте 
коју нам судбина нуди нико паметан није узмицао. И за-
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ударом вјетра шумови из помрчине и шкрипа сабласних 
стабала су се дошаптавали. Отргнуто из небеске тишине 
нечујно је падало презрело храстово лишће: лелујајући 
кроз модри сомот таме нестајало је у мркој води старе 
стублине. Загледани једно у друго ћутали су. Дјевојка 
проговори: „Једнога дана, ускоро свако од нас ће доћи на 
вагу истине – на суочење добра и зла. Тамо се за почиње-
не гријехе пред лицем небеса искајава. Гријехове никада 
нико није искупио. Судбинā има колико и љýди, у свакој 
живот и смрт су тајна. И код очију, мало шта видимо; 
оно што чујемо само је мрва сазнања о тајнама које нас 
окружују.”

„Како о животу говорити?, како схватити смрт као 
избављење?”, упита Нербо. 

„Знам да сви страхови које проживљавамо за про-
клету смрт се вежу.”

Лице дјевојке прекри сета: „Некада давно била сам 
смртна као и ти. У игри лакомислености несмотрено 
окусих плод гријеха, и небо ми не опрости. Од тада душа 
моја тијела и страсти смртничке би лишена, па тужна ас-
тралом лутам. Да ниси смртан, мене би се сјетио, твој 
први гријех сам била.”

У Нербовом погледу затиња туга и невјерица: „Зар 
нам тај гријех никада неће бити опроштен?”

Очи дјевојке се овлажише, ништа не рече. Стољетне 
крошње повише гране као да одговор ишчекују. Плани-
ном је све ћутало. Копрена мука завјеренички се свија-
ла око Нерба. Опијен свјежином вечери непримјетно је 
утањао у магличасте наплавине умора и сна. А кад се 
ненадано прену, видје да је сам на стублини. Из таме хук-
ну сова па утихну. Замршени у модру симфонију вјетра 
и густи злохук помрчине, шумови планине замријеше. И 
жубора воде са старе стублине неста. Уснулом Мајеви-

цом овлада мир: живи и мртви, и небо и земља – све је 
спавало. Исцрпљен Нербо клону. Несвјестан да ли сања, 
или се вратио у стварност, загледа се у велику ријеку 
што се створи. Из њених модрих бездања уздизао се ог-
роман храст. Обузе га жеља да пође тамо, али су виро-
ви разбијене матице пријетећи дивљали око осамљеног 
стабла. Док је опчињен зурио у њене мрке дубине, учини 
му се да вода проговори: „Погледај, грјешни Нербо, на 
беспућима живота човјек је сâм, као и ово дрво. Глава 
му у облацима мисли, тијело у водама зла, а ноге очи-
ма судбине вођене тамом ходе. Животни смисао му је у 
путовању, али га успомене вуку полазишту, јер на крају 
пута је гроб.

Видиш ли оне двије црне птице на врху храста? 
Мислиш да боље и сигурније мјесто нису могле наћи? 
Кажем ти да јесу, Нербо, али оволико воде и свјетлости 
нигдје им се не нуди. Ово је дрво времешно, и ћути, од 
њега никада нико ништа није сазнао. Тако се и у мисли-
ма мудра човјека најдубље тајне скривају. Искуства ка-
зују да је у тајнама све.”

Нербо се сјети дјевојке са стублине и чудног разго-
вора.

Претварајући се да није разумио, упита: „О каквим 
тајнама говориш? Зар се у годовима дрвета тајне могу 
крити?”

Ријека је дуго и потмуло роморила као да смишља 
одговор, онда се јави: „Зар тајну ниси препознао у ок-
рвављеној коси оне дјевојке? Зар ти ни њен поглед ниш-
та не рече? Сјети се сна и свог првог почињеног гријеха. 
Укус зреле јагоде, који ти се по уснама разливао из њене 
лијеве брадавице, и мирис расцвјетале перунике, што те 
мамио са десне сисе – тајна су и гријех твој који те прати: 
тајна је и свјетлост сунца, чији си сјај у одбљеску воде 
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открио: жубор врела што из таме њених дубина извире 
– све је тајна. У њеној коси препозао си боју пламена, а 
била је сњежнобијела. Из погледа засипала те је прези-
ром, а ти си, грјешни Нербо, азур небеске дубине видио. 
Њена златна рибица те је похотног у гријех повукла, из 
тебе жељу измамила. Осјетио си лажну топлину гнијезда 
не знајући да испод њега мутне воде зла истичу. Она те 
мрзи, а мислио си да те зове. Зар ниси чуо њену оптужбу 
да си некада давно у њеном гријеху свој први гријех по-
чинио? Видиш ли крв на кљуновима оних црних птица 
сасушена је, у њој свјетлости нема? Блиједи трагови крви 
о дугим гладовањима говоре. Чувај се птичјег ћутања и 
бијеле косе у ситне плетенице умршене.” Иако је оче-
кивао да му ријека још казује, она не проговори. Био је 
захвалан за све што је чуо, па воду сребрњаком дарива.

Када му се сањиве очи отворише, више не би ни ве-
лике ријеке ни горостасног храста са црним птицама. У 
бистрини, на дну дрвеног корита, бљескао се сребрњак. 
Нербо се уми водом са стублине, и истог часа заборави 
све што је у сну видио.

сјећање једанаесто

Ко си ти, добри душе, што ми тако говориш 
и спасењу ме водиш

Оно што се протекле ноћи у сну показало, после 
буђења било је довољан разлог да Нербо поново почне 
размишљати о одласку на Мајевицу. Данима, од како се 
вратио успоменама из дјетињства, мирно сањари пре-
пуштајући се сјећањима на рâну младост. Опијен свјежи-
ном планинских вјетрова, загледан у бескрајна небеса, 
лежи под старом дуњом, размишља о зачуђујућој слич-
ности Бибијане и Бјелокосе. Дуге влати презреле тра-
ве, повијане благим југом, милују му дрјемљиво лице. 
Удаљени хук мајевичких шума подсјећа га на трептај 
анђеоских крила, и на давни сан о Јоакиму и Ани.

Не зна да ли је тада био у бунилу, или на јави, кад се 
небеса отворише. Блага божанска свјетлост обасјавала је 
све док је ријечи слушао: 

„Мисао твоја у слово биће преточена, грјешни Нер-
бо, а пријекор лажним Месијама у опомени мојој до пакла 
ће се чути. Не охоли се словом којим ћеш књигу започе-
ти, ријечи ће твоје бити истина и многима ће очи отво-
рити. Од пресвете благе Марије, кћери Анине, благослов 
за ријечи те истине добићеш. Не жуди за славом, она је 
у мислима сваког грјешника. У благости вјечних небеса 
радост своју и ти ћеш препознати.” Глас утихну. Нербо 
није знао ко говори, нити одакле ова чудна порука дола-
зи. Кад отвори очи да види, свјетлости с небеса нестаде. 
Гò̀ре, по врховима мајевичких шума, искрили су ројеви 
златне росе, миловани посљедњим погледом залазећег 
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Сунца. Дубоко кичмом котлине шумила је дрјемљива 
Касарлијска ријека. Снивала је стада кротких кошута и 
рику јелена изнад бистрих појила. У густим крошњама 
врба и јошика гнијездио се сумрак. Очаран призором 
Нербо је упијао љепоту. И куда год би погледао, гасиле 
су се ватре дана. Изнад, на зарудјелим плодовима дуње, 
свјетлуцале су златне капи просуте из очију Сунца.

„Да ли сањам? или ми се предсказање прикрада?”, 
помисли Нербо. „Идем ли рубом ништавила?, или ми 
чежња за Бибијаном лажним обожавањем живота нуди 
патворене слике? Ко то у геометрији мојих мисли за-
брањене меридијане тражи? На чијим тетивама птице 
трагачице ислужена крила подмлађују? Зар је нада у мо-
гуће сретање истрошена стаза, на којој су избрисани ко-
раци посљедњих емоција? Или су поруке што ми се нуде 
глас давне празнине, кроз коју ме је Бјелокосина судбина 
путевима неповрата повела? Ја јесам скамењена суза у 
оку небеске спирале, али с небеса ријеч коју сам чуо, и 
свјетлост која ме обасјала – не могу бити измишљени ехо 
моје болесне маште. Шта ми је неко говорио?, какву је 
поруку ријечи нудио? – морао бих знати. Име Ане, мајке 
Маријине, помињао је и радост Јоакимову неизмјерну, 
после јављања арханђела с неба.”

Протрља очи и сједе у траву; осјети жеђ као ника-
да, погледа према Касарлијској ријеци. Сјети се тихих 
појила и бистрих зеленаца, трагова дивљачи и траве по-
гажене око плићака. Пожеле да сиђе, да сретне кошуту 
о којој сања. Попут вилењака прескочи прву ограду, низ 
модре шљивике стиже до друма, утрча у риђу храстову 
шуму. Праћен погледима зачуђених звјери ò̀дваља се низ 
зреле мајевичке сјенокосе. Потом га понијеше вјетрови 
изнад цвјетних ливада и пјесме цврчака. Дахћући као же-
дна птица спусти се у сјеновите честаре. У мислима му 

жубор, а из сасушеног грла лизну модар пламен. Изнад 
крошњи уплашено прхну јато луња. Из плићака разбје-
жаше се кошуте с младунцима. Врелина дана мутила му 
је вид и разум. Пред њим је корито ријеке. Меки шапат 
љетњег пљуска као да чује. Баци се у бистро појило и 
сувим уснама потражи воду. Тек што отвори сањиве очи, 
угледа празно пјешчано дно; истовремено чу хук недо-
кучиве дубине – и то га уплаши. „Куда се одједном вода 
изгуби?”, завапи, и осјети да пропада. Крв му се леди, 
свјетлости нестаје. Уздрхта при помисли да се никада 
неће зауставити. Рашири руке да се за било шта ухва-
ти. Благо се занесе и окрену на горе. Крикну пренеражен 
оним што угледа. Изнад су текли бистри брзаци пуни 
руменооких риба и мрких наказа претпотопних ракова. 
Плаха крда кошута и јелена у бистрим плићацима толила 
су жеђ. Шта се догађа? Мисли му се као јутарња магла у 
неповрат губе.

„Ако ме судбина довела, онда ће ме одавде и извес-
ти”, помисли. „Путеви човјекови су траг гријехова које 
вјечито искајавамо. То се животом зове.” Подну крошњи 
врба и јошика гасила се дубина модрих небеса.

„Да нисам у црни ад залутао?”, болно завапи. Поже-
ле отићи са овог проклетог мјеста, не зна како ни камо. 
Погледом и рукама излаз тражи, међутим, свуда је море 
непрозирне таме. Изнад, чује успављујући жубор воде; 
чини му се да више не пропада. Осјећа да је у чудесном 
вакууму, да лебди. Пожеле да бар мрака нестане, да се 
раздани, да види гдје је. Гаслим очима тражи макар зра-
чак свјетлости, ал' узалуд. Чује хучање вјетра, хладно му 
је. Далеки и пријетећи урлици надјачавају се с потмулом 
тутњавом из дубина. То га враћа у онај грозни сан, када је 
тонуо у црну безданицу. Вјетар се појачава, све је ближе, 
силином разбија таму. Изнад заискри свјетлост, то наду 
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гажене око плићака. Пожеле да сиђе, да сретне кошуту 
о којој сања. Попут вилењака прескочи прву ограду, низ 
модре шљивике стиже до друма, утрча у риђу храстову 
шуму. Праћен погледима зачуђених звјери ò̀дваља се низ 
зреле мајевичке сјенокосе. Потом га понијеше вјетрови 
изнад цвјетних ливада и пјесме цврчака. Дахћући као же-
дна птица спусти се у сјеновите честаре. У мислима му 

жубор, а из сасушеног грла лизну модар пламен. Изнад 
крошњи уплашено прхну јато луња. Из плићака разбје-
жаше се кошуте с младунцима. Врелина дана мутила му 
је вид и разум. Пред њим је корито ријеке. Меки шапат 
љетњег пљуска као да чује. Баци се у бистро појило и 
сувим уснама потражи воду. Тек што отвори сањиве очи, 
угледа празно пјешчано дно; истовремено чу хук недо-
кучиве дубине – и то га уплаши. „Куда се одједном вода 
изгуби?”, завапи, и осјети да пропада. Крв му се леди, 
свјетлости нестаје. Уздрхта при помисли да се никада 
неће зауставити. Рашири руке да се за било шта ухва-
ти. Благо се занесе и окрену на горе. Крикну пренеражен 
оним што угледа. Изнад су текли бистри брзаци пуни 
руменооких риба и мрких наказа претпотопних ракова. 
Плаха крда кошута и јелена у бистрим плићацима толила 
су жеђ. Шта се догађа? Мисли му се као јутарња магла у 
неповрат губе.

„Ако ме судбина довела, онда ће ме одавде и извес-
ти”, помисли. „Путеви човјекови су траг гријехова које 
вјечито искајавамо. То се животом зове.” Подну крошњи 
врба и јошика гасила се дубина модрих небеса.

„Да нисам у црни ад залутао?”, болно завапи. Поже-
ле отићи са овог проклетог мјеста, не зна како ни камо. 
Погледом и рукама излаз тражи, међутим, свуда је море 
непрозирне таме. Изнад, чује успављујући жубор воде; 
чини му се да више не пропада. Осјећа да је у чудесном 
вакууму, да лебди. Пожеле да бар мрака нестане, да се 
раздани, да види гдје је. Гаслим очима тражи макар зра-
чак свјетлости, ал' узалуд. Чује хучање вјетра, хладно му 
је. Далеки и пријетећи урлици надјачавају се с потмулом 
тутњавом из дубина. То га враћа у онај грозни сан, када је 
тонуо у црну безданицу. Вјетар се појачава, све је ближе, 
силином разбија таму. Изнад заискри свјетлост, то наду 
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у спасење врати. Жубор воде и пјесма вјетра у крошњама 
врба су јаснији. Тијело му лагано клизи на гóре, назире 
бјелину. Златне ватре сунчева огњишта враћају живост 
замрлој души. Док погледом тражи кошуте на појилима, 
чује лавеж дивљих чопора, и љуте повике помахнитале 
потјере: и топот из даљине долази, и вика хајкача; од њи-
хових пријетњи и црних клетви плаши се, а они су све 
ближе. Из таме неко га прихвата за руку, јецајући извла-
чи из воде. Свијест му се лагано враћа, плућа халапљиво 
хватају ваздух. Као паралисан вуче се по камењару, па 
млохаво тијело спушта у траву. Чује шапат и молитву за 
спас душе; и јецај опет чује, ближи и јаснији. Отвара очи 
и види стару калуђерицу: забринута је, није уплашена: 
иза ње, сузних очију, гледа га млада искушеница. На ње-
ном уплаканом лицу трагове сјећања препознаје,тугу и 
чежњу скамењену. Чини му се да је Бибијана, покушава 
да је зове. Сем њених нијемих покрета усана и мука што 
се међу њима тијесне, ништа се не чује. Кани подићи 
руку, дотаћи је, али му грч окива тијело и још снажније 
стеже. Из погледа јој поруку слути и болан вапај, који не 
чује.

„Боже мој, ово није стварност”, помисли.
„То ми тужна душа о Бибијани сања и сусрет при-

жељкује.”
Па опет чује хајкаче, пријетње и псовке, умножене. 

Кò̀тē се, и све су ближе. Страх га је, бјежао би. Камо?
„Овуда синко грјешни, за мном пођи”, неко му го-

вори.
„На мојим стазама трагови су вјетра, пси уходе њи-

хове, нас неће наћи. Грјешан јеси и грјешан те сан довео. 
И помисао да ћеш одољети злу у бијелом грјешна ти је. Не 
заваравај се. У очима којима те гледа заблуђен препознајеш 
топлину плаветнила небеса. Име јој не знаш, а сјећаш се 

да је Бјелокоса. У сну ти се јавља, у ништавило би да те 
увуче. Твој сан је привид, а живот кушња. Све што се у 
сну лијепо нуди, варљива је опсјена, лажна радост, која се 
само у жељи јавља. Клони се, синко, лажне свјетлости; да 
није лажна, препознао би је у бјелини дана.”

Лавеж се чуо близу. Уплашен уздрхта: старица му 
благо рече: „Не бој се, синко, то ти само грјешне мисли о 
злу снивају. Далеко је мјесто и час када ћеш се стварно с 
Бјелокосом срести. Воде набрекле од њене срџбе одавно 
крваве теку: твоји токови су у заштити твоје судбине.”

Изненађен Нербо загледа се у старицу: „Ко си, ти 
добри душе, што ми говориш и спасењу ме водиш?”, 
бојажљиво упита.

„Ја сам она на коју си пред буђење мислио. И мени 
је арханђел с небеса безнађе у радост претворио. Распе-
ти син кћери моје траг је небеске доброте, људи у њему 
спасење виде. Чопори злих и проклетих часу страшног 
суда нас воде. Зато мирна стада божија у беспућима спа-
сење траже. Кажем ти, ријеч његова је посљедња. Она 
ће бити ватра истине, у којој ће зло сагорјети. Отровни 
пепео вјетрови ће небески за свагда одувати, а из суза 
људског покајања изњедриће се клице новог живота. 
Слушај ме, сине: у годовима тврдог мраморја, што под 
брзацима рјечице ове леже, исписана је вјечна порука: 
,Кад земљу стварах, одлучих да човјек буде непрола-
зан траг небески.’ Тако тамо пише, не заборави.” Кад то 
жена рече, уснула ријека тихо зажубори, и грозни лавеж 
умукну, псовки и пријетњи нестаде. Нербо се прену. Мо-
кар од зноја лежао је испод старе дуње загледан у небеса 
што су се лагано гасила. Дубоким ожиљцима дрјемљиве 
Мајевице чуо се хук брзака Касарлијских вóдā. Старом 
планином, изнад бистрих појила, проламала се рика му-
жевних јелена: и небо, и земља, шуме и пропланци – све 
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у спасење врати. Жубор воде и пјесма вјетра у крошњама 
врба су јаснији. Тијело му лагано клизи на гóре, назире 
бјелину. Златне ватре сунчева огњишта враћају живост 
замрлој души. Док погледом тражи кошуте на појилима, 
чује лавеж дивљих чопора, и љуте повике помахнитале 
потјере: и топот из даљине долази, и вика хајкача; од њи-
хових пријетњи и црних клетви плаши се, а они су све 
ближе. Из таме неко га прихвата за руку, јецајући извла-
чи из воде. Свијест му се лагано враћа, плућа халапљиво 
хватају ваздух. Као паралисан вуче се по камењару, па 
млохаво тијело спушта у траву. Чује шапат и молитву за 
спас душе; и јецај опет чује, ближи и јаснији. Отвара очи 
и види стару калуђерицу: забринута је, није уплашена: 
иза ње, сузних очију, гледа га млада искушеница. На ње-
ном уплаканом лицу трагове сјећања препознаје,тугу и 
чежњу скамењену. Чини му се да је Бибијана, покушава 
да је зове. Сем њених нијемих покрета усана и мука што 
се међу њима тијесне, ништа се не чује. Кани подићи 
руку, дотаћи је, али му грч окива тијело и још снажније 
стеже. Из погледа јој поруку слути и болан вапај, који не 
чује.

„Боже мој, ово није стварност”, помисли.
„То ми тужна душа о Бибијани сања и сусрет при-

жељкује.”
Па опет чује хајкаче, пријетње и псовке, умножене. 

Кò̀тē се, и све су ближе. Страх га је, бјежао би. Камо?
„Овуда синко грјешни, за мном пођи”, неко му го-

вори.
„На мојим стазама трагови су вјетра, пси уходе њи-

хове, нас неће наћи. Грјешан јеси и грјешан те сан довео. 
И помисао да ћеш одољети злу у бијелом грјешна ти је. Не 
заваравај се. У очима којима те гледа заблуђен препознајеш 
топлину плаветнила небеса. Име јој не знаш, а сјећаш се 

да је Бјелокоса. У сну ти се јавља, у ништавило би да те 
увуче. Твој сан је привид, а живот кушња. Све што се у 
сну лијепо нуди, варљива је опсјена, лажна радост, која се 
само у жељи јавља. Клони се, синко, лажне свјетлости; да 
није лажна, препознао би је у бјелини дана.”

Лавеж се чуо близу. Уплашен уздрхта: старица му 
благо рече: „Не бој се, синко, то ти само грјешне мисли о 
злу снивају. Далеко је мјесто и час када ћеш се стварно с 
Бјелокосом срести. Воде набрекле од њене срџбе одавно 
крваве теку: твоји токови су у заштити твоје судбине.”

Изненађен Нербо загледа се у старицу: „Ко си, ти 
добри душе, што ми говориш и спасењу ме водиш?”, 
бојажљиво упита.

„Ја сам она на коју си пред буђење мислио. И мени 
је арханђел с небеса безнађе у радост претворио. Распе-
ти син кћери моје траг је небеске доброте, људи у њему 
спасење виде. Чопори злих и проклетих часу страшног 
суда нас воде. Зато мирна стада божија у беспућима спа-
сење траже. Кажем ти, ријеч његова је посљедња. Она 
ће бити ватра истине, у којој ће зло сагорјети. Отровни 
пепео вјетрови ће небески за свагда одувати, а из суза 
људског покајања изњедриће се клице новог живота. 
Слушај ме, сине: у годовима тврдог мраморја, што под 
брзацима рјечице ове леже, исписана је вјечна порука: 
,Кад земљу стварах, одлучих да човјек буде непрола-
зан траг небески.’ Тако тамо пише, не заборави.” Кад то 
жена рече, уснула ријека тихо зажубори, и грозни лавеж 
умукну, псовки и пријетњи нестаде. Нербо се прену. Мо-
кар од зноја лежао је испод старе дуње загледан у небеса 
што су се лагано гасила. Дубоким ожиљцима дрјемљиве 
Мајевице чуо се хук брзака Касарлијских вóдā. Старом 
планином, изнад бистрих појила, проламала се рика му-
жевних јелена: и небо, и земља, шуме и пропланци – све 
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је изгарало у пламену љубавне игре. Низ питоме стране 
Карауле млак септембарски вјетар разносио је опојни 
мирис сочних зрења, свуда се ширио слатки запах на-
дошлих комина. Дрјемљива пјесма зрикаваца наговје-
штавала је јесен златну и бремениту. Преко поспаних 
савичићких воћњака вјетар дуну јаче. Из крошње дуње 
лист њежно лелујајући спусти се Нербу на лице. Са врха 
храста закликта жуна. Око брвнаре Петра Богомољца 
устрепта тиха молитва помјешана с благим воњем гљи-
ва лудара. На руменим плодовима савичићких градина 
дозријевала је слатка осока ране јесени, мирисали су и 
небо и земља. Нербо је знао да су ружне слике биле сан. 
Обрадова се тишини вечери тражећи у мислима Бибија-
нин лик. Радозналим погледом одлута размеђи Храстове 
Косе, рјечице Тавне и Карауле. Док су небом блиједи-
ле румене пруге првог сутона, необично је желио да се 
врати својим Савичићима: да бар на кратко осјети шум 
Касарлијске ријеке и опојне мирисе мајевичких сјено-
коса. Није ни слутио да ће у изобиљу рà̀не јесени опет 
сањарити под старом дуњом; да ће, мислећи на Бибија-
ну, изнова тумарати тамним беспућима немирне душе. 
То чудо му се деси по Малој Госпојини, када богатсво 
градина нуди најсочније плодове земаљских зрења. Исте 
вечери јави му се старозавјетна Ана. У њеном топлом 
погледу откри мирис дуње, а на искричавим брзацима 
Касарлијске ријеке препозна чистоту њеног срца. Слу-
тио је ново вријеме, у коме ће спознати много шта, што 
би без Ане било недоступно. Она му рече да је Бјелокоса 
лажна свјетлост, и Петар Богомољац га је упозорио. У 
доброј старој калуђерици открио је анђела спаса, и споз-
нао да је у судбини скривена тајна којом се стиже своме 
крају. Спусти се на мирисну дјетелину. Кроз уснулу кро-
шњу дуње загледа се у прве звијезде. И кад му се изнова 
указа лик Бибијанин, умор му склопи очи, одсели се у 
слатки сан, и заборав.

сјећање дванаесто

Живот је тама у којој су путеви неизвјесношћу 
прекривени

Нербо је сањарио о одавно зараслим стазама мла-
дости. Ближила се зима, а с њом и вријеме у коме ће, 
обхрван дугим несаницама, често размишљати о лијепом 
што му се догодило минулог љета. По повратку с Маје-
вице данима његовом душом дува мрзовоља. Кроз про-
зоре дневног боравка лијењо се увлачило сивило влажне 
и сипљиве јесени. Напољу непрестано труси, а у Нербу 
рат да ли опет прекршити принцип и повјеровати новом 
исцјелитељу. За њега је недавно дознао, а ту је неколи-
ко година. Ординира на периферији града, у неугледној 
кући, скривеној иза високе ограде и натруле дворишне 
капије. Једино број на довратку опомиње необавјештене 
да ту неко живи. Одавно нигдје није ишао, па о лијечењу 
није размишљао. Да ли да оде човјеку о коме су му при-
чали? Није у илузији да би се могло ишта значајно до-
годити у његовом излијечењу. Пријатељи га наговарају 
да се подвргне третманима, да је сваки покушај за корак 
ближи успјеху. Ово је ко зна који по реду исцјелитељ. 
Нербо је одавно спознао да је живот тама, у којој су пу-
теви неизвјесношћу прекривени. 

„Само онај ко у обичној искри свјетлости препозна 
свјетло своје душе, другима душе може освјетљавати“, 
често је говорио. 

Баш то је глас који Нерба увјерава да је одлазак ис-
цјелитељу искрица наде, да није утрошена посљедња 
прилика. Та га истина опредјели да послуша пријатеље. 



100 101

је изгарало у пламену љубавне игре. Низ питоме стране 
Карауле млак септембарски вјетар разносио је опојни 
мирис сочних зрења, свуда се ширио слатки запах на-
дошлих комина. Дрјемљива пјесма зрикаваца наговје-
штавала је јесен златну и бремениту. Преко поспаних 
савичићких воћњака вјетар дуну јаче. Из крошње дуње 
лист њежно лелујајући спусти се Нербу на лице. Са врха 
храста закликта жуна. Око брвнаре Петра Богомољца 
устрепта тиха молитва помјешана с благим воњем гљи-
ва лудара. На руменим плодовима савичићких градина 
дозријевала је слатка осока ране јесени, мирисали су и 
небо и земља. Нербо је знао да су ружне слике биле сан. 
Обрадова се тишини вечери тражећи у мислима Бибија-
нин лик. Радозналим погледом одлута размеђи Храстове 
Косе, рјечице Тавне и Карауле. Док су небом блиједи-
ле румене пруге првог сутона, необично је желио да се 
врати својим Савичићима: да бар на кратко осјети шум 
Касарлијске ријеке и опојне мирисе мајевичких сјено-
коса. Није ни слутио да ће у изобиљу рà̀не јесени опет 
сањарити под старом дуњом; да ће, мислећи на Бибија-
ну, изнова тумарати тамним беспућима немирне душе. 
То чудо му се деси по Малој Госпојини, када богатсво 
градина нуди најсочније плодове земаљских зрења. Исте 
вечери јави му се старозавјетна Ана. У њеном топлом 
погледу откри мирис дуње, а на искричавим брзацима 
Касарлијске ријеке препозна чистоту њеног срца. Слу-
тио је ново вријеме, у коме ће спознати много шта, што 
би без Ане било недоступно. Она му рече да је Бјелокоса 
лажна свјетлост, и Петар Богомољац га је упозорио. У 
доброј старој калуђерици открио је анђела спаса, и споз-
нао да је у судбини скривена тајна којом се стиже своме 
крају. Спусти се на мирисну дјетелину. Кроз уснулу кро-
шњу дуње загледа се у прве звијезде. И кад му се изнова 
указа лик Бибијанин, умор му склопи очи, одсели се у 
слатки сан, и заборав.

сјећање дванаесто

Живот је тама у којој су путеви неизвјесношћу 
прекривени

Нербо је сањарио о одавно зараслим стазама мла-
дости. Ближила се зима, а с њом и вријеме у коме ће, 
обхрван дугим несаницама, често размишљати о лијепом 
што му се догодило минулог љета. По повратку с Маје-
вице данима његовом душом дува мрзовоља. Кроз про-
зоре дневног боравка лијењо се увлачило сивило влажне 
и сипљиве јесени. Напољу непрестано труси, а у Нербу 
рат да ли опет прекршити принцип и повјеровати новом 
исцјелитељу. За њега је недавно дознао, а ту је неколи-
ко година. Ординира на периферији града, у неугледној 
кући, скривеној иза високе ограде и натруле дворишне 
капије. Једино број на довратку опомиње необавјештене 
да ту неко живи. Одавно нигдје није ишао, па о лијечењу 
није размишљао. Да ли да оде човјеку о коме су му при-
чали? Није у илузији да би се могло ишта значајно до-
годити у његовом излијечењу. Пријатељи га наговарају 
да се подвргне третманима, да је сваки покушај за корак 
ближи успјеху. Ово је ко зна који по реду исцјелитељ. 
Нербо је одавно спознао да је живот тама, у којој су пу-
теви неизвјесношћу прекривени. 

„Само онај ко у обичној искри свјетлости препозна 
свјетло своје душе, другима душе може освјетљавати“, 
често је говорио. 

Баш то је глас који Нерба увјерава да је одлазак ис-
цјелитељу искрица наде, да није утрошена посљедња 
прилика. Та га истина опредјели да послуша пријатеље. 



102 103

У једном дрвету није тешко наслутити богатство шуме; 
богатству шуме једно дрво претпоставити – неразумно 
је. Помисли; „Како из мноштва досадашњих ‚месија’ 
одабрати правог?” 

Касније‚ кад Таифу стиже, прођоше неколико уских 
улица; дуга полулучна их изведе на периферију, до ве-
лике дрвене капије. Кућа и двориште – омалени. Свуда 
трагови некада његованог цвијећа. У простору што је 
можда дневни боравак затекоше пет-шест особа. По на-
метљивом мирису парфема и препознатљивом женском 
разговору Нербо закључи да су све жене. 

„Шта је са исцјелитељем?“, сумњичаво помисли. 
„Нисам ли дошао у погрешно вријеме? Можда тај човјек 
није ту?, или је терапија намијењена само женама?“ Ос-
врну се, слеже раменима. Све ово личи на трач-клуб, 
или савјетовалиште за породиље. Нервозно се искашља, 
сједе. Надао се да му је мучан утисак површан и брзоп-
лет. Разговор утихну. И заједљив смијех ишчезе. Да није 
било нечијег сипљивог дисања, владао би гробни мук. 
Нербо је знао да је ово привид, и да неће дуго трајати. 
Предах му је годио. Простор прилично скучен, претје-
сан за чекаоницу. Ослушкује, све је тихо. Зна да су иза 
улазна врата, а испред суморна површина зида, и дуга, 
похабана сећија. У јефитној вази неугодно воња спару-
шено цвијеће. 

„Каква убожница?“, помисли трпећи све већу не-
урозу. 

Таифу одсутан листа новине, а он на средини, за 
климавим столом одољева погледима. Чини му се да у 
њега сви, као у чудо буље. Радо би побјегао из ове рупе, 
а мора чекати. На бајат огризак јабуке у пепељари насрће 
рој мува. У углу неко гласно зијева, тишина му досадна. 
Мучи га зашто се исцјелитељ не појављује. Чује пролаз-

нике; на крову сусједне куће оглашавају се голубови; неко 
дубоко дише: покаткад утихне као да ослушкује Нербове 
мисли. Ово му је ко зна који исцјелитељ, али се са слич-
ним мртвилом није срео. Пола сата ништа се не догађа. 
Сигуран је да третмана неће бити. Радо би започео разго-
вор: с ким?, о чему? Међу глувим зидовима претпотопне 
кућице мук је стравичан. Беживотни поглед са мртвачки 
блиједог лица старице сврдла му по свијести. Нервоза се 
појачава. Чини се да само њему неподношљива тишина 
ове „гробнице” смета. Иза се отворише врата. 

„Можда је господин за кафу?”, неко је питао. На 
глас жене није се окренуо.

„ Нербо, теби се обраћа,“ упозори га Таифу. 
„Љубазни сте, госпођо, заиста не бих. Кафа ми ства-

ра тегобе.” 
Жена се љупко осмјехну: „Ако је то, господине, је-

дини разлог, не брините. На правом сте мјесту, тегобе ће 
нестати. Кажите какву пијете.” 

„Слађу молим. Хвала Вам.” 
Када је отишла, Нербо се запита ко је та жена. Ка-

зали су му да овдје ради исцјелитељ, а он би се заклео да 
то обавља она. Можда је помоћница? Док је нагађао, око-
ло је све подрхтавало од заједљивог церекања. „Велите, 
лијепи господине, да не пијете кафу. Мора да Вам охо-
лост шкоди?”, подругну се неко. Нербо се окрену према 
гласу. Сем одсутних лица, ништа не угледа. У углу неко 
хрче, са лијеве стране базди бијели лук. 

„Изгледа господин слабо чује, а мислила сам да је 
уображен”, јави се исти глас и опет се закикота. 

„Боже, неко ме баш готиви”, нервозно проциједи 
Нербо и погледа у пријатеља. Таифу листа новине као да 
се ништа не догађа. И лица других су мирна. 

„Мора да халуцинирам”, помисли. 
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Непријатну тишину прекину неко. „Господине, није 
Вам свеједно, али се не обазирите на њене глупости. 
Године понекада могу бити терет, није овако сваки дан. 
Зависи у које вријеме долазите. Видите, сада нас је при-
лично, боље је када нас је мање. Рани јутарњи или кас-
ни поподневни сати су најпогоднији: нема пијачарки, ни 
усједелица, па ни непријатних питања и подозривости.” 

Пригушен подсмјех оживе маленом просторијом, 
Нерба подиђе језа. Ко се смије? Сва лица су мирна. 

„Ако Вам се јутра и вечери више свиђају, не долази 
у подне, мала пијавице”, опет заједљиви глас. 

„Вас није брига шта ја радим, и затворите већ једном 
те крезубе вратнице!”, узврати неко. Сабласни смијех јас-
но се чуо. Погледом Нербо пређе простором: „Господе, 
кога чујем?, коме је овај разговор намијењен?” 

Благ дашак вјетра као кад неко пролази очеша му 
се о лице. 

„Теби се обраћам, лијепи господине. Овамо си до-
шао да би се с нама срео. Нека те не брине што у очи-
ма ових протува једино безнађе видиш. Мртве су наде 
у којима смртни човјек спас препознаје, живот није изо-
биље. У тами пакла о свјетлости се сања; помири се са 
судбином и крени стазом која к мени води.” 

„Не вјерујте јој, господине, она Вас обмањује”, јави 
се нови глас. „Стара вјештица је ожеднила, а Ваша крв 
је мâми.” 

„Ох, опростите, драге даме, господин је прави дар 
за мене. Зар није тако, млади човјече?” 

Нербо се изненади јер чује старијег мушкарца, а 
сем жêнā, у просторији су још само он и Таифу. 

„Ти се, старкељо, не мијешај. Млада мушка крв ис-
кусне даме разгаљује. Вама старцима лијек могу бити 
млађе жене, сем ако вам не би позлило. Погледај се, јаде, 

како си болестан и смалаксао, жут и ископнио, а млада 
вина у труле мјешине се не точе.” 

„О, драга бакице, како је дирљива Ваша брижност”, 
умијеша се неко. „Водите рачуна. Изгубити и посљедњу 
крљу у глави било би штета.” Грлен смијех пригуши 
разговор. Мада је знао да халуцинира, Нербо се гласно 
смијао. Није примјетио да се иза отворише врата и нечија 
тешка шака спусти му се на раме: „У добри час дошли, 
господине. Надам се да Вас чекање није онерасположи-
ло. Угодни разговори су Вам пријали.” 

Нербо схвати да је сарказам упућен на рачун ћу-
тања. Подиже се, прихвати понуђену руку: „Први пут 
Вас видим. Јесте ли из паланке?”, упита исцјелитељ. 

„Досељеник сам и ту живим.” 
„Због третмана сте овде?” 
„Да.” 
„Јесте ли раније били код исцјелитеља?” 
Нербу се питање учини неумјесним па узврати на 

исти начин: „Ви сте ми, господине, хиљадити коме са на-
дом долазим, и знам да нисте посљедњи.” 

Исцјелитељ ово схвати као шалу, насмија се: „Ис-
тина је, господине, ускоро биће нас више но вас који из 
нужности долазите. Времена су тешка, свако се довија 
како умије, а ето до јуче човјек нас је могао на прсте 
пребројати. Свака кора хљеба има сласт и горчину. Сад 
бих Вас погледао. Хоћете ли овдје, или у ординацији?” 

„Зашто компликовати?”, упита Нербо, „није ли 
исто”? 

„У праву сте!”, сложи се исцјелитељ, приђе Нербу, 
длан лијеве руке положи му на тјеме. Десном, у којој је 
држао висак, крену око главе и тијела. „Мој, боже, опет 
сам налетио на зидара”, скоро гласно рече Нербо.

Пошто заврши преглед, исцјелитељ је ћутао. Изгле-
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дало је као да тражи праву ријеч којом би започео неуго-
дан разговор. На лицу му се видјело незадовољство, у 
погледу сјета; и у ћутању присутних осјећала се напе-
тост. Нербо је једва назирао лица, ипак је препознавао 
немир, а то је оно што му смета. Презире он своје и туђе 
ламентирање. Од овог исцјелитеља не очекује ништа. Да 
се могло ишта учинити, данас сигурно не би био овдје. 
Међутим, поред лијека, он трага и за искуством. Тражи 
материјал за своју књигу, и вјерује да ће баш овдје наћи 
много шта што му ранији „магови“ нису могли понуди-
ти. 

„Господине Нивас”, започе исцјелитељ, „жао ми је, 
оно што ћете чути, сигурно Вам се неће допасти. Као и 
вид, и остатак Вашег здравља није у сјајном стању, те 
у смислу изљечења много је обећати и један проценат.” 
У тихој просторији завлада неподношљив мир. Нербо 
осјети непријатност, брзо се оте. У овом тренутку не би 
било паметно испољити невјерицу, подлећи песимизму. 
Смиреним гласом пуним непатвореног вјеровања рече: 
„Господине, од вас би било довољно ако прогресију бо-
лести зауставите, а један посто побољшања, које не га-
рантујете, даје ми за право да се надам.” 

Тишина поста неподношљивија јер, вјероватно, 
нико није слушао овако чудан дијалог. Зар да неко отво-
рено каже оволико поразног, да наде у излијечење нема!? 
А онај који се нада оздрављењу, све то мирно и разложно 
прима. 

„С Вама ће, господине, бити лако радити”, примје-
ти исцјелитељ. „Ви реално прилазите проблему, а ништа 
горе но када други у мени виде чаробњака. Обично оче-
кују више него што се у чуду може догодити.” 

„Ја Вас разумијем”, сложи се Нербо, „ипак вјерујем 
у чуда”. 

Лице исцјелитеља се разведри: „У то не сумњам. 
Од првог тренутка у Вама сам препознао занимљива са-
говорника. Уз редован третман и за ћаскања наћи ће се 
времена. Као свима, и Вама желим помоћи. Ако се од-
лучите за сарадњу, видимо се сутра у исто вријеме. Ваш 
оптимизам, какав се ријетко среће, колико толико биће 
задовољен. Господине Нивас, не заборавите, мало кад 
обећавам, па један проценат може бити вриједан читавог 
богатства.” 

Док су се поздрављали, Нерба је чудило да током 
разговора не чу глас исцјелитељке. У томе је нешто на-
слућивао, а шта, није знао. Нербо и Таифу изађоше на 
улицу. После свега осјећао се неодређено. По мислима 
му се мотају чудне претпоставке. Да ли је ово још један 
корак у празно, или судбински дан, у коме је сусрео пра-
вог исцјелитеља. Сјенку на наду бацала је чињеница да 
је он један од ријетких који је оволико муке и несреће 
примио, а живот га и даље немилосрдно шиба. Откуда 
сада награда да му прави „Месија“ буде толико близу, 
неколико улица од стана. У ранијим случајевима често је 
морао прелазити десетине километара ради сваке сеансе. 
Не, не. Помисли: „Не, не, то не може бити. То је сувише 
лијепо да би било стварно. Не припадам ја сретној врсти 
људи, којима све иде од руке. Ја сам од оних што десет 
пута губе, да би им се једанаести пут нада изјаловила.” 

Сјети се исцјелитељке; види јој лице, и све му се чини 
да је већ негдје срео. И некакве црвене врпце се сјећа. 

„Шта ти мислиш о исцјелитељки?”, упита прија-
теља. 

„Не знам; са оваквим дамама, немам искуства.” 
„Је ли ти необична њена коса?”, опет ће Нербо. 
„Баш ништа, сем што мислим да јој шишке добро 

стоје.” 
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„Шишке! Зар је имала шишке?”, понови Нербо. „А 
боја косе?” 

„Боја! Рекао бих да пламено црвена не одговара ње-
ном изразито блиједом лицу.” 

„Можда си у праву. Можда би само дискретно црве-
на трака за косу била довољан детаљ да јој појача свје-
жину,” испипавао је Нербо. 

„Можда, али би се морала одрећи шишки.” 
„Бојим се да би тиме много изгубила од љупкости”, 

додаде Нербо и ућута. Био је сигуран да је трака, и које-
шта друго, његова халуцинација. 

„А како ти изгледа простор у коме смо сједили? Ја 
се у њему чудно осјећам. Рекао бих да чујем што други 
не чују.”

”Не знам о чему говориш, Нербо. чини ми се да ису-
више озбиљно узимаш сваки, и најмањи проблем.”

„А шта мислиш о њој, о исцјелитељки?”, упита Не-
рбо. 

„Да нас није понудила кафом, не бих ни примјетио 
њено присуство.” Таифу се подсмјехну: „Зато је она при-
мјетила тебе. Док си разговарао са исцјелитељем, про-
ждирала те је погледом. При свакој твојој ријечи усне су 
јој се мицале као да их она изговара. Мада немам искус-
тва са оваквим женама, ипак познајем такве тренутке.” 

„Чини ти се, пријатељу. Дами је био симпатичан мој 
шашави оптимизам. Да је било шта друго, своју би на-
клоност наговјестила бар једном реченицом.” 

„Само полако, Нербо, и то ће доћи на ред. Мислим 
да је њен прикривени немир осјетио и исцјелитељ. Зашто 
те убјеђујем? Вријеме ће демантовати мене или тебе. 

сјећање тринаесто

Очима се види и добро и зло, али само здрав ум 
човјека води правим путем

Наредног дана у оронулу кућу стигоше прије десет. 
Сем некаквог старца, што је јечао згрчен на тросједу, у 
чекаоници не би никог. Часак касније Нерба позваше на 
третман. У ординацији затече исцјелитеља и исцјелитељ-
ку. Легао је на уско канабе повлачећи се сасвим десно, да 
би и дама могла сјести. Пажљиво му је скинула наочаре, 
па уз тих разговор започе прва сеанса. Жена је мало гово-
рила. У њеном понашању Нербо је препознавао скривен 
немир. Када би му се обратила, замуцкивала је, док му је 
масирала чело, прсти су лагано подрхтавали. 

„Господине Нивас”, обрати му се исцјелитељ. „Јуче 
сам Вас обесхрабрио обећавши само један проценат из-
лечења.” 

„Ни у ком случају”, узврати Нербо. „Мада вјерујем 
у чуда, врло добро знам гдје је граница могућег. Понекад 
нам је потребан подстрјек да бисмо истрајавали. Ви си-
гурно вјерујете у оно што радите, а то значи да се и Ви и 
ја надамо. За почетак је сасвим је довољно.” 

Широм отворених очију, замишљено гледајући у 
под исцјелитељ климну: „Не знам шта могу ја учинити 
када је Ваш вид у питању, знам шта може човјек попут 
Вас.” 

Нербо га погледа: „Нисам Вас добро разумио.” 
Исцјелитељ се окрену помоћници, па Нербу. „У дуго-
годишњој пракси још нисам срео оваквог човјека. Ви 
невјероватном снагом духа потискујете све недостатке 
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болесног тијела: док је тако, туђа помоћ скоро Вам није 
потребна. Ја људима желим учинити, пружам им колико 
максимално могу, а знам да је то мање од онога што оче-
кују. Зато ми је у овом послу истина једини пријатељ и 
савезник. Никада нисам дао мање но што сам обећао; не 
могу дати колико би било потребно. Због тога су ми реал-
ност и здрав оптимизам вјера и нада. Мој прилаз сваком 
сасвим је искрен. Намјера ми је поштена и недвосмис-
лена. Добит ме не занима; онолико колико имам, доста 
ми је. Био бих проклет ако ми треба више. Да није тако, 
овај посао не бих радио. Било би ме срамота само од 
овог заната јести хљеб. Желим помоћи другима, и мени 
су други помагали, и данас ми помажу. Градим храм, са-
свим мали, а и мјесто слабо је насељено. Крај је пасиван, 
људи су у безнађу. Потребни су им зид и икона пред који-
ма ће гријехе исповједити, надом се испунити. Оно шта, 
господине Нивас, желим другима, нека ми господ истом 
мјером врати, добро за добро, а зло за зло.” 

Исцјелитељ ућута као да нешто ослушкује, пог-
леда кроз прозор, настави причу: „Човјек што има то и 
нуди. Колико можемо, толико и волимо: мало вољети 
није гријех ако човјек не може више. Мрзити је више од 
гријеха; тог зла у човјеку би морало бити мање. Храм 
о коме говорим биће кућа наде, отворена за свакога и у 
свако доба. Зидове ћу осликати сâм, онако како ми се у 
сну казало. И распеће сâм ћу урадити. Све ће бити мој 
скроман дар човјеку, у захвалност богу. Снага да у томе 
истрајем поклон је од господа. Он ми је у сну рекао шта 
и како чинити. У тренутку гријешан помислих одакле ми 
истрајност за тако нешто, а он је знао шта ме мучи. И 
мада нисам чуо његове ријечи, слутио сам одговор. Тада 
сам схватио да је богатство духа изнад свега, а да мате-
ријално једино може произаћи из мисаоног, човјек ниш-

та није створио без разума...”
 „Опростите, господине,” прекиде га Нербо, „каже-

те да Вам је у сну речено како и шта да чините. Молим 
да о томе опширније говорите.” 

„Зашто да не. Речено ми је да то другима пренесем. 
Само умножавајући ријечи створитељеве, постижемо 
прави смисао његове поруке. С њим се не шали, шала 
је за доконе и лакомислене. Штета што не видите орман 
лијево од Вас. Једне вечери, док сам се одмарао, после 
много пацијента, лежао сам ту гдје сте сада Ви. Да ли ме 
сан обузео, или сам негдје мислима одлутао кад ми се 
учини да од истока долази блага свјетлост. За чудо орма-
ра више није било, на његовоме мјесту лик сина божијег. 
Трагови патње и бола му на лицу, из погледа исијава ра-
дост; чинило ми се и глас да чујем: ,Данас је, честити 
човјече, Дан светих апостола господњих Филимона Ап-
сије и Архипа, добри час мог духовног силаска с крста. 
Запамти и објави. Од сада ће проћи само година, а храм 
који си замислио, завршићеш. Нека те не брине што је 
мали. И њежни цвијет је сићушан, а много радости доне-
се кад лицем својим прољеће најави. Човјек се не мјери 
по величини и физичкој снази, но по чистоти духа и вје-
ри у истину. У храму, који ћеш сачинити, као изасланик 
добра исцјеливат' ћеш умне и физичке болести. Не пола-
коми се. Сем оброка који нађе, птица ништа друго нема, 
а небом радосна лети, окупана топлином сунчеве љуба-
ви. Слобода није материјално богатство. Ти јеси човјек, 
земљом газиш, зато корачај усправно и чисте душе. Очи-
ма се види и добро и зло, а само здрав ум води правим 
путем. Чуј ме: храм наде подигни на мјесто из младости 
које ти прво у сјећање дође. Ја истога трена у мислима се 
вратих у дјетињство, на скривену зараван поред ријеке, у 
подножје големе планине. Гора висока и тамна, ћутљива 
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и густим шумама обрасла. И клисуре се сјетих тишином 
испуњене. У жубору воде што се искрила од камена до 
камена препознах говор немушти и осјетих светост мјес-
та. Сјетих се и благослова оца свог што ми из дјетињства 
остаде док марву чувах покрај рјечице – да вече никад ту 
не сачекам; да јутром вода поспана прва мора угледати 
сунчеве зраке, тек онда да са стадом дођем. И тама об-
лачна дана ту некако би другачија; и ваздух, жубор воде, 
и свјежина шума, ни густина вјетра ту не би као другдје. 
На томе мјесту ни човјека, ни звјери, ни лептира, нити 
пчеле, ничега прије изласка сунца нема. И рика горских 
јелена, што у сумрак на појила долазе, умукне. И сва 
друга дивљач нестане, а жубор воде одсели се у тиши-
ну. Често сам желио ићи да се у туђа казивања увјерим. 
Отац ме одвраћао. Ето, тог се мјеста првог сјетих, тад 
сина господњег из видокруга нестаде, једино на врати-
ма овог ормара сјена његовог лика оста. Ја га исликах, 
и сада је на зиду изнад Ваше главе. Огромна је неправда 
што га добро не видите. Иде дан када ћете га видјети, 
будите стрпљиви. Равнотежа Вашег духа и физикума 
је поремећена. Утицај космичких сила на Ваше тијело 
и душу у великом је нескладу. Зоне боја које усклађују 
физичко и ментално здравље нису, тамо гдје би морале 
бити. Сан Вам није миран, ни мисао дуга: дан Вас зама-
ра, ноћне море исцрпљују: концетрација Вам је кратка 
баш колико и откуцаји срца, памћење скоро да немате: 
три пута се сјетите непотебног, а жељено се не покаже: у 
Вашем погледу преовлађује црвена боја, њено је мјесто 
у зони мисаоног: небо-плава, коју код Вас не видим, мо-
рала би бити у очима: сем црвене, и понекад златножуте, 
што Вам најчешће покрива доњу зону очију, друге боје 
Вам се не нуде. Молим Вас, опустите се. Ослободите се 
утисака из моје приче, па у видном пољу покушајте пре-

познати нешто друго сем црвеног.” 
Мада се Нербо трудио, осим сивила, које се попут 

мутних облака ковитлало по његовом гаслом виду, ничег 
другог није било, и он му то рече. 

„Само стрпљиво, господине Нербо, чуду се нисам 
ни надао. Колико је времена потребно да се болест увуче 
у човјека, неупоредиво дуже траје изљечење... Повуците 
мајицу нагоре и мирујте.” 

Исцјелитељ испод Нербовог лијевог ребарног лука 
крену дланом, спусти се до слабине и полукружно завр-
ши на плексусу. Као магнетом повучен, Нербов желудац 
нагло одскочи. Исто понови и са друге стране, реакција 
би снажнија: „Видите, господине Нивас, десна страна 
Вашег тијела у очигледном је нескладу са лијевом: код 
Вас је у приличној мјери поремећена ментална и физич-
ка равнотежа. Однос између жуте, црвене и плаве зоне 
много је недефинисан. То у великој мјери ствара пробле-
ме и виду.” 

Нербо је пажљиво слушао: „Да ли је овај човјек у 
трансу, или је трактат научен напамет? Можда исту ‚пје-
смицу’ понавља сваком пацијенту?” 

Исцјелитељ као да је прозрео његове мисли. „Ви-
дите, господине Нивас, ово о чему Вам говорим може 
изгледати изрежирано. Можда замишљате да сам све 
унапријед припремио, да и другима исто причам. То се 
понекад деси, када су симптоми у здрављу слични. Буди-
те сигурни да, што сам Вама рекао, нико није чуо. Ово 
су моје ријечи, из мене истичу по туђој вољи. Све што се 
догађа хтење је неког изнад. Мој труд да другима помог-
нем милост је добрих небеса, а то ме чини одговорним и 
сретним. Радост изљечења неки желе платити, а довољ-
на накнада за мој труд биће ако други поштују што ра-
дим. Људи ту остављају паре, свакако их узимам, данас 
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је новац снага и памет. Највећу радост осјетим, када неко 
каже да смо успјели. Моја воља да помогнем је неогра-
ничена. Од себе дајем колике су ми могућности. Када сте 
Ви у питању, најбоља плата мени, радост Вама, биће час 
када, ако бог дâ, снагом вида упознате мој лик и лик гос-
подњи који сам сликао.”

„А мој лик?“, као да се љути, упита исцјелитељка.
„Ах, драга докторко, Вас већ види”, нашали се ис-

цјелитељ.
Ријеч докторка, као бљесак освјетли Нербову под-

свијест: „Да, она је докторка”, помисли, „докторка из ор-
динације, у којој сам се опорављао послије авантуре по 
Херцеговини”.

У чекаоницу су пристизали нови пацијенти. 
„Испратићу Вас до капије“, рече исцјелитељка и 

поможе му да изађе. Док су се поздрављали, Нербо осје-
ти да се њени њежни прсти грчевито стежу око његове 
шаке. Мада збуњен, узвратио је. 

„Ви сте љекар?”, упита. 
„Била сам, али немојмо о томе. Човјек би желио да 

живи међу људима, међутим, тешко је бити светица.”
„Нисам Вас добро схватио.”
„Не мари, има времена.” Нербов пулс се убрза. Ско-

ро да не зна како је изашао на улицу. 
„Занимљив човјек овај исцјелитељ. Чини ми се да 

си у правим рукама,” примјети Таифу. 
Мислећи на њу, Нербо га не чу. Осјећа да њене вре-

ле руке грију његове дланове. Посљедње њене ријечи 
одзвањале су у његовим мислима. Иако себи није хтио 
признати, лаки немир у његовој души не јавља се ни из 
чега. 

сјећање четрнаесто

Била је цвијет чији егзотични мирис опија 
сваку мушку душу

Пошто стигоше у малену кућу иза неугледне капије, 
Нербо примјети да чека прилично пацијената. Данас 
нису биле само жене, и то га обрадова. Сваки долазак 
у овај заједнички храм наде за њега и за друге значио је 
неку врсту празника. Често су вођени занимљиви, отво-
рени разговори. Он је причао о својим искуствима, шта 
је прочитао или чуо: они су њему отварали своје душе, 
у којима се скривало безброј ситних тајни. Стријепње и 
нада, биједа и раскош, реално и мистично – о томе се 
углавном говорило. То је Нерба веома занимало. Они су 
људи са периферије, станари кровињара, из најсиромаш-
нијег слоја. Бјежећи од једва подношљиве стварности, 
чежњиво су причали о ономе што, вјероватно, никада 
неће имати. Што човјек нема, он жели. Маштовита при-
ча је једини начин да ту жељу у привиду докучи. Они 
су простодушна створења, у чијој филозофији живота 
скоро да нема зла. Тешки и обично најпонизнији радови 
одузимају им сваки слободан час, сретни су ако за сан 
нешто времена нађу. А када због тегобног живота обо-
ле, табанају од врата до врата самозваних и нехуманих 
исцјелитеља. Цех плаћају оним што с муком зараде, а да 
ли им се нешто кроз здравље врати, лако је претпоста-
вити. У чекаоницама лажних „месија” све их је више: 
чудним и нестварним причама у привиду зацјељују ране. 
У оваквим разговорима Нербо је радо слушан, па је ње-
гов долазак жељно ишчекиван: „Ви данас мало касните”, 
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чује један од етеричних гласова из првих дана. Нерба по-
диђоше жмарци.

„Зар је тачност толико важна?”
„Прије или касније сласт крви је иста”, чује други 

глас.
„Све је у судбини, зашто журити?”, трећи додаде.
Нербо хтједе устати, али црвена врпца, чврсто веза-

на за столицу, стезала га је око врата.
„О, младићу, крв Вам је врела и неодољива, сласт 

њена, хоћу да припада само мени. Она од Вас сувише 
тражи, а ја могу дуго чекати.”

Узнемирен Нербо погледа около. Глас дјевојке му се 
први пут јавио, а близак је и препознатљив. Ко је она шта 
од њега жели? Ово га питање врати у прошлост, школске 
дане, док је боравио у Сарајеву. Сјећања му испунише 
емоције нудећи прелијепа времена безбрижне младости, 
препуне слатког живота. Из обиља успомена што су из-
рањале из давно замрле прошлости Нербо издвоји Бубу. 
Дјевојка се звала Бибијана, а слутио је да никада неће 
заборавити то егзотично име. Читавог живота пратиће га 
благи поглед крупних плавих очију, у којима неће знати 
да ли га подсјећа на дубину небеског азура или на боју 
њене свилене врпце за косу. Око ње Нербо поче плести 
мисаону чипку, носталгичну и њежну, саткану од изо-
биља најљепших сјећања. Враћао се у године њиховог 
истинског цвјетања. И мада су се сваког дана виђали, 
миловали су се само два пута. На његове чежњиве пог-
леде узвраћала је Ђокондиним осмјехом, од тог напитка 
му се мутило у глави. Ученица Прве гимназије, тиха и 
повучена, неодољиво лијепа, цвијет чији је егзотични 
мирис опијао сваку мушку душу. Он је био млади сли-
кар са атељеом на истом спрату сусједне зграде, одакле 
се добро видјела њена клупа. Често је одлагао палету и 

четкицу и силазио у приземље да је посматра. Касније 
радећи, зурио је кроз прозор свога атељеа у нади да ће 
им се погледи срести. Загледани једно у друго дијелили 
су тренутке у немуштим разговорима, нијеми од жеље 
и чежње. Ријетко је била у друштву. Тиха и ненаметљи-
ва живјела је у свом свијету, заштићена ауром. Блиска 
и далека, ослобођена свега што није жељела и што би 
могло бити варљива присност. Чинила се усамљена, чак 
нарцисоидна. Када је требало, постајала је и срдачна и 
предусретљива. Њен манир, у коме се другима отварала, 
у душама младића стварао је немир. И сваки пут при сус-
ретима могли су се чути уздаси. Била је лијепа, колико 
може бити лијепа радост, и зачуђујуће складна, као да су 
се бог и природа надигравали док су стварали то непатво-
рено савршенство. Помисао на Бибијану у Нербу је, не 
зна зашто, побуђивала осјећај чудне нелагодности, а баш 
га је то спрјечавало да јој приђе. Није се бојао да ће га од-
бити, није налазио начина како одговорити тој благодети. 
Она је дискретно, тек препознатљиво, показивала скло-
ности и симпатије према њему. Присјећа се вечери када 
се обављају посљедње припреме за дочек Нове године. У 
пренатрпаном аутобусу помогао је лијепој Бибијани да с 
хрпом пртљага лакше стигне до гимназије. Тада су први 
пут били близу и узбуђени разговарали. Била је из отмене 
и угледне породице. Мајка, првакиња Сарајевског позо-
ришта, а отац, цијењени професор универзитета. Имала 
је што је већина вршњака само прижељкивала. Те ново-
годишње ноћи, док је с друговима из разреда плесала 
купајући се у пјени шампањца, Нербо је жедан тумарао 
поднапитим улицама. У раскошном освјетљењу рестора-
на завидио је другима што се веселе, док он у празним 
џеповима стиска укочене шаке од студени. И док су из 
сомота небеске помрчине по блиставом новогодишњем 
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освјетљењу падале крупне пахуље, загледан у прозоре 
њене школе љубоморно је ослушкивао умилне тактове 
поноћног танга. Замишљао је Бибијану како занесено 
плеше привијена уз неког татиног сина. Сјећа се како је 
почетком прољећа ненадано ушла у његову сликарску 
класу. Устрептала од узбуђења прошла је између штафе-
лаја. Ошамућене сликаре њеним присуством, мучило је 
питање: Откуд она ту? Док је Нербу прилазила, занесено 
је гледао у њене крупне плаве очи.

„Чему има захвалити наша убога класа што се тако 
лијеп анђео у овај кужни и прљави простор уселио? Зар 
не страхујеш да ћеш своја небеска крила уништити у 
овом царству нереда и прашине? Ено, пигменти и раз-
ливене боје и с плафона капљу.” Осмјехнула се дижући 
поглед према стропу, као да ће горе нешто угледати. У 
тим плавим очима Нербо препозна раскош и топлину 
њене душе. На уснама, што су јој од узбуђења подрхта-
вале, нађе одговор на давну загонетку, која га непрестано 
мучи. Јасно уочи сличност њеног осмјеха са непоновљи-
вим осмјехом Леонардове Ђоконде. И док му је објашња-
вала разлог доласка, претварао се да је слуша.

„То са цртежом није никакав проблем”, рече Нербо, 
„има нешто друго што зависи од твоје воље, Бибијана”.

Знала је на шта циља, срамежљиво погледа у страну. 
Преко њежне бјелине њених образа затитра руменило. 
Не налазећи начин да ублажи његову неравнодушност, 
отворила је ђачку торбу.

„Овај цртеж”, показала је збуњено, „мора бити уве-
личан макар три пута”.

„До када би требало да га урадим?” Док је Бибија-
на говорила, нескривено се наслађивао њеним умилним 
гласом мислећи да је прилика дати јој до знања шта пре-
ма њој осјећа. Његова сликарска класа била је најмање 

погодно мјесто за дискрецију. „Све је прљаво од боје и 
креона, а простор је презасићен мирисом терпентина. 
Боље да изађемо. Ако се задржиш, неко од колега би мо-
гао постати разрок.” Остатак њеног слободног времена 
провели су милујући се у полумрачном простору акт-
сале. Био је то други, посљедњи сусрет с њом.

Касније се преселио у улицу, одакле је могао видје-
ти Бибијанин балкон. Али, његов чежњив поглед зурио је 
у празно. По цртеже послала је друга из разреда: Нербу 
никада није било јасно зашто она није дошла. Када год 
би се срели, смијешила се као и раније, и то је било све. 
Помишљао је да је то један од зачараних кругова, чију 
унутрашњост можемо само наслућивати, а да је преко 
линије невидљиве ауре немогуће прећи. Временом душа 
ће му након виђења данима патити, а мучни и необја-
шњиви снови ноћи ће му претварати у мò̀ру. Од тада, 
иако то неће жељети, умјесто с Бибијаном, у сну, ће се 
често сретати са Бјелокосом. У њеном азурном погледу 
сваки пут препознаваће топлину Бибијанине душе и не-
пролазан бол за изгубљеним.

Док је ламентирао прекопавајући по успоменама, 
учини му се да га сви посматрају: „Мора да сам оно што 
ми се врзмало по свијести гласно преживљавао.” „Шта 
је с данашњим третманом?„, упита неко. „Одужило се”, 
чуло се негодовање.

Нербо их није слушао.
„Господине Нивас, зашто сте данас толико тужни?”, 

опет се јави глас оне дјевојке.
Нербо се усиљено осмијехну: „Можда зато што раз-

мишљам о тужним догађајима, сјећам се лошег.”
„У праву сте”, подржа га један од гласова. „Живот 

је најчешће горчина, а ја сам га вољела”, опет се јави 
дјевојка.
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Нербово се срце стеже. Мислећи на своју, било му 
је жао њене младости. Ганут, изнова се „врати” Буби и 
Сарајеву. Сјети се кишне вечери, због које су му од пос-
рамљености небројено пута образи горјели. Пошто је 
дипломирао, желећи да је сретне, до коже мокар позво-
нио је на Бибијанина врата. Отворила је њена мајка. Пре-
зрива и нељубазна попут змије, засиктала је: „Господе 
докад ћете, ви лијењивци, просјачити? Торњај се одавде, 
балавче.”

Нербо занијеми од чуда.
„Мора да је неспоразум, госпођо. Покисао, вјеро-

ватно тужно изгледам, али нијесам просјак. Ја сам Нер-
бо Нивас кир Караулан. Тражим Бубу. Пријатељи смо из 
школе. Желим је видјети.”

„Хтио си рећи – Бибијану?”, подругљиво упита. И 
прије но што се Нербо прибрао, она засикта: „Овдје нема 
никакве Бибијане, поготове нема твоје Бубе. Ни њеног 
јаловог оца овдје нема, нити било чега што би воњало 
на њих. Биг, 'ајде, мили мој, покажи овој сподоби да је 
досадан и ружан”, жена се закикота. Иза њених леђа за-
урла длакава ругоба, и Нербо устукну. Док је поражен 
измицао низа степенице, над њим су се језиво надјачава-
ли громогласно церење хистеричне жене и лавеж длака-
вог љубимца. Тада му се чинило да чује помамно рзање 
и заглушујући топот, да му је то препознатљиво. Осјећао 
је воњ коњске балеге, чуо похотну њиску и дозивање чу-
десних невидљивих створења. Зна да је тада, и сваки пут 
касније, то била Бјелокоса. Преображена у лик Бибија-
нине мајке, светила му се и понижавала га.

„Да ли је њена воља – воља и снага чудне магије, 
једини разлог што се Буба и ја не виђамо? Зар чежњи-
ви погледи моје Бибијане нису довољна порука да жели 
наша сретања? После необјашњивог растанка са мном, 

нико је с другим није видио.” 
Дјевојка поред њега, коју не види, опет уздахну. То 

га врати у стварност: „Шта је то мучи?”, питао се.
Њен немушти глас изнова се јави: „У душевној 

коми сам већ годинама, ни жива – ни мртва. Чежња ме, 
Нербо, теби води. Ситне плетенице Бјелокосе и азур из 
њених очију море је мржње које ми на путу стоји. Тај 
бијели фатум ти се улагује, а презир њен сјенка је смрти 
која ти се прикрада. Потраје ли чекање, туга ће ми душу 
скаменити.”

Нербове се очи овлажише. Слути да ово Бибијана 
говори.

„О, боже, шта је ово са мном? Шта ме прогони па 
чујем што нико не чује? Да ли ми разумом неразум вла-
да?, или ме Бибијана заиста оплакује?”

Сарајево му се изнова врати у мисли. Сјети се изле-
та на Врело Босне, па као да види бијелу џипсонку пре-
ко мршавог рамена. Многе дјевојке види. Мада свјестан 
да је то далека и непоновљива прошлост, те слике ипак 
кријепе. И сада, док слуша ламент невидљиве, препуш-
та вјетровима успомена да га вијају по далеким, милим 
временима.

Чекаоница се споро празни. Нербо зажали што је 
дошао у ово вријеме. Тјешило га је што нема брбљиве 
госпође, па све тече тихо и неусиљено. Када га позва-
ше у ординацију, Таифу му поможе да уђе. Исцјелитељ 
се кратко бавио око Нерба: рече да је преморен па замо-
ли помоћницу да доврши третман. Пошто осташе сами, 
она, протеклих дана мало говорљива, ненадано се от-
вори. За непун сат, колико је трајала терапија, Нербо је 
много сазнао. Сасвим је разумио њено раније понашање. 
Човјек с којим ради извукао је из мртвих. Колеге су је из 
болнице отпустиле да умре код куће. Ужас умирања тре-
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бало је да се догоди пред њеним малољетним кћерима. 
Њихов отац, коме је политичка каријера била све, на при-
митиван и груб начин је напустио породицу. Од тада јој у 
души непрестано немир и бол. Тада се попут доброг духа 
појављује исцјелитељ. Пуних осамнаест мјесеци бори се 
против зле судбине несрећне жене. Побиједили су. Она 
Нербу прича о данима када је отпуштена са лијечења, 
када су сви дигли руке од ње. На срећу, од грозне болес-
ти нема ни трага. Умјесто малодушности и мазохизма, 
њеним обновљеним духом провијава снага и радовање. 
Она више није жена у чијим невеселим очима тињају 
туга и безнађе. Можда је то разлог што је чекаоница од 
јутра до вечери пуна оних који вјерују у благотворност 
исцјелитељства. А недавно се у њеној немоћи препоз-
навао једино неумитни крај. У тој трци са смрћу за жи-
вот побиједили су вјера, сизифовска упорност и спознаја 
да су чуда могућа. О себи ријетко другима говори, а с 
Нербом прича. Тешка болест и брачни слом, којима је 
одољела, од ње су створили хумано биће. То је Нербо 
сазнао, али у дубини душе тиња трунка сумње у бла-
готворност третмана. Међутим, нада у изљечење често 
много значи, па Нербо не омаловажава њихов рад. Он то 
гледа реалније од других. Обоје су надарени харизмом, 
а то је разлог да им се вјерује. На себи не примјећује 
напредак. Без обзира, Нербова филозофија туђу радост 
зна осјетити као своју. А што да не? За туговање човјек 
увијек има времена. Када је са овом женом остао сâм, 
десило се нешто чудно. Лежећи, у њеном узнемиреном 
дисању препознавао је побуну запостављене жене. Док 
је говорила, глас јој је подрхтавао: у пригушеном дах-
тању наслућивао је пожуду. Груди су јој се опуштале и 
надимале, Нербово срца се убрзавало. Цијелим тијелом 
осјећао је чудно струјање: знао је да се немир из њега 

неће лако иселити. И док је сеанса трајала, Нербо је 
сумњао да задржавање њеног длана, испод његовог сто-
мака, није терапијска нужност. Млада, њежног и мазног 
гласа – то га је узбуђивало. Претпостављао је да њено 
ћутање може бити траг фрустрираности, која потискује 
надолажење страсти и пожуде. Нербо је могао проник-
нути у скривеност њених емоција. Ма колико се трудио, 
није могао да контролише осјећања. Прво га је захватило 
чудно струјање, из дубине: против његове воље преноси-
ло се дуж већ пренапетог уда. Обузе га немир и пожуда, и 
грјешна помисао да је има. Иако га је било срâм, одлучи 
да јој каже. Да ли је поцрвенила, не зна; глас јој је пос-
тао дрхтавији и изазовнији. Њена три прста на Нербовом 
челу неконтролисано су се тресла. Убрзо је одустала од 
терапије. Свјесна стања, да би прикрила неравнодуш-
ност, правдала се да се то њему догађа због дјелотвор-
ности третмана. Недовољно убједљиву он је разумио јер 
је жена, не камен. Схватио је да њено бјежање у другу 
крајност, потискујући истинска осјећања, значи да пре-
живљава исто што и њега мучи. Хтио је отворено разго-
варати, али за то није вријеме: јер колико се прибојавао 
њене, толико је зазирао од своје неравнодушности. Пи-
тао се има ли некога, а да јој значи више од анималног 
задовољства. Можда је растанак са првим мужем у њен 
живот унио невјерицу, па се ради увиђавности њему 
показује каква се другима не би открила. Размишљање 
га онеспокоји, а није га се плашио. Изгледало је да ови 
разговори жени нису пријали. Зашто јој наносити бол и 
подсјећати на несрећна времена. Није ли грјешно дирати 
у рану која тиња? Нервозно се искашља, па смисао раз-
мишљања промјени. Одлучи прићи са друге стране, са 
најосјетљивијег мјеста, гдје су у разговору стали. Ипак 
се поколеба. Питао се: да ли је дошао да ублажава своје 
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менталне и физичке тегобе, или да њену предусретљи-
вост користи за неумјесно подсјећање на нешто што дуго 
покушава заборавити. Понада се да би разговор о њеној 
старој, незацјељеној рани могао бити најдјелотворнији 
начин да је покрене из дӳге летаргије, трпљења и муке. 
Можда ће схватити да њен бивши муж није једини муш-
карац коме може бити занимљива. Зашто би десетак го-
дина од растанка оставиле дубок траг, због којег мора да 
одбија сваког каваљера? Овај вербални изазов треба да је 
права порука да је жена чија привлачност улази у форму 
зрелине. Учини му се да је у праву, и да би ово могао 
бити облик сугестивне терапије, која може дјелотворно 
утицати. Мада пригушена, враголастост у њеном гласу је 
поуздан знак да у њој није угашена ватра...

сјећање петнаесто

На гумну смо вилинском

Нербу се у сну много шта ненадано догађало. Ноћ 
након третмана и исповјести исцјелитељке разликовала 
се од осталих. Чим ỳтону у сан, из подсвјести му искрс-
нуше необичне слике у којима се много чудесног пока-
за. И сада осјећа мирис ливадског биља, а крупан дуњин 
цват му се у поглед заплиће. Бјежање из стварности чес-
то се понављало. Одувјек је чезнуо за женом чија је јед-
на брадавица боје дивље јагоде, а друга модроплава као 
расцвјетала перуника. Помисао на такву жену изазива 
у њему ерупцију страсти, сваки пут лијева страна тије-
ла би му се ужарила, десна замирисала осоком мушке 
плодности. Када је водио љубав са таквим женама, на-
слађивао се егзотичним соковима горских зрења: а код 
других уживао је у опојности божанског напитка женске 
незаситости. Ноћас му те слике измилеше из подсвјести. 
Омамљен није знао да ли га носе вјетрови сна, или се на 
јави дешава. Утањао је у недокучиву љепоту чулних ду-
бина тумарајући као кентаур тамном, недодиривом стра-
ном пролазности. Тражио је жену из младости, и – срели 
су се. Брадавица на лијевој сиси, једар ружин пупољак, 
мирисала је на зреле јагоде и млаки сутон мајског пред-
вечерја. Омамни врх десне дојке подсјећао је на тек от-
ворени цвијет њежног ириса. Свјетлост ока исијавала је 
небеском модрином: из погледа другог љескала се румен 
ружиних лати. Са врелих усана заискри јој бијело јато ос-
мјеха: косу испунише мирисни плодови земље. Ношена 
плимом еротских вјетрова, огртала се златастим бојама 
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зрелог ћетена. У прољеће цвјетала је љубичицом, а с је-
сени купала се у ријекама слатке осоке: љети су јој се на 
бедрима одмарали сунчеви вјетрови, у зимским ноћима, 
врела од чекања, мирисала је на плиму и пожуду необуз-
дане страсти. Причало се да је била усвојче разведених 
родитеља. Истински отац се у Боју под Бородином у На-
полеоновим региментама борио. Зли језици говоре да 
се зато сто тридесет година касније родила. Мајка јој је 
била балканска нимфоманка. Пет пута је клинички уми-
рала у страху да због раног климакса неко не посумња да 
је њихово усвојено дијете дар њених порођајних мука. 
Шапутало се да је неки аустроугарски поданик, први из 
реда кентаура балканикуса, као утопљеник, плутајући 
низ Саву, осјеменио утробу њене праве мајке. И мада 
су јој оба оца и обје мајке били живи, црвени месија је 
одбаци и прогласи сирочетом. Касније се говоркало да 
је дјевојку усвојио градски узгајивач липа, а онда му је 
неки сликар из провинције украо њен лик. Исте ноћи 
забрањеним воштаним печатима утисну га у освештану 
липову даску. Од тада је непрекидно присутна у Нербо-
вим сновима. А када је на обали Дрине први пут затече 
голу преко стидног зáбрана, умјесто смоквиног, имала је 
липов лист. Посред листа зјапила је рупа дебљине виђе-
није кентаурске израслине. Правдала се да је величина 
тог отвора дјевичанска истина, и да се чедности није од-
рекла. Нербовом погледу не измаче да је слатки прорез 
раздјељен на двије румене облине. Средином расјелине 
извиривала је црвена ругалица и само се по својој вољи 
радозналцима показивала. И Нерба је мамила. Када се 
приближио, поглед и сисе јој се ужарише, али се рупа 
на липовом листу не отвори. Њену притајену врелину он 
упи жестином своје страсти и од тада у њеним ватреним 
очима и међу једрим сисама зими се грију птице дома-

рице. Испод отвора липовог листа, љети се лежу кука-
вичја јаја, а из дубине незаситости повремено избијају 
врели гејзири. Под њиховом топлом кишом острашћени 
кентаури из ужарених удова расипају сјемена еротске 
плодности. На дан дионизијских светковина у њено мрко 
гнијездо притајени орлови ноћи пробрана јаја за расплод 
полажу. Знао је да ће се по давном пророчанству, на судњи 
дан апокалипсе, из њих испилити мрве зла, које би могле 
својим црвеним отровом поморити свијет. Од тада Нербо 
њену ложницу походи само два пута годишње: у вријеме 
змијске свадбе, на Светог Јеремија, и други пут на дан 
зимских задушница, када му, давно упокојена, баба Васа 
на угарку своје лијеве руке гáтā. Тада му каза које ће се 
госпе у наредној години нудити, а са којима не би смио 
у кревет ићи. Баба га је и на Бјелокосу опоменула. Рекла 
је шта би га могло снаћи ако сласт њеног гријеха изнова 
окуси. И старозавјетну Ану му је наговјестила, и друго 
што ће доћи. О прошлости нису говорили. Зато у сваком 
сусрету с њом Нербо покушава дознати шта се догодило 
са Бибијаном. Тада стара вјештица у привиду напрасно 
умре, па је до наредних задушница препуштен чекању. 
Због тога ће убудуће разговоре о Бибијани да поведе на 
крају бабине приче. Тако неће остати без одговора на 
многа питања која га муче. На посљедњим задушница-
ма рекла му је да га жели жена скривена у слову Б: да 
јој кроз очи тече модра ријека, а испод Венерина брије-
га жубори извор страсти. Још каза да та жена на њега 
мисли само у другој половини ноћи. Опомену га да се 
не би смио у њеној ријеци купати, нити мушку жеђ то-
лити на њеном сопоту. Могло би му се догодити да се у 
ружног кентаура преобрати. Знак на њеном тијелу једи-
но у сребрнастом сјају богојављенске зоре може препоз-
нати. Да не би дошао у искушење, овогодишњу змијску 
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свадбу Нербо преспава. Тог дана и ноћи много шта је 
снио, али у мноштву заборава и сјећања од загонетних 
предсказања ништа му не би јасно. Зато је ову годину 
примио као светковину чулног поста: то ће еротско гла-
довање трајати до наредне богојављењске ноћи. Тада ће, 
заогрнут сјеверним вјетровима, кренути тамом да нађе 
чудесну жену. Једне ноћи, док је трозупцем од Минота-
уровог рога рашчешљавао михољску таму, под прстима 
осјети прелијепе женске груди. Лијева брадавица, руме-
на као зрела шумска јагода, топила му се међу уснама: 
десна модроплава успављивала га је опојним мирисом 
расцвјетале перунике. Изненађен Нербо јој се загледа у 
очи, у њима видје велику ријеку, модру и дубоку. Осјети 
чулну жеђ. Жубор му одвуче поглед на румену расјелину 
испод липовог листа. Учини му се да је све раније видио. 
Задивљен, зурио је у свиленкасти честар што се мрсио 
преко Венериног бријега. Испусти сису па дланом по-
хотно крену надоле; жена му не дозволи. Истоврмено чу 
подругљиво кикотање „Минотаура”, а неподношљив бол 
прободе му чело. Жена му се сажаљиво загледа у лице 
и грохотно насмија. Нербо се огледну у њеним очима, 
и видје: одвратна њушка човеколике сподобе рже, цери 
му се. Запрепаштен зà̀борави њене дојке и једва чӳ ша-
пат. „Твоја сам од сада до судњег дана. Али у отвор на 
липовом листу не завируј. Модри извори вода из мојих 
дубина кентаурском су спермом замућени, а млијеко, 
које ми из сиса на дан змијске свадбе истиче, отровно је, 
смртоносно.”

Нерба зачуди што му се овај сан будном дешава.
„Можда је то час од којег ће се бројати вријеме пла-

тонске љубави са исцјелитељком, без еротике?”
Тужно подиже главу и загледа се у сазвијежђе ан-

тиохијских пророка. Видје свете мученике Онисифора и 

Порфирија. У благим очима нектарја егинског препозна 
поруку добра, па призор мину. У новим сликама угледа 
свете апостоле: Олимпа, Ереста и Родиона. Слутња, да 
исцјелитељка може бити персонификација зла, из њега 
ишчезе. Помисли да је муза среће и да је чаробним на-
питком успавала звијер апокалипсе. У њој препозна 
Еуридику, а себе претпостави Орфеју. Звала га је туж-
но загледана у сунчеву младину, што је тек израњала из 
вода Хелеспонта. И мада се трудио, није могао сазнати 
колико га је бунило држало. А када се ослободио магије 
ноћи, видио је другу уснулу жену. Лице јој је прекривено 
травама заборава. А отвор на липовом листу – широк и 
разваљен. Његовом спермом замућен извор бљескао се 
међу ногама. Видио је и трагове својих усана на њеним 
дојкама. У очима јој спава модра ријека, а под Венериним 
бријегом омамљена одмара се црвена ругалица. На лије-
вој сиси развијао се пупољак црвене руже, а на десној 
модрио се ирис. Зачуђен потражи одговор, али једино чу 
жубор воде, који га „врати” на Манојлову стублину. Да 
ли је исцјелитељку тамо срео? Тад му пред очима искрс-
ну лик развратног Диониса. И блудну Нефелу у грјешној 
игри с кентаурима видје. Иза зида ћутања падају крупне 
пахуље. Из дубоких сметова исијава свјетлост звјезданих 
јâта. С неба се чу пјесма анђела, и Нербо се сјети покојне 
бабе Васе: и прве ноћи богојављењске, па се загледа у 
жену. У коси густој као грива руменила се ружа. Скри-
вено под десном сисом, извезено кентаурским струнама, 
украшено треперавим ројем сићушних звијезда, свјетлу-
цало је слово Б. Преко уснулих усана лебдио је необичан 
осмјех, какав је Нербо код Бибијане видио. Тек сада при-
мјети дјевојку, на дјетелини нага лежи. Помисли да је ис-
кушеница, прекрсти се и клече поред ње. Наже се да јој 
уснама дотакне десну сису, али га савлада сан. И прије 
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пат. „Твоја сам од сада до судњег дана. Али у отвор на 
липовом листу не завируј. Модри извори вода из мојих 
дубина кентаурском су спермом замућени, а млијеко, 
које ми из сиса на дан змијске свадбе истиче, отровно је, 
смртоносно.”

Нерба зачуди што му се овај сан будном дешава.
„Можда је то час од којег ће се бројати вријеме пла-

тонске љубави са исцјелитељком, без еротике?”
Тужно подиже главу и загледа се у сазвијежђе ан-

тиохијских пророка. Видје свете мученике Онисифора и 

Порфирија. У благим очима нектарја егинског препозна 
поруку добра, па призор мину. У новим сликама угледа 
свете апостоле: Олимпа, Ереста и Родиона. Слутња, да 
исцјелитељка може бити персонификација зла, из њега 
ишчезе. Помисли да је муза среће и да је чаробним на-
питком успавала звијер апокалипсе. У њој препозна 
Еуридику, а себе претпостави Орфеју. Звала га је туж-
но загледана у сунчеву младину, што је тек израњала из 
вода Хелеспонта. И мада се трудио, није могао сазнати 
колико га је бунило држало. А када се ослободио магије 
ноћи, видио је другу уснулу жену. Лице јој је прекривено 
травама заборава. А отвор на липовом листу – широк и 
разваљен. Његовом спермом замућен извор бљескао се 
међу ногама. Видио је и трагове својих усана на њеним 
дојкама. У очима јој спава модра ријека, а под Венериним 
бријегом омамљена одмара се црвена ругалица. На лије-
вој сиси развијао се пупољак црвене руже, а на десној 
модрио се ирис. Зачуђен потражи одговор, али једино чу 
жубор воде, који га „врати” на Манојлову стублину. Да 
ли је исцјелитељку тамо срео? Тад му пред очима искрс-
ну лик развратног Диониса. И блудну Нефелу у грјешној 
игри с кентаурима видје. Иза зида ћутања падају крупне 
пахуље. Из дубоких сметова исијава свјетлост звјезданих 
јâта. С неба се чу пјесма анђела, и Нербо се сјети покојне 
бабе Васе: и прве ноћи богојављењске, па се загледа у 
жену. У коси густој као грива руменила се ружа. Скри-
вено под десном сисом, извезено кентаурским струнама, 
украшено треперавим ројем сићушних звијезда, свјетлу-
цало је слово Б. Преко уснулих усана лебдио је необичан 
осмјех, какав је Нербо код Бибијане видио. Тек сада при-
мјети дјевојку, на дјетелини нага лежи. Помисли да је ис-
кушеница, прекрсти се и клече поред ње. Наже се да јој 
уснама дотакне десну сису, али га савлада сан. И прије 



130 131

но што заспа чу исте ријечи: „Твоја сам од сада до судње-
га дана, али у отвор на липовом листу не завируј...”

„То је она”, помисли Нербо и погледом потражи из-
вор. Видје бјелину невиности да из сиса истиче, и то га 
омами. Када се пробуди, око њега се ширио мирис рас-
цвјеталог ириса, а по уснама се разливала сласт зрелих 
шумских јагода. Сјети се жене из сна и пожеле да је има. 
И, гле: сједила му је у крилу ,а његови расцвјетали прс-
ти миловали су њене њежне сисе. У њеном лијевом оку 
руменила се јутарња младина јула, а кроз друго текла 
је ријека модре перунике. Отровна млијеч њене душе 
уливала се у његово срце. То Нербо не примјети. Вјетар 
чулности донесе мирис дуње и то га врати у сан о Ани. 
Мајевичке крошње снажније зашумише, а Нербо угледа 
слику голе жене са Манојлове стублине. Испод липовог 
листа мамећи жуборило је врело грјешности, због тога 
Нербо чулно уздрхта. Усне спусти на њене што су попут 
отвореног пупољка вреле, чекале. Помисли да је у првом 
еротском искушењу и да се с њом спушта вертикалним 
измаглицама небеских градина. Поглед му заста под ње-
ним пупком, а жедне руке напајале су се отровним со-
ковима обнажених дојки. Устрептала, јахала је на врху 
његове похоте махнито упијајући медну меласу давно 
наједралог плода.

„Да ли знаш шта чинимо?”
Нербо не одговори. Прстима јој прочешља свилен-

касте зâбране, па утону у мирисно језеро оивичено руме-
ним брежуљцима невиности. „Сјећања су ми помућена 
као да пролазим пејзажима успаване свијести”, шапута-
ла је. „Далеко сам од било каквог сазнања, и емотивно 
сам недоступна очекиваним погледима. Зато на мојим 
грудима не тражи препознатљиве цвјетове. Пупољци се 
тек развијају, а мирис чедности чека буђење. Моје зрење 
једино ћеш у забораву препознати.”

„Ти као да нека далека јата видиш”, подругну се Не-
рбо. „Истина је на дохват руке, а ти си јој леђима окрену-
та. Зар горе на облацима не препознајеш своја утиснута 
стопала и маљаву мушку израслину заборављену међу 
својим бутинама? Јашеш на магли задовољства, а отров 
црвеног плода прижељкујеш. Окрени се, узводно угле-
даћеш просторе изобиља, што ми у погледу сазријевају. 
На гумну смо вилинском, у спирали рађања и смрти. 
Узда којом мислиш да си апокалиптичну звијер укротила 
у рукама је судбине. Зато муњама емоција не надјачавај 
јеку туђих громова, но вином женске омамљености гаси 
ватрене стријеле којим те обасипам.”

Канио је још нешто рећи, али јата вјетрова њене не-
засити већ су га носила небом пожуде. Колико је трајао и 
кад се завршио тај слатки лет, Нербо не зна. Чулно саго-
рио, миловао је плетенице њене бијеле косе. Вани је си-
пило. На мокрим гранама старога храста куњала су два 
покисла гаврана. Њих двоје лежало је благо омамљено, 
равнодушно ослушкујући роморење кише у олуцима.
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сјећање шестанесто

Дјеца имају своју собу, док их не позовем, 
овамо никада не залазе

Изморен сном претходне ноћи на терапију је кас-
нио. Нема преподневног метежа, чекаоница је празна. 
Пријатељ је у дворишту, а он је у ординацији више од 
пола сата подвргнут сеанси. Сâм је са исцјелитељком, у 
прилици коју није очекивао. Мисли му паралисане, тије-
лом влада чудна немоћ. Није равнодушан према жени 
поред њега, ипак се не усуђује да било шта покуша. Све 
му се сплело и замутило; као да је у двадесетим, нема 
храбрости за иницијативу. Одупире се том устрепталом 
стању, а оно га жешће обузима.

„Рекла бих да те муче проблеми слични оним јуче”, 
тихо је шапутала приљубљена уз њега.

Ћутао је као да га не занима шта говори. Међутим, 
дивља похота и еротска ватра претварале су га у ужарено 
гротло, а чинило му се да ће заједно сагорјети. Нешто га 
је спречавало да јој узврати. Мада на рубу суздржљивос-
ти, страх га је приморавао да одољева искушењу.

У ординацији несносна тишина.
„Ајде, мили, ово је јединствена прилика”, цвилила 

је као да га подсјећа због чега је ту.
Ћутао је. Чулно омамљен и мисаоно паралисан 

осјећао се немоћно. До свијести су му стизале познате 
ријечи: „Твоја сам до судњега дана, али у отвор на липо-
вом листу не завируј.”

Нербо се сјети да је слично чуо у сну. „Не желиш да 
се волимо?”, питала је. Скренуо је поглед с њеног лица. 

„Желим, али”... Нербо не доврши мисао.
„Шта, али?”, инсистирала је.
Умјесто одговора показао је на врата. Насмијала се: 

„Ви мушкарци некад заборавите да имате муда.”
Вулгарност Нерба насмија. Чинило се да нема куд. 

Гутала га је погледом провлачећи му прсте кроз косу, 
другом је руком роварила ниско.

„Је ли и ово дио терапије?”, подругну се Нербо.
Није одговорила жедније припијајући се уз њега. 

Обузе га дрхтавица. Прижељкивао је да се нешто деси, 
па успаничено погледа према улазу. Канила је прстима 
заћи мало дубље, обесхрабрена његовим мртвилом схва-
ти да је и ово много. 

„Теби као да није добро?”, љутила се.
Ћутао је зурећи ка вратима.
„Можда желиш отићи?”
Слегао је раменима: „Мислим да не. Одабрали смо 

лоше вријеме. ” Очекивала је други одговор, па са олак-
шањем одахну.

„Тако значи: од сада долази касније. Сама сà̀м; кад 
падне ноћ, у ову кућу нико не улази. Тако је од када ме 
муж напустио.”

„А твоје кћери?”, упита Нербо.
„Кћери! Дјеца имају своју собу: док их не позовем, 

овамо не залазе.” Наже се и пољуби га. Нербо пожеле уз-
вратити, али га је нешто тјерало да напусти ординацију. 
Незадовољна, није га пратила. Док је тетурао улицом, 
њене су му ријечи непрестано искрсавале из подсвијес-
ти: „Дјеца имају своју собу, док их не позовем, овамо не 
залазе.”

Таифу га с чуђењем погледа: „Је л' с тобом све у 
реду?” Нербо не одговори. Оне ријечи су му се мотале 
по мислима. Схватио је поруку, позив му се чинио од-
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вратним. Нестрпљива, а он би волио да буде спонтано, да 
он води игру. Успори, осмјехну се и прошапута: „Хмм, 
оне имају своју собу...” Боже, каква незасита ждрјебица, 
да човјек не повјерује. Зове ли ме из пуке жеље за задо-
вољењем? Ако није тако, зар би дозволила да јој женски 
понос буде обезвријеђен? Зар нешто може очекивати од 
мушкарца коме се нуди? У недозвољеном сласт плода се 
крије, а проклете очи зрелину никада не угледају. Исти-
на, желим је, али не као жедан воде. Емоције су нектар 
који соковима живота сласт дају и треба да буду узвраће-
не. То што ме је пожудно миловала и пољубила, можда је 
варљиво женско саосјећање, јер су чудне и непредвиди-
ве. Никада се не зна да ли жене љубав или похота муш-
карцу воде. Често у њима се јави материнска њежност; 
игра им је понекад тужна. Тада су презасићене осјећањем 
фрустрираности.Зреле године су горка опомена да је 
цвијет младости у свенућу. Код ове жене, он мисли да је 
очајнички вапај због одсуства брачне среће. Сјетно уз-
дахну. Таифу га поледа, не рече ништа, јер Нербо није 
расположен за разговор. Још су Нерба опсједале мисли о 
овој жени, па се сјети првог сусрета са исцјелитељима, и 
оне ружне бабе из хотела „Метропол”, и чудних сцена с 
кентаурима. Воњ суве коњске балеге још му се тијесни у 
носницама. И ону нагу жену види, и прелијепи лик Бје-
локосе. Мада је од тада много прошло, схвати колико је 
времена узалуд потрошено. Зачудо и код ње долази ради 
истог проблема, а још не чу злослутно рзање, нити осје-
ти сјенокосни запах коњске балеге; ни менаде му се у 
сну не јављају. Помисли да је то њена лукава игра. Мож-
да снагом магије одлаже његово страдање? Као жена не 
оставља га равнодушним. И она то зна. Њен мазни глас 
изазива похоту. Сваки пут на сенаси мисли му се пара-
лишу. Да није данас одустала, могла је чинити шта хоће. 

Ипак мисли да се у њеном бићу злослут Бјелокосе не 
прикрива. Физички га жели, то не крије. У часовима ње-
ног приближавања Нербо није осјетио присуство одврат-
них аркадијских ругоба, нити је чуо заводљиво кикотање 
незајажљивих митских курвица. Ова жена га хоће. Да ли 
ће њена еротска жеђ бити утољена једним миловањем, 
или ће трајати до препознавања нове жртве – Нербо не 
зна. Њој је важан физички чин, а он сласт препознаје по 
емоцијама; можда је то разлог што му је далека и неза-
нимљива. Шта та жена тражи и камо га кани одвести? 
Ако га заиста жели имати, није ли пут једноставнији? 
Зар се то мора догодити у њеној кући пуној свјетине? 
Размишља о данашњем сусрету, из подсвјести чује њен 
позив да долази касније.

„Зашто си тако блијед? Зашто ћутиш?”, упита Таи-
фу.

„Не знам, равнодушан сам на све. Док сам под тера-
пијом, догађају ми се чудне ствари, исцјелитељка нешто 
ружно кани.”

„То се, Нербо, и мени чини. Сваки пут, када те пра-
ти, у очима јој немир. Нисам сигуран шта је то: страх, 
или душевна растројеност. Језиво изгледа док у тебе 
зури. Очи и лице су јој демонски изобличени, погледом 
те прождире. Готово бих се заклео да нешто спрема. Не-
кад помислим да те мрзи. да је вјештица, да се наслађује 
твојим исцрпљивањем. Можда гријешим!, можда си ти 
демон, па њу увлачиш у ђавољу игру.”

Нербо одмахну, одлучи да заштити несрећну жену. 
„Таифу, без везе трабуњамо: сувише је напаћена да би 
другима зло чинила. Њен демонски изглед и необично 
понашање могу бити само трагови ружног што је прежи-
вила. Њој недостаје љубав, страдање је отргло од живота. 
Чуо сам њену исповјест па ме помисао да је злà̀ урнише. 
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О томе не би требало да разговарамо. Своје бреме, ма 
колико тешко, мора носити. Мени се исповједила да би 
себи олакшала, али се те мò̀ре неће ослободити док њено 
срце не постане слатка мò̀ра нечијој чежњи. Љубави за 
друге има и превише и несебично је даје, али је огрезла у 
бајатим страховима. Питање је може ли нечије туђе срце 
до њеног досегнути. Трпила је испаштања, па се жели 
другима посветити. Нербо се сјети своје Бибијане: „За-
памти, пријатељу, од зла има горе.”

„Да”, рече Таифу, „много шта је нејасно. О исцјели-
тељки ме обузима двојако осјећање, нисам сигуран које 
је право. Некада ми је мрска и одурна, следећи пут за 
њом вапим.”

Нербо се кришом осмјехну. Одавно зна да Таифу 
није равнодушан према исцјелитељки. Једном га је под-
сјетила да су колеге, мада су је из болнице отпустили као 
безнадежан случај, и медицини се никада није вратила. 
Казала је: „Гдје нема хуманости, обичан човјек осјећа се 
тјескобно.”

Ћутећи Нербо је корачао споро и безвољно. Раз-
мишљање о Бибијани попут уморне ријеке носталгично 
је протицало његовим сјећањима. 

сјећање седамнаесто

Људска слутња је мисаони отров који нам се, 
нажалост, често из душа излива

У чекаоници сви су на окупу: тијесно је и загушљи-
во; многи пуше, кафу пију сви. Густ жамор заплетен 
у музику с радија тијесни се у Нербу и раздражује га. 
Више би волио тишину и лагане ноте, но конфузију и ја-
лова надмудривања. Слуша углавном шале и жалопојке 
са много лажне патетике или брижљивих повјеравања. 
Грлата госпођа опет води главну ријеч. Све му личи на 
исповједање пуно емоција преливених дискретним пог-
ледима притајених симпатија.

„А што да не?”, помисли. „Постоји ли мјесто гдје се 
људи срећу и разговарају, а да у тој вербалној потки нема 
нити наклоности или чежње? Зар у томе има лошег?” 

Не смета му што стара брбљивица урнише кокода-
кањем. На то је огуглао. Сретао је ту многе младе жене, 
не може се пожалити да му је досадно. Брбљива баба 
никога не оставља на миру, међутим, Нербо се претвара 
да је не примјећује. Закони природе не могу се пониш-
тити: у ма којим годинама, човјек може бити неозбиљан 
и безобзиран. Мисли су му се ројиле: размишљао је о 
јучерашњем сусрету с исцјелитељком. Пажњу му приву-
че дијалог старе даме и исцијелитеља: „Рекла бих да сте 
прилично уображени. Сваки пут када дођем, у мени се 
јави чудан немир”, говорила је.

„Заиста, нисам знао. И Ви мене не остављате равно-
душним”, узврати исцјелитељ прикривајући сарказам.

Уморни глас старе даме живну: „О, како сте Ви не-
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одољиви! Сокови Ваше младости ме маме.”
„И Ви сте, драга моја, права тигрица”, претварао се 

исцјелитељ опонашајући размаженог каваљера.
Кикотала се не скривајући задовољство: „Велите, ја 

Вам личим на тигрицу.”
„Боже, баш сте дивни”, узврати слатко цокћући. 

Пригушен подсмјех испуни чекаоницу.
„Можда, можда, али на препарирану”, церекао се 

старији мушкарац.
„Опет почиње”, помисли Нербо, погледом пређе 

преко лица присутних. Сјећање га врати у кишно вече 
када је, желећи да види Бибијану, доживио невјероват-
но понижење. Загледа се у једну даму. Питао се: „Да ли 
људи старећи постају зли?, или у поодмаклим годинама 
немају ни физичке нити менталне снаге да прикрију пра-
во лице? Зар од безазленог, љупког дјетета може постати 
сурово и безобзирно биће?”

„Господине Нивас”, обрати му се исцјелитељ, „ве-
черас је посебно весело, а Ви ћутите, дух Вам је одсу-
тан.”

„Не знам о чему говорите. Некад је боље слушати: 
ма колико смо умни, пусте памети никада доста. Срце 
на длану, мржња у срцу – честа је појава: човјек учи из 
својих и туђих искустава. Када Вам се, као сада, бесплат-
но нуде, то је права срећа.”

Чекаоницом проструја тих потсмјех. Стара дама 
експлодира: „Ох, ох, и Ви сте, цвикерашу, невинашце”, 
заједљиво просикта. Њен крештави глас Нерба врати у 
ранија времена: препознаје кикотање које је чуо и у Хо-
телу „Метропол”. И стару утвару као да види, њен зло-
бни поглед укрштен и мутан.

„Мора да ми се опет нека глупост спрема”, помис-
ли Нербо и окрену главу на другу страну, а слутња му 

се појача. Канио је напустити третман, међутим, црве-
на врпца била је ту. Са улице допирала је весела граја 
дјеце. Њихова живахност, у прегријани простор чекао-
нице унесе мало опуштености. За столом лијењо зијевну 
пензионисани учитељ: „Ех, она добра времена када сам 
радио у просвјети. Дјеца паметна и послушна, а очеви 
гастарбајтери.”

Исцјелитељ се слатко насмија: „Још ако сте црнчи-
ли у неком селу, ученичке мајке биле су Вам захвалне.”

„А зар је гријех наћи се у невољи, поготово што су 
могућности да се гријех почини неисцрпне. Господине, 
зар смо нешто друго осим грјешних бића? Најчешће не 
знамо шта је гријех. Ми, просветни радници, морали 
смо знати у каквим условима дјеца раде, па смо редов-
но посећивали ученичке куће. Свуда лијепо примљен и 
домаћински почашћен: мајке младе, а жудња разбуктана 
у њима. Када бисте знали колико је ватре и спонтаности 
сеоских жена. Немиловане и, најчешће, усамљене паће-
нице, гријех је не разумјети их. Каткад, када догори, и 
калуђер обори: зашто се чудити младим, запостављеним 
снашама. У еротској чежњи омекшају и најтврђи каракте-
ри. Ко још робује глупим принципима? И човјек моралан 
не одоли искушењу, овакве посјете спонтано прерасту у 
озбиљне везе. Доживимо што не бисмо жељели да нам 
неко учини. Гријех буде кад је страст јача од самоконтро-
ле. Људска душа је, чудан котао: најсмртоноснији отрови 
у њој се кувају, а она траје.” 

Учо сјетно уздахну: „Е, добра стара времена. Сјећам 
се једног обиласка. Код куће затекнем учениковог оца; 
нисам ни помишљао да уђем, он ме назор увуче. Вели: 
’Ајде, болан учо, некако ми мученица није слатка кад сâм 
пијем. Тек сједосмо, млађе дијете преплашено шмугну у 
другу собу.”
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„Мали Вам је стидљив”, рекох. Домаћин се грохо-
том насмија, зове га да се врати: „Дођи, сине, не бој се, 
неће ти чико ништа. Обојица сте мрки као да те је он 
правио.” Домаћици из руку испаде тацна са шољама, а 
мој роковник за уношење података, не знам како, клизну 
са стола и тресну о под. Настаде непријатно ћутање, по-
кајах се што сам ушао. Грешка се није могла исправити. 
И док ми је црвен прекривала лице, погледах домаћина: 
обојица праснусмо у смијех. Клеберили смо се заједнич-
кој глупости мада је свако непријатност преживљавао на 
свој начин. Испијање кафе се отегну. У роковник унесох 
неколико запажања, поздравих се са домаћином, изађох у 
двориште; домаћица крену да ме испрати. Када стигосмо 
до капије, дланом прекри усне па тихо, једва чујно рече:, 
Убудуће, учо, док ти не поручим, не долази. Он сумња!”

„Све сам видио, госпођо: радни услови вашег дјете-
та су солидни; разлог за лоше оцјене је у њему. Требало 
би више да се труди. Ваш муж мора чешће да га контро-
лише.”

Причу старог господина прекида удар грома у бли-
зини. Прозор на чекаоници се затресе, па под притиском 
вјетра отвори.

„Као да ће невријеме”, примјети неко и лијено зијев-
ну. Тек што Таифу уђе у чекаоницу, пљусак се сручи на 
паланку.

„Умало да те стигне”, рече Нербо.
„Нисам био далеко, на улици, разговарао сам са ста-

рим пријатељем. Жали се на здравље, радо би и он на 
сеансу.”

„А ради чега?”, упита исцјелитељ.
„Менталне тегобе, конфузни снови и неподношљи-

ве визуелне халуцинације. Каже, обишао је многе: од не-
кога је чуо да Ви правите чуда, пробао би.”

„Још један чемерник весео од памети”, тужно по-
мисли. „Зар неко очекује да се у вјетровима лудила може 
наћи мирна лука за грјешну и некрштену душу? Болесна 
психа посљедица је неопростива гријеха, стаза куда она 
води мрачна је и иза господњих леђа.”

„О чему тако озбиљно размишљаш?”, упита Таифу.
У први мах Нербо као да га није чуо, буљио је у 

празнину испред себе, одлутао далеко, гдје никога дру-
гог нема. Сјећао се многих животних тегоба. Смисао 
живљена је у смјењивању добра и зла, у жудњи за недоз-
вољеним. Сласт се крије у непознатом и недокучивом.

„Таифу, о много чему размишљам”, рече Нербо за-
гледан кроз прозор. „Чини ми се да све забрањено у нама 
побуђује жељу. Живот је горчина због које ни једно срце 
није сретно док не огрезне у несрећи – званој љубав.”

„У праву сте, господине Нивас”, јави се исцјели-
тељ.

„Другачије и не може бити. Силни животи, што се 
без свјесне спознаје један на други надовезују, по мно-
го чему су различити. Из тога и произилази особеност 
сваког трајања. За надати се да ћемо и у будућим живо-
тима испаштати за гријехе почињене у овом времену. То 
је непрекидни судбински код, чије се кретање обнавља у 
кругу, коме се не може сагледати ни почетак ни крај. Тај 
свеобухватни сустав људи називају универзумом.”

„А шта ако дође до пуцања круга, јер човјек буде 
и нестане?”, упита неко. Затечен исцјелитељ је оклије-
вао. Нербо осјети колебање, умијеша се: „Поредак се ни 
вољом удеса не може измијенити, то би било мимо свих 
законитости вјечног ритма кретања. То је магични ланац 
свеобухватности, поједностављено – то је бескрајни низ, 
у коме је сваки живот једна од карика; ако би само једна 
пукла, не би то био почетак краја само једног живота, 
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био би то крај свеколиког сустава. Ако знамо ко је не-
погрјешиви творац, и да је све постало свјесном вољом 
прастворитеља, смијешно је и бесмислено страховање да 
у том бесконачном ланцу може доћи до поремећаја.”

„Чекајте, господине Нивас”, умијеша се млађа жена. 
„Зар човјековом смрћу карика, коју је он представљао, не 
кида ланац?”

„Добро питање. Видим да Вам много шта није јасно. 
Сустав би се прекинуо да људска душа није вјечна. Свака 
смрт је привид, истински, то је прелаз из једног живота 
у други: живот је непролазан, а грјешни човјек тога није 
свјестан. Ма какво да нам је понашање, ма колико воље-
ли или презирали, у свеукупности ништа битно не може-
мо мијењати. Давно је тако одлучено и за свагда остаје.”

„Господине Нербо”, јави се исцјелитељка, „чудно је 
то што говорите. Много читам, али такав оптимизам ни-
сам упознала. Прича Вам је занимљива, ипак је добрим 
дијелом Ваша произвољност.”

„Дјелимично је истина, драга моја. Књиге ми служе 
тек толико да сазнам више о ономе што је већ речено. 
Неће се десити да познато ради необавјештености изно-
ва откривам или доказујем. Смисао мога размишљања, 
у највећој мјери, своди се на људску глад за спознајом. 
Зар је то лоше? Треба ли губити вријеме у доказивању да 
је сјевер на сјеверу? У суштини човјек вјечито трага за 
непознатим: онај коме је књига и извор и ушће спознаје, 
жваће сажвакано. Није ли то окренутост једној страни 
живота? Није ли такав човјек попут сунцокрета, чије су 
жуте латице загледане једино у жуте очи Сунца, а Сунце 
није искључив извор свјетлости. Ко зна да гледа, свјет-
лост ће препознати у гаравим дјевојачким очима, или у 
тамнилу црначке пути. Свјетлост ће га обасјати и из ду-
бине племените људске душе.”

„Господине Нивас, не желим Вам опонирати. Врло 
је чудно: Ви, у чијим је очима свјетлост скоро гаснула, 
са одушевљењем и истинском љубави о свјетлости го-
ворите.”

Нербо се осмјехну: „Свјетлост није у човјеку заче-
та, нити ће с човјеком ишчезнути. Сласти зрелог плода 
не осјећа само онај ко га куша, но и онај ко је плод ства-
рао. У спознаји је задовољство, без спознаје задовољства 
нема. Библију ишчитавам како знам за себе, не осјетих 
да сам се приближио врху људских сазнања. Блаженс-
тво, којим се душа из ње напи, као да ми рече: ‚Ово је тек 
јутро, смртни човјече, а дуг животни дан је пред тобом. 
Не жури, нећеш одоцнити. Када ти се сутон у сјећање 
замрси, можеш у миру таме починути.’ Знам да су људи 
Библију створили, да је знање у њу похрањено неисцрп-
на њива. Из ње тек треба да никну здрави изданци нових 
спознаја. Библија је свјетлост божанског лика гледана 
очима људског духа. Ко то знање досегне, у сумраку 
живота препознаће ушће земаљске и небеске мудрости. 
Смрт ће му бити одмор, секунда несвјесног мировања 
до новог рађања. Када човјек пожели да великом твор-
цу постави бесконачно питање, сва истина би се свела 
у ријеч – одговорност. Зато је, можда, и живот у зака-
шњењу читав миленијум. Зар због тога туговати? Можда 
баш за толико касни и мучна, вазда надолазећа апокалип-
са. Хаос човјека вреба стално; злоба и неспоразуми дав-
но би нас надживили да нисмо у вртлогу спирале вјечног 
и несвјесног. На сунчевом зраку тој свјетлосној гранчи-
ци пробљескује суштинска гримаса, којој се живот давно 
удостојио. Понекад помислим да ћу излудити стиснут у 
чељустима сопствене усамљеничке маске. Да мò̀гу, си-
шао бих у пакао и за саговорнике бирао одоцњеле по-
којнике, утварне и раздешене од дугих мора. У зрелим 
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смртима човјек најчистије може сагледати изворе прве 
свјетлости: тада вјетрови утихну, свици се погасе; гавра-
ни умукну, а клупка змија раздријеше; сјенке постају 
безличне попут замршених нити непрозирне свијести.”

Док је Нербо говорио, стара госпођа се нервозно вр-
тила и церекала.

„Творац је смрт одавно растумачио и њоме несми-
он и бездушан свијет задовољио. Човјек кад умре, скида 
маску и његово стрмоглављење у бунар смрти, у тугова-
оницу црнила, одаје спокој сврси. Тада је усредсређен на 
очекивани смисао. Намјера да се у том часу нешто каже, 
неупутна је. Умиремо склупчани у мајчиној утроби забо-
рављајући посљедњи осмјех, јер он је давно уземљен у 
масивности пресудног грома. У геометрији је муње која 
га је вазда прогонила. Зато привидан растанак са свије-
том своди се на већ примјетан биљег, у вјечности закоп-
чане мимике усана. У тој тишини, у посљедњој гримаси, 
као да је уплетена, пљоштимице, умире свака тајна жи-
вота. Тако стопљена с негативом, ријешена је претрајати 
још који минут. Тек послије човјек се зове покојником. 
Од свега овога понешто ћете наћи у књигама. Све тајне 
живота су у Библији. Она нас је упозорила на свјетлост, 
сами се морамо припремити за таму.”

Затечени, сви су ћутали. „Е, мој господине”, исце-
ри се надмоћно времешна дама. „Чини ми се да све то 
што рекосте, не можете поновити. Масирате нас већ пола 
сата, трабуњате збрда-здола, а ни сами не знате шта сте 
хтјели казати.”

Нербо нехајно одмахну. Помисли: „Опет ме про-
гони она, само моме уху чујна сподоба.” Ипак настави: 
„Понекад се учини да човјек није мисаоно биће. То је 
привид. Све што човјек види и чује, што помисли и каже, 
непогрјешиво му се кодира у свијести. Људска је под-

свјест ризница, без дна и неисцрпна, непознаница тешко 
доступна и човјеку. Људи пишу књиге да би неко као Ви, 
или сличан Вама, могао задовољити радозналост. Живот 
тече попут ријеке, од изворишта ушћу; у том кретању 
сваки метар нове обале је недвосмислено драгоцјено от-
криће. Оно иза, раније преживљено, ако је кодирано у 
слову, биће понуђено искуство свима који у живот ула-
зе.” Господин који је причао о просвјетним авантурама 
лијено зијевну: „Хоће ли данас бити још третмана, или 
да...?”

„Дођите, Ви сте на реду”, позва га исцјелитељ и 
крену у ординацију.

Нербо осјети лаки вјетар на лицу. „Опет су ту”, по-
мисли и осврну се.

„Стари швалер је зрео за путовање”, закикота се 
времешна дама.

„Нама женама много крви је попио, вријеме је да и 
његову неко окуси”, чуо се други глас.

„Колико је грјешан, сумњам да му иједан исцјели-
тељ може помоћи.”

„Полако, полако, стара гладнице”, јави се опет дру-
ги глас. „Ниси ли већ рекла да крезубим бакицама ис-
кључиво млада крв одговара.”

„Овај је за мене, драга моја, и не облизуј се.”
Хор подругљивог кикотања, као плима дизао се 

из Нербове подсвјести; трудио се да га не слуша. Лице 
спусти међу дланове, крену у просторе сновиђења. Чини 
му се да гази воду, бистру и хладну. Изнад је звјездано 
небо, а обала нема на видику. Около милиони црних и 
ружних сподоба, и опет јека кикотања, подругљива њис-
ка и рзање. У том метежу наказа Нербо препознаје само 
један драг лик. У азурноплавим очима наслућује тугу; 
на уснама титра једва примјетан осмјех. Нербо се сјети 
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и тог осмјеха, и дáнā у школском сликарском атељеу, и 
празне акт-сале. „Види” и уско канабе на коме су, умјес-
то живог модела времешне балерине, наги лежали њих 
двоје. И врпцу за косу види, коју је Бибијана заборавила. 
Гурну руку у џеп, траке нема. Одвратне сподобе око њега 
подругљиво се закикоташе. „Опет је нестала”, помисли 
Нербо, поглед спусти на мирну површину воде. Као у ог-
ледалу показа му се чудовиште, получовјек, а полукоњ. 
На незграпној накази препозна своје лице, и не повјеро-
ва. Окрену се да открије ко му се као двојник утрпава, 
али, сем језивог рзања што се чинило да из њега излази, 
не би ничега.

„Господе, опет проклети кентаури”, немоћно зава-
пи. Сви га погледаше. Млађа жена упита: „Опростите, 
господине, шта је кентаур?”

„То Вам је, драга моја, плаха мушкарчина, коме су 
глава и попрсје људски, а труп и ноге коњски. Лута шу-
мама и ненасељеним предјелима, па када сретне нимфу 
или менаду, од еротске силине заборави да је мушко.” 
Исцјелитељка погледа у Нерба, грохотно се закикота. 
Није му било тешко да у тој порузи препозна себе. Сјети 
се поподнева када га је захватио исти заборав. Пожали 
што нису сами да јој покаже како кентаури могу бити 
другачији. Уочила је срџбу, уозбиљи се.

„Зашто ћутите?”, упита је Нербо. „Што се не смије-
те? Није ваљда и Вас захватила паника? Колико се сјећам, 
у сусрету са кентауром нисте блистали.” Исцјелитељки-
но лице поцрвене: „Мислите да се Вама смијем?”, по-
кајнички упита. Нербо је не удостоји одговором. Он је 
познавалац женске таштине. Сигуран да је заголицала 
прича о кентауру, ријеши да је доврши.

„Госпођо, можда сте у праву: обично жешћи кента-
ури, мање пружају. То Вам дође по правилу у природи: 

најмање кише падне кад највише грми. Запамтите: боље 
је и покиснути, но да Вас из силне грмљавине стрефи 
предебела еротска стријела.”

У Нербовој алузији препознала је силину кентаурс-
ке похоте, па, као да себе види у сличној игри, од пожу-
де преблиједе. Промјена Нербу не промаче, ријеши ићи 
до краја; погледа је с презиром, окрену се присутнима: 
„Опростите што сам се у еротику упетљао. Господо, не 
заборавите да поред незајажљивих кентаура, које нам 
сликовито представи наша спаситељка, постоје незаси-
тије менаде. Зар је чудно што кентаури понекад узмакну 
пред њиховом еротском глађу?”

Схватила је алузију, обори поглед. Кикот и рзање, 
што су се проламали тијесним простором, утихнуше. 
Нербо, не зна зашто, наслути кобан час, уздрхта. Ста-
ра госпођа болно јекну и сруши се. Метеж исцјелитељка 
искористи, шмугну у ординацију. Глупа прича о кента-
урима Нербу ишчиле из мисли. Обузе га слутња. Кола 
хитне помоћи језиво зацвилеше, настаде дуго ћутање.

„Господине Нивас”, однекуд се јави исцјелитељ, 
„врло је непријатно што се дешава; вјерујем да је у најо-
бичнија несвјестица.”

„Не бих рекао: нека јој је господ на помоћи.” Исцје-
литељ још нешто рече. Нерасположен за разговор, Нербо 
одмахну. Мада је чуо све грозничаве приче што су се око 
њега мотале, мисли су му биле усмјерене одакле је дола-
зило тужно цвиљење санитета. Окрену се према излазу, 
потражи пријатеља.

„А шта ћемо за вечерашњи третман?”, упита исцје-
литељ.

„Сутра!”, мрзовољно одби Нербо. Хтједе кренути 
кад из ординације изађе исцјелитељка:

„Господине Нивас, молим Вас, само часак, желим 
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најмање кише падне кад највише грми. Запамтите: боље 
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Вам се извинити због несмотрене упадице. Нисам намје-
равала да вас повриједим.”

„Зашто се онда извињавате?”
„Рекла бих да сте љути.”
„Ја бих рекао да се Ви кајете.”
„Али, господине Нербо, кунем Вам се, не знам шта 

ми би.”
„Добро! Оставимо сада то, ја се не осјећам кентау-

ром, а да ли Ви имате нешто заједничко са менадама, ко 
би то знао. Морам поћи, лаку ноћ. Видимо се сутра.”

Док су пролазили дугом лучном улицом, тужан и 
мрзовољан Нербо је ћутао. Несигуран шта се у Нербовој 
души одиграва, ћутао је и Таифу. Били су преокупирани 
злом судбином сироте жене.

„Рекао бих да се ситуација може искомпликовати”, 
ћутање прекину Таифу.

„Ако мислиш на стару госпођу, све је могуће”, сло-
жи се Нербо.

„Волио бих да је пролазна криза. Плашим се да су 
добре жеље једино што нам остаје. Тјеши ме да је људс-
ка слутња мисаони отров који се, нажалост, често излива 
из дýшā.”

Остатак пута пређоше без ријечи. Изнад сабласних 
сјенки ноћи ћутао је мрки небески плашт. Опустјелом 
улицом ваљао се тежак воњ расутих контејнера: смрад 
се мијешао са егзотичним мирисом тек процвјеталих да-
фина. Увукавши се у радну собу, Нербо је поступно ана-
лизирао све што се догађало у малој претпотопној кући. 
Мислио је на стару госпођу и њене укочене очи, које су 
га молећиво гледале као да траже опроштај. Слути да је 
то њен посљедњи лет немилосрдним простором живо-
та. „Види” и лик немоћног исцјелитеља, пред чијим се 
запрепашћењем одиграва, можда, посљедни чин једне 
људске драме, чији се сценарио не може измијенити.

сјећање осамнаесто

Бити охол није слава памети, но биједни порок 
у коме се памет не слави

Када се те кобне вечери, уморан од исцјелитеља 
вратио у стан, дуго је размишљао о несрећној старој 
госпођи. Оно што је видио у малој претпотопној кући, 
у његовој души оставиће дубок траг туге и неспокојс-
тва. Бјежећи од преживљеног, исцрпљен, повукао се у 
тишину спаваће собе. Да ли је опет сањао, или се снагом 
имагинације кретао свјетовима оностраног и немогућег 
– Нербо не зна. Сјећа се: када га је неподносива студен 
пробудила, поноћ је била минула. Газио је некаквом мут-
ном водом, тајанствене обале прекривала је непрозирна 
магла. Гóре, високо изнад земаљске стварности, ћутало 
је звијежђе оковано муком и хладноћом, којима му је и 
душа испуњена. Попут мистичних клијања непоћудних 
трава, из намргођених очију облака цурила је киша зла. 
Монотоно добовање ледених капи стварало је у њему 
гњев и жељу да овом бесомучном бáзāњу учини крај. 
Док се кретао, тек разбуђена вода постајала је плића, па 
су му непорочни трагови старозавјетних ракова будили 
наду да ће ипак стићи до обале. И заиста, под преморе-
ним стопалима осјети самониклу траву и реску свјежи-
ну јутарње росе. Ватре рâних свитања попише маглу, и 
Нербо примјети да је на узвишици, изнад чијег заобље-
ног тјемена је сабласно штрчало једно дрво. Загледа се у 
нестварни призор: из средишта се уздизао двокраки стуб 
бистре воде. Крошња му прекривена лишћем блиставог 
пласта неземаљске свјетлости. Мада није знао зашто, у 
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њему препозна станиште небеских муња. Боље се загле-
да и видје да се врх чудесног стабла уздиже до саборног 
длана бескрајних небеса. Слути да ово небоземно дрво 
дању држе облаци и благи лукови орловских летова, а 
ноћу далека звијежђа и дах најчистије ведрине. На све 
стране, утрвене коњоликим кентаурским копитама, рас-
цвјетавале су се стазе пророчице. Којом од њих да кре-
не? Нербо не одлучи. У жилама стабла гò̀ри, из пламена 
се чуло тихо јецање дјевојке. Нербо препозна вапај, по-
мисли да њега дозива. Однекуд – болни уздаси, како му 
се чинило, времешна човјека. Нербо прòтрљā очи, погле-
да: умјесто чудесног дрвета, спази старца. Брада му дӳга 
и сиједа, тужне очи пуне суза; вреле, сливале су се низ 
лице, падале и сагорјевале у огњу неизмјерног бола, што 
се каменио у свелим грудима. Необична слика потраја 
кратко, па ишчезе. Пред Нербом се показа поново стаб-
ло. Приђе да га боље види, да рукама дотакне кору воде-
ног дрвета прекривену рибљим крљуштима. Необично 
стабло било је загонетније. Из једног корјена уздизала 
су се два истородна крака: дужи, до пола скршен, лежао 
је у житком блату, на другом се назирао брижно уре-
зан рељеф са ликом младе жене. По крупним очима и 
необичном осмјеху Нербо помисли да је зна. Као да из 
земље израстају, мршаве старачке руке узалуд су поку-
шавале дотаћи прелијепо лице дјевојке. У грчу немоћи, 
што се ледио у замрлим очима времешног човјека, Не-
рбо наслути страдање, које и њега сигурно чека. Прије 
но што га слутња поведе у заборав, поново се загледа у 
необично дрво. На травнатој утрини поред стабла стајао 
је онемоћали старац, али у погледу му није било туге. 
Дрхтавим прстима на дрвеном лику дјевојке доврша-
вао је загонетни осмјех,какав је Нербо давно на својој 
Бибијани видио. Прикривена порука, која му се у новој 

слици показа, мада није личила на претходни доживљај, 
наговјештавала је вријеме у коме ће много сазнати, од 
кога ће зависити његова будућа трагања за Бибијаном. 
Међутим, он је још на својој Мајевици, без могућнос-
ти да било шта предузме: већ данима из гњиле утробе 
оловног неба, попут самртне море, циједи се отровна 
слуз јесењих киша. Влажним крвотоком тамних шума 
изливају се мртве воде бојећи жутим наносом ријеке и 
језера. Подивљали извори и заплетени потоци исцртава-
ли су мутне путеве претварајући ливаде и зáбране у неп-
регледно прљаво огледало. На тој муљевитој површини 
осликавали су се грбави планински масиви и мрко лице 
натуштеног неба. Свуда се чуо језив ромор демонских 
токова и призор паклене страве слутњом одваган.

„А ко би могао тако ревносно да устаљује дӳга 
сјећања, и да их с лакоћом сруби у јеткост сваког обрачу-
на са животом?”, помисли Нербо. Одговор се граничио 
са неразумом. Попут ислуженог кентаура, наг и немоћан, 
и сам се нађе усред једног планинског потока. Препозна 
да је на наглој стрмини, па се окрену узводно. Као у чуду, 
изнад потока створи се сликарско платно, а студеном во-
дом, по Нербовој жељи, потекоше свакојаке боје. Нербо 
својим кентаурским репом на лијевој грјешној страни за-
поче грјешну и вјероломну слику. Десном руком, четки-
цом од свјетлосних власи, бојио је други дио платна. Док 
је сликао, осјети се пола кентауром пола човјеком. 

„Зашто нисам испосник или пророк?”, промрси за-
гледан у небеса. Лијевом грјешном руком ислика змијо-
лику неман која се кани пробудити. Обузе га гађење. Ма 
колико се трудио, на десној страни једва сачини лик жене 
и пò̀дари јој осмјех дјевице, познат, неописиво загоне-
тан. У присјећању показа му се лице неког старца: вре-
мешно грубо, избраздано безбројним траговима живота. 
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дању држе облаци и благи лукови орловских летова, а 
ноћу далека звијежђа и дах најчистије ведрине. На све 
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и сиједа, тужне очи пуне суза; вреле, сливале су се низ 
лице, падале и сагорјевале у огњу неизмјерног бола, што 
се каменио у свелим грудима. Необична слика потраја 
кратко, па ишчезе. Пред Нербом се показа поново стаб-
ло. Приђе да га боље види, да рукама дотакне кору воде-
ног дрвета прекривену рибљим крљуштима. Необично 
стабло било је загонетније. Из једног корјена уздизала 
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што се ледио у замрлим очима времешног човјека, Не-
рбо наслути страдање, које и њега сигурно чека. Прије 
но што га слутња поведе у заборав, поново се загледа у 
необично дрво. На травнатој утрини поред стабла стајао 
је онемоћали старац, али у погледу му није било туге. 
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вао је загонетни осмјех,какав је Нербо давно на својој 
Бибијани видио. Прикривена порука, која му се у новој 

слици показа, мада није личила на претходни доживљај, 
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изливају се мртве воде бојећи жутим наносом ријеке и 
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ли су мутне путеве претварајући ливаде и зáбране у неп-
регледно прљаво огледало. На тој муљевитој површини 
осликавали су се грбави планински масиви и мрко лице 
натуштеног неба. Свуда се чуо језив ромор демонских 
токова и призор паклене страве слутњом одваган.

„А ко би могао тако ревносно да устаљује дӳга 
сјећања, и да их с лакоћом сруби у јеткост сваког обрачу-
на са животом?”, помисли Нербо. Одговор се граничио 
са неразумом. Попут ислуженог кентаура, наг и немоћан, 
и сам се нађе усред једног планинског потока. Препозна 
да је на наглој стрмини, па се окрену узводно. Као у чуду, 
изнад потока створи се сликарско платно, а студеном во-
дом, по Нербовој жељи, потекоше свакојаке боје. Нербо 
својим кентаурским репом на лијевој грјешној страни за-
поче грјешну и вјероломну слику. Десном руком, четки-
цом од свјетлосних власи, бојио је други дио платна. Док 
је сликао, осјети се пола кентауром пола човјеком. 

„Зашто нисам испосник или пророк?”, промрси за-
гледан у небеса. Лијевом грјешном руком ислика змијо-
лику неман која се кани пробудити. Обузе га гађење. Ма 
колико се трудио, на десној страни једва сачини лик жене 
и пò̀дари јој осмјех дјевице, познат, неописиво загоне-
тан. У присјећању показа му се лице неког старца: вре-
мешно грубо, избраздано безбројним траговима живота. 
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У њему Нербо наслути болест: ћутање времешног фауна 
чинило му се неразумно: празан рибљи поглед зурио је у 
високе крошње, у плодове гријеха, који су, попут текста 
вилинске маште, ко зна од када бдили над самртничким 
разговорима. Чӳ и непребројне божанске звуке небеса, 
што су се мрсили у густишу галактичких јата. Изнад је 
чиста свјетлост, испод влага и мемла. Нербо схвати да се 
самртничка беспрекорност може срести једино у мисти-
ци снова. Окрену се сјећању и у њему препознаде тајну 
дрвета, у чијем се расцијепљеном стаблу наговјештавало 
и добро и зло. Зна да му је у сну старац молећивим гла-
сом изустио, вајкајући се у скромности, да бар једном 
жели бити скулптор. Нербо му жељу избриса.

Старчеви снови су се понављали. У тренуцима раз-
мишљања Нербо му је препознавао жеље. Да ли се то 
старчева немоћ увлачи у сазријевање његовог живота?, 
или се снага његовог трајања поистовјећује са зрелином 
старчеве немоћи? Онда видје двије стазе у једном смјеру, 
оптерећене метафизиком.

„Да ли сам у замци испосничке филозофије пролаз-
ности?”, упита се. У магновењу угледа необично стрм 
пут, кроз густе шуме недоречености кривуда између зла 
и добра. На утиснутом трагу препозна стопе убожника и 
зелене обрисе жртвоване коре светог дрвета. У наговје-
штају посљедњег свитања видје нејасну слику: тијеснила 
се између небеске свјетлости и тамног немира земаљске 
пролазности. У први час не схвати да ли му се то смрт 
нуди у варљивом ишчекивању наде, или се истинска 
нада, што се тек наговјештава, преображава у лажни 
симбол живота. Руке подиже к небу и исцртавајући на 
свијетлој позадини облик крста ослободи се погубне за-
блуђености. У свитању земаљске зоре препозна конач-
ну истину, која се нуди сваком смртнику. Дан, што је тек 

свитао, понуди му длан изобиља. У Нербовом погледу 
залепршаше бијеле птице свјетлости наговјештавајући 
час када ће му се живот још једном понудити.

На стрмој падини планинског беспућа не нађе гроб 
који му се обећавао. Када стиже у долину, хиљаде ријечи 
древних мудраца јавише му се из памћења. Гријех смр-
тничке радозналости показа му свјетлосну стазу, на њој 
прибјежиште остатака своје љубави. Зачуђен, загледа се 
у то предсказање. Али, сем прикривеног људског зла, не 
запази другу вриједност. Тада чу старца: „Све што у на-
шој спознаји носи име само је симболика, јер истина је 
у суштини. Суштина у смртничком трајању сићушни је 
дио истине, што се зове вјечност.” Нербо у старцу на-
слути тамне обрисе дивље планине, у којој је пролазност 
привид. Знао је да старац много памти, мало је у причи 
нудио. Дӳга тумарања тешким животом и поражавајући 
удес, који га је нагло измјенио, учинили су да истина и 
лаж у његовом животу постану исто. Схвати да су зе-
маљске сјенке у људима симболична вага, а да је сјећање 
на прошлост – неизбрисив бол. Мисао му одлута у врије-
ме прве посјете манастиру. Тамо је угледао Бибијанино 
блиједо лице и уплакане очи, у њима најтужнији осмјех. 
Ужаснут закључи да је живот вријеме, пролази, а кретање 
– тајна о вјечном обнављању којег, нажалост, никада не-
ћемо бити свјесни. У свом њиховом трајању препознаде 
исконску множину открића. Одонуд се наговјештавао 
ожиљак блиске апокалипсе. Упреден у спиралу пуког 
старења, Нербо препозна да хаос човјека вреба све врије-
ме, да су злоба и неспоразуми чест дах очаја, или разоча-
рење у проповједника, који је, или лудак, или близанац 
анархије.

„Зар човјеку требају адвокати што бране одвратне 
несанице?”, упита се. „Оне воде у предворја пакла, а тамо 
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се не носи маска. Стрмоглављење у тугованку црнила је 
људско препознавање спокоја. или усредсређеност на 
очекивани смисао. Тада од жртве не треба тражити да 
нешто каже. Зар посљедњи осмјех пркоса није одбље-
сак коначног грома, што наговјештава сигурну смрт? 
Растанак са свјетлошћу једва је примјетан биљег, у коме 
сјећање умире, а нова спознаја открива прво сретање.”

Утонуо у бескрајну филозофију живота, Нербо 
схвати да је све вријеме трајања у плитком потоку, чије 
ледене воде мрзну мисли. Руке су му служиле за вје-
штачко обликовање обала, на којима никада неће бити 
успомена. Привид сликања живота, у коме је окренут уз-
водно, само је сан и варљива тежња његовог физикума 
да докучи спокој. Он зна да у бистрим водама нема бóјā. 
Оне су на варљивим сјенкама обала, у дно се загледају. 
Лажна помисао је флуид и јалова нада да нешто сáмо од 
себе може бити црвено, плаво или жуто. Све што нам се 
догађа само је рефлексија, која скривена долази са бла-
гом свјетлошћу, с небеса.

У мислима Нербо опет потражи оно чудесно дрво. 
Чини му се да је без коре. Како је у његовом лишћу мо-
гао препознати успаване громове?, откуд му ватра у жи-
лама? Зар би му корјен и стабло издржали? Зар вода из 
стабла не би угасила ватру? Или се, можда, од врелине 
огња вода у пару претворила? Ту му се много шта учини 
нелогично.

Сјети се мудрог старца. „Вода јесте извор живота, 
али је и ватра дар небеса”, говорио је.

„И у води и у ватри је ваздух, без њих нема опстан-
ка. Јесу ли они и у човјеку? Зар се без њих може трајати?” 
Упита се: „Зар стабло и човјек нису исто? Је ли стабло 
метаморфоза сиједог старца, којег се једино сјећам по 
мудрости?” Да ли га је икада срео? Док је размишљао, 

чудесно дрво искрсну из подсвјести и у њему Нербо 
препознаде ватру, воду и ваздух. У његовој нестварној 
крошњи више не виде громове. Умјесто њих, крилала су 
јата свјетлосних птица умивена плаветнилом неба. Око 
стабла свјетлуцале су сребрнасте рибље крљушти, а на 
врховима пламених језичака, што су се дизали из корје-
на, кристално су искриле звијезде. Призор божанствен, 
па пожеле прићи. Али, тек се помаче, с небеса заурлаше 
погубни вјетрови, а под земљом снажно затутња. Пре-
плашене свјетлосне птице узлетјеше; ројеви ватрених 
громова запалише и земљу и небо. Сабласно мрке плани-
не почеше се рушити: црне воде подземља за трен пре-
плавише долине. Испред више не беше чудног дрвета. 
Опет је стајао у планинском потоку: бојом на репу црном, 
као ад премазивао је грјешну страну тек завршене слике. 
У трагу тамног намаза препознавао је неминовност забо-
рава и горко предсказање блиског погубног краја. Поглед 
подиже, али ни небеса не би. Свуда се ковитлају мрки 
облаци паре и дима; из тог црнила, као два злослутна де-
монска знака, гледале су га азурноплаве очи. Искидани 
праменови магле свијали су се око њиховог сјаја, од тога 
се Нербу причињавало да види бијелу косу уплетену у 
безброј ситних плетеница. Нербо се сјети много пута по-
новљеног сна; сјети се и неодољиве Бјелокосе: од љепо-
те њеног лица и небоплавих очију кидали су му се дах и 
мисао. Сваки пут, када је уснио, обузимала га је физичка 
и душевна немоћ. Не зна да је икада препознао мржњу 
у њеном каменохладном, свирепом погледу. Наслућивао 
је опасност, али је није видио у очима Бјелокосе. Чуда су 
му се одувјек догађала, добра и зла. Нербо је сигуран да 
зло и љепота не иду заједно.

Вјетрови с неба су жестоко бјеснили разносећи 
пару и дим свуда. Нербо се нађе у густој помрчини око-
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се не носи маска. Стрмоглављење у тугованку црнила је 
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очекивани смисао. Тада од жртве не треба тражити да 
нешто каже. Зар посљедњи осмјех пркоса није одбље-
сак коначног грома, што наговјештава сигурну смрт? 
Растанак са свјетлошћу једва је примјетан биљег, у коме 
сјећање умире, а нова спознаја открива прво сретање.”

Утонуо у бескрајну филозофију живота, Нербо 
схвати да је све вријеме трајања у плитком потоку, чије 
ледене воде мрзну мисли. Руке су му служиле за вје-
штачко обликовање обала, на којима никада неће бити 
успомена. Привид сликања живота, у коме је окренут уз-
водно, само је сан и варљива тежња његовог физикума 
да докучи спокој. Он зна да у бистрим водама нема бóјā. 
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новљеног сна; сјети се и неодољиве Бјелокосе: од љепо-
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ван хладноћом страха и неизвјесности. И тада све умук-
ну, простором овлада гробна тишина.

Изнад узглавља, са радија се чуо глас водитеља. Уз 
лаку оркестарску музику, у контакт-емисији, са слуша-
оцима разглабао је о феномену оностраног и астралног. 
„Опет су ми се помијешали снови и којештарије из ове 
проклете кутије”, прогунђа Нербо, окрете се на другу 
страну и заспа. Прво тихо и испрекидано, онда снажно 
неко залупа на врата. Из бунила Нербо се трже: „Ко је 
вани, што долази с облака или из црне земље извире?”, 
озлојеђен просикта. „Ко у ових седам дана и ноћи, док 
будан спавам, по мојој души ровари? Коме је мало моја 
усамљеност и бол у срцу? Што ми се у лику Бибијане 
несрећа непрестано јавља?”, ослушну било какав знак 
живота. Сем ријетких цврчака, што се надпјевавају у 
густој трави, све друго је мировало. Кроз отворен прозор 
увлачила се свјежина ноћи и сладуњави мирис багрема 
ношен благим вјетром. На кући, с друге стране улице, 
огласи се сова. Нербо опсова, птица прхну и нестаде у 
наплавини помрчине. Тамне сјенке кућа изгледале су аве-
тињски. Учини му се да чује жубор планинског потока, 
удаљену јеку громова и похотно рзање кентаура. Те саб-
ласне шумове покаткад је појачавао фијук дивљег вјетра, 
у чијем се пријетећем хучању гуши самртни вапај. Све је 
нестварно. Из подсвјести му искрсава путовање и чудан 
дворац, у њему се створи Бјелокоса и нека млађа жена. 
Негдје су у конаку, а с њима и његов пријатељ. Није знао 
да ли сања или је слично проживио. Вани је завијао вје-
тар као бијесно псето. Од запада се чула праска громова: 
земља и небо уздрхташе. Са зида клизну Нербово плат-
но Христовог распећа и тресну о под. „Лош предзнак”, 
промуца Нербо. Лупа на вратима се понови. Док је упла-
шен дрхтао, опет се створи слика потока. Наг је и стоји 

у води окренут изворишту. Ведро је, сунца нема, хладно 
му је. Кани изаћи из брзака, нешто га спрјечава. Сјети 
се првог смрзавања у води и сурове игре пасјег време-
на. Кентаур! Као и сада, држао је длакави реп у лијевој 
руци сликајући скарадну неман. На десној страни платна 
судбине, под четкицом од златних власи вилинске косе, 
рађала се жена с лицем анђела. Прије од очекивања Нер-
бо угледа осмјех своје Бибијане. Сваким уздахом из душе 
осликавао је њено лице и прелијепе очи; из њих је зра-
чила мека топлина ведрих небеса. Мада је знао да је све 
само сан, ипак се радовао. Бојао се, ако мотив на слици 
брзо сазријева, слатки доживљај неће бити довољно дуг. 
И поче мртва трка с временом. Зазирао је од свега што би 
могло бити, прижељкујући лијепо што му се догодило. 
Окушана сласт тешко се заборавља: оно што се нуди и 
горко може бити. Кад год погледа у воду, себи се чини 
сабласан. Просиједа кентаурска длака, мрка и олињала, 
предпоставља слику умирућег чудовишта. Једино му не-
зграпни уд, дуг и укрућен, бестидно ландара међу но-
гама пљускајући по води. Погледом је прелазио преко 
планина као да тражи нешто, што је ту, али се врашки 
скрива. Пожеле чудесно дрво, и угледа га, исто онако 
лијепо и гордо, с ватром у жилама, и воденим стаблом 
прозирним као јутарња роса. Јата свјетлосних птица још 
су дријемала у ваздушастој крошњи. Сребрнасти сјај ри-
бљих крљушти око стабла одвуче му мисли ка почецима 
живота; искричаве звјездице са пламених врхова расуше 
свјетлост до најудаљенијих галактичких дубина. Упита 
се да ли му творац простора и времена нуди прошлост, 
или универзум наслућује крај. Можда се подивљала спи-
рала вјечности враћа клици свога постанка. Од оваквих 
мисли заврте му се у глави; осјети самопрезир и промрси: 
„Није ли ово сувише за разум обичног кентаура? Живот 
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ван хладноћом страха и неизвјесности. И тада све умук-
ну, простором овлада гробна тишина.
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огласи се сова. Нербо опсова, птица прхну и нестаде у 
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јесте господњи дар за бића, али сва бића тајне живота не 
могу досегнути. Господ је творац свега у универзуму, у 
његовој је вољи докад ће нас бити.”

Опет се огледа на површини планинског потока – 
неподношљиво ружан: „Испаштам ли гријехове прокле-
тог ми оца Хирона?, или гријеховима својим, оцу своме, 
ружном Хирону, се светим?”

Подиже главу и поглед задржа на зубастим леђима 
тамне планине: „Јесте велика, горда и страшна, а зар би 
било који кентаур и пола своје жилаве израслине за њену 
тугу и обамрлост дао? Срећа није родити се велик, велик 
постати срећним нас чини: наша кентаурска величина у 
бројном потомству се препознаје.”

Неподношљива водена студен опомену га да слику 
није завршио. Знао је да му одвратна кентаурска њушка 
представља само лажни привид. Бити охол није слава па-
мети, но биједни порок у коме се памет не слави. И док је 
Нербо расправљао са собом, ужарено небеско око гасну: 
први сумрак упи мрку кентаурску длаку: из црних очију 
тамна планина просу прве трагове ноћи: мутне воде за-
борава угасише свјетлост небеса.

 

сјећање деветнаесто

Уздрхташе и гробље, и капела, и небо поцрнe

Данима Нербо не излази из куће. Чудесни снови су 
једина истина да је међу живима. Вани је скоро подне, 
а он у кревету. Безвољан је и само му се спава. Понекад 
се пробуди. Прибојава се да ће непојмљиво дуго трајати 
овај привид мртвила. При једном буђењу, кратком, Нербу 
се учини да нешто није у реду.

„Да ли се то ноћ-пророчица игра мојом судбином па 
сам грјешан пред пропашћу?, или путујем негдје?”

„На путу си одавно”, чује нечији одговор.
Овај глас Нерба изненади јер је сам у стану. Мада 

запрепашћен, одби мисли на зло. Дријемљив, буљио 
је у таму. Изненађен видје времешну калуђерицу да се 
распада од болести и терета година. Иза ње, на црном 
сагу ноћи, дријемало је чудовиште. Из његових крвавих 
очију, као из погледа зла мага, наговјештавала се зла на-
кана. Нербо помисли на повратак стварности, али схвати 
да га тамо чекају тешка времена, у којима је небројено 
пута страдао. Патње није могао подносити. У успомена-
ма потражи своју Караулу мислећи на мермерне храмове 
из чудног сна. Наслути и испуњење предсказања, што му 
се у сну о Бјелокосој много пута нудило.

„Је ли то посљедње уточиште зла и добра, пакла 
и раја, чудесно раскршће злих сила и добрих вјетрова? 
Није ли то мјесто пророчанског Армагедона, посљедње 
одредиште сукоба створитеља и сатане, давно откровење 
Јованово о свеколикој пропасти?” Онда дубље одлута 
у прошлост. Надао се да ће у сјећању наћи одговор ка-
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ква га будућност чека. Притиснут једва подношљивим 
страдањима, кани да се у смртничком свијету опет вра-
ти првом изворишту. Како? Прошлост га није научила 
мудрости, а бедеми неповрата, што се умножавају иза, 
постају већи и непроходнији. На размеђи Храстове Косе, 
рјечице Тавне и Карауле, којима се у мислима стално 
враћа, види згариште и траг таме, слути да су из Бјело-
косиног погледа. „Ко је она?, како се зове?, има ли име? 
Није ли некакво исконско зло у жену преобраћено?”

Сем у сну, није је ни видио, ни срео. За њом жуди, 
мада слути да је она његов фатум. Нико нема тако азур-
ноплаве очи, у чијим се дубинама ништа не препознаје. 
Нема ни сњежнобијелу косу на којој се трагови старо-
сти никада неће показати. Шта је тај смртни свијет, око 
њега што му мира не да? Јесу ли они и он бесповратно 
посрнули у понор опште амнезије? Да ли, ошамућени 
отровом из хране, ваздухом, водом, у прастаништу спас 
покушавају наћи.

Опет види калуђерицу, није онолико стара и самрт-
на. Са лица јој бјежи осмјех, а очи замагљене тугом. Мла-
да је: Нербо мисли да је искушеница. У сјенци храстова 
оронули старац са црним флором, а лијево жена у грјеш-
ној игри са псом. Искушеница креће стазом у неповрат. 
У мислима усамљена човјека огромна тамна планина, и 
јата црних облака у погледу му крилају. Над грјешном 
женом надвијен црни крст, и црни плашт грјешности 
преко њеног грјешног тијела. У грјешном плоду похоте 
пас спава. Једном руком му милује жилаву израслину, у 
другој догорјева свијећа. Пламен чворнаст попут згрчене 
шаке као да срце чупа, оно крвари. Пут јој се завршава у 
чељустима побјешњеле звјери. Нербо се сјети Бибијане 
и њеног оца, несретног професора: сјети се и њене мајке, 
и чу режање длакаве псине. А онда све ишчезава, види 

само старца: на врху планине је тужан и усамљен. Стар-
чеве га очи успављују, и сања ватру и црн пут. Испред – 
понор непрелазан, изнад – под небом трагови свјетлости 
и тужан старчев поглед. Сигуран је да све сања, убјеђен 
да то могже бити предсказање. Једино му се планина 
чини непозната: огромна је и тамна, није његова Мајеви-
ца. Погледом и мислима тражи нешто препознатљиво, ал' 
узалуд. Затвара очи уморан и поспан; показују му се нови 
видици. У неком граду је, и као да памти да је некада био 
ту. Сјећа се и манастира, и блиједог Бибијаниног лица. 
Сузе јој у очима, бескрајна туга у погледу. Зна да тамо 
мора ићи, и жури. И мада данима корача, никако божјем 
храму да стигне. Ко зна колико пута пролази поред истих 
ограда, капија и балкона: стално му се нуди мирис истих 
цвјетњака; трагови истих птица на крововима. С десне 
му стране у погледу дан, с друге – ноћ у души: испред 
слутња, иза се чују радост и плач: с небеса чудан мук, 
из црне земље клетве се дижу. Тужним погледом тражи 
звонике манастирске, а из таме искрсава висока неуглед-
на капија са бројем тринаест. Креће се лијевом парном 
страном, куда је тама. Мора се свјетлу окренути ако жели 
стићи. Мијења смјер кретања: што до сада би – десно 
сасвим је лијево; лијевом страном, што раније десна би, 
креће се кроз непознате пејзаже. Све је тамније и хладно 
му је. Не види јата свјетлосних птица; румених кровова, 
избразданих топлим кишама сунчева крвотока, нема. Ка-
мени зидови кућа су испоштени и без балкона; пролази 
зјапе црни ко гладне чељусти опаких чудовишта. Не зна 
колико је дуго ишао када угледа претпотопну кућицу са 
отрулом капијом и бројем тринаест. Што се више при-
мицао, у њему је нарастала слутња да је празна: чинило 
му се да је напуштена и пуста, а све што на њу подсјећа 
је прохујало вријеме и узалудно трагање за неповратним 
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успоменама. Осврће се као да од нечега зазире. Чуди се да 
је сâм и како је могао доћи. Са капије убожнице загледан 
види да јој ни један прозор није освјетљен: и двориште је 
мрачно, препуно сјенки. Кад дотаче кваку, из црног крзна 
мрака одјекну топот и заглушно рзање. Танак дјевојачки 
плач измијешан са пасјим лавежом и хистеричним кико-
том жене спирално се дизао однекуд као из гроба. Густ 
шапат и кораци вуку се по дворишту; пиближавају се и 
одмичу, постају јачи, замиру скривени у сјенци трошне 
шеперуше. Нербо се хтједе вратити, али му се рука као 
везана снажније стеже око кваке; вукла га је за трулом 
капијом што се, уз језиву шкрипу, незадрживо отварала. 
У њеним мрачним чељустима Нербо као да видје хиљаде 
ужарених очију – укочено зуре у њега и чекају да се при-
ближи. Негдје у дубини аветињског дворишта назире ко-
лону мртвих и сабласних сподоба док упокојено, мирно, 
кроз разваљена врата куће промичу и нестају у помрчи-
ни. Иза тамних стакала уских прозора тињају танки пла-
мичци догорјелих свијећа. У блиједој свјетлости Нербо 
разазнаје бескрвна лица исцјелитељке и исцјелитеља; 
он њој чешља расплетену косу, а она њему крвавим пр-
стима крст на челу исцртава: иза њих стара калуђерица 
двије упаљене свијеће држи. Са исцјелитељеве стране 
пламен је живахнији, воштаница исцјелитељкина тиња. 
Пажња му се задржа на рукама монахиње: чудило га је 
да су младе, а лице самртноблиједо и изборано: боље се 
загледа, а призора што је подсјећао на смрт више није 
било, само су се трагови угашених свијећа видјели, и 
тама се појачавала. Запахну га воњ сагорјелог тамјана и 
мемљива влага раскопаног гроба, из којег је покојник тек 
измилио. Мутним погледом тражи траг живота, а једино 
наслућује испуњење давног предсказања. Очи му засузи-
ше, простор уздрхта. Наплавине густе помрчине обавише 

кућу, а тамне сјенке дрвећа као да се покренуше. Капија 
зашкрипа, и распаде се: натрули диреци и комади даске 
захваћени спиралним лудилом самртног вјетра полетеше 
к небу. Нестаде и плача, и режања, рзања и кикотања; 
и смртног страха из Нерба нестаде: равнодушан стајао 
је усред гробља: умјесто трошне претпотопне кућице, у 
сабласној тишини ноћи угледа малену капелу. Изнад ње 
су, попут јата библијских птица, лебдјели безлични пог-
леди покојника. Не би га страх. Уђе кроз отворена врата 
мртвачнице и крену ка средишту. На постољу од црног 
мрамора, испод Распећа богочовјека, лежао је бијели мр-
твачки сандук. Из куполе допире умилна пјесма, гласо-
ви анђела: шум крила чује, и сребрнасту свјетлост којом 
исијавају види. У јединству благе небеске литургије, но-
шене шапатом поноћне молитве, кроз златну свјетлост, 
што се попут радости расипала из очију створитеља, 
Нерба испуни блаженство: спокојан и сретан заборави 
страдања која су га те ноћи пратила.

Када се пробудио, лежао је у припрати црквене куће, 
на дрвеном одру прекривеном црним сомотом; мирис та-
мјана и запаљене свијеће смиривали су му душу и јачали 
мисли; поред њега клечала је времешна калуђерица; обо-
реног погледа, шапатом, изговарала је молитву.

„Гдје се налазим, добра мајчице?”, упита Нербо.
Када заврши божју службу, благо рече: „Сине 

грјешни, ону, коју тражиш, на путу којим идеш, нећеш 
наћи – овдје није. Глас из сна лажан је и у зло те води. 
Искушење је горко и неизвјесно; када у себи свјетлост 
препознаш, схватићеш да само једна стаза к њој води. 
Кренеш ли путем за бијелим траговима, црној судбини 
ће те одвести.” Калуђерица лаким покретом изнад Нерба 
оцрта крст и ишчезе.
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Кад пò̀мисли да се ријешио мука, око њега се за-
тресе: уздрхташе и гробље и капела, и небо поцрне. Све 
посрну, као да ће постати гомила ништавила. Уплашен, 
осврну се и видје да лежи негдје, у тами. На дну овог 
нијемог стратишта, у судбинској спирали самртне игре, 
захуктане до самоуништења, умирала је лажна сјенка жи-
вота. Својим мртвилом гушила је Нербов поглед и мис-
ли. Једино је чуо вјетрове пакла, што су се, пуни срџбе, 
свирепо надјачавали. И кад се надао злу, био је на коњу. 
Путује, предио чудесан: чује омамну њиску ждрјебица, 
и глас младе жене зове га. „Враћа” се у сан да ријечи 
калуђерице чује. Свјестан је да је кућа оца Јована доста 
далеко, а нада се да ће Бибијану тамо срести, и да до ње 
прије вечери не може стићи. 

сјећање двадесето

Тај чемер, што пред собом видиш, 
небеска је опомена

Јахао је журно задана да стигне до малене цркве на 
врху Карауле. Пролазио је предјелима равним и насеље-
ним, онда зађе у шуме: дочека га цвркут птица и жубор 
воде. Препознаде рјечицу Тавну и прашњави друм што 
кривуда планином. Коњ је чешће посртао. Озлијеђе-
на кост предње ноге непрестано је крварила. И мада је 
пред њим далек пут, Нербо се сажали на животињу: сја-
ха, скиде седло и узде, коња остави да пасе поред Тавне. 
До Црквина требало му је бар пола дана, а разговори с 
оцем Јованом могу потрајати. Гдје ће коначити, не од-
лучи. Пред њим су густе стољетне шуме пуне звјериња; 
љути вучији чопори често се срећу. Није ни помишљао 
да се врати манастиру Тавни. Ако га какво зло не сус-
тигне, до вечери би могао стићи црквеном конаку. Пре-
баци седло преко рамена, крену. Изнад друма свијају 
се високе крошње заклањајући ведрину неба и сунце 
што немилосрдно пржи. Далеко иза њега чӳ се самртно 
рзање изнемогле животиње и крволочно вучје режање, 
па се изгуби у шуму вјетра, међу дрвеће. Застаде да ос-
лушне, сем роморења Тавне, ништа није чуо. Обузе га 
чудна слутња, због које га је умор мање мучио но страх. 
Од запада хучање вјетра се појачавало. Извлачећи се из 
честара први вечерњи сумрак ваљао се прашњавим дру-
мом. Неподношљива врелина љетњег дана ускоро ће ми-
нути. Поток Нербо прегази, изађе на травнат пропланак. 
До узнесених Црквина остало је мало. А када промаче и 
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посљедњи шумарак, на западу су се гасили румени тра-
гови умирућег дана. Тамносомотни огртач вечери мрком 
сјенком прекривао је небо. Иза голог врха убрзо угледа 
витку силуету црквеног звоника и крст: блажени мир 
обузе му душу, умора у кораку нестаде. Кад стиже пред 
црквену кућу, било је доста касно. Планином чула су се 
вучја завијања, па Нербо одгоди намјеру да друмом про-
дужи до својих Савичића. Са крста слутно загракта пар 
гавранова, потом звоно јекну, силовито заталаса тамом. 
На црквеној кући зашкрипаше врата; скоро наг истрача 
свештеник. Висок и ћелав отац Јован зачуђено је зурио 
у богомољу.

„Помоз бог, оче, и добро ти вече”, рече Нербо ос-
лањајући се на дворишну капију.

„Далеко је од добра”, завапи свештеник немоћно 
одмахујући, престрављен гледајући у звоник. Мрсећи у 
браду нервозно је изговарао молитву. И Нербо погледа 
према богомољи: „Ко?, и зашто овако касно звони?”

Не осврћући се на дошљака калуђер је убрзаније 
шапутао. Збуњен призором Нербо га је с невјерицом 
гледао. Старчево запрепаштено лице грчило се и напре-
зало уплашено нечим што Нербо није могао видјети. Из-
безумљен свештеник дрхтаве руке подиже к небу, болно 
завапи; „Боже свејаки, нека је воља твоја да згрешеније 
моје у кајању милост препозна; да опроштај гријеха, који 
у залуђености починих, у доброти свемоћне силе небес-
ке нађем.”

Нербо се узнемири: „Исусе благи, шта се ово деша-
ва? О каквим грјеховима отац Јован говори? Зар је ова 
чудна звоњава воља нечистих сила? Откуд баш вечерас 
да ме ово снађе?”

Изнад тамних врхова Мајевице захуча олујан вјетар, 
звоњава се пò̀јача. И са небеса и из дубине земље отпоче 

језиво рзање и топот. Јечале су продолине и проламало 
се испод свода: чинило се да су се и небеске и земне силе 
покренуле. Нербо се сјети сиротог коња; сјети се давног 
сна и унакажене Бјелокосе. Уздрхта. И конак и богомоља 
се затресоше снажно као да је судњи час стигао. Свеште-
ник стрча низа степенице, крену ка капији.

„Побогу, оче, какво је ово страдање?”
„Зло, човјече, и црна пропаст”, завапи свештеник. У 

немоћи млатарао је рукама, од невидљива зла се брани. 
Са тамних небеса запара огњена муња и црквена кућа 
плà̀ну. Као хипнотисани гледали су огањ који све гута. 
Нербо се прекрсти, хтједе кренути, али га калуђер задр-
жа.

„Не иди у пропаст, брате мој смртни, анатема се не 
може избјећи. Нека буде по вољи божјој, сви гријехови 
су земаљски, правда са небеса стиже. Покоримо се суд-
бини, у њеној вољи је све. Небесима добрим хвала што 
ме звонима на страдање моје опоменуше. А сада, грјеш-
ни брате, морам унутра. Реликвије црквене од огња ваља 
спасити, остало нека божија казна сажеже.”

Гледајући за њим Нербо се питао зашто отац Јован 
ни једном Бибијану не помену. Прошле ноћи у сну му се 
казало да ће је овдје наћи. Помисли да је и она у црквеној 
кући, хтједе за оцем Јованом, али му он не дозволи.

„Камо ћеш, јадни човјече? Ово је мој гријех, сам ћу 
га на плећа примити”, рече свештеник, па оклијевајући 
као да има времена и разлога крену уза степенице. Док 
је нестајао у вртлогу дима и пламена, ужаснут призором 
Нербо је зурио за њим. Звона утихнуше. Једино је хук 
пламена, што се ширио кровом, нарушавао вечерњи мир. 
У сатанској игри огња и таме, ко црна сабласт посљедњег 
уклетог дана, дим се вијао изнад куће. Не обазирући се 
на ватру и ужарени пепео, скоро сажежен враћао се отац 
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Јован: на рукама је носио млитаво тијело младе обнажене 
жене. Црвена врпца у њеној коси у Нербу пробуди наду.

„Бибијана!”, оте му се. Испружи руке да је дотак-
не, али их одмах трже. Још часак је гледао жену, а онда 
од бола скоро опсова: „Господе, то није она, то је Бјело-
коса!”, зајеча. Вапај и не утихну, а очи јој се отворише. 
Поглед свиреп и пријетећи следи Нербову крв.

„Јутрос зло однекуд дође”, промукло застења све-
штеник не гледајући у Нерба. „Грјешан, знао сам да је са-
тана шаље, али искушење би прејако. Нека сам проклет 
што не одолих.”

„А шта је с Бибијаном?”, с невјерицом упита Нербо 
молећиво зурећи у свештеника.

Отац Јован заврти главом, поглед подиже небу, пре-
крсти се па болније јекну: „О, свемоћни створитељу, 
велики неопростив гријех починих. За кајање је касно. 
Смрти удостојити се блага је казна да би ме од грије-
ха очистила. Пресуди, боже милостиви, слуги порочном 
свом.”

Свештеник главу обори, скрушено рече: „Пођи, 
грјешни брате мој, међу грјешнике, гдје ти је судби-
на бити. Мене не гледај. Свирепа звијер црнога пакла 
по своју жртву дошла је. Запамти час и мјесто гдје си 
посљедни пут ова црквена звона чуо; ако надживиш моје 
зло, људима грјешним испричај несрећу која ме снађе. 
Сада збогом и опрости ми.”

То бјеху посљедње старчеве ријечи. С дјевојком у 
наручју крену ка богомољи и нестаде у тами. Пожар се 
лагано смиривао; жесток воњ паљевине ширио се на све 
стране. Из околних шума огласи се вучје завијање па се 
преточи у јединствен пријетећи урлик. Нербо уздрхта. 
Погледа око себе не би ли у каквом заклону спас нашао. 
С напором се попе у крошњу најближег дрвета. Скривен 

у густом лишћу ослушкивао је режања што су се при-
јетећи приближавала. Црквено звоно опет се огласи, а 
од олтара започе дрхтаво запијевање. Вјетар захуча јаче, 
пламен се разбукта. Чу се потмула шкрипа, а сагорјела 
кућа, ко земљотресом уздрмана, слеже се у згариште. Од 
усковитланог дима и пепела ни небеса се нису видјела. 
Са свода се откину звијезда, свијетлост јој се распрши у 
небројене ситне плетенице. Нербо помисли на Бјелоко-
су: „Ово је опет њена подвала”, опсова. Пјевање у цркви 
утихну. На вратима богомоље Нербо угледа високу, мр-
шаву прилику.

„Оче Јоване!” викну Нербо зачуђен што га без Бје-
локосе види. Као да га није чуо, попут отјелотвореног 
духа, свештеник приђе згаришту; три пута се прекрсти и 
пољуби мали позлаћени крст. Нербо хтједе да му се јави, 
али се не усуди. Чинило му се да пред собом види демона, 
не човјека. „Призор са Бјелокосом на свештениковим ру-
кама може бити само чин нечистих сила”, помисли. „Гдје 
је она сада?, шта је с њом? Није ли, можда, и Бибија-
на била жртва овог лудог човјека?”, промрси загледан у 
порту. Сем мука и слабог одсјаја жеравица, на зидовима 
ничега другог није било. Сјети се Бјелокосиног скоро мр-
твог тијела, чини му се да је она још ту, скривена у тами. 
Из помрчине што се стискала око згаришта Нербо чу ре-
жања, па угледа крвожедне вучје наказе. Схвати да је оцу 
Јовану дошао крај, и би му жао. Хтио би му помоћи!, 
али како? Ако је све у вољи судбине, је ли гријех против 
ње ићи? И док је Нербо тужио, отац Јован подиже десну 
руку небу, златни крст бљесну сјајем звијезде падалице. 
Гласом нà̀дјача и рику вјетра и урлике чопора, посљедњу 
молитву за опроштај гријехова зà̀вапи: „О, добри и вели-
ки боже, чуј ријечи покајања раба твог, грјешног Себра 
Јована, сина смртна и грјешна човјека: пред искушењем 
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грјешан не узмакох, но похотом мушком блуд починих. 
У храму милости твоје још једном искушењу не одолех. 
Сатана проклети на кушњу ме изазва, посла грјешну кћер 
своју да у мојој оданости теби бар мрву гријеха и пакос-
ти нађе. Ја, боже свемоћни, и духом и тијелом у часу об-
невидјех. Пресветли, олтар, пред којим до тада клечах, 
вољом силе сатанске у блудну ложницу преобратих. Тад 
хладни камени под мека ми постеља и узглавље топло 
постаде. У грјешној бјелини њенога тијела препознах 
сласт живота, о којој сам у младости сањао. Прије грије-
ха прекрстих се, господе, па чистоту вјере твоје, безочан 
и грјешан, гријехом окаљах. Господе, обљубљено тијело 
жене развратне пред олтаром храма твојега жртвовах. 
Тако, у тренутку задоцњела покајања, несвјесно још је-
дан гријех починих. Схватих да за искупљење гријехо-
ва мојих никаква жртва није довољна. Самоуништење 
је гријех неопростив, грјешан у њему ријеших гријеху 
своме утјеху наћи.” Још неко вријеме свештеник је блу-
дио у небеса, а онда се трипут прекрсти, саже и упали 
свијећу. Пламеном воштанице, коју ни жестина вјетра 
не угаси, на неколико мјеста потпали мантију. Горио је 
– жива буктиња. Бијесни вучји чопори застрашени узма-
коше: тужно су завијали као ганути овим призором. Пот-
ресен Нербо склопи очи и тако остаде дуго. Бљутак воњ 
сажеженог људског тијела тијеснио се у густој крошњи. 
Чинило му се да је то грјешни дух несретног оца Јована, 
и да од њега опроштај тражи. Као с небеса глас нечији 
се јави: „Запамти добро овај час и ово мјесто, грјешни 
Нербо. Некада, давно сличан гријех си починио, анатема 
која те прогони грјешна је сестра свеколиког страдања 
твога. Далеко је дан када ћеш искупити гријехове своје 
и опроштај с небеса од господа примити. Патња ће те 
покајању искреном довести. Не жуди за јутром док ноћ 

у теби траје; прије свитања у теби тама сазријети мôра.” 
Потом настаде мук. Опијен жестоким воњем дима Не-
рбо утону у дубок сан. Када се пробудио, лежао је под 
великом липом. Око њега бијелиле су се оглодане кости 
несретног свештеника. Нербо потражи цркву, али је не 
угледа. На мјесту одакле је чудесно нестала видје мртво 
тијело Бјелокосе. Лице јој крваво и нагрђено, а на мјес-
то азурноплавих очију зјапиле су тамне дупље. Нербо 
у њима препозна своју немоћ. Два злослутна гаврана с 
крста окрвављеним кљуновима завршавала су крвави 
пир. Нербо се боље загледа у дјевојку, па као да чу глас 
да му о давном гријеху говори: „Тај чемер пред тобом 
небеска је казна. Долази час када гријехове своје мораш 
искајати. Смрт у коју гледаш је привид и опомена да се 
од гријеха и судбине побјећи не може.” 

Вјетар донесе мирис цвата дуње; Нербо се сјети 
Петра Богомољца и ријечи предобре Ане. И ријеке ду-
боке се сјети. О црним птицама и Бјелокосој су му гово-
рили; а, ево, сада, ту су пред њим и птице и Бјелокоса. 
Несретни отац Јован је мислио да је пред светим олта-
ром она жртвована, а жртва је он. „У његовом кораку и 
моји су кораци замршени”, помисли. Вјетар захуча јаче и 
пламен се опет разбјешње.

„Вреба ли тај бијели фатум час да и мене истом 
крају доведе?”, завапи. ”Ако је оно гријех само Јованов, 
што бих гријех његов на души носио. Ја сам смртан, и 
грјешан, па нека терет мога страдања моје бреме буде. 
Све што сам ноћас видио, више је од гријеха који може у 
једну људску душу стати. И црква је нестала – безгрјеш-
ни храм божији. Нема ни звоника, ни крста златног. Гдје 
се пресвети олтар изгуби?, и иконостас са светим лико-
вима? Ко онолике камене зидове уклони и фреске са пре-
подобним лицима праведника небесних? Куда молећиви 
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погледи овоземаљских мученика ишчезоше?”
Још једном се обазре, али угледа само голу ледину 

прекривену младим изданцима дивље дјетелине. У мис-
лима „одлута” у давну прошлост, у тужну причу о дједу 
Манојлу. Опет видје грозно кентаурско разбојиште; и 
бијела ждрјебица је ту: и вучје чопоре чује; и ко зна који 
пут Бјелокосу види. Безбројне костуре гледа разнесене 
по опустошеној размеђи.

„Ко је отац Јован?, откуд Бјелокоса у његовом хра-
му? Надао сам се да ћу срести Бибијану, а нади се Бјело-
коса подсмјехнула. Зашто је часни отац у овој игри? Зар 
би неко у његову оданост богу могао посумњати? Ако 
је и калуђер обични смртник, што не бисмо он и ја били 
исти грјешник, и жртва исте судбине? Није ли Бјелокоса 
зли демон што ми се непрестано прикрада, због које ће 
се испаштања понављати док гријехове не искајем?”

Заморен од размишљања погледа низ караулс-
ки друм. Одлазак у своје Савичиће опет одгоди. Умор-
но тијело испружи по младој дјетелини, поспану главу 
спусти на седло.

сјећање двадесетпрво

Недужно дрво можемо сасјећи и тврди камен 
смрвити; а ко ће вјетру судбине крила подрезати?

Нербо одмах заспа, и као раније из подсвијести му 
искрснуше чудне слике. Од размеђе Храстове Косе, рје-
чице Тавне и Карауле видје неко долази. Бјеличаст облак 
прашине се мотао око путника, примицао се зачуђујуће 
брзо. Нербу се учини да сем тог прозирног облачка, ни-
чега нема.

„Господе, каква сила ону прашину диже и мени је 
доноси? Планина је мирна, ни дашка вјетра ниоткуд.”

Док се снебивао, као да из земље ниче, онај се пут-
ник опет појави: висок и мршав старац, у федом пређном 
хаљетку прилазио је; дуге ко снијег бијеле косе и браде, 
с великом тољагом у руци, чинио се као привиђење; босе 
раскрвављене ноге казивале су дуго и мучно путовање:

„Помоз' бог, синко грјешни”, рече човјек док се Не-
рбо придизао.

„Бог ти помогао, добра старино! Одакле долазиш?”
Старац не одговори. Жилаву тољагу подиже као да 

нешто показује па од сунца сажежено лице окрену Нер-
бу. Тек тада Нербо видје празне старчеве очне дупље. 

„Филип ми је име, синко, стижем из прошлости. 
Уморна ми стопала памте друмове, а ти си их ноћас у сну 
видио? Трагови њихови истина су давно, предсказање. У 
оцу Јовану свој архегријех си морао препознати. Бјело-
коса је привид, и опомена да се мржња и љепота у истој 
души могу крити. У њеном погледу зло си наслутио; ус-
трептали осјећаји на погрешну стазу те воде. На путу си 
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души могу крити. У њеном погледу зло си наслутио; ус-
трептали осјећаји на погрешну стазу те воде. На путу си 
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којим се никамо не стиже. Црква које више нема само 
је траг истине из грјешне прошлости твоје. За Бјелоко-
сом не чезни. Стазама повратка у смрт се брже стиже. Ти 
мислиш да си се срео са свештеником, не слутиш да си у 
вапају његовом свој вапај и покајање чуо. Дјевојка, која 
те опчинила, зао је дух из првог гријеха твога, и показује 
ти се у тијелу анђела. Сваки пут када је сањаш, мржња 
ти се улагује. Надаш се да ћеш у прелијепом лицу њеном 
свој први гријех заборавити; обоје идете часу у коме јед-
но мора нестати. Не прати стазу успомена, на њој ћеш се 
с дјевојком прије срести. И на трагу будућности очекују 
те горка искушења.”

„Мој боже, о чему ли ова стара луталица говори?”, 
помисли Нербо. „Његове кошчате руке и крвавим ожиљ-
цима избраздане ноге, сем на смрт, ни на шта друго не 
личе. О усуканом рамену празна торба виси; на уснама 
се једино трагови дугог поста показују. Јесу ли расушене 
гусле само прича којом се вјешто улагује?”

„Ко си ти, несретни човјече?, куда идеш?”
Као да је очекивао то питање, старац подиже главу, 

погледа истоку. „У сусрет свјетлости путујем, синко”.
Одговор Нерба збуни.
Старац то примјети, осмјехну се: „Знам да ме ниси 

сасвим схватио. Свјетлост у нашим очима само је слика 
спољњег свијета; у мрачним душама је дубок траг зла које 
наше очи не виде. На путу источних извора живота, иза 
наших леђа, остаће тамни предјели смираја. Препознаш 
ли трајање између, бјелином дана опићеш се. Приђеш ли 
овој слици грјешном стазом саможивости, упознаћеш 
ноћ и смрт. У болесној души и мисао је болесна: без-
грјешном и најцрња патња свјетлост обећава. Оне ријечи 
пророка Илије мислиш ли да су опсјена биле? Не, синко! 
Проклето је ово мјесто гдје смо се срели. Вјетрови добра 

одавно овуда не дувају: грозна анатема – истина је које 
се не можеш ослободити. Све бијело што си у сну ви-
дио, коб је твоја; она ће те и даље пратити. Њена бијела 
коса бијела је авет преобраћена у бијели камен или облак 
бијели. У бијелом лишћу, животињи или гмизавцу бије-
лу, у свему што ти бијело у сан дође, она се крије. Клони 
је се.”

Док је старац говорио, дашак вјетра замрси му се у 
дугу бијелу косу.

„Зар и његова коса није бијела?”, помисли Нербо и 
уздрхта. „Зар и њега нисам у сну срео, а он ми о њеној 
бијелој коби говори?”

Старац се осмјехну: „Не бој се, човјече, ми старци 
од година смо бијели. У нашим дугим животима план-
дују искуство и мудрост. Бјелокоса им није дорасла. 
Зато је међу нама немој тражити. Она би радо што прије 
теби. Истина је, мисао свуда стиже; отјелотворена, теш-
ка је корака и кратка даха. Злò̀ мôра ходом стићи жртви 
својој, а ни једна истина није сан. Само у сну су небеска 
пространства дјелић секунде, или трептај. Ко у свитању 
види сумрак, дан му је мò̀ра, вече не дочека. Бјелокоса 
није туђинац у твоме животу, но прошлост која жуди сре-
тању с тобом. Немоћни човјече, дан није заклон иза кога 
се можеш од њена зла скрити, нити је ноћ засун у коме 
те њене очи неће препознати. Ко дах вјетра, што душом 
природе вија, и њена жеђ за осветом сласно је вино које 
би твоје наивно јаство радо попило. Твој смртни живот 
камен бијели може бити као и бијела птица. Оно што 
њу теби води бијела је коб прикривена у лажном азуру 
њених очију. Запамти: поглед свуда стиже. Гроб није бо-
равиште одакле повратка нема. Сјај заборава у тајнама 
гробним се чува. Откуцај срца твог стаза је која њу теби 
води. Макар бездан међу вама вјечан био, накана њена, 
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којим се никамо не стиже. Црква које више нема само 
је траг истине из грјешне прошлости твоје. За Бјелоко-
сом не чезни. Стазама повратка у смрт се брже стиже. Ти 
мислиш да си се срео са свештеником, не слутиш да си у 
вапају његовом свој вапај и покајање чуо. Дјевојка, која 
те опчинила, зао је дух из првог гријеха твога, и показује 
ти се у тијелу анђела. Сваки пут када је сањаш, мржња 
ти се улагује. Надаш се да ћеш у прелијепом лицу њеном 
свој први гријех заборавити; обоје идете часу у коме јед-
но мора нестати. Не прати стазу успомена, на њој ћеш се 
с дјевојком прије срести. И на трагу будућности очекују 
те горка искушења.”

„Мој боже, о чему ли ова стара луталица говори?”, 
помисли Нербо. „Његове кошчате руке и крвавим ожиљ-
цима избраздане ноге, сем на смрт, ни на шта друго не 
личе. О усуканом рамену празна торба виси; на уснама 
се једино трагови дугог поста показују. Јесу ли расушене 
гусле само прича којом се вјешто улагује?”

„Ко си ти, несретни човјече?, куда идеш?”
Као да је очекивао то питање, старац подиже главу, 

погледа истоку. „У сусрет свјетлости путујем, синко”.
Одговор Нерба збуни.
Старац то примјети, осмјехну се: „Знам да ме ниси 

сасвим схватио. Свјетлост у нашим очима само је слика 
спољњег свијета; у мрачним душама је дубок траг зла које 
наше очи не виде. На путу источних извора живота, иза 
наших леђа, остаће тамни предјели смираја. Препознаш 
ли трајање између, бјелином дана опићеш се. Приђеш ли 
овој слици грјешном стазом саможивости, упознаћеш 
ноћ и смрт. У болесној души и мисао је болесна: без-
грјешном и најцрња патња свјетлост обећава. Оне ријечи 
пророка Илије мислиш ли да су опсјена биле? Не, синко! 
Проклето је ово мјесто гдје смо се срели. Вјетрови добра 

одавно овуда не дувају: грозна анатема – истина је које 
се не можеш ослободити. Све бијело што си у сну ви-
дио, коб је твоја; она ће те и даље пратити. Њена бијела 
коса бијела је авет преобраћена у бијели камен или облак 
бијели. У бијелом лишћу, животињи или гмизавцу бије-
лу, у свему што ти бијело у сан дође, она се крије. Клони 
је се.”

Док је старац говорио, дашак вјетра замрси му се у 
дугу бијелу косу.

„Зар и његова коса није бијела?”, помисли Нербо и 
уздрхта. „Зар и њега нисам у сну срео, а он ми о њеној 
бијелој коби говори?”

Старац се осмјехну: „Не бој се, човјече, ми старци 
од година смо бијели. У нашим дугим животима план-
дују искуство и мудрост. Бјелокоса им није дорасла. 
Зато је међу нама немој тражити. Она би радо што прије 
теби. Истина је, мисао свуда стиже; отјелотворена, теш-
ка је корака и кратка даха. Злò̀ мôра ходом стићи жртви 
својој, а ни једна истина није сан. Само у сну су небеска 
пространства дјелић секунде, или трептај. Ко у свитању 
види сумрак, дан му је мò̀ра, вече не дочека. Бјелокоса 
није туђинац у твоме животу, но прошлост која жуди сре-
тању с тобом. Немоћни човјече, дан није заклон иза кога 
се можеш од њена зла скрити, нити је ноћ засун у коме 
те њене очи неће препознати. Ко дах вјетра, што душом 
природе вија, и њена жеђ за осветом сласно је вино које 
би твоје наивно јаство радо попило. Твој смртни живот 
камен бијели може бити као и бијела птица. Оно што 
њу теби води бијела је коб прикривена у лажном азуру 
њених очију. Запамти: поглед свуда стиже. Гроб није бо-
равиште одакле повратка нема. Сјај заборава у тајнама 
гробним се чува. Откуцај срца твог стаза је која њу теби 
води. Макар бездан међу вама вјечан био, накана њена, 
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што се страхом твојим храни, крила су судбине, која ће 
тај бездан ласно прелетјети. Не заборави: и сунце и вје-
тар, и дан и ноћ, и љубав и мржња – слатка су амброзија 
којом се обоје храните. За људску мисао, добру или злу, 
универзум је претијесан простор. Ако је клица живота 
небеско сјеме, а напаја се сунчевим млијеком, мисао је 
вјетар који живот покреће. У мртвим душама сјевера 
хара. Онога часа кад јужним странама свјетлости стигне, 
топлина даха њеног живот враћа упокојенима. Камен, ма 
колико хладан био, у мислима својим студен никада није 
чувао. Грјешност посљедица безгрјешности може бити. 
Зато је мржња Бјелокосе гријех неопростив. Ти и она два 
смртника пред лицем бога сте, а он види све, и зна све. У 
потки овоземаљске истине уткане су нити дана и ноћи, 
сласти и горчине, зла и добра, па, је ли живот вез, чијег 
шаренила смо једва свјесни. Када једна нит животне тка-
нине пукне, лагано, као што се тканина осипа, нестаје 
и нас. Од богатог животног веза остану само црне нити 
пôтке.”

Док је старац говорио, Нербо се не усуди било шта 
питати. Бескрајним једром небеског свода корачала је 
бјелина дана своме смирају. Од запада јата мрких облака 
нагризала су утрину златасте вечери. Мајевицом је вла-
дао мук; ријечи чудног путника одзвањале су пророчан-
ски као и ријечи давног Илије.

Пакосна змија земљом се вуче, а живахна птица 
небесима лети. Зар би требало другачије бити? Недуж-
но дрво можемо сасјећи, и тврди камен смрвити, а ко ће 
вјетру судбине крила подрезати? Човјек се мора окре-
нути себи: ако му је стало до циља коме тежи, требало 
би да схвати да и све друго има циљ. Ако силом истину 
обуздавамо, силу јачу од наше морамо трпити. Живот 
је бескрајно море, таласи се вјечито некој обали крећу. 

Стални немир је у нама, због њега тежимо узвишеном 
циљу и луци смирених вóдā. Као што нам је сјенка стал-
ни сапутник, наш замишљени циљ вјечита је опсесија, а 
то је оков, синко мој, из ког живот не може изаћи. Тако 
је и човјек немоћан, само му снови снагу у привиду дају: 
што више сањамо, наше трајање чини се дуже. Између 
рађања и умирања је трпљење које кушњом зовемо. Сва-
ка наша зла помисао данас, биће туђом злом помишљу 
сутра враћена. Узмемо ли некоме, од нас ће неко узети: 
грјешно је очекивати дато да нам се врати. Рођење за-
чињено злом, умирање злом ће се завршити. Кроз живот 
не идемо куда бисмо хтјели, но путем који нас чека. Путе-
ви судбинā су попут рјечних токова – сви се у исто ушће 
уливају, у вјечно и коначно. Живот је биљка чији мирис 
ко побожна мисао непрестано хрли небесима; стабло и 
лишће самртна су трулеж, која се земљи враћа. Је ли тако 
с душама и тјелима нашим? Зато ме чуј, грјешни Нербо: 
ако си частан, не обазири се, иди куда те чиста мисао 
води. Када дођеш на кантар истине, не помисли да је зло 
у теби зао поклон Бјелокосе, схвати да и она за својим 
мислима иде. Не трагај узалуд за тајнама живота и смр-
ти, нити их тражи ван себе, оне су откуцаји твога срца 
и трептаји твоје уплашене душе. Ево, пут мој ме зове, 
морам поћи. Дајем ти овај штап, јер оно што те од сада 
чека терет је претежак за два стопала. Човјек у живот 
улази на четири ослонца; највећим дијелом два га носе, а 
када му се сунчев топли длан с тјемена на повијена леђа 
пресели, тад му мирис земље душу опија и к себи вуче. 
Зато, синко, узми овај скромни дар да ти трећи ослонац 
буде. Дуг живот је мио, а стално гледање у земљу на смрт 
подсјећа.”

И док је пратио лагано одмицање старог Филипа, 
Нербо видје облачак прашине од ког у трену не оста 
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што се страхом твојим храни, крила су судбине, која ће 
тај бездан ласно прелетјети. Не заборави: и сунце и вје-
тар, и дан и ноћ, и љубав и мржња – слатка су амброзија 
којом се обоје храните. За људску мисао, добру или злу, 
универзум је претијесан простор. Ако је клица живота 
небеско сјеме, а напаја се сунчевим млијеком, мисао је 
вјетар који живот покреће. У мртвим душама сјевера 
хара. Онога часа кад јужним странама свјетлости стигне, 
топлина даха њеног живот враћа упокојенима. Камен, ма 
колико хладан био, у мислима својим студен никада није 
чувао. Грјешност посљедица безгрјешности може бити. 
Зато је мржња Бјелокосе гријех неопростив. Ти и она два 
смртника пред лицем бога сте, а он види све, и зна све. У 
потки овоземаљске истине уткане су нити дана и ноћи, 
сласти и горчине, зла и добра, па, је ли живот вез, чијег 
шаренила смо једва свјесни. Када једна нит животне тка-
нине пукне, лагано, као што се тканина осипа, нестаје 
и нас. Од богатог животног веза остану само црне нити 
пôтке.”

Док је старац говорио, Нербо се не усуди било шта 
питати. Бескрајним једром небеског свода корачала је 
бјелина дана своме смирају. Од запада јата мрких облака 
нагризала су утрину златасте вечери. Мајевицом је вла-
дао мук; ријечи чудног путника одзвањале су пророчан-
ски као и ријечи давног Илије.

Пакосна змија земљом се вуче, а живахна птица 
небесима лети. Зар би требало другачије бити? Недуж-
но дрво можемо сасјећи, и тврди камен смрвити, а ко ће 
вјетру судбине крила подрезати? Човјек се мора окре-
нути себи: ако му је стало до циља коме тежи, требало 
би да схвати да и све друго има циљ. Ако силом истину 
обуздавамо, силу јачу од наше морамо трпити. Живот 
је бескрајно море, таласи се вјечито некој обали крећу. 

Стални немир је у нама, због њега тежимо узвишеном 
циљу и луци смирених вóдā. Као што нам је сјенка стал-
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ништа. Усамљен, стајао је на скореној земљи Караулског 
друма неодлучан ком правцу да се окрене. Доле, јужно 
су његови Савичићи, сјеверно – плодне равнице Сембе-
рије, а старац га на исток не поведе. Насупрот давном 
сну, када је био у дилеми куда да пође, лако се одлучи: 
дохвати старчеву жилаву тољагу, седло пребаци преко 
леђа и стазом сунца крену. 

сјећање двадесетдруго

Прву свијећу намијени њеној души

Слутио је пред собом дуго путовање, а не зна куда 
иде: горе – високо, лијевом страном неба – мрсе се лу-
кови орловских летова, десно, изнад локањских забрана 
– јечи рика мужевних јелена. Нербо помисли да спава. И 
заиста, сан у коме се срео с оцем Јованом и Бјелокосом 
као да се мисаоно настави. Чини му се јутро некако пусто 
и самртно. Нербо погледом пређе околину да икакав траг 
живота види. Сем црног згаришта и сагорјелих остатака 
црквене куће, ничега нема. На мјесту, гдје се до синоћ 
налазила богомоља, зелени се млада утрина ишарана 
цвјетовима дивље дјетелине. Тамо је лежало тијело уна-
кажене Бјелокосе и разнесене кости сиротог калуђера. 
Сада је у овом простору сâм; све чудно мирује, од тога 
га подилази језа. Једино се јутарњи повјетарац несташно 
поиграва ковитлајући по пустом згаришту облаке пепе-
ла. На кори старе липе мрки трагови сасушене крви и 
дубоки ожиљци вучјих чељусти. Из околних честара ре-
жање се чује, опасност још вреба. Не сме остати. Крену 
низ прашњави Караулски друм мислећи на Бибијану, без 
наде да иде прâвим путем. Што је више одмицао, пут 
се чинио чуднијим и непознатијим. Уморан, провлачио 
се кроз влажне поточине и камењаре, сасушене шика-
ре и вододерине, наилазећи на тужне призоре ријетких, 
кржљавих шума. Чини му се да је давно морао бити у 
својим Савичићима, а он дубље залази у предјеле дивље 
и сурове. И нигдје не би трага присуства људског живо-
та. Ужарена небеска ломача немилосрдно је пржила, жеђ 
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и умор бијаху га савладали. Погледом потражи мјесто 
гдје би у сјенци хладовине бар мало предахнуо. Оно што 
видје, скамени га: љигави сплет риђих змија злокобно 
шиштећи, са сасушене гране паде на пут, испред њега. 
Из укочених стакластих очију кристали ледене свјетло-
сти исијаваху свирепоост и мржњу. И гдје год погледа, 
понавља се призор ужаса. Спаљена земља и ужарени ка-
мен немилосрдно му пеку табане, а страх исушује жд-
ријело и уста. С врха огољелог храста, слутећи кужни 
воњ лешине, гракћу два гаврана. Нербо одбаци седло да 
се од свеколиког зла тољагом брани. Тек тада примјети 
да међу згрченим прстима, умјесто штапа стишће црвену 
врпцу. Увијала му се око руку и врâта, стезала га и јетко 
сиктала; клатила је и трзала троугластом главом испред 
његових престрављених очију. У њеном хладном погле-
ду Нербо препознаде азурну дубину небеса, коју је виђао 
у очима Бјелокосе. Сјети се раног сумрака прошлог дана 
и старца што му је тољагу дао, и схвати да се сумња у 
његову бијелу косу обистинила. Не зна да ли у рукама 
држи црвену врпцу или змију, а одвратна је, и близу. „Ми 
старци бијели смо од година”, сјећа се да му је говорио. 
„Зар ова мотка није његова подвала?”

Сад види и несретног оца Јована, обнажено тијело 
дјевојке и мржњу јој у очима.

„Опет ми се прикрада та кобна љепота и давни 
гријех, који нисам искајао”, опсова Нербо, и као да пре-
познаде час и мјесто када је, на походу у земљу Мене-
лаја, врхом крвава мача погледе анђелима гасио. Види 
њу у бијелом мермеру исклесану, и ружног Хирона од 
камена црног, ко ад. Некакав топот и рзање чује, а од-
вратна глава змије све му је ближе. Бранио би се, руке су 
му оковане њеним самртним загрљајем. Погледом тра-
жи небеса да опроштај моли. Једино чује подругљив ки-

кот и злогуко шиштање хиљаде риђих пакосница. Преко 
неба затутња, земљу прекри тама. Тло подрхтава, мисли 
грозничаво промичу. Иза се чује вапај очајника и пре-
стрављени јауци дјеце и жéна. Окренуо би се, а зна да 
љигава скарад његову грешку стрпљиво чека. Гледа уко-
чене очи, слути да су привид; отровна језика се Нербо 
боји ко смрти. Зелен јед јој из уста капље, модар пламен 
из ждријела лиже. Десетине риђих змија око ногу му се 
свијају, ледене милē уз немоћно тијело, а он чује рзање 
оне камене кентаурске сподобе. И тад се догоди чудо: у 
рукама му и око тијела нема љигавог гмизавца – запре-
паштен види змијолику главу бијеле ждрјебице: и жубор 
воде чује; ријечи нечије до свијести једва допиру.

„Господу у очи погледај, грјешни Нербо, и покај се. 
Змије су кћери пакла, а отров њихов воде су ријеке смрти 
што из очију неопростива гријеха капљу. Не бој се хип-
нотичног погледа ружног љигавца, он је беживотан, од 
ждрјебице, демона бијелог, клонити се мораш. У змију 
претворена очи ти је канила испити. Због првог гријеха у 
Едену на њу господ неопростиву анатему бâц‾и.”

„Боже, јесу ли ово ријечи старог Филипа?”, помис-
ли Нербо. „Он ми је говорио да се свега бијелог што ми 
на сан дође, морам чувати.” Истог трена, а не зна како, 
Нербо се на леђима бијеле ждрјебице нађе. Учини му се 
да је дошао крај. Самртним грчем стеже њену плетени-
часту гриву, а гиздаву главу небесима зà̀баци: ногама јој 
обгрли путена леђа, прсима се уз врат приљуби. Ко ода-
пета Зевсова стријела ждрјебица јурну кроз ниску макију 
и преко ужареног камењара: бијесно се ритала и трзала, 
њиштала и пропињала, разгоропађена прескакала поно-
ре, испињала се на литице, стрмоглављивала у амбисе, 
бездане: провлачила се кроз жбуње и честаре, заплита-
ла у лозе и живице, лукаво подвлачила под ниске гране. 
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Престрављен Нербо се сјети дједа Манојла, помисли да 
и њега исти крај чека. Али, преморена и мокра од зноја, 
дашћући тешко и испрекидано ждрјебица стаде; бијесно 
окрену главу, зубате чељусти искези на Нерба. Жестина 
у очима гасну, кротко и покорно зарза. Нербо препознаде 
лажну предају, из погледа се још изливала мржња.

„Претвара се”, помисли слутећи да није далеко час 
када ће му се у новом обличју Бјелокоса у немир уселити. 
С небеса бљесну муња, све плану: горјела је свела трава, 
сасушено растиње, ниска макија и мрка живица: горео 
је и велики огољели храст, и земља, и ужарени камен 
– све је горјело. Изнад – снажна рика вјетрова и бијес-
но ударање таласа о камениту обалу. Ко омамљене змије 
лелујају стубови дима, зрак воња на паљевину. Тамним 
небом полијећу избезумљена јата црних птица; њихови 
крици подсјећају на његов први гријех. Нербо по мрким 
траговима згаришта препознаде остатке бијелих палата 
и храмове од бијелог камена исклесане, стазе мермерне 
видје, и ћутљиве статуе људи и богова. Оне су нијеми 
свједоци голема гријеха што га је давно починио. Ужас-
нут призором једва чу рзање, и окрете се. Изнад спаљене 
траве обавијене благим велом плавичастог дима гледале 
су га камене очи Бјелокосе. Мало даље, ко црни талас 
самртног мôра, пропињала се похотна трупина каменог 
Хирона. 

„Ова ми се накарада опет у сну јавља”, мрзовољ-
но промрси Нербо. У поспаним очима умирућег сунца 
препознаде замор и сан, спусти се на спржену земљу и 
као опијен заспа. У сну „видје” згариште црквене куће, 
и мртво тијело Бјелокосе: на прсима, скамењена у искон-
ску спиралу грјешности, спава бијела змија. Ослобођен 
страха, не узнемири се. Колико је сан трајао? да ли је 
шта друго уснио? – не зна. Када се пробудио, лежао је 

на зеленој простирци дивље дјетелине, у хладу дуње под 
којом се први пут са Аном срео. Дуња је у цвату. Нербо 
се обрадова мислећи да је дио смртног гријеха искупио, 
подиже главу и загледа се низ воћњаке. Очи му испуни 
чедна бјелина коре брезових шума Мајевице. Искричави 
брзаци Касарлијске ријеке оживише слике кротких ко-
шута, пожеле да је с њим на појилима. Хтједе стрчати. У 
медном мирису дуњина цвата заборави на жељу, и опет 
леже. Са цвијета планински вјетар откиде латицу. Док су 
занесени плесали латица је исцртавала бјеличасти траг 
ситних плетеница. Вјетар јој поклони кап нектара, она га 
жудно упи и омамљена паде Нербу на усну. Опијен ми-
рисом цвата, он се сјети Бибијане и сликарскога атељеа 
у својој школи. Овај призор се одмах изгуби. Угледа је 
да клечи испред иконе пресвете мајке Богородице. Види 
и стару монахињу, мотри на њене очи, да грјешна у рас-
петог мученика не погледа. И овај му призор ишчезава. 
На врху црне планине Бибијаниног оца види, под каме-
ним небом са чудесним дрветом разговара. Види и мајку 
њену, грјешну; и ону длакаву пасју наказу, грјешни плод 
похоте јој лиже.

„О, боже, колико човјек несреће у гријеху носи?”, 
растужи се Нербо. „Зар се по стазама људских живота 
само трагови зла и страдања срећу? Зар нам очи служе 
једино за плакање? Зашто нам се сјећања са болом и ту-
гом поистовјећују? Куда нас то воде погане мисли?, и 
што нас хвала тек у гробу стиже? Мора ли старост бити 
посљедња успомена, а смрт сретно спасење од зла жи-
вота? Живот јесте ватра, као што је и смрт лед. А ватра 
никада воду из леда надживила није.

Док је размишљао, златне крунице дуњиног цвата 
жедно упише посљедњи поглед вечерњег руменила. Над 
његову Мајевицу спусти се ноћ. Са бистрих појила Ка-
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сарлијске ријеке чу се љубавни зов јелена. Нербо помис-
ли на исцјелитељку, и дивља похота да је има први пут се 
у њему јави. Свјежина прољетње вечери натјера га да се 
увуче у брвнару Петра Богомољца.

„Вечерас си се рано с духовима посвађао”, рече му 
Петар. Нербо не одговори. Загледа му се у очи боје ириса 
тражећи у њима успомену на покојног оца.

„Колико ти је дуњиних цватова у очима данас про-
цвјетало?”, опет упита Петар. 

„Не знам, спавао сам.”
„А зар се латице, што ти је усне дотакла, не 

сјећаш?”
„У њој сам препознао Бјелокосу, и не обрадовах 

се.”
„Јеси ли видио црну птицу скривену у гранама 

дуње?”
„Видио је нисам, чух слутни пој.”
„У сну?, или си будан био?”
„Док сам гледао у очи скамењене дјевојке.”
Петар заврте главом: „Лош ти се предзнак указао, 

синко мој. У планину одмах морамо ићи.”
„Камо?”
„До старе у коров зарасле стублине”, рече Бого-

мољац извлачећи из чађавог рога три воштанице.
„Вјетар је, Петре, погасиће се.”
„Чуј ме, синко, и запамти: само вјетрови злих душа 

свијеће би радо погасили, а стублина несретног Манојла 
у милости је духа с небеса.”

Изненађен Нербо му се загледа у очи: „Кажеш ли 
то, Петре, Манојлова стублина?”

„Добро си чуо, синко. Ту тајну више не могу од тебе 
крити. Изабраник си судбине, мушка глава што по реду 
мора бити жртвована. Ноћас ће и Бјелокоса тамо доћи, 

и дух сиротог Манојла, и покојног брата Јована Сими-
на, званог Исус, биће тамо. Угаси ли вјетар свијеће, и 
твој живот ће се угасити”, рече Петар, па тужно уздахну. 
Мада је много шта невесело чуо, Нербо крену за Бого-
мољцем.

„Прођи ми с десне стране, синко, стар сам, мања је 
штета.”

Нербо послуша. Док су пролазили расјеком подно 
Храстове Косе, од бистре Тавне чуло се снажно рзање. 
Нестварно лијепу бијелу ждрјебицу угледаше. Њиштала 
је и пропињала се гордо узнесене главе, као да пркоси. 
Кад промакоше, крену за њима. Петар се обазре.

„ Синко, чекала те је”, тихо рече.
„Знам, Петре, одавно ме чека.”
„Зато ме слушај, синко. Прву свијећу намјени њеној 

души, друге двије не пали док прва не сагори.” Петар и 
не заврши, а иза њих се опет зачу рзање. Тамом изнад 
шуме надлетјеше мрке птице.

„Шта ово значи?”, упита Нербо.
„Гладне душе зла остатке Бјелокосиног пировања 

очекују.”
Нербо прогута пљувачку и убрза. Чим стигоше 

стублини, Петар се спусти на храстов пањ, Нербо сједе 
на крај натрулог корита.

„Кад ти се будем дозволила, нећеш бити међу живи-
ма”, чује да неко говори. Сјети се голе дјевојке, и ромора 
дубоке ријеке се сјети, и црних птица на врху храста. У 
жубору воде што са точила пада, чини му се, препознаје 
далеке гласове. У мисли му дође дјед Манојло, сироти 
војник, и црна анатема, ко зна када на Храстову Косу, 
рјечицу Тавну и Караулу бачена. Окрену се Богомољцу.

„Кога још чекамо, Петре?”
Петар погледа унаоколо: „Никога, синко, сви смо 

ту.”
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Мада изненађен, Нербо је знао да сем Богомољца у 
стварности никог другог овдје не може видити.

Више нису разговарали. Нербо прву свијећу намје-
ни Бјелокосој. Воштаница плану, а око стублине започе 
метеж; земља уздрхта, небо поцрне. Невријеме се наведе 
над Храстову Косу тукући је ледом и громовима. Над шу-
мом заурлаше помамни вјетрови, демонске сјенке дрвећа 
злокобно зашкрипаше. Све се повијало и ломило, кидало 
и распадало; рушили су се у небеса загледани храстови 
тарући све око себе. Између Нерба и Богомољца земља 
се распуче, из црног ждријела расјелине чу се да неко 
зове. Стублина пресахну, старо дрвено корито се распа-
де. Стравично рзање и пријетње помијешане с јауцима 
долазили су са свих страна.

„Господе, нек' буде воља твоја”, завапи Нербо, пре-
крсти се и погледа у Богомољца. Зурећи у црну распрсли-
ну Петар је спокојно сједио као да се ништа не догађа.

„Старац је полудио”, промрси Нербо, уплашен пог-
леда у свијећу.

„Угаси ли се она, и са мном је готово”, немоћно 
прошапута. Међутим, простор око воштанице као да је 
зачаран. Пуним пламеном свијећа је мирно горјела чу-
десно заштићена од крупне кише и вјетра који је снажно 
бјеснио. С неба се откиде муња, свјетлост бљесну као 
дан. Гром погоди у храст изнад Нерба, стари оријаш се 
наже. Под јаким ударом вјетра жиле му попустише; уз 
заглушну шкрипу и ломљавину суноврати се према Не-
рбу. Уплашен Нербо се окрену Богомољцу. Старац се не 
помаче: побожно мирно погледа нагоре. Голема крошња 
заустави се у гранама неколико мањих храстова.

„Упали и те двије”, рече Петар и устаде. Чим свијеће 
плануше, пакленог метежа и дивљег урлања вјетра 
нестаде. Клизећи изнад тамних шума пун Мјесец изађе 

на чистину. Нербо и Богомољац угледаше неисказив лом 
и пропаст, што Бјелокоса у срџби почини.

Када се вратише у село, Нербови Савичићи спавали 
су сном праведника. Мирис расцвјеталих воћњака ваљао 
се градинама и преко уснулих веранди увлачио у куће. 
Нербо осјети дах процвјетале дуње, и то га разбуди. Пос-
пан видје златастожуте плодове, и мада му њихова топла 
боја загрија душу, не порадова се. У сну је много препоз-
нао. Обузеше га слутње и немири. Када угледа сунце на 
истоку, схвати да је протеклу ноћ у кошмару лежао испод 
старе дуње.
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сјећање двадесеттреће

Био је наковањ по коме су тукли сви чекићи

Тог љета са Мајевицом тешка срца се растао. Знао 
је да ће проћи много времена док јој се врати. У напла-
винама сна трпиће и ламентирати свјестан да је живот 
стаза на којој сретања у повратку нема. Од оних седам 
вилењачких дана и ноћи у сну и на јави у Нербу се много 
шта преломило. Слути да су бројна предсказања јасна 
порука, да избор није велик. Јадиковању нема мјеста, то 
је могао чинити у бескрајној доколици, иза сивих зидова 
сна, док су се непатворено показивала непрегледна про-
странства људске лакомислености: тамо гдје без смисла 
и циља, без жеље да се од живота направи више но што 
усуд нуди, гдје тумарају кентаури. Нербо повуче пара-
лелу између људи и хорди човјеколиких чудовишта. У 
сновима се увјерио да се у вратоломним и крвавим ор-
гијама привидно препознају та митска бића. Покушаји 
да се сјети да ли је, док је растао, било карактеристичног 
рзања дивљих кентаура, сјенокосног воња коњске балеге 
и вриске заводљивих менада, мутна су и далека слика. 
Осјећа да вријеме протиче јалово, у бескорисном ишче-
кивању да буде боље. Сједи у својој радној соби притис-
нут страдањима и горким искуством и недвосмислено 
препознаје да у тешком животу није осјетио моралне и 
хумане вриједности. Зна, наковањ је по коме су ударали 
сви чекићи. Здрава логика му једино враћа мир. Прија-
тељ ће га посјетити иза поднева; биће задовољан ако га 
до тада ни једна црна мисао не савлада. Када помисли да 
Таифу неће доћи, доктор стиже. У башти хотела посмат-

рали су лишће што жути у крошњи старог кестена, ћас-
кали о проблемима. Три младе жене за сусједним столом 
су заћутале – слушале су Нерба и доктора.

„Како да будем другачији?”, рече Нербо, „када 
ми је сиромаштво стална брига: мада знам, ако бих се 
обогатио, то је брига више. Живјети значи: радовати се 
постојању! Док постојимо, бриге нас неће заобилазити. 
У пријатељима лежи мој разлог истрајавања; трајем да 
и пријатељи имају исти разлог. Најчешће сà̀м сâм, раз-
мишљам, а када размишљам, привидно нисам сâм. Људи 
постају чудан сој. Да би добро живили данас, запос-
тављају и јуче и сутра: мало је оних чија су пријатељства 
старија од посљедње трпезе – њих глад више мучи но 
духовно сиромаштво. Знаш, Таифу, да се од емоција не 
живи, а са емоцијама живот може бити радостан. Ко јед-
ном упозна свјетлост, тама му се ни у сну не догађа.”

„Мислиш ли, Нербо?”, упита Таифу, „да вјечито мо-
жеш бити усамљен.”

„И када бих знао да ме то чека, моје моралне пре-
мисе се не би мијењале. Смртан човјек остаје смртан: 
слава се не купује новцем. Можемо имати све: шта то 
вриједи ако смо несретни. Једном сà̀м истински волио. 
Сваки пут када сам желио љубав открити у другој жени, 
није је било. Зар је доживљај без емоција истина? Не, 
пријатељу, то је само задовољење нагона. Зар животиње 
мање траже? У једном сну заљубио сам се у кошуту. Сва-
ко вече виђали смо се на планинском појилу. У јесен, 
када су наишли ловци, кошута је нестала. Не знајући 
разлог, мислио сам да је сваки њен сусрет са мном само 
потреба за утољењем анималне жеђи. Тражио сам је на 
свим изворима – узалуд. У мекој обали препознаво сам 
њене трагове, но, она је сваки пут ишчезла прије но што 
је видим. Једне вечери крај воде угледах велики камен, 
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избраздан и посивио од старости. Помиловах му махо-
вину и испричах о лијепој кошути. Старина је дуго, дуго 
ћутао. Када помислих да ме није чуо, камен проговори: 
„Она те је вољела. Када је у теби препознала човјека, 
схватила је да можеш постати ловац.”

Мада ми је метафора била јасна, очекивао сам да 
камен још нешто каже. Старина се не јави. Сједох на ка-
мен и закључих да ништа друго нисам могао очекивати, 
сем да је његово искуство са људима као и моје лоше. И 
мени је потребна самоћа, као и камену. Узалудно је дру-
жење ако обострано није прожето емоцијама.” Три жене 
за сусједним столом чежњиво уздахнуше, Нербо их не 
поглада: не што су непознате, вјеровао је да у причи о 
кошути нису разумјеле његов бол.

Када се те вечери касно вратио кући, обузе га туга 
и очај усамљености. Безвољно ослушкује добовање до-
садне кише у олуцима: вјетрови опомињу да јесен може 
имати погану ћуд. Тражио је спас у њежним тоновима 
гитаре. Потом је грозничавао вртио телефонске бројеве, 
одустајао прије но што неко с друге стране и подигне 
слушалицу – ништа му не би одговарало. Мрзовоља и 
депресивност у њему су квасали. Такво расположење га 
походи сваке јесени.

„Када би Бибијана била ту!”, уздишући често је го-
ворио.

„Самоћа је грозна, а она би ми била све. Човјек мора 
с неким комуницирати: радио и телевизија су мртви са-
говорници, с њима нема дијалога.”

Нербо мрзи монолог, хтио би поставити и понеко 
питање, али, коме? Судбина му је корак сасјекла, мисао-
ни вјетрови су једино што га путевима живота носи. На 
крилима маште, стазама личних свјетова Нербо је стизао 
свуда, најчешће на своју Мајевицу. Привидно задовољан 

крстарио је по њенин зáбранима, храстовим и брезовим 
шумама; лијечио се жубором вóдā и умилном симфонијом 
вјетрова у стољетним крошњама: опијао се мирисом сје-
нокоса, ослушкивао трагове шапата старе планине, која 
прича о легендама и чудима прошлости. Загледан у њене 
висове и продолине, дивио се селима и засеоцима: пог-
ледом је низао те бијеле бисере расуте по зеленом длану 
божјег изобиља. Са прољетним вихорима, што под кри-
лима носе прах чедности, опијен, слијетао је у Кисељак. 
Спуштао се на изворе вилинске да на бистрим слатинама 
сјету и тугу опере. Ко зна које већ љето мину, а пред Не-
рбом је дуго вријеме неуроза самовања. Све рјеђе излази 
из куће. Дани су окраћали, ноћи постале предуге – да ли 
ради досадне кише, или несанице коју тешко подноси? 
Студен мрзи. Када би могао удовољити својим жељама, 
давно би отпутовао у предјеле гдје се буди прољеће, или 
трају љетне врућине: ишао би у јужна мора, у недоглед-
не бескраје водене пустоши. Обично му од жеља остаје 
само машта, и она ће му током јесени и зиме бити једина 
утјеха, у чијој ће се топлини скривати. Носиће га вјет-
рови православне душе по унутрашњим пространствима 
немирног сопства. Пловиће на сплаву маште и неоства-
ривих жеља по свим чудесним мјестима, која се у тим 
необичним жељама јављају. У ријетким часовима реал-
ности, ни накана да оде до јужног Јадрана неће му се 
остварити; о Аркадији и Пенелопиној Итаци нема храб-
рости ни да мисли. Наредних шест мјесеци проводиће у 
својој радној соби маштајући камо да се отисне сљедећег 
љета. Једина је реалност његова Мајевица, или хладовина 
коју му може понудити његов младеновачки дом и двије 
прелијепе терасе с предње и дворишне стране. Одатле ће 
у мислима, попут знаменитог морског вука, кретати са 
својом имагинарном фрегатом у далека и само њему поз-
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ната мôра. Биће то путеви скривени и тајанствени, које 
једино он зна. У сањарењу наћи ће се времена и за Хи-
малаје, зелене прашуме Амазона, непрегледне пустаре 
далеке Аустралије; пловиће тајновитим водама Бермудс-
ког троугла, и непојмљивим бескрајима Пацифика. Нико 
не зна као он уживити у улогу авантуристе и маштара. 
Реалношћу је презасићен, нада му је онолика колико се 
од судбине може очекивати. Зато су му сањарења и ми-
саоне авантуре једини начин да заборави биједу време-
на, у коме су изгледи да ће опстати незнатни. Најчешће 
довољно му је да прочита књигу о великим мореплов-
цима и пустоловима, и тако, посредством маште и сам 
се отисне у водена беспућа гдје бесмртни морски вуко-
ви нису били. Ако треба, измислиће он нови океан. Све 
муке и страдања надјачаће у машти. Окићен ловорикама 
тријумфално ће се вратити из немирних вода: упловиће 
у тиху луку самовања, и у миру се припремати за будуће 
пустоловине. И све то га је чинило сретним и било елик-
сир његовом незадовољном јаству. Дуго сања о одласку 
на Свету Гору; осјећа да припада том поднебљу, чини му 
се да тамо нешто мôрā видјети, нешто што га вијековима 
чека. Живот и смрт су дубоке и тајновите непознанице, 
у њих људска радозналост није завирила. Сигуран је да 
је у некој инкарнацији на Атосу боравио; неколико пута 
Свету Гору је у сну походио: на сјеновитим зидовима 
њених манастира сликао фреске, у осами, тишини писао 
религиозне стихове: надахнут дубином медитеранског 
неба, које нигдје није плаво и загонетно као на Атосу, 
чинило му се да види прошлост и будућност, рођење и 
своју смрт, и све што је било прије рођења и што ће бити 
после смрти. За њега су врлетни висови у небеса загле-
дане Свете Горе чувари тајни, почетка и краја, моћи и 
немоћи, рађања и умирања: у часовима опуштања Нербо 

је крстарио њеним беспућима, сретао се с кротким ка-
луђерима што се духом обраћају богу и светим тајнама 
искрено искајавајући гријехове своје и туђе.

Мада у испосницама Атоса никада није био, чини-
ло му се да би његови описи тих пресветих мјеста били 
вјерна слика њихова. Зато он трага за недокучивом љепо-
том давних предања, у којима су наговјештене тајне вре-
мена када је господ ходио земљом, када је човјек, иако 
неук, досезао мудрост и снагу живота и униврезума. У 
часовима усамљености Нербо се предавао мироточивој 
истини, која се златним токовима преливала у молитвама 
честитих калуђера, безгрјешна ширила простором и кроз 
свијест људи уливала у мôра доброте и побожности. Ту 
истину он у себи осјећа искључиво као свето узнесење. 
Живјети значи бити господу захвалан, јер нам он даде 
дух: што из нас говори, у нама мисли, с нама воли. Због 
тога Нербо је чврсто ријешио скорије кренути пут Свете 
Горе. Иако у овим временима човјек живи скромније од 
птице, има мање од немања, само ако га здравље послу-
жи и мир божији завлада, вјерује да ће скорог дана њего-
вом душом завладати мир Свете Горе.

Нербо се одавно за то спрема. 
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сјећање двадесетчетврто

Таштина није производ генетике, 
но људске лукавости

Иза Нерба је још једна непроспавана ноћ. И јутрос 
се осјећао болесно и уморно. Пожеле заспати, али га ма-
тица мисли одвуче у нека времена, далеко, у магловиту 
прошлост, када је на љетњем распусту између седмог и 
осмог разреда, боравио код тетке у Зворнику. Ношен мла-
дошћу није ни слутио вриједности које ће свакодневним 
искуством обогаћивати спознаје његове душе. Неколико 
дана провео је са рођацима врзмајући се по хаосу и мете-
жу илињског панађура. Иако је кућа мала, тетка је има-
ла подстанарку, младу, неудату. Преко празника било је 
много гостију: дешавало се да у мањој соби са два креве-
та на једном спавају Нербова браћа од тетке, а на другом 
он са подстанарком. Стасита и пуначка, једрих образа 
и снажних бутина: имала је дугу плаву косу свијену у 
ситне спирале и сисе велике као лубенице. Када је први 
пут угледао дјевојку, у њеним бадемастим очима нешто 
је заискрило. Млади Нербо ништа није препознао. Ок-
ренут зиду срамежљиво се прибијао уз дрвену страницу 
кревета једва одољевајући огњу у коме су му сагорјевали 
душа и тијело. Из ње се расипала јара и ширио божански 
мирис од којег му се чулност усијавала. Када се све сми-
рило, на улици замрли посљедњи кораци, Нербо више не 
издржа: врео до усијања предаде се грјешном искушењу; 
похота му надвлада страх, а необуздана жеља потисну 
разум. Попут звјери која се прикрада жртви Нербо при-
гуши дах и ослушну: у другом крају собе чуло се дубоко 
и отегнуто дисање.

„Спавају”, помисли, погледа у дјевојку. Свјетлост 
мјесечине се увлачила кроз прозор и купала у бјелини 
њеног лица; груди су се до прскања надимале. Поглед му 
прелетје собом, онда се одлучи. Њене полуотворене усне 
и мирис коже неодољиво су мамили: разрез међу голе-
мим сисама у млађаном Нербу изазва дрхтавицу: ватра 
му је палила тијело; у дубини узавреле дјечачке страсти 
све је изгарало. Била је откривена и он бојажљиво руку 
спусти преко њеног тијела, дланом опрезно крену низ 
ноћни хаљетак: канио је спаваћицу повући навише, а није 
имао храбрости. Њено успорено дисање се мијешало са 
добовањем његовог узбуђеног срца. Трзао се на сваки 
шум; она је мирно спавала. Било је прилично касно када 
се одлучио; дрхтавом руком неподношљиво споро поче 
милити уз њене вреле бутине. Није се ни помакла, нити 
јој се било шта у дисању промијенило; лежала је широко 
отворених бедара, глатких и ужарених, од тога се Нербу 
мутило у глави. Густе маље расуте по Венерином брије-
гу замрсише се с прстима: једва примјетно раширила је 
ноге. Шта је после било, и како се брзо нашао на њој 
– не сјећа се. Маниром искусне проститутке ненаметљи-
во се подвукла гутајући дјечачко тијело. И док је збуњен 
тражио пукотину сласти, чинило му се да ће сагорјети. 
Дохватила је напети још неогрјешен уд и жедно упила у 
себе. Зашто се све нагло завршило није свјестан. Сваки 
пут када се сјети прве еротске авантуре, образе му об-
лије румен. Глатка мирисна кожа и вулканска врелина, 
што је избијала из ње, сагорјели су га. Док је ошамућен 
лежао на дјевојци, чинило му се да је бродоломник кога 
је изненадни талас избацио на врели пијесак непознате 
обале. Под њим се њихала пучина широка и узнемирена, 
бескрајна површина подрхтавала је од силине. За младог 
Нерба бродолом је био завршен. Постиђен тромо се пре-
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валио. Знала је шта га мучи. Провлачећи му прсте кроз 
косу, њежно га је миловала, а њему се чинило као да го-
вори да је сваки почетак тежак. Када се пробудиио, вани 
је кључало од живота. У соби је био сам и то га обрадова. 
Како би поднио нелагодност да му се поглед с њеним 
сретне?

Од тада, кад помисли на своје прво еротско пота-
пање, испуни га неизмјеран срам. Сад сматра да све мимо 
емоционалног доживљаја је биједни разврат. Тај осјећај 
непролазног стида и фрустрираности у њему тиња; то му 
се у ових неколико посљедњих биоенергетских третмана 
догађа. Страхујући да му се прво искуство понови и са 
исцјелитељком, оклијева да тамо оде, мада зна да га њих 
двоје ишчекују. Нербу је занимљиво дружење с њима јер 
знају шта хоће: исцјелитељ поштује туђе мишљење, тач-
ност му је одлика којом се, нажалост, мало људи може 
похвалити: своје ставове потчињава корекцији, здраву 
аргументацију саговорника усваја као исправно начело. 
Исцјелитељка је нешто друго: женска логика, Нербу се 
чини занимљивом. Темељито размишља једино о поро-
дици, остало препушта стихији живота и вољи судби-
не. Искуство јој је горко, вјерује у доброту неба и разум 
људи, иако је баш туђи неразум често водио у очајање. 
Рационалност претпоставља емоцијама, па су оне, када 
је еротика у питању, запостављене. Ганута ситним ус-
тупком или пажњом велике је проблеме занемаривала; 
од неспоразума умјела је изазвати скандал. Њена љутња 
је кратког даха, па, мада склона површности, хуманост 
је краси. Нербо зна да га она опет жели!, да ће се њена 
еротска глад претворити у циљ. То му не смета. Није 
равнодушан на могућност да се тај чин, без обостраних 
емоција, може преобратити у своју супротност. Човјеку 
су други онолико добри колико доброте има у себи. Та 

чињеница је непромјенљива и зато Нербо исцјелитељку 
прихвата каква јесте. Без обизра што неке особености 
не одобрава, обоје су му драги, и радује се сретању са 
њима. Доживљава их на различите начине; у томе нала-
зи богатство које живот чини љепшим. Што му се она 
сваки пут нуди, то га подсјећа на анималну потребу, у 
којој нема емотивне чаролије, на оно што му се догоди-
ло са сисатом проститутком у теткиној кући. Сјети се 
смијешне, биједне авантуре са средовјечном Фламанком, 
у Холандији. Све се дешавало у њеним колима, далеко од 
града, у бескрајној равници, чији је монотони пејзаж из-
гледао фригидно као пјеге на лицу црвенокосе даме. Док 
се Нербо стијешњен на задњем сједишту знојио да би 
оправдао српски идентитет, фригидна Низоземка гриц-
кала је сендвич.

Синоћ, с пријатељем сједећи на хотелској тераси, 
примјетио је да га једна од три даме проматра. Није равно-
душан, мада зна да је много шта судбином предодређено. 
Жеље најчешће остају жеље. Сјети се чудноватих седам 
дана и ноћи у којима је без контролисане свијести дожи-
вио много невјероватног. Упита шта су снови. Да ли су 
тамни одбљесак фрустриране душе?, или понављање не-
чега што се раније у животу, или у животима прије овог, 
дешавало? Можда су нејасно предсказање? Та подсвјес-
на путовања нису без разлога. Машта не досеже само до 
могућег и реалног. Чуда се догађају, Нербо у чуда вје-
рује. Људски сан је једно од чуда. Свако људско искуство 
свјесно или несвјесно, приписује менталној хигијени, од 
ње зависи колико ће добра или зла у нама бити. Човјек 
је, по промисли божјој, синтеза духа и физикума, енер-
гије и материје, могућег и немогућег: свака особеност 
има обиљежја каквим их чини физичка и ментална чис-
тота. Нербо није сигуран која је од њих битнија, али: што 
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је човјек на нижем цивилизацијском ступњу, у његовој 
стварности, макар инстиктивно, ментална хигијена је 
здравија; код бића са мање материјалних проблема слика 
је обрнута: у првом примјеру човјек је минимално нар-
цисоидан, у другом то је најчешће свјесно наглашено. Ту 
и лежи одговор на питање зашто је човјек отуђен, сви-
реп, нехуман и охол. Таштина није производ генетике но 
људске лукавости. 

сјећање двадесетпето

Сјећања на њу ипак могу бити и лијепа и вјечна

У Нербовим очима Миољско љето разметало се 
зрелином златних прелива и богатством рода у мору је-
сењег сунца. Дубоки трагови претрпаних кола шарали су 
пољске путеве, ратарске пјесме берби ковитлале су зра-
ком надигравајући се са вјетровима смијеха и радовања. 
И гдје год би поглед пао, румен зреле љетине нудила је 
сокове сласти јатима задовољних птица. Богатство јесе-
ни купало се у слаповима миољске сунчеве ријеке – све 
се гибало од рода и зрелине. Рâна јесен гнијездила се у 
оку небеске дубине умивена јутарњом росом разигране 
свјетлости. Почетком октобра у Нербов стан дођоше три 
даме, које је видио с пријатељем на хотелској тераси. У 
друштву тих лијепих жена кренуо је на планину, у посје-
ту маленој сликарској колонији, у архаичној рустици 
времешног манастира. Са врха планине, кроз измаглицу 
сањиве котлине упијао је патинасте кровове свога Мла-
деновца исликане маховином и лишајевима. Мада се с 
дамама једном видио, њихова идеја да се иде на планину 
допала му се. Одавно не слика, па се радовао сусрету са 
колегама, који су у мирису ланеног уља и терпентина, 
загледани у бјелину сликарског платна, снивали свјето-
ве чуда и фантастике. Нербо обожава женско друштво, 
иако поводљиве и лакомислене, непосредније су и скло-
не импресији изненадног сусрета. Све га то мотивише 
и чини динамичнијим: подложан сентименту препушта 
се емоцијама стављајући на провјеру лепршавост свога 
духа и креативност маште. Жена за воланом га је у хо-
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телу дискретно проматрала. Нербу се чинило да је овај 
сусрет наставак хотелске епизоде. Док су се пели ошт-
рим серпентинама, ћаскање их је откривало. Трудили су 
се да оставе утисак срдачности и повјерења. Жене су се 
надметале да кажу о себи што више; чаврљање је текло 
спонтано, и то му се допадало: очаравао га је њихов оп-
тимизам и радовање животу без тајни. Чудна непосред-
ност стварала је утисак да су му пријатељице – љупке и 
дражесне. Дама за воланом издавајала се суптилношћу и 
богатством духа, меким сањалачким гласом преливеним 
топлином милозвучности: медном дикцијом раскош-
ног колорита будила је у Нербу нешто, више од обичне 
симпатије. Када рече да је у знаку рибе да у слободном 
времену слика, било му је јасно откуд јој привлачност. 
Чулном омамом непримјетно га је увлачила у просторе 
сензибилности. Склона мистици, примјетно религиозна, 
чинила се енигмом у којој би могао неограничено дуго и 
надахнуто изналазити рјешења тајни посебности, а ова 
млада и атрактивна жена имала их је у изобиљу – била 
је онаква за каквом је Нербо чезнуо. На уснама осјети 
сласт шумске јагоде, а мирис перунике испуни простор. 
Пожуда му је нарастала са сваком њеном изговореном 
ријечју. Помисли да њу тражи. Неодољиво га је подсјећа-
ла на његову Бибијану, па се дискретно загледа у лице. 
Бол и далеке успомене се опет јавише. Намах повјерова 
да се судбина поиграла па удесила вријеме и мјесто за 
поновни сусрет, али то осјећање брзо ишчезе. Слути да 
је то само непреболан вапај његове душе. Та лијепа жена 
најмање двадесет година млађа је од Бубе. Претпоставља 
да њено срце припада некоме ко није ту, а ово је један 
од многобројних излета, после којих се освјежена враћа 
човјеку коме се опредјелила. У Нербу је тињала сумња 
да ће јој се икада моћи истински приближити.

Зашто га је данас позвала? Можда је незадовољна 
избором, па су јој повремена напуштања брачног гнијез-
да освјежење, или покушај да живот учини подношљи-
вијим. Помисли се обрадова, и прилици да се повремено 
сретну. Осјети да му ова спознаја прија. Изгледала му је 
реална, у њој није налазио ништа лоше. За њега је брак 
једно од рјешења, које траје онолико колико и здрава 
привлачност међу супружницима. А што да не? људи 
се засите па у повременим излетима у грјешно и недоз-
вољено налазе снагу за истрајавање са оним за кога су 
судбински везани. Понекад Нербо од овога зазире. Сла-
ба су његова емотивна једра да би издржала непознате 
вјетрове туђих наклоности. Сад истом срдачношћу се 
приклањао се дамама на задњем сједишту. Обасипао их 
је бујицама радовања којима га је даривао сусрет. У мла-
дим љупким женама Нербо је истински препознао особе 
здравог духа, способне да се искључе из пакленог темпа 
сулудог живота. Не памти када се посљедњи пут срео са 
оволико оптимизма и срдачности, које би друге наводили 
на помисао да су у сретним браковима ослобођене ово-
земаљских проблема. Живот је танана нит, не треба јој 
много да се прекине. Радост трајања враћала га је у го-
дине одрастања, када му се чинило да никада неће доћи 
вријеме у коме ће се, обогаћен искуством зрелости, ди-
вити неком ко га подсјећа на младост. Дама за воланом 
враћа године младалачког прољећа, распламсава огањ 
чија зрелина загријава срца. Живио је у провинцији, са 
манирима џентлмена. Подједнаку пажњу поклањао је 
свакој занимљивој жени. Пошто се уз планину колима 
није могло, остатак пута ријешише препјешачити. Када 
се први сумрак гнијездио у горостасним крошњама густе 
буковине, сјеновитом шумском стазом приближавали су 
се каменој контури манастирског конака. Мирис терпен-
тина и уљане боје, помијешани са побожним миомири-
сом тамјана и воштаница, пробудише у Нербу носталгију 
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враћајући га у незаборавне дане, када је притајена пре-
живљавања из тамних предјела имагинације и маште 
надахнуто и маестрално преносио на сликарско платно. 
Удахњивао је тој немуштој причи снагу своје животне 
енергије: из ње се вјештом посматрачу наметао логичан 
закључак – слика је све. Колеге с којима се први пут среће 
надметали су се у реторици не штедећи ни теоретска, ни 
практична знања. Машта им се вијала по сликарском 
униврезуму, у коме је централна свјетлост представље-
на као извориште живота, произашла из суптилности 
душе. Необухватни простор са небројеним мисаоним 
галаксијама и колоритним звијежђем је суштина имаги-
нације, а све скупа је најчистије откровење идеје прето-
чене у интимни доживљај на сликарском платну. Да је 
могао сагледати егзотичну игру преливања ланеног уља 
и боја, он би у визији истинској и непатвореној са ту-
гом осликао тамну страну своје душе. Можда би се тада 
свјетлост с небеса загледала у дубине његовог понора и 
снагом непролазности пробудила глад гутајући неизље-
чиво црнило густо стиснуто око ауре. Срећа је пролазна: 
сјећања на њу могу бити и лијепа и вјечна. Са уживањем 
попио је црну кафу и дамама дао за право да је вријеме за 
повратак. У прошлост се не може; у будућности је свјет-
лост сасјечена, визуелно избрисана, сличнија је крају но 
наставку живота у тами. У подножју, у његовом хладном 
дому, чекају га носталгична размишљања о времену боје 
и платна, и успорена садашњица, чија стаза прије води 
у инкарнацију бивших страдања, но у сретнију и извјес-
нију будућност. Нербо не види могућност обнове свога 
физикума; умјесто неминовног одласка, он прижељкује 
поништење рођења. Тако би пред њим изнова изронио 
читав људски вијек, у коме би био и срећнији и задовољ-
нији. Али како то постићи? Сви вјетрови обично дувају у 
једном смјеру, па су путеви за повратак изгубљени. 

сјећање двадестшесто

Није ли то предзнак ваше емотивне наклоности 
према мени

Док је немушто ламентирао, ауто успори. Из раз-
мишљања прену га дама за воланом: „Господине Нивас, 
зашто не бисте са нама посјећивали часове медитације? 
То је два пута недељно у вечерњим сатима. Не би Вам 
много узимало времена.”

„А ко Вам се све тамо мота?”, упита Нербо.
„Углавном сродне душе. У медитирању и духом и 

тијелом надокнађујемо што безобзирно вријеме одузи-
ма.”

„Рекосте – сродне душе?” Нербо је упитно погледа.
„Да, господине Нивас. Не знам како да Вам објас-

ним: Ви сте овдје одскора, не познајете их. То су људи 
широка погледа на живот, у лијепом стиху или филозоф-
ској варници налазе све чему би разуман човјек морао 
тежити. Богатство и љепота им је у мисаоном; потребу за 
медитацијом налазе у усклађењу вјечности духа и про-
мјенљивости физикума. Заљубљеници су осмишљена 
покрета и рационалног утрошка енергије: апостоли сло-
боде мисли и неограниченог кретања: дух им је у свјет-
лости небеса, тијело у минералима земље: поглед им 
лута дубином плаветног свода, а траг им је корито ријеке 
што од изворишта клизи дубоком браздом спознаја: хра-
не се неуништивим флуидом сопствених мисли: лагано 
плове судбинском ушћу утапајући се у море катарзичних 
и ослобођених душа.”

„О, боже, колико поетике у Вашим ријечима!”, диви 
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се Нербо: „Је ли она основни разлог да Вам је дух бес-
крајно ведар, а срећа једино што Вам се догађа?”

„Не у потпуности, господине Нивас. Срећа је при-
вид, можда лаж, мада произилази из жеље. Једино здрав 
дух срећу може осјетити. Чак када би била имагинација, 
довољна је храна да успорава старење и подмлађује мис-
ли.”

„Да, драга моја, нећу персирати кад кажем да си ти 
имагинарна срећа која ми враћа снагу.”

Жена се насмија: „Је ли то предзнак ваше емотивне 
наклоности према мени?”

„Свакако си у праву, само ме чуди како то ниси ра-
није осјетила. Док смо ишли планинском стазом, крета-
ли смо се приљубљени једно уз друго.Зар тада ниси чула 
јеку мог узнемиреног срца и помамно струјање крви у 
прегријаним венама!”

„Не говорите тако гласно, нисмо сами. Волан ми у 
рукама, а ноћ је.”

Нербо се насмија: „Није Вас ваљда много узнеми-
рила моја близина?”

Уздахнула је: „Истина је, господине, Ваше ријечи 
су мелем за душу сваке жене, безазлене, а веома убојите. 
Морате схватити да су и моје емоције рањиве. Док не 
стигнемо кући, не морате проговорити ни ријеч, а то ме 
неће измијенити. Довољно је што сте поред мене, да би 
кола и даље шетала тамо-амо.” Док је говорила, руке су 
јој подрхтавале; ни глас јој није као раније. Изненада ус-
пори и скрену у прво проширење.

„Шта ово треба да значи?”, питале су даме.
„Вријеме је за ноћно танковање и регулацију емо-

тивног притиска”, нашали се Нербо. Жена поред њега 
пребаци руке преко волана, уморно лице спусти међу 
дланове.

„Није ти добро?” упита је нека од дама.
„Добро ми је, мало бих да се одморим. Ноћна вожња 

је много тежа од дневне.” Мотор је мировао, свјетла су 
погашена, око њих влада густа помрчина. Жене иза не-
што су причале, док Нербо је сједио благо заваљен и на-
стојао је проникнути у суштину понашања даме поред. 
Разговор на задњем сједишту постајао је живахнији, Не-
рбо их није разумио. Стјешњен између двије претпос-
тавке покушавао је расплести дилему: да ли је ова жена 
прекинула вожњу ради истинског узнемирења?, или је то 
перфидна игра у којој он треба први да крене?

„Зар овдје, поред пута, куда пролазе бројна вози-
ла?”, питао се.

На задњем сједишту напетих чула мада привидно 
заузете разговором, двије „тигрице” помно ослушкују 
помјерање и шум сприједа. Благо се закрену, лијеву руку 
пребаци преко наслоњача, полу-профилом се нађе према 
женама. Повременим уплитањем у разговор претварао 
се да их слуша, дланом је клизио глатком бутином жене 
за воланом. Отварала му се махнито гњечећи руком ње-
гову мишицу, а он је улазио дубље. У часу фарови ауто-
мобила у пролазу освјетлише простор у колима. Нербо 
се повуче. Када их изнова обави тама, наставак препусти 
жени. Схватила је, није се преварио. Узнемирена глад-
но крену унутрашњом страном Нербове наткољенице и 
заустави се кад дотаче напети уд. Дрхтала је неодлучна. 
Нербо јој поможе: свуче рајсфешлус, окрену се дамама. 
Силовито га је стискала и махнито трљала док јој се убр-
зано дисање претварало у дахтање. Када је изгледало да 
све измиче контроли, Нербо пронађе дугме радија па му-
зика прекри шумове и цвиљење. Кад пребаци јакну из-
међу два сједишта, она заборави стид и околност: гладно 
урони у врелину његових емоција и све крену шашаво 
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и неконтролисано: попут разјарене тигрице увлачила му 
се у предјеле стидног и забрањеног. Трзала се и дахта-
ла, грчила и цвилила, ужарени длан се топио захваћен 
ватром пожуде: стискала је и упијала препуштајући се 
навали женске похоте. Нербо осјети мирис дуње, и тад 
еротска помама и њега повуче у просторе грјешног. Тама 
постаде гушћа. Обуздавајући силину дахтања увлачио 
јој се дубље под нарозану сукњу. Жена уздрхта, даме иза 
прекинуше разговор. То Нерба не поколеба – стигао је у 
недозвољено и стидно – забрани врела живота се отво-
рише, препозна ватру и облик грјешног плода: топли и 
зрели изливали су се сокови страсти натапајући усијане 
и жедне душе; из распуклог божанског пупољка ширили 
су се омамни мириси цвјетања напајајући силину Нербо-
вог даха. Опојни воњ ужитка надимао је простор у ауто-
мобилу до прскања. Тихо јечање из подсвијести мрсило 
се са слатком спознајом и љепотом наслућене еротике. И 
даме иза захвати немир: тиха прича постаде бучна, чи-
нило се да их је више: чаврљале су ошамућене мирисима 
наговјештеног задовољства; обузимала их је анимална 
незајажљивост и попут плиме ширила се у пробуђеним 
чулима. У колима постаде тијесно; тама се згушњавала. 
Жена за воланом пригушено јекну, изви тијело уназад и 
уздрхта, па се задовољно опусти . И у Нербу се све пок-
рену: пали га ватра вулканске магме, увлачи у сласно са-
горјевање у коме се мијеша силина анималног и љепота 
спознаје свршене љубавне игре. У тренутку чулне екс-
плозије Нербо марамицом упи сокове еротског пљуска. 
Жена за воланом мирно је сједила, благо забачене гла-
ве и рамена, као да медитира. Даме иза њих захваћене 
чулним немиром урнисале су све што им је додиривало 
тијела. Нечија рука, њежно обгрли Нербов врат мрсећи 
му браду: заузет марамицом на миловање не одговори. 

Отвори прозор, рубац натопљен сјеменом плодности оде 
у помрчину. Припаљујући цигарету, дама поред рече да 
се боље осјећа, могу кренути.

„И ја сам за то”, сложи се Нербо.
Разговор иза утихну, све је мировало; нечији прсти 

и даље су пожудно миловали Нербова маљава прса.
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сјећање двадесетседмо

Бијела сам и пролазна, обнављам се попут смрти

Нербо је одлучио да опет оде исцјелитељу. Привла-
чила га је та мала кућа иза високе ограде. Чинило му се 
да је од посљедњег виђења све кренуло чудно, без реда: 
западао је у нервне кризе, брзо се узбуђивао... И догађање 
са три даме сматра прекрасном глупошћу. Срамежљиво 
се питао да ли су жене иза наслутиле њихову бестидну 
игру. А дама из кабриолета не налази за сходно да му се 
јави макар телефоном. Било би му лакше. Прижељкивао 
је да опет буду заједно. Њено ћутање упућивало га је на 
закључак да се сукобила с пријатељицама; а можда је њој 
све оно било ружно, па посрамљена и не помишља да му 
телефонира. Ко зна да ли га се сјећа. Из подсвјести му 
се јави лик Бибијанин, па потражи сличност међу њима. 
Била је то лажна утјеха, још један вапај за давном сликом 
коју не зна да ли ће икада поново угледати. Тридесет про-
теклих година је понор који једино мисли могу премос-
тити. Да ли се током оних чудесних седам дана и ноћи, 
док је безнадежно тумарао својим физичким и душевним 
лимбом, несвјесно сретао и са једном и са другом? Нису 
ли оне једна мисао растргнута на два дијела, смјештена 
у два различита времена? А тежњу да се поново споје 
уништава бјелокоси фатум, његова коб и анатема, што не 
да ни здравој мисли да се смири. Здрава мисао потребна 
је Нербу бар колико је инстинкт животињи вриједан.

Душевно узнемирен утону у чудно преживљавање. 
Постави му се необично, можда пресудно питање: Ко су 
све те жене? Желио је наћи одговор; од конфузије, која 

га баца у очај, одговор не препознаде. Мјесто на коме се 
налази није гдје би требало да буде.

„Гдје сам?”, упита се с невјерицом. „На проклетој 
земљи?, или у небесима? Можда у црном паклу пред 
искушењем?, или пред олтаром господњим за кајање? 
Можда нигдје тамо нисам? Можда сам у себи? Ослуш-
кујем се не бих ли бол и патњу надвладао. Можда кроз 
успомене наслућујем будућност, а покоравам се страху 
тражећи опроштај за гријехове из прошлости?”

Док је ламентирао, с Неба бљесну свјетлост и он 
угледа два ока што су исијавала плавом хладноћом. Као 
густа мрежа свилених нити, небом се вијало мноштво 
истих црвених врпци, од којих ни у сну није имао мира.

„Боже мој, ко ме то посматра?”, завапи. Нико не од-
говори. Једино се из хладних очију презир и пријетња 
појачаше. То Нерба не збуни.

„Ако у мени тражиш покајника, то нисам”, смирено 
рече.

„Препознајеш ли у мени дрзника, можда бих могао 
бити: ако очекујеш да према себи будем свиреп, залуд се 
надаш. Црвеног паука пакла на мене шаљеш, препознао 
сам га. Узалуд мислиш да ће његове црвене нити самртне 
пређе бити довољно јака омча око мога врата. Вараш се, 
скаради. Ако си демон, твоме сатаништу не припадам. 
Ако си привид, већ би морала нестати. Опомињем те – 
иди путем својим, моју судбину препусти мени.”

С неба тад загрми и муње поцијепаше таму. И под-
ругљив кикот проломи се однекуд.

„Зло сам у теби”, издвоји се глас из несносне буке.
„Бијела сам и пролазна, али обнављам се попут смр-

ти. Из твојих рађања моја клица ниче, у твојим животима 
судбина сам, пратим те, близу је час када ћеш у мени фа-
тум свој препознати. Ја не журим, узалуд су твоји кораци 
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заваравања. Гдје год да идеш, свом посљедњем часу се 
ближиш.”

Од подругљивог кикотања све се затресе. Нербо је 
канио нешто рећи, снажан жубор потока, што се створи 
испред, одвуче му поглед. Благи вјетар из крила свјет-
лосних птица помилова му лице. Са сребрнасте коре 
воденог стабла свјетлост бљесну, свуда се просу рибља 
крљушт. У Нербов поглед врати се дан. Звјездане искре 
с пламених врхова загријаше му душу. Дуг женски уздах 
врати му мисли – сјети се Бибијане. Чује јој глас – негдје 
из дубине долази, дозива тужног старца. Нербо угледа: 
старчеве руке спуштају се с небеса и милују стабло чу-
десног дрвета.

„Ко је тај времешни човјек?”, питао се.
„Можда ми пророк ћутањем о светом дрвету истину 

говори? Да ли су руке његове казна, или с неког другог 
гријех спирају? Какве тајне чува ово чудесно стабло? 
Зашто га старац сузама окајава? Ја у њему јесам лик 
Бибијанин видио и осмјех сам препознао, драг и непре-
болан. Да л′ њена звијезда још на небу пламти?, ил' тугом 
и сузама таму манастира освјетљава?”

То старац не зна. Негдје је високо у беспућима пла-
нина, а у односу на свевид ниско је, притиснут облацима, 
за кору светог дрвета видици му приковани. Док је Нер-
бо размишљао, некаква плавичаста свјетлост увуче му се 
у поглед. Мирис дуњина цвата разли му се душом зама-
гљујући сјећање. Бјежећи од провиђења лагано је тонуо 
у заборав прижељкујући да што прије заспи. Телефон за-
звони, врати га у стварност. Неко га је узнемиравао, као и 
прошли пут, сада му је свеједно, не љути га. Зна да ће она 
звати, ако треба, данима ће чекати. Дуга путовања обич-
но су заморна; циљ коме човјек иде, замор поништава. 
Нада је људском бићу као и свјетлост јутра када се злат-

на из сунчевог погледа разлива. Сунчева топлина је и у 
човјеку. Да није тако, од чега би му душа била блажена? 
Како би му очи тамом путовале, а срце куцало? Нербо 
зна да је човјек трпељив, може много поднијети. Не зна 
ко га бездушно узнемирава. Он је живот давно подјелио 
на двије вриједности: страна по којој човјек гази охол и 
неразуман за њега је саблазан. Зар се човјек разликује од 
анималног ако по нагону живот усмјерава? Ваздух, вода, 
храна, и љубавне чари – једине су нужности по којима 
смо слични животињама. Све остало је људско проклетс-
тво, неизмјерна таштина и грамзивост. Рођењем мало ко 
је другом предодређен. Понешто генетски наслиједимо; 
сву несавршеност у сопственој незасити препознајемо. 
Док размишља, по стоти пут овог поподнева некаква дво-
нога високоразумна животиња узнемирава га телефоном. 
Хтио би се јавити. Ипак сумња да може поднијети глас 
жене која се руга и вријеђа га. Пресели се на предњу те-
расу. Омамљен миољским сунцем попут гуштера опусти 
се у платненој столици за одмарање.

„Можда ми се она свети?”, помисли.
„Не, то ипак није њен глас; не могу повјеровати 

да жена њеног духа може себи дозволити такву скаред-
ност.”

Лежи и осјећа се чудно; да некакав, ко зна одакле 
усмјерен зрак, снагом телепатије растаче његову психу. 
Предпоставља да га неко гледа, да му погледом кида 
мисли. То га боли као да му преосјетљивим нервним 
суставом ровари. Лежаљку помјери, а чим се смири, 
нелагодност се понови, сигнал се изнова огласи. Нербо 
се не помаче. Док је позив трајао, непријатног осјећаја 
нема. Када телефон утихну, нечија бесмислена игра се 
настави. Она је ту негдје, у сусједству, ријеши ускрати-
ти јој задовољство. Мирно, без журбе склопи лежаљку и 
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заваравања. Гдје год да идеш, свом посљедњем часу се 
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крену на терасу са дворишне стране. Још неколико пута 
телефон зазвони, па ућута. Ослобођен напасти, опуштен, 
сједи у дебелој хладовини баштенског зида. Мислима се 
враћа у младост, у сарајевске дане: сјећа се сликарске 
класе и посљедњег сусрета са Бибијаном. Док се питао 
гдје би могла сада бити, нада да је жива и да га чека није 
га напуштала.

Као некада забавља га весело чаврљање врабаца ис-
под стрехе: у ораховој крошњи сласно крцка вјеверица: 
у сусједној улици чује се дјечија граја. Нербо погледа у 
небо. Дан је прилично одмакао, а пријатеља нема. Синоћ 
су се договорили да данас оду исцјелитељу; прошло је 
доста од како нису били. Од случаја са несрећном гос-
пођом Нербов се однос према њима много измијенио; 
али, да прекине одлазити – не помишља. Зна да третман 
није једини разлог за сретање. Морао је показати да су 
„кентаури”, мада усамљени, мисаона бића, да у њиховим 
грудима куца срце, саздани су од емоција; да су нимфе 
рањиве као друга божја створења. Показаће јој колико 
човјек може да прашта; да нарушавање туђег мира боли 
као када мир изгубимо. Увјериће ту жену да је тренутак 
страсног бола неупоредиво мања вриједност од мисли 
која о том тренутку снива. Можда ће у њеним очима пре-
познати хладноћу и свирепост којом га Бјелокоса гледа? 
Буде ли тражила у њему насладу, мора прво окус горчине 
осјетити; ако јој се од ње срце не отрује, сласти његове 
имаће у изобиљу.

сјећање двадесетосмо

Вртлог хаоса носио га је попут олујног вјетра

Однедавно Нербо се спрема да отпутује на југ 
земље. Ходочасник му је причао да је у Манастиру светог 
Василија Острошког срео његову Бибијану. Из разговора 
с њом сазнао је да дуже времена борави у приморској 
богомољи, али се имена цркве не сјећа. То му побожни 
човјек каза.

Нербо иде негдје тамо, а не зна камо се упутио. Јед-
нолично клопарање спорог воза, што се попут змије про-
влачио луговима и усјецима шумовите западне Србије, 
приморавало је ријетке путнике да гласно разговарају. 
Кад се композиција увлачила у тунеле, пролазила кроз 
клисуре или преко вијадукта, сви су ћутали. Од силне 
буке, што их је окивала, и њихово ћутање Нербу се чи-
нило прегласно: повремено утањајући у бриге и мисли 
ни воз ни њих није чуо. Вријеме је одмицало, путника 
је било све мање; после неколико станица у купеу је ос-
тао сâм. То му је годило: могао се несметано препушта-
ти машти и сањарењу. Размишљајући о дјевојци што му 
се редовно у сновима јавља, на Бибијану, рà̀ди које се 
упустио у ову неизвјесну авантуру, скоро је заборавио. 
Свјестан је да му се Бјелокоса сваки пут непримјетно и 
лукаво привлачи. Виђао је у обличју младе жене, мада му 
се показивала и на друге начине. Иако се вјешто претва-
рала, Нербо је препознавао. При сваком сусрету њен би 
му се чежњиви поглед, благ и свиреп, мио и пријетећи, 
неодољиво доимао, без бојазни да би Нербова опсјед-
нутост изгледом дјевојке могла бити потиснута. Бијелу 
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косу и ситне плетенице, што су јој прекривале обнажена 
леђа и крхка рамена, много пута је сретао. Шта је непре-
стано тјера да му се и у сну и на јави прикрада, не зна. Да 
ли је она заиста жртва његовог првог гријеха? Зар су ми-
нули вјекови прекратко вријеме да би га Нербо окајао? 
Изненадан бљесак свјетлости споља, док се воз извлачио 
из тунела, врати га у стварност. Поспаним, скоро гаслим 
погледом одлута кроз прозор. Вани се спуштао сумрак, 
то га не обрадова. Ко мрке гравуре на старим минија-
турама лијењо су промицала насеља, сјенке горостасног 
дрвећа и усамљене куће. Врлетни кањони и беспућа за-
падних планинских кланаца наговјештавали су да се воз 
примиче граници са Црном Гором. Нерба је опсједало 
нестрпљење и жеља да што прије протутњи кроз камени-
те и безводне масиве Монтенегра. Сам у купеу, загледан 
у прозор и таму лагано се враћао скоро заборављеним 
успоменама. Испуњен носталгијом, што га већ годинама 
притишће, присјећа се своје Бибијане. Питао се да ли је 
ово путовање посљедњи покушај, да за њом више неће 
трагати. Или ће му, као много пута раније, ово надање 
бити још једна неиспуњена жеља.

Уморно главу Нербо безвољно наслони на хладњи-
каву страну купеа: благо зибање и једнолично добовање 
точкова одвукоше га у дријемеж. И чим му сан склопи 
очи, на сједишту с друге стране видје дјевојку: има дугу 
бијелу косу увијену у безброј ситних плетеница, на блије-
дом лицу блистају крупне азурноплаве очи. Претварајући 
се да је изненађена погледа у Нерба и осмјехну се.

„Неће сметати да Вам се на путу у прошлост при-
дружим?”, пружи руке према Нербу. Ријечи одјекнуше 
сабласно и подругљиво. Прије но што је ишта могао 
рећи, у свјест му се усели потмуо топот и удаљено рзање 
помјешано са њиском помамних ждрјебица. Запахну га 

киселаст воњ зрелог коњског зноја. То га не узнемири. 
Нешто му је говорило да је ову чудесно лијепу дјевојку 
много пута сретао, не зна када и гдје. Сјећа се њене дуге 
бијеле косе и ситних плетеница. Као да некога очекује, 
погледа према вратима и упита камо путује. Опчињен 
њеним изгледом тренутак је ћутао, па одговори.

Дјевојка обори поглед: „Жао ми је, ја силазим неко-
лико станица прије.” 

Нербо се не сјећа да ли је још нешто казала. Годи-
ло му је када се неочекивано нашла у његовом загрљају. 
Топле усне и невин мирис младог женског тијела, што 
га је подсјећало на тек расцвјетани ирис, упознао је. 
Неочекиван позив да се задржи у њеном граду без раз-
мишљања прихвати. Увјеравала га је да ће њена мајка 
због тога бити сретна, да на оца, који више личи на коња 
него на човјека, не обраћа пажњу. Омамљен нестварном 
љепотом дјевојке, скоро да није пратио шта му говори. 
Када стигоше у кућу њених, чу препознатљиво рзање. 
Нелагодност је једва прикривао: „Да ли сам на грјешно-
ме мјесту, гдје оргијање кентаура и сјенокосни воњ суве 
коњске балеге никада не престају?”

У њеном оцу наслути лукавог Хирона: у зачуђујуће 
младој мајци незаситу Нефелу препозна. Учини му се да 
је обоје на својој Мајевици виђао.

Са породичним ручком ишло је релативно споро, 
али на то није могао да утиче. Прижељкивао је да се та 
грађанска обичајност што прије заврши. Када је касније 
с дјевојком изашао у град, све што је видио изгледало је 
чудно и нестварно. Испуњен невјерицом дивио се бије-
лим палатама од мермера сазданим, са бројним позлаће-
ним куполама и високим каменим луковима, на којима 
као да су небеса почивала. Витки гранитни стубови и 
широке, цвјећњацима украшене стазе стварали су утисак 
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моћи и надреалног. Мада га је обузимала чудна слутња, 
није ни помишљао да путовање настави истога дана. 
Иако су имали довољно времена, из града су се вратили 
касно. Када стигоше, понуду да преспава у кући њених 
родитеља Нербо не прихвати. Све што је тог поподнева и 
вечери чуо и видио сад му се чинило као перфидан увод 
у ружну игру. Захваљући се, пожеле им миран сан, а дје-
војци обећа, да ће ујутру, прије одласка, опет доћи. Била 
је поноћ, град непознат, хотел је ипак брзо пронашао. 
Човјек са рецепције вајкао се да има још само једну сло-
бодну двокреветну собу. С обзиром да је касно, увјеравао 
је Нерба да други лежај сигурно нико неће тражити.

„То не сматрајте проблемом”, рече Нербо.
„Ако се неко појави, ничега спорног неће бити, два 

су кревета.”
Када се распреми, уморан од дуга и напорна дана, 

брзо заспа. Али, сан му није наклоњен. Учини му се да 
чује њежан женски глас, смјер није могао одредити.

„Ја сам магла, ти си вјетар. О, мили, понеси ме, над-
неси се изнад мојих невиних забрана и заштити ме од по-
губности дугих чекања. А када се пробудим, скривена у 
топлини твојих крила, угасићу ти мушку жеђ и напојити 
слатким мирисима првих дјевојачких цвјетања.”

Брзим погледом Нербо претражи собу, а ништа по-
себно не примјети.

„Преморен сам”, помисли. Тек што склопи очи, 
неко тихо покуца. Нербо не одговори одмах. Лупање се 
понови и дуже, и јаче. Устао је, опрезно пришао вратима. 
Када познаде глас човјека са рецепције, отвори.

„Опростите, господине, заиста ми је жао, ствари су 
се искомпликовале: морам изнајмити слободан кревет, у 
њему треба да спава ова лијепа дама. Мада сам јој све 
објаснио, каже да други избор нема.”

У први мах Нербо повјерова да сâња. Дјевојка пред 
њим истински га је збуњивала: исте плаве очи какве је 
протекле ноћи срео у возу.

„Зар нисам с њом цијели дан и пола ноћи провео?”, 
помисли и боље се загледа у лице младе жене.

„Боже, па то је Бјелокоса, мој црни фатум, што ми 
се дуже времена у сну јавља.”

Молећиво погледа човјека са рецепције, не рече 
ништа. Поучен горким искуством из ранијих страдања, 
очекивао је болно и тешко искушење. Свјестан да не 
може бирати, помирљиво рече: „Ако млада дама тако 
жели, што би ми сметало. Остатак ноћи могу провести 
ћаскајући с Вама на рецепцији.”

„О, не, господине Нивас, то никако, не долази у об-
зир”, благо негодујући умијеша се дјевојка.

„Нас смо двоје, и кревета два. Зашто би нама пристој-
ним људима сметало да јутро дочекамо у истој соби?”

Смјешкајући се човјек са рецепције слеже рамени-
ма, пожеле лаку ноћ. Нербо је био у недоумици, ипак не 
рече ништа: леже, окрете се к зиду да би млада дама без 
неугодности могла да се свуче.

„Господине Нербо...”
Он је прекиде: „Није ли чудно, госпођице, да ме ос-

ловљавате именом, као да се однекуд познајемо.”
Затечена, тренутак је ћутала, Нербу се чинило да 

смишља одговор.
„Зар Вас није господин са рецепције тако осло-

вио?”, смјешећи се узврати дјевојка задовољна својом 
домишљатошћу. Нербо не рече ништа, мада је био 
убијеђен да његово име службеник хотела није поменуо. 
Наметљиво јој се загледа у очи тражећи бар мрву нечега 
по чему би био сигуран да је то дјевојка из воза, или ме-
нада из ординације Хотела „Метропол”? Можда је млада 
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жена из Петрове брвнаре?, ил' гола дјевојка са стублине 
дједа Манојла? Сјећа се да му се показала у брвнари оца 
Јована; једном му се улагивала у сиједој коси старца са 
гуслама. Касније је у његов бијели штап претворена, па 
још неколико пута у бијелу ждрјебицу. Нербо не зна на 
какве му се све начине прикрадала. Слути да га мрзи, 
да му несто грозно спрема, ипак је морао уважити њен 
лукави одговор. Зато не рече ништа. Још једном погледа 
њено скоро наго тијело, па се окрену к зиду.

„Господине Нербо, саставила бих наше кревете, ноћу 
ме је страх: мирнија ћу бити ако спавам ближе Вама.”

У Нербу се појача слутња.
Док је смишљао шта да каже, дјевојка зачуђујуће 

лако свој лежај привуче његовом. Неравнодушан схва-
ти да му је ћутање једини избор. Претварао се да га је 
сан савладао, а да заспи није било изгледа. Мучило га 
је дуго и низвјесно ишчекивање. Цијелим бићем личио 
је на уплашену звијер када кроз шум вјетра ослушкује 
шта се око ње дешава. Прије но што заспа, Нербо осјети 
благо миловање, као да му се мека измаглица на лице 
спушта. Сјети се телефонског позива из претходног 
дана, сигуран да је глас био њен. Више није у дилеми 
да је дјевојка из воза и ова што поред њега лежи иста 
особа. Обузе га немоћ, уздахну препуштајући се вољи 
удеса. Вани, у помрчини, злослутно, јечала је тишина. 
Ноћ спарна, радо би се открио. Смије ли она знати да је 
будан? Док је сагоријевао у вртлогу страха и недоуми-
ца, дјевојка се ослободи прекривача. Мијешајући се са 
снажним рзањем и изазовном њиском, што су долази-
ли са свих страна, њено убрзано дисање се појачавало. 
Чулно омамљена окрену се на бок, бестидно милујући 
Нербово ужарено тијело. Умиљавала се њежно и мазно, 
потом је страсније мрсила маље по прсима. Премирући 

од страха није се помакао. Опрхван немиром и слутњом 
дисао је тихо и успорено не помишљајући да узврати. 
Претварао се да није будан и прижељкивао да се догоди 
што му нуди. Од надошле пожуде биће му се усијавало, 
а вреле ноздрве помамно шириле. Надолажење страсти 
једва је обуздавао. А када јој врели длан крену наниже, 
из Нерба ишчиле страх. Силина спутаване пожуде зама-
гли му мисли, грч суздржљивости попусти. Док се ос-
лобођен предрасуда окретао, нудећи ужарена бедра она 
му се подвлачила. На врелим уснама осјети сласт ње-
них. Цијелим бићем страсно се предавао, несигуран да 
ли сања. Захваћен чулним пламеном, попут изгладњеле 
звјери, баци се на дјевојку. Жестином разбуктале чежње 
она му узврати. И док се нага и врела грчила и подрхта-
вала, немирним рукама претраживала му је најстидније 
дијелове тијела. Брда непатворене чедности се разма-
коше, а тамни понор неслућених дубина отвори. Преко 
запаљених небеса запараше громови и све се силно уско-
меша. Пљусак мушке похоте штедро је натапао пресахла 
врела њених долина. Надолазећа плима дивље страсти 
незадрживо се растакала по расјелини што јој се гладно 
отварала подно Венериног бријега. Врела и устрептала 
жедно је упијала наплавине његове чулне помаме. Од си-
лине еротске ватре, чинило му се, горе и земља и небо. 
Захваћени истим огњем, устрептали, пропињали су се 
разбуђени врхови, јечали ужарени усјеци и нарастале не-
слућене поплаве жудње. Из таме замршених честара ди-
зали су се мирисни вјетрови хладећи прегријана тијела. 
А онда се пробудише сви угашени вулкани. Из њега про-
куља ерупција усијане магме палећи обнажену бјелину 
њихових тијела. У ватреном пиру сна и јаве, при неми-
лосрдном судару небеске чедности и земаљске похоте, 
изливале су се бујице топле млијечи из стидних дубина 
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тек зарудјелих матичњака. Све се предавало грјешном 
вртлогу блуди; притајени оркани чежње размакоше ве-
лове стида. С напором враћајући се стварности Нербо јој 
се загледа у лице. Беживотно и блиједо учини му се мр-
тво. Окрвављене очне дупље сабласно су зјапиле праз-
не, а на модрим уснама стискао се грч самртан и укочен. 
Дуга, бијела коса, искидана и замршена, црвенила се од 
крви. Ни топлине у даху дјевојке није било. Уплашен уз-
дрхта сигуран да под њим лежи тијело демона. Док је 
посматрао блиједу и непомичну, сјети се крваве размеђе 
Храстове Косе, рјечице Тавне и Карауле; и нагрђеног 
Бјелокосиног лица се сјети. Око њега започе невиђен ме-
теж: унаоколо се разлијегао густ топот и снажно рзање 
кентаура; и помамна њиска неопашених ждрјебица одне-
куд је допирала. Покушавао се отети из леденог загрљаја 
смрти; неумољиве попут окова давиле су га њене мртве 
руке. Као крв црвена врпца, што га је подсјећала на змију, 
овијала му се преко тијела, стезала снажно око врата, гу-
био је дах. И мада је лежала беживотна и хладна, њему 
се чинило да чује страсно цвиљење и убрзаније дахтање 
нестварне жене. Јави му се онај исти глас што га је будио 
док је тонуо у сан: „Ја сам магла, ти си вјетар, о, мили, 
понеси ме, наднеси се изнад невиних забрана и заштити 
ме од погубности дугих чекања.”

Нербо схвати да оно што се оглашавало прије њеног 
доласка у хотелску собу није био привид.

„То ми се њено етерично биће јављало”, прошапу-
та загледан у лице блиједе жене. Три пута се прекрсти, 
живост у дјевојку се врати. Изнова му се подавала вре-
ла и незасита, неуморно тражећи као да сулуда игра тек 
почиње. Помисли да су мртвило њенога тијела и ледени 
сјај из укоченог погледа привид његове смртничке сла-
бости, грозно подјсећање на давни сан, чијих потресних 

слика никако да се ослободи. Похотна њиска омамљених 
ждрјебица и бијесно рзање мужевних кентаура опет су 
се тискали око њега: извлаче се из зидова, стропошта-
вају из плафона, ничу из подова. Убитачни вртлог хаоса 
витлао га је као олујни вјетар када са сјенокоса понесе 
осушену траву. Убрзо простор хотелске собе воњао је 
на топлу сперму и благ мирис младог зноја. Неуморна, 
гладним рукама миловала му је набреклу мушку израс-
лину похотно је увлачећи међу своје ужарене бутине: 
жедно му се отварала, а он на измаку снаге. Ово га под-
сјети на исцјелитељку и њено изругивање кентаурима, 
дубоко удахну и опет јој се загледа у лице. Зачудо, на 
њему више није било љепоте која му је разум мутила. 
Блиједа и бескрвна личила је на демона ријешена да 
из њега исциједи и посљедњу кап крви. Тим лудилом 
незаситим мучила га је још неко вријеме, онда и сама 
спласну. Тијелом јој прође блага дрхтавица, са усана се 
разли уздах задовољства. Празна и исцрпљена испружи 
се преко изгужване постељине укочено зурећи у плафон, 
као да Нербо није ту. Попут трома таласа и он се одваља 
на своју страну. Шта му се догодило?, да ли је од свега 
истински нешто доживио? – не зна. Када се пробудио, 
од хотелске собе и Бјелокосе није било ни трага. Једино 
му се у запушеним носницама отужно тијеснио презрео 
воњ коњског зноја; простор у купеу још је мирисао на 
тек опашену женску пожуду. Нербо се дрјемљиво про-
тегну, зијевну и полуотвореним очима погледа кроз про-
зор, у таму. Ријетка, жмирава свјетла насеља успореније 
су клизила кроз помрчину.

„Стигао сам”, јекну Нербо и обрадова се. А када се 
воз заустави, сиђе и дугим корацима крену према ста-
ничној згради. Ослобођен од преживљеног ужаса раз-
мишљао је о чудесном сну, испуњен зебњом да ће и овог 
пута трагање за Бибијаном бити узалудно.
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сјећање двадесетдевето

Он вјерује у судбину и не помишља 
да јој се супротстави

Кад стиже до отворених врата, запахну га бајат воњ 
непровјетрености и дуванског дима. Мада је вани било 
прохладно, ријеши да не улази у станичну чекаоницу. Од 
мора је млак вјетар доносио опор укус соли. Оштар ми-
рис зреле боровине дражио му је нос и грло. Лијењо се 
протегну, лице узнесе небу, снажно удахну. Као никада 
осјети алкалну благотворност Медитерана.

„Ово је живот”, помисли Нербо омамљен егзотич-
ним дахом расцвјетале лаванде.

„Када бих педаљ земље имао, од ових обала никада 
се не бих одвајао.”

Сјетно уздахну, погледом одлута широком пучином: 
бескрајном површином лијењо су се ваљали модри тала-
си милујући поспане плаже и обнажену бјелину камених 
литица. Јутрило се. Високо изнад запјенушалих плићака, 
на крилима млаких вјетрова, усамљени галебови вреба-
ли су ситну рибу. У њиховим пискутавим крицима Не-
рбо је препознавао нека давна времена. Враћао се љету 
када је први пут угледао море. Боравак на обали текао је 
у досади и љенчарењу, првих осам дана, опсједнут раз-
мишљањем о Бибијани. У ноћи, почетком деветог дана 
страшна провала облака сручи се на Петровац; праћена 
грмљавином и муњама таму је претварала у дан – под-
сјећала је на судњи час. Подивљали валови, пропети и 
намргођени, гоњени с пучине неком тајном силом, ка-
нили су потопити насеље. Наплавине и бујице бјешњеле 

су на све стране: носиле су аутомобиле, камп-приколице, 
столове и столице са хотелских тераса, кафанску амбала-
жу и све што се на путу нашло. Дуж плаже сударале су се 
двије побјешњеле воде – земаљска с пучине, и небеска, 
што је ваљала све. Права је срећа да се ово десило ноћу, 
ко зна шта се могло догодити успаниченим и на овакве 
прилике ненавикнутим туристима. Пред зору олуја утих-
ну: уједначено добовање досадне ситне кише отегну се 
цијелог дана. Захлађéње, које је у септембру овдје права 
ријеткост, за Нерба је крај љетовања. Убрзано се поче 
паковати да би наредног јутра првим аутобусом обалске 
линије отпутовао до залива. Ноћ је прошла у кошмару. 
Сањао је порушене манастире и непрегледна гробља са 
бијелим марамама преко крстача. Када свану, свраћање 
у Котор, Херцег Нови и Тиват искључи јер, снови су му 
говорили да тамо нема потребе ићи. Речено му је да је 
Бибијана у једној од мањих богомоља. Времешна калуђе-
рица у Петровцу сликовито и препознатљиво описала му 
је лик жене, која једино може бити Бибијана. Манастир 
је прилично далек, ипак се нада да је дјевојка тамо.

Пред великом дрвеном капијом, заглављеном у ви-
соки камени зид, није дуго чекао. Испоштена старица 
утонула у ризу, из које су само мршаво лице и руке вири-
ли, прошапута: „Бог ти помого, да си благословен, сине. 
Чиме те могу услужити?”

Док је Нербо говорио, пажљиво је слушала. Мада 
јој је са лица исијавало блаженство, у очима се препоз-
навао немир: „Сине грјешни, иако је редовница Јефимија 
коју тражиш, овдје – не могу те обрадовати. Мало го-
вори, тужна је, веома тужна: молитве су јој сузама на-
топљене. О њој знам оно што ми је повјерила; потресна 
је то и непреболна прича – судбина коју нико не може 
измјенити.”
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„Могу ли је накратко видјети?”, замоли Нербо. 
Жена одмахну, у очима јој заблисташе сузе: „Много шта 
нам је у судбини, грјешни сине, и она те доводи у часу 
који ти није наклоњен. Путеви што овом манастиру воде 
зарасли су. У карантину смо, тугу једино осјећамо. Опа-
ка болест хара божијим храмом, а кључеви од врата спа-
сења нестали су. Кораци наши давно су утихнули. Да ли 
ће стазе живота у овом дворишту бити обновљене – то 
само господ зна. Некада је испосница била испуњена 
молитвама и спокојством, сада овим хладним простором 
самују тужна подсјећања на преране смрти. Болест нас 
је преполовила. Знам ко си, синко: врати се стазом из-
бављења, то сигурно и она жели.”

На сивим зидовима богомоље, прозорске капке 
прекривао је дебели слој прашине; око храма владали су 
самртни мук и ништавило. Нербо се сјети сна у коме је 
видио старца и планину; сјети се и грјешне жене у игри 
са псом; и младу искушеницу на стази којом се у непов-
рат иде „види”. Загледа се у времешну монахињу: лице 
јој блиједо и изборано, очи тужне и уморне:

„Схватам Вас, мајко. Молим да ово дате мојој Би-
бијани.”, са врâта скиде сребрни ланчић и пружи га ста-
рици.

„Буде ли судбина неумољива, са овим ће јој лакше 
бити.” Погледа старицу, заћута. Зна да оне иза испош-
тених зидова својих душа самују и, сем дугих молит-
ви и успомена о којима никада не говоре, друге истине 
немају. Монахиња засузи. Тихо, као да жели да је само 
Нербо чује, рече: „Бог љубав благосиља, сине. У само-
ћи, успомене су пламен који душе грије. Гријех није во-
лети, гријех је љубав не узвратити. Она је небески дар 
старији од мржње. Садашњост не постоји: она је оштри 
брид судбине, који трајање дијели на успомене и недо-

живљено. Све што нам се до сада десило ружно и лијепо 
однијеле су матице неповрата; идемо неизвјесности којој 
лице не видимо. Ако је у судбини да се с Бибијаном опет 
сретнеш, то је воља усуда, ни њени ни твоји гријехови 
препрека не могу бити. Ни живот, ни смрт – нису у рука-
ма човјека: једно умирање цијена је једном рађању. Ако 
вам се вољом небеса стазе опет укрсте, нема силе, мимо 
господа, која другу истину може прорећи. Небеса су бес-
крајна, путеве им нико није сагледао.”

Не скривајући збуњеност Нербо је зурио у старицу. 
Препознала је његову дилему: „Знам шта говорим, сине 
грјешни. Моје ријечи нису воља моја. Уз божију помоћ 
пођи, нека те благослов свуда прати.” Нербо се побожно 
миран врати у Петровац. Наредног јутра утрпа се у први 
аутобус, крену кући, с намером да сврати у манастир све-
тог Василија Острошког. Међутим, у путу вријеме се по-
горша. Лако обучен тешко је подносио наглу климатску 
промјену. Док је прилазио Никшићу, ријеши да не пре-
кида путовање. За први викенд, када се невријеме смири, 
доћи ће у Острог. Нербо је одувјек сматрао да је све у 
вољи судбине. Иако му она и трећи пут не дозвољава да 
посјети станиште својих предака, он вјерује у судбину и 
не помишља да јој се супротстави.
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сјећање тридесето

Мудрост је у осјећању мјере; само истински 
смисао за мјеру од људи ствара мудраце

Бескорисно путовање створило је дубок ожиљак 
на Нербовој испаћеној души. Мада му се није ишло, са 
пријатељем крену исцјелитељевој кући. Касно по подне 
стигоше пред кровињару иза велике дрвене капије. Ома-
лена чекаоница празна. Одмах им се јави исцјелитељка. 
Таифу укључи радио, Нербо уђе у ординацију.

„Данас празнујете”, нашали се.
„Скоро је тако. Најважније је да ћемо бити сами”, очи 

јој бљеснуше. „Шеф је на путу, зашто то не искористити?”
„Када се враћа?”
„За неки дан, до недеље.”
„Значи, изабрао сам погрешно вријеме.”
Жена као да га није чула: дрхтала је и убрзано диса-

ла свијајући се снажније око његовог врата. Мада изне-
нађен, није се бранио.

„Искварена лудице мушка, зашто те дуго нема? 
Скитараш се унаоколо. Мислила сам да више никада не-
ћеш доћи... А добро знаш шта си учинио од моје душе.”

Нербо покуша да се ишчупа из осињака ријечи и 
пољубаца. Стиснут уза зид, кроз који се не може, не ис-
траја у накани. Осјећа да га је жедна као пустиња кише, 
зато на грубост не помишља. Устрептала, завлачила му је 
руке у косу, у њедра...

„Неко би нас могао изненадити”, опомену је Нербо 
долазећи до даха.

„Не бој се, мили, опусти се, грли ме. Неће нико ући 
док га не позовем. Ово је моје пландиште, у њему хоћу 

да будем сретна. Дуго сам прилику чекала.” Нербо се из-
мицао, мигољио и повлачио покушавајући исклизнути, 
али простора за узмицање нeмa.

„Ти си заиста луда, разум си изгубила. Зар овдје, и 
сада? Међу танким зидовима, a врата зјапе расушена, као 
да их нема. Oво раздрндано канабе шкрипи попут ђер-
ма.”

Учини му се да се смирује, и обрадова се, ал' закрат-
ко. Неуморна, упорношћу кртице дубље се увлачила то-
лећи жедну похоту. Догура га до лежаја. Чудећи се свему 
што се догађа, дозволи да с њиме чини све што кâни. Од-
сутан, ослушкивао је жестоко хучање вјетра што споља 
наваљује на прозор. Из чекаонице се чула тиха музика; 
тактови валцера скоро да су се поклапали са ритмом ње-
ног дахтања.

„Боже, да није слатко, било би смијешно”, подруг-
љиво помисли Нербо.

„Колико ли је мушких гузица трљало овај феди-
прекривач. Колико је сретника морало слушати причу о 
њеном несретном браку и тужном самовању. Сваки јадник 
мислио је да јој је посљедњи и једини. Бројне је ждријеп-
це, на овом чуду, што лежајем назива, својим маљавим 
ногама зауздавала.” Изненадно појачавање невремена 
одвуче му пажњу. Све што се дешавало, у чему је судје-
ловао, више је било несвјесно узвраћање, но истинско 
присуство еротском насиљу. Дубоко удахну: „Шта се ово 
са мном дешава? Равнодушан сам као да се са женама 
сусрећем једино у сну. Ова ми је одавно сан пореметила. 
Бројне непроспаване ноћи сам само о њој мислио. Она 
ме присиљава да узмем оно што дуго желим.”

Олуја је бјеснила; снажан бљесак муње, близак пра-
сак грома уздрма трошну кућицу. На тренутак то је врати 
у стварност: сем што је уздрхтала и пригушено крикну-
ла, не би ничег што би оправдало Нербову наду да ће се 
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силовање прекинути. Жестина дивљих вјетрова и тама, 
гурали су се на мокром стаклу као да се надмећу ко ће 
прије провалити у стијешњени простор: све се тресло и 
шкрипало. Сјети се сна и мртвога лица Бјелокосе, њеног 
леденог и укоченог тијела, и све му ово постаде ружно 
и одвратно. Учини му се да чује нечије кораке, погледа 
према вратима: „Шта ако неко од сусједа дође?”, упита. 
Ћутала је помамно трљајући сисама по његовим зноја-
вим прсима; стезала га је бутинама око слабина, поди-
зала се и спуштала гладно прождирући ужарену мушку 
израслину: руке му завлачила у косу, дугим пољупцима 
спречавала да говори.

„Нешто сам те питао!”, уграби Нербо.
„О, мили, казала сам ти да смо сами.”
Тијело јој уздрхта, жешће поче кретати куковима. 

Квасила га је и циједила помамније упијајући његов пре-
напети уд. Као да га олуја понесе, у Нербу се све распу-
че. Неутажива врелина, што га је из ње палила, замагли 
сјећања на Бјелокосу, и све се вртоглаво покрену. Про-
стор се ширио и стискао, удаљавао и примицао преза-
сићен воњем сперме и зноја. Мрвљен неслућеном снагом 
матице, што је носила све, био је немоћан да се брани. 
Захуктала и неутољива одвлачила га је у дубину виро-
ва страсти, у бездани вртлог пожуде и дахтања, од којих 
ни рику вјетра није чуо. Силина помаме надјачавала се с 
таласима миољског пљуска. У набујалим водама похоте 
бесповратно се губио. Опијен препусти се плими емо-
ција у којој су и једно и друго сагорјевали. Кретала је 
боковима дивље, у трзајима, страсно и незасито, као у 
тренуцима посљедње љепоте. И док су се муње смјењи-
вале, а громови надјачавали, ослобођен страха ватреним 
стријелама жудно је урањао у тамне дубине еротске вре-
лине незасите жене. Чинило му се да га жестина њене 

игре циједи и исушује, меље и растаче, ломи и сабија, 
да ће сваку кап крви из њега исисати. Одговарао је на-
валама њеног невремена што у њему дивља. Захваћен 
врелином сопственог огња изгарао је у посљедњој ват-
ри. Олуја у њој је бјеснила, мрвила Нерба: чинило се да 
неће престати. Пљусак поче јењавати. Понека се види 
муња, усамљена грмљавина чује се у даљини. И њена 
похота лагано се стишавала. Уздрхта, па се опет припи 
уз Нерба: убрзанији покрети, трзаји и махнито кретање 
бедрима наговјештавали су крај игре. Пригушено крик-
ну, зари нокте у Нербова прса, дивље му загризе усну. 
Њен суманути плес је свршен. Остали су разливени тра-
гови еротског пљуска и слатки воњ ослобођене страсти. 
Уморни и исцрпљени – она задовољна, он недефини-
сан. И док је исцјелитељка маштала, он је ослушкивао 
шумове споља и тиху мелодију из чекаонице. Немоћан 
да одговори на питање – чему ово. Мада је изгледала 
опуштена, Нербо је знао да је то привид, да се накана у 
њој буди. Наслућивао је сличну олују, а његова ватра се 
гасила. Хтједе устати, она га обгрли: „Још мало, мили.” 
Нисмо стигли до дна, чаше, тамо је највише сласти. Је-
дини мој, зашто си нестрпљив?, гдје журиш? Ко зна када 
ћу опет бити сама!”

„Зар ти није доста, заборавила си на мога пријатеља 
у чекаоници. Чашу медовине испити до дна значи попи-
ти сваку будућу радост; живот није само једна прилика, 
нити га у једној прилици можемо потрошити. Мудрост је 
у осјећању мјере, а само истински смисао за мјеру ствара 
мудраце. Ти си већ претјерала.” Кратко га је гледала, па 
га пољуби: „Какву кафу желиш?”

„Хвала, ти и Таифу пијте је без мене.” Изашла је из 
ординације. Вани су нестајали посљедњи трагови олује. 
Јека тишине се тијеснила, односила мисли првом сусре-
ту с Бјелокосом. Обузе га слутња да ли је сањао.
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сјећање тридесетпрво

Кад стадо нема овна предводника, судбина му је 
да лута беспућима 

Исцјелитељка је постигла шта је жељела; њој је 
небитно да ли је Нербо задовољан. Он је разумије: љу-
бавна игра је њена потреба, ментално ишчашење, или 
патолошко стање на које се не може утицати. Њен пре-
наглашени еротски нагон побуна је запостављене жене 
против фрустрираности, када је у несретном браку мора-
ла трпити прилично дуго. У вријеме наизглед бескрајног 
поста је „изгладнила”, па јој је задовољење и потреба за 
душевним растерећењем. Емоције су јој замрле, а неког 
да заволи скоро је невјероватно. Дуго је одбачена и уса-
мљена, а усамљеност није добра. Размишљање Нерба 
врати у године када је, понесен читањем Сидарте, дани-
ма тумарао својом Мајевицом. Желио је испробати како 
је бити испосник. Ту своју несвакидашњу потребу поис-
товјећује са исцјелитељкином глађу за еротиком. У тој 
савршености, или несавршености, колико човјек спозна 
добра, више се опија злом. Да ли би једног и другог било 
мање да човјека не опсједа радозналост? Нербо се сјети 
старог свештеника и разговора с њим. Ако је радозна-
лост болест, зар бисмо смјели пустити јој на вољу. Бог 
зна каквом би се показала: била би отров, или, можда, 
лијек! Све је у вољи небеса; дешава се само оно што је 
давно одлучено. У смрт нико радо нe иде; она никога не 
заобилази. Судбина је вријеме проведено у страховима. 
Да ли исцјелитељка нешто лоше чини ако се страховима 
супротставља. Зар живот одувјек није пука авантура?

„Баш пука авантура”, тужно осмјехнут, промрмља 
Нербо. Загледа се у исцјелитељку и пријатеља па се вра-
ти у свој свијет. Изнова мисли на Сидарту и давну пус-
толовину; сјећа се планине и прашњавог друма, за који 
није знао ни одакле ни камо води, сигуран да се ни један 
пут не завршава у беспућу. Свака ријека има свој извор 
и тежњу да ушћу стигне, и свака стаза има полазиште и 
извјестан крај. Био је дубоко ушао у шуме кад му ситно 
јецање пастирске бронзе привуче пажњу: на зеленом бар-
шуну горског пашњака стадо, а у сјенци риђе храстови-
не видје пастирицу. У очима јој чуђење као да смртника 
никада није срела. Нербо помисли да је нимфа. Осврну 
се унаоколо, али никога више није било. Још једном пог-
леда дјевојку, искорачи с друма, упита: „Ако продужим 
овим путем, сем што ћу тебе изгубити, да ли ме већа не-
срећа може снаћи?”

Дјевојка се лукаво насмија: „Да беспућем до сада 
ниси ишао,са мном се не би срео. Кренеш ли даље, чека 
те страдање, а повратак води у очај. Останеш ли овдје, 
никамо нећеш стићи.”

Нерба збунише њене ријечи. О каквом беспућу она 
говори и безнађу стаза којима хода? Бронза се не чује, 
бијело стадо некуд ишчезе.

„Гдје ти се благо изгуби?”, упита је.
„Благо?”, поновила је подругљиво.
„Кад стадо нема овна предводника, судбина му је 

да беспућима лута. Као ти, Нербо Нивасе кир Караулане, 
што без циља планином вијаш.”

Препозна Нербо да је мудра и боље се загледа. Њена 
сњежнобијела коса увијена у бројне плетенице и крупне 
азурноплаве очи на некога су подсјећале. Она га је пу-
ним именом ословила; у гласу и у погледу давни презир 
препозна.
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„Ти ниси чобаница!”
„Чобаница”, понови церећи се.
„А зар ти, јадни Нербо, мислиш да си шаман? Да-

леко је земља гдје живе људи испосници, а твој будалас-
ти занос није љубав рођењем добијена, но смртничка 
страст, у којој узалуд тражиш себе.”

„Не знам о чему говориш”, одмахну Нербо.
„Претвараш се, јадниче”, презриво узврати дјевој-

ка. „Запамти: једно срећеш у књигама, друго је истина 
која емоције покреће. Много читаш, а мало од тога ко-
ристиш. Књиге пишу докони људи зато што ништа дру-
го радити не умију. То чине да би страстима удовољили. 
Они су књишки свијет, у којем је и почетак и крај свим 
њиховим смртничким жељама. Све је то лажно. У себе 
се загледај, заблуђени Нербо, шамане заборави. Ти жи-
вот видиш као шуму опаке дивљине, у њој једино пре-
познајеш станиште звјери и демона. Зар лукави Сидарта, 
набјеђени шаман што те опчини, сву мудрост живота не 
спозна од просјака и испосника што шумама и пустиња-
ма тумарају? Вјерујеш да је слово знање. Није, Нербо, 
оно је само бездна ризница, у којој се мисли чувају од за-
борава. Запамти: човјек мислима господари. Путеви су у 
животу многи као што су и судбине бројне, а коначиште 
свима је једно. Тајне трајања нису у књигама, књиге сва-
ко може читати. Оне су у сопственој спознаји у искуству, 
које може бити добро и зло, у њима је и сласт и горчина. 
Човјек што не спозна о томе не мисли, и радост и бол 
његово су бреме. Млади Сидарта је ослушкивао ријеку, 
она му је открила путеве нирване и сансаре. Мислиш ли, 
заблуђени Нербо, да се савршенство уравнотежења духа 
и физикума може досегнути? Страдањем и испаштањем 
посуте су стазе којима се свјетлости иде. Зар бисмо се 
знали дивити истини, ако се са лажима не бисмо срета-

ли. Врати се путу своме, Нербо Нивасе кир Караулане, 
на вјетрометини мајевичких раскршћа потражи страну 
одакле се сунце твога живота рађа. Индија је далеко, 
њена философија таштом Европљанину недокучива је. 
Ви мислите да су границе ваших учења цивилизацијски 
крај свијета. Лукави мандарини тек иза тих граница не-
измјерног пространства богатство духа наслућују. Ваша 
философија препуна је мјешина конфузије и неразумних 
мисли; тек незнатна елита њену суштину разазнаје. Коме 
треба такво учење? Горе у свјетлости Ласе, на мисаоном 
крову свијета, сваки је налђорпа философ, и сваки обич-
ни гонич стоке у учењу мудрих гуруа душу кријепи. Ваш 
хришћански господ је на небу: њихов бог је у њима. Он 
је: и мисао, и љубав, истина и једини пут; он је и нирвана 
и сансара. Он је Ом.”

Нербо помисли да је луда. Боље се загледа и примје-
ти да је дјевојка нага. А кад угледа свиленкасте маље ра-
суте по венерином забрану, у њему се покренуше сокови 
страсти, пожеле је. Дјевојка га сажаљиво погледа: „Ос-
лободи се те смртничке заблуде, несретни човјече, и чуј 
ме. Једном, одавно, у мом недирнутом врелу чедности 
хтио си ватру пожуде своје угасити. Кентаури ме од тебе 
отеше, а ти си биједно узмакао. Ни онда у накани твојој 
према мени љубави није било, па ни жеље ни храбрости 
да ме заштитиш. А, ево, у теби гријешном похота се опет 
јавља. Ти заборављаш да си у земљи Хиронове дјеце, да 
свој први гријех ниси искупио.”

Нербо се сјети да је ове ријечи чуо раније, па „од-
лута” у прошлост. И видје слику из једног давног сна: 
види Манојлову стублину и дјевојку нагу, на кориту сје-
ди: чује жубор точила и хук вјетра у крошњама: кошуту 
бијелу види и презир у њеним очима.

„Да, ово је она, Бјелокоса”, прошапута. „О, боже, 
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„Ти ниси чобаница!”
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зар ми се и сада прикрада?, зар опет освету спрема?”
„Нербо, зашто не би с нама попио кафу?”, обрати 

му се исцјелитељка.
Мисаоно одсутан Нербо се трже, ненаметљиво јој 

се загледа у лице: „Господе, мислио сам да је она.”
„Ко она?”, изненађено упита жена.
Нербо одмахну: „Не, не, ти немаш онако бијелу косу 

и прелијепе очи боје неба. Твоје груди не исцвјетавају 
модром перуником, нити су укуса шумских јагода.”

Док је говорио, некакав кикот јечао је у њему и око 
њега. Мрке сјенке човјеколиких чудовишта, на којима су 
промицале наге менаде, долазиле су са свих страна. Ис-
пред, на бијелом кентауру јахала је дјевојка дуге бијеле 
косе и махала му. 

„Исусе Христе, ево је опет”, завапи Нербо, длано-
вима прекри очи.

„Нешто сам те питала, Нербо. Зашто ми не одгово-
риш?, да ниси уморан?, је ли ти добро?”

Тек сада је препознао исцјелитељку.
„Добро сам. Од чега бих био уморан? У дијалогу 

сам с мислима, на Вас сам скоро и заборавио.”
Док је говорио, болно уздахну, дланом пређе преко 

лица. Око њега неста метежа и слика ужаса.
„Прилично лоше изгледаш, Нербо. Блијед си, чини 

ми се уплашен.”
„Гријешиш, душо, само сам поспан, није ми до раз-

говора. Не занима ме твоје трућање. Више ниси усамље-
на, то ме радује”, наруга се и погледа у пријатеља. 

Поцрвенила је. Беспомоћно слеже раменима с не-
вјерицом блудећи час у једног, час у другог.

„Вријеме је да кренемо”, мрзовољно процједи Не-
рбо.

„Зар већ?”. Нербо не одговори. То је не збуни.

„Долазите ли сутра?”, упита.
„За пријатеља не знам, ја сигурно нећу. Замара ме 

лажно претварање, самоћа је за то најбољи лијек.”
Испратила их је без ријечи. Кад изађоше на улицу, 

Нербо се стресе, снажно удахну као да се ослобађа теш-
ког терета. Док су ћутећи корачали, Нербо се сјети ове 
кућице и сна, старе калуђерице и мисли својих грјешних. 
Показа му се и слика гробне капеле, баш као да је пред 
њим. Чује пјесму и шум крила; златаста свјетлост као да 
с небеса долази, свуда је около. Погледа у пријатеља, али 
му на лицу не примјети промјену.

„Боже мој, ја хаулцинирам”, помисли. Из сумрака 
чу се сова, Нерба обузе осјећај да се њему јавља. Кад се 
зов птице понови, Таифу упита:

„Шта јој је овако рано?”
„За некога је можда већ касно”, одговори Нербо.
Горе високо, небом, жмиркале су звијезде, а по баш-

тама и око уснулих кућа вијала се етерична душа млаког 
повјетарца. Меко шапутање лишћа одвлачио му је мисли 
у времена која је скоро заборавио. И док су му сјећања 
израњала, из помрчине зачу се шум крила, а огромна 
сјенка птичурине прелете. Слике из оних седам конфуз-
них дана и ноћи опет оживеше. Осјећа: сан га обузима, 
види и планину и поток, и небоземно дрво са кором од 
рибљих крљушти. Из мрака га гледају закрвављене очи 
длакаве сподобе, а бијела ждрјебица у облак претворена 
лагано небесима се диже. Из облака густ снијег пада као 
да ће му пут затрпати. А онда снијега нема, Бјелокоса са 
пуном чашом румене течности гледа га, цери му се. У 
новој слици он и пријатељ нису у његовој улици: Уморни 
и боси вуку се прашњавим друмом, а из даљине зове их 
отац Јован. Иза њега црква, и кућа у пламену. Потом све 
нестаје.
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Те ноћи дуго није заспао.
Много пута слике су му се из прошлости враћале, 

нарочито ружне, које је у чудним сновима „виђао”.
У тами чује нечије кораке, шапате густе и нера-

зумљиве, пријетњу и кикотање у њима препознаје. Ош-
тар задах коњског зноја осјећа: заглушан топот, рзање 
кентаура и њиска ждрјебица се умножавају. Нешто му се 
спрема: шта и када ће га стићи, није могао наслутити.

„Зашто ме све ово прогони?”, помисли и скоро оп-
сова.

„Да ли је исцјелитељка демон? Или се опаки дух 
Бјелокосе у њеном смртном тијелу скрива. Господе, до-
кад ће ме та проклета авет пратити?”, тужно завапи.

сјећање тридесетдруго

Ко громом погођен Нербо клону

Са материјалом за књигу о исцјелитељима није нај-
боље ишло. Пријатељ му предложи да посјете још неког 
самозваног мага:

„Можда бисмо могли отићи оном о коме сам ти при-
чао. Нови Сад није далеко, вриједи пробати.”

Нербо сумњичаво заврти главом:
„Свима је циљ узети паре, а жалосно је гледати када, 

служећи се дланом и виском, углавном сиротињи, празне 
џепове истресају. Из њихових искустава тешко ћемо из-
вући корист која може помоћи у писању ове књиге.”

„Ја се с тобом не бих сложио”, успротиви се Таифу. 
„Говорим ти о изузетном терапеуту: третмани су му син-
теза биоенергије и аутосугестивних сензација. Редовном 
лијечењу придружује макробиотику и низ мисаоних и 
физичких вјежби. За опуштање духа и тијела препору-
чује црквену литературу и музику класика. Словак је, у 
зрелим годинама, принципијелан и поштен човјек.”

Нербо нехајно одмахну: „Пријатељу, то што је пош-
тен објеси мачку о реп. О тим камелеонима мени не 
мораш причати. Ипак, одлазак планирај за сљедећу сед-
мицу. Него, има ли код тог твог метузалема гужве?”

„Баш никада. Сваки пацијент има уговорени термин, 
чекаоница је полупразна. Човјек зна како треба радити, 
и зато, чини ми се, има све. Вила му је попут дворца: ис-
пред је парк – ботаничка башта, а иза спортски терени. 
Новац му је посљедње о чему мисли; услуге наплаћује 
тек да није џаба; ако неко нема, не тражи.”
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тен објеси мачку о реп. О тим камелеонима мени не 
мораш причати. Ипак, одлазак планирај за сљедећу сед-
мицу. Него, има ли код тог твог метузалема гужве?”

„Баш никада. Сваки пацијент има уговорени термин, 
чекаоница је полупразна. Човјек зна како треба радити, 
и зато, чини ми се, има све. Вила му је попут дворца: ис-
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„Кад је тако, старца зови што прије, само гледај да 
нас прими по подне. Сан ми је поремећен, прилично кас-
но устајем. Него, шта да чинимо за бензин: код препро-
даваца је прескуп, а на пумпама га нема?”

„То препусти мени”, рече Таифу. „Цјелокупна орга-
низација моја је брига. Обезбјеђујем и вожњу, и клопу и 
пиће, а у пакету добијаш и женску приде.” Мада се чи-
нило нереалним, ово посљедње Нерба заголица. Знао је 
да су и у пријатеља џепови пуни празних шака, па причу 
схвати за шалу.

„Мора да си нафтом пропишао, Ибн ел Хећиме од 
Кувајта”, пецну га Нербо. 

„Рекао сам ти – не брини. Чему толика сумња? Зар 
сам ти некад нешто обећао, а није испоштовано?”

„Не поричем, али у свему има много шта нелогич-
но: дарежљив може бити ко има, а ти и ја, сем голе рије-
чи, шта бисмо друго могли понудити?”

„То је прошлост, мој Нербо; времена се мијењају. 
Тајну ти нећу открити. Враћам ти само дио дуга за шкр-
тост када је исцјелитељка у питању.”

Нербо звизну: „Значи тако, о њу си се окачио. Ја већ 
видим нагодбу. Само те упозоравам да женска изузетно 
воли оне радње. Мени приговара да сам јој силовао душу, 
а више би вољела када би јој неко удовољио тијелу. Ето, 
сад знаш шта те чека.” 

„Нудиш ли ми трампу?”, упита Таифу.
„Само ако желиш.”
„Онда ме чуј, Нербо. Мачка о којој ти говорим 

млађа је од исцјелитељке, али женска има све – од бат-
ка до парушљака. Истина и она се жали на душу и оз-
лојеђено срце, али, када сам је први пут туцнуо у виме, 
риба се ошамутила. Зà̀борави и на срце и на душу: поче 
дахтати и пјенити, жестоко мијешати и цвилити,па по-

мислих да јој није добро. Стење и преврће очима, као 
да издише. Ухватила ми се за пишало, па брекће ко вр-
шалица. Кунем ти се, жена је чудо од секса. Док се ја 
знојим, она мазним и дрхтавим гласом цитира Превера, 
Лорку и Јесењина. Да не знам ко су, мислио бих да на-
браја своје јебаче. Колико је врела, толико брзо лендише, 
зато тражи чêсто. Мада успорен, ипак се некако шлепам. 
За сада иде. За узврат она одговара на сваку моју жељу: 
лóва, бензин, изласци, вриједни поклони и путовања, а 
ауто углавном возим ја. Да је неки бабац, па да трошећи 
животну уштеђевину плаћа моју младост, разумио бих 
је, али је цура тек у цвјетању. Шеви плави кабриолет, а 
перје јој по посљедњој моди.”

„Плави кабриолет!”, прекиде га Нербо.
„Јеси ли се возио у њему?”
„Небројено пута.”
„Има ли радио?”
„Свакако – Blaupunkt.”
„Откуд знаш?”
„Одмах је десно, до волана. Дугме за паљење му по-

ломљено.”
Таифу није скривао чуђење.
„Добру си рибу упецао”, рече му Нербо. „Како ти је 

пошло за руком?”
„Не знам, све се догодило чудновато брзо, чини ми 

се да си ти дијелом томе кривац.”
Нербо се загонетно осмјехну.
Казала ми да нас је једном приликом видила скупа; 

а у разговору понешто се о теби распитивала. Изгледала 
је љута. То вече риба ми се сама утрпа. Вечерали смо, 
после ме одвела у своју гајбу, од тада ме не пушта.” Зу-
рећи у празно Нербо је ћутао. У глави му је добовало, као 
да се разум мути. Уздахну: „У реду, пријатељу, све смо 
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утаначили. Када кренемо исцјелитељу, некако наштели 
да и она пође с нама.”

„То бар није тешко, сматрај за урађено.”
„А је ли удата?”, упита Нербо.
„Није, била је.”
Ко громом погођен Нербо клону. Да је оне вечери 

знао да не живи с мужем, двије даме са задњег сједишта 
не би представљале сметњу.

„У реду, пријатељу. Ако те исцјелитељка интере-
сује, рачунај да си у њеном седлу.”

Ово посљедње би пун погодак, јер је Таифу од првог 
дана опсједнут том женом. Неизмјерно је желио. Ова 
млађа, згоднија и љепша, мање му је занимљива. Зато 
на њу и бројне скупоцјене поклоне није ни мислио. Не-
рбо зна да се понекад сретну истовјетне душе; љепота, 
материјално изобиље, чак и мисао на лепршавост – губе 
сваку вриједност. Хтједе још нешто питати, али се суздр-
жа. Помисли: „Нисмо ли и превише о њој разговарали? 
Можда је боље, када се сретну утроје, да буде све што 
мора бити.”

Пошто пријатељ оде, Нербо се завуче у радну собу. 
Те ноћи жена из плавог кабриолета била му је у сну.

сјећање тридесеттреће

Жене знају брзо да презру, али брзо праштају

Откако се с пријатељем договорио да оду старом ис-
цјелитељу, био је у знаку припрема за нови сусрет с њом. 
Мора бити довољно лукав да површан утисак, што му се 
догодио на планини, одгура у заборав. Пријатељ му не 
представља проблем, јер се изјаснио за исцјелитељку. Са 
њом се срео случајно; кратка веза им је пролазна аванту-
ра. Таифу није играч њеног стила, обоје су тога свјесни. 
У исцјелитељку затрескан је од када је с Нербом први 
пут посјетио малу кућу. Сада је све требало вратити на 
мјесто. Нербо ништа друго и не жели. Жени из кабрио-
лета потребан је мушкарац снажних емоција; за његовог 
пријатеља то је неважно. Он у партнерки тражи нешто 
друго, нешто материнско: можда су му заштита и разу-
мијевање потребнији од љубави. Он жуди за оним што 
му недостаје, жели некога коме ће бити подређен, ко ће 
се о њему старати. Рано је остао без мајке, а отац, богати 
развратник, злостављао га је. Маћехе, младе, једино су 
знале откривати му своја кољена и тијесне разрезе међу 
сисама. Ма колико се домунђавале, остајале су далеке и 
непознате. Оне су у њему тражиле мужјака, а он у њима 
материнску њежност и старатеља. У овој зрелој исцјели-
тељки, од које је бар десетак година млађи, препознао је 
све за чим тежи, зато њу жели.

Нербо је од првог дана наслућивао да она његовог 
пријатеља не примјећује, и да правила њене игре нико 
не може измјенити. У њеном животу мушкарци су број 
и датум – буду и прођу. Мада понекад изгледа да се за-
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љубила, да због растанка пати, то је привид. У почетку је 
и Нербо дозволио да га обмане. Први разговор, када му 
је много шта рекла о себи, изазвао је у њему сажаљење, 
па је своје муке скоро заборавио. Није га ништа слà̀гала. 
А зашто му је причала о усамљености када су јој везе с 
мушкарцима насушна потреба? О њој зна све, а не прези-
ре је. Њена је интима колико ће се коме повјерити. Ватру 
њене душе синоћ је осјетио, а таквој жени један мушка-
рац је казна. Није пробирљива, а захтијева много. Нербу 
је незанимљива духовно, а и у физичком погледу он тра-
жи нешто друго. Јасно му је да је спој и једног и другог 
тешко наћи, зато му је Бибијана непрекидно у мислима. 
Чекати да се извору врати отекла вода, залудно је. Сада 
му је дама из кабриолета утјеха за којом трà̀гā. Поновни 
сусрети с њом радују га и обесхрабрују. Посјета сликар-
ској колонији на планини је тек бљесак из душе те жене, 
ипак довољан да га опчини. Пријатељ прича о њој, оно 
што Нербо зна. Тијело јој је створено за мажење и за кре-
вет. Наглашене, не прејаке бутине, танак струк и путена 
бедра, уска рамена и једре подигнуте дојке – торзо је од 
кога сви пјесници свијета вијековима плету најљепшу 
поетску чипку. Коса свијетла, благо таласаста, њежно-
бијело лице широко размакнутих вјеђа, крупне сања-
лачке очи – љепотом плијене. Размишљање опет Нерба 
одвуче у сан – сусрет на стублини. Све што је видио код 
те нестварне жене неодољиво га подсјећа на ову, за којом 
вапи. Невјероватно су сличне, ко зрна у нисци бисера. 
Сјети се и путовања возом и слатког ужаса у хотелској 
соби; „видје” њено млитаво тијело на рукама оца Јована. 
Тај свирепи, љупки поглед и сад га прати. Мале румене 
усне, жене из кабриолета, попут зрелих трешања, сласт 
су са недокучивих грана. Док се креће, њише боковима 
као да позива на љубавну игру. За таквом Нербо чезне, а 

она му се једном нудила. Међутим, неизвјесно је шта се 
сада може десити. Био је самоувјерен и површан, касније 
се догодило што је најмање желио – искрено и до краја 
му се препустила: дозволила му је што у сличној прили-
ци другима сигурно не би. Колико је од њега очекивала, 
он не зна. Да јој је могао више дати? Међутим, није имао 
храбрости повући је у мрак; зато сада са зебњом ишчекује 
нови сусрет. Укус његовог плода осјетила је, а да се пуна 
сласт препозна, потребно је вријеме да плод сазри. Од 
како се почео окретати за сукњама, прати га наклоност 
женског свијета. Сјећа се вечери када је свратио у кућу 
своје драге пријатељице. Тамо је затекао њену сусједу, 
младу, елегантну даму. С мужем љекаром живјела је у 
Подрињу, а била је дијете загребачке штрафте. Пријатна 
и сензибилна, опонашала је западне тинејџерке; и мада 
је била мајка, такво држање јој је одговарало. Возила 
је ауто размећући се љепотом и младошћу као да није 
у браку. Завидјеле су јој чак и дјевојке подрињског гра-
дића. Кад је Нербо први пут видио, била је оскудно одје-
вена, скоро нага. Његовом погледу није промакла раскош 
љепоте. Пријатељица их је једно другом претставила; 
мало је недостајало да у збуњености прионе уз Нерба. То 
га није изненадило. Слично му се догађало много пута 
раније. Маниром искусног џентлмена дамину збуњеност 
преиначио је у шармантну шалу. Од тог дана био је њен 
чест гост, кад је муж одсутан. Оно што му је нудила било 
је права ријеткост. Важила је за изузетан спој елегантног 
и сензибилног, пуна манира и духа, шарма и неодољи-
вости – фасцинирала је. Њеном мужу су служба и карије-
ра били најважнији. Његов недостатак смисла за брачне 
чаролије чинио их је само добрим познаницима. Нербо 
је знао то користити. Имала је све сем онога што је у 
малој провинцијској средини код Нерба нашла. Сарајев-
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ски ђак и студент, љетни инвентар београдске штрафте 
и купалишта на Ади, чест путник по западној Европи и, 
изнад свега, урођено обдарен смислом за импровизацију 
– за ову младу жену је дар који није смјела одбити. Он је 
с тим надменим загребачким пургерицама знао водити 
игру: српски одважан, хрватски елегантан, словеначки 
рационалан, црногорски постојан и македонски срачунат 
– оличење изузетног Босанца. У њему је западни свијет 
препознавао егзотику у којој се сучељавају и допуњавају 
византијска умност и римска лукавост.

Касније ће ова жена по њега долазити својим аутом 
и редовно ићи у мали, предиван ресторан на води. Срет-
ни испијаће чаше радости и љубавног отрова. Она ће му 
неколико година бити западна магистрала, којом ће, кад 
пожели, одлутати до Европе, наситити се њене патворе-
ности и снобовске лакомислености. Каткад у чамцу на-
дахнуто су слушали Нербове стихове њој посвећене. У 
касним вечерњим сатима опијаће је носталгични јецај 
његове гитаре, што благо титра у смирају вечерњег ру-
менила. Љубећи га, заједно са мрким сутоном урањаће 
у поспану језерску воду. Тада је истински била сретна; 
сем Нерба за њу други није постојао. Умишљала је да је 
Жизела, или бијели лабуд затечен на површини чароб-
ног језера, којег је за ову прилику Чајковски измислио. 
Била је гејша малих љупких усана, руменим и сочним 
попут шумске јагоде, или пожудна Тахићанка одјевена 
сјенком лишћа палме, кроз чије поспане гране се при-
крада пожудни пољубац мјесеца. Лежала је на палуби, 
косе расуте по његовом крилу, грлећи га њежно попут 
вијенца трешњева цвата. Он је обасипао пољупцима 
поклањајући јој најљепше мирисе водених цвјетова, што 
су се у нискама бијела ђердана нудили иза преплануле 
румени његових усана. Ноћни вјетрови су утихли да уз-

дасима не наруше склад заносне игре, у којој ће Ромео 
и Јулија можда доживјети hepi end. У чаролији трепера-
ве небеске звијезде препознавале су вјечиту космичку 
истину – љубав је јача од смрти. Она је Нербу једна од 
многих, у којима је понекад видио божанство, па при-
тајеног демона, чија зла магија траје колико је потреб-
но да емоције поклони другој жени. Каткад то била је 
Штефица, из Марибора, Зденка или Бисерка, из Загре-
ба, Милијана, из Будве, Бибијана или Тања, из Сарајева, 
можда Мандица или Симонида, из Новог Сада, Милица 
и Ратка, из Београда, или Пејтра, из Амстердама. И мада 
се свакој нудио подједнако, оне су ипак биле звјездице 
из разноликих галаксија, лишене могућности да открију 
његово често неоригинално понављање. И баш због тога 
свакој је представљао јединствену боју, коју оне до тада 
у искуству нису имале. Често је опонашао Арсена Лупе-
на, само као крадљивца љубави, обмањујући прелијепе 
жене патвореним драгуљима мушке перфидности. Сада 
се спрема по други пут да осваја исту жену, а у њему 
нема некадашње домишљатости, нема мушке алхемије 
помоћу које је справљао најдјелотворније љубавне на-
питке. У овој жени види цвијет љепоте и неодољивости. 
Приморан је, све што је несмотрено одбацио изнова да 
осваја користећи најтајновитије оружје. Хоће ли његова 
невидљива стријела пронаћи циљ у срцу рањене кошу-
те?, или ће љубавна муња мимоићи мету и залутати у 
мрак женске подозривости и таштине? Можда ће се по-
низити, наравно, у привиду? Покушаће у њеној одурној 
таштини да пробуди трунку дилеме. Онда ће од горчине 
справити мелем који ће њене ране и бол претворити у ра-
дост. Јер, жене знају брзо да презру, али брзо праштају.
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сјећање тридесетчетврто

Умријети од болести – није срамота, живјети 
од срамоте – горе је од болести

Мада уморан од необичног сна из претходне ноћи, 
Нербо прихвати кренути исцјелитељу, о коме је са при-
јатељем разговарао. Возио је Таифу; њих двоје ћаскали 
су иза. Подне тек је минуло, љетна жега немилосрдно 
пржи. Дама из кабриолета је мрсила Нербову чекињас-
ту браду задовољна што су опет заједно. Рано попод-
не пређоше Дунав. Сјеновите обале ријеке клонуле од 
оморе дријемале су у хладовини густих врбљака. Изнад 
бескрајне равнице, милована дахом звјездане прашине, 
треперила је сребрнаста копрена љета. Нови сад се купао 
у свјетлости. Брзо стигоше пред раскошну вилу окруже-
ну брижно његованом живицом и мноштвом егзотичног 
растиња. Високи кипариси у Нербу пробудише успомену 
на посљедњи боравак у Петровцу на мору. Сјећа се да је 
тад осјетио одвратност према киши; досадна и хладна 
данима му је појачавала мрзовољу. Незапамћен пад тем-
пературе спријечио га је да стигне давно прижељкива-
ном манастиру Василија Острошког. Тек што је изашао 
из аута, у даљини, а онда ближе, чуо се снажан топот и 
бијесно рзање; заглушна њиска неопашених ждрјебица 
са свих страна; тежак воњ презрелог коњског зноја за-
пахну га. Нербо се узнемири, слути још једно искушење, 
у коме ће га опет вребати етерична сабласт Бјелокосе. 
Док су корачали мермерном стазом овиченом цвјетња-
цима и модрозеленим травњаком, мисли му је обузимао 
неспокој. Немирним погледом пређе преко затамњених 

прозора: „Сем старца, Таифу, ко још живи у овој кући?”
„Колико знам вила је најчешће празна; сталну пос-

лугу Пан је отпустио по укопу племените Хани. Времеш-
ни госпар је усамљен. Помоћ болеснима и онемоћалима 
једина су му сретања са другима.”

„Тако значи”, више за себе промрси Нербо загледан 
у широке камене лукове и витке стубове прелијепе куће. 
Истог часа густ отужан воњ силовито запахну просто-
ром. Дивље и пријетеће рзање око Нерба се умножавало. 
Дрвени капци на прозорима се затресоше, њему се чини 
да и земља подрхтава. И неразговетне крике чује, љут 
лавеж, плач и кикотање. Када промакоше кроз улазна 
врата, метежа и буке нестаде, свуда влада непојмљива 
тишина. Што су се више спуштали у сутерен, немир у 
Нербу се појачавао; хладноћу и тежак воњ мемле јед-
ва је подносио. Сумњичаво се освртао несигуран да је 
дошао на право мјесто: „Није ваљда да у ад силазим?”, 
мрзовољно промрси зурећи у таму. Дама из кабриолета 
га зачуђено погледа, ништа не рече. С обје стране дугог 
ходника Нербо примјети неколико пролаза; тијелом му 
проструја језа. Стресе се, сјећање га врати у дан када је 
посјетио исцјелитеља у Хотелу „Метропол”. Чини му се 
да види ону грозну бабу и бијесне џилипе разгоропађе-
них кентаура.

„Боже, зар моје страдање почиње, а са чудесним 
старцем још се нисам срео. Кад бих знао гдје сам и камо 
идем. Зар ћу се опет препустити вољи бјелосвјетске ва-
ралице?”, погледа низ ходник гњеван, опсова. Корак-два 
испред Таифу осјети Нербов немир.

„Стигли смо, френд”, хтједе га охрабрити док се 
борио с кваком масивних врата. Улазећи Нербо застаде, 
лоше предосјећање није га варало. Указа му се призор 
који га је много пута унеспокојавао: на ниском постољу 
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од црног мермера усред непровјетрене просторије бије-
ли мртвачки сандук. Тежак и устајао ширио се киселкаст 
воњ презрелог коњског зноја помјешан са отужним смра-
дом мемле.

„Добро ми дошли, господо!”, јави се неко. Нербо се 
окрену и угледа сићушна мршава човјека.

„И овај љепотан као да је јутрос гробару с лопате 
побјегао, базди на влагу тек ископане раке”, подругну се.

Мртвачки блиједа кожа на смежураном лицу човје-
ка неодољиво је подсјећала на маску бајатог покојника.

„Смилуј му се, боже!”, завапи Нербо. „Овако доб-
ро очуван леш ни на фресци „Страшни суд” не може се 
наћи. Окренут сапутници стресе се од гађења. На њеном 
прелијепом лицу не примјети промјену, благо осмјехну-
та гледала је старца док јој прилази.

„Ком провиђењу могу бити захвалан што Вас овдје 
опет видим, лијепа моја?”, као да зарза човечуљак, поди-
же се на прсте, даму пољуби у образ, окрену се:

„Данас сам, господо, вама на располагању. Орди-
цанција је слободна, изволите.”

Отужан воњ устајалости и мемле се појача. Чим до-
таче старчеву руку, Нербо осјети бол у сљепоочницама, 
благо се занесе и посрну.

„Господине, Вама није добро?”, забринуто ӳпита 
исцјелитељ, прихвати Нерба за надлактицу, поведе га 
према фотељи.

Хладан зној ороси Нербово чело. „Боље би било, 
старкељо, када би бар једном мјесечно на овој смрдљи-
вој јазбини отварао прозоре”, с презиром помисли. Док 
је сједао, присили са на осмјех: „Хвала за пажњу, Пан. 
Не брините, тренутна слабост. Вани сунце немилосрдно 
пржи, а код Вас је хладно и мрачно, треба ми времена да 
се прилагодим.”

Лукавим очима сове старац жмирну, ништа не рече. 
Oрдинацију испуни подругљив смијех. Снажан топот и 
заглушно рзање праћени јаким вјетром дивљали су око 
виле. Глас младе жене дозива га. Призор испред готово 
га скамени. На мјесту гдје је био времешни човјечуљак 
Нербо видје Бјелокосу: нестварно лијепа прилази му и 
цери се. На лицу препознаје свирепост, у очима мржњу, 
слути шта кани. Окрену се према пријатељу, а тамо иста 
слика. Прелијепа скарад понуди му се у лику пријатељи-
це. Нербо помисли да уображава; кад трепну, вид му се 
угаси, кроз полутаму ординације назре старца.

„Надам се да Вам је боље. Да почнемо са сеансом”, 
рече исцјелитељ спуштајући десни длан на Нербово 
теме. Прстима лијеве руке поче му пребирати по врат-
ним пршљеновима. Када стиже до потиљка, Нербо осјети 
јак бол, од којег му замагли пред очима. Старац попус-
ти. „Господине, знам да сеанса није пријатна, а ко жели 
преко ријеке, мора препливати, плитким водама лађе не 
плове. Стрпите се, овдје је заглавило. И не слутите коли-
ко отрова тече Вашим венама, као да сте цијелог живота 
на сугребе ударали. Вама се зло непрекидно понавља, то 
је узрок тегоба.”

Нербо се нервозно искашља. „Мој боже, овај лапо-
нац ме замајава глупостима у које ни сам не вјерује.”

„Ви, господине, дуже време умишљате да Вас про-
клетства због других стижу; варате се, грјешни човјече. 
Ваше зло је у Вама, тога морате бити свјесни. Биће Вам је 
испуњено страховима, а страх је разлог лошег здравља. 
Сликате ли?”

Нербо потврдно климну.
„Ето, видите, отуда произилази душевни немир. 

Често сањате исту младу жену и уображавате да Вас 
ледени поглед њених плавих очију прогања. Тог тере-
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та се морате ослободити. Човјек је слаб онолико колико 
сумње и предрасуде њиме владају, а сумње и предрасуде 
су творевине таштог човјека. Људи су грјешни, а постоје 
грјехови који се не могу искајати. Узалуд Вам труд да се 
давнога гријеха ослободите, он Вам је у судбини, трпи-
те док можете.” Лагано прелазећи дланом преко ћелаве 
главе исцјелитељ се загледа у под, сјетно додаде. „Ако 
бисмо се гријехова у младости чували, можда би старост 
била мирнија; због гријехова из младости – ни једна ста-
рост није спокојна. Кад пламен љубави упали срце, само 
га мржња може угасити, а мржња је гора од смрти; ду-
боки су усјеци пута водене матице, дубљи су ожиљци 
у души човјека што му матица живота у душу утискује. 
Господине Нивас, некад згрјешења ни вријеме ни заборав 
не могу избрисати, једино искреним покајањем грјешни 
човјек патњу може ублажити.”

„Спаси ме, боже”, јекну Нербо загледан у ружно 
лице старца.

„Ево, и ова скарад од живота зна за моје претпотоп-
не гријехове, а раније се нисмо срели. Зар сам у његовом 
одвратном лицу узалуд Бјелокосу наслутио? Није ли њен 
етерични дух у овог метузалема преобраћен? Или су он 
и Бјелокоса исто зло?” Док је ламентирао, дубоко испод 
земље снажно затутња, око њега поче страховит метеж. 
Уплашен грозничаво је тражио пријатеља и пријатељицу. 
За ниским столом у углу сједили су дама из кабриолета и 
Таифу и тихо разговарали.

„О, добри господе”, завапи Нербо, „зар се коб из 
мене јавља?, зар сам толико грјешан да грозне демоне 
други не примјећују?”

Загледан у Нербово блиједо лице старац се доб-
роћудно осмјехну: „Будите спокојни, пријатељу: када је 
Ваше здравље у питању, ништа није озбиљно. Третман је 
готов. Терапија је Ваша брига.”

Дама из плавог кабриолета приђе исцјелитељу:
„Господине, тај папир дајте мени!”, скоро нареди 

пружајући руку.
Нербо помисли: „Какав папир изанђала ругоба по-

миње? Шта ова ћуркица смјера урадити с тим комадом 
хартије?”

Препознала је Нербов гњев, загрли га. „Не брини, 
мили, све је у реду, ту сам да ти помогнем!” Окрену се 
старцу: „Колико кошта Пан?”

„Колико можете дати, доста је.”
Нербо осјети мучнину: „Зар просјак на улици дру-

гачије тражи?”, скоро опсова.
„Ако метузалем сматра да је нешто урадио, зашто 

не каже колико кошта! Није ваљда ово богатство у кући 
и око ње стекао ријечима – колико можете дати. Кога је 
мука њему довела, платиће; ако нема пара, лијека неће 
ни тражити. Умријети од болести – није срамота, живје-
ти од срамоте – горе је од сваке болести.”

Из џепа извуче смотуљак новчаница, пружи их стар-
цу: „Изволите, Пан, надам се да је довољно.”

Погледа прикованог за Нербову руку као да преброја-
ва новац старац рече: „Бојим се, господине, да је много; 
оставите нешто за себе.”

Нербо осјети лак сврабеж: „Нека, накарадо, твоје 
очи су гладније”, с гађењем помисли. Осмјехну се стар-
цу: „Хвала Вам, господине, и збогом”, окрену се прија-
тељици. Када им се и Таифу придружи, ћутке напустише 
старчеву јазбину. Још мало врзмали су се по Новом Саду. 
Дан се лагано гасио, суморном равницoм ваљало се вече 
тихо и млако. Јужно, преко ријеке, изнад Фрушкогорскух 
винограда модропурпурна прашина при залазећем сунцу 
нечујно се спуштала на поспано лице у небо загледаног 
Дунава.
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Тишину у колима прекиде дама: „Рано је за повра-
так, зашто не бисмо негдје свратили. Овако лијепо вече 
ко зна када ће нам се опет нудити.”

„Ја сам – за!”, јави се Таифу. Данас сам у Нербовој 
служби, прилагођавам се међугалактичкој гравитацији.”

„Измјену лета прихватам”, рече Нербо. „Не сјећам 
се ни једне планете духова, на којој госте служе бјелоко-
си анђели.”

Као да је схватила алузију, жена преблиједи.
Нербо јој се наметљиво загледа у крупне плаве очи. 

„Господо, с обзиром да неке од нас вежу ранија присна 
познанства, било би добро, док нисмо одмакли, да се вра-
тимо оном претпотопном костуру са фреске „Страшни 
суд”. Приликом третмана наслутио сам да старац има бо-
гат избор презрелих мртваца у сосу од хладне сукрвице. 
Као салату Пан нуди побуђалу лову преливену бајатим 
гријеховима уз десерт од старачког тврдичлука.”

Мада се покушала свладати, дама погну главу, с 
гађењем подригну:

„Таифу, отвори прозор. Народе мој, који литар свје-
жине помјешан са устајалим ваздухом у колима нудим 
као гратис – коктел.”

„Баш си неувиђајан, Таифу”, тобоже прекоре га 
Нербо. „Потруди се, пријатељу, да на првој раскрсници 
скренеш лијево. Након пет-шест свјетлосних година су-
дарићемо се са Мотелом „Сатанини синови.”

Дама преблиједи: „Нербо, ја у тај гроб од биртије не 
желим ући, страх ме је.” 

„Схватам те, душо. Јазбина хер Мефиста није пре-
поручљиво мјесто за овоземаљске анђеле”, пецну је Не-
рбо, и пољуби у косу.

Касније, док су у башти мотела завршавали вечеру, 
Нербо осјети јак запах бајатог коњског зноја, силовит то-

пот чӳ, и то му се не допаде. Међутим, побјећи од себе и 
етеричне сјенке Бјелокосе није могао.

Дама се исприча, одшета до рецепције. Када се вра-
тила, враголасто погледа Нерба: „Ако твој пријатељ нема 
ништа против, на кратко ће остати сам.”

„Некако ћу вас преболити, али, ако се конобар сло-
жи, не морате се ни вратити”, нашали се Таифу. Знао је 
зашто га зове: у колима је наслутио какав се огањ у њој 
разбуктава.

Бестидно наги заједно су ушли под туш. Уживали 
су миловани млазом воде, што је попут љетне кише на-
тапала прегријане душе. Спирала им је бујице слатког 
шапата и неслућене поплаве пожуде. Подвлачила му се 
благо спуштених капака и полуотворених усана, страсно 
подавала, танано цвилила, пропињала, повијала и дах-
тала. Убрзано дишући клизила је врелим длановима низ 
Нербова мишићава леђа, жељно га обухватала око беда-
ра и у жестоким трзајима привлачила. Као да се клупко 
замршених вјетрова ослободи магије сна, силином надо-
шле страсти урањали су једно у друго изливајући напла-
вине неслућене жудње, што се дуго таложила у њима. 
Палила га је огњем илињске врелине: узвраћао је попла-
вама чулног пљуска једва гасећи ватру њене незајажљи-
вости. Заједно су кључали претварајући се у градоносни 
облак, вијали се и ковитлали топећи се у врелини осло-
бођеног доживљаја. Сласно надолажење чулне плиме, 
попут тихог добовања родне кише, топла вода у танким 
млазевима сливала им се низ тијела. Невидљивим дла-
ном мâга блажила је разврат, гријех и миомирис слатког 
доживљаја. Као да игра тек почиње, неуморна дахтала 
је и грлила га, миловала и љубила, цвилила и дрхтала у 
грчу помаме. Тијела им се ужарише, а давно потиснуте 
жеље у једну стопише. Из Нерба плану гром и разли се 
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по мраковима скривених усјека – што је више узимала, 
више је давао. Разоравао је бразду родности тражећи у 
незасити неодољиву сласт њеног грјешног плода. Талас 
задовољства њежан као шапат, спусти им се на уморна 
тијела. Сјећање на ружан дан се изгуби. Тек ноћ прикри 
трагове разголићеног стида. Преморени, задовољни ужи-
вали су у благотворном миловању воде док им је топлим 
додиром враћала мисли и блажила емоције. Врата купа-
тила зашкрипаше. Благ вјетар, доносећи једва чујан бат 
корака, очеша се о Нерба: „Зар опет Бјелокоса?”, скоро 
опсова. Нови кикот пригуши друге шумове. Подругљив 
смијех се појача. Само Нербо га чӳ.

Дрхтећи од похоте жена је тражила још. Увлачећи 
га у нову љубавну игру дахтала је убрзаније: он је знао 
одговор.

Учини му се да чује: „Био би неопростив гријех 
осјећати оволику жеђ, а не попити ни капи крви која ми 
се ноћас нуди.”

Настојао је препознати глас, и ма колико се трудио, 
није наслућивао ко се јавља: да ли етерична сјенка њего-
вог бијелог фатума?, или жена што га изнова жељно вуче 
у љубавни стампедо?

Као да се олујни вјетрови подигоше, све се покрену, 
и купатило, и они, и еротска помама, која је нарастала. 
Нербо је страсно обгрли жедно улазећи у бездање ужаре-
ног тијела. Понесен плимом љубавног ужитка у себи је 
препознавао истинског кентаура, чулна и ждријебовита, 
дивљег и незаситог. У наизменичном ритму жестине и 
њежности пловили су широким небом стварности опије-
ни слатким соковима задовољства. Поноћ је минула, а 
њихов вртоглави плес као да је тек почињао. Физички 
онемоћао није био сигуран да ли је ова жена дама из 
плавог кабриолета. Њено неуротично дахтање чинило се 

злослутним, а испрекидани плач и цвиљење на тренут-
ке претварали су се у дивљи лавеж. Нападала је бијесна 
звијер, подмукло режала, уједала га и гребала као демон. 
И док се бранио од насртаја, из жене се разлијеже језив 
урлик. Врата купатила опет шкрипнуше. Нербо се гру-
бо ослободи загрљаја, она зајеца. Нербу чујан бат корака 
ишчезе у ходнику.

„Дух Бјелокосе ипак је био у овом тијелу”, помис-
ли Нербо загледан у даму. Када су сишли у ресторан, 
малобројни гости из сјенке и једва чујни акорди еверг-
рина лијено су се мијешали са облацима дувана чинећи 
слику ноћи некако љепшом и чаробнијом. Дуга, бијела 
коса свијена у ситне плетенице прекривала је крхка ра-
мена: азур из погледа подругљиво се разливао Нербовим 
збуњеним лицем. Затечен Нербо уздрхта. Мада је желио 
избјећи сусрет, нешто га опомену да би му слабост ис-
пољена према овој дјевојци могла штетити. И Таифу је 
омамљено зурио у нестварну љепоту младе жене. Не-
рба обузе малаксалост. Поглед врати Бјелокосој, и сем 
ње ништа није видио. Дубоко, у подсвјести осјећао је да 
се спрема још једно тешко и непријатно искушење. Бје-
локоса опсјена мирно га је проматрала. Жена из плавог 
кабриолета осјети његову тјескобу, стеже му мишицу. 
Нербо није скидао поглед са прелијепог лице дјевојке 
из сновиђења. Чудио се откуд му толико добар вид када 
се сретне са овим фаталним бићем. Као да му је ушла у 
мисли, благо се осмјехнула: дивље рзање и њиска зата-
ласаше простор.

„Рекла бих да су Вам ово познаници”, обрати се Бје-
локоса доктору.

„Веома драги”, одговори Таифу нудећи дами и Не-
рбу да сједну. Жена се спусти у фотељу, Нербо је и даље 
зурио у азур Бјелокосиних очију. Дјевојка га презриво 



2�4 2��

по мраковима скривених усјека – што је више узимала, 
више је давао. Разоравао је бразду родности тражећи у 
незасити неодољиву сласт њеног грјешног плода. Талас 
задовољства њежан као шапат, спусти им се на уморна 
тијела. Сјећање на ружан дан се изгуби. Тек ноћ прикри 
трагове разголићеног стида. Преморени, задовољни ужи-
вали су у благотворном миловању воде док им је топлим 
додиром враћала мисли и блажила емоције. Врата купа-
тила зашкрипаше. Благ вјетар, доносећи једва чујан бат 
корака, очеша се о Нерба: „Зар опет Бјелокоса?”, скоро 
опсова. Нови кикот пригуши друге шумове. Подругљив 
смијех се појача. Само Нербо га чӳ.
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погледа: „Рекла бих, Нербо, ти мислиш да смо се раније 
видјели. У заблуди си.”

„Чини ти се, драга моја – сигуран сам да јесмо. 
Међутим, први пут се срећемо у стварности.”

Бјелокоса се закикота: „Зар ти, биједниче, мислиш 
да знаш шта је сан, а шта јава?”

Мада понижен, Нербо сачува прибраност: „Своју 
дрску тврдњу морала би нечим поткријепити.”

„Зашто да не, потрудићу се да дуго не чекаш”, од-
говори окрећући се Нербовој пријатељици. Када им се 
блудни погледи сретоше, бескрвни длан бјелокоса спусти 
јој на руку, затвори очи, полуотворене усне понуди дами 
из кабриолета. Мада страствен, пољубац не потраја, Не-
рбо осјети мучнину. Погледа у пријатеља, али је Таифу 
мирно сједио. Нербо схвати да је много што се показује 
нестварна слика коју само он види. Као да нешто лоше 
кани, очи Бјелокосе потамнише.

„Господине кир Караулане, доста је са претварањем, 
уморан си, требало би да сједнеш, снага ти је на измаку, 
а и мом стрпљењу је крај”, рече дјевојка и наже се пре-
ко стола, дохвати чашу пуну црвене течности, понуди је 
Нербу. Напољу изненада загрме. Под ударом јаког вјет-
ра прозор се нагло отвори и свом силином тресну о зид. 
Окно у ситним комадима сручи се на под. Оклијевајући 
Нербо прихвати понуђену чашу. По лепљивим траговима 
на стаклу препознаде крв, а кад осјети топао и сладуњав 
воњ, дланом прекри уста, подригну.

Бјелокоса се гласније закикота, испи течност из 
своје чаше, рече: „Видиш, јадни Нербо, да је ово сан, а ти 
тврдиш јава. Није далеко дан када ћемо се у стварности 
срести, биће то крај и теби и мени.”

Нербо уздрхта: „То ти је само пуста жеља, злобни-
це. Из очајања служиш се глупостима, а добро знаш да 

ми не можеш ништа, пријетњом и лажима покушаваш 
стићи до циља.”

„Вараш се, Нербо Нивас кир Караулане. Ти мислиш 
да смо у Мотелу ‚Сатанини синови’, а у својој кући спа-
ваш.”

Збуњен, Нербо се освртао да примјети било шта 
препознатљиво.

„О, јадни Нербо, опет му се подругну дјевојка, још 
вјерујеш у снагу својих жеља, а стварност је нешто дру-
го. То што очима страха тражиш, угледаћеш када ја будем 
хтјела”, пркосећи рече Бјелокоса и ишчезе. Подругљиво 
церење, плач и болне јауке чинило се да чују сви у ресто-
рану. Једва подношљив воњ презрелог зноја и суве коњс-
ке балеге жешће запахну простором. Шта је даље било, 
Нербо не зна. Као да му блага рука ноћи меком сјенком 
пређе преко лица, он заборави све: и Бјелокосу, и прија-
тељицу из плавог кабриолета; и Таифу нестаде. Све се 
слеже у дубоки понор Нербове подсвјести.

Тог јутра, измучен ноћним морама, лијењо се бу-
дио. Сам, у своме кревету, нерасположен, а осјећа и ра-
дост и тугу. Враћајући се сликама из сна помисли: „Је 
ли ово посљедња опомена којом Бјелокоса наговјештава 
скорији крај.”

Безвољно погледа кроз прозор: свјетлост долазећег 
дана радознало се увлачила између густих жалузина на-
гризајући таму Нербових мисли. Неколико брбљивих 
врабаца кљуцало је по лименом симсу вјетром нанесено 
сићушно сјеме.
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сјећање тридесетпето

Јечале су продолине, тутњале планине, 
обрушавала се небеса

Осамљен у стану и овог поподнева Нербо се до-
сађивао. Није било ничега што би му причињавало мало 
задовољства: телевизијски програм је незанимљив, ра-
дио-емисије не могу задржати његову пажњу. Зато се у 
сумрак увукао у кревет. Пошто му сан није долазио, сјети 
се вечери када се с три даме враћао са планине. Утањао 
је у наплавине слатких мисли што му се нуде попут жи-
вих слика, у којима га све подсјећа на њу. Осјети пожуду 
и незајажљиву жељу за љубавном игром; дохвати теле-
фон и позва је. Док се заморен чекањем да је чује враћао 
стварности, у руци је стискао наду:

„Како човјек зна бити блесав”, потиштено рече, 
дланом обриса зној и поново телефонира. Када се јави, у 
гласу јој непрепознаде топлину и непосредност којом га 
је обасипала у кабриолету.

„Изволите, ко ме треба?”
„Нербо, Нербо Нивас.”
„Нербо Нивас”, као чудећи се понови жена.
„Да, драга моја, Нербо Нивас кир Караулан. Зар ме 

се не сјећаш? Заборавила си вече са планине.”
„Шта желите, господине Нивас”, осорност и хлад-

ноћа у гласу жене збунише га. 
„Овај, ништа. Мислио сам да памтите прекрасне 

тренутке проведене у сликарској колонији. Били сте див-
ни. Од тада на Вас непрестано мислим.”

„Види, бога ти, нисам то знала. Него, господине, 
како рекосте да се зовете?”

Било му је јасно да се она претвара, и да ће на ред 
доћи његова игра. Мало снисходљивости није сувишно: 
„Зовем се Нивас, Нербо Нивас.”

„Е, па, господине Нербо Нивас, било би у реду ако 
бисте престали на мене мислити. Није лијепо да Вам ка-
жем све што бих хтјела. Ни обичан разговор за простака 
као што си ти не желим жртвовати. Ако си докон, про-
нађи себи сличне, а мене заборави. За такве немам ни 
воље, ни времена.”

„Повјероваћу да је у питању друга жена”, помисли 
Нербо сигуран да је окренуо прави број. Нервозно се ис-
кашља.

Док је љешкарио, сјети се њених ријечи: „Није лије-
по да Вам путем телефона кажем што бих хтјела.” Питао 
се: да ли је тиме нудила нови сусрет?, или је чуо што је 
срце желило? Али, зашто се онако подругљиво смијала? 
Можда тражи да се с њом другачије разговара? Када му 
се на поновни позив јавила, Нербо упита: „Прелијепа 
госпо, јесте ли сада расположени за трућање?”

„С ким имам част?”
„Опет започиње исту игру”, промрси Нербо.
„Са Нербом Нивасом кир Карауланом.”
„То већ знам, Нербо Нивасе кир Караулане, али не 

знам шта желиш.”
„Не знате шта желим?! Желим Вас.”
Жена се насмија: „Боже, како си упоран?, и како 

мало тражиш? Потсјећаш ме на кинеску рекламу која 
нуди чајеве за плодност”, подругљиво се закикота. Сар-
кастичност у њеном гласу Нерба истински продрма: 
„Вама је, госпо, до зезанције, а ја манијакално осјећам 
да ми недостајете.”

„Манијакално!”, тобоже зачуђено понови жена. Не-
рбо не препозна да ли се руга, или ишчуђава.
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„Баш манијакално”, хладно узврати. „Зар нешто 
друго очекујете од човјека кентаура?”

„Од првог дана у Вама сам препознао менаду, а ди-
онизијске светковине само што нису почеле. Ако желите 
да се тамо сретнемо, престаните с претварањем. Хоћемо 
ли се и даље играти скривалица?, или ћемо једно дру-
гом показати голу истину суптилније но у повратку са 
планине?” Жена је ћутала. Обузе га нелагодност, приб-
ра се, мирно настави: „Мора да сте почели одбројавање. 
Молим Вас, чините то гласно, уживам у туђим чулним 
патњама, а саосјећати с Вама слатка је жртва која води 
Вашем срцу. Прихватам незахвалну улогу кентаура, и не 
знам бољи начин да будем близу Вашем цвијету грјеш-
ности. За њега сам спреман кентаурску мушкост жртво-
вати.”

У слушалици се чуло њено појачано дисање, знао је 
да не смије одустати: „Дакле, госпо, прихватате ли уто-
лити еротску жеђ заљубљеном човјеколиком чудовиш-
ту.”

Ћутала је, снажније и убрзаније дахтала. Чинило му 
се да је „лизнула со с његовог длана”. Чекао је.

„Господине Нивас, Ви сте слатка кентаурска ругоба, 
коју бих радо зајахала макар Вам кичму поломила. Пре-
кините с комедијом: реците када и гдје да се сретнемо па 
ћу удовољити Вашој похоти.”

Нерба подиђоше жмарци: „Како желиш да дођем, 
оседлан или голих леђа?”

„Потпуно наг и ужареног...”, одговорила је немир-
ним гласом, у коме Нербо препознаде дивљу похоту, а то 
је и очекивао.

„Само са уздом”, додала је. „Не желим да те у мете-
жу дионизијске оргије изгубим, мој слатки Арионе.”

„Хвала, моја још слађа Нефело”, Нербо гласно цје-
лива слушалицу.

Када заврши разговор, врати се синоћњем сну: 
за столом види њу и Бјелокосу. Тек у поновљеној сли-
ци сигуран је да је то иста жена. Закључак му се учини 
блесавим: „Да је тако, она би мене витлала, а не ја њу. 
Бјелокоса је само сан, а ова жена може бити моја ствар-
ност. Знам да ме жели, а то што очекује извињење, лукав 
је изговор да бисмо се срели. У њеном узнемиреном ди-
сању осјетио сам страст и радовање. Ништа друго нисам 
тражио.”

Остатак дана провео је у грозници чекања несигу-
ран да ће она одржати обећање. Чудило га је што се није 
успротивила кад је предложио да сусрет буде на јужном 
излазу из града. Такво њено понашање ишло му је у при-
лог. Опредјелио се за југ јер су куће разређене и дубоко 
увучене у сјеновита дворишта. Тамо заљубљени мало 
иду. Мучило га је како да дође на заказано мјесто. Да 
ли да га прати пријатељ? Таифу му је дао до знања да 
се та лијепа жена и с њим виђала. Сусрет утроје био би 
бљутав.

Када га угледа да у полумраку стоји сам помисли да 
види привиђење. Укључи жмигавац, тихо га позва. При-
шао је, огањ плану. Тијела се спојише, а врелина усана 
жедних и пожудних пробуди лажно угашене ватре. За-
несени нису примјетили теретњак са друге стране пута. 
Пијани возач поче их бомбардовати изливом вулгарнос-
ти трубећи разорно. Нербо схвати да се пајсермен неће 
оканити док не оду. Док су одмицали, нестајала су трепе-
рава свјетла града, живот је лагано замирао. 

„Гдје желиш да идемо?”, питала је.
„Што даље, гдје нема људи, гдје ћемо бити сами.”
„Не журимо, ноћ је дуга ријека, препустимо њеним 

водама да нас носе ушћу.”
Када се високо у планини зауставише, око њих се 

тискају мрак и тишина. Сабласне силуете горостасних 
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шума заклањале су свјетлуцави тепих успламсалог не-
беског звијежђа.

„Овдје смо сами”, рече жена. По гласу Нербо осје-
ти пожуду, загрли је, привуче к себи и затрпа дугим и 
страсним пољупцима. Узвраћајући лагано је спуштала 
наслон његовог сједишта. Замршен у крошњама вјетар 
снажније зашуми. И док се унаоколо гнијездила ноћ там-
на и тајанствена, у њима се разбуктавао пламен, врео и 
надолазећи. Постиђене шуме повише крошње у густину 
мрака, а звјездано небо гасну. Дубоко, под земљом снаж-
но затутња, а обамрле магле узнијеше се изнад долина. 
Потекоше матице пожуде; у дну врелих усјека отворише 
се неслућени понори слатко упијајући омамне трагове 
чулног доживљаја. Примала га је жедно и похотљиво, а 
он је попут силине грома кад пропада у небески бездан 
урањао у њене дубине. Палила их је омама врела и не-
зајажљива. Ватрени дажд – у њима се незадрживо вијала 
и подизала вртоглава спирала страсти. Јечале су продо-
лине, тутњале планине, обрушавала се небеса. У замр-
шеном ритму свјетла и таме сударала су се врела тијела и 
похота, захваћени огњем што се распламсавао. Нербу се 
учини да тамна сјенка прò̀гута раскош свјетлости звјез-
даног неба. Чулно устрептала жена то не примјети. Вре-
ла магма омамљена топила се и разливала по његовим 
ужареним беспућима. Нербо спусти руке на њена глатка 
бедра, привуче је. Изнад густе таме, што их је окивала, 
у судару двије ватре небеса плануше. Све је горило. Од 
необуздане страсти дах му се губио; она се жешће пода-
вала понесена плимом задовољства. Мада је било касно, 
на повратак нису помишљали.

„Ох, мили, много ми је лијепо. Читаву вјечност то 
сам чекала, неизмјерно патила. Погледај како је небо са 
бљештавим звијездама близу. Зар ти се не чини да смо и 

ми у њиховом јату? Боже, када бих могла овај бих трену-
так претворила у вјечност, у само нашу игру без краја.” 
Нербо је чвршће привуче засипајући је дугим пољупци-
ма. Док су тонули у бездан страсти, крошње су ћутале. 
Поспани мјесец нечујно склизну кроз густе гране и ис-
плови на чистину; отвори дрјемљиве очи и просу среб-
рнасту кишу пожуде по бутинама задовољне жене. Из 
дубине шуме јави се слутни зов сове; и вјетар снажније 
захуча повијајући врхове уснулих честара. Нербо се сје-
ти телефонских позива: „Чини ми се, душо, да много во-
лиш игре телефонима.” 

Препознала је алузију: „Звала сам те, али нисам 
сваки пут. Телефонирала је и моја пријатељица, причала 
сам јој, Нербо, о теби.”

„Значи, тако, душо, свакодневна зезанција била је 
твоја игра.”

„А шта сам друго могла. Желила сам те бар чути”, 
обори поглед.

„Знам да си далеко, у другом дијелу града, али си 
могла бар понекад прошетати до моје улице.”

Жена дубоко уздахну, лице положи на његова прса: 
„Да, Нербо, али кућа одакле сам телефонирала у твојој 
је улици.”

„Мало је требало да се сретнемо, а ти ниси хтјела.”
„Гријешиш, мили. Када би знао колико сам то желе-

ла, али, схвати, жена сам.” 
„Ко би рекао, мени се чини да ниси. Звати некога 

свакодневно по пет пута не личи на женску логику.”
„Не, нисам те звала сваког дана, поготово не често. 

То су углавном, били позиви твоје сусједе, моје прија-
тељице. И она је заљубљена у тебе.”

„Моја сусједа?”
„Да, Нербо, ипак ти нећу рећи ко је она.”
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„Ја то и не желим, који ми враг таква жена треба. 
Из дана у дан позивима досађивати некоме кога не поз-
најеш, прилично је неукусно.”

Нербо се сјети сна који се често понављао; сјети се и 
Бјелокосе и ноћних мора што га од младости прогањају.

„Манимо се глупости. Знаш ли, душо, да сам те 
сањао.”

„Мора да смо и тада разговарали телефоном?”, на-
шали се жена.

„Мала, није ми до зезања. Заиста сам те сањао чуд-
но.”

„Онда ми, мили, причај.”
„Радо бих, али је прича необична и страшна, крај је 

ужасан. Него, кажи ми какве очи има твоја пријатељи-
ца.”

Тренутак је оклијевала: „Не могу ти рећи, лако би 
је препознао.”

Нербо се сјетно осмјехну: „Људе лакше препоз-
најем по гласу.”

Схватила је његову алузију, покајнички га загрли: 
„Опрости, нисам те хтјела повриједити.”

Нербо је помилова: „Коса јој је дуга, као снијег 
бијела, сплетена у ситне плетенице, очи азурноплаве, 
крупне.”

„Па, ти је знаш!”, зачуди се жена.
„Не, душо, описујем дјевојку из сна. Буди стрпљива 

ако желиш чути све што сам у сну видио.”
Док је причао, жена завапи: „Боже, тог дана код ње 

пиле смо црвено вино, свој длан држала је на мојој руци... 
И пољубила ме. Било ми је непријатно. Шта сам могла, 
сем суздржати се. Нисам хтјела да је повриједим.”

„А он?”, упита Нербо.
Жена га зачуђено погледа: „Ко он?”

„Мој пријатељ је ли био с вама?”
„Не, није био. Имале смо само његову фотогра-

фију.”
„И, шта је после било.”
„Ништа, остала сам код ње извјесно вријеме, потом 

се вратила кући. Ипак, не, не, чекај”, нечега се сјетила.
„Пред мој полазак казала ми је нешто занимљиво. 

Али, шта је са мном, нисам ваљда излапила.” „То што ти 
је рекла је ли се односило на мене?”, упита Нербо.

„Јесте, али ми је испарило из главе.”
„Би ли помогло ако ти ја кажем?”
„Ти се, мили, шалиш.”
„Напротив, лудице, шала ми није ни на крај памети.”
Жена подиже главу: „О, да, сад знам да сам јој се 

повјерила колико је наш сусрет био лијепа, кратка прича. 
Шта је она на то рекла, не могу се сјетити.”

„Рекла ти је: када би веза између мене и ње постала 
стварност, то јест, када бисмо се истински на јави срели, 
био би то и њен и мој крај.”

Зурећи у Нерба жена крикну: „То је ужасно, страх 
ме.”

„Баш тако је рекла, али мислим да се шалила.”
„Сада сам сигурна да је познајеш, да је исто и теби 

казала.”
„Не поричем”, сложи се Нербо, „рекла ми је у сну. 

Нећеш вјеровати када чујеш да се она и ја годинама 
срећемо, под чудним околностима. Не знам докад ће ти 
луди сусрети трајати.”

С невјерицом жена заврти главом: „Али, Нербо, 
како можеш рећи да се дуго знате када је млађа од мене, 
а ја немам тридесет.”

„Године уопште нису важне; то што тврдиш односи 
се само на овај живот. Међутим, у ранијим животима она 
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„Ја то и не желим, који ми враг таква жена треба. 
Из дана у дан позивима досађивати некоме кога не поз-
најеш, прилично је неукусно.”

Нербо се сјети сна који се често понављао; сјети се и 
Бјелокосе и ноћних мора што га од младости прогањају.

„Манимо се глупости. Знаш ли, душо, да сам те 
сањао.”

„Мора да смо и тада разговарали телефоном?”, на-
шали се жена.

„Мала, није ми до зезања. Заиста сам те сањао чуд-
но.”

„Онда ми, мили, причај.”
„Радо бих, али је прича необична и страшна, крај је 

ужасан. Него, кажи ми какве очи има твоја пријатељи-
ца.”

Тренутак је оклијевала: „Не могу ти рећи, лако би 
је препознао.”

Нербо се сјетно осмјехну: „Људе лакше препоз-
најем по гласу.”

Схватила је његову алузију, покајнички га загрли: 
„Опрости, нисам те хтјела повриједити.”

Нербо је помилова: „Коса јој је дуга, као снијег 
бијела, сплетена у ситне плетенице, очи азурноплаве, 
крупне.”

„Па, ти је знаш!”, зачуди се жена.
„Не, душо, описујем дјевојку из сна. Буди стрпљива 

ако желиш чути све што сам у сну видио.”
Док је причао, жена завапи: „Боже, тог дана код ње 

пиле смо црвено вино, свој длан држала је на мојој руци... 
И пољубила ме. Било ми је непријатно. Шта сам могла, 
сем суздржати се. Нисам хтјела да је повриједим.”

„А он?”, упита Нербо.
Жена га зачуђено погледа: „Ко он?”

„Мој пријатељ је ли био с вама?”
„Не, није био. Имале смо само његову фотогра-

фију.”
„И, шта је после било.”
„Ништа, остала сам код ње извјесно вријеме, потом 

се вратила кући. Ипак, не, не, чекај”, нечега се сјетила.
„Пред мој полазак казала ми је нешто занимљиво. 

Али, шта је са мном, нисам ваљда излапила.” „То што ти 
је рекла је ли се односило на мене?”, упита Нербо.

„Јесте, али ми је испарило из главе.”
„Би ли помогло ако ти ја кажем?”
„Ти се, мили, шалиш.”
„Напротив, лудице, шала ми није ни на крај памети.”
Жена подиже главу: „О, да, сад знам да сам јој се 

повјерила колико је наш сусрет био лијепа, кратка прича. 
Шта је она на то рекла, не могу се сјетити.”

„Рекла ти је: када би веза између мене и ње постала 
стварност, то јест, када бисмо се истински на јави срели, 
био би то и њен и мој крај.”

Зурећи у Нерба жена крикну: „То је ужасно, страх 
ме.”

„Баш тако је рекла, али мислим да се шалила.”
„Сада сам сигурна да је познајеш, да је исто и теби 

казала.”
„Не поричем”, сложи се Нербо, „рекла ми је у сну. 

Нећеш вјеровати када чујеш да се она и ја годинама 
срећемо, под чудним околностима. Не знам докад ће ти 
луди сусрети трајати.”

С невјерицом жена заврти главом: „Али, Нербо, 
како можеш рећи да се дуго знате када је млађа од мене, 
а ја немам тридесет.”

„Године уопште нису важне; то што тврдиш односи 
се само на овај живот. Међутим, у ранијим животима она 
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и ја ко зна колико пута смо се сретали. Плашим се да је 
Бјелокоса моја коб, мој црни фатум.”

„Нербо, баш ништа не разумијем, молим те, буди 
јаснији.”

„Добро, душо, све је просто. Ја говорим о мојим 
и њеним инкарнацијама и мислим да смо само у првом 
сретању били приближних година. Једна несрећа нас 
је удаљила: од тада ја старим, а она се не мијења. Ја се 
рађам и умирем, она ме мирно прати ишчекујући свој 
тренутак. Боље да о томе не причам.”

„Мораш, мили, желим знати.”
„У реду, душо, само послије немој мене кривити. 

Рекао сам да би наш први истински сусрет био онај коб-
ни час који она жудно прижељкује, а он би и мени и њој 
уништио живот. То сам до сада много пута избјегао.”

„Било би добро да се с том дјевојком не виђаш.”
„Не желим знати ко је она, међу нама је непремос-

тив јаз. Та препрека није ни њена ни моја воља, на њу не 
можемо утицати.”

„Још нешто, душо – Бјелокоса је само привид. Њен 
зао дух је у тијелу моје јадне сусједе. Ако бих јој пружио 
прилику да се сретнемо, њен живот би постао стварност 
која би нас брзо уништила. Ето, то је прави разлог Бјело-
косиног трајања у свим мојим животима.”

„Ти си, Нербо, заиста луд. Како можеш о таквим 
страхотама смирено говорити? Од ове шуме и мрака хва-
та ме језа, а све ми се чини да је и она ту негдје.”

„То је могуће”, сложи се Нербо. „Међутим, само 
вољом судбине или мојом грешком та би се коб могла 
обистинити.”

„Нербо, пођимо!”, завапи жена. „Овдје више не 
смијемо остати.”

„Лудице мала, баш си смијешна. Гдје год да сам, 

тамо је и она, на судбинској удаљености, са које је за сада 
немоћна и безопасна. Поготово за тебе и друге, јер ви 
нисте на путу њене зле воље. Све што сам ти о њој ре-
као, сазнао сам у сну. То што је видјела фотографију мога 
пријатеља, могло би за њега имати тужан крај.”

Жена зајеца: „Немогућ си, Нербо. Много ме је страх. 
Не желим више да те слушам, полудићу.”

„Али, душо, хтјела си да ти причам, и добро је што 
све знаш. Ако се неким случајем опет сретнеш с том 
дјевојком, вјероватно ће тражити да је упознаш с мојим 
пријатељем. Ти то не смијеш учинити.”

„А шта да радим са његовом фотографијом?”
„Ништа, то је обичан комад папира који нешто зна-

чи само живима.”
„Да му је вратим?”
„Не би било добро, повриједићеш га.”
„Не смијем је држати код себе.”
„Дај је мени.”
Жена упали свјетиљку па из ташне извуче фотогра-

фију; прије но што је пружи, избезумљено врисну. Нерба 
испуни језа, уплашено је погледа, њежно привуче:

„Шта ти је, лудице, шта се десило?”
„Нербо мој мили, то није он.”
„Него ко?”, упита Нербо.
„Твоја сусједа, моја пријатељица.”
„Господе, како је унакажена, страх ме гледати је.”
„Хоћеш рећи да су јој умјесто очију беживотне 

дупље?”
„Да, Нербо.”
„А лице крваво и изобличено?”
„Јесте, Нербо”, јецајући потврди жена.
Он је њежније пригрли и поче миловати: „Слушај, 

душо, ноћас су се страхоте догодиле, небеска доброта 
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и ја ко зна колико пута смо се сретали. Плашим се да је 
Бјелокоса моја коб, мој црни фатум.”

„Нербо, баш ништа не разумијем, молим те, буди 
јаснији.”

„Добро, душо, све је просто. Ја говорим о мојим 
и њеним инкарнацијама и мислим да смо само у првом 
сретању били приближних година. Једна несрећа нас 
је удаљила: од тада ја старим, а она се не мијења. Ја се 
рађам и умирем, она ме мирно прати ишчекујући свој 
тренутак. Боље да о томе не причам.”

„Мораш, мили, желим знати.”
„У реду, душо, само послије немој мене кривити. 

Рекао сам да би наш први истински сусрет био онај коб-
ни час који она жудно прижељкује, а он би и мени и њој 
уништио живот. То сам до сада много пута избјегао.”

„Било би добро да се с том дјевојком не виђаш.”
„Не желим знати ко је она, међу нама је непремос-

тив јаз. Та препрека није ни њена ни моја воља, на њу не 
можемо утицати.”

„Још нешто, душо – Бјелокоса је само привид. Њен 
зао дух је у тијелу моје јадне сусједе. Ако бих јој пружио 
прилику да се сретнемо, њен живот би постао стварност 
која би нас брзо уништила. Ето, то је прави разлог Бјело-
косиног трајања у свим мојим животима.”

„Ти си, Нербо, заиста луд. Како можеш о таквим 
страхотама смирено говорити? Од ове шуме и мрака хва-
та ме језа, а све ми се чини да је и она ту негдје.”

„То је могуће”, сложи се Нербо. „Међутим, само 
вољом судбине или мојом грешком та би се коб могла 
обистинити.”

„Нербо, пођимо!”, завапи жена. „Овдје више не 
смијемо остати.”

„Лудице мала, баш си смијешна. Гдје год да сам, 

тамо је и она, на судбинској удаљености, са које је за сада 
немоћна и безопасна. Поготово за тебе и друге, јер ви 
нисте на путу њене зле воље. Све што сам ти о њој ре-
као, сазнао сам у сну. То што је видјела фотографију мога 
пријатеља, могло би за њега имати тужан крај.”

Жена зајеца: „Немогућ си, Нербо. Много ме је страх. 
Не желим више да те слушам, полудићу.”

„Али, душо, хтјела си да ти причам, и добро је што 
све знаш. Ако се неким случајем опет сретнеш с том 
дјевојком, вјероватно ће тражити да је упознаш с мојим 
пријатељем. Ти то не смијеш учинити.”

„А шта да радим са његовом фотографијом?”
„Ништа, то је обичан комад папира који нешто зна-

чи само живима.”
„Да му је вратим?”
„Не би било добро, повриједићеш га.”
„Не смијем је држати код себе.”
„Дај је мени.”
Жена упали свјетиљку па из ташне извуче фотогра-

фију; прије но што је пружи, избезумљено врисну. Нерба 
испуни језа, уплашено је погледа, њежно привуче:

„Шта ти је, лудице, шта се десило?”
„Нербо мој мили, то није он.”
„Него ко?”, упита Нербо.
„Твоја сусједа, моја пријатељица.”
„Господе, како је унакажена, страх ме гледати је.”
„Хоћеш рећи да су јој умјесто очију беживотне 

дупље?”
„Да, Нербо.”
„А лице крваво и изобличено?”
„Јесте, Нербо”, јецајући потврди жена.
Он је њежније пригрли и поче миловати: „Слушај, 

душо, ноћас су се страхоте догодиле, небеска доброта 



26� 26�

спасила је нас двоје и мога пријатеља.”
Жена га упитно погледа: „Зар је неко страдао?”
„Да, душо, твоја пријатељица, моја сусједа.”
„Откуд знаш?”
„Претпостављам.”
„Нербо мили, ноћас те не смијем возити до стана.”
„И нећеш.”
„Како ћеш отићи?”
„И не мислим ићи сâм... Чудно је да се ова прича 

одвија онако како сам је у сну видио. Међутим, да се није 
десило ово са фотографијом, умјесто пријатеља, ноћас 
би ме она чекала. Тада би...”

„Шта би тада?”, преплашено је питала.
„Тада би жалост била у истој улици, не само у њеној 

кући.”
„О, боже, има ли краја овој патњи?”
„Нербо, не могу возити.”
„У реду, спаваћемо овдје. Ноћ јесте свјежа, није 

хладна. У колима ће нам бити пријатно.”
„Мислиш озбиљно?”
„Ма, не, лудице, шалим се. Ти ћеш прећи на своје 

сједиште и идемо.”
„А шта ћемо са фотографијом?”
„Ваљда си је мени дала.”
„Ја бих је поцијепала.”
„Зашто? Немој о томе.”
Из густе таме хукну слутни зов сове. Нервно сло-

мљена жена заплака.
„О, лудице једна, та птица се оглашава од како смо 

дошли, а ти је први пут чујеш.”
„Заиста први пут. Да сам сама, не знам да ли би ми 

срце издржало.”
„Хајде, ослободи се глупости и крени”, рече Нербо.

сјећање тридесетшесто

Куда ме водите проклети да сте

Враћајући се сликама сна протекле ноћи Нербо на-
слућује да га чекају нова, можда страшнија страдања, 
која припрема ова фатална дјевојка. Она му је постала 
нека врста зле опсесије, јер сваки пут, када су се срета-
ли, страховао је да ће га снаћи нежељено. Иако је плава 
врпца за косу била једино чиме се и мисаоно и физички 
везивао за Бибијану, црвена трака Бјелокосина најчешће 
га је доводила до очајања. Мада претпоставља да је Бје-
локосин комадић тканине врпца коју је у акт-сали ње-
гове школе Бибијана заборавила, није хтио прихватити 
као истину. Годинама је ту драгу ствар, попут реликвије, 
носио око врата, да би необјашњиво нестала. Већ дуже 
времена он се с том успоменом на болан начин среће у 
сну и на јави. Ма колико му некада била мила, постала је 
оно чега се Нербо као гријеха боји. Наизглед безазлена 
црвена врпца сваки пут се прикрада у разним обличјима: 
каткад привидно плава, као некада у Бибијаниној коси, 
понекад боје крви и груба, као сада док прогони и при-
јети. И тек што се над Савичиће спусти ноћ, бројне црне 
сподобе измилише из скровишта носећи бијели мртвач-
ки сандук. Између њих везан посртао је Нербо. Док је с 
напором корачао руке су му клизиле наниже болно зате-
жући танку црвену врпцу што се уз леђа стезала око вра-
та. Беспомоћан освртао се; све што је видио изгледало 
је туђе и непознато. Још једном напе вратне жиле гроз-
ничаво вукући траку надоле да омчу прекине. Међутим, 
при сваком покушају тканина се дубље усјецала у ок-
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спасила је нас двоје и мога пријатеља.”
Жена га упитно погледа: „Зар је неко страдао?”
„Да, душо, твоја пријатељица, моја сусједа.”
„Откуд знаш?”
„Претпостављам.”
„Нербо мили, ноћас те не смијем возити до стана.”
„И нећеш.”
„Како ћеш отићи?”
„И не мислим ићи сâм... Чудно је да се ова прича 

одвија онако како сам је у сну видио. Међутим, да се није 
десило ово са фотографијом, умјесто пријатеља, ноћас 
би ме она чекала. Тада би...”

„Шта би тада?”, преплашено је питала.
„Тада би жалост била у истој улици, не само у њеној 

кући.”
„О, боже, има ли краја овој патњи?”
„Нербо, не могу возити.”
„У реду, спаваћемо овдје. Ноћ јесте свјежа, није 

хладна. У колима ће нам бити пријатно.”
„Мислиш озбиљно?”
„Ма, не, лудице, шалим се. Ти ћеш прећи на своје 

сједиште и идемо.”
„А шта ћемо са фотографијом?”
„Ваљда си је мени дала.”
„Ја бих је поцијепала.”
„Зашто? Немој о томе.”
Из густе таме хукну слутни зов сове. Нервно сло-

мљена жена заплака.
„О, лудице једна, та птица се оглашава од како смо 

дошли, а ти је први пут чујеш.”
„Заиста први пут. Да сам сама, не знам да ли би ми 

срце издржало.”
„Хајде, ослободи се глупости и крени”, рече Нербо.

сјећање тридесетшесто

Куда ме водите проклети да сте

Враћајући се сликама сна протекле ноћи Нербо на-
слућује да га чекају нова, можда страшнија страдања, 
која припрема ова фатална дјевојка. Она му је постала 
нека врста зле опсесије, јер сваки пут, када су се срета-
ли, страховао је да ће га снаћи нежељено. Иако је плава 
врпца за косу била једино чиме се и мисаоно и физички 
везивао за Бибијану, црвена трака Бјелокосина најчешће 
га је доводила до очајања. Мада претпоставља да је Бје-
локосин комадић тканине врпца коју је у акт-сали ње-
гове школе Бибијана заборавила, није хтио прихватити 
као истину. Годинама је ту драгу ствар, попут реликвије, 
носио око врата, да би необјашњиво нестала. Већ дуже 
времена он се с том успоменом на болан начин среће у 
сну и на јави. Ма колико му некада била мила, постала је 
оно чега се Нербо као гријеха боји. Наизглед безазлена 
црвена врпца сваки пут се прикрада у разним обличјима: 
каткад привидно плава, као некада у Бибијаниној коси, 
понекад боје крви и груба, као сада док прогони и при-
јети. И тек што се над Савичиће спусти ноћ, бројне црне 
сподобе измилише из скровишта носећи бијели мртвач-
ки сандук. Између њих везан посртао је Нербо. Док је с 
напором корачао руке су му клизиле наниже болно зате-
жући танку црвену врпцу што се уз леђа стезала око вра-
та. Беспомоћан освртао се; све што је видио изгледало 
је туђе и непознато. Још једном напе вратне жиле гроз-
ничаво вукући траку надоле да омчу прекине. Међутим, 
при сваком покушају тканина се дубље усјецала у ок-
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рвављену кожу. Очајан, тјешио се да црвено зло око ње-
говог врата није Бибијанин дар; одавно слути да је трака 
Бјелокосина подвала. Пењали су се косином, ко камен 
тврдом колотечином. Бол и гушење постајали су непод-
ношљиви, дубоке ране су пекле и крвариле. Немирним 
погледом узалуд је претраживао рубове тамних шума да 
би препознао куда га ове скаради гоне. У сјају пуног мје-
сеца од сваке сјенке чинило му се да види аветну утвару 
која притајено вреба. Загледан у сподобе примјети бије-
ли мртвачки сандук што оне носе. Покушава се сјетити 
гдје је дрвену гробницу видио. Мисли га вратише у оних 
седам дана и ноћи када је несвјестан тумарао чудесним 
предјелима друге димензије. Сјети се и сна и капеле, цр-
ног мермерног постоља и бијелог сандука на њему.

„Ко су те авети? Гдје ме воде?, или сањам?”, помис-
ли. Онда му се у свијест усјекоше слике прошле ноћи и 
хук сове; и уплакану жену види; и црну шуму густу и 
сабласну. Чини му се да га неко дозива, прво усамљен 
глас, потом се јека умножава, па све прелази у грозну 
кукњаву. Препознаје своју улицу обавијену мраком и 
много свијета у црнини. И бијели сандук је ту. Обузима 
га невјерица:

„Боже једини, зар је ово могуће. Они ме воде на раз-
међу гдје се зачео мој гријех. Воде ме на црно стратиште 
стиснуто између Храстове косе, рјечице Тавне и Карауле, 
на мјесто гдје се вјероватно налази мој гроб. Зар гријех 
може бити неопростив? Зар муке које преживих нису 
довољна цијена? Ко су ове црне сподобе?, и шта смје-
рају? Јесу ли слуге сатанине? Ако је тако, моја судбина је 
паклу предодређена. Значи ли, господе, да су светковине 
мојих живота завршене?, да ме проклета воља господара 
ада у црни неповрат вуче?”

Сузних очију загледа се у шуме поред друма. Не-

бројене утварнонијеме сјенке пратиле су њега и чудну 
колону. У леденим погледима наслућивао је жеђ за осве-
том. Нербо се осврну: горило је све што је могао видје-
ти, пламен се кретао за њима. Доле види своје Савичиће, 
како у помами ватре и дима нестају. То га дотуче. Одав-
но је слутио зло. „Зашто Савичићи горе?”, скоро заје-
ца. Обузе га немоћ, посрну. Свилена омча око врата се 
затеже, бол се жестоко појача. Озлојеђен заурла: „Куда 
ме водите проклети да сте?”, скоро зајеца. У самртној 
тишини глас сабласно одјекну, али га нико не погледа, 
владао је мук. Једино чује жубор воде. И заиста видје 
планински поток. Боље се загледа, у дно примјети траго-
ве кентаура: и празно сликарско платно било је ту, а боје 
су се још једино у његовом сјећању препознавале. Нербо 
потражи змијолику неман и загонетни осмјех безгрешне 
дјевице на другој половини платна. Истог трена проло-
ми се силовито рзање и густ замршен топот. Поток јаче 
зажубори, а Нербо слути да га ромор брзака опомиње. И 
тек што га прегази, указа му се жена с црном маском на 
лицу. И црна пса видје, у мислима јој спава. Иза ње са 
црном лиром у рукама стајала је искушеница. На пре-
осталој жици окрвављених кљунова дријемале су двије 
црне птице. Тад се сјети оца Јована и сулуде звоњаве. 
Вјетар донесе воњ згаришта и бијесна вучја завијања. 
Чини му се да гази потоком, а хиљаде ружних сподоба 
из мрака му се ругају. Види: џилипи мрких кентаура с 
потока пију воду. Тај призор мисли враћа у прошлост. 
Све чега се сјећа грозно је и застрашујуће. Поглед поди-
же небесима, угледа лик Бјелокосе. У њеним очима није 
било мржње; у сјају препознаде саможивост и ликовање. 
Насмијана, пружа му руке, зове га. Поглед му се зама-
гли, па, сем смртноблиједе празнине и расутих трагова 
ситних плетеница, не види ништа друго. Оштар мирис 
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рвављену кожу. Очајан, тјешио се да црвено зло око ње-
говог врата није Бибијанин дар; одавно слути да је трака 
Бјелокосина подвала. Пењали су се косином, ко камен 
тврдом колотечином. Бол и гушење постајали су непод-
ношљиви, дубоке ране су пекле и крвариле. Немирним 
погледом узалуд је претраживао рубове тамних шума да 
би препознао куда га ове скаради гоне. У сјају пуног мје-
сеца од сваке сјенке чинило му се да види аветну утвару 
која притајено вреба. Загледан у сподобе примјети бије-
ли мртвачки сандук што оне носе. Покушава се сјетити 
гдје је дрвену гробницу видио. Мисли га вратише у оних 
седам дана и ноћи када је несвјестан тумарао чудесним 
предјелима друге димензије. Сјети се и сна и капеле, цр-
ног мермерног постоља и бијелог сандука на њему.

„Ко су те авети? Гдје ме воде?, или сањам?”, помис-
ли. Онда му се у свијест усјекоше слике прошле ноћи и 
хук сове; и уплакану жену види; и црну шуму густу и 
сабласну. Чини му се да га неко дозива, прво усамљен 
глас, потом се јека умножава, па све прелази у грозну 
кукњаву. Препознаје своју улицу обавијену мраком и 
много свијета у црнини. И бијели сандук је ту. Обузима 
га невјерица:

„Боже једини, зар је ово могуће. Они ме воде на раз-
међу гдје се зачео мој гријех. Воде ме на црно стратиште 
стиснуто између Храстове косе, рјечице Тавне и Карауле, 
на мјесто гдје се вјероватно налази мој гроб. Зар гријех 
може бити неопростив? Зар муке које преживих нису 
довољна цијена? Ко су ове црне сподобе?, и шта смје-
рају? Јесу ли слуге сатанине? Ако је тако, моја судбина је 
паклу предодређена. Значи ли, господе, да су светковине 
мојих живота завршене?, да ме проклета воља господара 
ада у црни неповрат вуче?”

Сузних очију загледа се у шуме поред друма. Не-

бројене утварнонијеме сјенке пратиле су њега и чудну 
колону. У леденим погледима наслућивао је жеђ за осве-
том. Нербо се осврну: горило је све што је могао видје-
ти, пламен се кретао за њима. Доле види своје Савичиће, 
како у помами ватре и дима нестају. То га дотуче. Одав-
но је слутио зло. „Зашто Савичићи горе?”, скоро заје-
ца. Обузе га немоћ, посрну. Свилена омча око врата се 
затеже, бол се жестоко појача. Озлојеђен заурла: „Куда 
ме водите проклети да сте?”, скоро зајеца. У самртној 
тишини глас сабласно одјекну, али га нико не погледа, 
владао је мук. Једино чује жубор воде. И заиста видје 
планински поток. Боље се загледа, у дно примјети траго-
ве кентаура: и празно сликарско платно било је ту, а боје 
су се још једино у његовом сјећању препознавале. Нербо 
потражи змијолику неман и загонетни осмјех безгрешне 
дјевице на другој половини платна. Истог трена проло-
ми се силовито рзање и густ замршен топот. Поток јаче 
зажубори, а Нербо слути да га ромор брзака опомиње. И 
тек што га прегази, указа му се жена с црном маском на 
лицу. И црна пса видје, у мислима јој спава. Иза ње са 
црном лиром у рукама стајала је искушеница. На пре-
осталој жици окрвављених кљунова дријемале су двије 
црне птице. Тад се сјети оца Јована и сулуде звоњаве. 
Вјетар донесе воњ згаришта и бијесна вучја завијања. 
Чини му се да гази потоком, а хиљаде ружних сподоба 
из мрака му се ругају. Види: џилипи мрких кентаура с 
потока пију воду. Тај призор мисли враћа у прошлост. 
Све чега се сјећа грозно је и застрашујуће. Поглед поди-
же небесима, угледа лик Бјелокосе. У њеним очима није 
било мржње; у сјају препознаде саможивост и ликовање. 
Насмијана, пружа му руке, зове га. Поглед му се зама-
гли, па, сем смртноблиједе празнине и расутих трагова 
ситних плетеница, не види ништа друго. Оштар мирис 
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тамјана и запаљених воштаница тијесни му се у носни-
цама. Чује узбуђен глас исцјелитељке: „Од сада долази у 
вечерњим сатима.” Ријечи јој се претварају у крик, шум 
крила допире, сјенку огромну разапету види док изнад 
црне поворке небом лети. Сасвим близу, иза себе, чује 
тих усамљен јецај – једино по чему препознаје присус-
тво крштене душе. Чини му се да неко њега оплакује. 
Тешко му је. Зна да га воде његовом Мајевицом, а она 
ћути као да његова никада није била. И стољетне шуме 
у којима је одрастао ћуте. Баш све одрекло га се. Некада 
умилни мајевички вјетар потмуло хучи. Да ли му и он 
пријети? Је ли се и старина планина против њега окре-
нула? Зашто су прелијепе шуме постале јазбине утвара и 
демона? Што јој из извора отров истиче, питоми забрани 
у коров зарастају? Док јадикује, мјесечевог сјаја нестаје. 
Опет види огромна крила и лијење замахе, од којих се 
мајевичке шуме повијају. Урлање вјетрова чује и ромор 
подземних вода. Испред је размеђа Храстове косе, рјечи-
це Тавне и Карауле, њоме човјек под теретом погнут иде, 
двоје бисаге пуне невоље носи.

„Дјед Манојло”, ужаснут помисли Нербо, и истинс-
ки схвати камо га судбина води. Угледа и бијелу кобилу; 
гиздава њишти и пропиње се. Као да ће бијесним копи-
тама и бисаге и Манојла у земљу сабити, а њему је жао 
старца. Док немоћан гледа опаку животињу, онај тихи 
јецај изнова се јави.

„Боже, да ли ме то неко дозива или моју скору смрт 
оплакује? Можда ми жели нешто рећи?”, понада се Нер-
бо трудећи се да разазна бар једну ријеч. А сем хука вјет-
рова, бијесног рзања кентаура и тутњаве под земљом, 
ништа друго не чује. Сав тај ужас аветињског пира ко 
омча зла стеже се око њега. Обамро од страха тетура се 
и посрће, чини се да ће пасти. Осврну се и видје мно-

штво бијелих и црних сподоба у жестоком ритму самр-
тне игре кошчатим рукама махнито машу, пријете му и 
урлају. И небо и размеђа Храстове косе, рјечице Тавне и 
Карауле потамнише: црне шуме Мајевице плануше, ноћ 
се претвори у огањ. Под ногама му постаје врелије; што 
се више примицао ужареној размеђи, ватра је страшнија, 
а облаци дима црњи и гушћи. Усред ужареног огња, ко 
чељусти ружне немани, зјапио је црн отвор у земљи. 
Крај њега бијели мртвачки сандук и леш човјека на крс-
ту наопако распет. Ова слика му се учини језивом. Сто-
пала мученика за кракове крста прикована, а беживотна 
трупина виси стрмоглавце. Из нагрђених дланова језиво 
је вирила окрвављена капа зарђалог клина. Румени мла-
зеви, што су се сливали низ крст, натапали су и бојили 
спечену земљу. Распети мученик је без главе. Боље се 
загледа у оскрнављено тијело, препознаде себе.

„Боже, да ли ми се то час, што црн и свиреп стиже, 
у предсказању јавља?”

Тек што завапи, из дубине земље, ко глас пресуде, 
чуло се неразговјетно дозивање. Слути да је то позив 
усуда, да је дошао кобни час када ће жив у земљу. Хтједе 
бјежати, али црвено зло око руку и врата до бола га сте-
же. Није му жао живота, али спознаја да ће окончати за-
дављен њеном врпцом неподношљиво га је тиштила. Тло 
је пекло табане, а остаци одјеће тињајући су сагорјевали. 
Одвратне сподобе, и црне и бијеле, у стравичном миру 
ишчекивале су пресуду. Нербо погледа изранављене 
руке и стопала: „Зар жив да се гробу предам?!”, завапи, 
лице окрену к небу. „Животу сам се бескрајно радовао и 
у тебе, господе, неизмјерно вјеровао. Зар ми и ти окрену 
леђа? Зар је суђено да ме црна земља живога прогута?”

Очи му засузише, тијело клону. Чује глас усуда из 
дубине, и пригушени плач и јецање је болније. Слутња 
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се појача. Обазире се да би препознао одакле јаук дола-
зи; нешто му казује да је одговор у убогој поруци, да му 
на спас указује. Црна стварност и црње мисли снажније 
му роваре душом и кидају дах. У плачу, што га једва ра-
зазнаје, има нечег судбоносног. Јеца млада жена, вапај 
као да с неба долази. И вјетрове небеске чује, не препоз-
наје гдје су.

„О, када би бар ове грозне облаке дима и пепела 
распршили.”

Док јадикује, црне и бијеле сподобе одједном по-
дивљаше. Хиљаде псовки и пријетњи мутно небо учини-
ше мутнијим; и дим постаје гушћи, и огањ под табанима 
врелији; и тама раке тамнија. Страх се граничи са лу-
дилом. Обузеше га очај и безнађе – одвратни демони се 
ближе. Позив из дубине земље се умножава. Нербо пог-
леда у небо, којега као да није било. Немоћан осјети не-
подношљиву тјескобу, црнобијеле скаради му се у лице 
уносе. Сјети се Јована Претече, заштитника племена 
свога. Трипут се прекрсти, завапи:

„О, сило, што небесима и свјетовима владаш, ти, 
што видиш све и знаш све, што беспућима сјеме свјетло-
сти расијаваш, снагом бесмртника свеколикој васељени 
живот дајеш, чуј вапај мој, Себра грјешна. Препознај, 
оче праведни, поразност истине што отровна тече из 
гријеха и немоћи моје. Учини, господе једини, да ми се 
у небеским висинама свјетлост покаже, а у смртничком 
кајању нада обнови.”

Нербо склопи руке. Око њега завлада мук. Да ли га 
напушта присебност?, или га вјетрови разума спасењу 
носе? Здрава мисао му се врати, а тијело обави невидљи-
ва аура и физички одвоји од сподоба. Није знао колико ће 
га та добра и моћна рука штитити: грозничаво се освртао 
на све стране слутећи да је остало мало времена. Из црне 

раке чује пјесму смрти; јавља му се и отегнуто јецање. 
И ријечи неразговјетне и испрекидане чује: упиње се да 
докучи њихово значење, али је немоћан. Дрхтавим дла-
новима прекри лице, сјети се Бјелокосиних очију; и гроз-
ног сна с кентаурима се сјети. Кад видје њен нагрђени 
лик, много шта му постаде јасније. Испуни га нада да је 
ту и фотографија коју му је на планини дала. Претпос-
тављао је да је проклетство у њеном наизглед лијепом 
лицу, у азурноплавим очима. Сигуран је да су га оне, 
мада због сулуде љубави никада није хтио признати, не-
престано у пропаст вукле. Када покуша руке ослободити 
црвене врпце, црнобијеле сподобе махнито јурнуше на 
њега. Нербо осјети крај. Хтједе потрчати мртвачком сан-
дуку, уморно се спотаче, беспомоћно тресну у жеравицу 
и угледа више од чуда. Као да из неба пада, над њим је 
лелујала фотографија са нагрђеним ликом Бјелокосе. Ла-
гано, ко вољом судбине вучена, изгуби се у црнилу рà̀ке. 
Самртни јаук проломи се Мајевицом, а размеђе захвати 
погубан метеж, и потраја кратко. Када се планина сми-
рила, пред њим је лежало непрегледно згариште спаље-
не земље; свуда су тињали угљенисани остаци црних и 
бијелих демона. Нербо осјети блажени мир; са неба про-
су се свјетлост. Склопи уморне очи, заспа.

Никада нико неће сазнати колико је ту остао. Ле-
жао је омамљен воњем згаришта, у коме су сагорјевали 
миленијски остаци грозне анатеме, ко зна када бачене 
на његове Савичиће. Као у предсказању пророкову, од 
чије се збиље све мијења, око њега догорјевало је сурово 
свједочанство људског страдања и спаљени остаци вје-
ковног зла.
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сјећање тридесетседмо

Престар сам за помисао да се овог часа рађам, а 
довољно млад да бих одлазак спокојно прихватио

Сломљен и исцрпљен лежао је на орошеној трави 
загледан у таму свога невида и у стогодишње крошње 
горостасног дрвећа. Ране, у које је свилена врпца сасвим 
упијена, неподношљиво су га болиле. Маснице по ру-
кама и крвави подливи око врата чинили су се као тра-
гови клања. Од пликова надувени табани спречавали су 
да устане. Дах му се усијавао од ватре у прсима. Самрт-
ноблиједо и испијено лице нагрђено модрим подочњаци-
ма изгледало је јадно. У дну тамних дупљи назирали су 
се остаци ситних испаћених очију. Оно што је од одјеће 
остало нагорјело и исцијепано, мањим дијелом покрива-
ло је мршаво и смалаксало тијело. Живи леш: изнурен 
лежао је у страху да би несмотрен покрет могао више 
стегнути омчу око врата, која га је већ давила. Зурећи 
претпоставља да је поред некаквог планинског пута. С 
напором се подиже на лактове и загледа у небо. Блудио 
је без наде у спас. Хтједе устати, али чим табанима до-
дирну тло, јекну и поново леже. Ослушкивао је шумове 
природе свјестан да је на пустоме мјесту гдје, сем црних 
шума и дивљих звјери, ничега другог нема.

„Кад бих се могао кретати, можда би нашао излаз”, 
помисли, поглед подиже к небу и нешто препознаде. 
Мада је било мутно, ове крошње већ је видио. Попут зе-
лених џинова, ширећи се, заклањале су јутарњу раскош 
небеског плаветнила. Нејасно сјећање га је вукло у неку 
минулу ноћ. Претпоставља да би ово могло бити мјес-

то гдје је с њом долазио. Хук планине је исти, и то му 
оживи наду. Мучило га је питање откуд ту. Што је дуже 
размишљао, јасније су се враћале слике ноћи проведене 
с њом.

Око руку и врата га је пекло, табани су горили. Хла-
дио их је росом, то једино му је годило. Осјети олакшање, 
спусти се на траву.

„Када бих знао гдје је”, помисли. Како је овдје до-
шао?; сам није могао. Ко је помогао? Предио је суров, 
планински, тешко је замислити да би неко у току ноћи 
могао прећи оволико дуг пут. Брине га што не препоз-
наје ни један детаљ. Помисли да га неко намјерно мучи. 
Наслађујући се, прикривен посматра да ли ће немоћним 
ногама и тамом у погледу сâм зло савладати.

„Боже, ко то ужива у мојом патњи?”, болно завапи, 
с напором се подиже на кољена и крену. Клизио је по 
трави претпостављајући да је свијетлосиви обрис пла-
нински пут којим је с њом долазио. Док се вукао, није 
слутио да се примиче мјесту на коме се познају трагови 
гума њеног кабриолета. Убрзо схвати да даље не може. 
Леже на леђа, загледа се у небо, дубоко удахну па си-
лином рањене звјери заурла. Зов очајника одјекну у до-
лини; као да му се неко руга, глас се сурвавао низ дуги 
кланац, кривудао стрмим планинским путем. Нербо 
схвати да тамо мора ићи. Насеља су доле, силазак у кот-
лину је спас. Дозивање понови неколико пута – планина 
је јечала без одговора. Из дубине шуме чула се ломљава 
и демонско крештање преплашених птица. Сјети се ње, 
обузе га очај. И оне слатке ноћи се сјети патећи за сваким 
тренутком прелијепог доживљаја. Лице загњури у траву.

„Гдје ли је сада?”, болно застења. Истог часа јави 
се сабласан хук сове, језа га подиђе. Покушава повезати 
мисли да би нашао одговор на питање откуд он овдје. 
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Сјећа се: престрављена је плакала и молила да одмах 
оду. Напустили су проклету планину. Шта се догодило 
па је опет на истоме мјесту? Као кроз маглу чини му се 
да га је у повратку чекао пријатељ и да су отишли у њен 
стан, на поноћну кафу. А послије? Шта је послије било? 
– не сјећа се. Мисли да га је пријатељ одвезао кући и 
да је мало спавао. Из подсвјести допире кукњава жена 
у сусједству, лица ожалошћених су му пред очима. При-
зори се умножавају, он у њима препознаје своју улицу. 
Док прати тужне слике, пролама се силовито рзање и 
густ топот; и Бјелокосу види, не зна да ли беживотну или 
уснулу; и нагрђени њен лик на тренутке личи на лице 
његовог пријатеља. Сјећа се фотографије коју му је на 
планини дала, а не зна шта је с њом. Поглед подиже, за-
вапи: „Кажи ми, добри боже, шта се дешава; какво ме 
проклетство гуши, па не разликујем јуче и данас? Је-
сам ли заточеник уклетог мјеста ван простора и време-
на? Или сам жртва међупростора, па ми тегобни живот 
патњама узвраћа? Ако сам немоћан да кренем, зашто па-
мћење губим? Зашто се ничега не сјећам?” Док јадикује, 
шуму надлеће јато преплашених птица. Нови хук сове из 
честара надјача хучање вјетра.

„То је она”, прошапта Нербо. „Буљина што се језиво 
оглашавала протекле ноћи. И она је чула. Чуо сам је још 
једном касније, не знам гдје. Летјела је изнад мене, крила 
црних и сабласних.”

Док се покушавао сјетити, огромна сјенка замрачи 
свод.

„То није било овдје, но изнад Караулског друма. 
Али, откуд ја тамо? Ако сам тамо био, морао бих се још 
нечега сјетити.”

Поћута и схвати да тамо није био случајно, нити 
први пут. Помисли:

„То је оно мјесто гдје ми се Бјелокоса у сну при-
крадала, а с њом и неке црне сподобе. Погледа нагрђене 
руке, а бол по врату се појача. Још је везан. Некуда су 
га водили и бијели мртвачки сандук носили. И подозри-
вог лица Бјелокосе се сјети, и одвратних хорди црних и 
бијелих сподоба. Тамо је била и бездна рака. Планина је 
горила: Храстова коса, рјечица Тавна и његова Караула 
– све је горило, цијела Мајевица. Као у средишту пакле-
ног огња воњ дима и врелина пламена муте мисли. Губи 
му се сјећање на грозне слике; све је нијемо и нејасно. 
Ипак, Нербо се оте том призору, врати се стварности:

„Ако сам заиста на мјесту гдје сам ноћас с њом био, 
како сам у исто вријеме био и на Караули?”

Мада се трудио да сви дани и ноћи буду на броју, 
постојао је прекид када се догодило много шта што не-
достаје у овој сулудој причи. Сјети се ње:

„Боже, да ли она зна шта је са мном? Зна ли да сам 
нестао? Да ли претпоставља шта ми се догодило?, или 
мисли да паметујем закључан у свом стану? Зар сам то-
лико гријеха починио да ме овакво страдање стигне? Ко 
зна, можда и нисам нестао?, можда је само ружан сан, 
или уобразиља која ми као мò̀ра на сан долази?”

Горко се осмјехну: ”Не, ипак не, ово је јава. Знам 
гдје сам. Ако је ово сан, онда је и предивна ноћ, коју смо 
овдје провели, измишљена.”

Размишљање је бескорисно. С напором подиже гла-
ву и изнова поче викати. Ваљајући се низ дубоки кланац, 
ехо се у неповрат губио. Када помисли да је дозивање 
узалудно, чу нешто што не личи на његов глас. Одго-
вор је долазио са супротне стране и то му врати наду у 
избављење. Поче учесталије звати вукући се правцем 
одакле глас долази. Са оближњег дрвета подиже се јато 
чворака, Нербо се обрадова; радовао се и поточићу, жу-
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бору и шуму вјетра у крошњама. Планина постаде пи-
томија и ближа. Све се мијењало. Милозвучно су јечале 
дубодолине; близу чу се одзивање. Уздрхта од узбуђења. 
До мало прије мртва и сабласна, планина плану од жи-
вота. Птице веселије цвркућу, и поток умилније жубори; 
пјесме вјетрова се благо узносе радујући се с њим.

„Боже, да ли ми спасење долази?”, помисли Нербо 
и хтједе одговорити на посљедњи зов. Али, у њему снаге 
није било. „Хаулцинирам ли?”, упита се осјећајући бол 
у грудима.

„О, судбино, има ли краја овом страдању и прокле-
тим искушењима?”

Када помисли да је све изгубљено, у близини се чу 
трапав ход, нешто се примицало. Обамрлу душу испу-
ну зебња, тијело смалакса. Кораци опрезни, једва чујни, 
па посумња да су људски. Зна да је шума препуна опа-
ких звјери, да је човјек ријеткост. Страх и нада обузеше 
му душу. Као бат судбине чуо је јеку преплашеног срца. 
Када је био на ивици очаја, нечији благ глас се јави: „Не 
бој се, синко, пријатељ сам, желим ти помоћи.”

Нербо се загледа у нејасну силуету што му заклања 
видик.

„Боже, то је човјек, спасен сам.”
„Мора да си из далека?”, упита дошљак.
„Биће да јесам”, ослобођен страха проговори Нер-

бо. „Неким чудом пробудио сам се у овој дивљини, а не 
знам како сам стигао. Тијело ми је у ранама, а табани 
скоро сагорјели. Ни име овоме дану не знам, и крај ми је 
непознат, а заборав ми душом пустоши. Да сам човјек и 
да имам име, једина је истина које се сјећам. Ако нешто 
слутим прије ће бити да је чудо, но што се реалношћу 
може звати.”

Човјек је запрепаштено зурио у Нерба: „Ти си, син-

ко, везан, црвена поган ране ти је отворила”, рече и спус-
ти се поред Нерба, из ранца извуче ловачки нож, стегнуту 
врпцу око Нербовог врата и руку пажљиво пресјече. За-
гледа се у парче окрвављене тканине као да у њој нешто 
препознаје, намршти се, баци је. Око њих започе метеж, 
сличан ономе какав је Нерба и Петра Богомољца код Ма-
нојлове стублине снашао. И јаук некакав чује, умирући. 
Чини му се да препознаје вапај Бјелокосе, да је види. У 
очају покушава прекинути црвену врпцу што јој се око 
врата стеже. Мада му бол у рукама и грлу није попуштао, 
Нербо осјети олакшање. Старац то примјети:

„Сјећаш ли се, синко, мјеста у коме си рођен?”
Нербо сјетно уздахну. „Много шта изгубљено је у 

страху и забораву, као што су неизвјесни путеви који-
ма човјек ходи. Престар сам за помисао да се овог часа 
рађам, а довољно млад да бих одлазак спокојно при-
хватио. Вјероватно је то разлог да сам још жив, и овдје. 
Ноћас сам чудесан сан уснио, а ко зна – можда је и јава 
била. Прича је толико сулуда да, сем мене, ико у њу може 
повјеровати. И да не вјерујем у чуда, оно што ми се де-
сило морао бих сматрати чудом. Душа и тијело су ми на-
грђени, исцпрљен сам и немоћан. Свјетлост овог јутра 
скоро је у ноћ претворена.”

Ко скамењен човјек је гледао у Нербово измучено 
лице: „Очи су ти, синко, мутне и утонуле. У њима жи-
вота нема. Шта се, човјече, с тобом догодило? Више на 
смрт личиш, но што си жив.” Спусти се поред Нерба: 
„Јеси ли гладан?”

У Нербу као да снажан поток зажубори: „На глад 
сам заборавио, жедан сам.” 

Човјек му пружи чутуру, Нербо се не помјери.
„Узми, хладна је, планинска, здрава је за пити, а и 

душу кријепи.”
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Нербо испружи руку, у празно. Човјек схвати и по-
може му. Када Нербо прстима дотаче хладњикави метал, 
осјети да му се враћа снага. Дубоко удахну, принесе чу-
туру устима, отпи два дуга гутљаја.

„Пиј, синко, слободно пиј; у благородној планини 
воде има у изобиљу.”

Сувим дланом Нербо превуче преко наквашене бра-
де, наже дуже и жедније. Дошљак отвори ранац: „Ево, 
презалогаји. Није бог зна шта, тек да ми се у лову нађе. 
Узми лӳка и пршуте; додуше, од дивљака је, али добро 
умекшана. И хљеб ражани, са масним залогајем прави 
је мелем.”

Док је јео, ко прољетна бујица надолазила су 
сјећања, а спознаје о горком страдању су се умножавале. 
Мутним погледом тражио је лик човјека, а сем нејасних 
обриса, ништа друго није видио.

„Са очима ти, синко, нешто није у реду.”
Пуних уста Нербо климну главом.
„Добро,добро, синко, само ти једи. Човјек празна 

стомака је лоше воље, а и мисли су му посне. Судбина је 
хтјела, срели смо се; ослободи се сјете и туге. Све лоше 
је прошло, не жури. Послужи се, па ћемо до моје колибе; 
у њој ћеш се одморити и опоравити, послије ће лакше 
бити. Неко вријеме мораш остати у планини; свијет није 
вода без обала да се човјек не може своме прагу вратити. 
Ноге су ти спечене, у ранама, тијело и душа измучени. 
Пријаће ти на планини. Ма колико изгледала дивља и су-
рова, питома је, драга, и издашна. Остани овдје, брзо ћу 
се вратити. Колиба није далеко, одмах је иза шуме.”

сјећање тридесетосмо

Као да нас има и за сватове и за ратове, 
крштења и погубљења

Док је чекао, Нербо је размишљао о чудном сусрету. 
Да ли је пред њим био човјек, или анђео спаситељ? Шта 
би смртник радио у дивљем беспућу? А онда се брецну: 
„Какву ми колибу овај човјек помиње?, и зашто ме оста-
вио? Можда је демон, па се претвара?” Сјети се протекле 
ноћи и оргија грозних сподоба; фотографије и Бјелоко-
се се сјети, и огња помахниталог, у коме је горјела ње-
гова Мајевица. Чуо је рзање кентаура и похотне кикоте 
менада. А сада влада необичан мир. Док је чекао да се 
старац врати, из подсвјести искрсну тамна планина, не-
обично дрво на њеном врху и времешан човјек тужан и 
замишљен. Из таме режање се чује, дубоко и тешко ди-
сање; танак плач младе жене као да из дубине долази.

„Боже, има ли краја мојој мори и страдањима?”, по-
мисли Нербо.

„Да ли је Бјелокоса грозни фатум који ме је све 
вријеме ништавилу вукао? Да ли ће се обистинити про-
виђења да ће ми живот постати лакши и подношљивији 
ако се ње ослободим? Ње сам се, изгледа, ослободио. 
Објема ногама био сам у гробу, она ме је вукла.”

Сјети се другог сна, вечере у мотелу, и њене злохуде 
пријетње да је близу дан у коме ће се посљедњи пут на 
јави срести. Помисли: „Је ли прошлоноћно страдање на 
Караули фатални сусрет у коме је скончала?, или обоје? 
Ако јесте, онда је ово побуна моје немоћне душе да жи-
вот заборавим.”
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И док се рвао с тешким мислима, путем низбрдо се 
враћао старац, ако се може говорити о старцу. Мада су 
га притискале године, тијело му је крепко и снажно, а 
дух непомућен. Говорио је јасно и громко, у говору му 
сигурност. Поред њега, као да од нечега зазире, ситно 
тапкајући каскало је магаре.

„Ево ме, синко, стижем, твојој неизвјесности је крај. 
Само да се опоравиш, ја имам лијека. Горобиље и сало 
звијериња биће прави мелем за твоје табане. Ране по ру-
кама и врату лијечићемо воском и мелемима горског пе-
лина. Нећеш вјеровати како ће болести брзо нестати.”

Док га је слушао, у Нербу се покрену слутња, а за 
присебније размишљање није имао снаге.

„Не знаш ти, синко, шта је планина, која чуда она у 
њедрима скрива. Траве су овдје боље него игдје, а има и 
више врста. Чајевима душу и тијело ћу ти окријепити. Сад, 
синко, ’ајде полако, на леђа овом товару, па да кренемо.”

Колиба је невелика и једноставна, крцата горским 
даровима: љековито биље сплетено у вијенце, и свакоја-
ки шумски плодови сушили су се нанизани испод стреје 
с обје стране. И унутра је мирисало на живот. Меке кожи-
це срна и зечева, куна златица и лукавих лија, и понека 
медвјеђа, прекривају под и дрвени кревет. По зидовима 
висе пушке и фишеклије; на полицама читаво богатство 
ловачких ножева. До улаза од блата и камена зидана фу-
руна, иза ње клупица, на којој се старац најрадије од-
мара. До клупе велики сандук, служи као магаза и као 
ризница. На другој страни колибе, о гредама висе суви 
комади пршуте и шунке од свакојаке дивљачи. Док је 
старац Нербу објашњавао гдје се шта налази, није скри-
вао понос и усхићење:

„Ех, када би, синко, могао видити гдје си. Мада сам 
стар, овдје имам свега, ако затреба, и птичјег млијека. 

Када постоји воља и ријешеност, нема препреке коју 
човјек не може савладати.”

Пред Нербом су се ређале давне препознатљиве 
слике. Жестоко режање и лавеж оживише у његовом 
сјећању. То га врати у кишну сарајевску ноћ, због које 
још осјећа посрамљеност.

Старац је и даље говорио: „Овдје се не може ни оже-
днити ни огладнити: ни озепсти се овдје, синко, не може. 
Шума је благородна и неисцрпна. Када би људи знали 
шта она скрива, моја тужна самоћа претворила би се у 
супротност. Синко, да попијеш мало медовине, вратиће 
ти снагу, а, бога ми, и мисли прочишћава.”

Са сваким гутљајем Нербо је осјећао да му се па-
мћење и крепкост враћају.

„Овдје сам, синко, преко тридесет година”, с тугом 
у гласу говорио је.

„Тридесет година?!”, помисли Нербо да су толико 
далеко његови сарајевски дани и болна успомена на мла-
дост и Бибијану.

„Сам, живим у овој планини. Ловом се храним, а 
шумским плодовима и љековитим травама здравље од-
ржавам. Дуге зиме ме одмарају, топла и родна љета сна-
гом пуне. У прољеће сијем раж и кукуруз, у златну јесен 
плодове сабирам и припремам за зиму. И са пчелама се, 
синко, дружим: од меда и горобиља бољег лијека нема. 
Понекад наврате лугари, донесу ми олова и барута, соли, 
гаса и још понешто. За узврат ја им даривам коже и ло-
вачке трофеје. Ето, не могу се пожалити. Добро се сла-
жемо, задовољни смо. Нико ми не смета; сем њих никога 
и не виђам. Не памтим када сам срео друго људско биће. 
Баш је старост терет. Синоћ су двоје колима долазили, 
били су ондје гдје сам тебе нашао, још се виде трагови 
гума. Нисам прилазио, нити ми је падало на памет да им 
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сметам. Дошли на кратко. Планина је њихова колико и 
моја.”

Нербо га је пажљиво слушао: „Ђеде, колико је мог-
ло бити када су отишли?” 

„Не знам, синко, прије поноћи нису. Млади људи, 
шта је ту лоше?”

„Значи, све се одиграло ноћас”, помисли Нербо. 
„Како је могуће да сам у исто вријеме био овдје и на Ка-
раули, а с вечери у паланци?”

Док се Нербо ишчуђавао, старац је тихо говорио: 
„Јутрос рано пођох доле, на чеку, да видим има ли шта у 
замкама, и да осмотрим долину; по договору требало је и 
лугар да стигне. У повратку, тамо гдје су била кола нађох 
ову проклету мрву отрова, старац испружи руку, са по-
лице скиде малу бијелу кутију. Када прочита шта на њој 
пише, примјетан осмјех затитра на Нербовим уснама. 
Знао је шта је то и чему служи. Питао се да ли их је ноћ 
раније она користила Помисао да би могла затруднити 
уливала му је наду и радовање. Душа му се пунила бла-
женством, од силног узбуђења тресао се. Нербово чудно 
понашање не промаче старцу. Врати таблете на полицу, 
рече: „Лице ти се, синко, озарило када си пребројавао 
ова зрна отрова.”

„Свакако, ђеде. Радује ме, што није начета. Одувјек 
сам тужан при помисли чиме се младе жене од трудноће 
бране. У зачећу побједу живота видим, то је разлог што 
сам узбуђен.”

Старчеве вјеђе се опустише, изборано лице потам-
ни, сјаја из очију нестаде. Уздахну болно. У томе се пре-
познавала дуга животна патња, и вапај горке судбине, 
која га је натјерала да се осами.

Нербо се сјети Бибијане и њеног несретног оца, зле 
мајке њене, и оне кишне вечери када му је псом прије-

тила. Старац тегобно отхукну. Из комада превијене коже 
извуче неколико пожутјелих фотографија. Док их је туж-
но гледао, сабласан и језив мир окивао је планину. Мис-
лима одлута далеко у прошлост.

Нербо је ћутао и жалио што не може видјети лико-
ве на фотографијама. Пратио је старчеве уздахе, дуге и 
болне као ноћ кад сан не долази на очи. Тридесет година 
старчеве усамљености Нербу не силазе с ума. Толико је 
прошло откако је напустио Сарајево. У овој подударнос-
ти много шта чудно наслућује.

Старац уздахну болним гласом: „Жао ми је, синко, 
што не можеш да видиш ове слике, остатке големе људ-
ске неправде, која се ни овдје, у самоћи не може забора-
вити. Ово су, дијете моје, трагови младости, а живот је 
непоновљив.”

Слушајући старца Нербо је слутио да је на фотогра-
фијама лик Бибијане, да је овај човјек њен отац, некада-
шњи професор, коме је прелијепи живот у трену постао 
пакао.

„Надљудски сам се борио да мог нејаког птића от-
мем од загрљаја смрти; битку сам изгубио”, зајеца ста-
рац.

„Сад сà̀м у овој планини сам, стар и беживотан: тру-
нем као пањ о кога се спотичу бујице и олује. Данашњи 
луди свијет том сићушном сатанском мрвом, отровом што 
ти показах, свјесно се бори против потомства. Као да нас 
има и за сватове и за ратове, за крштења и погубљења: и 
за бацање као да нас има, мој синко, а нестаје нас, и није 
далеко час када нас неће бити. У сретна времена човјек 
је имао седморо, и више дјеце; данас једно – ко ни једно, 
мало кад двоје, а то ти је ко једно. Нестаје нас, не зато, 
синко, што смо немоћни, већ што смо проклети.”

Старац тешко уздахну, пријекорно настави: „Побје-
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Старац тешко уздахну, пријекорно настави: „Побје-
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ђивали смо челик и ватру, стихије и олује, земљотресе и 
болештине, а данас нâс, бесмртне Прометеје, уништава 
ова мрва отрова. То мало јада да је олово, ни сачме се не 
би довољно могло излити да се човјек од звјери одбрани. 
Сваког дана нас је мање због објести и проклетства, али 
шта се може. Човјек је свој и своје судбине господар.”

Глас му је постајао храпавији, дисање успореније и 
теже; сузе су му квасиле лице, губио је дах.

„Боже, нису ли моји снови о старцу и планини чу-
десно предсказање, у коме сам много спознао?”, помис-
ли Нербо.

С напором старац се искашља, жуљевитим дланом 
обриса сузе, ућута изнемогао, фотографије спусти на дрх-
таве груди, зајеца. Нерба обузе туга, мисли му се врати-
ше у Сарајево. Пред собом „види” сликарске штафелаје 
и уско канабе на коме је времешна балерина позирала. 
Сјети се и другог сусрета са Бибијаном, њене заборавље-
не врпце за косу, била је плава. Међутим, Нербо то зане-
мари. Умјесто Бибијане види младу искушеницу, бол јој 
препознаје у погледу.

„Опрости, синко, понекад човјек постане дијете, па 
су му сузе једина утјеха. Живјети ваља бар ради успоме-
на, пресудити себи гријех је над гријеховима.”

Нербо опет види оног старца из сна, и црни флор, 
високу и тамну планину изнад: чује подмукло режање, и 
ружан дугодлак пас је ту; и жену у црнини види, крст јој 
се над главом клати; младу искушеницу, иде стазом са 
које се нико не враћа. Окрену се старцу, чији му се лик 
јасно показа.

Трже се из мисаоног бунила, и стресе при помисли: 
„Страшно је бити сам.”

сјећање тридесетдевето

Када ме не буде, њене ће мисли с тобом 
разговарати

С обзиром да се сем ње, и ноћи проведене у плани-
ни, Нербо ничега другог није сјећао, вријеме боравка у 
старчевој колиби пролазило је без носталгије. Оно што 
му се догађало до буђења у дивљини било је грозно и не-
вјероватно, и избјегава да о томе мисли. Здраво шумско 
воће, биље, и мелеми које је старац справљао, за Нерба 
су били толико благотворни да су трагови патње и стра-
дања брзо ишчезли. Старцу је помагао у многим посло-
вима, често је и сам нешто започињао. Рано су устајали, 
али је старац избјегавао да га Нербо слиједи.

„Још се ниси опоравио, руке су ти ненавикнуте на 
тешке радове.”

Старац никада није журио. Све што је радио, радио 
је полако, темељито, нико не би рекао да је у осмој де-
ценији. И док се Нербо врзмао око колибе, он је свакод-
невно одлазио до врха планине и сатима се није враћао. 
Једном га Нербо упита гдје се толико задржава, ради ли 
какав тежак посао, треба ли му помоћ.

„Човјекова судбина његово је бреме и, сем господа, 
нико му не може помоћи. Запамти, синко мој, док има-
мо, нисмо ни свјесни чиме располажемо. Тек кад изгу-
бимо, спознамо истину коју не можемо измјенити – зато 
је свакодневни рад бар у привиду лијек. Заузет човјек на 
бол заборави, мада рад успомене не лијечи. Оне су рана 
која вјечно пече, таквој рани лијека нема. Од успомена 
се не може побјећи, ма колико болне, човјек им се враћа. 
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Често нас снаже да истрајемо у тужном животу, зато их 
лакше подносимо. Него, синко, сутра ћеш са мном, гóре 
ћеш много шта сазнати. На планини гробова нема; они 
који мени припадају далеко су, негдје доле, у котлинама, 
а човјек мора имати кутак гдје се може горко исплакати. 
Врхови планина су једина мјеста одакле се несметано 
виде стране свијета: душе мртвих у небесима су, а небеса 
се на врхове планина наслањају. То је разлог што сваког 
дана идем гóре.

Нербо је претпостављао шта старца мучи. Нијемо 
је слушао његов монолог, у коме му се много шта чинило 
препознатљиво. Из разговора са овим добрим човјеком 
наслућивао је времена старчеве младости. Закопана не-
гдје дубоко у његовој самоћи, шкрто је наговјештавала 
да су Нербове претпоставке ништа друго до старчева 
горка истина. Једном је болестан старац под температу-
ром бунцао. Нербо је досегнуо много неповезаних рије-
чи. О томе с њим није говорио, бојао се да старца не 
повриједи. Да је старац хтио о себи причати, то би учи-
нио. Препуштао је старцу његове успомене, пошто ни са 
својим није знао шта ће. Те ноћи слабо је спавао. Стар-
чево обећање да ће сутра заједно на врх чинило се као 
остварење дијела ранијих сновиђења. Знао је да старац 
горе не иде без разлога. Позив правда старчевим година-
ма и страхом да је преблизу судњи час. Можда је старац 
у Нербу препознао дио младости своје Бибијане. Опет 
се сјети планинског потока, сликарског платна и немани. 
Загонетни осмјех лијепе дјевојке што је исликао врати 
га у сарајевске дане, у сликарски атеље школе. У њему 
види уско канабе и себе, ње нема.

На свом кревету старац је бунцао. Нербо покушава 
усредсредити пажњу; вјетар фијуче и не дозвољава да 
старца чује. Споља долази узнемирено мекетање кóзā и 

грлен њак магарца. Из помрчине олуја немилосрдно на-
ваљује на прозоре и врата колибе, кани провалити. Језив 
урлик звјери надјача фијук помамног вјетра, истовреме-
но у врата нешто снажно загреба, од тога се крв у Нербо-
вим жилама следи. Сјети се длакаве ругобе из сна која је 
јадном професору и његовој породици живот уништила. 
Нербу се чинило да би заједно са вјетром и колиба мог-
ла полетити. Старац се трже. Руком посегну за пушком 
на клупи, грчевито је стеже, болно јаукну, промрља не-
колико неразумљивих псовки, и опет заспа. Црним не-
беским сводом муње су немилосрдно парале. Набујале 
поточине преоравале су утрину око колибе односећи све. 
Од страшног хучања вјетра и јеке громова тресла се и 
повијала горостасна планина. А онда, одједном – све се 
стиша. Нербо помисли да је невремену крај, кад изнена-
дни бљесак муње освјетли предио: снажан прасак испу-
ни таму. Нербо погледа кроз уско окно у врх планине. 
Једва примјетно, па све јаче мраком се ширило ватрено 
руменило. Пљусак је изнова дивљао, а сан Нербу није 
долазио.

Пред свитање киша престаде. Кад се разданило, 
ведро јутро испуњено озоном купало се у првим зраци-
ма сунца. Бјеличасти праменови магле извлачили су се 
из влажних шума и поточина и свијали око ћудљиве пла-
нине.

„Само да још мало оциједи, да трâве росу попију, 
па ћемо кренути”, рече старац. Хтједе изаћи из колибе, 
али на вратима застаде. Тренутак је размишљао, онда се 
врати, узе пушку.

„Нешто није у реду, ђеде?”, упита Нербо.
„Видјећемо, синко. Можда је некакав лупеж ноћас 

на праг долазио. Бити опрезан, није гријех. Рекао бих да 
вучји трагови нису; пса овдје нисам видио. Не вјерујем 
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„Само да још мало оциједи, да трâве росу попију, 
па ћемо кренути”, рече старац. Хтједе изаћи из колибе, 
али на вратима застаде. Тренутак је размишљао, онда се 
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„Нешто није у реду, ђеде?”, упита Нербо.
„Видјећемо, синко. Можда је некакав лупеж ноћас 

на праг долазио. Бити опрезан, није гријех. Рекао бих да 
вучји трагови нису; пса овдје нисам видио. Не вјерујем 



2�2 2�3

да би се вук око врата колибе мотао. Има тамо кошару, 
овдје може само сачму наћи... Цијеле сам ноћи некакву 
длакаву сподобу сањао; волио бих да ми она на нишан 
дође, но сви курјаци ове планине.”

„И мени се, ђеде, чини да смо имали госта. Гребање 
на вратима прилично дуго се чуло.”

„Зар и ти, синко, ниси спавао?”
„Једно вријеме јесам, пробудила ме провала облака 

и јека громова. Ћудљива ли времена, да човјек не повје-
рује.”

Старац стегну цијев пушке: „Сигуран сам да је 
ноћас пас долазио, вук конфор не тражи.”

Загледан у спољни дио врата, помаче се неколико 
корака: „Господе колико су дубоки трагови канџи, као да 
је дрљача преко колибе прешла”, опсова гунђајући, ок-
рену се врховима влажних шума. Чинило се да помиње 
некакву жену и длакаву пасју сподобу, и клетве мрмља. 
Нербо се „врати” сликама из чудног сна: види младу ис-
кушеницу; растужи се при помисли да ће и старац и она 
од исте болести умријети. Прижељкивао је да му старина 
отвори душу, да у дугогодишњој наплавини туге и бола 
докучи тајне о чудном и усамљеном човјеку, који му се у 
сну показивао. Слути да је оно што се збило прије триде-
сетак година разлог старчевим патњама. Лијек његовом 
болу Нербо не може понудити.

Сунце је било прилично високо када су кренули ка 
врху планине: на све стране разливали су се мутни пото-
ци, магле ко бијеле сабласти вијале су се густим честа-
рима. Потмуо хук чуо се дубоко испод њих. Изгледа да 
се свеколике овоземаљске грјешне воде у подземну рије-
ку смрти сливају. Нерба обузе чудно осјећање. Гледао је 
замишљена човјека и тежак умор у кораку. Болестан и 
оронуо, кретао се гордо и усправно. Хрлио је да прије 

стигну. Нербо помисли да би се горе могао суочити са 
много чим чудноватим. Нешто му упорно говори да се 
са овим човјеком давно срео. Старац му прилично дуго 
тумара по мислима. Од јутра када га је пронашао на пла-
нини, душа му је први пут овако немирна. Као да се при-
бојавао кобног часа, у коме ће му се мисао скаменити, а 
поглед вјечно остати укочен. Журио је за старцем у нади 
да ће горе чути посљедњу ријеч истине и опроштај, после 
старац може мирно испустити напаћену душу. Кретали 
су се влажним пропланцима. Кад се Нербо нађе у бист-
ром потоку што се разливао цвјетном ливадом, препоз-
наде мјесто гдје је у обличју кентаура исликавао чудесно 
платно. Сјети се фаталног призора с лијеве стране слике. 
Јави му се и никада остварена жеља да стигне на десну 
страну судбине, гдје га, можда, Бибијана чека. Погледа 
према врху и видје да, сем траве и једног чудесног стаб-
ла, ничега другог нема. Осјети јак мирис паљевине.

„Свачија свијећа једном догори”, тихо је јецао ста-
рац спуштајући се на кољена. Дуго је и скрушено клечао 
шапћући молитве, од којих се туга у Нербу појачавала. 
На глаткој површини дрвета препознавали су се плитки 
трагови рељефа. У стрпљиво обликованим формама јас-
но се оцртавало брижљиво вајано лице младе жене. Не-
рбу се учини да са десне стране платна види призор из 
свога сна. Не зачуди се када примјети да му је и овај пут 
вид јасан. „Зар би бол био потпун ако би га човјек дјели-
мично доживио?” Тужан гледао је густе облаке дима из-
над ћудљиве голети. Попут мученика у ватри сабласно се 
уздизала једна половина спаљеног стабла; друга, скрше-
на у корјену и поломљених грана, лежала је у блату. И 
на овој половини видјели су се трагови рељефа. Нербо 
није знао да ли се у симболу оскрнављеног дрвета на-
говјештава судбина старца, или је то мучно сазнање да 
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његове Бибијане више нема. Блудио је у чудесно дрво 
и нагорјеле остатке никада остварене жеље, која је го-
динама тињала у ојађеној души овог несретног човјека. 
Сапатнички зурио је у сажежени лик анђела, у чијем је 
необичном осмјеху сагледао сав бол јадног оца. Однекуд 
тих вјетар донесе благ мирис дуњиног цвата. Нербо на 
уснама осјети зрелину плода, сјети се првог сусрета са 
Аном. Тада препозна да ће се предсказање из снова ос-
тварити. Док је сјетно гледао у дрво, старац рече:

„Синко, видим ганут си, бар ти немој патити. Давно 
ме је анатема стигла, и тада сам схватио да ће ми живот 
бити испуњен болом и страдањем. Хтио сам ти показати 
дио истине која непрестано тиња у мислима и труне у 
души. Неколико посљедњих година очински бол исписи-
вао сам на овом дрвету, а била је довољна само једна ноћ, 
један гром да и тај тренутак, у коме сам бар у привиду 
могао осјетити радост, постане гомила гарежи и пепела. 
Имала је година као ти. Бог зна, можда сте се срели.”

Старац се загледа у ожиљке на Нербовом врату. Из-
безумљени јаук, какав је Нербо чуо када му је овај човјек 
пресјекао врпцу око врата и руку, опет се јави. Старац га 
није чуо. Тешко дишући приђе дрвету, с напором одвоји 
један неоштећен дио, пружи га Нербу: „Узми ово, син-
ко, чини ми се да је у моме болу овај огањ и твоју наду 
сагорио. Чувај овај поглед и чудан осмјех, у којима је 
моја душа једину утјеху налазила. Кад ме не буде, њене 
ће мисли с тобом разговарати. Осјетићеш блаженство 
као што и моја душа у нади блаженство небеске истине 
осјећа.”

Нербо је знао да би сада и једна ријеч утјехе била 
сувишна. Зато је ћутао. Изнемогло старчево тијело и 
душа мирисали су на земљу тек ископаног гроба. Око 
голетног врха и громом спаљеног дрвета дима нестаде. 

Као аветињска рука клетве сабласно су се издизали са-
горјели остаци посљедње старчеве утјехе. У прозрачним 
стубовима плавичастих остатака ватре као да се вијала 
несретна старчева душа, незадовољна и неспремна да се 
растане од тијела. Јата свјетлосних птица још једном над-
летише згариште. Старчев тужни поглед чежњиво крену 
за њима и тад се догоди чудо. Из жила нагорјелог стабла 
потече бистар поток. Проносио је на хиљаде сребрних 
крљушти, од којих се небеска свјетлост појача. И, дрвету 
се врати живот. У старчевим очима радост. Слично ус-
хићење обузе и Нерба. Помисли: „Није ли ово предзнак 
да је Бибијана жива, да ме негдје чека?”

Док су силазили низ планину, око њих су се радо-
вале и биљке и животиње; и жубори потока су умил-
нији, бескрајно небо ведрије: из папратница дижу се 
благи вјетрови; мирисима трава и цвјећа опија се цијели 
крај. Нербо је желио да између њега и старца не буде 
тајни. Његова накана да са старцем о прошлости прича 
је испуњена. Сигуран је да су ова изнемогла старина и 
несретни Бибијанин отац – исти човјек. Нербо погледа 
старчево избраздано лице, сјети се оца Јована, нестале 
цркве и спаљеног конака; и потоњег сна се сјети. Порука 
као да с небеса долази.

„Боже, неко ме Мајевици враћа, можда зна да ја же-
лим тамо ићи”, помисли Нербо. „Али ко ми мудро гово-
ри?”

„Када те године стигну, глас ћеш чути, и ријечи с не-
беса да је вријеме твога повратка огњишту твоме.” Ипак 
не сјећа се ко му је и када рекао, ријечи смртна човјека.

„Именом ће те истим звати и мајка ће ти иста бити; 
у оцу своме своје ћеш потомство препознати.”

„Боже, да ли ми се кроз ово пророчанство нова нада 
нуди?, или ми се разум у таму неразума одселио па чујем 
о чему нисам ни сањао”, завапи.
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„Није ли овај човјек добри дух што ми се јављао у 
лику сваког старца? Ја хоћу бити онај који прашта оно-
лико колико и онај коме се прашта. Зар је гријех клечати 
пред олтаром, одакле нас доброта светог духа обасјава? 
Ти, џелате мој, смрти си се бојао. Зар ‚јадниче’, не ви-
диш да и ти и ја у истој трулежи лежимо.”

Добро зна да су ово његове ријечи, у неку од својих 
пјесама их је преточио. Једном давно он их је некоме 
упутио; у сну, или на јави? Старцу није. Добри старци 
нису џелати, нити џелати могу доживити старост. У ар-
хепочетку постојало је једно вријеме безгрјешно: људи 
се проклетству окренуше. По казни добрих небеса пра-
ведни господ их изгна из родних вртова Еденских.

„Вама је живот позорница страсти”, чује себе. „Ми-
сао која се брани, жива мисао је; ни један џелат своју 
жртву надживио није. Ти смрт сматраш највећим злом, 
ја у смрти видим спас и катарзу.”

Из Нерба провалише бујице успомена; не препоз-
наје из којих живота и времена. Неке су његове. „Бог је 
на небесима, он види све и зна све. И душе праведника 
су на небесима; у мисији добра и до пакла се спуштају. 
Животом путују куге и ратови, глад и биједа, а ви сте 
сапутници и господари тог људског зла.”

„Зар не видиш, грјешни Нербо, да су у теби препоз-
нали раскољника?, још једног од грјешних месија, попут 
јадног Петра Масалијанца. Један је Христос, мој Нербо, 
и доста га је за сва времена.”

„Спаси нас, боже!”, јекну Нербо и прекрсти се.
„Лажеш, сотоно.”
„У духовном изобиљу љепота је свих трајања”, чује 

побуну у себи.
Подругљив смијех надјача га: „О чему говориш, 

биједниче. Моћ и слава у рукама су мога господара. 

Прљава је и кужна ваша људска долина: нико не клечи 
пред распетим грјешником колико ви, заблуђена сиро-
тиња.”

Нербо уздрхта: „Боже, да ли ме болесна психа про-
гања, па из подсвјести чујем све од чега сам давно боло-
вао? Можда су ми се у свијести замрсили добро и зло, 
лаж и истина, грјешно и безгрјешно?”

Док јадикује опет чује нечије кикотање. Кришом 
осмотри старца: одсутан, старац је ћутао.

„О чему размишља?”, упита се Нербо. „Да ли је из-
губио наду па му је скора смрт лијек за заборав патњи и 
испаштања?” Хтједе са старцем о Бибијани говорити, а 
како да почне. Судбина је неумољива, као што је и људ-
ска душа бескрајна пучина по којој истовремено дувају 
добри и зли вјетрови. Док ламентира, опет му се јавља 
нечији глас: „Јак плод је у јаком човјеку, и само је јак 
човјек творац јаког плода.”

А онда неко други говори: „Мислите ли да сам до-
шао да донесем на земљу мир? Не, кажем вам, него раз-
дор.”

Нербо преблиједи:
„Боже, па ово је из јеванђеља по Луки. Да ли је гос-

подњи син тако рекао.” 
„Ријечи су твоје наизглед слатке, али ни једна ошт-

рица мача толико крви не проли колико биједе и безнађа 
из твојих ријечи истече. Помири се, грјешни човјече, и 
трпи живот какав ти је од господа подарен. Не слушај 
већ мртвог старца, он своју немоћ твојом патњом храни. 
Окрени се истини, и видјећеш да тебе исто зло чека. Не 
уливај наду догорјелој ватри, на њеном жару ни дланове 
не можеш огријати.”

Заморен Нербо затвори очи: лежи на зеленој про-
стирци расцвјетале дјетелине, у хладу дуње под којом 
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се први пут са Аном срео. Ослушкује благи вјетрић и 
размишља о Петру Богомољцу. Из брвнаре чује тиху мо-
литву, осјећа мирис тамјана. Устаје са меке дјетелине у 
намјери да му се придружи, али схвата да Богомољац није 
тамо. Мисли да чује Петра, заправо шапат је то старог 
професора. Откуда у овој дивљини осјећа мирис дуње, и 
на уснама слатки укус цвати? Мирис се појачава.

„То мора да је неки наговјештај”, помисли Нербо, 
погледа у комад дрвета са ликом Бибијане: њене усне 
као да се помјерише; и загонетни осмјех чудесно затит-
ра. Призор га није варао: у очима јој модрина прољетног 
неба, због тога се бол у души појача.

„Боже, да ли ћу је икада наћи?”, тихо прошапута.
Старац га погледа: „Чини ми се да ме нешто питаш. 

Опрости, нисам те чуо, синко. Витлају ме чудне мисли, а 
душу ми окива гробна тишина, понекад уобразим да сам 
једино биће на Земљи.”

Зурећи у Бибијанин лик Нербо је ћутао. Осмјех са 
њених усана ишчезе. У њеном гаслом погледу наслути 
тугу и пријекор: „Не жели да са старцем о њој говорим. 
Не замјери, старино, само сам гласно размишљао. Врије-
ме неумитно тече, а мој положај се не мијења. Прошлост 
се не може поништити, зато би о будућности морао оз-
биљније мислити.”

Старац болно уздахну: „Не препуштајмо се, синко, 
болесним слутњама. Ако нам је оно што долази тамно 
и неизвјесно, успомене из младости, макар као утјеха, 
могу бити исликане драгим топлим бојама.”

сјећање четрдесето

Попут вјесника живота лелујали су 
стубови дима

Планина је лагано попримала златастожуту боју. 
Нербов се положај ни по чему није мијењао. Ослобођен 
посљедица оне кобне ноћи бринуо се о старцу, кога су 
туга и патња, потпомогнуте поодмаклим годинама, при-
моравале да се рјеђе креће. Понекад је потпуно мировао, 
кад жели ослушкивати ћуди планине. Он и Нербо одав-
но очекују долазак лугара, а њега нема. Старца то мучи, 
јер не памти да је раније изостао. Да је здрав, одавно би 
старац кренуо пут долине, да види зашто га не посјећује. 
Знао је да без сретања са тим добрим човјеком не може 
опстати. Да би живио, мора јести, а да би се у планини 
јело, мора се ловити; за лов су потребни барут и сачма, а 
то једино од шумара може добити. И со је неопходна, и 
гас, и шибице. Како се у дугој зимској ноћи у мраку, без 
ватре, јутру надати? Још много шта треба, чега нема у 
планини. Човјек је попут биљке: усамљену олује, кише 
и суше туку са свих страна. У беспућу само храбри и 
постојани могу одолити самоћи и непогодама. Нербо је 
много научио у планини; о сиротим животињама он се 
брине, колибу снабдјева дрвима, из трапова доноси што 
је за храну потребно. Навикао је на козје млијеко, мада 
је у почетку воњало. Мимо воље приморан да борави 
на овој планини, осјећа колико је дјелотворна њена су-
ровост. Оног загонетног јутра пробудио се болестан и 
исцрпљен, везан и скоро мртав, а сада је физички и ду-
ховно снажнији. Постао је груб, мање осјећајан. Понекад 
се упита: „Да ли би ме оваквог она прихватила?”
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и неизвјесно, успомене из младости, макар као утјеха, 
могу бити исликане драгим топлим бојама.”

сјећање четрдесето
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јер не памти да је раније изостао. Да је здрав, одавно би 
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се упита: „Да ли би ме оваквог она прихватила?”
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И поред страдања вратила му се снага и свјежина. 
Однедавно старац је болестан; снабдевање и неколико 
животиња – радост су и задовољство: осјећа да је не-
коме потребан и користан. То му даје снагу, враћа наду. 
Планина је откровење; животно искуство је здравије и 
богатије. Храна из природе му годи, и бистра планинс-
ка вода; козје га млијеко ојачава, а крзнени покривачи и 
простирке топли су као мајчино крило. Добро му је, то 
га радује. Једино га мучи зашто лугар не долази. Старац 
ће се тешко из зиме извући. Рана му је велика и отворена, 
тридесет година крвари. Болна успомена и дугогодишње 
самовање у планини у тугу му се свило – исцрпљују га. 
Нербо свакодневно размишља како са старцем да сиђе у 
долину. До наредних сњегова остати засигурно би зна-
чило заувјек остати. Од скора Нерба опсједа једна идеја, 
никако да је саопшти старцу, боји се разговора. Да се ста-
рац другој страни живота могао окренути, не би само-
вање изабрао. Болесна га не смије напустити, а чини му 
се, и старац вапи за повратком. Човјек може бити моћан 
и мудар, имати све што хоће, али, у старости се јавља 
жеља да се врати изворишту, и гробовима предака. Ако 
за живота мора подносити самоћу, у вјечности ће је има-
ти у изобиљу. У дивљини је провео тридесет година, из 
ње црпио снагу и сокове, ипак, мјесто му је међу људи-
ма. Како би човјек био човјек ако му се макар за гроб не 
би знало? Нербо ријеши са њим разговарати. Претпос-
тављао је да магарац није дар планине, доведен је из кот-
лине, по нагону тежи њој. Старац зна пут, а шта вриједи. 
За путовање је потребна снага, а он је болестан и изне-
могао. Спреман за разговар, Нербо уђе у колибу. Оронуо, 
тешко дишући старац зури у таваницу, размишља.

„Ево и мене, ђеде”, јави се Нербо. „Је л' ти јутрос 
боље?”.

Старац с напором окрену главу:
„Синко мој, боље ће бити кад ме нестане. Из трула 

точила вода цури на све стране, из стара човјека снага се 
губи неповратно. Кажи ми шта си наумио. Чудан сан сам 
уснио. Негдје сам, на непознатом мјесту, на дну бунара, а 
бунар дубок и таман; високо је свјетлост, а из тог божијег 
погледа видим да се чудесна рука спушта. Знам да ће ме 
у спас повести, али се не радујем. Кажу, синко, да је туга 
у сну – радост на јави.”

Док говори, очи су му неизмјерно сјетне, ипак из 
њих нешто чудесно свјетлуца. Нербо схвати да празан и 
безбојан глас није једино што је остало у сјенци од жи-
вота. „Знаш, ђеде, данима размишљам о нашем безизлаз-
ном стању: зима је на прагу, ти си болестан, нешто се 
мора чинити. Ово што је у мојој моћи тек је толико да 
се преживи до првих сњегова: залихе хране су отањи-
ле, лугар не вјерујем да ће доћи. Када планину ледови 
окују, бојим се да ћемо и ти, ја и оне три сироте живо-
тиње постати жртве бијеле авети. Досад смо на магарцу 
довлачили дрва и којешта друго. Теби је потребна помоћ, 
а у овом беспућу љекара нема. Зато што прије морамо у 
долину.”

Старац сумњичаво заврти главом: „Прецијенио си, 
синко, снагу животиње, мршава је, а и лијења.”

„Јесте, ђеде, али сам о свему добро размислио: што 
не може његова снага, може људски разум, избор није 
велик, али се нада избором не мјери. Направићу љесу, 
она животињи неће бити тешка, снијеће те у котлину. 
Слажем се да је ситан и неухрањен, али си и ти свео и 
ископнио. Пут је стрм, низбрдо је лакше но узбрдо.”

Старац се осмијехну: „Добро, синко, и нека нам је 
бог на помоћи.”

„Колиба је пуна коже и опуте”, настави Нербо. „Од 
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њих ћу исплести удобан лежај за тебе. Спремићу довољ-
но хране и воде. Уз мало среће домоћи ћемо се првог 
насеља.”

Утонуле старчеве очи живнуше, из њих нестаде 
туге и безвољности. Иако то није био човјек који је оног 
судбоносног јутра нашао беспомоћног Нерба, воља за 
животом се у њему распламсавала. На чудан начин Нер-
бо је осјећао да у том гаслом погледу тињају искре снаге. 
Истина да на кревету лежи гомила костију и коже, опо-
миње га да времена за оклијевање нема. Слабачком ру-
ком старац опет дохвати фотографије; ћутећи дуго их је 
гледао. Нербо је слутио да му та рана крвари. Чинило му 
се да би и најмања повреда из старца извукла и оно мало 
преостале снаге. Дрхтави прсти нијемо су миловали по-
жутјеле комаде папира ко да су живи. У њима је тражио 
лијек, или опроштај. Дубоко уздахну:

„Синко мој честити, видим, снажан си и разборит, 
зато чини што мислиш да је добро. На стазама живота 
ако трагова нема, мемла и коров брзо ће их прекрити. 
Око мене не губи вријеме, одавно сам једном ногом у 
гробу, а умријети данас, или сутра – мени је исто. Стар 
човјек што прије умре, прије се зла ослободи. Ради ко-
лико можеш, ништа ти не браним. Ова моја сиротиња од 
сада нека је твоја. Једино ти не могу дати скрхану душу, 
која никако да ме напусти. Господ је свједок колико га 
молим да је узме. Преклињем те: ако успијеш да се до-
могнеш долине и насеља, не заборави ме. Врати се с доб-
рим људима, сахрани ме. Не дозволи да ми ову прегршт 
костију разносе звјери и орлушине. Човјек сам, људски 
је да ми се за гроб зна.”

Нербове се очи овлажише. Хтио је старца охрабри-
ти, али није имао снаге да говори. Старац би му у гласу 
открио слабост, а за очајање није вријеме.

„Зашто овом јадном човјеку уништавати посљедњу 
наду?”, помисли.

„Хришћански је покушати, па шта бог дâ. Ето, 
ђеде, договорили смо се, сад морамо о доручку мислити. 
Гладни вјерују да живот на уста улази. Миољско љето се 
ближи крају, а ћуд планине непредвидива је. Одмах ћу 
почети са припремама.” Старац је зурио у фотографије. 
Напредовање у послу стварало је у Нербу вољу да брже 
ради. 

За неколико дана све је било спремно. И старац се 
опорављао: често се придиже, једе боље; сваког часа из-
вирује из колибе, погледом тражи Нерба; глас му је жи-
вахнији, а нада му се враћа. Кад завршише с вечером, 
опет се вратише разговору. Наредног јутра намјеравали 
су кренути.

„Видиш, ђеде, овдје сам за пола године, много шта 
спознао и научио. Колико би ми живот био сиромашнији 
да ме судбина није овамо довела? Тек сада схватам да 
су шуме и планине ризница богатства и тајни. Наш се 
човјек те љепоте клони. Зар од ње има ишта безазленије 
и благотворније за здравље? Све ми се чини да су неукост 
и предрасуде исконски разлог што нам је однос према 
природи овакав. За многе је шума култ, код неких народа 
је и у хералдичким симболима нашла мјесто. Шта је то у 
нашој свијести што нас другачије опредјељује?”

Као да га није чуо, старац је ћутао; широм отворе-
них очију блудио је у тишину вечерњег неба. Нербо по-
мисли да је одабрао погрешан час за разговор. Напаћено 
старчево лице прекри сјета. Поглед спусти ка мркој ли-
нији хоризонта. Дуго је замишљено зурио у врх планине, 
као да на њој нешто тражи:

„Видиш, синко, у бити сваког човјека урођена је 
љубав према природи, из ње је постао; шуме су душа 
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природе. И човјек има душу, најчешће испуњену неиз-
мјерном тугом и патњом. Питам се – зашто. Зар нисмо 
једина разумна бића? Разум живот чини љепшим. Свје-
доци смо честим неразумјевањима међу људима. Зар то 
човјеку треба? Саможивост и похота перје су којим се 
најчешће китимо. У том немилосрђу страдају слаби и 
поштени. Синко, човјек јесте љубоморно загледан у при-
роду јер прижељкује да му се душа миром природе обо-
гати. Једно је о томе из књига научити, а друго цијелим 
бићем предати се тој божјој благодети. Студентима сам 
стално понављао да се спознаје и рад морају непрекидно 
прожимати. Само тако љубав према природи може поп-
римити вриједност коју природа њему нуди, а природа је 
образац савршенства. Нажалост, синко, човјек је једини 
виновник који савршенство природе нарушава.”

Ритам Нербовог срца се убрза. Старчеве ријечи: 
„Студентима сам стално понављао...”, одјекнуше у њему. 
Чинило му се да је нашао одговор на многа питања, која 
су га у сну и на јави дуго опсједала. Коначно зна ко је овај 
човјек: то је самотњак којег је у сновима сретао; несрет-
ни професор дотучен породичним бродоломом једини 
спас је у осами и планини видио. И док је Нербо слагао 
сличице из прошлости, старац болно уздахну: „Вечерас 
би требало раније лећи.” Погледа у небо и уђе у колибу.

Неко вријеме Нербо је сједио сам. Невидљиви обруч 
ноћи бешумно се стезао око њега. Кораци модрих сјен-
ки одјекивали су мутним просторима његових сјећања. 
Мрке силуете дрвећа постајале су дуже и тамније. У 
њему се пробудише успомене на ону планину из сна; 
чини му се да види тужна и усамљена човјека са чудним 
дрветом у позадини.

„Боже мој, предсказање ме није варало; ево срео 
сам се са страдалником на истој планини. Учини, добри 

господе, да се пут моје судбине са Бибијаниним сретне.” 
Прекрсти се и уђе у колибу.

Те ноћи слабо је спавао. Ујутру били су спремни за 
полазак. Провјери да ли је све добро затворено. Изведе 
козе, веза их за љесу: прегледа чворове старчевог лежаја, 
приђе нестрпљивом магарцу, завуче му прсте у накост-
решену гриву, кренуше. Опхрван тугом старац подиже 
главу. Невеселим очима прелазио је преко планине која 
му је дуго била све. У њој је налазио спас и заборав. У 
шумовима стољетних крошњи препознавао је немуште 
разговоре дивљих вјетрова; у жубору бистрих потока 
наслућивао је пожуду горских нимфи. С риком јелена 
враћао се у младост, а на трагу дивљачи обнављао наду 
у коначни повратак. По оштрим и назубљеним планин-
ским висовима вијале су му се мисли и душа, заогрнуте 
тугом. У ноћним оргијама шумских демона оживљавао 
је слике дјечијих несташлука, а јутрос душу му трује још 
један болан растанак. Можда онолико тужан колико је у 
њему очаја из времена када је изгубио најмилије. И мада 
му се тијело спуштало низ ћудљиву планину, погледом и 
мислима тражио је голетни врх и самотно дрво громом 
располућено. Прижељкивао је да му се роса суза бар у 
првом јутру проспе, ситна и свјетлуцава, да незабораван 
траг остави по травама неопашеним, да с кишом падне по 
лишћу стољетњих крошњи, да се омамљена мрси с гри-
вама дивљих вјетрова. Сада у се њему сукобљавају двије 
истине: једна дуга тридесет суморних зима, што заувијек 
остају горе у зараслим путевима и влажним поточина-
ма, у тамним сјенкама намргођених шума и ћудљивим 
врелима осамљених извора. Знао је да те бистре горске 
очи, загледане у небо, снивају о непролазу и бесмртнос-
ти. Зато га друга истина, с којом се у мислима враћао 
у давну прошлост, мами почецима живота, зове на туж-
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не трагове прерано изгубљеног богатства. Та га истина 
радује и мучи: због ње је усхићен и сјетан, нестрпљив 
и уплашен: у њој препознаје бол у успоменама и крај у 
отежалим корацима. Нема истине осим оне која води у 
вјечни заборав. Гледао је дуго у ту слику; била му је и 
блиска и далека. У њој види давну стварност, која данас 
престаје то бити; назире прошлост којој ће се у сјећањи-
ма враћати. Учини му се да га неко зове; загледа се у 
јутарњу измаглицу. На блиједозлатном сагу јесени више 
не би црних шума ни мрачних дубодолина, у којима су 
самовале влажне поточине. Видио је високе звонике ма-
настира и бијеле зидове умивене сунцем. На каменој ста-
зи угледа усамљену жену у црној ризи, маше му. Старац 
се наже, загледа; слика поста ближа и јаснија.

„Бибијана дијете моје”, промукло завапи пружајући 
руке. Неподношљив бол у грудима пригуши јаук. Суз-
ним очима опет потражи призор, али му се поглед зама-
гли, тијело се занесе, некако га задржа на љеси. Губио је 
свијест пропадајући у таму и хладноћу. Од хука потока и 
вјетра што се мотао по крошњама Нербо га није чуо.

Дан је одмицао, па се журио да прије коначења буду 
ближи долини.

Окријепљени и умотани у топле коже ноћ слатко 
преспаваше. Одморни, и будни дочекаше румен свитања. 
Старац се опоравио, па наставише путовање. Јучерашње 
слике биле су халуцинација. Силазили су весело: и пото-
ци разиграније теку, и пјесме птица су веселије, а сунце 
умилније сија. Старац нестрпљиво окреће главу долини 
као да се прибојава судњега часа; међ' људе жели стићи 
прије но што небеса душу му приме. Напуштена планин-
ска цеста, обрасла коровом и шибљем, Нербу се чинила 
као бескрајно море, уклето и заборављено. На њего-
вим несагледивим путевима лађа спасења журно једри 

одавно изгубљеној луци спаса остављајући анатемиса-
не просторе неповрата. Усхићен, логиком дјетета у себи 
је препознавао смјелог капетана окренутог обали наде; 
из њених несагледаних даљина израњају чежњиве руке, 
чију је топлоту и њежност скоро заборавио.

Тог дана касно по подне чули су прве лавеже. Дубо-
ко у котлини, попут вјесника живота, лелујају се стубови 
дима мијешајући се са меком измаглицом неба и хори-
зонта.

„Куће и ватра, спас и радост”, помисли Нербо. 
„Доле је слатки сан и скоро заборављена људска љубав; 
доле негдје је и она, моје срце, изгубљена обала, и пру-
жене руке што чежњиво чекају.”

Када за њима оста стрма планинска цеста, срето-
ше се с првим сељанима. У топлој лугаревој кући, који 
се опорављао од болести кријепећи се врућом ракијом, 
весело су разговарали. За људе из котлине дуге годи-
не старчевог боравка на планини су мит који их је ис-
пуњавао дивљењем и невјерицом. Шумар им је често 
причао о самотњаку око кога су испредали најтананије 
претпоставке. У њима су се будила вјеровања о нечас-
тивом и оностраном, о силама зла и проклетству. Сада је 
тај планински демон међу њима и сви желе да га виде, 
дотакну. Хтјели су што више сазнати о ономе у шта нису 
вјеровали. Некада су страшним причама о њему пла-
шили непослушну дјецу, или испуњавали дуге јесење 
и зимске ноћи на комушањима и прелима. Ако би се 
нуждом нашли у планини, он би сабласан искрсавао из 
маште будећи страх и поштовање. Замишљали су га ве-
ликог, као планина намрштеног, као олујно небо суровог, 
попут дивљег вјетра... Тај усамљени човјек испуњавао 
их је чудном снагом и неисцрпном енергијом да истрају. 
Јављао се зарастао у косу и браду, закрвављена погледа, 
свирепе душе.
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А пред њима сједи: стар и клонуо, и буди им нај-
дубља људска саосјећања. Свјесни су да и најјача ватра 
једном мора догорити. сјећање четрдесетпрво

У зрелу плоду истинска сласт се осјећа

Када се слегла прашина око Нербовог мистериоз-
ног нестанка, у коме је једна ноћ неразјашњена, он се 
вратио животној колотечини. Често се сјећао старца који 
му је спасао живот после буђења у планини, јер није био 
свјестан опасности. Мислио је да су прва насеља близу, 
да ће га неко брзо пронаћи. Нербо сада зна да у дивљим 
предјелима опстају само снажни и одважни, какав је био 
стари професор. Можда је судбина Нерба Ниваса кир 
Караулана изабрала да испуни посљедњу старчеву жељу 
– да буде сахрањен гдје почивају његови најмилији? Или 
је, можда, старац анђео спаситељ од небеса дарован да 
путеве повратка Нербу покаже? Он жали што је старац 
оронуо и што се примиче час када га више неће бити. 
Памти његове ријечи: „Умријети данас или сутра – са-
свим је свеједно.”

Са добрим старцем често се чује путем телефона, 
а ускоро га кани посјетити. Међутим, њој се још није ја-
вио. Мада то жарко жели, нешто га спрјечава. Сматра да 
много шта сáмо по себи долази, а једино у зрелом плоду 
истинска сласт се осјећа. Старац посједује ријетку особи-
ну, која му немуштим знаком говори када је чему врије-
ме. И сада тај знак чека. Дуго је био отписан, а многи су 
га заборавили. Једино су пријатељи на њега мислили, без 
наде да ће се вратити. Испредане су разне приче о њего-
вом необјашњивом нестанку: за неке био је мртав, други 
су тврдили да се намјерно притајио: они који су га добро 
знали ни освету нечастивог нису искључивали. Некако је 
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одувјек са чудесима корачао. По повратку, посљедни пут 
виђен је на сахрани дјевојке из сусједства, и у том мете-
жу туге и бола губи му се траг. Старац је Нербу рекао да 
је силазећи на чеку нашао прво таблете, па њега.

Гдје је Нербо боравио у часу првог старчевог про-
ласка? Ко га је могао у том кратком временском размаку 
полумртва на стазу старчева повратка довести? Пробу-
дио се немоћан да сâм крене. Од тада до старчеве појаве, 
чинило му се, вјечност је прошла. Служећи се чудесном 
логиком претпоставља да су свуда око нас непознате ди-
мензије, које се крећу паралелно са нашим животима, и 
у свему томе много шта је подударно. Сахрана сусједе 
завршена је у исто вријеме када и његово страдање на 
Караули. Он то види као један догађај у двије димензије 
са различитом симболиком овоземаљском; достојанс-
твеном и тужном, пуном емоција и суза; и оностраном, 
свирепом и немилосрдном, каква је њега задесила. У њој 
се вâгā сваки поступак и без милости наплаћује сваки 
гријех. Бог зна гдје је Нербо Нивас кир Караулан за врије-
ме страдалачке процесије истински био. Можда је лежао 
ван свијести разапет између живота и смрти у лимбу бес-
тежинског и непојмљивог, гдје су ситнице пресудне да 
ли ће страна добра или страна зла превагнути. Како се 
догодило да се након буђења и повратка из тог чудесног 
стања нашао на планини, гдје је ноћ раније био с њом? 
Тог јутра сјећао се да су се сва мучења и страдања, која 
је преживљавао бесвјесно, дешавала на Мајевици, на ње-
говој Караули. Претпоставља да баш отуд вуку корјени 
чудесних почетака ове приче. Мјеста у зачараном троуг-
лу између стана, његове Карауле и ове планине толико су 
удаљена да је физички немогуће на сваком од њих бити 
у исто вријеме. То се догодило, зато у овом троуглу Не-
рбо и види необичну симболику. Наслућује наговјештај 

нечег судбоносног, што ће му, након сретног избављења, 
у много чему измијенити живот. Надао се бољем, а горе 
није могло бити. У поређењу са оним страдањем смрт би 
била милостив дар судбине.

Данас намјерава позвати пријатеља да оду до ње, 
иако је то раније морао учинити. Нагризао га је црв 
сумње да га је заборавила, да је утјеху нашла у другом, а 
не би хтио бити узрок њеној новој патњи.

Када је иза поднева пријатељ стигао, догодило се 
оно што је Нербо најмање очекивао.

„Одмах по твом нестанку”, поче Таифу, „похитао 
сам да се сретнем с њом. Мислио сам да би она могла на 
било какакв траг указати. Не нађох је у уреду ни у стану. 
Распитах се у сусједству: нико ми ни ријеч о њој није 
знао казати. Сви су се слагали да је твој нестанак био и 
њен нестанак. И данас се прича да сте заједно одмагли-
ли. Када си ми се по повратку јавио, био сам сигуран да 
је и она с тобом. Неко ми је из твоје улице рекао да близу 
тебе има тетку. Стара госпођа се није удавала, а она је 
често посећивала. Ишао сам тетки, ништа ново ми није 
казала. Чини ми се да је та усамљена баба вјештица. Са-
моживо се кикотала као да се за обичног пса распитујем. 
Невјероватно је да никога, ни њену тетку, не погађа не-
срећа те жене; заборављена је као да није постојала.”

„Чекај, Таифу, зар њена тетка није имала кћерку? Зар 
оне спорне ноћи није преминула? Зар се не сјећа сахране 
и туге, жалости цијеле улице?”

„О каквој сахрани говориш, Нербо? Какву дјевојку 
помињеш? Рекао сам ти да се та накарада, тетка, није 
удавала.”

„Значи тако”, промрси Нербо и сјети се сна када 
су ишли исцјелитељу. Тада је наслутио да би она могла 
бити у дослуху са Бјелокосом, а сада се испоставља да 
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је то иста дјевојка. Али, вријеме проведено с њом није 
било сан. Зар се нису сретали и на јави? Она и још двије 
даме позвале су га на планину; исте вечери она глупост 
у кабриолету; те телефонски разговор, и спорна ноћ пред 
нестанак. Повремено виђала се и са Таифуом, па ничег 
необичног није било. Када му је први пут дошла са при-
јатељицама, заједно су провели, чини му се, читаву вјеч-
ност; срдачно су разговарали као да се сто година познају. 
Шта га је могло навести да посумња како нешто није у 
реду. Изненадна сеанса у кабриолету ипак је била пре-
урањена, а чудило га је и незаинтересовано понашање 
њених пријатељица. Потом му се стално јављала у сну, 
необјашњиво му је и њено телефонско иживљавање. За-
што га је лагала да је то чинила њена пријатељица ако та 
дјевојка не постоји? Зашто се онако снажно узбуђивала 
док јој је путем телефона помињао кентауре?, и што га је 
водила баш на мјесто и на планину гдје ће, након ужасне 
караулске море, осванути скоро мртав? Није ли та пла-
нина стотине километара далеко од његових Савичића? 
Сада зна да му се много шта дешавало ван спознаје и ван 
логике.

„Сјећаш ли се да ли је онога дана, када је у мојој 
улици била жалост, она била присутна?”

Таифу га тужно погледа: „Теби је, Нербо, заиста 
потребан одмор.”

„Зашто одмор, Таифу. И сам знаш да је то било по 
нашем повратку с планине. Ту ноћ у њеном стану пили 
смо кафу.”

„Нербо, Нербо, очигледно је да си душевно исцр-
пљен. Опрости, али ти заиста халуцинираш. Нити сте се 
заједно вратили са планине, нити смо код ње пили кафу, 
никакве сахране у твојој улици није било.” Осјећајући да 
му се крв губи из лица Нербо се загледа у пријатеља.

„Ти, Таифу, тврдиш да је ово о чему разглабамо 
најобичнија фикција.”

„Да, Нербо, нажалост. Нестали сте заједно, вратио 
си се сâм. Када би власти знале шта знам ја, не вјерујем 
да бисмо сада разговарали. Ти си једини у кога се може 
прстом показати. Друго је што њена судбина никога не 
занима.”

Зурећи у пријатеља Нербу се учини да јој види лик: 
и црвену врпцу види. Погледа у своје руке пуне ожиља-
ка; длановима пређе преко нагрђеног врата. Мада су ране 
одавно зарасле, осјети бол и снажно стезање врпце, као 
да му сада кожу сјече. Чини му се да чује њене ријечи: 
„Тада сам знала да си ти једино чудовиште које може до-
сегнути врело моје незасити.”

„Једино чудовиште”, прошапута Нербо сјећајући 
се да је то рекла у соби мотела. А онда се врати у сан 
и први сусрет с Бјелокосом: види страхоте кентаурског 
разбојишта, а њу препознаје – у бијелу ждрјебицу пре-
ображена.

„Био би неопростив гријех осјећати оволику жеђ, а 
не попити ни капи крви која ми се ноћас нуди.”

Тај ужас је чуо у мотелу, а није знао ко говори. Чуо је 
кораке и кикотање, никога није видио. Чуди га да ништа 
није примјетила. Јесу ли етерична сијенка бјелокосог фа-
тума и жена која га је вукла у љубавну игру исто зло?”

И лавеж је чуо, она је режала, гребала и уједала. 
Страшни животињски урлик из ње је долазио. Послије је 
јецала – тада је посумњао, али, проклете емоције биле су 
јаче. Сваки пут када се с њом сретао, ма у ком облику се 
приказала, довољно је било да види неодољиво плавет-
нило очију, па да и најмања сумња нестане. И опет чује 
ријечи: „Ти, јадниче, мислиш да знаш шта је сан, а шта 
јава.” 



312 313

је то иста дјевојка. Али, вријеме проведено с њом није 
било сан. Зар се нису сретали и на јави? Она и још двије 
даме позвале су га на планину; исте вечери она глупост 
у кабриолету; те телефонски разговор, и спорна ноћ пред 
нестанак. Повремено виђала се и са Таифуом, па ничег 
необичног није било. Када му је први пут дошла са при-
јатељицама, заједно су провели, чини му се, читаву вјеч-
ност; срдачно су разговарали као да се сто година познају. 
Шта га је могло навести да посумња како нешто није у 
реду. Изненадна сеанса у кабриолету ипак је била пре-
урањена, а чудило га је и незаинтересовано понашање 
њених пријатељица. Потом му се стално јављала у сну, 
необјашњиво му је и њено телефонско иживљавање. За-
што га је лагала да је то чинила њена пријатељица ако та 
дјевојка не постоји? Зашто се онако снажно узбуђивала 
док јој је путем телефона помињао кентауре?, и што га је 
водила баш на мјесто и на планину гдје ће, након ужасне 
караулске море, осванути скоро мртав? Није ли та пла-
нина стотине километара далеко од његових Савичића? 
Сада зна да му се много шта дешавало ван спознаје и ван 
логике.

„Сјећаш ли се да ли је онога дана, када је у мојој 
улици била жалост, она била присутна?”

Таифу га тужно погледа: „Теби је, Нербо, заиста 
потребан одмор.”

„Зашто одмор, Таифу. И сам знаш да је то било по 
нашем повратку с планине. Ту ноћ у њеном стану пили 
смо кафу.”

„Нербо, Нербо, очигледно је да си душевно исцр-
пљен. Опрости, али ти заиста халуцинираш. Нити сте се 
заједно вратили са планине, нити смо код ње пили кафу, 
никакве сахране у твојој улици није било.” Осјећајући да 
му се крв губи из лица Нербо се загледа у пријатеља.

„Ти, Таифу, тврдиш да је ово о чему разглабамо 
најобичнија фикција.”

„Да, Нербо, нажалост. Нестали сте заједно, вратио 
си се сâм. Када би власти знале шта знам ја, не вјерујем 
да бисмо сада разговарали. Ти си једини у кога се може 
прстом показати. Друго је што њена судбина никога не 
занима.”

Зурећи у пријатеља Нербу се учини да јој види лик: 
и црвену врпцу види. Погледа у своје руке пуне ожиља-
ка; длановима пређе преко нагрђеног врата. Мада су ране 
одавно зарасле, осјети бол и снажно стезање врпце, као 
да му сада кожу сјече. Чини му се да чује њене ријечи: 
„Тада сам знала да си ти једино чудовиште које може до-
сегнути врело моје незасити.”

„Једино чудовиште”, прошапута Нербо сјећајући 
се да је то рекла у соби мотела. А онда се врати у сан 
и први сусрет с Бјелокосом: види страхоте кентаурског 
разбојишта, а њу препознаје – у бијелу ждрјебицу пре-
ображена.

„Био би неопростив гријех осјећати оволику жеђ, а 
не попити ни капи крви која ми се ноћас нуди.”

Тај ужас је чуо у мотелу, а није знао ко говори. Чуо је 
кораке и кикотање, никога није видио. Чуди га да ништа 
није примјетила. Јесу ли етерична сијенка бјелокосог фа-
тума и жена која га је вукла у љубавну игру исто зло?”

И лавеж је чуо, она је режала, гребала и уједала. 
Страшни животињски урлик из ње је долазио. Послије је 
јецала – тада је посумњао, али, проклете емоције биле су 
јаче. Сваки пут када се с њом сретао, ма у ком облику се 
приказала, довољно је било да види неодољиво плавет-
нило очију, па да и најмања сумња нестане. И опет чује 
ријечи: „Ти, јадниче, мислиш да знаш шта је сан, а шта 
јава.” 



314 31�

То га је увриједило. Да је у чаши крв била – и то је 
знао. Мислећи да се ради о двијема дјевојкама – Бјело-
косој, што га опсједа у сну, и овој, која му је опсесија на 
јави – био је спреман много шта поднијети.

„Подсјећате ме на кинеску рекламу која нуди чаје-
ве за плодност”, опет је чује. „Ви сте слатка кентаурска 
ругоба, коју бих радо зајахала, са уздом. Не желим да 
те у том метежу дионизијске оргије изгубим, мој слатки 
Арионе... Да, да, Арионе”, тако је рекла.

„О, боже, и тада нисам препознао шта ми проклети 
демон спрема.”

„Зашто си толико одсутан, Нербо?”, упита Таифу, 
„ћутиш као да си сам. Лице ти је аветно као да видиш све 
ужасе свијета.”

Нербо тегобно уздахну. „Ко зна, Таифу, можда и 
видим. Враћају ми се слике из прошлости, ружне и не-
убједљиве. Зар неко може бити до те мјере наиван, пов-
ршан и попустљив, да му емоције разумом управљају?... 
Много сам пута посумњао у њу, а довољно је било да ме 
погледа, или да је се сјетим, па да слутња у мени умре.” 
И док је говорио, чинило му се да је чује: нервозно се 
освртао, у глави му се мутило, тијело грозничаво тресло. 
Подругљив кикот, језив и дрхтав, долазио је са свих стра-
на. Осјети лаку несвјестицу, спусти се у фотељу.

„Спаси ме, боже”, јекну загледан у икону Јована 
Крститеља. „Помислио сам да је мукама крај, заборавих 
да ме је Петар подсетио на зло које она спрема: и Ана 
ми је о томе говорила; чак и онај слијепи путник. А ја 
сам видио само њу, и своју незаситу пожуду.” „Погледај, 
мили, како је небо са бљештавим звјездама близу, као да 
смо ми у њиховом јату.”

Нербо се закикота и окрену пријатељу: „Вјеруј, Та-
ифу, она можда јесте, а требало је мало да и ја будем.”

Таифу безнадежно слеже раменима. „Још је у гроз-
ници”, помисли. „Нербо, изнова си одлутао у некакве 
своје свјетове, понашаш се као да нисам овдје.”

„То је истина, пријатељу, али шта могу”, одговори 
Нербо смирен.

„Глупе којештарије врзмају ми се по глави, па сам 
на тебе заборавио. Ова проклета и несретна жена не си-
лази ми с ума. Многи су је познавали, сад се јаднице 
нико не сјећа.”

„Зар постоји колективна халуцинација?”
„Прије нестанка са мном је била. А откуда ми прича 

о повратку с планине, о кафи у њеном стану, и жалости 
у мојој улици? Је ли то само моја уобразиља?, или нека 
чудна истина, коју ти не видиш? Ипак Таифу, ма шта да 
је било, једно горко поглавље мога живота вјерујем да је 
свршено.”

„Ако је тако, Нербо, нико није сретнији од мене. Твој 
истински повратак у реалност, за мене као љекара, твога 
пријатеља, од данас је само сјећање на нешто што је за-
једно са вјетровима снова и зла – отишло у прошлост.
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сјећање четрдесетдруго

Ужарене планине се покренуше, узавреле воде 
заталасаше, а блажено небо распуче се

„Слушај, Нербо”, рече Таифу спуштајући љекарску 
торбу на сто. „Са закашњењем доносим поруку. Сигурно 
погађаш од кога.”

„Знам. Када си је видио?”
„Срели смо се у граду: била је замишљена; да се 

нисам јавио, не би ме примјетила. Покушао сам јој лас-
кати као раније, али је само за тебе питала. Док су многи 
сматрали да је с тобом све свршено, она није повјеровала. 
Наслућивала је да су ти се догађале страхоте и сигурала 
да ћеш се извући. У почетку је мислила да си, по обичају, 
без најаве негдје отпутовао или се осамио у својој соби. 
Вели да си јој на сан долазио и да је у њему видила чудно 
предсказање: у дрвеном кориту плавооки старац те ку-
пао. Припремао те за крштење. Из тебе је зрачила чудна 
свјетлост, а наоколо се ширила мрачна шикара препу-
на црних и бијелих змија. Каже да је небо горило, јака 
тутњава и јауци су се чули. Од тада је вјеровала да ћеш 
много тешкоћа преживити. Помињала је и некакву жену, 
за коју мислиш да те обожава, а она те води ужасном 
крају. Нага жена, стидно мјесто јој под липовим листом 
скривено, око врата ти је омчу од црвене свиле затезала. 
Још рече да јој у лијевом оку пас спава. По њеној сли-
ковитој причи жена би могла бити твоја пријатељица из 
плавог кабриолета, због чијег нестанка још патиш.”

Нербо уздахну: „Један живот, макар и горак, ипак је 
живот. Ти заборављаш да ми је педесет и једна, да је мла-

дост пролазна. Него, реци ми откуд зна да сам дошао?” 
„Много ме питаш.” Нербове вјеђе се скупише: „Кад 

жели да се видимо?”
„Замолила је што прије, ако може одмах. Мислим 

да нас чека. Била је узнемирена, без сумње, она те обо-
жава.”

Нербо одмахну. „Сасвим добро знам што ме та 
шкорпија тражи.”

„Ти се бојиш?”, наруга му се Таифу.
Нербо се исцери: „Само ти се чини, пријатељу. Чега 

сам се плашио, то је прошло, бесмислено је инсистира-
ти. Та жена је без осјећања, а у мојим годинама оне су 
лијек.”

„Поготово за нарцисомане”, пецну га Таифу.
„Је ли то стручно мишљење кир Хипокрита?”, уз-

врати Нербо.
„Манимо се надмудривања. Жели те, има ли у томе 

гријеха? Сем ако јој не узвратиш, Нербо. Њен повратак 
није ништа друго до закашњели одговор на твоје емо-
ције. Зар је то лоше. С другим је спавала прије тебе, за-
што не би и послије мене? Кад жени пружиш што жели, 
њена анимална страст мијења се у емотивну жеђ.”

Загледан кроз прозор Нербо је ћутао. Мисли су му 
се разапињале између принципа и животињске потребе. 
Мрзио је авантуре те врсте, мада је након посљедњих 
страдања схватио шта је авантура. Сјети се теткине под-
станарке, врелих сиса и бутина. „Ох, слатки разврат”, 
саркастично процједи и зијевну.

„Карикираш, Нербо; њој је потребан лијек, ти га 
имаш и не би смио бити себичан. Мушкарац кентаур је 
њена опсесија, у теби га је препознала.”

„Кентаур”, помисли Нербо и врати се сну са дио-
низијским играма на Мајевици, па у ординацију, док га 
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силује. Осјети жестину њене еротске ватре, пожели је.
„У реду, пријатељу, када се већ мора, и ако је то за 

спас медицине, идемо на оплодњу.”
Док су прилазили капији са бројем тринаест, Нер-

бо је размишљао о чудном сну и тињавом пламену њене 
свијеће. Сад је сигуран да је умјесто код исцјелитеља он 
био с њом; да је на његовом челу крвави крст исцрта-
вала: и стара монахиња чини му се лажном; мада су га 
њене њежне руке подсјећале на Бибијане, наслутио је 
њену мајку. Као да и режање пса чује, и смијех грлен и 
подругљив. Пред њим је слика мале капеле и бијели мрт-
вачки сандук на црном мраморном постољу. Иако је знао 
да је с Бјелокосом свршено, уздрхта при помисли да је 
ова игра опет њена подвала. Тек што га ова мисао обузе, 
однекуд долута умилан мирис дуњиног цвата, па Нербо 
Бјелокосу заборави. Види Ану и себе загледане у бијело 
море брезове коре изнад Касарлијске ријеке; лè̀жē на рас-
цвјеталој дјетелини испод старе дуње, милују се. Сласт 
овог призора не потраја дуго. Осјети мирис воштанице, 
чује ријечи Петра Богомољца: „Запали прву свијећу и за 
њену душу намијени.”

„Боже, баш сам луд”, помисли пролазећи кроз ка-
пију. „Зар се Бјелокосе нисам ослободио? Нису ли она 
дуга и страшна преживљавања само ружан сан? Мож-
да су наговјештај новог зла? Шта вечерас тражим код 
ове незасите жене? Зар њена ординација није моја про-
шлост?, више ружан но лијеп сан?”

Код куће је нађоше саму. На себи је имала лаку ве-
черњу хаљину. У њој Нербо препозна огањ од чије се 
врелине немогуће бранити. Захвати га чулни немир, коме 
се не обрадова. А када се припи уз Нерба, он примјети 
да, сем лијепо скројене свилене крпе преко узаврелог и 
мирисног тијела, нема ништа на себи. Дрхтала је, љу-

била га тражећи гладним рукама скривено врело његове 
похоте. Прво лагано, а онда брже кретала је широким 
бедрима доводећи га до усијања. Захвати га немир, он 
му се препусти; понесоше га вјетрови разуздане страсти, 
а дивља пожуда планинских громова плану у њему ко 
жедна муња: трзао се и обрушавао, урањао и распрска-
вао залазећи дубље у њено врело немира. Примала га је, 
отварала се, упијала га и квасила увлачећи се похотно у 
чулну помаму ватрену и жестоку; он је топлим уснама 
расцвјетавао пупољке на њеним дојкама: пропињала се, 
цвилила и дахтала, трзала и грчила, незасито тражећи 
још. Рукама дохвати плод грјешности, па луда игра као 
да тек поче; подавала му се кружно клатећи боковима 
и врелим бедрима, упијајући сласт планинских сокова и 
силину еротске страсти што се мјесецима купила у њему. 
У Нербу је препознавала незаситог кентаура, чудовиште 
коме се раније хтјела подсмјехнути. Био јој је опробани 
ужитак, којим је себично кријепила душу. У њему је от-
кривала нову пучину немирног мора; пожудно га је од-
влачила у поноре чулности.

Колико је све то трајало Нербо не зна. Исцрпљени 
и задовољни у полумраку испијали су јаку црну кафу. 
Миловали су се и ћаскали ослобођени предрасуда. При-
чао јој је о свему што му се догодило када је за друге био 
изгубљен. Заитересовано слушала је сваку његову ријеч 
гутајући га жудним погледом, као да час раније нису за-
вршили жестоку љубавну игру. Њено неуплитање у раз-
говор опомињало га је да та незасита тигрица још није 
задовољена. Кад заврши причу, хтједе кренути, она га 
обгрли:

„Остани још, мили”, шапутала је. „Много сам те по-
желила, а ноћ је дуга.”

Била је неумољива: који минут касније опет су били 
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наги. С уживањем гледала му је огрубјело тијело, а онда 
му се баци у загрљај. Њена спаваћа соба изнова се пре-
твори у еротско бојиште, само суровије. И док га је љу-
била, неуротично се трзала и дахтала, Нербо је знао да ће 
њена помама бити дужа и жешћа. Тренутак је оклијевао, 
али доведен до усијања, прихвати изазов. Међу ужаре-
ним усјецима њене чулне ватре гладним рукама потражи 
мјесто незасити. Врелина њених усница у њему покре-
ну ерупцију похоте. Понесен вјетровима страсти заједри 
океаном неутољиве женске жеђи. Понирао је у стидне 
забране слатке спознаје трагајући за недокучивим дном. 
У тамним увирима неслућено су клијала сјемена не-
појмљиве љубавне глади: ужарене планине се покрену-
ше, узавреле воде заталасаше, блажено небо се распуче; 
над врелом живота размакоше се сјенке грјешности, вул-
канска гротла прокључаше. Као да судњи час поче – све 
уздрхта у замршеној игри свјетла и таме; излише се рије-
ке жежене магме отапајући ледове слутњи и предрасуда. 
Све се покрену ношено поплавом дивље страсти. У лу-
дом вртлогу здраве жудње обоје су сагорјевали: махнито 
се трзала, грчила и опуштала гладно циједећи из њега и 
посљедњу мрву снаге. Учини му се да неће издржати, да 
ће њена помама бескрајно трајати. Спас мушкости пот-
ражи рукама, врелим длановима крену по њеном тијелу. 
Кад јој уснама дотакну набрекле брадавице, захваћена 
исконском ватром страсно јекну. И док су опуштени ле-
жали, у њима су тињале посљедње искре снаге – обоје 
су сагорјевали. Ослобођена грча, њежно га је миловала. 
Нербу се чинило да тражи још. Хтједе устати, она га за-
држа: „Спаваћеш овдје”, нареди хладно, заповједнички. 
Нербу би превише: „Зар ти није довољно? Колико си 
ожеднила, до јутра би ми попила и посљедњу кап крви. 
Жељела си ме, прохтјев сам ти испунио, врати се гдје си 

до јуче била.”
Жена обори поглед: „Немам коме да се вратим. Што 

код тебе налазим, други ми не могу понудити.”
„То је зато што си саможива, мислиш једино на себе. 

Не могу ти пружити колико Таифу: млађи је, мужевнији, 
знам да си му све.”

„Али он мени није све, мој драги Нербо. Ми жене 
смо чудне. Украс плаћамо новцем. Када упознамо правог 
мушкарца, спремне смо на све. Љепоту и мужевност, сна-
гу и неодољивост – препознајемо у мушкости. Насупрот 
свим вриједностима које купујемо, вас љубоморно скри-
вамо у недокучивим дубинама себичности.”

„Помишљаш ли да на то и ми мушкарци имамо пра-
ва?”

Подсмјехнула се: „Ви мушкарци сте нешто друго. 
Емоције вам трају колико и пуста потреба за пражњењем; 
ми жене истом мјером преживљавамо када мислимо на 
вас и када се нађемо под вама. Чак и кад одете, емоције 
нас не напуштају. Наша осјећања су дубља, патња бол-
нија, зато нам је ваша мушкост једина утјеха и награда. 
Колико патимо за вољеним, толико патимо ако нам не 
пружи очекивано. Опроштаја нема, и свака ће га напус-
ти чим јој се укаже прилика. Код нас жена се не зна да 
ли је важније физичко или емотивно задовољство; док 
смо под мушкарцем или, на њему, осјећамо само ‚њега’, 
због кога може, ако је недовољан, злато да потамни. Као 
што међу вама мушкарцима постоје различитости, ни ми 
жене нисмо исте: једнима је стало само до физичког за-
довољења, друге у емоцијама откривају љепоту мушког 
присуства, треће од вас траже и једно и друго; прича о 
четвртим одвела би нас у најобичнија перверзна разгла-
бања.”

„У шта себе убрајаш?”, упита Нербо.
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„Ја сам међу незахвалним; с њима је најтеже. Ми у 
вама мушкарцима тражимо и љепоту и снагу, и ватру и 
воду. Они који у нама једино ватру пале необазриво се с 
ватром играју. Зато су ‚недовољни’ као и они којима је до 
гашења сопствене ватре стало.”

„Гдје мене видиш?”, подругљив је Нербо.
„Ослободи се, љепотане мој, умишљености. Била 

сам јасна.”
„Знам шта те мучи, али твоја горчина није мој от-

ров. Оно што те стиже, сама си тражила. Показала си 
шта ти значим.” 

Исцјелитељка се закикота: „У реду, Нербо, од сада 
себе морам више уважавати. Ако моју наклоност не ције-
ниш, онда ћу се цијелим бићем посветити твоме прија-
тељу, моме колеги, нека он гаси ватру коју си упалио.”

Био је то маневар женске лукавости, којим је жеље-
ла постићи два циља: лажно прихватити Нербовог прија-
теља као човјека свог избора, да би Нербо остао у њеној 
близини. Друго што је канила било је перфидније: надала 
се да ће у Нербу изазвати љубомору мислећи да је то не-
излијечива болест мушкараца. Нажалост, преварила се. 

Од те вечери, са том саможивом женом, што се ције-
лог живота, умјесто медицином, бавила исцјелитељством 
и пуним креветом, Нербо се није виђао. Заборављена је 
у малој претпотопној кући иза натруле капије са бројем 
тринаест.

сјећање четрдесеттреће

Златна киша залазећег сунца добовала је 
по глаткој кожи голе уснуле жене

Послије растанка са исцјелитељком у Нербовом 
животу нешто чудно се догодило – напустио је све пу-
теве којима се кретао. Као да се ослободио прошлости, 
постао је животна сјенка коју су ријетко кад виђали у 
друштву.

Једне вечери заноћио је у своме стану и након дрије-
межа, у коме ништа није сањао, пробудио се на непозна-
том мјесту. Око њега чула се снажна њиска и ждрјебовито 
рзање. Када је отворио поспане очи, примјети пред со-
бом нечије наго тијело. Златна киша залазећег сунца до-
бовала је по глаткој кожи голе уснуле жене. Дуга бијела 
коса увијена у ситне плетенице прекривала јој је крхка 
рамена и од пожуде набрекле груди. У благој измагли-
ци раног сутона снивало је њено анђеоски њежно лице. 
Успавана горским травама и мирисима планинских цвје-
това лежала је невино осмјехнута смирају дана. Опојно 
биље сна Нербо јој смаче с лица, своје усне спусти на 
њене. Сјети се, давно му је рекла, да отвор на њеном ли-
повом листу не смије дирати. Омамљена соковима ви-
линског растиња на липов лист није мислила. Чинило 
се да ужива у мирису еротског корјења, које се једино у 
траговима дионизијске пустоши могло наћи, а на Нербо-
вој Мајевици има га у изобиљу. Док се сумрак спуштао 
на планину, зачуђен Нербо једва препозна да је на својој 
Караули. Угледа и завјетног оријаша, око чијег је стабла, 
машући кандилом и тихо припијевајући, обилазио ста-
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ри Михајло Црквењак. Заглављено у сасушеним гранама 
овог претпотопног храста сагорјевало је ватром насли-
кано сунце. На врху библијске крошње давно окрвавље-
них кљунова куњала су два гаврана. У модрој сијенци 
вечерње језе, претоварене бијелим мртвачким сандуком, 
сабласно су шкрипале црне гробљанске кочије. Са друге 
стране ове, за Нерба давно преживљене слике, џилипи 
аркадијских кентаура копитама су преоравали расточени 
караулски друм; у борби на живот и смрт утркивали су 
се ко ће први опасти скамењено привиђење бијеле ждрје-
бице. Иза, пред отрулим коритом Манојлове стублине 
клечао је Петар Богомољац. Насмијан по површини воде 
исписивао је гријехове што их је починио. Заустављено у 
лету поздрављало га је јато свјетлосних птица. Из точила 
стублине, заједно са златастим искрама залазећег сунца, 
сливале су се сребрнасте крљушти осмуђене коре светог 
дрвета.

„Откуд крљушти овдје?”, упита се Нербо помичући 
поглед улијево: тамо, у брзој води планинског потока, 
окренута изворишту, стајала је млада искушеница и пла-
меном запаљене воштанице освјетљавала пут претпотоп-
ним раковима. Нербо се порадова да је Бибијана, хтједе 
јој поћи, али га гола жена поред њега заустави:

„Не радуј се, јадниче, то није она; њена стаза је 
окренута неповрату. Ја сам твоја судбина; гроб нам је у 
жилама храста, на чијем се врху гаврани мојим очима 
наслађују. Душа ми је у бијелој ждрјебици што скамење-
на кентауре заварава, а плетеничасте власи моје косе по 
вилинским трновима труну.”

Нербо се загледа у жену: у очима јој видје презир, и 
златну рибицу успавану подно венериног бријега. Сјети 
се ове давне слике: са дуње изнад њих вјетар откиде лат 
и спусти је Нербу на усне.

Она му се похотљиво подвуче, а кап нектара из Не-
рбовог погледа паде јој на румену расјелину усред сви-
ленкастих забрана. Попут мирисне перунике набрекле 
брадавице јој се расцвјеташе, а изненадни жубор пла-
нинског потока потече са слике иза њих. Зачуђен, Нербо 
је зурио у водени брзак, гдје више није било искушенице. 
Умјесто ње испред сликарског платна стајала је олињала 
скарад ружног кентаура. Изненађен, у њему Нербо пре-
позна свој лик. Дугодлаки реп умáкао је у кишу дуги-
них бóјā, што су ношене заборавом протицале мртвим 
потоком. На великом платну црним тоновима исликавао 
је завршне призоре пакла слутећи бескрајну ноћ. Нака-
рада од бијеле ждрјебице језиво зањишта, и бијесно се 
пропе, ошину по Нербу, погледом пуним мржње, па без 
трага нестаде у помрчини на слици. Слиједили су је крва-
вокљуни гавранови, бијели мртвачки сандук, гробљанске 
кочије и лажна хумка; однекуд се појави и жена у црнини 
са великим длакавим псом. Прије но што је Нербо пре-
позна, ишчезе у црнилу сликарског платна; и тамна кри-
ла буљаве сове промакоше за њом; а онда су се ређале 
накарада за накарадом, зло за злом. У свакоме Нербо је 
препознавао бјелокосог демона, који га је годинама неми-
лосрдно мучио и прогонио. Погледом потражи кентаура, 
и видје да и он сконча у тами сопственог проклетства. 
У потоку, на истоме мјесту, али без сликарског платна, 
била је искушеница, чежњиве руке пружала је према Не-
рбу. У недоумици потражи жену што је само час раније 
нага лежала поред њега. Оно што угледа – пренерази га: 
аветињски блиједо лице и мртво тијело одмах препозна; 
очне дупље дјевојчине празне, лик унакажен; испод за-
мршених праменова бијеле косе видје јаркоцрвену врп-
цу: крајеви окрвављене траке, затегнути низ унакажено 
лице, стезали су јој помодрели врат; самртно згрчени пр-
сти око свилене врпце – било је све што је у посљедњем 
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покушају да преживи могла учинити. Нербо схвати да 
је Бјелокоса мртва. Осјети мучнину, погледа у страну, 
схвати да је спасен, и да су дама из кабриолета и Бје-
локоса иста дјевојка. С том ружном причом је свршено. 
Из погледа му нестаде таме и видје трагове зла и ужаса, 
запахну га опојни мирис дуњиног цвата; сласт нектара 
разли му се по уснама. Небом пролетје јато свјетлосних 
птица, ноћ се претвори у дан. Осјети да је то час његовог 
преображења. Мало даље, гдје је била Караулска црква, 
богу захвлани, обављајући јутарњу службу, клечали су 
времешни Михајло Црквењак и Петар Богомољац. Не-
рбо протрља очи и угледа нијему поворку жена, дјеце и 
стараца: лица су им блиједа и бескрвна, а очи утонуле и 
без сјаја. Док су пролазили, Нербо примјети да га из по-
ворке са десне стране гледају покојници као да му кане 
нешто рећи: међу њима препозна благопочевшег Јована 
Симина, званог Исус: учини му се да и Манојла види, 
и жену му Митру са пет синова. И војника угледа што 
му на Караули вуци пресудише. Још много тога му се 
показа. С лијеве грјешне стране пута видје оца Јована у 
црној ризи, под теретом до црне земље повијен велики 
храстов крст носи. Уплакана иза њега ишла је брбљива 
госпођа из исцјелитељске ординације. Поворка мртвих 
била је много дужа. Тек на крају, једва корачајући, ву-
као се старац. Иако је на неког подсјећао, Нербо га не 
препозна. Погледом се врати колони са десне стране. 
Међутим, узалуд је у њој тражио лице старог професора. 
Међу покојницима Бибијаниног оца није било. Мирисни 
вјетрови прољетних трава и умилни дах процвале дуње 
опише га заборавом, и више никада не сазна да ли је тог 
часа утонуо у сан, или се истински пробудио. Поглед по-
диже к небу, плаветни свод над њим се отвори, призор 
препозна: лик пророка Илије угледа и ријечи му пред-
сказања опет чӳ.

сјећање четрдесетчетврто

Не жуди за оним што не можеш добити, 
чувај оно што би могао изгубити

Старозавјетни мудрац му је говорио: „Иди на Маје-
вицу и на гробу претка свога сагради кућу за потомство 
своје. Буде ли земља предака твојих кости избацила, ок-
рени се и никада више се не врати у проклетство дивље 
планине. Ако вјетрови горски путеве за повратак твој 
заборавом прекрију, прати лет орла небеског: тамо гдје 
слети, себи гроб ископај. Трагови предака твојих биће 
свуда око тебе, али не помисли да је мукама крај. Због 
гријехова својих, ридаћеш дуго, а из прве сузе покајања 
твога у срцу планине настаће врело бистре воде. У првој 
години твога страдања врт изобиља око врела ће нићи. 
На дан светог мученика Бонифација глад и биједа ће те 
затећи. Преживиш ли то искушење, Севастијанове муке 
ћеш упознати. По Светом Модесту, у првом јутру друге 
године, своју суђеницу на извору ћеш затећи. Обљуби 
је.”

Кад глас утихну, Нербо се сјети Бибијане, очи ов-
лажише. Пророк с Небеса опет се јави: „Не тугуј, Нербо 
Нивас кир Караулане, самоћи твојој је крај. Погледај иза 
себе, зар неко не долази?”

Нербо се окрену, жена у црној ризи му је прилазила. 
У дугој расплетеној коси мрсили су јој се танана врпца од 
плаве свиле и благи мајевички вјетрови. Нербо се сјети 
црвене траке, од чије је омче, по вољи Бјелокосе, треба-
ло да сконча. Слика исшчезава, а у новом призору види 
канабе у акт-сали своје школе, на њему уснуло тијело 
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обљубљене Бибијане. И трака у њеној коси азурноплава 
као Бибијанине очи. Из небоплавог погледа закрилаше 
јата свјетлосних птица, а из свилене траке отварали су 
се пупољци прољетних цвјетања; на уснама јој чежњиво 
затитра давнашњи Ђокондин осмјех.

„Боже, то је Бибијана”, прошапута Нербо. Док је 
опчињен блудио, пророк Илија је говорио:

„На раскшћу размеђе ове, над водом Тавнањском, 
бистром и освештаном, крст подигни дрвен и велик, за 
жртву под крстом прво јагње из стада свога принеси. У 
сину своме оца ћеш свога препознати, а из крви његове 
посијане руком твојом, нови ће извор живота потећи. Од 
тада биће вас свуда и много.”

Затечена пророчанством Бибијана се загледа у Не-
рба.

„Не бој се безгрјешно јагње моје из стада мога”, с 
небеса глас се јави. „Син упокојеног оца твога, Нербо 
Нивас кир Караулане, на бијелом коњу ће доћи. У њему 
нерођеном рођење прво своје ћеш открити. Над мртвим 
сјенима благопочившем оцу своме Сави се поклони; и 
сјећања поштуј скамењена, утиснута на гробовима пре-
дака: Јована, Николе, Саве, Обрена, Ратка, Милана, Ми-
лована, Симе, Петра, Михајла, и других, за које не знаш 
да ли су били или ће бити. Ни браћу своју у господу Хрис-
ту: Жику, Здравка и Танасију не заборави, они су изданци 
Еденског сјемена, из којег си и ти, Нербо, постао. А чим 
ти ријека мудрости животном ушћу стигне, ти дјецу њи-
хову и дјецу своју изворишту племена свога упути. Кад 
се стасали кораци повратка давних станишта сјете, воде 
ће бистре из заборављеног врела потећи. На пресветим 
обалама минулих успомена свако ново рођење од лозе 
твоје, Нербо Нивас кир Караулане, крстом ћеш часним 
благословити. Племе ће вам се умножити и ојачати.”

Нербо се боље загледа у небеса. Ријечи пророка 
Илије јасно чује као да их неко смртан говори.

„Он ме и сада на Мајевицу шаље, као и у оном сну, 
када сам га први пут чуо. И прастаниште моје, и суђени-
цу ми помиње. Зар нека друга сем Бибијане моја суђени-
ца може бити? И велико племе моје помиње, као да сам 
посљедњи изданак несретне лозе.”

Пророк му се изнова јави:
„Када грјешан будеш у дубокој старости, када те го-

дине стигну, глас ћеш чути. Дух небески ће ти рећи да 
је вријеме твога повратка изворишту твоме. Не жалости 
се, вољи судбине с радошћу се покори. Нека виде потом-
ци твоји да је одлазак твој повратак у просторе и време-
на одакле су они давно кренули. Тијело упокојено твоје 
нека положе на сплав од свете тисовине, низ воде све-
те ријеке нека га пусте. Када остатак твој земни стигне 
ушћу своме, завршиће се дуги дан, уморан починућеш у 
миру бескрајне ноћи. Сан твој трајаће до свитања новог 
јутра, а потом ћеш судбином човјека грјешна и смртна на 
шумовитим странама Мајевице сретан препознати гро-
бове предака својих. И све ће опет бити исто: и крст ће те 
дрвени на распеће подсјећати, на бистри сопот и ријеку 
свету. Радозналим погледом дјетета испраћаћеш тисове 
сплавове и упокојена тијела потомака својих. У њиховој 
смрти препознаћеш рођење своје, и смрт своју, из које су 
се они родили. Јека звóнā Караулских одвлачиће ти мис-
ли у дубине пролазности, и заједно с њима населићеш 
се у просторе незаборава. И тамо именом ће те истим 
звати, и мајка ће ти иста бити. Са оцем својим своје ћеш 
потомство пребројавати, а са побожном браћом и сестра-
ма животу ћеш се, по ко зна који пут, изнова радовати. У 
судбини суђенице своју ћеш судбину препознати, а она 
ти се имена ранијег неће сјећати – то је казна за гријехове 
твоје небројене.”
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Ганут Нербо потражи лице пророково да га за ми-
лост моли. Сем свјетлости, чија се спирална дубина гу-
била у небеском недогледу, и гласа што је из те дубине 
долазио, ништа друго нити чу нити видје.

„Боже, зар она неће знати ко сам?”, болно завапи, 
окрену се жени поред себе. На њеном анђеоском лицу за-
блиста исти осмјех какав га је давно пред својом школом 
угледао. „Бићемо заједно”, сјетно помисли, засузи.

Пророков глас с небеса и даље се чуо:
„Дјеци својој, давно упокојеној, отац ћеш изнова 

бити, а унуци твоји у твојој старости своју ће младост 
препознати. Тада ћеш моћ тијела осјетити и снагу духа 
из вјекова даровану. Не охоли се и не хули на онога што 
је изнад тебе и у теби. Сјети се изворишта и сузе своје 
у часовима безнађа. И ријеке радости се сјети, изнад 
које си први пут свјетлост угледао. Поштуј сјеме из ког 
је никло стабло твога племена, и љуби мјесто одакле га 
дух свети обасјава. Не горди се, ни у себи ни ван себе. 
У скромности својој препознај богатсво своје, а бол свој 
ћеш преболити кад душом својом бол туђи осјетиш. Не 
тражи награду за доброчинство своје, туђе зло својим 
доброчинством опомињи. У сваком златном зрну злат-
ни клас жита ћеш препознати. А у сваком златном класу 
хљебна поља ће ти се нудити; од сваког златног рода по-
ловина нека ти храна буде, четвртину раздијели другима, 
а исто толико земљи врати. У родној години не размећи 
се, тај гријех остави за времена глâди. Док си млад, ради 
умјерено, када остариш, чини колико можеш. Не жели 
много, имаћеш мање, очекуј мало, па ћеш добити више. 
Хвали друге, тако ћеш и сâм сласт хвале осјетити; не 
жуди за оним што не можеш добити, чувај оно што би 
могао изгубити.” 

Затечен поруком пророковом Нербо је као опчињен 

ћутао. Дубоко у њему и даље су одјекивале ријечи са 
неба: „Не жуди за оним што не можеш добити...”

Сјећа се да је ово једном и у сну чуо, али тада муд-
рост поруке није озбиљно схватио. Читавим тегобним 
животом трчао је за материјалним; цијена похлепе је 
стално губљење онога што је, чини се милошћу небеса, 
пред њим. Помисли: „Је ли син господњи на исте грије-
хове људе опомињао? Је ли материјално богатство терет 
који безгрјешне душе тешко носе?”

Погледа у небо канећи да пророка нешто пита, али 
се не усуди. Чинило му се да би свака изговорена ријеч 
могла бити његов нови гријех, а он их и сувише има. Зна 
да су те ријечи истина давног пророчанства. Чудило га је 
зашто пророк ни једном не помену грозну анатему, која 
га је у далекој прошлости снашла? Зашто у тој причи 
нема Бјелокосе и одвратних човјеколиких чудовишта?

„Зар гријех оца Јована није и мој гријех?, или сам о 
томе снио? Гдје су Храстова Коса, рјечица Тавна и Кара-
ула? Зар у силним животима, које сам до сада проживио, 
постоји доба и кајање у којима је ова чудесна размеђа 
мени непозната? Зар је моје прво рођење старије од моје 
Мајевице? Зашто ми пророк тамне шуме мајевичке по-
миње?

„Знам, грјешни Нербо, какве те дилеме муче”, јави 
се громовник. „У патњама Исуса Христа човјек пре-
познаје само вијекове Новог завјета, а, кажем ти смрт-
ном и грјешном, некада су постојали народи и старији 
и удаљенији. У библијском архипочетку било је једно 
вријеме безгрјешно са прелијепим вртовима еденским. 
И баш твојој Мајевици господ их подари. Вијек вјекова 
би тако било да се гријех у човјеку мимо господње воље 
не догоди. И твоја размеђа Храстове Косе, рјечице Тавне 
и Карауле у гријеху је истом огрезла, а долазе проклета 
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времена, када ће овим просторима само зло и нечастиви 
ходити.”

„О гријеху Евином говориш?”, усуди се питати Не-
рбо.

„Баш о њој, грјешној прамајци твојој, и праоцу ла-
комисленом твоме. По казни свемоћних небеса правед-
ни господ их изгна из вртова изобиља. Потом се у тами 
живота обријеше. Тек тада човјек спозна кајање, али 
гријеха првога никада се не ослободи. И ти си грјешан, 
Нербо, јер си из грјешна сјемена исклијао. Грјешна је и 
земља којом ходиш, и ваздух који удишеш. И вријеме је 
гријехом окужено, гријехом који људи у душама носе. Ти 
гријех презиреш, али се гријеха ослободити не можеш. 
Кроз твој гријех тече матица првога гријеха, и вјетрови 
грјешни давнога грјешнога дана дувају беспућима твојих 
гријехова.”

„А када починих први гријех?”, упита Нербо.
„Гријехом си зачет, грјешан си и рођен. И живот 

гријехом је испуњен, грјешни Нербо. Гријех је и смрт 
која те чека. Све је гријех, то је једина истина.”

Нербу се нешто учини чудно: „Ако је тако, онда је 
грјешна и судбина која човјека води, јер није воља смрт-
ника. Ако је све у њој предодређено, је ли гријех на овој 
земљи бити безгрјешан. Шта би друго могло бити ово 
људско гумно но вријеме и простор искушења, гдје се 
живот ставља на пробу. Ко искушењима одоли, у њему 
ће господ препознати биће достојно небеске милости. Не 
жуди за оним што не можеш добити, чувај оно што би мо-
гао изгубити...” Нербо истински препозна колико мудрос-
ти ова порука нуди. Зачуди се да раније у суштину није 
проникао. Пророк је и даље говорио: „Човјек кад једном 
спозна истину, не заборавља је; она му је највећа радост и 
најдубљи бол: у њој траје и нестаје – истина је почетак и 

крај. Прародитељи твоји претворише је у гријех, па смр-
тницима тај гријех судбина постаде. Господ је на небеси-
ма, он види све и зна све: он вас гријеха, порока вашег, 
неће ослободити јер вам га није ни дао. Искрено покајање 
творац препознаје; колико га има, толико и гријехове пра-
шта. Грјешни Нербо, морам ићи јер вријеме твога сна ис-
тиче. Кад се пробудиш, разгласи грјешној браћи својој да 
је близу дан истине, у коме ова грјешна земља свјетлост 
небеса неће угледати. Реци сабраћи лакомисленој да је 
стрпљењу дошао крај. Тамо гдје се благост божијег духа 
не поштује, ни живота тамо не може бити, грјешни Не-
рбо.” Кад то пророк рече, завлада мрак, благог гласа и 
умилне свјетлости нестаде. Из помрчине се јави сова, хук 
јој сабласно одјекну у тишини. 

Нербо клече, лице подиже к небу, сјетно уздахну:
„О, боже, много сам грјешан, а ти ме милосрђем 

обасипаш и на пут спасења водиш...”
Док се молио, око њега нестаде таме и слика црних и 

ужасних. Пред њим је Бибијана чежњиво загледана у ње-
гово испаћено лице. У очима јој препозна боје прољећа, 
а у осмјеху топле сутоне мартовских рађања: односили 
су у заборав све патње и страдања исликане на платнима 
прошлих живóтā. Из косе јој залепршаше мирисни вјет-
рови травā. Заогрнути плаштом источних свитања загле-
даше се у свјетлост тек разбуђеног сунца. Иако свјесни 
да је та стаза судбином њима предодређена, не кренуше. 
У сусрет долазили су им мајевички висови вјековима за-
гледани у прекодринске котлине. Пред собом су видјели 
ријеку спаса. И куда год су погледали, свуда су исцвје-
тавали пупољци нових живота. У њиховим годовима 
претпотопног памћења препознаше безгрјешне стазе вре-
мена еденских. На траговима прошлости, крај већ улегле 
хумке заборављене од живота на размеђи Храстове косе, 
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рјечице Тавне и Карауле, оплакан у првој јутарњој роси, 
сузио је усамљен бјелокоси цвијет. У његовој злаћаној 
круници залегло се плаветнило јутарњег неба. Далеки, 
заборављени жубор Тавне испјевавао је сјетну пјесму о 
неким давним временима. У родним њедрима стољетних 
шума Храстове косе осипали су се нови гроздови жирова 
живота, зелени од младости и румени од свитања. Испод 
вјековних наслага прашине Караулског друма дријемали 
су посљедњи ожиљци изблиједелих мисли. Сјећања, ко 
зна када расута по мајевичким раскршћима, исписивала 
су прве знакове нових рађања. Ту, на размеђи Храстове 
косе, рјечице Тавне и Карауле нарастали су бјеличасти 
пејсажи слутећи мраморне дворце из далеке, заборавље-
не приче.

Бог само зна да ли је Нербо измислио причу, или је 
прича створила Нерба. А можда су некад, у неком архи-
времену, и он и прича били истина? Одавно све је ми-
нуло. Једино је небо још ту да из својих азурноплавих 
очију просипа љуту росу сјећања, посљедње трагове по-
кајања за посљедњом жртвом људске лакомислености. А 
можда је све то само замрло вријеме, у коме се хладни 
и потонули гробови већ хиљадама година смјењују на 
чудној размеђи, гдје митска чудовишта кентаури ко зна 
када утиснуше дубок ожиљак зла. Можда се овуда, да ли 
заблудом или вјековним људским незнањем, и живот јад-
ни потуцао. А дан седми, посљедња опомена пророкова, 
затечен на армагедонској размеђи Храстове косе, рјечице 
Тавне и Карауле за вјечно оста и недоречен и недефини-
сан. Прије но што прашина заборава прекри све, Нербо 
је написао чудну књигу о мудрости. Она је једини траг 
у коме су други могли препознати да је некада, негдје, у 
неком времену живио Нербо Нивас кир Караулан, вјечи-
то жедан спознаје, никада сит живота. 
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вјетровима сна све Почиње 
и завршава

Књижевној публици Обрен Јовић Савин у свом ро-
ману „Вјетрови сна” подарио је причу о вјечитој човје-
ковој жељи да воли и да буде вољен. Ово дјело помало 
подсјећа на такозвани касни грчки роман у коме главни 
јунак трага за својом давно изгубљеном драгом од кога 
га је одвојила несрећна судбина.

Истина је да због разноврсности тематике и на за-
нимљив начин сложености садржине и форме ми не мо-
жемо са сигурношћу рећи да ли је ово љубавни роман 
или авантуристички или религиозни, да ли је психолош-
ки или завичајни или је све то помало, јер је писац да би 
испричао своју причу користио више жанрова.

Главна тј. ужа тема романа је жеља главног јунака 
Нерба Ниваса кир Караулана да нађе правог исцјељи-
теља који ће његове патње одагнати или бар ублажити, 
али истовремено он тражи одговоре на питање шта се 
десило са његовом дјевојком из студентских дана, Би-
бијаном. Шира тема обухвата све оне приче у овој причи 
о које се јунак саплиће на том путу потраге гдје га носе 
вјетрови сна, али и јаве.

Композиција овог дјела је разуђена и сложена са до-
ста епизода које испуњавају фабулу разановрсним сад-
ржајима као што су прича о чича Јовану Симину званом 
Исус смјештена у пасторални амбијент испуњен топли-
ном и искреношћу, да је „отето – проклето” сазнали смо 
од несрећног Манојла, ту је прича и о Петру Богомољцу, 
упознали смо и доста „исцјељитеља”, а веома занимљива 
је и галерија типова женских ликова и сви они обогаћују 
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свијет овог Јовићевог дјела и чине га пунијим, живот-
нијим и рељефнијим.

Главни лик, који је поред имена оплемењен и мно-
гим пишчевим особинама што није необично јер и сам 
роман садржи доста аутобиографског, успијева да дође 
до сазнања ко је та жена која је његов „црни фатум”, а за 
себе, Нерба, каже:

„Одувијек му се чинило да је био наковањ по коме су 
ударали сви чекићи.”

Раме уз раме са главним ликом је и та патосом ис-
пуњена жена-привид која се чини стварном и која ис-
пуњава његове еротске снове, али и снове пуне борбе за 
голи живот, Бјелокоса, за коју можемо рећи да је анти-
јунак ове често фантастичне приче. А јунакиња која је 
присутна и у сновима и у сјећањима је Нербова велика 
младалачка љубав, Бибијана, за коју он каже:

„Била је лијепа колико може бити лијепа радост.”
Поред епизода које успоравају ток радње ту су и 

статички мотиви који успоравају њену динамику, али 
доприносе љепоти романа, то су свакако описи ликова, 
али и описи завичаја главног лика (и самог писца) који 
се мислима често враћа у дјетињство на обронке родне 
планине Мајевице гдје се чује шум ријеке Тавне и гдје 
живе људи пуни исконске мудрости и храбрости у борби 
за свакодневни опстанак који се не жале на неимашти-
ну већ се радују животу и истичу се својим моралним 
вриједностима. Статичности доприносе и рефлексије 
којима обилује овај роман, било да их изговара Нербо 
или неки мудри старац из његовог завичаја:

„Умријети од болести није срамота, али живјети 
од срамоте горе је од сваке болести”.

Нису само дескрипције и рефлексије оне које одсли-
кавају радњу него и описи еротске игре у којима учест-

вују бића из грчке митологије кентаури и менаде, али и 
коњи и змије, а чују се топот и вриска:

„Све је изгарало у пламену љубавне игре.”
Овај роман гдје нема хронолошког тока већ се про-

шлост, садашњост и будућност преплићу са имагинар-
ним и стварним сликама у себи, поред лирских садржи и 
драмске елементе као што је драмски сукоб, а конфликт 
у роману је заправо конфликт у самом главном лику гдје 
нам у расплету помаже пророк Илија, што је опет један 
од библијских мотива којих има прегршт у овом дјелу.

Језиком и себи својственим стилом, не само књи-
жевника него и сликара, Јовић остварује симболичност, 
сликовитост и емоционалност те тако прича постаје 
увјерљива јер јој је писац својом умјетничком снагом 
удахнуо живот.

Обрен Јовић у роману „Вјетрови сна” читаоцу 
шаље јасне, али и прикривене знакове тј. симболе који 
причу чине напетијом од траке за косу која је час плава 
као Бибијанина, час црвена као Бјелокосина, преко лије-
ве стране зла и десне стране добра, бијеле боје која често 
симболише зло или предају, али и вјетра који је у насло-
ву романа. 

Вјетар је симбол живота и свега што он носи па је то 
ријеч која се најчешће у роману и помиње, а у зависнос-
ти од радње и расположења и епитети који стоје из ову 
ријеч су различити, па је он и умилан, и дивљи, и благ и 
јак, и погубан, некада је то „мајевички вјетар”, а некад и 
„вјетар разума”, може бити и „вјетар небески” и „вјетар 
страсти”, а кад је Нербо испуњен мислима о Бибијани 
и својим студентским данима у Сарајеву то је „миоми-
рисни вјетар” и „вјетар снова”. Ова ријеч је и персони-
фицирана па он хучи и бјесни и милује и опомиње, баш 
као што и ова друга ријеч у наслову романа – сан бива и 
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ружан и лијеп и чудесан, није ли такав и живот какав ми 
живимо и каквим га писац у роману описује:

„Живјети значи радовати се постојању, али све 
док постојимо бриге нас неће заобилазити.”

Понављање ријечи и мотива даје ритмичност овом 
(пост)модернистичком дјелу чији су ликови као и пејса-
жи хармонично и живо насликани као да их је писац-
сликар стварао својим кистом, као што то чини и његов 
кентаур својим репом, па се осјети мирис терпентина и 
уљаних боја који оставља свој траг у чулима оних који 
читају странице ове књиге као што се осјети и траг Јо-
вићевих рефлексија у души читаоца. Приказивањем 
„тока свијести” кроз унутрашње монологе писац говори 
о љубави према Бибијани, о својим метафизичким аван-
турама, својим сновима и страховима, о истини и лажи, 
животу и умирању, забораву и сјећању, а све то овај про-
зни текст чини вриједним и у књижевном, али и у живот-
ном смислу:

„Човјек који једном спозна истину не заборавља је. 
Она му је и највећа радост и најдубља бол. У њој траје 
и нестаје. Истина је и почетак и крај.”

       Маја Степановић

                                                                  

 
 
                  

 

ветрови за неКа дрУгачија једра 

Летећи у све ширем и ширем кругу
Соко не може да чује соколара;

Све се распада, средиште губи моћ,
Анархија је пуштена на свет.

В. Б. Јејтс: „Други долазак”

Попут Јејтсовог сокола (или соколара) Обрен Јовић 
Савин у свом роману Вјетрови сна инвоцира идеју цен-
тра и даљине у којима смо изгубили идентитет и сећање 
које нас је детерминисало као нацију и појединце. Јер 
његов јунак Нербо Нивас кир Караулан је „уклети хо-
ланђанин” или „јеврејин луталица” који путује истовре-
мено својим сновима и својом судбином али, на једном 
вишем нивоу постојања и тумачења приче, и судбином 
читавог народа, његовим предањем и традицијом. Међу-
тим традиција код Јовића није само градивни материјал 
приче, синоним за немоћ писца који позајмљује предање 
или мит, већ обавезујућа истина бивања која га, истовре-
мено, теши у болести и немоћи и прогони у имагинацији 
где се сусрећу бивши и садашњи, преци и пoтомци.

Сан као простор књижевне имагинације није само 
„сфера у којој границе ишчезавају” већ и простор има-
гинативног спајања времена у коме се постојање ре-
лативизује заумним и често необјашњивим законима 
ониричке одисеје. „Четрдесет и четири дана и четрдесет 
и четири ноћи”, колико је према пишчевим речима који-
ма почиње овај необични роман, трајао Нербов сан само 
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поткрепљује идеју митског броја и митског сна. Планина 
Мајевица, митски и митолошки завичај, само је стожер 
необичног микро-света у коме важе законитости суровос-
ти и врлине испреплетане на веома чудан начин али и не-
обичне страсти вирулентних и чудних људи, ветрогоња, 
самотњака, чобана, шумских принчева, сатира, вили и 
нимфи и сви они у аутентичним ролама овог романа пос-
тоје напоредо у својој стварности, у стварности романа 
и надстварности пишчеве имагинације. Између речице 
Тавне и Карауле, Јовић је поново сатворио и сачувао свет 
којим Нербо ходи у својим сновима али и у стварности 
покушавајући да нађе лек својој бољци. Покушавајући 
да открије сени старих зала „библијске анатеме” и но-
вих искушења у временима када „средиште губи моћ”, 
као код Јејтса. Због тога контекст није дефинисан као 
лични став или синоним ауторске наклоности, већ као 
резултат обавезујућег истраживања и духовног ходоча-
шћа. Можда је прави пример таквог метода (ова књига 
обилује сличним, занимљивим и, што не рећи, поучним, 
примерима) везан за тумачење судбине Езре Паунда као 
најпознатијег имажисте који је својим делом и животом 
посведочио „несигурна начела модерног доба”. Нико 
није слутио „да ће крај њиховог века успоставити влада-
вину медиокритетске цивилизације, динамичне нискос-
ти и изопачене аксиологије”. Између оваквог краја света 
кога Нербо живи а Обрен Јовић Савин летопише и поме-
нуте анатеме и клетве прошлости као опипљивог и „жи-
вог мита” ситуирна је пикарска приповест овог романа 
и ветрова сна који су намењени неким другим једрима, 
можда управо онима која вијоре изнад брода „холанђа-
нина луталице” – синонима свих проклетстава и вре-
менских и судбинских богаза. Свих мистичних сневача 
и свих недосањаних снова у којима су запретени кључе-

ви разних тајни. Зато ова књига није ауторов уметнички 
и бајколики каприц већ дубока потреба да се преиспита 
слојевитост емотивног комплекса народног бића али и 
да се изгради напоредна прича о чињеници да се нисмо 
далеко макли од прошлости и да се у будућност не може 
утећи тек тако.

Не треба изоставити и модерну фактуру овог рома-
на, што је један од залога његове успешности и књижевне 
остварености. Пропусност и еластичност границе између 
прошлости и садашњости, веома добро инкорпорирање 
митских слика у актуелно време, напоредо постојање 
неколико временских планова и перспектива, богатство 
слика и симбола, комплексност лика главног јунака само 
су неки од аспеката квалитативног постојања ове књиге 
на које треба обратити пажњу. Не као педантни тумач и 
малициозни критичар, већ као читалац који ужива у сва-
ком меандру ове необичне и оригиналне приповести.

У Београду 29.6.2011.      
     Петар В. Арбутина
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