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ЂАВО И ГОСПОЂИЦА Б.

Го спо ђи ца Б. се про бу ди ла зло вољ на. Ле жа ла је у не по зна том кре ве ту, у не по зна-
тој со би, а ни ле ђа ко ја су је одва ја ла од све та ни су јој би ла по зна та. Све у све му, по-
ми сли ла је го спо ђи ца Б., што пре одем одав де бо ље ћу се осе ћа ти. По тра жи ла је га-
ћи це, али ма ко ли ко се тру ди ла, са ви ја ла и из ви ри ва ла, ни је успе ва ла да их про на ђе. 
Мо жда су би ле по ред кре ве та, мо жда су по чи ва ле ис под тру пла усну лог му шкар ца, а 
мо жда их ни је ни има ла на се би ка да је прет ход не ве че ри иза шла на ули цу. Да ли је 
мо гу ће, упи та ла се го спо ђи ца Б., да сам по ста ла то ли ко за бо рав на? Исти ни за во љу, 
она се, у ства ри, упи та ла да ли је мо гу ће да је по ста ла то ли ко ра се ја на? Ни ка да она 
не би за се бе ре кла да је за бо рав на, јер је та реч на про сто во ња ла на ста рост, а ако 
се не че га до и ста пла ши ла и гро зи ла, он да је то би ла ста рост, ту двој бе ни је би ло. Ра-
се ја ност, с дру ге стра не, ука зи ва ла је на не ка кву за не се ност или на ин те лек ту ал ну 
де лат ност – уни вер зи тет ски про фе со ри, на при мер, би ли су ра се ја ни, као и мно ги 
док то ри на у ка и ра зни му зич ки вир ту о зи. Ајн штајн без га ћа, по ми сли го спо ђи ца Б. и, 
угле дав ши у се би на гог Ајн штај на на би ци клу, по че та ко да се ки ко ће да се цео кре-
вет, иако пот пу но не по знат, њи хао као су ва тра ва на ве тру. Го спо ђи ца Б. по ку ша да 
се сми ри, али што је ви ше при ти ска ла уста и гу ши ла свој смех, кре вет је све ви ше 
по и гра вао, све док се на кра ју, као што је и мо гла да прет по ста ви, ни је огла сио вла-
сник не по зна тих ле ђа. Су де ћи по ње го вом гла су, зло вољ ност са ко јом се го спо ђи ца 
Б. про бу ди ла тог ју тра би ла је го то во ша љи ва. Ње го ва зло вољ ност, јед но став но ре-
че но, ни је се ни са чим мо гла по ре ди ти, док је ње гов глас се као као нож у ру ка ма 
же не за сле пље не љу ти ном лу ка у то ли кој ме ри да јој је би ло све јед но да ли се че гла-
ви цу лу ка или сво је пр сте. Или мо је, го то во је ври сну ла го спо ђи ца Б. и за гле да ла се у 
сво је ша ке, ду бо ко уве ре на да ће ви де ти са мо кр ва ве па трљ ке. Ме ђу тим, сви пр сти 
су јој би ли на бро ју а ње не нок те и да ље је по кри вао тир ки зни лак, њен оми ље ни 
лак за нок те ко ји ју је под се ћао на пре ле пи на кит ко ји су пра ви ли Ин ди јан ци из пле-
ме на На ва хо. Ни ка да се не ће до зна ти за што, али из не ког, да кле, нео бја шњи вог раз-
ло га, го спо ђи ца Б. је оце ни ла да је зло во ља вла сни ка не по зна тих и ши ро ких ле ђа 
упе ре на пра во на не ви не На ва хо Ин ди јан це, што се ле по укло пи ло у ње но осе ћа ње 
не прав де ко ју је то ком осва ја ња се вер но-аме рич ког кон ти нен та бе ли чо век на нео 
Ин ди јан ци ма уоп ште, оста вља ју ћи за со бом пут пре пун кр ви, ма са кра, ве ли ких и ма-
лих бо ги ња, ла жи, пљач ки и пре ва ра. Не, ври сну ла је го спо ђи ца Б. и по че ла сти сну-
тим ша ка ма да уда ра у та ле ђа, ако се на даш да Ин ди јан ци ни су из ву кли по у ку из 
оно га што су им љу ди по пут те бе ра ди ли, грд но се ва раш. Ско ро сва ки слог је био 
на гла шен удар цем, а уз ви ше сло жне ре чи ишло је не ко ли ко уда ра ца у кон ти ну и те ту. 
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Е, сад је до ста, за ур лао је вла сник не по зна тих ле ђа ка да су ма ле жен ске пе сни це за-
буб ња ле по ње го вој за тег ну тој ко жи. У јед ном по те зу се ус пра вио, сео на кре вет и 
он да про ду жио да уста је. Го спо ђи ци Б. је ва здух за стао у плу ћи ма. На и ме, њој су се 
из у зет но, вр ло-вр ло, чак и пре ко сва ке ме ре, до па да ли ви со ки му шкар ци. Што ви ши, 
то бо љи – то је би ла ње на јед но став на де фи ни ци ја, и чвр сто се ње др жа ла чак и он да 
ка да је са мој се би де ло ва ла сме шно по ред не ког штр кља стог мом ка ко јем је до се за-
ла тек ма ло из над по ја са. Го спо ђи ца Б. је, ка ко је то си гур но сви ма по зна то, си ћу шна, 
прем да ле по гра ђе на, про пор ци о нал на од гла ве до пе те, са по себ но ле пим дој ка ма 
о ко ји ма су ис пре да не при че на ра зним ме сти ма у гра до ви ма у ко ји ма је она по след-
њих го ди на жи ве ла. Ме ђу тим, том штр кља стом мом ку то очи глед но ни је би ло по-
зна то јер је он на ста вио да ра сте као да је не ки бли жи ро ђак Али се из зе мље чу да, с 
тим што ни ко га ни је би ло да му ка же да тре ба да гриц не не што из дру ге ру ке, не што 
што би га на ве ло да се истог ча са сма њи, или да бар поч не да се сма њу је, ка да га на то 
већ ни су на те ра ле чу де сне дој ке го спо ђи це Б. У ме ђу вре ме ну, го спо ђи ца Б. се ис ко-
бе ља ла из увр ну тих чар ша ва и ће ба ди, до ву кла се до иви це ле жа ја и за шки љи ла у 
ви си ну, али ма ко ли ко се тру ди ла, ни је успе ва ла да ви ди крај тог не знан ца ко ји је за-
си гур но за слу жио да се на ђе у Ги ни со вој књи зи свет ских ре кор да. И та да, ка да је 
по ми сли ла на Ги ни са, па ло јој је на па мет ло гич но пи та ње: ако је он био то ли ки но-
ћас у кре ве ту, ка ко су уоп ште во ди ли љу бав? Го спо ђи ца Б., по зна то је, не би ле гла у 
ту ђи кре вет из би ло ка квог дру гог раз ло га. Је ди но што јој је, сто га, па ло на па мет 
би ло је да се он као зми ја омо тао око ње, што ју је на те ра ло да се стре се и осе ти на-
гли про дор муч ни не. Ма ло је фа ли ло да се ис по вра ћа у ци пе ле ко је су ста ја ле по ред 
кре ве та и ко је ни су би ле пре те ра но ве ли ке за му шкар ца то ли ке ви си не. Чвр сто је 
сти сну ла зу бе у на сто ја њу да спре чи пра жње ње же лу ца, али ка да јој је свест по дру-
ги пут по но ви ла за кљу чак због ко јег је осе ти ла на лет муч ни не – да је то је ди но мо гао 
да бу де гла вом и бра дом сам ђа во – она ра ши ри уста и та нак али по сто јан млаз зе ле-
но-жућ ка сте теч но сти на пу ни пр во јед ну, по том дру гу ци пе лу, а глас иза ње них ле ђа 
ре че: Јебô те бог, знаш ли ти ко ли ко су те ци пе ле ко шта ле? Го спо ђи ца Б. по ди же су-
зан по глед и угле да пред со бом они ског му шкар ца, ле по гра ђе ног, то је исти на, али 
за то ру жни јег од са мог ђа во ла. Ка ко? Шта? Мо лим? Го спо ђи ци Б. ни шта ни је би ло ја-
сно. Пре све га, где је не ста ла та спо до ба ко ја се про те за ла ис пред кре ве та и пре ти ла 
да стиг не све до не ба, што је та ко ђе би ло не ја сно, јер би по при ро ди ства ри ђа во тре-
ба ло да хр ли смер па кла. А шта, за пре па шће но шап ну го спо ђи ца Б., ако је све ве ли ка 
пре ва ра и па као се на ла зи на не бу а рај не где ис под зе мље? Са мо ти ми сли та ко, за чу 
она не чи ји упо зо ра ва ју ћи глас, па ћеш би ти оп ту же на за је рес, а он да ти ло ма ча не 
ги не! На по мен ло ма че го спо ђи ца Б. се не вољ но стре се. Пре мно го го ди на, кад је ле-
то ва ла у Шпа ни ји, јед на Ци ган ка јој је за ви ри ла у длан и ре кла да су чак две же не из 
ње не по ро ди це спа ље не на ло ма чи ко ја је го ре ла пред ве дрим по гле дом кра љи це 
Иза бе ле. Док се го спо ђи ца Б. се ти ла да упи та да ли то зна чи да је она Је вреј ка, Ци ган-
ка је не ста ла у улич ној вре ви, оста вив ши је та ко без од го во ра али и без нов ча ни ка 
ко ји је ве што из ву кла из тор бе ко ја је не мар но ви си ла на ра ме ну го спо ђи це Б. Од та да 
је го спо ђи ца Б. до би ја ла дрх та ви цу кад год би за ми сли ла ло ма чу и кри ке ко ји су до-
пи ра ли из ње ног ужа ре ног сре ди шта. Та да се па као са свим си гур но на ла зио на са мој 
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по вр ши ни зе мље, али од та да је мо гао да про ме ни ме сто стал ног бо ра ви шта, као 
што се то ком Дру гог свет ског ра та на ста нио у на ци стич ким кре ма то ри ји ма. Али, до-
ста о то ме, по ми сли го спо ђи ца Б. и про тр ља сне не очи. Ни шта то ни је по мо гло и 
пред њом је ста јао ле по раз ви је ни нај ру жни ји мла дић с ко јим је она ика да има ла би-
ло шта, а ка мо ли... а ка мо ли... а ка мо ли во ди ла љу бав с њим. На кра ју она успе да упи-
та: Шта ја ра дим ов де? То се и ја пи там, од го во ри мла дић, ни ка да ми се још ни јед на 
де вој ка ни је ис по вра ћа ла у ци пе ле ко је су ме ко шта ле... Ако још јед ном по ме неш це-
ну ци пе ла, сик ну го спо ђи ца Б. , ја ћу би ти пр ва де вој ка ко ја ће ти се ис пи ша ти у кре-
вет. Не, ври сну мла дић, са мо то не. По вео је го спо ђи цу Б., она ко на гу, до ку па ти ла, 
са че као да пи шки и да се оче шља не чи јом пла вом чет ком за ко су, вра тио је у со бу, 
по мо гао јој да се об у че (га ћи це ни су на шли), ис пра тио до ула зних вра та и од мах их 
за кљу чао за њом, као да је стре пео од мо гућ но сти да се она про гу ра на зад у ње гов 
стан. Го спо ђи ца Б. је ле по чу ла ка ко бра ва пр во ка же: Клик; по том: Клак; по том још 
јед ном: Клик-клак. Иза шла је на ули цу и за те кла се на ду нав ском ке ју у Зе му ну. Би ла 
је уве ре на да је си ноћ би ла на не ком спла ву на Са ви, али то ви ше ни је би ло ва жно. 
Чи ње ни ца да је до шла у стан то ли ко ру жног му шкар ца и још би ла с њим у истом кре-
ве ту би ла је мно го стра шни ја. То је, за кљу чи ла је, је ди но мо гла да сми сли та про кле-
ти ња од ђа во ла. Освр ну се око се бе да би про ве ри ла да је од не кле он не вре ба, а 
он да се бр зим ко ра ком упу ти пре ма нај бли жој цр кви. Пред цр квом је ста ја ла ко шча-
та же на сва у цр ном и го спо ђи ца Б. јој, го то во про тив сво је во ље ре че: Но ћас сам 
спа ва ла са ђа во лом. Же на је два пу та од ме ри од гла ве до пе те, об ли за ис пу ца ле усне 
и од го во ри: Он да по жу ри у дом здра вља, та мо су ле ка ри мно го бо љи.




