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Ма рио Ле вре ро

ЛОВ НА ЗЕ ЧЕ ВЕ
Про лог

Ишли смо да ло ви мо зе че ве. Би ла је то до бро ор га ни зо ва на екс пе ди ци ја ко ју је 
пред во дио иди от. Има ли смо цр ве не ше ши ре. И сач ма ри це, бо де же, ми тра ље зе, то-
по ве и тен ко ве. Дру ги су би ли пра зних ру ку. Ла у ра је ишла го ла. По што смо сти гли до 
го ле ме шу ме, иди от је по ди гао ру ку и на ре дио нам да се ра штр ка мо. Чи тав смо план 
има ли. Све де та ље смо пред ви де ли. Би ло је ло ва ца са мот ња ка, а би ло је и гру па од 
по дво је, тро је или пет на е сто ро. Укуп но узев, би ло нас је мно го, и ни ко ни је имао на-
ме ру да из вр ша ва на ре ђе ња.

III

Ла у ра је пу за ла по трав ња ку. Го ли ца ње трав ки би је уз бу ди ло, и он да би се по ја вио 
зец. Она би га при хва ти ла ме ђу но ге. Би ло је ле по гле да ти бе лу гла ви цу ка ко из ви ру је 
и њу шка над тим га ћи ца ма та ко ђе бе лим. Го во ри ла је ка ко су јој дра жи зе че ви не го 
љу ди; ка ко је зе че ви ма дла ка мек ша, а те ло то пли је. А уко ли ко би ма ло од ви ше стег-
ну ла ми ши ће, зе цу би се за ма гли ло пред очи ма и умро би у за но су, гра ци о зно, или чак 
рав но ду шно.

IV

Зец на ра жњу нам се до па да, али оми ље ни плен су нам шу ма ри. Зе че ви се ло ве 
стр пљи во и лу кав ством, при лич но ком пли ко ва ним зам ка ма са гра њем и шар га ре па-
ма. Шу ма ри, са дру ге стра не, из и ску ју чи тав наш ар се нал. Пу шка ра ње је тра ја ло до 
су то на. Че тр де сет го лих шу ма ра обе си ли су на че тр де сет ве ша ла. Вра не су им ва ди ле 
очи, а воњ тру ле жи при вла чио је хи је не. Kостури шу ма ра ви си ли су го ди на ма на ве-
ша ли ма, за при мер дру гим шу ма ри ма, и де ци. 

V

Му дро ва њи ма ста рих не тре ба пре ви ше ве ро ва ти. „У овој шу ми – ка зао ми је је дан 
ста ри шу мар – не кад су би ли сви зе че ви све та. Био је то рај за лов це и, док ни су до шли 
лов ци, рај за зе че ве. Чи та ва шу ма би ла је нер во зна бе ла ма са, чу па ва и ме ка, с без број 
за о бље них вр хо ва. – Не сум њи во је ми слио на зеч је учи, ко је су ши ља тог об ли ка. – А 
сад нам је са мо се ћа ње на зе че ве оста ло. Бу ди те си гур ни да не ће те про на ћи ни јед ног, 
ко ли ко год га тра жи ли.” Но упр кос пре ру ша ва њу, ко је је би ло бес пре кор но – оде ћа, 
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на о ча ре – пре по знао сам га и ка зао му: „Ни си ме пре ва рио, зе че. Бе жи, јер бро јим до 
де сет и пу цам.” Уши, па жљи во за че шља не уна зад, на пре чац су се ус пра ви ле; окру гле 
на о ча ри па ле су на тло и не ста ле у тра ви. Зец се уда љио пре стра вље но по ска ку ју ћи 
ме ђу др ве ћем. Из бро јао сам до де сет и опа лио.

IX

Шу му смо ода бра ли из два раз ло га: јер у шу ми не ма зе че ва и јер не ма мо пред ста-
ву ка ко се ло ве. Не ки, у сво јој на ив но сти, по дра жа ва ју ри ку ло са; дру ги се ве ру уз 
др ве ће и пре вр ћу гне зда; дру ги опет пр ска ју ин сек ти ци дом ста ре ко шни це ко је су 
пче ле за бо ра ви ле. Има их ко ји ква чу, кре ште и ко ко да чу; има их ко ји ви тла ју цр ве ном 
кр пом; има их ко ји ко ри сте гај ге ров бро јач.

Иди от иде у шу му да ма шта о еро тич ним зе че ви ма и ма стур би ра. Ве ру је да су ве-
ли ких гру ди и об лих ку ко ва. Ева ри сто, во до ин ста ла тер, за ми шља да им је у утро би 
ком пли ко ван сат ни ме ха ни зам и во лео би да ухва ти јед ног не би ли га рас кло пио.

Дру ги, ко ји су про чи та ли ка кву не тач ну ин фор ма ци ју на ту те му, ле жу под др ве ће 
и че ка ју их да пад ну. По што се смра чи, иди от, ис цр пљен од ма стур ба ци је, про дор но 
зви зне (звук је зво нак и кло ко тав због ба ла ко је се ме ша ју с ва зду хом ко ји из ла зи) и 
сви се оку пи мо на до го во ре ном ме сту и при ље жно се вра ћа мо у за мак.

XXV

Плод ност зе че ва је не ве ро ват на. По гле дај те овај пар: кроз не ко ли ко ми ну та би ће 
че ти ри па у ка, осам жа ба, ше сна ест па пи га, три де сет и два пса, ше зде сет че ти ри бу фа ла, 
сто два де сет осам сло но ва.

XXXV

За оне ко ји есте ти ку ло ва на зе че ве, или ње го ву ме та фи зи ку, осе ћа ју као не што 
су штин ско, све тлост је мо жда и нај ва жни ји фак тор о ко ме тре ба во ди ти ра чу на. Ди-
рект но сун це на ру жу је зе че ве, од у зи ма им ре а ли стич ност и драж. Та ма но ћи чи ни их 
не ви дљи вим, не у хва тљи вим и вр ло опа сни ма. Тек на не си гур ној све тло сти по след њих 
ис ко ше них зра ка сун ца, у оном ча роб ном тре нут ку ко ји на сту па ко ји ми нут по за ла ску, 
у пу ној ме ри до ла зе до из ра жа ја њи хо ва ле по та и ве ро до стој ност. Али ве о ма је те шко 
уло ви ти их у про ла зно сти тог тре нут ка: та кав је за кљу чак до ко га ће раз бо рит по сма-
трач до ћи.

L

Нај ве ћа те шко ћа, с ко јом се су сре ће чак и нај вер зи ра ни ји ло вац, је сте да се на пр-
ви по глед успе уо чи ти раз ли ка из ме ђу зе ца и ко ко шке. Бу ду ћи да је ко ко ша ка ви ше 
не го зе че ва, и да је та раз ме ра зби ља за бри ња ва ју ћа, од ви ше че сто за вр ши мо ку са-
ју ћи од врат ну ко кош ју су пу за ко јом сле ди пи ле ти на на пор ту гал ски на чин и пи ри нач 



с пи ле ћим из ну три ца ма, уме сто уку сних зе че ва с ра жња ко ји су на ша ра дост и сми сао 
на ших жи во та.

Лов ца ско ро увек пре ва ри слич ност дла ка на ша па ма јед них и дру гих, сви лен ка сте 
за о бље не уши, и из над све га бо ја кри ла и онај за га си ти тон огром них кљо ва од сло-
но ва че. Са дру ге стра не, раз ли ко ва ти их у ла бо ра то ри ји ве о ма је ла ко: ре ак ци ја лак мус 
па пи ра по ка зу је да пљу вач ка ко ко шке има мно го ви шу pH вред ност од зеч је. Али 
прем да мно ги ве ру ју у су прот но, шу ма ни је исто што и ла бо ра то ри ја, та ко да на ста-
вља мо да је де мо пи ле ти ну и гнев спрам жи во та та ло жи се у на ма.

LI

Уко ли ко би сте же ле ли да по ђе те с на ма у лов на зе че ве, од мах ћу вас упо зо ри ти 
да је нај бо ље да од те иде је од у ста не те. На пр вом ме сту, би ће вам ве о ма те шко, уко-
ли ко не и не мо гу ће, да про на ђе те наш за мак. На мер но сам оста вио ве о ма не пре ци зне 
или чак ла жне од ред ни це у сво јим тек сто ви ма. На дру гом ме сту, све и да ло ци ра те 
за мак, не ће те мо ћи да из бег не те не бро је не смр то но сне зам ке ко је смо по ста ви ли 
уна о ко ло, упра во да нас по ште де стра на ца по пут вас. На тре ћем ме сту, све и да из-
бег не те зам ке, не ће те мо ћи да пре ко ра чи те ша нац пун кро ко ди ла. На че твр том ме сту, 
све и да пре ко ра чи те ша нац, не ће те мо ћи да са вла да те огром ну ка пи ју од нај ви ших 
ре ше та ка, гво зде них и за ши ље них при вр ху по пут ко па ља. На пе том ме сту, и да са-
вла да те ка пи ју, хлад но ћа на шег при је ма то ли ко би вас скр ха ла да би сте се вра ти ли 
от куд сте до шли. Но уко ли ко сте у ста њу да са вла да те све ове по те шко ће, ма да не ће-
те мо ћи с на ма у лов јер пра ви ла ко ја је ус по ста вио иди от за бра њу ју то ја сно и јед ном 
за сваг да, за уз врат ће вам при па сти ру ка кра ље ве кће ри, те пре кра сне же не ко ја од 
пам ти ве ка че ка на чо ве ка ко ји би био ка дар да је за слу жи.

LVI II

Био је то пр ви и по след њи пут да иде мо у лов на зе че ве. На ша фи ло зо фи ја, ко ја нас 
др жи на оку пу и пру жа нам упо ри ште, за бра њу је нам да по на вља мо од ре ђе на ис ку-
ства, ка ква год она би ла. То је тај на на ше веч не мла до сти, на шег стал ног ве се ља и те 
ва тре уз ви ше не до бро те ко ја увек тре пе ри у на шим очи ма.

LX

Kад се зец при не се уху, чу је се шум мо ра.

LXI II

Зец с па ра но ид ним тен ден ци ја ма ве ру је ка ко га про га ња мно штво ло ва ца ко ји 
же ле да му на у де; по ву чен је и не по вер љив, и жи вот про во ди за ми шља ју ћи ка ко ће 
по ста ти жр тва ком плек сних ма хи на ци ја и стра вич них зам ки. У акут ној фа зи де ли ри ју ма 
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по кре ти су му не спрет ни и не ко ор ди ни са ни и гу би сва ку спо соб ност ре зо но ва ња. То 
је нај по год ни ји тре ну так да га ло вац с ла ко ћом ухва ти.

LXXXV

На ша де ца, ко ја нас увек пра те у ло ву на зе че ве, на у чи ла су од њих јед ну реч не ја-
сног зна че ња, при дев ко ји не се лек тив но упо тре бља ва ју уз раз ли чи те име ни це у нај-
ра зно вр сни јим си ту а ци ја ма: чу ле. Иди от је чу ле, но ве за ве се на зам ку су чу ле, ка фа с 
мле ком је чу ле, фле ке од ка тра на су чу ле.

Во до ин ста ла тер Ева ри сто, ко јег у ча со ви ма до ко ли це мо ре фи ло ло шке бри ге, по-
све тио је мно го вре ме на ис тра жи ва њу зеч јег је зи ка. На кон цу је от крио ка ко је при дев 
чу ле ко ји ко ри сте де ца ис кри вље ни об лик је ди ног из ра за ко ји упо тре бља ва ју зе че ви 
за ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју, док ту жно од ма ху ју гла вом: ен гле ски из раз too la te (пре-
ка сно).

XCVI

Kао по уч ни при мер вра на ма и хи је на ма из шу ме, по не кад ко сту ре на ше де це ка-
чи мо на зло коб на ве ша ла.

(Са шпан ског пре вео Ду шан Веј но вић)


