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НА СТАВ НИК СЛИ КА ЊА
Ста јао је крај отво ре не ра ке и ти хо се мо лио. Сам је сми шљао ри је чи мо ли тве јер 

оне из вјер ских књи га ни је знао. По же лио је ду бо ки спо кој ти је лу свог при ја те ља, а вјеч-
ни жи вот и бес крај ну сло бо ду ње го вој ду ши. Пред очи му је из ла зи ло при ја те ље во 
ли це; ис пи је но, су хо, пу но ста рач ких бо ра. Био је дви је го ди не мла ђи од ње га. Не ка да 
су ра ди ли за јед но, а у по сљед ње ври је ме су се ви ђа ли ско ро сва ког да на. Био је је ди ни 
чо вјек ко ји га је ср дач но по здра вљао на ули ци, ко ји се ра до вао су сре ту с њим. Рас ту-
жи ла га је по ми сао да га ви ше ни ко не ће по здра вља ти на ју тар њим шет ња ма. По глед 
му је скре нуо на мла де же не у цр ни ни, на ви со ке му шкар це ко је су др жа ле под ру ку. 
Ни ко га од њих ни је по зна вао, као ни ве ћи ну љу ди ко ји су до шли на са хра ну. Сви су 
ста ја ли мир но и ни је мо слу ша ли глас све ште ни ка. По вре ме но је чуо раз го вор и сми-
јех иза сво јих ле ђа. Не ко ли ко сна жних му шка ра ца је ло па та ма и ашо ви ма за тр па ло 
ра ку. Гру де зе мље су ле тје ле у крат ком лу ку и ту по уда ра ле у сан дук. Ка да је све ште ник 
за вр шио мо ли тву он се са гнуо и ба цио гру мен зе мље на гроб, ус пра вио се и обри сао 
ру ке. По тра жио је ста зу ко ја је во ди ла из ме ђу не зграп них бе тон ских спо ме ни ка и по-
ла ко иза шао из гро бља.

Свра тио је у мар кет и ку пио хљеб, ме со, по вр ће. Ка да је иза шао на по ље по чео је 
па да ти сни јег. Би ло је ве о ма хлад но, по ди гао је краг ну на ка пу ту, отво рио ки шо бран 
и по жу рио ку ћи. Крај си ве згра де са ко је се љу шти ла фа са да ста ја ла је же на, би ла је 
ле ђи ма на сло ње на на зид и ни је ски да ла по глед с ње га. Ни ка да је при је ни је ви дио. 
Ко са јој је би ла мо кра од сни је га, а и сва одје ћа; осмјех ну ла се ка да јој се при бли жио.

„Ста ри, имаш ли ци га ре ту?“, пи та ла је.
Он је спу стио ки шо бран и по чео пре ко па ва ти џе по ве на ка пу ту.
„Не“, од го во рио је.
„Шта је ово да нас, ни ко не ма ци га ре ту?“
„За бо ра вио сам их код ку ће.“
„Па шта са да да ра дим. Да идем тво јој ку ћи по ци га ре ту?“
„Да, ако же лиш“
„Ста ри, ти се ша лиш?“
„Не ша лим се. Ни је да ле ко одав де. Да ћу ти ци је лу ку ти ју.“
„До бро, он да иде мо.“
Же на се уву кла под ње гов ки шо бран и при хва ти ла га за ми ши цу. Пра ти ла га је у 

сто пу, стал но се на сла ња ла на ње го во ра ме. Ми ри са ла је на јеф тин пар фем од љу би-
чи ца. Има ла је ду гу ља сто ли це са крат ким, је два при мјет ним бо ра ма око очи ју. Ње на 
мо кра сме ђа ко са је би ла пу на си је дих вла си, ви дје ло се да је про жи вје ла ра ну мла дост. 
Би ла је на пад но на шмин ка на, на усна ма је има ла де бео слој цр ве ног ру жа и ру жи ча сто 
сје ни ло на очи ма. Би ла је у крат ком ка пу ту и фар ме ри ца ма ко је су јој до бро при ста ја ле. 
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Но си ла је ци пе ле с ви со ком пе том. Сви дје ла му се на пр ви по глед. Го ди ла му је бли зи на 
те не по зна те же не. Ци је ло ври је ме је гун ђа ла про тив хлад но ће, сни је га, пр ља вих ули ца. 

За ста ли су пред жу том при зем ни цом с ви со ким пот кро вљем. На улич ној стра ни 
ку ћа је има ла два ве ли ка про зо ра на при зе мљу и два ма ња на пот кро вљу. Дво ри ште 
је би ло огра ђе но цр во точ ном др ве ном огра дом ко ја се рас па да ла. Он је гур нуо ка пи-
ју и уском бе тон ском ста зом кре нуо пре ма ула зним вра ти ма ко ја су ста ја ла са стра не, 
под ма лом над стре шни цом. Она је хо да ла за њим и са че ка ла да скло пи ки шо бран, да 
от кљу ча вра та и ски не ци пе ле. Ви ри ла је у ход ник на чи јим се зи до ви ма на ла зи ло 
мно штво ура мље них сли ка и пра ти ла ње го ве крет ње. Он се бр зо вра тио с ци га ре та ма.

„На, узми“, ре као је.
Она је узе ла ку ти ју, из ва ди ла ци га ре ту, за па ли ла је и бр зо по ву кла не ко ли ко ди-

мо ва. Ста ја ла је пред њим у обла ку ди ма и че ка ла, ни је на мје ра ва ла да оде.
„С ким жи виш стар че?“, пи та ла је.
„Сам.“
„Глад на сам. Имаш ли не што за је ло?“
„Ни шта. Али мо гу бр зо на пра ви ти ве че ру.“
„Мо гу ли ја ве че ра ти с то бом?“
Био је за те чен ње ним пи та њем. Гле дао је у њу не ко ли ко тре ну та ка. Би ло је очи то 

да је умо р на, из му че на, глад на. Ци га ре та ју је од мах опи ла, из гу би ла је рав но те жу и 
мо ра ла се на сло ни ти на др ве ни стуб. Гле да ла га је не тре ми це; по вјер љи вим, то плим, 
мо ле ћи вим по гле дом. Би ла је сва мо кра и про мр зла, дрх та ла је. Ни шта ни је знао о 
њој, осим да би мо гла би ти про сти тут ка, кур ва, же на ко ја се по да је за но вац. У ства ри, 
био је си гу ран у то, али је ни је мо гао тек та ко пу сти ти да оде, при вла чи ла га је; би ла је 
ли је па, има ла је бли је до ли це, ве ли ке ту жне очи. Већ ду го ни је био ни са јед ном же ном. 
А и још му је јед на ствар па ла на па мет: мо жда ће при хва ти ти да на сли ка њен акт.

„Мо жеш“, ре као је и на сми јао се, „али са мо ако ми до зво лиш да те по сли је ве че ре 
на сли кам.“

„Шта си ти, фо то граф, сли кар?“
„Сли кар. Био сам на став ник сли ка ња.“
„Хо ћеш ли ме сли ка ти у одје ћи.“
„Не, го лу.“
„Мо рам се ски ну ти пред то бом?“
„Да.“
„Не же лим да се ски дам.“
„Он да на дру гом мје сту по тра жи ве че ру“, ре као је и кре нуо да за тво ри вра та.
„До бро. Ста ни. Са че кај ма ло“, ре кла је и ду го гле да ла у ње го ве очи ис пи ти вач ки, 

„не ћеш ми на у ди ти?“
„Не. Ни шта ти се ру жно не ће де си ти. При ста јеш ли?“
„При ста јем“, ре кла је и по че ла изу ва ти ци пе ле. 
У со би је би ло хлад но и он је од мах кре нуо пре ма ка ми ну, раз гр нуо је жар у ло жи шту 

и на ба цао на ње га не ко ли ко су хих цје па ни ца. Она је ста ја ла на вра ти ма и раз гле да ла 
око ло. Ва тра се бр зо рас плам са ла и у со би је по ста ло то пли је.
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„Рас ко мо ти се, сје ди, оста ви одје ћу крај ва тре да се осу ши док ја при пре мим ве че ру“, 
ре као је.

„Не, оста ви то ме ни“, ре кла је она, „са мо ми по ка жи гдје је ку хи ња.“
Ра спре ми ла се, пре ба ци ла ка пу тић пре ко на сло на сто ли це и при ма кла је крај ками-

на. По сли је је ста ла крај елек трич ног штед ња ка, укљу чи ла га, ста ви ла ло нац, на су ла 
у њ уље и по че ла сјец ка ти по вр ће: лук, мр кву, кром пир. Он је про на шао за чи не и ста-
вио их крај ње. По сли је је из ре за ла ме со, ста ви ла га на по вр ће, до да ла во ду у ло нац 
и уско ро се по со би по чео ши ри ти за но сан ми рис ку ха ног ме са и по вр ћа. Он је ци је ло 
ври је ме сје дио у фо те љи, иза ње них ле ђа и ис пи ти вач ки је про ма трао. Би ла је спрет-
на с но жем, бр зо је до хва та ла пред ме те и до бро се сна ла зи ла крај штед ња ка. Ње му је 
тре ба ла ци је ла вјеч ност да при пре ми ве че ру. По глед му је кли зио по ње ној мо крој 
ко си, по ра ме ни ма ко ја су се не при мјет но тре сла док је сјец ка ла по вр ће, по бла го 
по ви је ним ле ђи ма. Има ла је ши ро ку стра жњи цу и ду ге, сна жне но ге. Би ла је сва обла, 
вре те на ста, гип ка, лом на. По ми слио је ка ко има сре ће јер је са свим слу чај но на ле тио 
на же ну ко ја при ста је да на сли ка њен акт. Мо жда је то би ла по сљед ња при ли ку у ње-
го вом жи во ту, јер већ не ко ври је ме ни је сли као; ње го ва ства ра лач ка сна га је сла би ла, 
а и сли ке му би ја ху све ло ши је. Ста рост му је по че ла на гри за ти ства ра лач ки елан, а ни 
ру ке га ви ше ни су слу ша ле.

Је ли су за уским сто лом из ду бо ких та њи ра. Она је ки да ла ве ли ке ко ма де хље ба и 
тр па ла их у уста, да што при је уто ли глад. Гра би ла је по вр ће и ме со ве ли ком бр зи ном. 
Он је до нио дви је ча ши це и на суо у њих шљи во ви цу. Јео је слат ко, хра на му је при ја ла, 
пи јуц као је ра ки ју, тра жио је да пи је и она. На здра вља ли су јед но дру гом и ку ца ли се 
ча ша ма. Обил но је ло и же сто ко пи ће им је по вра ти ло сна гу и до бро рас по ло же ње. 
По сли је ве че ре су за па ли ли ци га ре те. Она је сје ди ла мир но и кроз дим не ко ври је ме 
гле да ла у сли ке на зи до ви ма, би ла су то углав ном плат на с мо ти ви ма при ро де.

„Ли је пе сли ке, стар че. Ти си их на сли као?“, пи та ла је она.
„Да.“
„Ко ли ко ду го жи виш сам?“
„Ви ше од де сет го ди на, от ка ко ми је умр ла же на.“
„А дје ца?“
„Дје ца су у ино стран ству.“
„Од че га жи виш? Од сли ка ња?“
„Не. Од сли ка ња не бих мо гао жи вје ти. При мам пен зи ју. Ра дио сам у шко ли.“
„Про да јеш ли сли ке.“
„Про дам по не што. На ши љу ди не ку пу ју сли ке. Или за њих да ју ве о ма ма ло, са мо 

си тан но вац. Не ци је не умјет ност.“
„А из ло жбе? Је си ли имао из ло жбе?“
„Не. Ни сам имао по вољ не кри ти ке. Не ко ли ко кри ти ча ра ми је у ли це ре кло да не-

мам та лен та, да су сли ке без ври јед не.“
Она је још јед ном ба ци ла по глед на сли ке. На њи ма су би ли на сли ка ни тај но ви ти 

шум ски пу тељ ци, про стра не пла нин ске ви со рав ни, се о ске во де ни це на пје ну ша вим 
по то ци ма, ви со ки ја бла но ви крај ши ро ких рав ни чар ских ри је ка, за та ла са на жит на 
по ља. Би ло их је мно го и све су би ле на сли ка не жи вим бо ја ма. 
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„Ме ни се сви ђа ју.“
„Хва ла.“
„Има их ја ко пу но.“
„С вре ме ном се на ку пи ло мно го то га. Има их још, у ате љеу, го ре на спра ту.“
Он се при сје тио свог по сљед њег мо де ла, ко ле ги це из шко ле ко ја је без раз ми шља-

ња при ста ла да на сли ка њен акт. Био је та да млад, пун иде ја и пла но ва, сли као је та да 
ма ни јач ки. До вео је ко ле ги цу ку ћи и ре као же ни да је на мје ра ва сли ка ти. По вео ју је 
у ате ље, она се ски ну ла и ле гла на кре вет, а он се при хва тио сли кар ског ала та. Ње го-
вој же ни се то ни је до па ло, би ла је би је сна, из био је скан дал. На тје ра ла је ко ле ги цу да 
се об у че и ис тје ра ла је из ку ће. Ври шта ла је са ти ма и раз би ја ла по су ђе, а он је ни ка ко 
ни је мо гао сми ри ти. По сли је је тре ба ло мно го вре ме на да из гла де од но се. За при је ти-
ла му је раз во дом бра ка ако још јед ном по же ли сли ка ти го лу же ну. Био је то је дан од 
пр вих ве ли ких по ра за у ње го вој сли кар ској ка ри је ри. Сли ка ње је под ре дио бра ку и 
брач ном жи во ту. Знао је да умјет ност не тр пи ком про ми се, а он је ота да на њих стал-
но при ста јао.

Ци је ли жи вот га је при вла чи ло жен ско ти је ло. И са да, иа ко већ ста рац, уз бу ди се 
при по ми сли на же не. Уви јек је тра жио њи хо ву бли зи ну, уз бу ђи ва ли су га њи хо ви ми-
ри си, ди вио се њи хо вим крет ња ма. Мо гао је са ти ма по сма тра ти жен ско ли це, ко су, 
врат, ра ме на, ру ке, тр бух, но ге. Во лио је ис тра жи ва ти ме ке обли не њи хо вог ти је ла, 
бла ге пре ги бе на удо ви ма, глат ке по вр ши не ко же, мир не цр те гла ве, бо ко ва, ра ме на. Ми-
слио је да су же не нај са вр ше ни ја би ћа на пла не ти. Од у ви јек је же лио да их сли ка, слобод-
но и сна жно, да бо ја ма до ча ра све тај не и рас кош њи хо ве тје ле сно сти. Стал но је на и ла-
зио на пре пре ке, а нај ве ће су би ле у ње му; бо јао се да га не про гла се раз врат ни ком.

„За што шу тиш стар че?“ пи та ла је же на.
„Ма, ни шта“, ре као је, тр гао се из раз ми шља ња.
„Си гур но раз ми шљаш ка ко да на пла тиш ве че ру. Но ва ца не мам. Же лиш ли да во-

ди мо љу бав?“
„Не, мо жда ка сни је, же лим те пр во на сли ка ти.“
По вео ју је на спрат. Пе ња ли су се сте пе ни ца ма ко је су би ле за стр те ста ром ис пра-

ном по ња вом. Же на је хо да ла по ла ко, би ла је мир на, озбиљ на, слу шао је њен дах. 
Уз бу ђи ва ло га је ње но ди са ње, био је не стр пљив, же лио је да што при је поч не с ра дом. 
Сту пи ли су у ате ље ко ји је за у зи мао ци је ло пот кро вље, би ло је мрач но уну тра, кроз 
про зо ре ви ше ни је до ла зи ла днев на свје тлост. Сни јег је пре стао па да ти и мо гло се 
ви дје ти ка ко свје тлу ца на кро во ви ма су сјед них згра да. Он је упа лио си ја ли цу и пред 
њи ма су из та ме из ро ни ли пред ме ти: ви со ки шта фе лај на ко јем је ста ја ла за по че та 
сли ка, сто са раз ба ца ним ту ба ма бо ја и па ле та ма, ки сто ви и чет ке ра зних ве ли чи на, 
мно штво по су да са во дом и хе ми ка ли ја ма, не ко ли ко сто ли ца ума за них уља ним бо ја-
ма, ни зак сто лић с пе пе ља ром пу ном опу ша ка, фо те ља на ко ју је био пре ба чен пр љав 
ман тил. Иза шта фе ла ја се на ла зио узак кре вет по кри вен би је лим чар ша фом, на ње му 
су би ли на сла га ни ја сту ци. На зи до ви ма су ви си ле сли ке, би ло их је мно го ви ше не го 
у при зе мљу, на њи ма су би ли на сли ка ни раз ли чи ти мо ти ви: град ске ули це с про ла-
зни ци ма, уса мље не ку ће на пе ри фе ри ји, пор тре ти дје це и ста ра ца, мр тва при ро да с 
во ћем, ко њи у ди вљем тр ку, ла во ви, ме двје ди и ти гро ви, ста ри ка ме ни мо сто ви, цвјет на 
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по ља и ли ва де, ро ман тич ни за ла сци сун ца. Не ке су ста ја ле на по ду, би ле су на сло ње не 
на сто ли це и по ре да не ус прав но јед на крај дру ге. У јед ном ку ту со бе су би ле не за вр ше-
не сли ке, тре ба ло је на њи ма још ра ди ти, а цр те жи ра ђе ни ту шем и олов ком су ле жали 
по ци је лој со би, би ли су не хај но ба че ни и за бо ра вље ни.

„Ох ко ли ко је ту сли ка!“, ус клик ну ла је же на, „пра во бо гат ство.“
„Кич. Све су без ври јед не“, ре као је ста рац.
„За што он да сли каш?“
„Не бих мо гао без сли ка ња.“
Она је ста ла иза шта фе ла ја и по че ла се ра спре ма ти. Пр во је рас коп ча ла ко шу љу и 

од ло жи ла је на на слон нај бли же сто ли це, за тим груд њак, хла че, га ћи це. Уско ро је ста-
ја ла пред њим пот пу но на га. Он ју је за то ври је ме па жљи во про ма трао. Био је оча ран 
ње ним из гле дом. Нај ва жни је је би ло да јој је ли це от мје но, бли је до, из ду же но, с па ром 
бли ста вих цр них очи ју, да су јој усне вла жне и бла го раз мак ну те и да се иза њих на зи ру 
пра вил ни би је ли зу би, да јој ко са па да у ва ло ви тим зла ћа ним пра ме но ви ма, да се од 
ње не бра де до но жних пр сти ју пру жа ци је ли кра јо лик ми ри сног то плог ме са, да су јој 
ра ме на ши ро ка и обла, да су јој дој ке буј не и те шке, свје же, слат ке и по жељ не, да су 
јој бо ко ви за о бље ни по пут трав на тих бре жу ља ка, да се до ље, ни же од ма лог окру глог 
пуп ка, на ла зе ко вр ча сте стид не дла чи це из ко ји ви ри ма ла, вла жна стид ни ца, да су јој 
но ге пу нач ке и не пре ви ше де бе ле и да под сје ћа ју на два ка ме на сту ба кла сич них 
хра мо ва, да су јој сто па ла ма ла и от мје на, као код ја пан ских кон ку би на.

Обу као је ман тил ума зан бо ја ма, ста вио на гла ву фран цу ску ка пи цу и ре као јој да 
лег не на кре вет. 

„Је сам ли пре де бе ла?“, пи та ла је.
Он је ни је чуо. Ни је је ви ше ни ви дио ма да је ста ја ла ис пред ње га. Гле дао ју је отво-

ре ним очи ма и као да је био хип но ти зи ран; по ла ко је па дао у транс, пре да вао се ма шти, 
не за у ста вљи во је то нуо у жи ви глиб сво јих пред ста ва. Ру ке су му бла го дрх та ле док је 
по ста вљао плат но на шта фе лај, док је узи мао па ле ту и ми је шао бо је. Му мљао је не што 
не ра зу мљи во се би у бра ду, пра вио је сми је шне гри ма се, не свје сно је тр љао ухо; за тим 
јој је ти хо ре као ка ко да се на мје сти, ка ко да лег не, на ко ју стра ну, ка ко да се на сло ни 
на ја сту ке, на ко је ра ме, ка ко да по диг не гла ву, и ко су, гдје да ста ви ру ке, ка ко да раз-
мак не дој ке, ко ли ко да ра ши ри но ге и ка ко да са ви је ко ље на. Не ко ври је ме је ста јао 
без по кре та, без гла са, а он да на гло на пра вио по тез ки стом по чи стом плат ну. Че као 
је ма ло, раз ми шљао, за тим је по ву као но ву ли ни ју ко ја је као и пр ва пра ти ла обри се 
на гог жен ског ти је ла. По ву као је још јед ну, за стао на крат ко, па још јед ну, а он да је бо-
је по чео на но си ти на плат но без стан ке и пре да ха. Сли као је у гр чу, као да се бо ри за 
жи вот, као да му не ста је дах. Ма хао је ки стом по зра ку као да њи ме по ку ша ва обо ји ти 
и са чу ва ти сво је ми сли ко је су му на гло ус кр са ва ле пред очи ма.

„Ме ни је хлад но, стар че“, ре кла је же на.
„Шта, мо лим?“, пре нуо се он, ни је схва тао шта му го во ри.
„Смр за вам се.“ 
„Ту је гри ја ли ца, од мах ћу је укљу чи ти.“
Из ву као је гри ја ли цу ис под хр пе па пи ра и укљу чио је у стру ју. Спи рал не жи це су 

се за жа ри ле и у ате љеу је за не ко ли ко ми ну та по ста ло то пли је.
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„Са да је пу но љеп ше“, ре кла је же на.
Он ни шта ни је ре као, на ста вио је да сли ка. Гле дао ју је раз ро га че ним очи ма иза 

шта фе ла ја, од тог стра шног по гле да њој је би ва ло све не у год ни је, оба ра ла је очи и 
уз не ми ри ла се, а он да се он из де рао и ре као јој да га опет по гле да у очи, да по диг не 
но гу и от кри је ме ђу нож је, да спу сти ра ме и по мје ри дој ку. У ме ђу вре ме ну је у ате љеу 
по ста ја ло све то пли је, али он то ни је при мје ћи вао, са мо је сли као и бу љио у њу сво јим 
стра шним и стро гим по гле дом, у њен мли јеч но би је ли тр бух, у буј ну стра жњи цу, у ку-
штра ву стид ни цу, у бла го раз мак ну те усне, у но ге, ко ље на, бе дра. Гле дао ју је сво јим 
ши ро ко ра ши ре ним очи ма са сив ка стим зје ни ца ма и чу па вим де бе лим обр ва ма, а њој 
се све ври је ме чи ни ло да не гле да у ње не дој ке не го у сво ју пред ста ву о тим дој ка ма, 
да не гле да у ње на обла ра ме на не го у сво ју за ми сао о тим ра ме ни ма, да не гле да у 
ње но већ зно ја во ти је ло не го у сво ју пред ста ву о том ти је лу. И због не ког не по зна тог 
раз ло га по ста јао је све не срет ни ји, све ту жни ји; у ње му се не на да но ја ви ла срџ ба која 
је сва ког тре на би ла све ве ћа и стра шни ја. Схва ти ла је уско ро да у ње му ра сте би јес, 
и да је ве ћи од за до вољ ства ко је је имао на по чет ку сли ка ња; и да би га тај би јес уско-
ро мо гао за у ста ви ти и па ра ли са ти, као ујед отров не шкор пи је. И то се за и ста де си ло. 
Ње го во ли це се по сли је јед ног не спрет ног по те за ки стом згр чи ло у бол ну гри ма су и 
он је кист ба цио на под. За дрх тао је од би је са. Уда рио је ша ком о сто на ко јем су ста ја ле 
ту бе и оне су се раз ле тје ле по ате љеу. Кре нуо је да по ки да плат но, али је она по ви ка-
ла: „Не, мо лим те!“ Ско чи ла је с кре ве та и ухва ти ла га за ру ке. За гр ли ла га је сна жно, 
обје си ла му се око вра та. Сав је дрх тао. „Сми ри се, мо лим те“, за ва пи ла је. Бли зи на ње ног 
ти је ла га је ма ло сми ри ла. Спу стио је ру ке ни за се. Пре стао је дрх та ти. По гле да ла је у 
плат но. На ње му је умје сто се бе, умје сто свог то плог ти је ла с ми ри сним и за мам ним 
обли на ма ви дје ла без лич ну спо до бу, уко че ну раз о дје ну ту лут ку. На плат ну би ја ше на-
сли ка на же на без кр ви и сна ге, без ср ца и ду ше. Сли ка се ни њој ни је сви дје ла.

„Мо лим те, оста ви све“, ре кла му је.
„Мо рам је ба ци ти у сме ће“, ре као је он.
„За што?“
„На сли ци ли чиш на пла стич ну лут ку.“
„Мо жеш по ку ша ти по но во.“
„Ка сно је за све, мо рам је уни шти ти.“
„Мо лим те да то не чи ниш пре да мном“, ре кла је и ње жно му оба ви ла ру ке око 

вра та.
„Мо рам“, ре као је ти хо.
Ци је ло ти је ло му је на јед ном кло ну ло. Гле дао је пре да се, као дје чак ко ји је на пра-

вио стра шан пре кр шај.
„До ста је сли ка ња за ве че рас. Хај де да во ди мо љу бав“, ре кла је, узе ла га за ру ку и 

по ве ла из ате љеа.
По слу шно је кре нуо за њом, без ијед не ри је чи. Си шли су низ сте пе ни це, све ври-

је ме га је др жа ла за квр га ву, ко шту ња ву ру ку, окре та ла се и гле да ла у ње го во за ја пу-
ре но ли це, у на бре кле жи ле на че лу. Он је хо дао ме ха нич ки, као ка ква на пра ва на 
на ви ја ње, био је од су тан ду хом, без раз ми шља ња је из вр ша вао ње не на ред бе. Био је 
без во љан, би је сан, ту жан, раз о ча ран; сви јет је бли је дио и не ста јао му пред очи ма. 
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Си шли су у при зе мље и она се при ви ну ла уз ње га, по ми ло ва ла га је ње жно по ко си и 
ре кла за по вјед нич ки: „При је све га да се оку па мо, сва сам се пре зно ји ла.“ 

Ста ли су за јед но под туш, под млаз вре ле во де. Она је жми ри ла и ти хо дах та ла, 
пу шта ла је да јој млаз уда ра у ли це, да јој се то пла во да сли је ва низ врат, пр са, тр бух, 
но ге. Он је, сав дрх тав и уз бу ђен, кре нуо да јој љу би дој ке, да гри зе ње не круп не бра-
да ви це, да је пље ска и ми лу је по ши ро кој стра жњи ци. 

„Са че кај ма ло, по ла ко, стар че“, ре кла је и тут ну ла му са пун у ру ке, „пр во ме на са-
пу њај.“

Он је крат ким и бр зим по кре ти ма са пу ном пре ла зио по ње ном вра ту, по ши ро ким 
и об лим ра ме ни ма, по те шким дој ка ма, по глат кој ко жи на тр бу ху, по ко вр ча вим дла-
ка ма на ме ђу нож ју. Сав се би ја ше пре дао рит мич ном пра њу ње ног то плог и рас ква-
ше ног ти је ла, под дла но ви ма је осје ћао буј ност здра вог жен ског ме са, не за др жи во 
стру ја ње вре ле кр ви, рит мич ко пул си ра ње ње них ар те ри ја и ве на, од луч ну сна гу 
не у мор ног ср ца. 

„А са да ја те бе“, ре кла је и узе ла са пун од ње га.
Са пу ња ла га је по из ду же ном вра ту, по из бо че ним ко сти ма на ра ме ни ма, по си је-

дим дла ка ма на пр си ма, по упа лим ре бри ма, по сме жу ра ном тр бу ху, по уду ко ји му је 
као су ха ма ху на ви сио из ме ђу мр ша вих но гу. Сав се би ја ше пре дао ње ним ру ка ма, 
до жи вља вао је истин ске тре нут ке тје ле сног за до вољ ства. По же лио ју је сна жно, осје тио 
је не из мјер ну по хо ту. Отео јој је са пун из ру ку, за тво рио во ду и из гу рао је ис под ту ша. 

„По ла ко, стар че“, ки ко та ла се она.
Ле гли су на под, на то пле ду ше ке. У ка ми ну је пуц ке та ла ва тра, жу ти од сја ји пла ме-

на су игра ли на њи хо вим го лим ти је ли ма. Она је би ла ње жна и стр пљи ва. По дат на. Он 
је ле жао на њој, мо ћан као го спо дар ци је лог сви је та, моћ ни ји не го ика да ра ни је, моћ-
ни ји не го у сво јој мла до сти. Ва ло ви сре ће су му пре пла ви ли сви јест, сва чу ла су му 
тре пе ри ла као за тег ну те стру не; у ње му се про бу ди ла не из мјер на жуд ња, без пре да-
ха је гње чио и по ни рао у же ну ко ју ни је умио на сли ка ти.

* * *

Из ду бо ког сна про бу дио их је смрад ди ма. Обо је су ско чи ли из по сте ље. Не гдје је 
гор је ло. У ка ми ну је ва тра би ла уга ше на. Дим је ку љао из пот кро вља и спу штао се низ 
сте пе ни це. У со би је по ста ло за гу шљи во. Ни су мо гли ди са ти. Обу кли су се на бр зи ну.

„Шта се де ша ва?“, пи та ла је она.
„По жар! Го ри пот кро вље!“, по ви као је он.
„Ка ко?“
„Гри ја ли ца, за бо ра вио сам ис кљу чи ти гри ја ли цу!“
„Иде мо на по ље, да тра жи мо по моћ!“
„Не! Мо је сли ке!“
Ста јао је у обла ку цр ног ди ма ко ји је све ви ше на ди рао у со бу. Гле дао ју је уне зви-

је ре но не ко ли ко тре ну та ка, а он да се од лу чио.
„Че кај! Гдје ћеш?“, ври шта ла је она.
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„Мо рам спа си ти сво је сли ке“, ре као је и кре нуо уз сте пе ни ште, пре ма отво ре ном 
пла ме ну. Она је кре ну ла за њим, по ку ша ла га је згра би ти за ру ку. Ни је га сти гла за др-
жа ти, не стао је у обла ку ди ма.

„Не!“, ври сну ла је.
Из ју ри ла је из ку ће у дво ри ште. Пла мен ко ји се из ди зао с кро ва освје тља вао је 

ули цу јар ком са бла сном свје тло шћу. Густ дим је из би јао кроз про зо ре на пот кро вљу. 
Кров се ру шио, гор је ле су кров не кре де, гла сно је пуц ке та ла др ве на гра ђа, за жа рен 
цри јеп је па дао на зе мљу.

„Упо моћ! Ва тра! Го ри чо вјек! Љу ди, упо моћ!“, ви ка ла је.
У обли жњим ку ћа ма за сви је тли ле су си ја ли це. Љу ди су из ла зи ли на мраз и сни јег 

бо со но ги, у пи џа ма ма и кућ ним ха љи на ма. Би ли су сне ни, из не на ђе ни, пре пла ше ни. 
Не ко ври је ме су ста ја ли без ри је чи и по сма тра ли раз бук та ли пла мен, слу ша ли су не-
по зна ту же ну ко ја је из мра ка пре кли ња ла да јој по мог ну, да спа су чо вје ка из по жа ра. 
Нај при себ ни ји од њих су по че ли тра жи ти кан те за во ду, цри је ва за по ли је ва ње вр та, 
апа ра те за га ше ње по жа ра. До зи ва ли су се, га ла ми ли, ви ка ли. На сред ули це јед на је 
же на у спа ва ћи ци очај нич ки те ле фо ни ра ла, дрх та вим гла сом је по на вља на зив ули це, 
кућ ни број. Њен глас ни је пре ста јао да зо ве и мо ли за по моћ све док ни су по че ла да 
за ви ја ју ва тро га сна ко ла.


