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ДОЗИВИ

На ри не Аб гар јан

ТРИ ЈА БУ КЕ С НЕ БА ПА ДО ШЕ
(од ло мак)

Део пр ви

Оно ме, ко ји је ви део

1. гла ва

У пе так, од мах на кон по дне ва, ка да се сун це, пре ва лив ши пре ко ви со ког зе ни та, уч ти-
во за ко тр ља ло пре ма за пад ном кра ју до ли не, Се во јанц Ана то ли ја се спре ми ла да мре.

Пре не го што ће оти ћи на онај свет, па жљи во је за ли ла ба шту и ко ко шка ма усу ла 
ре зер вне ко ли чи не хра не, ко зна ка да ће ком ши је про на ћи ње но бе жи вот но те ло, па 
и не ће ваљ да жи ви на да иде глад на. За тим је при ди гла по клоп це бу ра ди за ки шни цу 
што су ста ја ла ис под од вод них жле бо ва – да у слу ча ју нео че ки ва не олу је бу ји це во де 
што се сли ва ју од го ре не би под ри ва ле те ме ље ку ће. По том је пре тра жи ла ку хињ ске 
ста ла же, са ку пи ла све не ис ко ри шће не за ли хе (зде ли це с ма сла цем, си ром и ме дом, 
окра јак хле ба и по ло ви ну ба ре не ко ко ши) и од не ла их у про хлад ни по друм. Из ши фо-
ње ра је из ву кла све „смрт но“: скри ве ну ву не ну ха љи ну са бе лим чип ка ним око врат-
ни ком, ду гач ку пре га чу са пу ним ве зом из ве зе ним џе по ви ма, па пу че рав ног ђо на, 
де бе ле пле те не ча ра пе (чи тав жи вот су јој зе бле но ге), па жљи во опран и ис пе глан 
до њи веш, а та ко ђе и пра ба ки не бро ја ни це са сре бр ним кр сти ћем; Ја са ман ће се до-
се ти ти да јој те бро ја ни це ста ви у ру ку.

Оде ћу је од ло жи ла на нај у оч љи ви је ме сто у днев ној со би, на те шки сто од хра сто-
ви не, пре кри вен плат не ним ма лим стол ња ком (уко ли ко се по диг не руб тог стол ња ка, 
мо гу се уо чи ти два ду бо ка, ја сна тра га од уда р ца се ки ре), у све жањ „смрт ног“ ста ви ла 
је ко ве рат с нов цем (за тро шко ве са хра не), из ко мо де из ву кла ста ру му ше му и оти шла 
у спа ва ћу со бу. Та мо је при пре ми ла по сте љу, му ше му ра се кла на по ла, на чар шаф про-
стр ла јед ну по ло ви ну, ле гла, по кри ла се дру гом по ло ви ном, пре ко на ву кла пре кри вач, 
пре кр сти ла ру ке на гру ди ма, про ме шко љи ла се по тиљ ком, удоб но се на ме шта ју ћи на 
ја сту ку, ду бо ко уз дах ну ла и за тво ри ла очи. За тим је од мах уста ла, ши ром отво ри ла 
оба про зор ска ок на, под у пр ла их сак си ја ма с ге ра ни ју ми ма да се ок на не за тво ре и 
по но во ле гла. Сад је мо гла да бу де мир на да ду ша што је на пу сти ла ње но про ла зно 
те ло не ће из гу бље но ту ма ра ти по со би. Осло бо див ши се, од мах ће од ле пр ша ти кроз 
отво рен про зор, у су срет не бе си ма.

Та кве скру пу ло зне и де таљ не при пре ме има ле су ве о ма зна ча јан и ту жан по вод; 
ево већ дру ги дан ка ко Се во јанц Ана то ли ја кр ва ри. Угле дав ши на до њем ру бљу не ја сне 
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сме ђе фле ке, нај пре се за пре па сти ла, за тим их је па жљи во и де таљ но про у чи ла и, 
уве рив ши се да је то за и ста крв, гор ко се рас пла ка ла. Но, по сти дев ши се свог стра ха, 
пре ко ри се бе и бр зо обри са су зе ру бом по ве за че. За што пла ка ти ако се су ђе но не 
мо же из бе ћи. Сва ко има сво ју смрт, не ко ме она га си ср це, не ко ме, исме ва ју ћи се, 
од у зи ма ра зум, а њој је, по свој при ли ци, при па ло да оде од гу бит ка кр ви.

Ана то ли ја ни је сум ња ла у то да је бо лест не из ле чи ва и га ло пи ра ју ћа. Па ни је тек 
та ко за хва ти ла нај бе ско ри сни ји и нај бе сми сле ни ји део ње ног те ла, ма те ри цу. Као да 
је на го ве шта ва ла да је то ка зна ко ја ју је су сти гла јер ни је би ла у ста њу да ис пу ни своју 
нај ва жни ју свр ху: да ро ди де цу.

За бра нив ши се би да пла че и роп ће, и са мим тим по ми рив ши се с не из бе жним, 
Ана то ли ја се за чу ђу ју ће бр зо сми ри ла. Пре ту ри ла је сан дук за по сте љи ну, из ву кла 
ста ри чар шаф, раз ре за ла га на не ко ли ко де ло ва, на пра ви ла не што на лик на уло шке. 
Али до ве че ри су лу че ња по ста ла то ли ко обил на да се чи ни ло да је не где уну тра у њој 
пу кла ве ли ка и не ис црп на ве на. Мо ра ла је да упо тре би оне ма ле ре зер ве ва те ко је је 
има ла у ку ћи. По што је ва та пре ти ла да се убр зо по тро ши, Ана то ли ја је рас па ра ла 
иви цу пре кри ва ча, ода тле из ва ди ла не ко ли ко пра ме но ва ов чје ву не, па жљи во је про-
пра ла и про стр ла да се су ши на про зор ској да сци. На рав но, мо гла је да оде код Шлап канц 
Ја са ма не ко ја жи ви у ком ши лу ку и од ње за тра жи ва ту, али Ана то ли ја то ни је учи ни ла; 
а шта ако не из др жи, рас пла че се и дру га ри ци ис при ча о сво јој смр то но сној бо ле сти. 
Ја са ман би се истог ча са уз не ми ри ла, од ју ри ла би код Са те ник, та би у до ли ну по сла-
ла хи тан те ле грам за ко чи јом хит не по мо ћи... Ана то ли ја ни је има ла на ме ру да иде по 
ле ка ри ма да је они му че бол ним и бес ко ри сним те ра пи ја ма. Ре ши ла је да умре чу ва-
ју ћи до сто јан ство и сми ре ност, у ти ши ни и ми ру, уну тар зи до ва сво га до ма, у ко ме је 
про жи ве ла свој те жак и уза лу дан жи вот.

Ле гла је ка сно, ду го је раз гле да ла по ро дич ни ал бум, ли ца ро ђе них што су па ла у 
за бо рав, под сла ба шним осве тље њем пе тро леј ке из гле да ла су на ро чи то ту жна и за-
ми шље на. Уско ро ће мо се су сре сти, ша пу та ла је Ана то ли ја, ми лу ју ћи сва ку фо то гра-
фи ју пр сти ма огру бе лим од те шког се љач ког ра да, уско ро ће мо се ви де ти. Без об зи ра 
на по ти ште но и за бри ну то ста ње ду ха, за спа ла је ла ко и пре спа ва ла све до ју тра. 
Про бу ди ла се од нер во зног ку ку ри ка ња пе тла: жи ви на се уне зве ре но вр зма ла по ко-
ко шињ цу, с не стр пље њем оче ку ју ћи тре ну так ка да ће је пу сти ти да се про ше та по 
ба штен ским ле ја ма. Ана то ли ја је па жљи во ослу шки ва ла се бе. Сво је ста ње је де фи ни-
са ла као са свим под но шљи во – уко ли ко се не ра чу на ју про ба да ња у кр сти ма и ла ка 
вр то гла ви ца, као да јој ни шта ни је ни би ло. Па жљи во се при ди гла, оти шла до кло зе та, 
с не ка квим љу тим за до вољ ством утвр ди ла је да кр ви има још ви ше. Вра ти ла се у ку ћу, 
од пра ме но ва ву не и пар че та тка ни не на пра ви ла је уло жак. Уко ли ко се та ко на ста ви, 
до су тра ују тро ће из ње ис те ћи сва крв. Зна чи да до још јед ног ра ђа ња сун ца у ње ном 
жи во ту јед но став но мо же да не до ђе.

Ста ја ла је не ко вре ме на ве ран ди, сва ком ће ли јом упи ја ју ћи не жну ју тар њу све тлост. 
Свра ти ла је код ком ши ни це, да се по здра ви и да чу је ка ко је. Ја са ман је за по че ла ве-
ли ко пра ње: упра во је на др ве ну пећ при ста ви ла те шки ло нац с во дом. Док се во да 
за гре ва ла, по при ча ле су о све му и сва че му, пре тре сле сва ко днев не по сло ве. Уско ро 
ће са зре ти дуд, тре ба ће да се тре се, да се са ку пља ју пло до ви, од јед ног де ла да се 
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ку ва си руп, дру ги део да се су ши, а тре ћи да се оста ви да зри у др ве ном бу ре ту, ка ко 
би се за тим упо тре био за до ма ћу ра ки ју од ду да. Па и за коњ ски шта вељ је већ ла га но 
вре ме, за не де љу, две би ће ка сно: на вре лом јун ском сун цу тра ва бр зо по ста је су ва и 
хра па ва и не у по тре бљи ва за хра ну. Ана то ли ја је оти шла од дру га ри це ка да је во да у 
лон цу про кљу ча ла. Са да мо же да бу де мир на, Ја са ман је се не ће се ти ти до су тра ују-
тро. Док опе ре веш, док га уштир ка, ис пе ре у ве шпла ву, рас про стре да се су ши на 
сун цу, са ку пи, опе гла. Тек ће ка сно пред ве че за вр ши ти. Та ко да ће Ана то ли ја има ти 
до вољ но вре ме на да ти хо оде на онај свет.

Уми ре на том окол но шћу, ју тро је про ве ла у ла га ним сва ко днев ним по сло ви ма и 
тек по сле по дне ва, ка да се сун це, пре ва лив ши ку по лу не ба, по слу шно за ко тр ља ло ка 
за пад ном де лу до ли не, ле гла је да уми ре.

Ана то ли ја је би ла нај мла ђа од три ћер ке Се во јанц Ка пи то на и је ди на из чи та ве 
ње го ве по ро ди це ко ја је ус пе ла да до жи ви по од ма кле го ди не. Не чу ве но – у фе бру а ру 
се спре ма ла пе де се то го ди шњи ца, за ње не нај бли же не чу ве на ци фра.

Сво је мај ке се сла бо се ћа ла; умр ла је ка да је њој би ло се дам го ди на. Има ла је ба де-
ма сте очи нео бич но зла та сте ни јан се и гу сте увој ке бо је ме да. Зва ла се ве о ма хар мо нич-
но са сво јом спо ља шњо шћу – Вос ке.1 Мај ка је сво ју ча роб ну ко су пле ла у те шку ки ку, 
по мо ћу уко сни ца је умо та ва ла у те шки чвор на по тиљ ку и ишла по ма ло за ба че не 
гла ве. Че сто је пр сти ма пре ла зи ла пре ко вра та, жа ли ла се да јој се врат ко чи. Јед ном 
го ди шње отац би је сме стио крај про зо ра, па жљи во би јој раш че шља вао ко су и уред но 
је скра ћи вао до стру ка; мај ка ни је до зво ља ва ла да је се че ви ше. И ћер ка ма ни ка да ни је 
се кла ки ке; ду ге ко се је тре ба ло да их са чу ва ју од про клет ства ко је је над њи ма кру-
жи ло ево већ осам на ест го ди на, од вре ме на ка да се она уда ла за Се во јанц Ка пи то на. 

За пра во, тре ба ло је да се за ње га уда ње на ста ри ја се стра, Та те вик. Та те вик је та да 
има ла ше сна ест, и че тр на е сто го ди шња Вос ке, дру га де вој ка за уда ју у ве ли кој по ро-
ди ци Агу ли санц Га ре ги на, нај ак тив ни је је уче ство ва ла у при пре ма ма за све ча ност. По 
ве ков ној тра ди ци ји, ко ју су мно га по ко ле ња Ма ри ја ца по што ва ла, по сле це ре мо ни је 
вен ча ња свад бу су мо ра ли да одр же и у не ве сти ном до му, а за тим и у ку ћи мла до же-
ње. Но гла ве по ро ди ца Ка пи то на и Та те вик, два бо га та и по што ва на ро да Ма ри ја ца, 
од лу чи ле су да об је ди не и ор га ни зу ју јед ну ве ли ку свад бу на меј да ну.2 Све је обе ћа-
ва ло све ча ност, не чу ве ну по оби му. Ка пи то нов отац, од лу чив ши да за ди ви ма шту 
мно го број них го сти ју, по слао је у до ли ну дво ји цу сво јих шу ра ка, ка ко би на свад бу 
по зва ли му зи ча ре ка мер ног по зо ри шта. Ови се вра ти ше умор ни, али за до вољ ни и 
об ја ви ше да су над ме ни му зи ча ри пре ста ли да се љу те (зар је мо гу ће у се ло зва ти 
по зо ри шни ор ке стар!) истог ча са ка да су са зна ли за да ре жљив хо но рар од две злат не 
мо не те сва ко ме и у за ли ха ма хра не за не де љу да на, ко је су Ка пи то но ви шу ра ци обе-
ћа ли да ће на та љи га ма до пре ми ти у по зо ри ште по сле све ча но сти. Та те ви кин отац 
при пре мао је сво је из не на ђе ње – на свад бу је био по зван нај чу ве ни ји ту мач сно ва у 
до ли ни. За нов ча ну на кна ду од де сет злат ни ка при стао је да се ба ви сво јим за на том 
то ком чи та вог да на, је ди но што је за тра жио је сте да му по мог ну да до пре ми опре му 

1 Злат на (на јер мен ском). (Прим. прев.)
2 Цен трал ни трг у ма њим ме сти ма, ме сто, где се љу ди оку пља ју. (Прим. прев.)
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нео п ход ну за по сао: ша тор, ста кле не ку гле на ма сив ном брон за ном по сто љу, сто за 
га та ње, ши ро ке со фе, две сак си је с раз гра на том биљ ком опој ног ми ри са до сад не ви-
ђе не вр сте и нео бич не спи рал не све ће од спе ци јал них вр ста др ве та исит ње ног у прах 
што су го ре ле по не ко ли ко ме се ци, ши ре ћи око се бе ми рис ђум би ра и мо шу са, али 
ни су до го ре ва ле. На свад бу је, осим Ма ри ја ца, би ло по зва но по ла сто ти не жи те ља 
до ли не, углав ном су то би ли по што ва ни и имућ ни љу ди. О пред сто је ћој све ча но сти, 
ко ја је обе ћа ва ла да ће се пре тво ри ти у мал те не спо ме на вре дан до га ђај, пи са ли су 
чак и у но ви на ма, и то је би ла по себ на по част, јер ра ни је штам па ни ка да ни је пи са ла 
о све ча но сти ма уну тар по ро ди це ко ја ни је пле мић ког по ре кла. 

Но до го ди ло се не што што ни ко ни је мо гао да оче ку је: че ти ри да на пре скла па ња 
бра ка не ве ста је у гро зни ци па ла у по сте љу, му чи ла се чи тав дан у стра шном бу ни лу 
и, не до ла зе ћи се би, пре ми ну ла.

На дан ње не са хра не над Ма ра ном се, по свој при ли ци, отво ри ла не ка ква дру га-
чи ја, там на ка пи ја и на сту пи ле су дру ге, су прот не не бе ске си ле, јер ни чим дру гим осим 
по му ће њем ни је би ло мо гу ће об ја сни ти по на ша ње гла ва две по ро ди це. Од мах на кон 
опе ла, крат ко се по са ве то вав ши, од лу чи ли су да се свад ба не от ка зу је.

„Па не ће ваљ да тро шко ви да про пад ну“, из ја вио је за да ћом ште дљи ви Агу ли санц 
Га ре гин. „Ка пи тон је до бар мо мак, рад ник је и уч тив је, сва ко ме би би ло дра го да доби-
је та квог зе та. Та те вик је Бог узео се би, зна чи, та ко је би ло су ђе но, грех је роп та ти на 
Ње го ву во љу. Но, ми има мо још јед ну ћер ку за уда ју. Та ко да смо Ане са и ја од лу чи ли 
да ће за Ка пи то на по ћи Вос ке.“

Ни ко ни је смео да при го во ри му шкар ци ма, и Вос ке, не у те шној по сле гу бит ка оми-
ље не се стре, ни је пре о ста ло ни шта дру го не го да се по кор но уда за Ка пи то на. Ко ро ту 
за Та те вик од ло жи ли су за не де љу да на. На пра ви ли су ве ли ку свад бу, буч ну и ве о ма 
обил ну, ви но и ду до ва ча те кли су у ре ка ма, сто ло ви по ста вље ни под ве дрим не бом 
сла ма ли су се од све мо гу ћих је ла, ор ке стар, оде вен у там не мун ди ре и у ци пе ла ма 
из глан ца ним до сја ја, сви рао је пол ке и ме ну е те, Ма риј ци су се не ко вре ме на прег ну-
то на ви ка ва ли на уху не у о би ча је ну кла сич ну му зи ку, али за тим, по ште но се на пив ши, 
од у ста ше од при стој но сти и пре пу сти ше се обич ном се о ском пле су.

У ша тор ту ма ча сно ва ма ло ко је до ла зио; го сти ма, рас по ма мље ним од из о би ља 
хра не и пи ћа, ни је би ло до то га. Вос ке је ту до ву кла уз не ми ре на тет ка, ка да је де вој ка, 
увре бав ши по го дан мо ме нат, у две ре чи ис при ча ла сан ко ји је са ња ла уо чи вен ча ња. 
Ту мач сно ва био је си ћу шан, мо дри ка сто-мр шав и не ве ро ват но, чак за стра шу ју ће ру-
жан ста рац. По ка зао је ру ком Вос ке где да сед не; она пре тр ну, угле дав ши ма ли прст 
ње го ве де сне ру ке: ду га чак, мно го го ди на не се чен та ман но кат што се са вио по пут 
за гра де, оба вио се око ја го ди це пр ста и ра стао уз длан, у прав цу ис кри вље ног руч ног 
згло ба, па ра ли шу ћи по кре те чи та ве ша ке. Тет ку је ста рац без пар до на уда љио из ша-
то ра, на ре дио јој је да де жу ра крај ула за, а сам је сео пре ко пу та Вос ке, ши ро ко ра ши-
рив ши но ге у нео бич ним шал ва ра ма и обе сив ши ду ге та на не ша ке ме ђу ко ле на, и у 
ти ши ни се за гле дао у Вос ке.

„Са ња ла сам се стру“, од го во ри ла је де вој ка на ње го во не по ста вље но пи та ње. „Ста-
ја ла је окре ну та ле ђи ма, у ле пој ха љи ни, са би сер ном ни ти упле те ном у ки ку. Хте ла 
сам да је за гр лим, али ми она ни је до пу сти ла. Окре ну ла се пре ма ме ни, оста ре лог 
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ли ца, сва у бо ра ма. И уста та ква... као да у њи ма не ма је зи ка. За пла ка ла сам, а она оде 
у ћо шак со бе, ис пљу ну не ка кву там ну теч ност се би у длан, пру жи ми га и ре че: ’Не ћеш 
би ти срећ на, Вос ке.’ Пре пла ши ла сам се и про бу ди ла. Но нај стра шни је се де си ло по-
сле, кад сам отво ри ла очи и схва ти ла да се сан на ста вља. Би ло је вре ме пред ура нак, 
пе тло ви се још ни су огла си ли, кре ну ла сам да по пи јем во де, слу чај но сам по гле да ла 
го ре у пла фон и у кров ном про зо ру угле да ла ту жно ли це Та те вик. Она зба ци свој вен-
ча ни ве нац с пе ле ри ном са гла ве ме ни пра во пред но ге и не ста де. А ве нац и пе ле ри-
на, до та кав ши под, рас тво ри ше се у прах.“

Вос ке те шко за је ца, раз ма зу ју ћи по обра зи ма цр ну бо ју за тре па ви це – је ди ну 
шмин ку, ко ју су ко ри сти ле же не Ма ра на. Из раз ре за сви ле не све ча не ха љи не из ве зе-
не ску по це ном чип ком и сре бр ним нов чи ћи ма по ма ља ле су се ње не не жне де ти ње 
ша ке, на сле по оч ни ци се уз не ми ре но тр за ла пла ви ча ста не моћ на жи ли ца.

Ту мач сно ва се гла сно огла си, ис пу шта ју ћи про тег ну ти из дах ко ји раз дра жу је слух. 
Вос ке за мре и пре пла ше но упре по глед у ње га.

„По слу шај ме, де те“, шкри пу та вим гла сом ре че ста рац, „не ћу ти ту ма чи ти сан, не ма 
ни ка квог сми сла, све јед но се већ ни шта не мо же про ме ни ти. Је ди но што ћу те по са-
ве то ва ти, не мој ни ка да да се чеш ко су, не ка ти она увек пре кри ва ле ђа. Сва ки чо век 
има не што што га шти ти. Ја имам“, уто он пред но сом Вос ке за ма ше де сном ру ком, 
„но кат ма лог пр ста. А ти, по свој при ли ци, имаш ко су.“

„До бро“, про ша пу та Вос ке. Са че ка ла је још ма ло, на да ју ћи се још не ка квим упут-
стви ма, но ту мач сно ва ни је на ру шио сво је су мор но ћу та ње. Та да се она при диг ну да 
кре не, но, при ку пив ши сна ге, на те ра се бе да га упи та: „А ви не зна те за што баш ко су?“

„Не мо гу то зна ти. Али ако ти је ба ци ла вен ча ни ве нац с гла ве, зна чи да је же ле ла 
да при кри је оно што мо же да те са чу ва од про клет ства“, не скре ћу ћи по глед са све ће 
што се ди ми ла, од го во ри ста рац.

Вос ке из ша то ра иза ђе с по му ће ним осе ћа њи ма. С јед не стра не, ни је ви ше би ла 
то ли ко уз не ми ре на, јер је део сво је уз не ми ре но сти оста ви ла ту ма чу сно ва. Но, исто-
вре ме но ни је је на пу шта ла ни ми сао да је она мо ра ла, иа ко не из зле на ме ре, али ипак 
је мо ра ла по кој ну се стру у очи ма ту ђин ца да при ка же ско ро као ве шти цу. Кад је про-
ро чан ство стар ца пре при ча ва ла тет ки што је од не стр пље ња цуп ка ла у ме сту крај 
ша то ра, ова се из не ког раз ло га нео пи си во об ра до ва:

„Нај ва жни је је да не ма мо че га да се пла ши мо. Ура ди та ко ка ко те је он по са ве то вао 
и све ће би ти у ре ду. А ду ша Та те вик ће че тр де се тог да на на пу сти ти на шу гре шну зе мљу 
и оста ви ће те на ми ру.“

Вос ке се вра ти ла за свад бе ни сто, до но во пе че ног му жа, и бо ја жљи во му се осмех-
ну ла. Овај се збу нио, осмех нуо јој се уме сто од го во ра и на јед ном се јар ко за цр ве нео; 
без об зи ра на по па три јар хал ним ме ри ли ма со ли дан уз раст од два де сет го ди на, Ка пи тон 
је био ве о ма сти дљив и снис хо дљив мла дић. Пре три ме се ца, ка да је у по ро ди ци по че-
ло да се го во ри о то ме ка ко је вре ме да се же ни, муж ста ри је се стре му је при ре дио 
по клон: од ве зао га је у до ли ну и пла тио му ноћ у јав ној ку ћи. Ка пи тон се по при лич но 
збу њен вра тио у Ма ран. Не мо же се ре ћи да му ноћ за до вољ ста ва, про ве де на у за грља-
ји ма јав не же не што је ми ри са ла на ру жи ну во ди цу и ка ран фил чић ни је при ја ла. Пре ће 
би ти су прот но – био је оша му ћен и оп чи њен оним ис цр пљу ју ће вре лим не жно сти ма 
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ко ји ма га је она ште дро оба су ла. Но не ја сан осе ћај га ђе ња, ла га на муч ни на, ко ја се код 
ње га ја ви ла истог тре на кад јој је уло вио из раз ли ца (уви ја ју ћи се, по пут зми је, ис пу шта-
ју ћи при гу ше не је ца је и ма зе ћи га ве што и стра стве но, успе ва ла је да са чу ва та кав без-
о се ћа јан, ка мен из раз ли ца, као да ни је во ди ла љу бав, већ оба вља ла не што пот пу но 
сва ко днев но), ни су му да ва ли ми ра. Са за сво је го ди не свој стве ном, не смо тре ном жур-
бом, за кљу чив ши да је та кво про ра чу на то-бе стид но по на ша ње ка рак те ри стич но за 
по сте љу сва ке же не, ни шта до бро од бра ка ни је оче ки вао. Упра во за то, кад му је отац 
са оп штио да по сле смр ти ста ри је ћер ке Агу ли санц Га ре ги на мо ра да се оже ни мла ђом, 
Ка пи тон је са мо ћут ке клим нуо гла вом у знак са гла сно сти. У че му је раз ли ка с ко јом 
се оже ни ти? Све же не су у су шти ни ла жљи ве и не спо соб не за искре на осе ћа ња.

Бли же ве че ри, кад су ко но ба ри по че ли да слу же пи кант не соч не ко ма де за пе че ног 
бу та и рас тре си ту про се ну ка шу са чвар ци ма и пр же ним лу ком, при пи ти при ја те љи 
су уз пи ска во за ви ја ње зур ле и одо бра ва ју ћу бу ку го сти ју од ве ли мла ден це у спа ва ћу 
со бу и та мо их за кљу ча ли ре зом, обе ћав ши да ће их ују тро пу сти ти. Остав ши на са мо 
са му жем, Вос ке гор ко за пла че, но, кад јој се Ка пи тон при бли жио да је за гр ли и уте ши, 
она га ни је од гур ну ла, већ на про тив, при пи ла се уз ње га и истог тре на се уми ри ла; 
са мо је је ца ла и сме шно шмр ца ла. 

„Пла шим се“, по ди же она ка ње му упла ка но ли це.
„И ја се пла шим“, јед но став но од го во ри Ка пи тон.
Тај про сто ду шан, али по сво јој искре но сти и ди р љи во сти про ниц љив ди ја лог, изго-

во рен сти дљи вим ша па том, по ве зао је њи хо ва мла да и љу ба ви глад на ср ца не раз двој-
но и за у век. Већ због то га, у по сте љи, сти ска ју ћи уз гру ди мла ду су пру гу и са за хвал-
но шћу ло ве ћи сва ки њен по крет, сва ки уз дах, сва ки не жан до дир, Ка пи тон је го рео 
од сти да јер се усу дио да је упо ре ди са же ном из до ли не. Вос ке је у ње го вим за гр ља-
ји ма бли ста ла и пре си ја ва ла се, по пут дра гог ка мич ка, гре ја ла је и ис пу ња ва ла сми слом 
све оно што га је окру жи ва ло, од са да и за у век по ста ла је све оно нај дра го це ни је што 
има и што ће ика да има ти у свом жи во ту.

На кон не де љу да на, кад су Агу ли санц Га ре гин и ње го ви шу ра ци, го ло гла ви и не ми, 
од гла ве до пе те оде ве ни у цр но, за кла ли три чи сто крв на те ле та, оба ри ли ме со без 
со ли и раз не ли га се лом на ве ли ким по слу жав ни ци ма – љу ди су отва ра ли вра та и у 
ти ши ни узи ма ли пор ци ју пред о дре ђе ну за сва ки дом (кад ти слу же ме со жр тве не жи-
во ти ње не сме се раз го ва ра ти), Вос ке је про зо ре спа ва ће со бе за стр ла не про вид ном 
тка ни ном и од лу чи ла да до кра ја жи во та но си цр ни ну за се стром. Му чи ла је се бе 
бес крај ним по сто ви ма и у цр кви про во ди ла ду ге ве че ри, мо ле ћи се за по кој ду ше 
Та те вик и мо ле ћи је за опро штај, а у жа ло сној прат њи мај ке, не ве ста и те та ка јед ном 
не дељ но по се ћи ва ла је гро бље, да оби ђе се стрин гроб. Све тло и там но до ба да на као 
да су за њу за ме ни ли ме ста: но ћу је во ле ла и гре ја ла по пут сун ца, а да њу се пре тва-
ра ла у су мор но и жа ло сно би ће. Та те вик јој ви ше ни ка да ни је до шла у сан и та чи ње-
ни ца ју је чи ни ла ве о ма ту жном. „Ни је ми опро сти ла, ина че бих је си гур но са ња ла још 
јед ном“, гу та ју ћи су зе, по де ли ла је Вос ке сво ја осе ћа ња с му жем.

Ка ко би не ка ко од ву као же ну од ту жних ми сли, Ка пи тон јој је пред ло жио да се 
по за ба ви опре ма њем ку ће ко ју су до би ли по сле свад бе. Ра ни је су у тој ку ћи бо ра ви ли 
ње го ва не у да та тет ка и ба ка, ба бо Ма не, али су се сви они пре се ли ли код Ка пи то но вог 
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оца, оста вив ши мла ди ма со лид ну, по ве ли ку и там ну, али по год ну и при јат ну ку ћу с 
ве ли ком др ве ном ве ран дом, ви со ким чар да ком и не го ва ним воћ ња ком. Вос ке је ка-
те го рич ки од би ја ла да се пре се ли, јер се ку ћа на ла зи ла на дру гом кра ју Ма ра на. Но 
Ка пи тон је био упо ран; жи ве ћи да ле ко од род би не ко ја ту гу је, ма ње ће се при се ћа ти 
се стре и пре ће се по ми ри ти с гор чи ном гу бит ка.

Те шка ср ца по пу стив ши пред на го во ри ма му жа, Вос ке се, за се бе нео че ки ва но, 
за ин те ре со ва ла за но во за ни ма ње и та ко се рев но сно ла ти ла по сла да је чак у до ли ни 
на ру чи ла не ко ли ко ча со пи са за ен те ри јер. Па жљи во про у чив ши њи хов са др жај, иза-
бра ла је тр пе за ри ју од мо дер не хра сто ви не: овал ни сто за ру ча ва ње, че ти ри ши ро ке 
со фе пре сву че не там но зе ле ним со мо том, три де сет сто ли ца (мо ра да бу де мно го се-
де ћих ме ста, јер ће ку ћа увек би ти пу на го сти ју) и не ко ли ко кре де на ца укра ше них 
фи ном ре зба ри јом с ви со ким ста кле ним кри ли ма, где ће мо ћи да се скло ни кит ња сти 
сер вис за два де сет че ти ри осо бе и мно штво дру гог по су ђа ко је су од го сти ју до би ли 
као по клон за свад бу. Сто лар Ми нас, ко ји је на се бе пре у зео да на пра ви исти та кав 
на ме штај, мо рао је да унај ми дво ји цу ше гр та, уз сво ју тро ји цу, ка ко би све ус пео до 
од ре ђе ног ро ка; Вос ке је већ би ла труд на с пр вим де те том и же ле ла је да за вр ши с 
уре ђе њем до ма пре ње го вог ро ђе ња. Вре ме до по ро ђа ја про во ди ла је уз руч ни рад; 
за јед но с мај ком из ве зла је не ко ли ко стол ња ка и пре кри ва ча, два ком пле та по сте љи-
не, опре му за но во ро ђен че и оде ћу за кр ште ње бе бе. Сва ке не де ље, по сле ри ту ал ног 
оби ла ска гро бља, на вра ћа ла је у Ми на со ву ра ди о ни цу да пре кон тро ли ше по сао. Ми-
нас је уз ди сао и мр штио се, али је ћут ке тр пео ње не по се те; исти на, бр зо би је ис пра-
тио ку ћи, мо ти ви шу ћи је ти ме да же ни, на ро чи то у дру гом ста њу, не при ли чи да бу де 
у ра ди о ни ци про же тој ми ри сом отров ног ла ка и му шког зно ја. Но, по се те ра ди о ни ци 
ни су би ле уза луд не. На ме штај је био го тов на вре ме, и тек што је сре ди ла ку ћу и про-
сла ви ла усе ље ње, Вос ке је у по ро ђај ним бо ло ви ма па ла у по сте љу. На кон два де сет 
че ти ри са та сво ме Ка пи то ну је по да ри ла кћи, ко ју су на зва ли На зе ли. На кон две го ди не 
ро ди ла се Са ло ме, а још на кон го ди ну и по нај мла ђа, Ана то ли ја.

Не жна и пред у сре тљи ва пре ма му жу, Вос ке је би ла шкр та на ре чи ма и ве о ма су-
здр жа на с ћер ка ма; Ана то ли ја ни је мо гла да се при се ти да их је на зи ва ла ре чи ма од 
ми ља или да их је стал но оба си па ла по љуп ци ма, као што су то чи ни ле дру ге мај ке. 
Ни ка да их ни је хва ли ла, али ни гр ди ла. Уко ли ко јој се не што не би сви де ло, ћут ке би 
сти ска ла усне или пак по ди за ла обр ве. Тих ви со ко по диг ну тих обр ва де вој чи це су се 
чу ва ле ви ше од стал ног гун ђа ња ве о ма ста ре ба бо Ма не, је ди не из по ро ди це ко ја је 
пре жи ве ла стра шни зе мљо трес што је са зе мље од нео у без дан за пад но ра ме Ма ниш-
ка ра. Та не во ља се де си ла оне го ди не кад је тре ба ло да се ро ди Са ло ме. Ба бо Ма не се 
пре се ли ла код њих ка ко би по ма га ла око ма ле На зе ли; му че на те шким на па ди ма муч-
ни не Вос ке је би ло те шко да иза ђе на крај с не мир ним де те том. Не во ља је ба ну ла 
по пут ле де ног де цем бар ског по дне ва: зе мља под но га ма за дрх та, ус ко ме ша се, за-
бри ди; отег ну то, са за ви ја њем што ле ди ду шу, раз дро би ра ме Ма ниш-ка ра и сру чи се 
у про ва ли ју, по вла че ћи за со бом ку ће с по моћ ним про сто ри ја ма и дво ри шти ма ко ја 
су гр ца ла у ур ли ци ма љу ди, и сит ну сто ку и жи ви ну ко ја је, пред о се ћа ју ћи не во љу што 
се при бли жа ва, гу би ла ра зум у шта ла ма и ста ја ма и уза луд но по ку ша ва ла да при ву че 
па жњу и упо зо ри до ма ћи не.
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Пре жи ве ли део се ла пре тр пео је удар сти хи је хра бро и с до сто јан ством: љу ди су 
од слу жи ли слу жбе за упо ко је ње ду ше у ма ле ној ка пе ли ци (Цр ква Гри го ра Лу са во ри ча3 
ко ја се на ла зи ла на кра ју се ла сру чи ла се у про ва ли ју) и раз и шли се по ку ћа ма да поја-
ча ју зи до ве пре кри ве не ду бо ким пу ко ти на ма и на ме сте обо ре не кро во ве, да до ве ду 
у ред обо ре не и раз ба ца не огра де од ко ља. Та да се још ни су за по де ну ли раз го во ри о 
то ме ка ко се тре ба пре се ли ти у ре ла тив но без бед не до ли не; та кви раз го во ри во ди ли 
су се мно го ка сни је. По сле зе мљо тре са меј дан је опу стео; та мо се ни ка да ви ше ни су 
ор га ни зо ва ли буч ни пра зни ци и на род на ве се ља. Не ко ли ко пу та су по ста рој на ви ци 
из до ли не до ла зи ли Ци га ни, при ча ли су да је део обо ре них ку ћа бу ји ца од не ла да ле-
ко на за пад и до не ла их до ту ђих се ла, и да су љу ди, ко ји су жи ве ли у тим до мо ви ма, 
чи та ви и не по вре ђе ни, али да се ни ка да не ће вра ти ти јер им је пре жи вље ни страх 
од у зео пам ће ње и они не зна ју да су не ка да жи ве ли на вр ху пре кри ве ном ве ков ном 
шу мом и бла го твор ним пла нин ским па шња ци ма. Ци га не су са за хвал но шћу слу ша ли, 
по кла ња ли су им сва ко ја ку ста ру ди ју и дроњ ке, и пу шта ли их с ми ром, искре но се 
на да ју ћи да го во ре исти ну и да су не срећ ни жи те љи за пад ног кри ла Ма ниш-ка ра за-
и ста жи ви. И чак то што су они са да го во ри ли на ту ђим је зи ци ма и но си ли дру га чи ју 
оде ћу ни је има ло ни ка квог зна ча ја, на кра ју кра је ва, не бо је сву да под јед на ко пла ви-
ча сто, и ве тар ду ва као и у кра ју у ко ме си имао сре ће да се ро диш.

Ци га ни су још не ко ли ко пу та до ла зи ли, а за тим су пре ста ли; пр ви су осе ти ли до ла зак 
но ве ка та стро фе и јед ном су јед но став но не ста ли, у ти ши ни и за у век, рас тво рив ши 
се у вре лој су ма гли ци по днев ног сун ца, осле пљу ју ће злат ној, по пут оних нов чи ћа 
ко ји ма су тр го ва ли у ва шар ске да не на меј да ну, ухва ће ни за ру ку због ри ту ал ног пре-
кр ша ја ло по влу ка.

Ана то ли ја се ро ди ла у но ћи њи хо ве по след ње по се те се лу. Ба бо Ма не је упра во 
код ком ши ни це од ве ла ста ри је пра у ну ке ка ко би се из ну ре на Вос ке од мо ри ла по сле 
те шког по ро ђа ја, а по ред, под мај чи ним бо ком, бри жно умо та на у то пло ће бе, спа ва-
ла је си ћу шна Ана то ли ја – је ди на од ћер ки Се во јанц Ка пи то на, пљу ну та свој там но пути 
де да; ода тле су и њи хов род на зва ли Се во јанц, јер „сев“ у пре во ду с ма риј ског зна чи 
„цр ни“. Ци ган ка, пу нач ка и ни ска же на с је два при мет ним ожиљ ком на ле вом обра зу, 
сло бод но уђе у ку ћу, ниг де се не за у ста вља ју ћи, про ђе кроз све со бе, без ку ца ња зави-
ри код Вос ке; ова се упла ши, при ди же на ла кат, по кри де те. Ци ган ка на чи ни уми ру ју-
ћи гест ру ком: не пла ши се, не ћу ти ни шта ло ше учи ни ти; при ђе кре ве ту, за гле да се у 
де те то во ли це.

„Ка ко ћеш је на зва ти?“
„Ана то ли ја.“
„Ле по је.“
Она се ис пра ви, при диг не крај ће бе та и чар шав, по ку пи сво је ша ре не сук ње с во ла-

ни ма, се де, по пут му шкар ца ра ши рив ши но ге, и из ме ђу но гу обе си та на не из ду же не 
ша ке. Ње на по за се учи ни Вос ке не ја сно по зна та, не ко јој је већ го во рио ва жне ре чи 
се де ћи исто та ко, осло нив ши се лак то ви ма на раз мак ну та ко ле на, но, ко за пра во, она из 
не ког раз ло га ни је мо гла да се при се ти; као да су јој по кре том ру ке из бри са ли се ћа ње. 

3 Гри го ри је Про све ти тељ. (Прим. прев.)
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„Не ће мо се ов де ви ше вра ти ти, ни ка да. Дај ми од свог на ки та оно че га би же ле ла 
да се ре шиш. Та ко тре ба да бу де“, спо ро из го во ри Ци ган ка. Глас јој је био про му као, 
од ду ва на, че сто се пре ки дао на кра ју ре чи, као да ни је има ла да ха да их из го во ри 
до кра ја.

Вос ке ни је чак ни па ло на па мет да се ус про ти ви не зва ној го шћи: би ло је у ње ној 
усред сре ђе но сти и те шком по гле ду и из ра зу ли ца не што што је при мо ра ва ло да се 
пре ма њој од но сиш с не при ко сно ве ним по ве ре њем. Сто га је уо би ча је ним по кре том 
ру ке из ву кла ду гу ме де ну ко су, та ко јој ни је сме та ла да ле жи, пре кр сти ла ру ке на гру-
ди ма и за ми сли ла се. Има ла је ма ло на ки та и све су јој по кло ни ли ро ђе ни по ги ну ли у 
зе мљо тре су. Да јој дâ не што од то га би ло би исто као да се од ри че се ћа ња.

„Отво ри гор њу фи о ку ко мо де, та мо је ку ти ји ца с на ки том. Са ма иза бе ри не што“, 
по сле крат ког ко ле ба ња, нај зад од лу чи Вос ке.

Ци ган ка те шко уста де, на ме сти крај чар ша ва и ће бе та, из ву че фи о ку, гур не у њу 
ру ку, не гле да ју ћи из ву че не ка кав на кит, са кри га под ми шку и кре не ка из ла зу.

„За што се ви ше не ће те вра ти ти?“, за у ста ви је Вос ке пи та њем.
Ци ган ка се до хва ти ква ке на вра ти ма.
„То ти не мо гу ре ћи.“
По ма ло се по ко ле бав ши, до да де: „Зо вем се Па три на.“
Вос ке је же ле ла да јој ка же сво је име, али је Ци ган ка од сеч но од мах ну ла гла вом: 

не ма по тре бе. За тим се па жљи во умо та ла у то плу ма ра му, крат ко клим ну гла вом и 
иза шла. Чим су се вра та за њом за тво ри ла, Вос ке се за вр те ло у гла ви. На сло ни ла се 
на ја стук, не ко вре ме та ко ле жа ла за тво ре них очи ју ка ко би за у ста ви ла на пад муч ни не 
и, нео че ки ва но за се бе, за спа ла. Про бу ди ла се пот пу но убе ђе на да је по се ту Ци ган ке 
са ња ла, ме ђу тим, отво ре на фи о ка ко мо де го во ри ла је су прот но. За мо ли ла је ба бо 
Ма не да јој при не се ку ти ји цу са на ки том – не до ста јао је те жак сре бр ни пр стен са све-
тло пла вим аме ти стом. Био је то ба кин пр стен ко ји је по пра ву на сле ђа тре ба ло да 
при пад не ње ној ста ри јој уну ци, Та те вик. Но, до спео је до Вос ке.

(С ру ског пре ве ла Ме ли на Па на о то вић)


