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ГЛАСОВИ

Де јан Ацо вић

ДВЕ ПРИ ЧЕ

Ан ђео у пред гра ђу

Ве ли ка цр на ли му зи на спо ро се кре та ла гра дом у ду бо ком сну. Брун да ње ње ног 
мо то ра од зва ња ло је пра зним ули ца ма, од је ки ва ло у про ла ску по ред згра да ољу ште-
них и за пу ште них фа са да. Ис пред и иза ње кре та ле су се још две ли му зи не, истог 
тро мог из гле да и са цр ним за ве си ца ма на про зо ри ма. Ова ко ло на по ди за ла је де бе ли 
слој пра ши не ко ји се на ку пио на ули ца ма, бе ше ве о ма су шно до ба, ба че не па пи ре и 
бо це, ус пут ума ло не пре га зив ши јед ног или дво ји цу не па жљи вих бес кућ ни ка ко ји су 
та ко ђе би ли и под ути ца јем ал ко хо ла.

У јед ној ули ци, бо ље ре ћи јед ном ре ду на хе ре них ку ћи ца си ве и не у глед не спо ља-
шњо сти, с ма ле ним дво ри шти ма ис пред и при руч ним де по ни ја ма све га и сва че га иза, 
са де жур ним мач ка ма ко је су се са ве сно ба ви ле сво јим по сло ви ма, ко ло на се за у ста-
ви ла. Из пр ве и тре ће ли му зи не иза шла су два ти па, са њи ви и у си вим оде ли ма, с 
ола ба вље ним чво ро ви ма на кра ва та ма. Пом но су по гле дом пре тра жи ли ви до круг, а 
за тим не жно тап ну ли по кро ву ли му зи не у сре ди ни. Ка да су се на њој отво ри ла те шка 
вра та, об ло же на цр ве ним пли шом и са цр ним за ве си ца ма на про зо ри ма, из ње је 
опре зно ис ко ра чи ла зде па ста при ли ка у ка ри ра ној ко шу љи и не мар но пре ба че ним 
пу ло ве ром пре ко ра ме на. На ње ним си вим пан та ло на ма би ла је при мет на ве ли ка 
фле ка, по сле ди ца по ска ки ва ња те шког во зи ла на ло шем и не рав ном дру му, за шта је 
не срећ ни во зач био љу ти то из гр ђен – ни крив ни ду жан. Ци пе ле са коц ка стим вр хом, 
ове при ли ке, по тму ло су од је ки ва ле по плоч ни ку, пр ља вом, пра шљи вом, с на слов ним 
стра на ма но ви на од ју че и по зна тим ли ком на њи ма. „Ех“, оте се при ли ци са мо од се-
бе. Два са њи ва ли ка, те шким ко ра ком при шла су ге пе ку тре ће ли му зи не, отво ри ли га 
и из ње га из ва ди ли кан ту цр ве не бо је и од го ва ра ју ћу чет ку. При ли ка из сред ње ли-
му зи не ве о ма по ла ко на ву кла је гу ме не ру ка ви це на круп не ша ке; по том, усред сре-
ђе ног по гле да да ла се у по тра гу за од го ва ра ју ћом по вр ши ном за пи са ње. „Овај зид је 
до бар“, по ми сли ла је при ли ка, „као да је не дав но окре чен.“ Два са њи ва ти па по том су 
спу сти ла кан ту са бо јом на плоч ник, до да ли чет ку и по том су се рас по ре ди ли, је дан 
на ле ву, дру ги на де сну стра ну зде па сте при ли ке, ко ја је не по мич но ста ја ла пред зи дом 
у ста њу ду бо ке кон цен тра ци је.

Слу чај ни про ла зник, у ово глу во до ба но ћи, био би ве о ма из не на ђен, на рав но, ако 
би та кав су срет уоп ште пре жи вео, ка да би у зде па стој при ли ци, у, мо ра се ка за ти, сме-
шној по зи са кан том бо је у јед ној и чет ком у дру гој ру ци, пре по знао ВО ЂУ гла вом и бра-
дом. Да, то је био ОН. Во ђа пар ти је и ре во лу ци је, свих про гре сив них еле ме на та, др жа ве 
це ле и цр кве др жав не, омла ди не, зе мљо де ла ца, шко ло ва них, сту де на та, на пред них 
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же на, уми ве не, чи сте и не ви не де чи це... На кон тих не ко ли ко тре ну та ка кон цен тра ци-
је, ко ји су по спа ним ти по ви ма у си вим оде ли ма из гле да ли као веч ност, Во ђа је по ла ко 
по чео да пи ше по зи ду, по вре ме но за ма чу ћи чет ку у кан ту са цр ве ном бо јом. Не спрет-
но по ди за ње и спу шта ње чет ке рас пр ши ва ло је ка пљи це бо је ко је су се спон та но 
ор га ни зо ва ле у мр ље, на зи ду и плоч ни ку, и та ко упот пу ња ва ле оп шти умет нич ки 
до јам. На кон још не ко ли ко тре ну та ка, на зи ду је за ври штао сле де ћи нат пис: НАС ВО ЂА 
– НАС ПО НОС. ЗЈВЕО ВО ЂА НАС!!! 

Из не на дан и про до ран, ужа са ва ју ћи, звук ау то мо бил ске си ре не сред ње ли му зи не 
про ло мио се у не до ба. Кло ну ла гла ва за спа лог си ро тог во за ча по го ди ла је где не тре-
ба и иза зва ла не при јат ну уко че ност и уне зве ре ност код све тро ји це на по љу. Во зач је, 
на гло се про бу див ши, по ди гао обе ру ке увис. Хи три по крет дво ји це у си вим оде ли ма 
у прав цу во за ча на гло је пре ки ну ла по ја ва ста ри јег чо ве ка с тро феј ном сач ма ри цом 
чи ја се цев пре си ја ва ла на улич ном све тлу. „Ре ци сво јим Кер бе ри ма да бу ду мир ни“, 
чо век се обра тио Во ђи ко ји је по кре том ру ке ја сно илу стро вао ову за по вест. „А ја се 
пи там ко ја ли ми то не пи сме на бу да ла ша ра по зи до ви ма ма ло-ма ло, са мо што окре-
чим...“ Во ђа, пре не ра жен, ни је ус пео да схва ти ка ко се не ко усу ђу је да му пре ти, и то 
та ко др ско – сач ма ри цом, прем да га је оп хр вао нео д ре ђе ни ути сак да чо ве ка од не куд 
по зна је; овај пак ре че: „Уђи уну тра, и не ка Кер бе ри оста ну на по љу.“

„Знаш ли чи ја је ово ку ћа?“, ре че до ма ћин ка да су сту пи ли у уну тра шњост ко ја се 
чи ни ла про стра ни јом не го на пр ви по глед. „Се ћаш се ка да је до ла зио онај филм ски 
или по зо ри шни ре ди тељ из ино стран ства, умет ник-на ив чи на, пре не ку го ди ну? Пр во 
што је ви део у овом гра ду био је чо век ко ји је ле тео са ше стог спра та упра ве тво је 
по ли ци је; ба цио се кроз про зор, на кон де сет са ти тор ту ре... и то због не ких сти хо ва... 
Ота да се на свим спра то ви ма на ла зе ре шет ке... Ово је ку ћи ца тог не срећ ни ка... Да ли 
је то био је дан од ци ље ва на ше бор бе?“

Је дан од Кер бе ра ви рио је кроз про зор. „Ка жи свом Кер бе ру да ћу му про су ти мо-
зак по истом оном зи ду ако се још јед ном по мо ли на про зо ру, ја сно?“

„За што стал но по ми њеш те Кер бе ре, шта ти је то?“, ре че Во ђа на кон што је од сеч-
ним по кре том ру ке по ме ну тог нај у рио с про зо ра, „и ко си ти за пра во? На ше бор бе, 
шта то зна чи?“

„Не пре по зна јеш рат ног дру га и ко ле гу ре во лу ци о на ра? Не знам и ка ко би. Се ћаш 
се бит ке код Ве ли ке Оку ке, пре суд не по мно го че му? Да нас та мо во ди те де чи цу и држи-
те их са ти ма на сун цу и ки ши, ту па ви учи те љи про по ве да ју им текст из бро шу ра... Из 
оне ру пе ко ју су ис ко па ли за ро бље ни ци, у ко ју сте по сле ба ца ли и дру го ве и не при-
ја те ље, без раз ли ке, и за ли ва ли их кре чом... ја сам се из ву као... иа ко те шко ра њен. 
Ву као сам се кроз про су те мо зго ве, крв, го ле ру ке, сто па ла са ко јих су сву че не чи зме, 
про су та цре ва... На кон ко зна ко ли ко вре ме на осве стио сам се у не ком стај ском ђу-
бри ву... Се љак из над мо је гла ве др жао је ви ле... пре ми шљао се да ли да ме до крај чи 
или да ми пре ви је ра не... Па ето, сми ло вао се на ме не. Жив сам и здрав, прем да ми ту 
и та мо не до ста је по не ки део.“ 

Хра мао је на де сну но гу док се кре тао пре ма зе ле ном кре ден цу из ко га је из ву као 
бо цу же сто ког пи ћа. На лио је две ча ши це и по том сео на спрам не зва ног го ста. За па лио 
је ци га ре ту; њен пла ви ча сти дим за ви тлао је пре ма та ва ни ци. Из над њих шки љи ла је 
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го ла си ја ли ца. На сто лу ни је би ло ни че га осим бо це, ча ши ца и јед не ли ме не кон зер ве 
са во дом ко ја је слу жи ла као пе пе ља ра. На ма лој хо кли ци, но ви не од ју че и јед на бли-
ста ва цр ве на ја бу ка. „За па ли“, ре че до ма ћин спу шта ју ћи ку ти ју са ци га ре та ма. „Не 
смем, бра ни ми ле кар, ма да је је дан, чи тав кон зи ли јум.“ 

„Уго јио си се кô сви ња“, ре че до ма ћин по ди жу ћи обр ве, што Во ђи ни је би ло ни ма-
ло при јат но, одав но се од ви као од та квог то на. „Ре во лу ци ја је уно сан по сао, а?“ Во ђа 
је не ко ли ко пу та дла но ви ма пре шао пре ко гру ди; на ње го вој ко шу љи мо гло се при-
ме ти ти не ко ли ко цр ве них фле ка; пу ло вер је остао на по љу, спао је ка да се огла си ла 
ау то мо бил ска си ре на. Во ђин по ма ло ту пи по глед ска ку тао је по ли цу до ма ћи на. По-
ку ша вао је да га вра ти уна зад у вре ме ну, да га се при се ти из мла ђих да на, ко је овај 
чо век?, зу ја ло му је по мо згу.

„У сво је вре ме био сам по ли тич ки ко ме сар Дру гог ба та љо на“, ре че до ма ћин куц-
нув ши пот пе ти ца ма ис под сто ла. „Још од гим на зиј ских да на ис по ља вао је кри тич ку 
свест и свест о нео п ход но сти дру штве них про ме на... Је л’ та ко не ка ко пи ше у ва шој 
усра ној Ве ли кој ен ци кло пе ди ји бор бе и по но са?“ Во ђа је отво рио уста у на ме ри да из-
ја ви не што при клад но, ме ђу тим, чи ни ло се да је остао без да ха. „Ре ци ми, мо лим те, 
шта ти зна чи ово шкра ба ње по зи до ви ма у глу во до ба но ћи? Пре не ко ве че чвр сто сам 
од лу чио да упу цам оног што ми ша ра по ку ћи... Знаш већ ка ко љу ди ла ко не ста ју... и 
ни ко ви ше за њих не пи та...“ Во ђа се стре сао од је зе, по чео је, му ца во: „Али, ја сам, 
знаш... Ја не мо гу, тек та ко... Ка ко то ми слиш, не ста ну? Из гле да... лу до, знам. Па ето, да 
ме ми не же ља... за кон спи ра ци јом, ноћ ним ак ци ја ма... Сва ко га да на окру жен сам зва-
нич ним пор тре ти ма и нат пи си ма, и та ко... ово ми се чи ни не ка ко не по сред ни је... обра-
ћа ње.“ „Да“, ре че до ма ћин, „кон спи ра тив не ак ци је у ли му зи ни и са овим гр ма љи ма... 
баш су на лик оним на шим, кад смо та ко ђе шкра ба ли по зи до ви ма и га ња ли се са 
жан да ри ма, са мо што смо ми пи са ли До ле! и Смрт!... Знао сам да си ква ран, ви дим и 
не пи смен, ал’ да си по бле са вио на чи сто... Ма да, кад год сам те гле дао на те ле ви зи ји... 
док се ни је по ква ри ла ђа во ља спра ва... пи тао сам се ко је ту луд... мла ће ње пра зне 
сла ме, док љу ди пи ште у там ни ци... гла ду ју... не ста ју, без тра га и гла са. Би ло је и на ших 
дру го ва ко ји су скон ча ли с ве о ма нео бич ним про стрел ним ра на ма... по сле сте им по-
ди за ли би сте, угу ра ва ли их у књи ге... Ја ни сам про шао богзна ка ко, осим оне крат ке 
од ред ни це у ен ци кло пе ди ји, и не мам би сту.“

„Знаш“, по ди гао је глас Во ђа, до не кле оку ра жен пи ћем; ру ка му је по шла пре ма 
иза зи вач ки оста вље ној ку ти ји јеф ти них ци га ре та, али ју је хи тро по ву као. „На ша је 
зе мља, на кон ра та и ре во лу ци је, и све га оно га кроз шта смо про шли, по сти гла не мер-
љив на пре дак, да ли мо жеш да га упо ре диш с прет ход ним ста њем... А да су жр тве 
по треб не је су, је су, ево, и ја ву чем ра не и ожиљ ке, и...“ По диг ну та ру ка ње го вог са го-
вор ни ка на те ра ла га је да ућу ти, ско ро ма гич ном сна гом. Во ђа се ина че те шко из ра-
жа вао без при пре мље них ре фе ра та, од штам па них круп ним сло ви ма.

„И мо је су ру ке кр ва ве... и са вест ми ни је чи ста... из чи сте ве ре у оно што смо та да 
бу ла зни ли. Али, прак тич но де ло ва ње – ка ко се го во ри ло, са свим је дру га ствар. Док 
сам ба у љао из оне ру пе ти не, про би ја ју ћи се кроз про су те утро бе, гов на и крв, до жи-
вео сам не што као... от кро ве ње, ка ја ње, шта знам, ни смо о то ме го во ри ли на са стан-
ци ма и ми тин зи ма. А знаш ли шта ми је све вре ме, упр кос све му, би ло пред очи ма... и 
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по ста ло мо тив за – не ка кво ис ку пље ње?“ „Ис ку пље ње, ка кво ис ку пље ње, шта тра бу-
њаш?“, ре че Во ђа, ко га је ал ко хол све ви ше об у зи мао. „А да по ша љеш ове Кер бе ре 
ку ћи? За што да дре жде на по љу?“, ре че до ма ћин, при па љу ју ћи још јед ну ци га ре ту на 
прет ход ну ко ја је до го ре ва ла. „То ни је мо гу ће, мо ра ју да оста ну ко ли ко год тре ба; за 
то су об у че ни и пла ће ни, ко их је бе. До сад су већ за спа ли ве ро ват но.“

„Жр тве, ка жеш. А да ли се у жр тве је бе не ре во лу ци је ра чу на и она мла да же на на 
ко јој смо се из ре ђа ли оне но ћи, у се лу бли зу Ве ли ке Оку ке, све тог тла ре во лу ци је? На 
кра ју си јој про сви рао мо зак, по том си убио и ње ног ма лог бра та. Ја сам ма шин ком из-
ре ше тао њи хо ве ро ди те ље, ста ри ји брач ни пар – да не жи ве да ље с та квим се ћа њем. 
И то ма ло се о ско има ње ка сни је је срав ње но са зе мљом... да се на чи ни ме сто за ону 
гр до бу ко ју на зи ва те спо ме нич ким ком плек сом... Е па ви диш, ти љу ди, ота да, мо ја су 
бра ћа и се стре... Она, та мла да же на ву кла ме је за ру ку, из вла чи ла из оне ру пе, бле да, 
рас пу ште не ко се, сва у бе лом... ни шта је ни је ука ља ло... Она ме је из ба ви ла. Она је... ан-
ђео. Не знам да ли сам ика да из го во рио ту реч.“ „Ти си луд, очи то“, ре че Во ђа раз ро га-
че них очи ју, на ис кап ис пив ши сво је пи ће и тре снув ши ча ши цом о сто. При че о би ло 
ка квом на си љу одав но ни су би ле пред мет ње го вих ми сли, ина че рет ких и за тр па них 
обил ним об ро ци ма и ал ко хол ним пи ћи ма из ино стран ства. И на све ча ним ака де ми ја ма 
дис крет но је у уши ста вљао ва ту. „Чо век у ре во лу ци ји је сте звер – уни шти тељ“, на ста вио 
је и сам до не кле из не на ђен оним што је ре као. „Не ма но вог, док се ста ро не ра зо ри до 
те ме ља... а тог се ла, те же не, не...“ По но во га је до ма ћи но ва по диг ну та ру ка пре ки ну ла.

 „Не се ћаш се, на рав но. Ко би пре бро јао све те нео п ход не жр тве, зар не?“ 
До ма ћи нов из раз ли ца по чео је да се ме ња. По ста јао је све бле ђи, а за тим се чи тав 

по чео оси па ти, као ра су ше ни за мак од пе ска на жа лу; шу шта ње пе ска ко ји је си пио на 
др ве ни па тос би ло је за глу шу ју ће; и са ма со ба не ка ко се сма њи ла и за там ни ла; Во ђа, 
ужа снут и па ра ли сан, ни је био у ста њу да се по ме ри ни пе даљ; ни је дан од Кер бе ра 
ни је се усу ђи вао да по гле да кроз про зор, та ко им је на ре ђе но. Во ђа је чвр сто за тво рио 
очи, на да ју ћи се у кра јич ку мо зга да ће се уско ро про бу ди ти у свом ме ка ном кре ве ту 
са бал да хи ном од цр ве ног пли ша. Са мо још је дан ко шмар.

На кон ко зна ко ли ко вре ме на отво рио је очи и пред со бом угле дао же ну бле дог 
ли ка и рас пу ште не ко се; по ред ње ста ја ли су ста ри ји брач ни пар и ма ли де чак ко ји је 
тр љао очи, као да се ма ло час про бу дио. Же на је ис пру жи ла ру ку, устао је и по шао за 
њом. Пе сак је шкри пао под ње го вим ко ра ци ма.

На кон не де љу да на, Цен трал ни са вет пар ти је и др жа ве био је при ну ђен да у јав ном 
са оп ште њу из не се тра гич ну окол ност да во ље ни Во ђа ни је ви ше у ста њу да оба вља 
сво је број не ду жно сти те да све по сло ве упра ве пре у зи ма ко лек тив ни ор ган по себ но 
име но ван на од ре ђе но вре ме. У нај ве ћој тај но сти пре ба чен је на по себ но оде ље ње 
Вој не бол ни це; не пре ста но је по на вљао: „Ан ђео, ан ђео“, што је вр сне ме ди цин ске 
струч ња ке до во ди ло до оча ја ња, та ко да је на кра ју био по зван и чи нов ник др жав не 
цр кве; не ко ли ко да на ка сни је пре ми нуо је у аго ни ји. Ко лек тив ни ор ган име но вао је 
јед ног од ње го вих рат них дру го ва, та ко ђе ју на ка из бит ке код Ве ли ке Оку ке, за но вог 
Во ђу. Гла си не су ка сни је ко ла ле о то ме да је овај на ре дио да му се убри зга спа со но сна 
ин јек ци ја, ка да је до не кле ра за брао шта бив ши Во ђа го во ри у сво јим на из глед ха о-
тич ним ли та ни ја ма.



19

Дво ји ца Кер бе ра и си ро ти во зач да ни ма су ис пи ти ва ни у по себ ном оде ље њу спе-
ци јал не по ли ци је. Ње ним аген ти ма ни ка ко ни је по ла зи ло за ру ком, и по ред од ла ска 
на ли це ме ста, да про на ђу по ме ну ту ку ћи цу с ис пи са ном па ро лом. Слу жбе на во зи ла 
упор но и дис крет но оби ла зи ла су ре јон, из да на у дан, као да се оче ки ва ло да ће од-
не ку да ис кр сну ти; на пре до че ном ме сту на ла зио се ма ли али склад но уре ђе ни парк; 
ста ри ји брач ни пар се део је на клу пи и хра нио го лу бо ве; го спо дин до сто јан стве ног 
др жа ња ла га но је ше тао, хра ма ју ћи на де сну но гу, с да на шњим но ви на ма и јед ном 
ја бу ком у ке си; мла да же на, бле дог ан ђе о ског ли ка и ду ге ко се, не што је раз дра га но 
го во ри ла ма лом де ча ку; у огра ђе ном про сто ру с пе ском игра ла су се де ца; рад ни ци 
су ужур ба но ра ди ли на по ста мен ту за но ви спо ме ник.

Обра зо ва ње кра ља

„Ево и ово га при ме ра, дра ги мој Алек сан дре, ка жу да ку ка ви це, та ко се на и ме нази-
ва ју те пти це, ка да тре ба да сне су ја је, не пра ве гне зда не го их по ла жу у гне зда гу гут-
ки или го лу бо ва, и не ле же на њи ма ни ти из во де мла де; али ка да се мла да ку ка ви ца 
из ле же и по ра сте, она из ба цу је из гне зда оне с ко ји ма је до та да жи ве ла. По ста је ле па 
и ја ка пти ца, та ко да ла ко мо же за го спо да ри ти оста ли ма. И још ка жу да је гу гут ка то-
ли ко оду ше вље на ње ним из гле дом и др жа њем да је уоп ште не раз два ја од сво јих 
мла ду на ца...“ 

Кра ље вић Алек сан дар не ка ко ни је био оду ше вљен овим при ме ром, као да ње гов 
ста ри учи тељ – Ари сто тел – има још не што у ви ду, али је ње го вом де чач ком уму то 
из ми ца ло. Опет, не би се ваљ да с њим, на кон све га, играо ко је ка квим дво сми сли ца ма. 
За у стио је не што да упи та, ме ђу тим, од у стао је. Дан је био пре ви ше врео, чак и у овом 
се но ви том га ју на до мак пла вет ни ла мо ра; ка ње го вом хо ри зон ту Алек сан дров по глед 
че сто је стре мио. Оста ли де ча ци, из до брих по ро ди ца, су де ћи по оте жа лим кап ци ма 
и ту пим по гле ди ма, одав но ни су при сут ни на ча су.

„А кад смо већ код птич јег све та“, на ста вио је Ари сто тел на дах ну то и жи вах но, 
„ка жу да у Егип ту пти ца ко ја се зо ве га зи во да сло бод но уле ће у уста кро ко ди ла и чи-
сти им зу бе, укла ња ју ћи сит не ко ма де ме са ко је се ту за др жа ва ју; кро ко ди ли ма се ово 
до па да и уоп ште их не по вре ђу ју, прем да су зве ри кр во лоч не.“ „Шта ли му је да нас са 
овим пти чу ри на ма...?“, по ми слио је Алек сан дар, бла го из вив ши уста. „Де тлић, знаш 
ка ко из гле да де тлић, по ка зао сам ти“, Алек сан дар клим ну гла вом, пра мен пла ве ко се 
пао му је на очи, „он се спу шта низ др во као гу штер, на гла вач ке на сто ма ку. Хра ни се 
ин сек ти ма из ста бла и ве о ма бр зо уда ра кљу ном по ње му не би ли се до ко пао лар ви 
ко је су му на ро чи та по сла сти ца. А кос, знаш и за ње га, е, у Ар ка ди ји и Ки ле ни бе ле је 
бо је, са мо ту и ниг де ви ше, и ве о ма умил но и љуп ко пе ва; ко хо ће да га уло ви, мо ра 
да са че ка глу во до ба но ћи... Док ко зе...“, му ње ви то је Ари сто тел на пу стио по ље ор ни-
то ло ги је, „ко је жи ве на Кри ту, ако не ка ко бу ду по вре ђе не, сме ста тра га ју за биљ ком 
ко јој је име дик та мон и њо ме се ис це љу ју. А кор ња ча ма се не ка да до го ди да по је ду 
зми ју, обич но мла дун че; тад мо ра ју бр зо да се нај е ду ди вљег ори га на ина че уги ну; 
би ли су, знаш, не ки до ко ни па сти ри ко ји су хте ли да ис пи та ју чи та ву ствар; на кон што 
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је кор ња ча по је ла змиј че ни су јој до зво ли ли да се на је де ори га на та ко да је си ро та – 
уги ну ла; и та ко су они...“

Алек сан дар је до бро знао ко ли ки је об у хват Ари сто те ло вог ума и да ни је би ло 
ства ри под ка пом не бе ском ко јом се ни је по за ба вио, све с пти ца ма, ко за ма и оста лим 
зве ри њем. Са да га је, ме ђу тим, до не кле из да ло стр пље ње и за ва пио је: „О учи те љу, 
ни је ли би ло до ста о ко за ма и пти ца ма? Кад ће мо се опет вра ти ти Хо ме ру, ла во ви ма 
и ти гро ви ма? За вла да ње хо ћу да се спре мам и за бо је ве, не ћу да ви јам ко зе и кор ња-
че, ни по Ма ке до ни ји ни по Кри ту.“ Ње гов гром ки глас пре нуо је из по лу сна оста ле 
де ча ке. Па жња им се про бу ди ла чим је кра љев син по ме нуо бит ке и вла да ње. Пе сма 
зри ка ва ца по ста ла је за глу шу ју ћа на кон Алек сан дро ве упа ди це; об у зе ло га је ка ја ње. 
Пре ки да ње дру гих док го во ре, гру бо и нео те са но, ни је би ла ње го ва од ли ка; њу је 
углав ном ви ђао код свог оца, Фи ли па Јед но о ког. На сто јао је да не ли чи на ње га.

Ари сто тел је ћу тао не ко вре ме, по гле да упр тог у пла ви хо ри зонт. Пе сму зри ка ва ца 
у ми сли ма раш чла њи вао је у рит мич ке је ди ни це и ти хо је не што мр мљао. Ја сно је у 
овом мла ди ћу, ко ји му са да по ни зно тра жи опро штај што му је упао у реч, ви део да је 
пред о дре ђен за не што ве ли ко, али крат ког ве ка.

Ко нач но про го во ри: „Ка жу да ме ђу Ски ти ма, ко ји се зо ву Ге ло ни, по сто ји звер из-
ван ред но рет ка, због че га ју је ве о ма те шко ухва ти ти, као и због то га што ме ња бо ју, 
ко ја се зо ве та ран дрос. Ка жу још да ме ња бо ју свог кр зна пре ма ме сту на ко јем се 
на ла зи; по ста је исте бо је као др ве ће или зе мља, и уоп ште ме ста где се за тек не. Та 
про ме на бо је кр зна ве о ма је нео бич на. Дру га ство ре ња ме ња ју бо ју сво је ко же, као 
ка ме ле он или по лип. Али ова жи во ти ња је ве ли чи не би ка. А гла ва јој је као у је ле на.“

Спу шта ју ћи се ви ју га вом ста зом од се но ви тог га ја, по јар ком сун цу, Алек сан дар је 
раз ми шљао о да на шњој по ду ци. Схва ти ће већ, кад до ђе вре ме, шта је Учи тељ хтео да 
ка же. На дао се, ипак, да ће се уско ро вра ти ти Хо ме ру и упо тре бљи ви јим зна њи ма: ка ко 
до спе ти до кра ја све та, по гле да ти пре ко ли ти це у по нор а да ти се не за вр ти у гла ви.


