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ГЛАСОВИ

Жељ ка Га ври ло вић

ДА ВАЙ, ГРИ ША, ДА ВАЙ!
Ја, Шум ска, Пу но крв на, Ти ха Ди вљи на, Ви хо ро ва Не ве ста – у зо ру, бо со но га, бе рем 

ко при ве и зе ље, мо кро и ро сно, ула зе ћи у шу му све ду бље и ду бље. 
Мој је стан про пла нак, ма лен и са свих стра на за кло њен гу стом шу мом. Ту са мо 

Сун че во око до пи ре и, ето, оно ће ме гле да ти раз о де ве ну и рас пле са ну, по рит му пе-
сме ко ју чу јем из ну тра и ко ја ми раз го ре ва сва чу ла.

Да вай, Гри ша, да вай!

Смиљ је већ код сво јих ко шни ца, ван све та и ван вре ме на, са сво јом пра вом по ро-
ди цом. Ни ка да га ни сам пи та ла, јер сам слу ти ла да зна име сва ке пче ле и да са Ма ти-
цом па жљи во при пре ма са вр шен ство жи во та, ње ног и ње го вог. Ми слим да је во лео 
Ма ти цу као што му шка рац во ли же ну, из не појм љи вих ду ши них ду би на, да ле ко од 
све га те ле сног. 

Ме дведь и пчел ка

На сто лу се пу ши ми ри сна ку ку ру зна ка ша са зе љем и ко при вом. Ево и Сми ља са 
зе мља ном чи ни јом пу ном ов чи јег ки се лог мле ка.

Гле да ме ми лу ју ће док до руч ку је мо у ти ши ни. При ро да зу ји, бру ји, цвр ку ће, шу ми 
ли шће, рас хла ђу је нас ла хор ко ји од вре ме на до вре ме на до не се и по не ки ли стић 
на сто.

Ми смо од у век за јед но. Са мо што Смиљ има пла ве, а ја бра он очи.
Ка да нам је жи вот пре ци зно уцр тао тач ку су сре та, зна ла сам да је то за у век.
А Смиљ је са со бом, као за лог за веч ност, до вео ра сног бе лог ко ња ко ме сам од мах 

на де ну ла име Жењ ка Бу тов. Ка за ло ми се са мо.

(Да вай, Гри ша, да вай!)

Ја ха ла сам нео се дла ног Жењ ку, сва ки дан, сва ко пре под не, и за вре лих ле та, и по 
ве ја ви ци, и по да жду, и у сва кој при ли ци и не при ли ци. Не ка да по спа но при сло ње на 
гру ди ма на ње го ва ле ђа у спо ром ка су, не ка да ус прав на и од луч на, чвр сто га бу ти на ма 
сте жу ћи пре ко сла би на, а не ка да мах ни то, ди вље, опа сно и не при себ но. Уме ла сам да 
га раз и грам, рас пле шем, да га озно јим, пре гре јем, а он да сам и ја би ва ла пре гре ја на, 
озно је на, вре ла и опа сна. 
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Быстрее, быстрее, я горю!

На иви ци шу ме, мрк и прав као ја блан сто ји Гри ша. Жењ ка и да ље си ло ви то га ло-
пи ра, али без ме не.

Ја већ тр чим пре ма Гри ши, а он к ме ни. 
Гр ли мо се као Пр ви пут, као Увек.
Не знам ко ли ко ћу жи ве ти, али тој Гла ди не ћу на ћи име.

Да вай, Гри ша, да вай!

Пред ве че бле де зве зде уно се мир у мо ју ду шу.
Мо је су ми сли јед но став не.
Мо гла бих ре ћи да је то сре ћа.


