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ГЛАСО
ВИ

Ср ђан В. Те шин

МАЈ КЕ ЊИ ХО ВИХ СТРА ХО ВА
Не ма то ли ко до Ма ра да га ла. Чим је то ре кла, Па ште ти ца се угри зе за је зик. Френ-

цен не под но си да му не ко про ти ву ре чи. Ба ла ви це! Из раз др ље ног џе па на ле вом 
ру ка ву ма скир не блу зе во зач хи тро из ва ди нов ча ни цу од сто бан са во и са. Ћу ти ба рем 
до Це ре ре, а мо жеш чак и до Бри јан це! Ма ше нов ча ни цом ис пред су во за чи ци ног ли ца, 
пре се че ног по че лу огав ном бра зго ти ном. Ма мла зе! Та кр шна де вој ка га се не пла ши. 
Иа ко ве те ран су ро вог ра та са Па ра па га лом, Френ цен је ипак кра теж, пун ожи ља ка 
скри ве них под уни фор мом. На кон де се так ми ну та ду ре ња, во зач при ме ти ка ко мо тор 
вре ме шног „дај ца“ ис пу шта сум њи ве зву ке. Френ цен се окре ну ка про зор че ту којe 
гле да у уну тра шњост при ко ли це ка ми о на. Про фе сор и Де да, чу ва ри ре гру то ва ни у 
ма ра да гал ску ми ли ци ју из ре до ва Сре ског удру же ња за днев ни и ноћ ни над зор, буд но 
др же на ни ша ну че тво ро не срећ ни ка. Пих! Френ цен бе сно тре сне по во ла ну не сра змер-
но ве ли ким ша ка ма у од но су на си ћу шно те ло. Дајц за брек ће, за тре се се и ко нач но 
ста не на јед ној кри ви ни из ло ка ног пу та ко ји за ку ча сто во ди до Игле си је, ода кле се 
да ље ра чва на де сно ка Це ре ри и на ле во ка Но во ко ми ју. Јад ни дајц. До бар је био док 
се ко тр љао. Па ште ти ца љу ти то ис ко чи из ка ми о на. За ђе по за ди, по диг не из бу ше ну и 
блат ња ву це ра ду и ки се ло се за сме је. Хајнц, имаш сре ће. Ову дво ји цу Па ра па га ла ца смо 
по ку пи ли у ау то-сер ви су. Френ цен се, до тад скри вен иза ње них ле ђа, по диг не на пр сте. 
Про ви ри у мрак при ко ли це. Вас дво ји ца, на по ље! Из ка ми о на пр во ис ко чи тип с алу-
ми ни јум ском но гом и – креп ко хра мљу ћи тим ве штач ким и уко че ним удом – скло ни 
се у стра ну. Френ цен га по тап ша по ра ме ну. Мај сто ре, мај сто ре, сад ћеш за гњу ри ти 
гла ву под ха у бу. Иде мо! Утом из при ко ли це, не ка ко смо та но, с гу зи цом на пред, ис пу зи 
гло ма зни кли нац, с че ки ња стим, ри ђим бр ко ви ма, ор лов ским но сом и ту па вим по гле-
дом. Не мој те, шта ја знам о мо то ри ма? Ујак зна, ја не знам ни шта. По пра вљам би ци кле. 
Ме њам гу ме и коч ни це, под ма зу јем сај ле и ле жа је ве. Ни шта ви ше. Па ште ти ца се гро хо-
том за сме ја. При ђе му и по ну ди га ци га ре том. И не до че кав ши да овај из ку ти је дрхта-
вим пр сти ма из ву че ци га ре ту, шче па га из ме ђу но гу и сил но сти сну. Кли нац за ски чи. 
Па ште ти ца га од гур ну од се бе. Из ко жне фу тро ле из ву че бе ре ту и ода ла ми га по но су. 
Крв му шик ну из обе но здр ве. Ву ци то де бе ло ду пе код уја ка и ра ди шта ти ка же! Про-
фе сор и Де да све то по сма тра ју ћут ке. Уве ри ли су се то ли ко пу та да с ма ра да гал ском 
ми ли ци јом не ма за је ба ва ња. Ти про ста ци су ка дри да чо ве ку про спу цре ва ни због 
че га, из чи стог ће фа. Вас две да оста ни те на сво јим ме сти ма. Не мр дај те ни тре па-
ви ца ма. Да ли сте раз у ме ле шта вам го во рим? Ста ри ја, коц ка ста же на клим ну гла вом. 
Гр ли труд ни цу ко ја јој је по ло жи ла гла ву на ра ме. Обе де лу ју умор но и си ро ма шно, 
об у че не у јед на ко ис пра не ха љи не. Про фе сор про ду жи до Френ це на, ко ји по сма тра 
ка ко мај стор и ње гов де бел гу зи ро ђак прч ка ју по дај цо вом мо то ру. А ка ко си ти, мај-
стор-ква ри шу, остао без но ге? Овај ни шта не од го во ри Френ це ну. Ти си од оних ко ји ма 
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тре ба чу па ти ре чи из уста, зар не? Мај стор оста ви алат и за у зе по ни зан став. На ко ти 
171. Чув ши то, Френ цен лу пи ша ком о на тру лу ка ро се ри ју ка ми о на. На ко ти 171? Та мо 
где смо са ти ра ли ва ше ба та љо не као ши би це? Е, мој, бо га љу, ко ли ко вре ди сад тво је 
ју на штво? Мај стор, као да не при ме ћу је ства ри и љу де око се бе, на ста ви да тра га за 
ква ром. Про фе сор и Френ цен се до ше украј пу та и при па ли ше по јед ну. За што те 
зо ву Френ цен? Во за ча ка ми о на из не на ди ово пи та ње из го во ре но на књи жев но ко рект-
ном ма ра да гал ском. Френ цен је био тр кач ки ас, али је за вр шио као во зач мр твач ких 
ко ла. Пре ра та сам по ма гао оцу, са да по ма жем се стри. Има мо по ро дич ну фир му ко ја се 
ба ви тран спор том по кој ни ка. Ла ка ло ва. Про фе сор се осмех ну. А Па ште ти ца? Шта 
зна чи? Френ цен му ша ком пре кри уста. Пссссст! Пссссст! Не мој да до ђе до ње них уши ју, 
нај е ба ћеш! Про сто да знаш, за сво је до бро, Па ште ти ца је „му до лов ка“, про тив пе ша-
диј ска ми на. Уби ја ње па ра па гал ских ге а ка рад ним да ном јој је хо би, знаш ли то? Ви ше 
во ли да је зо ве мо Мај ка, што је ствар но без ве зе, јер она не ма де це, већ у утро би но си 
свих се дам смрт них гре хо ва. Чак и мр зи де цу. Про фе сор по ми сли ка ко је то до бра при ча 
за раз ра ду. Мо ра је на пи са ти, кад-тад. У ње го вој по ро ди ци сви су би ли љу ди од пе ра. 
Па ште ти ца и Де да у ти ши ни гле да ју низ пут и осма тра ју. Већ је осам са ти. Ра ни је тог 
ју тра, ми ли ци ја Ма ра да га ла и чу ва ри Сре ског удру же ња за днев ни и ноћ ни над зор 
упа ли су у пред гра ђе Па ра па га ла и за ро би ли пр ве кр ме љи ве Па ра па гал це на ко је су 
на ле те ли. Био је то освет нич ки по ход. Прет ход не но ћи су па ра па гал ски ко ман до си 
сти гли чак до Це ре ре и Бри јан це, ру стич них за се ла ка ис ту ре них ис пред Ма ра да га ла 
и уби ли сук на ра, глу во не мог чо ве ка чи стог ср ца, до се ље ни ка из Па ле са. То се не опра-
шта. Па ште ти ца за чу ко ме ша ње у ка ми о ну. Окре ну се и видe ка ко је ба ба ру ком по зи ва 
да при ђе. Упи шки ће се, јад ни ца. Имај ср ца. Пу сти је да се олак ша у не ком шу мар ку. Па ште-
ти ца пре вр ну очи ма. Де да, до ла зи ова мо. Про се ди чо век, ко ме је уни фор ма ста ја ла 
као да је мар шал, а не чу вар-тре ће по зи вац, при ђе Па ште ти ци. По мо зи ба би да спу сти 
де бе лу из при ко ли це и од ве ди је у онај шу ма рак да пи ша. Труд ни ца иде но гу пред но гу, 
Де да за њом. Куд си ти по шла? На зад! Ба ба се бес по го вор но вра ти под це ра ду. Кад су 
за шли у гр мље, Де да за ста де, а труд ни ца про ду жи. Чу је се ка ко јак млаз из ла зи из ње. 
Ни је још ни уста ла, кад се пред њом ство ри Де да. Хај де, зла то, ди жи гу зу. Та ко. Сад се 
ухва ти ру ка ма за ово тан ко ста бло. Труд ни ца у стра ху устук ну. Де да при сло ни цев 
ка ла шњи ко ва на њен на бре кли сто мак. Бум! Она за је ца, окре ну се и ухва ти обе ма рука-
ма за из бра зда ну ко ру ба гре ма, а по том се на тр ћи. Де да јој пре ба ци дро ња ву ха љи ну 
пре ко ле ђа. Не маш га ћи це, ни дла чи це! И ја сам пред сва ки по ро ђај бри јао сво ју же ну. 
Ре кле нам ба би це и док то ри да та ко тре ба. По ла ко, де те, све ће би ти у ре ду. Де да за-
ба ци пу шку пре ко ра ме на и от коп ча шлиц. Пр ља вим пр сти ма раз мак ну ње не там но-
пла ве усми не, а ње гов укру ће ни уд ла ко уђе у труд ни чи ну оте клу ва ги ну. Ево га, ево 
га... На кон ми нут-дв а, Де да лу пи ко ји пут труд ни цу по бе лим гу зо ви ма, а за тим на ву че 
пре ко њих ха љи ну, о ко ју се обри са. Го то во. Иде мо. Шта цми здриш, не ћеш за труд не-
ти. Ево ти сто бан са во и са, ку пи де те ту по клон од ме не. Кад су до шли до по ква ре ног 
дај ца, Па ште ти ца од мах при ме ти да не што ни је у ре ду с труд ни цом из об ли че ном од 
бле ди ла и му са вом од су за. Де да, смра де бо ле сни! По ју ри с ре пе ти ра ним пи што љем 
за њим. Френ цен и Про фе сор ско чи ше у тре ну и по ју ри ше ка Па ште ти ци и Де ди. Кли нац 
ис ко ри сти тре ну так њи хо ве не па жње и да де се у трк. То при ме ти Па ште ти ца и за пу ца. 
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Га де је дан уро кљи ви! Мла дић на пра ви не ко ли ко из ве шта че них пи ру е та, и смрт но по-
го ђен у ле ђа, па де у пра ши ну. Мај стор за чу до ни тад не ди же гла ву. Као да га се сва та 
стр ка не ти че. Ван свих де ша ва ња, он за луд но тра га и тра га и тра га за ква ром. Па ште-
ти ца на ре ди Де ди и Про фе со ру да устре ље ног уба це у ка ми он. По жу ри те! Је два су 
уне ли у при ко ли цу из ре ше та но мла ди ће во те ло. Ба ци ли су га ис пред ба би них и труд-
ни чи них но гу. Крв по ла га но оти че у јед ну по за ма шну ру пу у зар ђа лом по ду. Де, де, 
не ће ни ко са зна ти! Ба ба те ши труд ни цу, ко ја кре ну да по вра ћа по ле шу. Френ цен 
при ђе мај сто ру и уне се му се у ли це. Тро шиш нам вре ме, ма то ри! Ка кав си ти то мај-
стор? По пра вљај или ћу ти са су ти ра фал у ту је ди ну здра ву но гу ко ју имаш! Мај стор 
на ста ви да че пр ка по мо то ру дај ца. Чу је ка ко се Ма ра да гал ци сва ђа ју из ме ђу се бе и 
ка ко же не у ка ми о ну ри да ју, али не чу је при кра да ње па ра па гадлских ко ман до са, ко ји 
се гип ких и ла ких ко ра ка кре ћу око по ква ре ног ка ми о на. Из не на ђе ни, Френ цен, Па-
ште ти ца, Де да и Про фе сор не ма ју вре ме на да за у зму би ло ка кав од брам бе ни по ло жај. 
Оп ко ље ни, сто је та ко бу да ла сто и не моћ но на го ми ли, окре ну ти јед но дру гом ле ђи ма, 
с оруж јем на го товс. У два-три круп на ко ра ка ис пред њих се, на чи сти ни, ство ри ви-
жља сти мла дић. Је два да је био при стој но об у чен. Уни фор ма му је би ла раз др ље на, 
цр не чи зме од ја ре ће ко же пр ља ве и рас пе тља не. Епо ле те му се сја је на не у мо љи вом 
сун цу. До бро. Окре ну се ка сво јим вој ни ци ма. На миг ну, па из да ко ман ду. Нек црк ну! 
За чу је се гр мља ви на из пу шча них це ви. Ма ра да гал ски ми ли цај ци и чу ва ри скљо ка ју 
се у тре ну јед ни пре ко дру гих, не ис па лив ши ни мет ка. Па ра па гал ски офи цир их пљу не 
и про ђе по ред њих с пре зи ром. У уну тра шњо сти дај ца је као у фу ру ни. Труд ни чин дах 
је све кра ћи и су вљи. Из ба би ног гр ла до ла зе не ка кви ку кав ни је ца ји. Офи цир угле да 
сво ју труд ну же ну. При ско чи јој у по моћ. Труд ни ца се уко чи од не мо ћи и стра ха. А он-
да му, углас, ис при ча ше исту ствар: мај стор их је спа сао! Пре тва рао се да не уме да 
по пра ви квар на мо то ру ка ми о на, наш хе рој! Пре ти ли су нам да ће нас све по би ти! А, он, 
а он, та ко... Офи цир их узе под ру ку и од ве де до из ре ше та них ле ше ва Ма ра да га ла ца. 
Све их из га зи те! И же не их га зе и шу ти ра ју бо сим но га ма и ври ште до не ба од бе са. 
Офи цир и па ра па гал ски вој ни ци цр ко ше од сме ха. А мај стор, уса мљен у свом стра ху, 
и да ље тра га за ква ром, ша хов ским про бле мом из ван ње го вих мај стор ских мо ћи. 


