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ГЛАСОВИ

Са ша Ра дој чић

ГО СПО ДИН СО ВУ ЉА ГА
Во зи ли смо се, у вре ме по сле по но ћи а пре сви та ња, пре ко Те леч ке ви со рав ни, 

ко ја је, упр кос име ну ко је је обе ћа ва ло ди на ми чан ре љеф, би ла тек не што ви ша од 
јед не ве ли ке пло че по ста вље не пре ко бач ке рав ни це, над ви су ју ћи је мо жда два де се так 
ме та ра. Ту је тло пе ско ви то, по де сно за ви но гра де, али из не ког раз ло га по кри ве но је 
углав ном пше ни цом и ку ку ру зом, ко ји успе ва ју сла би је не го на плод ној цр ни ци. Мно-
го је не ис ко ри шће них пар це ла, за ра слих у ко ров и ши праж је, иде ал них ста ни шта за 
сит не гло да ре. А где има њих, има и оних ко ји их ло ве. Нај ви ше со ва, уве ри ли смо се.

На пр ву смо на и шли док је на сре ди ни пу та че ре чи ла свој улов. При ме тив ши нас, 
по ле те ла је да се скло ни, али су је фа ро ви за сле пи ли, та ко да је под ле те ла под ау то-
мо бил ко ји је ишао бр же од сто ки ло ме та ра на сат. Туп звук уда ра у бра ник био је ја сан. 
Пти ца то ни је мо гла да пре жи ви.

Уз бу ђе ни од тог до га ђа ја, ни смо од мах при ме ти ли да се са де сне стра не пу ту при-
бли жа ва ју још две пти це. Обе смо по ко си ли. Са да је то већ би ло ве о ма нео бич но, и 
по ста ја ло је све нео бич ни је. На сва ких две сто ти нак ме та ра на ле та ли смо на по јед ну, 
кат кад и две пти це, по истом сце на ри ју: за сле пље не све тло шћу фа ро ва, оне би се по-
ме ле, и уме сто да се скло не ле во или де сно од пу та, за ле та ле су се пре ма из во ру 
све тла и ги ну ле. Ли чи ло је то на не ки об ред ма сов ног са мо у би ства ме ђу со ва ма. Во-
зе ћи, за ми шљао сам ка ко из гле да пред њи део ау то мо би ла, ве ро ват но за ма зан кр вљу 
и уле пље ним пер јем и де ло ви ма тки ва. Са мо би тре ба ло да не ка од ових лу дих пти ца 
оште ти фа ро ве!

По сле не ко ли ко ми ну та, пти це су пре ста ле да се по ја вљу ју и за то сам, одах нув ши, 
убр зао. На јед ном, на пу ту опа зих чо ве ка ко ји се љу љао хо да ју ћи по ли ни ја ма ко је су 
раз два ја ле две тра ке пу та. Оштро сам скре нуо да га из бег нем и опсо вао. Оби ла зе ћи 
га са ле ве стра не, у маг но ве њу, јер је бр зи на би ла ве ли ка, ба цио сам по глед на, ка ко 
сам по ми слио, глу пу пи ја ни цу ко ји се вра ћа ку ћи из су сед ног у сво је се ло. Али оно 
што сам ви део, или ми се учи ни ло да сам ви део, би ло је не што од че га су ми трн ци 
пр о шли чи та вим те лом. Је си ли га осмо три ла, упи тао сам сво ју са пут ни цу, и из ње ног 
гла са од мах схва тио да је сте. За муц ку ју ћи, ре кла је, он, као да је имао... кљун. Мо ра да 
ми се при чи ни ло, до да ла је, све је то због сил них пти ца ко је смо зга зи ли. Али и ја сам 
при ме тио кљун, ре као сам, и круп не, окру гле, цр не очи гра бљи ви це. Ка ко је мо гу ће 
да нам се оба ма при чи ни ло исто? А опет, ка ко је мо гу ће да је то што смо ви де ли – 
ствар но? По же лео сам да се што бр же уда љи мо од тог ме ста, и још ја че при ти снуо 
па пу чи цу га са. До сле де ћег се ла не би тре ба ло да је ви ше од се дам-осам ки ло ме та ра. 
И та да се ау то мо бил за тре сао и за нео од не ког удар ца са зад ње стра не.

Ус пео сам да ис пра вим пу та њу, псу ју ћи те со ве ко је се за ле ћу – и пре тр нуо. Јер овај 
уда рац је до ла зио от по за ди. И био је при лич но јак. Не ма те пти це ко ја би мо гла да 
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ле ти та ко бр зо и да та квом си ли ном уда ри во зи ло у кре та њу. Ни сам сти гао да гла сно 
то из го во рим, јер сам га угле дао у де сном ре тро ви зо ру. Онај чо век ко јег смо за ма ло 
по ко си ли, оно ство ре ње, бо ље ре ћи, ле те ло је по ла ме тра над тлом, упо ре до с ау то-
мо би лом, и уда ра ло га не ком па ли цом. Мо ја са пут ни ца је ври ска ла у стра ху.

Ни је би ло вре ме на да ди ску ту је мо о то ме ко је или шта је то што нас на па да; тре-
ба ло је по бе ћи. По ку шао сам да убр зам, иа ко смо се већ кре та ли знат но бр же не го 
што је то би ло без бед но. Уза луд. Го спо дин Со ву ља га је оче вид но био у ста њу да нас 
пра ти. Го спо дин Со ву ља га! То име ми је до шло не ка ко са мо од се бе, као да ми је не ко 
до шап нуо, и пот пу но је од го ва ра ло оно ме ко ме је би ло на ме ње но.

Овај је са да ле тео над ау то мо би лом и лу пао у тан ки лим кро ва. Шта је ово, шта је 
ово? – ви ка ла је мо ја са пут ни ца, а ми слим да сам и ја ви као, по ми шља ју ћи да ће кров 
по пу сти ти и да ће то би ће упа сти ме ђу нас. Али оно се та да пре ба ци ло на пред, та ко 
да смо ја сно мо гли да га ви ди мо. За и ста, на људ ско те ло би ла је на так ну та гла ва не ке 
ноћ не пти це. Же сто ко је лу па ло кљу ном по ста клу шо фер шајб не, и при ме ти ли смо да 
су му цр не очи уо кви ре не злат но жу том бо јом, што их је чи ни ло још опа сни јим. По ку-
ша вао сам да га зба цим са ау то мо би ла, на гло ко чио, убр за вао, ци мао во лан ле во-де сно, 
но ни шта ни је по ма га ло. Го спо дин Со ву ља га ни је од сту пао.

На сре ћу, убр зо смо сти гли до се ла. На ули ца ма ни је би ло ни ко га, али већ са пр вим 
ку ћа ма, би ће ко је нас је на па ло, не где се скло ни ло, при кри ло, та ко да сам, још увек 
ве о ма уз бу ђен, за у ста вио ау то мо бил ма ло иза глав ног рас кр шћа у се лу и ре као са пут-
ни ци да ће мо ов де оста ти до ју тра, и да до та да не из ла зи мо на по ље. Она се са гла си ла 
и та ко смо за спа ли, се де ћи на сво јим се ди шти ма.

Тог ју тра, ра но ра ни о ци су у сре ди шту се ла за те кли пре вр нут ау то мо бил, сав пре-
кри вен птич јим из ме том. Чи ни ло се да у во зи лу ни је би ло ни ко га, али, ка да је је дан 
од ме шта на отво рио вра та, кроз њих су из ле те ле две ма ле си ве со ве и, уз бу ђе но ци-
че ћи, од ле те ле не где пре ма сун цу ко је је по ла ко из ла зи ло и бо ји ло не бо у ру ме но.

БА БА, ПА ТУ ЉАК И ВЕ ПАР

Пу то ва ње о ко јем ћу вам при ча ти де си ло се пре не го што су уре ђа ји за на ви га ци ју 
по ста ли уо би ча је ни део опре ме ау то мо би ла. Јер, да смо има ли та кву спра ву, не би смо 
с ау то-пу та иза шли на по гре шној пе тљи, и не би смо се из гу би ли у ла ви рин ту за ви је них 
и уских пу те ва на об рон ци ма Ме че ка у Ма ђар ској. Би ла је ду бо ка ноћ, ни ко га већ дуго 
ни смо сре ли на дру му ко ји је кри ву дао и сва ки час нас до во дио до нео зна че них рас-
кр шћа, пред ко ји ма би смо за ста ја ли у све ве ћој не при ли ци, осе ћа ју ћи да се све ду бље 
за вла чи мо у про стор ко ји као да ни је од ово га све та и ко ји нам не ће ла ко до пу сти ти 
да из ње га иза ђе мо. Не јед ном, пу те љак ко ји би смо ода бра ли по ка зао би се као сле па 
ста за, јед но став но би се за вр ша вао усред ни че га, и при мо ра вао нас да се па жљи во 
окре не мо и вра ти мо. Ни је би ло ни зве зда ни ме се ца по мо ћу ко јих би смо, као по мор ци, 
мо гли да бар при бли жно од ре ди мо сво је ме сто и пра вац кре та ња. Сву да око нас би ла 
је шу ма, гу сто др ве ће, чи је су кро шње кат кад пот пу но над ви си ва ле уске и оро ну ле 
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ас фалт не тра ке. От куд то ли ко шу ме на Ме че ку, по ми слио сам, при се ћа ју ћи се сво јих 
ра ни јих про ла за ка тим пре де лом, ту где би тре ба ло да су ра су та пи то ма се ла, окру-
же на ви но гра ди ма и воћ ња ци ма.

Рас по ло же ње у во зи лу се ме ња ло, од љут ње због по гре шног скре та ња, пре ко збу-
ње но сти пред рас кр шћи ма на ко ји ма је тре ба ло до не ти од лу ку о да љем сме ру, а 
ни смо има ли на осно ву че га да је до не се мо, до већ ве ли ке за бри ну то сти, ка да смо 
схва ти ли да се до брих по ла са та вр ти мо укруг по не по зна том пре де лу. Пао је и пред-
лог да се за у ста ви мо и че ка мо ју тро, али је од мах био од ба чен. По глед на там не, го то во 
цр не ду би не шу ме ко ја нас је окру жи ва ла, до вољ но је го во рио про тив. На ста ви ће мо, 
не где мо ра мо иза ћи. Ни је Ма ђар ска то ли ко ве ли ка. На ту до сет ку, ко ја ни је би ла не ки 
би сер ду хо ви то сти, сви смо се на сме ја ли, гла сни је не го што би смо то учи ни ли ина че. 
Смех нас је рас те ре ћи вао, па смо на ста ви ли да ни же мо ша ле на ра чун сво је си ту а ци-
је. Сме ја ли смо се то ли ко гла сно да је, ве ру јем, тај смех над ја ча вао звук мо то ра на шег 
во зи ла. У тре нут ку ми је кроз гла ву про шла ми сао да нас тај смех ујед но и ода је, и да 
мо же да при ву че оно че га смо се ма ло час упла ши ли, од ба цу ју ћи пред лог да се за у ста-
ви мо. Шта, то ни сам мо гао да за ми слим, али сам све ви ше би вао си гу ран да та мо на-
по љу не че га има, и да не ће при ја тељ ски до че ка ти нас, уље зе.

За то сам ућу тао, а вр ло бр зо су и оста ли по то ну ли у сво је ми сли, мо жда слич не 
мо ји ма. Уто, иза јед не оштре кри ви не, во зач је на гло за ко чио. Пред на ма је, на сред 
пу та, ста ја ла нео бич на гру па. Нај бли жа је би ла јед на ста ра же на, по гну та ско ро под 
пра вим углом, али без шта па на ко ји би се осла ња ла, а иза ње, чо век ни ско га, го то во 
па ту ља стог ра ста, и је дан ве ли ки ве пар. Жи во ти ња је би ла нео бич но мир на, мо жда 
не ка вр ста кућ ног љу бим ца, по ми слио сам. Наш во зач, ко ји је го во рио ма ђар ски, 
отво рио је про зор и опре зно про ви рио. Ни је му па да ло на па мет да иза ђе. Упи тао је 
ста ри цу не што што ни сам раз у мео, ве ро ват но о то ме где се на ла зи мо, а она му је од-
го во ри ла, и по том се на сме ја ла, не у год ним, кре шта вим гла сом. На то је во зач још 
не што упи тао, а ста ри ца је, по ка зу ју ћи ру ком не где иза нас, не што ду же од го ва ра ла, 
и по том по но во по че ла да се сме је. На ње но кре шта ње огла си ли су се и пра ти о ци. 
Па ту љак сит ним, ви со ким ки ко том, а ве пар грок та њем у ко ме сам та ко ђе пре по знао 
не ку вр сту сме ха. Сви у ко ли ма смо би ли ужа сну ти тим зву ко ви ма.

Во зач се окре нуо бр же не го што је из гле да ло мо гу ће на том уском пу ту, при ти снуо 
гас и, хи та ју ћи та ко бр зо да у не ко ли ко на вра та ума ло ни смо из ле те ли са пу та, на рас-
кр шћи ма се го то во тре нут но, без раз ми шља ња, од лу чу ју ћи за пра вац, по сле не ких 
де се так ми ну та из вео нас из за ча ра не шу ме. По сле још ма ло, са да знат но мир ни је, 
во жње, об ре ли смо се у пред гра ђу Пе чу ја, ме ђу љу ди ма. Мо гло се ја сно осе ти ти олак-
ша ње у ко ли ма, иа ко ни ко од нас ни је пу штао од се бе ни реч. Ћут ке смо се во зи ли све 
до гра ни це, и ка да нас је та мо по ли ца јац по здра вио и упи тао ку да иде мо, то је би ла 
по твр да да смо се вра ти ли у свој свет. Про го ва ра ју ћи, учи ни ло ми се као да пр ви пут 
по сле мно го вре ме на из го ва рам ре чи, као да их из го ва рам на је зи ку ко ји сам не ка да 
до бро знао, али го ди на ма ни сам био у при ли ци да га ко ри стим. Ку ћи, ре као сам. Иде мо 
ку ћи. Вра ћа мо се са пу та.

Се ћа ње на лу та ње по шум ском ла ви рин ту, и на су срет са ба бом, па туљ ком и њи-
хо вим ве пром, по ла ко је бле де ло. Све до да нас.
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Био сам овог пре по дне ва у по шти, че као у ре ду да пре дам не ко ли ко пре по ру че них 
пи са ма. Ред се по ме рао спо ро. Да пре кра тим вре ме, зве рао сам око се бе, и – ! У дру гом 
ре ду, та мо где се по ди же но вац и пла ћа ју ра чу ни, при ме тио сам ве о ма ста ру, сме жу ра-
ну же ну, а иза ње ве о ма ни ског чо ве ка са круп ним, го ја зним мла ди ћем. По гле дав ши у 
мом прав цу, ста ри ца ми је до вик ну ла, до бар дан, ком ши ја, и по че ла да се сме је, да кре-
шти, све гла сни је, све стра шни је. На то је па ту љак од го во рио ври ска њем, а го ро стас 
ду бо ким сме хом ко ји је по вре ме но ли чио на грок та ње. Пра те ћи их, као не ки ђа во љи 
хор, чи та ва са ла у по шти пра сну ла је у смех, сви, осим ме не, ки ко та ли су се или гро хо том 
сме ја ли, кре ве ље ћи ли ца у гро теск не ма ске, за це њи ва ли се од сме ха, фрк та ли и тре сли 
гла ва ма, и док сам бр зо из ла зио, бе жао из тог зве ри ња ка, све ми је по ста ло ја сно.

Сти гли смо ку ћи и до ве ли са со бом оно што ни смо сме ли. Де мон ски смех се ши рио 
гра дом, увла чио се у згра де, про ла зио кроз зи до ве, за хва тао љу де у њи хо вим со ба ма, 
усред ка квог по сла, или на по љу, у шет њи, и они би му се та ко ђе при дру жи ли, це ре-
ка ју ћи се или ки ко ћу ћи, у не ве ри ци, у ужа су, не спо соб ни да се за у ста ве. Са мо су њихо-
ве ши ром отво ре не, ужа гре не очи от кри ва ле са ка квим на по ром се од у пи ру, уза луд.

До ју рио сам до сво га ста на, сео да за пи шем ово, ову при чу ко ју ће мо жда јед ном 
не ко на ћи и про чи та ти, и са да че кам да до ђу, да чу јем њи хов глас, њи хов смех, пред 
ко јим ћу или по су ста ти и про па сти, или ћу по ста ти ње гов део.

ДУ ША ПРО ФЕ СО РА НИ КО ЛИ ЋА

Про фе сор Ни ко лић је већ био у пен зи ји, али је и да ље ре дов но, сва ко га да на из у-
зев не де ље, од ла зио на фа кул тет и ра дио у свом не ка да шњем ка би не ту, ко ји су са да 
ко ри сти ла два ње го ва бив ша аси стен та, у ме ђу вре ме ну уна пре ђе на у ван ред не про-
фе со ре. Ни они, ни упра ва фа кул те та, ни су хте ли да ус кра те то про фе со ру Ни ко ли ћу. 
Уо ста лом, он је до ла зио око де вет ују тро, ра дио до по дне ва, и он да би, по што би по-
раз го ва рао и по пио ка фу са про фе со ри ма Ва си ћем и Па вло ви ћем, ко ји су др жа ли 
ча со ве по сле под не, од ла зио пе ши це ку ћи. Ста но вао је у Све то гор ској ули ци, а то је 
од згра де фа кул те та, чак и ње го вим ста рач ким ко ра ком, уда ље но је два пет на е стак 
ми ну та. До бра шет ња по сле пре да ног ра да.

Упра во се при пре мао за пи са ње сту ди је о сим бо ли ци ду ше, иш чи та вао је обим ну 
ли те ра ту ру, ва дио из во де, ис пи си вао бе ле шке. За па зио је ве ро ва ње не ких ста рих 
на ро да да се ду ша мо же осло бо ди ти те ла у об ли ку леп ти ра. То се по пра ви лу де ша ва 
по сле те ле сне смр ти, али нај ве ћи му дра ци, ко ји се за то ду го и на пор но спре ма ју, могу 
да по стиг ну осло ба ђа ње ду ше и по соп стве ној во љи. Аске за во ди ек ста зи, за пи сао је 
у бе ле жни цу.

Жи вот про фе со ра Ни ко ли ћа осла њао се на ду го трај не на ви ке. Обла чио се од ре-
ђе ним ре до сле дом, ко ји се у лет њим ме се ци ма окон ча вао ча ра па ма и ци пе ла ма, 
спре мао се би увек исти до ру чак, истим на лив пе ром бе ле жио план ра да за за по че ти 
дан, то ли ко и то ли ко са ти за тај и тај за да так. Ни је би ло дру га чи је ни тог ју тра.

По што је окон чао оброк и за пи сао шта на ме ра ва да учи ни до кра ја да на, про фе сор 
је кра јич ком ока при ме тио не ки по крет. Окре нуо се и ви део – круп ног леп ти ра! Крила 
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обо је них у за га си то пла во и цр ве но, ле тео је по со би и спу стио се на ци пе ле ко је су 
че ка ле про фе со ра Ни ко ли ћа да их обу је. Баш нео бич но, по ми сли, ево in vi vo пред ме-
та мо је сту ди је. Зна чи ли то да сам му драц? На сме јао се на сво ју до сет ку. Али ода кле 
ов де, при ја не? Си гур но је ушао, за кљу чи про фе сор, кроз про зор ко ји је це ле но ћи 
ста јао отво рен, и са да тра жи из лаз. Па жљи во, да не уз не ми ри леп ти ра, отво рио је 
по но во про зор. Леп тир се по ме рио на за ве су. Два-три ле пе та кри лом до сло бо де.

Про фе сор Ни ко лић од јед ном осе ти нео бја шњи ву про ме ну рас по ло же ња. Не што 
у ње му хте ло је да спре чи леп ти ра да иза ђе. Ни је тре ба ло да отва ра про зор. И тек што 
је то по ми слио, леп тир из ле те на по ље. Ле лу ја во је леб део не ко ли ко се кун ди пред 
про зо ром, а он да кре ну на до ле.

Про фе сор је на бр зи ну на зуо ци пе ле и ис тр чао из ста на, ко ли ко год је бр зо мо гао, 
и си шао на ули цу. Освр тао се око се бе и на по слет ку – угле дао леп ти ра, ни де се так 
ме та ра уда ље ног од ње га, ка ко, љу ља ју ћи се у ва зду ху от при ли ке ме тар из над тла, 
на пре ду је Све то гор ском ули цом. Про фе сор по жу ри ка ње му, али ни леп тир се ни је 
пре да вао. Упор но, одр жа ва ју ћи ви си ну, при лич но бр зо, ле тео је низ ули цу.

Ма ри ја Ра до ва но вић, сту дент ки ња Фи ло ло шког фа кул те та, ју трос је жу ри ла на 
ча со ве. Кре ну ла је пе ши це, леп је дан, за што да се гу ра по тро леј бу си ма, и са да је гази-
ла си гур ним ко ра ком. Раз лог ви ше да кре не пе ши це би ла је же ља да про ше та сво ју 
те то ва жу. Био је то њен но ви ко рак на пу ту лич не еман ци па ци је. Пр ву го ди ну сту ди ја 
је ма ње-ви ше утро ши ла на то да се што је мо гу ће пот пу ни је осло бо ди свог ју жњач ког 
ак цен та, као и да ко нач но са вла да свих се дам срп ских па де жа. Ко ни је ро ђен на ју гу, 
не ма пој ма ко ли ко је то те шко. Њој се и са да, ту и та мо, ако се опу сти и осла би јој па жња, 
про ву че не ки ак це нат на прет по след њем сло гу.

Те то ва жа ко ју је ура ди ла би ла је део ње ног про гра ма еман ци па ци је. Да ла је да јој 
ис цр та ју лик леп ти ра у пла вој и цр ве ној бо ји. Сме ште на на са мом дну ле ђа, та мо где 
она пре ста ју да се та ко на зи ва ју, те то ва жа је до би ја ла на жи во сти, по кре тљи во сти и, 
ве ро ва ла је Ма ри ја, на при влач но сти. За то је но си ла крат ку ма ји цу, ко ја се за вр ша ва ла 
тик из над леп ти ра. И ка ко је она бр зим хо дом ишла кроз град, ка ко се ма ји ца по ди за-
ла и спу шта ла, а Ма ри ји ни бо ко ви се по ме ра ли ле во-де сно у рит му ко ра ка, та ко се 
цр теж на ње ним ле ђи ма по кре тао и љу љао, и из да љи не је за и ста не ко мо гао да по-
ми сли ка ко то не ки ег зо тич ни леп тир упо зна је Бе о град.

Да је тај не ко при зор гле дао са стра не, ви део би Ма ри ју ка ко бр зо хо да пре ма углу 
Све то гор ске и Це тињ ске, и про фе со ра Ни ко ли ћа ка ко трч ка у истом прав цу, де се так 
ме та ра уда љен од де вој ке. Пре сти за ли су их ау то мо би ли и тро леј бу си. Тог ју тра је би ла, 
ка ко се че сто де ша ва по след њих го ди на, при лич на са о бра ћај на гу жва у цен тру гра да.

При бли жив ши се углу, Ма ри ја при ме ти да зе ле но све тло на пе шач ком се ма фо ру 
по чи ње да треп ће. По тр ча ка ко би сти гла да пре ђе ули цу пре не го што кре не ре ка 
во зи ла.

Леп тир ис пред про фе со ра Ни ко ли ћа, ко ји је до та да ле тео бр зо, али ипак у окви ру 
про фе со ро вих мо гућ но сти да га сле ди, на гло убр за. Е, па, не ћеш, по ми сли про фе сор, 
и ско чи за њим.

Сле де ће што се чу ло би ла је шкри па коч ни ца и је дан туп удар, па још је дан. Про-
фе сор Ни ко лић је ле жао на сред рас кр сни це, а из раз би је не гла ве кло ко та ла је крв и 
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ши ри ла се по ас фал ту. Ус пла хи ре ни во зач је го во рио оку пље ним љу ди ма да је ста рац 
бу квал но ско чио пред ње га, да је за ко чио, али... Мо жда је са мо у би ство, про мр мља 
не ко. Ма не, си ро ти де да је ве ро ват но био ра се јан, од вра ти дру ги глас. Да ли је не ко 
звао хит ну по моћ?, упи та тре ћи.

Про фе сор Ни ко лић је све то ви део и чуо као кроз ма глу, и све сла би је. Јак је био само 
то пао и пр ља ви ми рис ас фал та, бен зи на и кр ви. Осе тив ши да уми ре, по ми сли да ће 
из над свог сло мље ног те ла угле да ти леп ти ра ка ко ла га но уз ле ће и од ла зи, пре ко ули це, 
гра да, све та. Леп тир пла вих и цр ве них бо ја, као онај ко јег је пра тио.

Али ни је при ме тио ни шта, чак ни док је по след њи дах из ла зио из ње га.


