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ГЛАСОВИ

Са ша Кне же вић

СВЕ СМР ТИ БА БЕ РУ ЖЕ
– Шта ти знаш, мо ја Ру жо, шта је де пре си ја! Бо ро је био Ру жин нај мла ђи ђе вер. 

Би ја ше ли јеп ко ђе вој ка кад је до шла у Ко сти ће. Сад се не ка ко и он зба био, ма да је још 
уви јек остао она ко го спо да раст и фин ми мо дру ге Ко сти ће. А се ло је го во ри ло: Шта 
учи ни Са рај во од на ког мом ка? Се ло ко се ло. Ни је Ру жа ни кад во ље ла ни да чу је шта је 
се ло за њ го во ри ло. А се ло је мо ра ло о сва ко ме има ти шта ре ћи. Но ћи су ду ге. Зим ске 
су би ле од у ви јек, али на ро чи то ка ко је ова цр на елек три ка до шла и на род ку пио ра-
дио, те ле ви зи ју. Ни ко се ви ше не пи та што ти иза по но ћи го ри жа ру ља у со би. А љет не 
су још го ре. На род се пре мо ри, па за спи ма ло у пр ви мрак и он да се про бу ди пред 
зо ру и не зна куд би са со бом. И он да их има та ко и кре ну по ку ћа ма, ва ја ти ма, шљи-
ви ци ма. А се ло је ма ло, свак је сва ко ме не ки род и кад не ко га за пад не тај на гон за 
шва ле ра ци јом, ни је ни ма ло ла ко.

– Бар да има мо учи те љи цу? Же не су на мје сто учи те љи це спо ми ња ле шу ма ра, али 
по тај но и сва ка ко ми мо Ру же. Њој је и ње не му ке би ло на пре тек. Кад су про сци ушли 
у ње ну ку ћу ма ће ха јој је до шап ну ла: Овај твој је опа сан жен ска рош. Ру жи је би ло све-
јед но. По лу се стре су јој ста са ва ле и за њу је одав но род по стао пре ти је сан. Мај ка јој 
је умр ла на по ро ду, не сти гав ши ни пр ви пут да је по до ји. Ни ко јој то ни кад ни је опро-
стио. А во лио ју је отац, оно ли ко ко ли ко су оче ви у та до ба зна ли во ље ти кће ри. И удао 
ју је у до бру ку ћу. У тре ће се ло, да му ње на му ка не бу де на оку, али да му мо же при-
те ћи кад за тре ба. И кад се раз бо лио, па зи ла га је по ла го ди не. Дру га ње го ва дје ца су 
оти шла у град и мај ку су по ве ли. Он ни је хтио, мо жда за то што га ни ко ни је ни по звао. 
До ла зи ли су по не кад и од но си ли из ма га зе као оку па то ри. 

– Дру га же на се нај бо ље во ли!, го во рио је Ру жин отац. Раз о ча рао је и њу и сву ту 
ње ну дје цу сво јим те ста мен том ко јим је све оста вио Ру жи, при де зах ти је ва ју ћи да се 
са хра ни по ред ње не мај ке. Ру жа им је ста ви ла за јед нич ку сли ку. Са свад бе. Ни је има-
ло сми сла да по ред мај чи не дје во јач ке сли ке ста ви оче ву ђе дов ску. 

– Они су умр ли за јед но! За Ру жу је то би ла је ди на исти на. Ма ће ха је ма ло при је ти ла, 
ма ло се као су ди ла, али он да је Ру жин муж на ђе до вој го ди шњи ци мет но пи штољ пред 
по па.

– Ко од да нас, од вас, уђе у ову авли ју пре су ди ће му Дра ги шин ма у зер! Дра ги ша њен 
је био чу вар у шум ском пред у зе ћу, он је имао за нат, ни ко ни је знао ка кав, али је био 
пи смен и пре пи смен за то мје сто. Да је био ам би ци о зан и за шта дру го сем за ону ствар 
да ле ко је мо гао до гу ра ти. Ма да, он се ни је жа лио. И кад су у се лу ва пи ли за учи те љи-
цом, он се ни је ја вљао. Би ла је у дру гом се лу учи те љи ца. Се ло је би ло му сли ман ско, 
учи те љи ца ни је. И шта ће ве се ла, куд ће, с ким ће. Ни су ви ше ни јед но би ли мла ди. Сри-
је да, сри је да је би ла њи хов дан. 
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Ни је Ру жа умр ла због учи те љи це. Она је би ла ко зна ода кле и то је би ло све у дру-
гом се лу. Не уми ре се за сва ким. Кад би јој же не та ко ја ви ле за не ку или за јед ну од 
њих, она би са мо при слу жи ла кан ди ло по ред све ца ко јег је до ни је ла из оче ве ку ће. 
Дра ги ша је био ко му ни ста, ко му ни сти су та да би ли на ци је ни код же на. Ру жа не би у 
кан ди ло ста вља ла уље, не го ја за вич ји лој. Кад би се вра тио, Дра ги ша би знао да и она 
зна и би ва ло му је те шко. Је сте он био ко му ни ста, али је био до бар чо вјек. У на че лу. 
Ру жа је жи ви ла и тр пи ла. Ру жа је про да ва ла си је но с оче вог има ња, во ће, да ва ла је 
њи ву у за куп, до би ја ла с је се ни за шу му. Ру жа је има ла књи жи цу у бан ци. Бо ро јој је 
отво рио. Бо ро је ра дио у бан ци, пре тва рао је ди на ре у мар ке. Ру жа ни је ишла у шко лу, 
али је зна ла бро је ве и во ље ла је ну ле на свом ра чу ну. Све ће то не ко на сли је ди ти.

Та ко је и умр ла, оно мад. Не ка се мла да же на, град ска, по ја ви ла на вра ти ма са дје-
ча ком од пет го ди на. Дје чак је био Он. А она, мла де је ле дуж по гле да са ди. Ни шта 
ни је мо ра ла да јој ка же, же не су јој то дав но ис при ча ле, али ни је зна ла да је ово ли ки 
по рас тао. Ру жа је дје ча ка оста ви ла код ку ће, а же на је оти шла. Шта је ту Дра ги ша мо-
гао. Кад оће ђа во, она се же на про кур ва ла у ка са би и Дра ги ши је то те шко па ло па је 
оти шао да је тра жи. На кра ју је и он пре шао у ка са бу да жи ви с њом. А Ру жа је га ји ла 
ди је те. Чим је Дра ги ша по шао, ску ва ла је ло ја ја за вич јег с ди вљим ме дом, вре ло про-
су ла по ку ђе љи и, док је вру ће, ста ви ла му на му да. Од то га му шки зма је ве пра ве. 

Кад је дје чак узео сед му до шли су по ње га да га во де у шко лу. Е тад је Ру жа умр ла, 
не од мах, пр во је пре ста ла да је де, он да је за ни је ми ла и на кра ју ума ло ни је за па ли ла 
ку ћу ја за вич јом ма шћу. По зва ли су ве те ри на ра из тре ћег се ла и он је кон ста то вао смрт. 
Дра ги ша је до шао сам и он да су по че ли да при сти жу и оста ли. Уве че их бје ше пу на 
ку ћа. Уне ке за ми ри са ка фа. Ру жа је ста ја ла крај шпо ре та и пе кла ју, ка ко са мо она зна. 
Не ке же не па до ше у не сви јест, не ке се раз бје жа ше, Дра ги ша по ми сли да би му ма у зер 
сад до бро до шао, са мо поп ре че: Е ва ла, Ру жо, нек си се сје ти ла.

Кад их је по слу жи ла, бје ше опет ма ло за не мо ћа ла и за о ва јој да де шо љу мли је ка и 
ко мад по га че ко ју је ис пе кла за са хра ну. Ни ко ни је знао за ми је си ти по га чу спрам ње. 
И кад се сви ра зи ђо ше Бо ро сје де по ред ње и ре че јој: Шта ти знаш, мо ја Ру жо, шта 
је де пре си ја!

– Сре ћа је тво ја па ни кад ни си би ла у Са рај ву за пр вих оних је се њих да на. Ки ши 
дан-два и он да се она ма гла по ми је ша с обла ци ма, обла ци са смо гом и сви за јед но 
ви се с оних ли ти ца и згра ду ри на и цви ле. Тач но их чу јеш ђе цви ле, ко ку че кад га от меш 
од мај ке и ба циш у вр та чу. И он да ти од то га поч не зу ја ти у уши ма, тре ћи дан чу јеш 
гла со ве, но ћу те ста ну до зи ва ти мр тви, тво ји мр тви, они ко је си из дао, ко је си на пу стио. 
И он да пре ста неш је сти, не ки опет од стра ха да не пре ста ну је сти на зор је ду, же не 
по го то во, па се уде бља ју. Он да им се ста ну ја вља ти но ви гла со ви...

– Гла со ви не ро ђе не дје це? Ру жа ни је има ла дје це. Има ла их је у сну, до ји ла их је, 
кад су по од ра сла одва ја ла им мли је ка и од руч ка, веш им пра ла, али би све то кри шом 
по спре ми ла да Дра ги ша шта не по сум ња кад се про бу ди. Ишли су по док то ра, сву да 
су ишли, код хо џе у Тр но во и код не ке Ра би је што ски да си хи ре и под Остр ог се пе ња ла 
пје шке два пу та. Та мо јој је не ка же на по ред ко је је за но ћи ла у до њем ма на сти ру ре кла 
да ни је до ње, да јој је чо вјек мр тав за те ства ри. По сли је ни је ишла ни гдје. Ни је ви ше 
би ла кри ва за смрт сво је не ро ђе не дје це. Са ња ла је ка ко се уда ва ла за оног Га ври ла, 
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ку мо вог бра ти ћа. Зна ла је да је то гри јех, али са мо је са ња ла. Дви је кће р ке би му ро-
ди ла и јед ног си на. И име на им је са ња ла и ка ко си на тог же не, а кће ри уда ју из оче ве 
ку ће, као што је и ред да се кће ри уда ју, а не ко њу што су од ве ли. Па да ла је ки ша. Ко њи 
ни су мо гли хо да ти кроз шу му ко ли ко је бла то би ло. Кад је до шла у ову ку ћу, са мо је 
же ље ла да ски не све са се бе и да са пе ре то бла то, али ни је би ло во де. Тре ба ло је да 
оде на бу нар, али она је узе ла не ке су де и мет ну ла их под стре хе. Опра ла се оном ки-
шни цом и одје ћу сво ју је опра ла у њој. Кад је до шла у со бу, Дра ги ша је ле жао го на кре-
ве ту сво јих мр твих ро ди те ља. Хтје ла је да му ка же да се не ва ља ту, да је бо ље да на 
под ску па лег ну, у по ја ту, под орах, али шта би он да он о њој по ми слио и се ло за њу 
при ча ло. 

Ни ка да с њим ни је ле гла ни гдје дру го осим на тај смрт ни кре вет. Че му се мо гла 
на да ти. Кад су јед ном за но ћи ли код Бо ре у Са ра је ву, он се ни је дао, као би ло га бра та 
сра мо та, а она је зна ла да се бо ји ње, бо ји се да ће за ни је ти и да ће је он да мо жда и 
за во ље ти ко ли ко је во лио те дру ге же не. Он је ту ње ну смрт ис ко ри стио да по бјег не 
од оне же не и да се вра ти у сво ју ку ћу. Ру жа је из ба ци ла онај кре вет и ку пи ла нов, и 
ре гал је ку пи ла. Опре ми ла је обје ку ће гра ђан ски. Ку пи ла је и шпо рет на стру ју и уре-
ди ла ку па ти ло. Би ли су већ ису ви ше ста ри за би ло шта дру го. 

Дра ги ша јој се ис по ви је дио да је у пен зи ји, да те шко за спи и сла бо спа ва, да му 
ср це по не кад не ку ца по не ко ли ко ми ну та, па он да по лу ди, да је ско ро за бо ра вио да 
ди ше. Оти шли су код Бо ре, оста ли су не ко ли ко да на. Дра ги ша је ле жао у бол ни ци, она 
је с Бо ром ишла на жи ча ру, у ки но су ишли, во дио ју је у му зеј онај ве ли ки и онај ма ли 
ис пред ко га су ста ја ле сто пе Га ври ла Прин ци па. Ста ла је у те сто пе и за пла ка ла. Бо ро 
то ни је мо гао ра зу мје ти. Во дио ју је на ко ла че и на не ки сла до лед нај бо љи на сви је ту и 
на ру чак у екс прес-ре сто ран. Он да су оти шли по Дра ги шу. До био је пу ну ке су та бле та.

– За што ми не пре ђе мо да жи ви мо у град, про да мо та ти но има ње и до се ли мо се у 
град? Да му је то не кад пред ло жи ла, да му је то не ко не кад пред ло жио, Дра ги ша би 
при стао. Сад је би ло друк че, сад је он био мр тав.

– Шта ће гра ду још је дан мр твац? По сли је су же не ис при ча ле да је чак и он схва тио 
да ма ли ни је ње гов, да му је она то ре кла, да га је ис тје ра ла из ста на ко ји јој је обез би-
је дио пре ко дру го ва. Же не на се лу су су ро ве, али чак ни оне јој ни су ре кле да је но-
ћи ма спа вао пред ње ним вра ти ма, да се ту ис пре ла ђи во и да му је ср це пре пу кло кад 
га је јед но ју тро ма ли шут но с пра га за ре жав ши мај чин ски: Мрш, џу ке ло! Дра ги ша 
ви ше ни је из ла зио из ку ће, а же не су јед на ко до ла зи ле да га оби ђу и да ри ва ју, на ран-
џом, те глом слат ка, ву не ним ча ра па ма, јед на му је ду ге га ће до ни је ла. Ру жа је па зи ла 
мр твог шва ле ра, ни је ви ше па ли ла ја за вич ји лој, али би се по не кад за и гра ла с ње го вим 
пра шко ви ма и та бле та ма. Кад би схва ти ла да је пре тје ра ла, очи та ла би Оче наш и вра-
ти ла се на нор ма лу. И он да је умр ла.

На род је спо ро до ла зио. На род на се лу је сум њи чав. До шао је и док тор из гра да са 
Бо ром. Кон ста то вао је смрт, чак је то и на пи сао Дра ги ши за сва ки слу чај и уда рио пе-
чат. Бо ро му је пре нио да ће ују тру сти ћи сан дук и одје ћа за укоп, да је она све то 
уго во ри ла оно мад за обо је и дао му је књи жи цу. Дра ги ша ју је ста вио у онај ре гал. 
Пла ни рао је да је са хра ни с Ру жом. Уве че је со ба опет би ла пу на. Иста она за о ва, по-
те жу ћи тре ћу ча шу ра ки је про џе мр га: Оде и Ру жа, на што јед на ком ши ни ца, она што 
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је до ни је ла ву не не ча ра пе, до да: Бар се ни је па ти ла, а мла да ку ма кроз су зе про ду жи: 
Из гле да ко да и ни је умр ла. 

То је већ пре ли ло ча шу и ску пље ни на род од лу чи да се по кој ни ца пре не се из со бе 
на јед ну клу пу у ку хи њи, да им бу де на оку, за сва ки слу чај. Бо ро се пр ви пут пре кр-
стио док је ша пу тао: Опро сти им, Бо же, не зна ју шта ра де, на шта се дру га за о ва, да кле 
се стра ње го ва, брец ну: Зна мо, Бо ро, зна мо, све ми зна мо! Бо ро је од та да ућу тао, док 
су сви дру ги го во ри ли и пи ли и је ли, јер се ва ља. За о ве ко је су при пре ма ле мејт оста-
ле су не ко ли ко да на да по спре ме по ку ћи. По ку ша ва ле су да про зра че со бе не би ли 
из њих ис тје ра ле смрад ја за вич је ма сти, по па ли ле су иза шта ле све по кој ни чи не ства ри, 
чак и ру хо и ман тил у ко ме је му зла. По па ли ле су не ке ста ре по сте љи не, оне не рас па-
ко ва не су по ди је ли ле ме ђу со бом. По спре ми ле су и ње ну бан ков ну књи жи цу ко ју 
вра ти ше бра ту тек на кон што се ви ше пу та по твр ди ло да ни ко од њи хо вих не мо же 
по ди ћи уј нин но вац. А тру ди ли су се, ишли су чак у Но ви Сад да та мо оку ша ју сре ћу. 
Дра ги ша се спре мио за Са ра је во да упи та Бо ру ко ли ко нов ца има на том ра чу ну и да 
ви ди шта ће с њим. Од го во рио му је у фе нинг, на гла сив ши да је он прав ни на сљед ник, 
је ди ни, а кад он оде, то ће би ти онај ма ли ко јег је при знао као свог. Дра ги ша га је упи-
тао мо же ли за то да ку пи не ки стан у гра ду, он се у ону ку ћу не сми је вра ти ти, ре као 
је да ће све пре пи са ти ње му, на шта је Бо ро од го во рио: Ра ди је све по па ли.

Бо ро му је ре као да је Ру жа за вр ши ла све за спо ме ник, да ће на ње му би ти мје ста 
и за ње га, али да ће из ме ђу њих би ти крст, би је ли. Вра ти ли су се у Бо рин стан, ве че-
ра ли су сла ни не и лу ка ко је је Дра ги ша до нио са се ла, без хље ба, по пи ли су по дви је 
ра ки је и ли је ко ве пред спа ва ње. Дра ги ша се ни је про бу дио. Би ла је то по сљед ња Ру-
жи на смрт. А ју тро је ми ри са ло на ја за вич ји лој.


