
Милкица Милетић

Terra d’oro 
v

Београд 
2011 

ДЕРЕТА



v 5 v

LET TE RE COM MI SI O NI  DI  LE VAN TE  

(Да на 18 де кем ври ја ле та Го споднех 1408)

Уви ја ла се, све тлу ца ла, ма зи ла са вр ба ци ма,  раз ли ва
ла као то пље но сре бро у дел та ма и ру кав ци ма. Те кла 
је ле њо, ишла по дат но за ру ком као пу те на на га же на, 
Мо ра ва. А про шле но ћи раз бе сне ло је ва ља ла ста бла, 
ур ла ла пре те ћи да про жде ре са му се бе, про пи ња ла се у 
блат ним та ла си ма ки да ју ћи ко ма де оба ле и оти ску ју ћи 
их као за у век про кле та остр ва премa мрач ном ушћу у 
па као. За по се ла је ва здух и ју ри ла цр ним ноћ ним не бом 
сли ве на са не про зир ним пљу ском, пу не ћи плу ћа не
моћ них по сма тра ча смра дом тру ле жи и мут ном во дом.

На ред ног ју тра у за глу шу ју ћој ти ши ни Мо ра ва је 
те кла као да се ни шта ни је до го ди ло. Уми ља то као 
скот на мач ка бла го је бо ко ви ма до ди ри ва ла опу сто
ше не оба ле пре кри ве не де бе лим сло јем цр ног му ља. 
Из хлад ног не ба ко је је зја пи ло рас по ре но, от ки да ла се 
по не ка ти ха па ху ља сне га и ду го леб де ћи па да ла у не
по крет ном ва зду ху. Те шку ти ши ну на ру шио је звук 
кле па ла. Пре ну ла се усну ла пти ца ко ја је слич на спа
ру ше ном пло ду до та да ста ја ла не по крет но на го лој 
гра ни. Спа зи ла је плен. Не што је за све тлу ца ло у ши
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праж ју на оба ли ре ке. Ли чи ло је на ко ма дић фи но бру
ше ног ста кла, у ко ме се огле да ло не бо.

Сме ште но на бле до бе жи вот но ли це са свим мла
де де вој ке, у бес крај је зу ри ло отво ре но око. Дру го 
око, по мо дре ле сти сну те усне, пре мре жи ло је пра ме
ње там не за мр ше не ко се пре пле те не са реч ним тра ва
ма и опа лим ли шћем. До њи део те ла и ду ге ко ма де бе
ле ха љи не љу ља ла је мир на во да, по вре ме но на врх 
та ла са из ба цу ју ћи ма ле но сто па ло, ко је је рит мич ки 
по та ња ло и опет се по ја вљи ва ло. Ис под ру ке, не при
род но за ка че не за гра ну вр бе, леб де ле су ла га но за
пљу ски ва не во дом као два бе ла бар ска цве та, две тек 
на пу пе ле дој ке. У дру гој ру ци, сти сну тој у пе сни цу, де
вој ка је сте за ла пар че гри ми зне тка ни не.

Кле па ло је по зи ва ло на мо ли тву. Удар ци су би ли 
све ја чи и бр жи. Од зва ња ли су од би ја ју ћи се од стра не 
бр да, по ср та ли раз ло ка ним пу тем ко ји је те као упо ре
до са ре ком. У гра ње вр бе, на гру ди де вој ке сле те ла је 
пти ца. Крат ко се чу де ћи сво јој сли ци у ње ном отво
ре ном оку, јед ним удар цем кљу на раз ли ла га је не по
врат но оста вља ју ћи бес крв ну ру пу да бе сми сле но зја
пи пут зим ског не ба. Не чи ја не ви дљи ва ру ка вла да ла 
је зву ком и кле па ло је на гло за ћу та ло.

Тре ну так спо ко ја, нај бли жи ле де ном без гла сју 
смр ти, на ру шио је уда ље ни то пот. Блат ња ви пут по
дрх та вао је од ко пи та два бе сна ко ња ни ка. Пет на ест 
да на ни су сре ли ни је дан од ка ра ва на ко ји су ина че че
сто пре во зи ли сре бро, ба кар и оло во с пла ни не Руд
ник у њи хов род ни Ду бров ник. За у ста вља ли су се и 
ко на чи ли у скром ним по ста ја ма да од мо ре ис цр пље
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не ко ње и спу сте умор на те ла у се но по ред њих или 
на твр де ле жа је пред ви ђе не за јед ну ноћ, два суд ска 
ку ри ра, При би слав и Утје шан. Да нас је Утје ша ну би
ло те же не го ина че. Да ни ма је ја хао од сут но бу ље ћи у 
При би сла вљев по ти љак и са пи ње го ве мр ке ко би ле, 
не ми сле ћи баш ни шта. Ово га пу та је би ло дру га чи је. 
Про кли њао је дан ко ји је осва нуо по сле ди вље олуј не 
но ћи, охо ле ли ти це кли су ре кроз ко ју су да ни ма пу
то ва ли, и ре ку, кур ву ко ја је те кла ле ска ју ћи се, као да 
се про шле но ћи ни шта ни је до го ди ло.

Ка ко за жму ри бра не ћи се од брит ког ве тра и па
ху ља ко је му ши ба ју ли це, Утје шан ви ди са мо је дан 
при зор, па ма му за ко ња као да мо же од те сли ке да 
по бег не.

Смр ка ва ло се ра но и два ко ња ни ка жу ри ла су да 
пред у хи тре ноћ.

Пут као да се раз мо тао ис пред њих са свим из не
на да, јер као на дла ну угле да ше там не ве ли чан стве не 
обри се Ма на сти ра Бо го ро ди це Гра дач ке и ку ће ра су
те око ње у пи то мој ко тли ни.

Ко нак у ко ме је бо ра вио Ма рин де Ле бри ни, ду
бро вач ки тр го вац, за куп ник руд нич ке ца ри не, на
шли су ла ко.

Че тво ро вод на ка ме на гра ђе ви на, иза ко је се у про
стра ном дво ри шту на зи ра ло још не ко ли ко по моћ них 
згра да, ве ро ват но шталâ и ма га ци на, мо жда за то што 
је, уда ље на об да ни цу хо да од Руд ни ка, би ла пр ва ка
ра ван ска ста ни ца. 

На су прот ужур ба но сти мо ма ка ко ји су при хва ти
ли ко ње ду бро вач ких ку ри ра, над при зор жи во сти 
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над ви ја ла се стро га сен ка Ма на сти ра, не мог све до
ка свих ра за ра ња и тре нут ног про спе ри те та, ко ји је 
двој ним ва зал ством, са Тур ци ма и Угри ма, овој пи то
мој до ли ни до нео де спот Сте фан Ла за ре вић.

Би ло је вре ме ка сног руч ка ка да прет ход но на
ја вље ни суд ски ку ри ри сту пи ше у ода је го спа ра Де 
Ле бри ни ја. 

Као усред нај ра ско шни је ду бро вач ке па ла те! На 
бо га то по ста вље ном сто лу бли ста ло је сре бр но по су
ђе, есцајг и „са тан ска спра ва“ – ви љу шка, ко јом су са
мо нај сме ли ји на ба да ли ме со и се кли га пре не го што 
за ло гај стр па ју у уста. Глад ним очи ма Утје шан је од
го не тао са др жи ну мно го број них чи ни ја.

На сре ди ни сто ла ше пу рио се на де ве ни пе тао у цр
ном ви ну, зла ти ла се пи ле ћа пр са бла го на тр ља на ме
дом, ру ме но пе че на на ла га ној ва три. По ред ско ру па 
ко ји се жу тео и на би рао у др ве ној по су ди, на овал ном 
та њи ру би ле су сер ви ра не усо ље не ри бе, а у ма њим 
зде ли ца ма, по га ђао је, цр не ла се икра и пу шио хлеб 
од хељ де и бе лог бра шна. За са др жи ну пе ха ра ко ји су 
ста ја ли ис пред го спа ра Ма ри на и ње го вог си на Ми ла, 
ко ји је не за ин те ре со ва но боц као др ве ни сто но жем 
ни ша не ћи из ме ђу сво јих ра ши ре них пр сти ју, Утје
шан је са мо мо гао да прет по ста ви да је у пи та њу ало
ви на, пи во ко је су са мо нај бо га ти ји до пре ма ли се би 
из ис точ не Ср би је.

Го спар Ма рин де Ле бри ни био је чо век сит ног 
ста са и там ног не чит ког ли ца, на ко ме су чуд но си
ја ле де мон ски зе ле не очи. Ка да су ку ри ри ушли, 
устао је од тр пе зе, чвр шће за ви ја ју ћи не ја ко те ло у 
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огр тач по ста вљен вуч јим кр зном, као не ко чи јим је 
ко сти ма стал но хлад но и ко че зне за бла гом то пли
ном Ме ди те ра на.

 „Враг им ма тер!“, про мр мљао је раз мо та ва ју ћи 
сви так ци та то ри је, по зи ва за суд ко ји му је При би
слав дрх та вом ру ком пружиo. „Ma ri nus de Le bri nus et 
Mil lo eius fi lio“, чи тао је се би у бра ду.

„Ду гу јем, па на рав но да ду гу јем Па влу Гун ду ли
ћу, Кле мен ту и Ни ко ли! Зна ју ли да сам за куп ца ри не 
пла тио 600 ли та ра сре бра, 13.200 пер пе ра за го ди ну 
и 5.280 ду ка та Сте фа ну Ла за ре ви ћу, оном ло по ву! А 
мо ји при ја те љи ме не на суд!“

При би слав и Утје шан ста ја ли су уко че но, ско ро не 
ди шу ћи, и че ка ли да се го спо дар Де Ле бри ни се ти њи
хо вог при су ства.

На пе ту ти ши ну ис пу ња ва ло је куц ка ње но жа ко
јим је мла ди обе сни Ми ло де Ле бри ни све бр же по ба
дао из ме ђу сво јих пр сти ју.

„Па шта че ка те, бо га  му!?“, обрец нуо се бе сно 
Ма рин де Ле бри ни, као да га је не ко у тре нут ку 
про бу дио.

„Стан ка!“, вик нуо је љу ти то и цр на за бра ђе на же на 
по ја ви ла се ни от ку да.

„Дај љу ди ма да је ду, ви ди где ће да пре но ће, па не ка 
иду ода кле су до шли!“

У про стра ној то плој ку хи њи, же на ко јој ни ка ко 
ни су мо гли да угле да ју очи, ста ви ла је пред При би
сла ва и Утје ша на по др ве ну зде лу вру ће зо бе не ка ше. 
За тим их је без ре чи од ве ла до шта ле где су би ли сме
ште ни њи хо ви ко њи и по ка за ла им два ле жа ја.
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Ску пив ши се ис под те шког по кри ва ча од ва ља не 
ву не, ослу шку ју ћи по вре ме но фрк та ње си тих ко ња 
и рав но мер но ди са ње При би сла ва, Утје ша ну ни ка ко 
ни је до ла зио сан.

Чим му мрак за ле пи кап ке за оч не ја бу чи це, ви ди 
ли це де вој ке код ко је су про шле но ћи ко на чи ли.

При ми ла их је про мр зле и уне зве ре не, про сто ду
шно се осме ху ју ћи због олу је ко ја је по ста ја ла све 
бе шња. Отво ри ла је вра та ку ћи це по де ље не на део у 
ко ме су шћу ћу ре не јед на уз дру гу спа ва ле ов це, а у 
дру гом де лу, по ред ма ле ног ог њи шта, био је про стрт 
скро ман ле жај. Сме стив ши се на свој огр тач, При би
слав је за спао чвр сто, исто као ве че рас.

Утје шан се му чио да сном пре ва ри се бе. Кроз спу
ште не тре па ви це гле дао је де вој ку у ду гој бе лој сук
не ној ха љи ни ка ко ти хо по слу је око ог њи шта. Ње на 
сен ка игра ла је по зи до ви ма, на до ла зе ћи и сма њу ју ћи 
се из ме ђу два олуј на та ла са, у но ћи у ко јој су пи ро ва
ле све де мон ске си ле при ро де.

У тре ну оп чи њен и окрут но ла ко ми слен, хи тро је 
устао. Згра био ју је и обо рио ме ђу то пла ру на ова ца 
ко је су се са мо про ме шко љи ле. За цви ле ла је бол но. 
Не осе ћа ју ћи мла ку крв ко ја се сли ва ла низ ње не тан
ке бу ти не, Утје шан је за пам тио цр ну ра су ту ко су де
вој ке, и ши ром отво ре не очи пу не чу ђе ња и љу ти тих 
су за. Тр гао се ка да је ско чи ла. Ску пља ју ћи по де ра ну 
ха љи ну око мр ша вих ра ме на, сте жу ћи пар че гри ми
зне тка ни не у жа ру му кле бор бе отрг ну то с ње го ве 
ту ни ке, бо са је ис тр ча ла у олуј ну зим ску ноћ.
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Остав ши сам, Ма рин де Ле бри ни, по лу бу дан и по
ма ло опи јен, склуп чао се на ле жај бли зу ва тре. „Да ли 
сам ово уоп ште хтео?“, ми слио је скла па ју ћи оте жа ле 
кап ке, под чи јим окри љем је ње гов бег од ствар но сти 
из гле дао са свим оправ да но.

Кад за жму ри, за пљу сну га та ла си шум ни и сла ни, 
ви ди ја сно у огле да лу сво је ду ше сва ки стру чак тра
ве, сва ки ка мен и ка пљи цу, ко ја се пре си ја ва на сун цу 
као не бру ше ни дра гуљ. Ју ри пи то мом оба лом сво га 
де тињ ства.

Тре пе ре уља не лам пе га се ћи се, згу шња ва ју ћи мрак... 
Ње го во згр че но те ло, на лик на џи нов ски фе тус, гре је 
уми ру ју ћа ва тра, ко ја спо ро, кру жно ти ња ју ћи, гло ђе 
хра стов пањ на отво ре ном ка ме ном ог њи шту.

Кроз тан ку оп ну сво је са мо ће Ма рин осе ћа ди са ње 
љу ди и жи во ти ња под кро вом ко на ка. Но сни це му ис
пу ња ва ми рис на го ре лог др ве та и мо крог се на, оста
та ка ве че ре с гру бо те са ног др ве ног сто ла.

Цр те ње го вог ли ца, пре ра но из бо ра ног и на лик 
на оско ру шу, омек ша ва ју све гу шће сен ке. Угло ви 
уса на се опу шта ју у не што на лик на бла же ни осмех, 
ко ји се спо ро раз ли ва, из ну тра га опле ме њу ју ћи до 
не пре по зна ва ња.
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Ису се Пре све тли, све тло сним ра на ма пре кри вен, 
пре о бра зи мој не чи сти мрач ни жи вот...“ Фра Ло рен цо 
је без у спе шно по ку ша вао да се мо ли твом уз диг не из 
оча ја, љу ља ју ћи се у крх кој бар ки ко ју су та ла си ба ца ли 
као ора хо ву љу ску, па је на трен прам цем до ди ри ва ла 
дно цр ног не ба, да би се од мах за тим сур ва ла у мрач ни 
по нор за вр тло же ног мо ра.

„Ово је вре ме ка да је до бри Бог окре нуо сво је ли це 
од нас!“, чи ни ло му се да кроз ври сак бу ре до ви ку је 
ри ба ру ко ме је пла тио да га од ве зе до остр ва Ши пан.

Фра Ло рен цо, за ве то ван брат ству Све тог Ан ту на, 
у ду ши при ста ли ца би че ва лач ке бра тов шти не, сте зао 
је у џе пу сво је мо на шке ри зе фла ши цу са тинк ту ром 
ма ка, на пра вље ну кри о ми це у са мо стан ском spec tri a
ri umу, а да уна пред и ни је за пра во знао за шта би мо
гла да му по слу жи. Крх ког из ра ња вље ног те ла, сва ке 
но ћи кле че ћи пред ико ном Све ви шњег Пан то кра то
ра, наг до по ја са, ше сто стру ким ко жним би чем ши бао 
је сво је на му че но те ло до из не мо гло сти, да ду шу очи
сти од ово зе маљ ског гре ха. „Мea cul pa, mea cul pa, mea 
ma xi ma cul pa“, ти хо гр ца ју ћи по на вљао је у рит му фи
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ју ка ко жног би ча сми шље ног да ује да до кр ви ње го ва 
ле ђа и пре тво ри их у ра ну ко ја ни је мо гла да за ра сте.

„Али за луд...“, ми слио је док је бу ра ба ца ла не ја ку 
ри бар ску бар ку с јед ног на дру ги та лас, а она ле те ла 
кроз ва здух мра чан и слан. 

„Мо жда је вре ме по ста ло пре те сно... Мо жда због 
злог Са тур на ко ји је ушао у кон јунк ци ју с бор бе ним 
Мар сом... Да њу је сун це по мра че но, па се кроз не бе
ско про зир но тка ње ви де зве зде кад им вре ме ни је. 
Кр ста ре ко ме те ре па ти це по ку жном сво ду, мо ре уз
не ми ре но ре жи, а зе мља се тре се у ру ши лач ком пле су. 
Ки ша жа ба, зми ја и шкор пи ја, пра ће на гра дом, па да ла 
је да ни ма, ка жу пут ни ци ко ји бе жа ху из за пад ног за
ле ђа. Тре ћег да на де мон ског да жда, са не ба се спу стио 
пла мен и дим да про жде ре све са ли ца зе мље, љу де, 
жи во ти ње, ку ће. Уни штио је гра до ве.“

Смр дљи ви облак ми ја зме са да је ви сио над Ду бров
ни ком и остр ви ма, пре тва ра ју ћи у тру леж све че га се 
до так не. Гро бља су по ста ла пре ма ла, зе мља су ви ше 
плит ка да при ми све ко је је бо лест сва ко днев но ко си ла.

„И шта уоп ште мо же да се ро ди у ча су до ла ска 
апо ка лип се не го са тан ски на кот?!“, ми слио је фра 
Ло рен цо.

Му ње су оба сја ва ле не бо зе ле но мо дром све тло
шћу. У олуј ној но ћи, бар ка као да је из гу би ла пут.

Фра Ло рен цо је гле дао сна жна ле ђа ри ба ра ко ји је 
по ку ша вао да ве сла. Шћу ћу рен пред си лом Бож јег 
гне ва усрд но се мо лио, јер ни шта дру го му ни је пре
о ста ло. „Хри сте Спа си о че, Ти ко ји си у сво јој пра вед
но сти и му дро сти из ми слио зло да би до бро по ка зао 
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још бо љим, па као да би до ка зао по сто ја ње ра ја, мо
гу ли да ти по ну дим дар ве ћи од соп стве ног бо ла и 
уни ште ња?! Mea cul pa, mea cul pa, mea cul pa... А грех је 
по не кад ви ше у на ме ри не го у де лу!“ Из све сти му из
ра ња лик ње го вог рас пу сног бра та Ан ту на.

Као да је Бог од не куд чуо ње гов не ми је цај, ни от ку
да, иза за ве се од не про зир них та ла са из ро ни ше обри си 
остр ва Ши пан. За хвал но по ди гав ши очи ка не бу, фра 
Ло рен цо је у од бле ску укр ште них му ња ко је це па ју не
бо на цр ном ко њу ко ме је из но здр ва су кљао пла мен 
ви део сен ку Смр ти ка ко за ма ху је по диг ну том ко сом.

„Mors atra, црна смрт“, про ша пу тао је у стра ху, али 
не ка ко чуд но сре ћан што га Бог ша ље уко штац са нај
ве ћим ис ку ше њи ма.
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DAN CE  MA CA BRE 
(Плес мр тва ца) 

„Пред ли цем смр ти сви су једна ки.“

Је два об у зда ва ју ћи тро шну бар ку, упла ше ни ри бар 
при стао је у пу сту ма ри ну, по ред џи нов ског је дре ња ка 
ко ји се са бла сно љу љао на та ла си ма. Из ње го ве утро бе 
до пи ра ли су бол ни људ ски кри ци и раз би је ни бу ром 
за пљу ски ва ли ужа сну тог фра Ло рен ца.

Док је био пуст. Кап ци на скром ним ри бар ским ку
ћа ма од бе лог ка ме на, чвр сто за тво ре ни. Ри бар, ко ји је 
са да пра тио ужур ба ни ко рак фра тра, имао је ути сак 
да овај, по гнув ши гла ву под цр ном ка пу ља чом, тач но 
зна пут ко јим тре ба ићи.

Од не куд, као у ко шмар ном сну, пред но ге им ис
тр ча чо пор па са кр ва вих гу би ца, ко ји ре же ћи ко ма
да ху не ка кву смр дљи ву утро бу. Из го ми ле ра су тих 
цре ва пред сто па ло фра Ло рен ца ис па де чо ве чи ја 
ру ка. Он не мо га де да за то ми не људ ски крик из сте
шње ног гр ла.

„Ису се и Ма ри јо“, кр стио се док је гра био уским 
ули ца ма ка ри бар ској ку ћи на кра ју се ла. Згу рен и об у
зет цр ним слут ња ма, жу рио је, не хо ти це ми сле ћи о 
да ну оку па ном сун цем, ка да је по чео ње гов су но врат.
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Ми рис рас цве та лих оле ан де ра био је по ме шан с ми
ри сом јо да и леб део је над ка ме ним гра дом – па ла том, 
ко ји је стра жа рио на вр лет ној ли ти ци, бле штао бео, 
са свим не ства ран, као да је ис кле сан од јед ног ко ма
да сло но ва че. Уз дрх тао од уз бу ђе ња ко је га је гу ши ло 
увек ка да но ви брод при ста не у лу ку, Ло рен цо се се ћа 
да је тог про зир ног лет њег да на ста јао по ред свог бра
та Ан ту на.

У вре ви ко ја је на ста ла и до ви ки ва њу љу ди ко ји су 
ис то ва ра ли те рет с мле тач ког тр го вач ког бро да, Ло
рен цо јед но став но ни шта ни је био спо со бан да при
ме ти осим де вој ке ко ја је по но сно сту па ла са па лу
бе. При др жа ва ла је бо га те ску те мр ке пут не ха љи не 
опер ва же не обла ци ма фи не ки пар ске lef a ra чип ке. 
То ви ше ни је би ла она пе га ва осмо го ди шња де вој чи
ца in pa pi le eta te, чи ју су ру ку он и ње гов брат, pro ver
ba de fu tu ro, ис про си ли од оста ре лог бо ле сног оца пет 
го ди на ра ни је. Док се он, Ло рен цо, играо с де вој чи цом 
у вр ту по ро дич не ку ће у Бе не вен ту, ње гов брат Ан тун 
да ро вао је бу ду ћем та сту ве ре нич ки пр стен и по кло
не за не до ра слу не ве сту, ко ја ни је ни слу ти ла раз лог 
њи хо ве по се те. У при су ству но та ра, Ан тун је скло пио 
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до бар по сао, што им је тад би ло на ро чи то ва жно, 800 
фло ри на и 50 ак са ђа зла та за њи хо ве по су ста ле тр го
вач ке по сло ве.

Та да је уго во ре но вен ча ње кроз пет го ди на, и ma
tri mo ni um pa tum con sum ma tum, ко је су, чи ни ло му се, 
про ле те ле као дла ном о длан. Ју ре ћи за по слом, али и 
за пра ља ма и крч ма ри ца ма ши ро ких бе да ра, зно ја вих 
па зу ха, Ан тун је ско ро за бо ра вио де вој чи цу, бу ду ћу 
су пру гу, бри жљи во не го ва ну за овај дан. 

Ма ри не ла То ма зи на ди Бе не вен то, под ма ском 
охо ло сти, ис под не жног сло ја олов ног бе ли ла на не
тог на већ бле до ли це, не ве што је скри ва ла стреп њу. 
Ње ну пла ме но ри ђу ко су би сер не коп че при др жа ва ле 
су у ком пли ко ва ну фри зу ру из над ви со ко за бри ја ног 
че ла. У њој је све тре пе ри ло и го ре ло. Зе ру си гур но
сти ули ва ла јој је по ми сао на са др жи ну ков че га, на 
бо га ту спре му ко ја је пред ста вља ла део ње ног ми ра
за; на ха љи ну од скар ла та с ту ни ком и ре са ма од би
се ра, пар там но мо дрих ха љи на по ста вље них сви лом, 
пар цр ве них ха љи на са пе ле ри ном и сре бр ним сун
цо бра ном, украс за гла ву ba la teo per la to, там ну ту ни ку 
с ам бе ре та ма и кр зном из Ве ро не, сре бр ни по јас са 
игла ма и лан чи ћи ма, на ме штај, стол ња ке и ба ле плат
на. По гнув ши гла ву, Ло рен цо је био још не ви дљи ви
ји по ред свог бра та Ан ту на, јер овај је ста јао све тлог 
по гле да, ду ге пла ве ко се, ус пра ван као ки па рис, бли
ста во се осме ху ју ћи сво јој бу ду ћој не ве сти. Она, ме
ђу тим, окру же на па жњом и трч ка њем две там но пу те 
са ра цен ске ро би њи це, ни је при ме ћи ва ла скром ног 
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мла ди ћа збу ње ног по гле да и за жа ре них обра за ко ји је 
ста јао по ред ње ног ве ре ни ка.

Ан тун, та ко ђе при јат но из не на ђен ње ном по ја вом, 
га лант но се на кло нио и при хва тио ру ку сво је бу ду ће, 
окр знув ши је па пер ја стим по љуп цем до бро до шли це. 
Њен ус хи ћен по глед био је сва ком до вољ но ре чит.

Пра те ћи мла ди пар кроз вре ву при ста ни шта, Ло
рен цо је по ку ша вао да не бу де то ли ко бол но све стан 
сво је бе зна чај но сти.

Ка сни је, ле же ћи у по лу та ми, иза спу ште них жа лу
зи на ко је су пра ви ле хла до ви ну у ње го вој скром ној 
со би, јер на по љу је дрх та ла по днев на же га, ни је од се
бе мо гао да ода гна по ми сао на бле ду ме се чи ну Ма ри
не ли не пу ти, на ма ле на сто па ла у cho tur nus сан да ла
ма од цр ве не из ве зе не ко же на плат фор ма ма пе даљ 
ви со ким, по по след њој ве не ци јан ској мо ди, на ње ну 
крх ку гра ђу пор це лан ске фи гу ри не...

Пред њим се отво рио про стран, ди ван, не пред ви
див и стра шан свет жуд ње, и осе тио је ка ко по ла ко 
по ста је роб сво га не спо ко ја.




