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I

Зид ни сат у Да ли бо ро вој рад ној со би от ку ца вао је по
ноћ. Од ло жио је књи гу с чи јим је ли ко ви ма пу то вао 
све том и њи хо вим жи во ти ма. Оста вио ју је на до хват 
ру ке. Ако му сан не бу де хтео на очи. Ових го ди на, на 
раз ме ђу два ми ле ни ју ма, за о ку пља ју га су ро ви је ми сли. 
Био је уве ре ња да ће му књи ге, што о до бро ти збо ре, по
мо ћи да са чу ва мир. Пре све га онај у ње му. Онај дру ги, 
што мно ге зе мље и на ро де чи ни срећ ним, још увек је да
ле ко од ње га. И од ње го ве су ро ве зе мље. 

По ноћ је већ на пу шта ла спа ва ћу со бу. Не при мет но се 
из ми го љи ла из бу џа ка и по ла зи ла на не ке да ле ке ме ри ди
ја не. С ми сли ма, са мо ње му зна ним, кр чио је бес пу ћа вре
ме на на пу ту до же ље ног сна. Ма ло је ко мо гао да прет
по ста ви да је шар мер ка квог су ство ри ли отац и мај ка му, 
ко ме ди јаш ра до ви ђен у сва ком дру штву, ма ло по ма ло, 
та ко ду бо ко за га зио у не срет ну зби љу. Де це ни ја ма плу та 
пу чи ном не при ме ћу ју ћи да во да има сво је оба ле и да је, 
из над му ља на дну, го ре ви со ко, би стрик. Оба ла је би ла 
да ле ко, муљ је осе ћао под но га ма. До ко ле на.

Хва ла бо гу ле по је спа вао. Би ло му је по во љи и све 
оста ло што сан но си со бом. Ако је ја ва већ су ро ва не ка 
бар сан бу де ле ко вит. Кад је ме сец већ за вр ша вао сво ју 
пу та њу ве дри ном не ба спу шта ју ћи се из над су сед не ви
ше спрат ни це на бу ле ва ру ве ле гра да пр ве ни јан се сви та ња 
бо ји ле су про зор ска ок на све тли јим то но ви ма.
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Про бу дио се и она ко бу но ван про ду жио уза ним про
сто ром – ход ни ком оиви че ним с два зи да и не ко ли ко 
вра та што во де у дру ге ода је ње го вог про стра ног ста на. 
Ова ко из ду же не и би ло чи ме огра ђе не про сто ре у свим 
вој ска ма све та на зи ва ју ко ри до ри ма. Истим име ном и 
Да ли бор је на зи вао овај део свог пре би ва ли шта. Кроз 
тре ћа вра та де сно ушао је у пред со бље. Пр ва вра та ле во 
од ве ла су га у ма њу про сто ри ју у ко јој су по ва жно сти по
ре ђа ни ка да, ма ши на за веш, уми ва о ник и дру ги уре ђа ји. 
Ова кве про сто ри је на зи ва ју се ра зним име ни ма. Не ки 
ка жу да је то чвор. Са ни тар ни. Че сто је, ша ле ћи се, убе
ђи вао ком ши ју да ни ка ко ни је мо гао да по и сто ве ти функ
ци ју чво ра и ове про сто ри је.

У сва ком слу ча ју Да ли бо ра је про бу ди ла по тре ба да 
по се ти – чвор.

Ко ме ди ја ша ни су мо гла да из не ве ре се ћа ња на го ди не 
де ча штва.

Та мо где се ро дио, а то је би ло пре ви ше од се дам де
це ни ја, из истих раз ло га мо рао је да пре ђе про стра но се
о ско дво ри ште да би од ку ће сти гао иза ка ма ре сла ме. И 
то са мо пре ко да на. Но ћу ни је смео. Је ди но је ишао кад 
би бог укљу чио је ди ну си ја ли цу ко ја је ви си ла на не бу. 
По ред по ла све та она је осве тља ва ла и ње го ву авли ју. Кад 
се на ву ку обла ци, па се си ја ли ца не ви ди, а ноћ не мо же 
би ти смрк ну ти ја но што је сте, и не ви ди се прст пред но
сом, „оно” је оба вљао ис пред ку ће. С пра га. И све та ко 
док ње го ва ба ка ни је то при ме ти ла па је свом љу бим цу 
сва ко ве че оста вља ла не ку ста ру кан ту по ред кре ве та.

Би ло му је ве о ма жао што се про бу дио. Да је до че као 
оно че му се на дао у сну, не би му ни ка ква „по тре ба” па
да ла на ум и го ни ла га пут чво ра. Са ни тар ног! Не ка ко га 
је би ло и сра мо та да се вај ка. Ако би ико ме то ис при чао 
мо гао би са мо свом осве до че ном при ја те љу. Да се би да 
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оду шка, да ре чи ма бу де про стра но, а ду ши ми ло што га 
бар ле пи сно ви по хо де.

– Но ћас сам стра сно љу био јед ну мла ђу же ну, бо га ми 
и она ме не – при чао је гле да ју ћи пре да се као ђак пр вак 
кад сто ји ис пред учи те љи це збу њен тре мом ко ја му не до
зво ља ва да ис при ча и оно што зна.

– Хај де, бо лан, што се сне би ваш, па то је баш ле по.
– Ле по је сте, али ни је за мо је го ди не. Већ сам за ко

ра чио у осму де це ни ју, чо ве че. Не при ли чи.
– Па у сну си, ваљ да, био мно го мла ђи.
– Је сам. За то ми је и кри во што сам мо рао да се про

бу дим. Ма, ни је ми тре ба ло ни де се так се кун ди, па да… 
Кад сам се вра ћао у кре вет, да си мо гао са мо да ви диш 
ка ко сам жу рио…

– На да ју ћи се да ћеш је на ћи у кре ве ту.
– Ка ко знаш?
– Па то се и ме ни де ша ва, ма то ри.
Да ли бо ру се ипак ни је по сре ћи ло. Из о стао је на ста вак 

се ри ја ла са срећ ним кра јем. Ана бе ла је спа ва ла ле ђи ма 
окре ну та Сун цу што се при кра да ло кроз про зор да јој 
шап не да отво ри очи и по гле да дан. Ста ри Да ли бор већ 
се на ла зио у ку хи њи при пре ма ју ћи ју тар њу ка фу за њих 
дво је.

При ча ли су по том, уз ка фу, о на ме ра ма да се пре се ле у 
Дом за ста ре осо бе. Све те же мо гу са ми да се по слу же. 
За бо ра ве да ис кљу че рин глу на шпо ре ту. Де си им се да 
оста ве отво ре на вра та на ула зу у стан ми сле ћи да су вра та 
чво ра, па кад ви де да ни су, отва ра ју она на су прот ној 
стра ни пред со бља. Кад иза ђу из чво ра, при ме те отво ре на 
ула зна вра та па се пи та ју ко им је то био у ста ну.

– Мо ра мо би ти са мо ма ло па жљи ви ји па ће све би ти 
бо ље. Не де ша ва се то че сто. – Те ши ли су се ме ђу соб но.
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Ју тар њу мр зо во љу до дат но му је по ја ча ва ла не сно сна 
га ла ма се ри ја ла омра за и соч них псов ки са ма лог екра на 
у днев ној со би. Тре ћа вра та ле во на из ла зу из ко ри до ра 
на пу ту ка ку хи њи.

Уме сто ју тар ње умил не му зи ке и оп ти ми стич них ве сти 
о по јеф ти ње њу хле ба и по ве ћа њу пен зи ја Те ле ви зи ја 
„Пинк” при ка зи ва ла је ан то ло гиј ски из бор на ших про
ста клу ка, соч них псов ки, ра зних об ли ка и до ме та пљу
ва ња, псо ва ња мај ки, и жи вих и мр твих, ве ли ча ња и псо
ва ња уста ша и чет ни ка. Био је то, чуо је по сле не ко ли ко 
да на, ри а ли тишоу. Та кве еми си је има ју за циљ да за ба ве 
на род. А ко зна, мо жда и ни је за слу жио бо љу за ба ву.

При ти снуо је дуг ме на да љин ском апа ра ту и по чи стио 
муљ из ста на. Отво рио је, за тим, про зо ре. На дао се 
све жем ва зду ху. Али га ни је би ло пу но у Ср би ји.

Мо гао је Да ли бор да са ња раз не сно ве али ње го ва ја ва 
је ипак ствар ност ко ја тра је, у раз ли чи тим об ли ци ма. Су
ро ва и си ро ва. Пре ме ра ва пре ђе ни пут. Вра те му се се
ћа ња. Цео век сме њи ва ле су се ета пе до бра и зла. Го ди не 
успо на, из град ње зе мље и чо ве ка, спо ко ја и оп ти ми зма, 
да би се крај ве ка пре по зна вао као нај тра гич ни је и нај по
ра зни је раз до бље. Нај срам ни је у ње го вој зе мљи два де
се тог ве ка.

Вра ти ли су се Да ли бор и Ана бе ла, за тре ну так, са мо 
не ко ли ко го ди на на зад. До њих је сти гла вест из Бо сне о 
стра да њу стри че вих уну ка. Је дан је та мо оти шао по по
зи ву, дру гог су од ве ли на си лу. Да ли бор се та да за пи тао 
ни је ли не ко од ње го вих срод ни ка, ко ји су од ро ђе ња 
оста ли та мо у Бо сни, био уме шан у овај зло чин. Бо же са
чу вај, шта је с овим на ро дом. И сам је пред зад ње го ди не 
ве ка, да би из ма као бом ба ма ко ји ма је свет за си пао ње
го ву Ср би ју, док је се део у ауто мо би лу, бе же ћи из па кла, 
про ла зио по ред но во сад ске ра фи не ри је у тре нут ку кад је 
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по стро је њи ма бук нуо пла мен иза зван екс пло зи јом да ле
ко мет не ра ке те – чо ве ко вог изу ма. 

– Про шао сам то ли ке ра то ве, у не ки ма био, про ма ши 
ме ова за дла ку – при чао је Ана бе ли.

По сле све га што је из гу би ла, за слу гом бе сми сла, Да ли
бо ро ва и Ана бе ли на до мо ви на ни је ви ше ка дра да ме ђу 
љу де вра ти ле по ту жи вље ња.

Кроз отво рен про зор ку хи ње по сма тра ли су ви ше
спрат ни цу на глав ном бу ле ва ру. Реч је о нај ви шој згра ди 
у ње го вом ви до кру гу. А он је био огра ни чен Фру шком 
го ром с јед не стра не, с дру ге да ле ким пе ри фе ри ја ма гра да 
европ ске ар хи тек ту ре и кул ту ре, са Ду на вом пре пу ним 
во де при до шле по сле уче ста лих ки ша над Евро пом и под 
не бом из над гра да. Док жи ве та згра да бу ди ће у њи ма 
нај леп ша се ћа ња.

– Та мо где сам се ро дио – о сво јим ви до кру зи ма у жи
во ту Да ли бор је при чао ис пу њен не спу та ном љу ба вљу 
пре ма при ро ди – ви дик су ми оме ђа ва ли ба гре мо ви и 
вр бе око дво ри шта род не ку ће, воћ њак и улич ни др во
ре ди на су прот ној стра ни. Тек на њи ве кад одем та мо ми 
јед на ве о ма да ле ка нит, што не бо и зе мљу спа ја, за тва ра 
ви дик. А она је то ли ко да ле ко да се до ње ни ка ко не мо же 
до ћи па ма кар сто жи во та имао и то ли ко го ди на по ку
ша вао да је пре ко ра чим. На том про стран ству све га је 
пре пу но што је ср цу ми ло и ду ши по жељ но. Од сун цо
кре та што се Сун цу уми ља ва од сва ну ћа до су то на, пре ко 
мо ра узре лих жи та што га сми ру је бо на ца, до ду ге што 
не бо кра си бо ја ма по сле то плих лет њих ки ша, све за јед но 
с мо јим се лом у за ле ђу што му ба гре мо ви и вр бе хла де 
че ло ку ће кад се омо ри не уз јо гу не.

Злат но до ба ње го ве до мо ви не!
Да ли бор је био под ста нар за вре ме сту ди ја код не ких 

до брих љу ди на пе ри фе ри ји пре сто ни це. Имао је со бу с 
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јед ним про зо ром окре ну тим не ком ви со ком пре град ном 
зи ду што је чу вао ком шиј ско дво ри ште од зна ти жељ них 
по гле да. Мла ди сту дент то ни ка ко ни је мо гао да раз у ме 
па му је ку ћа пре ко пу та ви ше ли чи ла на за твор опа сан 
бе де мом. Ни је му то ли чи ло на дом пре би ва ња љу ди ко
ји ма је ви до круг тре ба ло да бу де ин спи ра ци ја жи вље ња и 
про стор су сре та ња. Чим је ују тру отво рио про зор, но ћу 
ни је смео јер је пе ри фе ри јом про ла зи ла сва ко ја ка све
ти на, ње гов по глед би до се зао са мо не ко ли ко ме та ра и 
од би јао се тог ча са од зи да из ра ња ва ног вре ме шно шћу и 
не бри гом. Из др жао је го ди ну да на. Кад су ро ди те љи ње
го ви чу ли при чу о со би што на ће ли ју ап са не ли чи, јеф
ти но ћа под ста нар ства ви ше им ни је ни шта зна чи ла у 
опре де ље њу да им син има удоб ни ји сме штај окре нут 
про стран ству и љу ди ма ма кар и по це ну од ри ца ња на шта 
су би ли спрем ни.

Да ли бор и Ана бе ла свим сво јим би ћем би ли су у до
слу ху са при ро дом. Про стран ство њи хо ве ду ше би ло је 
рав но оно ме у при ро ди. Њи хо ви по гле ди об у хва та ли су и 
ду жи не, и ши ри не, ма ку да се кре та ли. Срет ну ли се са 
не скла дом у овом сми слу, ли чи ли су на љу де ко ји ма је 
не ко не ви дљи во ве зао и но ге и ру ке. Не са мо да ни су 
мо гли да ко му ни ци ра ју са окру же њем, не го ни ме ђу
соб но. Хар мо нич ност у са мом чо ве ку и она дру га што 
тре пе ри по пут енер ги је ме ђу љу ди ма, осве до чи ли су се 
не бро је но пу та, би ла је до вољ но уда ље на од сва ке вр сте 
де струк тив ног де ла ња ко је им је из ра ња ва ло ду шу и до
мо ви ну.

Те шко су пре бо ле ли го ди не, а до ста их је би ло, ка да је 
ску че ност по гле да удру же на с без ду шно шћу обез вре ђи
ва ла и чо ве ка и на род.

Да ли бор се не на да но срео с њом на бу ле ва ру. Др жао је 
у ру ци ди пло му о за вр ше ном фа кул те ту. Би ли су окре
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ну ти нај ве ћој ви ше спрат ни ци у ко јој је и са ма ро ђе на и 
од ра ста ла. По глед им је ду го остао при ко ван за уга о ни 
део рав ног кро ва згра де и ку так оиви чен ви со ким бе
тон ским зи дом и ку ћи штем лиф та што је до ми ни ра ло 
вр хом не бо де ра за гле да ним у зве зде.

– Не ће ти би ти не из во дљи во. Чим пр ви су тон поч не 
да по кри ва кро во ве гра да, до ђи. Би ћу го ре иза ку ћи це 
лиф та. По гле дај ди пло му. Да про сла ви мо, ми ла мо ја – 
ни је мо рао мно го да је убе ђу је.

Љу бав из сред њо школ ских клу па ни је за бо ра вље на. 
Сту ди ра ли су одво је но у два гра да, не та ко мно го уда
ље на. Са ста ја ли су се у гра ду ње ног ро ђе ња и од ра ста ња, 
у ко ји се до се лио по сле основ не шко ле, па се ва три ца, 
пот па ље на у сред њој шко ли, раз го ре ва ла у пла мен.

Два спра та ни же ис кра ла се из свог ста на ре кав ши 
мај ци да ће се бр зо вра ти ти. Има ла је очи бо је не ба и 
ома мљу ју ћу ве дри ну ду ше. Љу бав им је сли ка на азур ним 
бо ја ма до ус хи ће ња ко је се оти ма ло ра зу му. Ку так на 
рав ном кро ву згра де био је њи хов Олимп. Ме сец се пре
да вао обла ку па пер ја сто ла ком што га је но сио не ким да
ле ким мо ри ма оста вља ју ћи не бо зве зда ма што су се ро
ји ле над гра дом.

У за но су њи хо ве сре ће за са ди ли су два бо ра на ма лом 
трав на том про сто ру по ред згра де и ни ско жбу на сто ра
сти ње у огром ним др ве ним сан ду ци ма пу ним зе мље .
По сле до руч ка ду го је ста јао крај отво ре ног про зо ра за
гле дан у зе ле ни ло и бе тон, не жност и сна гу јед ног вре
ме на у ко ме су уме ли да се во ле чо век и же на. Би ло је то 
вре ме у ко ме ни је по сто ја ла си ла та ко моћ на да рас пр ши 
сно ве.

Ни је се дао за ва ра ти, али ни је се мо гао ни од у пре ти. 
Био је чвр стог уве ре ња да ће при спе ли ура га ни кра јем 
ми ну лог ве ка по там ни ти не бо над ње го вом зе мљом. 
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Сво јом су ро во шћу из бе зу ми ће љу де, чо ве ка раш чо ве
чи ти, а ње го ве ви ди ке пре кри ти ко ро вом и не про хо ди ма. 
Пи та ће се по пут Ми ше ла Мон те ња, мо ра ли сте епо хе ре
не сан се, из ра зи тог скеп ти ка, за што је људ ски ра зум не
мо ћан у тра же њу исти не и прав де. И у Да ли бо ру по ја вио 
се тај исти скеп тик ко ји га је стал но за пит ки вао ка кво је 
то чу до ви ште та ка пља чо ве ко вог се ме на што про кли ја у 
же ни, про цве та ва у ко лев ци, па из ра сте, на по кон, чо век 
или мон струм. Ни ка да кра ја игри до бра и зла као и не
про хо ди ма до из ла за из ла ви рин та жи во та. Сва ђа ју ћи се 
са скеп сом у се би го во рио је и гла сно и ја сно да не ма ла
ви рин та без из ла за ни не про хо да без ви ди ка с осун ча ним 
кра јо ли ци ма. А упр кос то ме ње му се чи ни да се ви ше 
ни ко за ру ке не др жи у ње го вој по си ве лој зе мљи. Бу ле
ва ром ње го вог гра да мук ко ра ча. Го ди на ма су мон стру ми 
ва тром омра за пр жи ли све ти ње. Са ма ти це жи во та, из 
при крај ка сно ва би ла је оба ла не до глед на, а бро до ви 
сре ће, та ко се чи ни ло, као да ни ка да ви ше не ће при сти
за ти у лу ке ње го вих сви та ња и сно ва. Чу до ви шта су се 
це ре ка ла у ли це кра ју ве ка крх ком по пут пре пе ли це.
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II

Ана бе ла је јед не ра не је се ни, тек што је при сти гло Ми
хољ ско ле то, про шла по ред Да ли бо ра у ко ло ни ко јом је 
од ла зи ла у не по врат. Би ло је то са мо ко ју го ди ну пре сви
та ња сло бо де и по ра за фа ши зма. Ни је мо гла да са кри је 
би се ре што су на ро су ли чи ли и ме ша ли се с бо јом не ба у 
ње ним очи ма оста вља ју ћи траг у од ла ску. При ла зи ла је 
ка ми о ну ко ји је био по кри вен ста ром и по це па ном це
ра дом у прат њи вој ни ка у омр зну тим уни фор ма ма, не
зва но при сти глих у град сло бо де и кул ту ре што га Фру шка 
нат кри љу је на дом.

Кроз отвор по це па не це ра де, ко ли ко је мо гла са мо њен 
длан да про ву че, мах ну ла је Да ли бо ру. На по кре ти ма 
ње них уса на про чи тао је да не зна ку да ће и до кле…

При зор на отво ру це ра де остао је кра јо лик Да ли бо
ро вих ви до кру га ко ји ће иш чи ли ти из ње го вог жи во та 
оног тре нут ка кад се и сам пре се ли ме ђу обла ке.

На бла гом уз ви ше њу, мо жда ки ло ме тар уда ље ном од 
се о це та у под нож ју оли ста ле Го ре, што се огле да ла у во
да ма Ду на ва, стре љач ки строј је већ био по ста вљен. Са мо 
де се так ми ну та ка сни је Ана бе ла ће са зна ти раз ло ге због 
ко јих је ко ман да чо ве ка у уни фор ми, обо је ној бо ја ма фа
ши зма, оста ла с уну тра шње стра не ње го вих зу ба. То ме је 
прет хо дио са мо ша пат вој ни ка ко ји је на пра вио тек два
де се так ко ра ка од уз ви ше ња на ко ме је ста јао офи цир с 
ор де њем зла, до оног с ни жим чи ном што је ко ман да ма 
из ри цао – смрт.
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Осу ђе ни на смрт вра ће ни су у жи вот. Реч је са мо о 
јед ном вар љи вом тре нут ку ко ли ко тра је ноћ и за ко ли ко 
се про ду жа ва аго ни ја не ви них љу ди чи ја је при пад ност 
не ком дру гом на ро ду је ди ни раз лог да им се ус кра ти 
пра во на жи вот.

– Не мој да ми слиш да те ни сам по слао на не бо са мо 
за то што си ме оча ра ла. Спа сио сам зве зде твог при су ства 
јер би пре ста ле да тре пе ре за ди вље не тво јим очи ма бо је 
не ба. А оне су жи ве са мо док треп те у све ми ру. Уби ла би 
их љу бо мо ра јер су уве ре ња да ни ко не мо же има ти то ли ко 
ле по те и све тло сти као оне. Ни не бу не би би ло ми ло због 
то га. Та ква бо ја при па да са мо ње му. И кр ви јед ног над на
ро да. Кад по ста не мо го спо да ри све та ми ће мо же на ма од
ре ђи ва ти бо ју очи ју с јед ним ци љем – да због њих не по
лу де љу ди. О то ме ће лич но од лу чи ва ти Фи рер…

Свр ше ни сту дент гер ма ни сти ке до бро је раз у ме ла зна
че ње сва ке тач ке и за ре за, ак цен та по себ но, а по нај ви ше 
ци ни зам ко ји му је уро ђен и због коjeг но си бар јед но од
ли ко ва ње из збир ке на ње го вим ре ве ри ма. Ана бе ла је свој 
про сек сту ди ја укра си ла де сет ком. Би ла је и оста ла Бо гу и 
се би за хвал на што је оста ла при бра на а до бро је раз у ме ла 
по ру ке сва ке ре чи ко је су од зва ња ле стра вич ним на го ве
шта ји ма зла ко ме се на да ла.

Са мо тре ну так ка сни је пот чи ње ни је, пра те ћи Ана бе лу 
до ко на чи шта, при чао о ко рект но сти сво га ста ре ши не 
ко ји ни је же лео да се она по себ но по вла чи из стро ја и 
осло ба ђа због оста лих пре ма ко ји ма и у ова квим си ту а
ци ја ма тре ба има ти ко рек тан став.

Смак мо ра ла. На је зда мон стру ма…
Ни је се вра ти ла ме ђу осу ђе не чи ја ће пр ва на ред на 

сви та ња у тре ну по мра чи ти пло ту ни. Пре но ћи ла је у 
дру гој ха ли из ко је су је бу квал но из ву кли и од ве зли ка 
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ви со ви ма Фру шке у цик зо ре и уз од је ке пло ту на с под
нож ја окр ва вље не Го ре…

Иза ње су оста ли ви со ви, бо ро ве и хра сто ве шу ме за
не ме ле од ла ском пти ца да ле ко ме ђу љу де. Го ди не су про
ла зи ле у иш че ки ва њу да се вра те.

Док је воз окре нут За па ду кли зио ка свом од ре ди шту, 
Ана бе ла је у ње му, за гле да на кроз ре шет ке про зо ра у пре
де ле што јој ви дик са мо при вид но раз и гра ва, ли чи ла на 
јед ну од оних пти ца ко ја је ње ну Фру шку оста ви ла у су
за ма. Раз ли ка је са мо у то ме што су оне у ја ти ма кре ну ле 
у свет сло бо де, ако их не где с не ба не ке дру ге пти це, што 
их гво зде ним зо ву, не за спу ра фа ли ма. Ана бе ли на сло
бо да је да ле ко, у до ме ту је пла вет ни ла у ње ним очи ма, 
али је исто вре ме но и не са вла ди во да ле ка. Пти ца је у ка
ве зу ру ком су ро во сти ту оста вље на за рад за до вољ ства ро
бо вла сни ка ко га се не до ти че ве ков на пат ња роп ки ње.

Слу ти ла је Ана бе ла да ће иза ћи из свог по крет ног ка
ве за на јед ном од на ред них ста ја ли шта ком по зи ци је зла. 
Има ће и она свог ро бо вла сни ка, из ду би не под све сти об
у зи ма ла ју је ми сао. Скла па ла је ру ке мо ле ћи се све
ви шњем да јој са чу ва при себ ност. При бли жа ва ла се Дре
зде ну и пре по зна ва ла пре де ле ко је је по хо ди ла с дру
штвом сту де на та гер ма ни сти ке. Пре кри ве ни су па ти ном 
вре ме на и зла и тма стим обла ци ма су мор ног да на ко ме се 
при кра дао су тон. Ни у тре ну, ни у нај ма њем де та љу, ни су 
то би ли пре де ли оних ви ди ка Да ли бо ро ве и Ана бе ли не 
љу ба ви ко ји су ис пре да ли бај ке о њи ма и кад су се во ле ли 
под пла вет ним сво дом што их је чи нио срећ ним.

До кле ће ова ко да кло па ра воз, чу до ви ште око ва но ре
шет ка ма, кроз пре де ле ње ног мла да лач ког за но са. Та да је 
ма шта ла да ће ње но по зна ва ње свет ских је зи ка би ти ње на 
ши ро ко отво ре на вра та кроз ко ја ће од ла зи ти у сва ки 
ку так пла не те до че ка на до бро до шли цом.
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Све сна соп стве не об да ре но сти да сво ју ве шти ну жи
вље ња уме мак си мал но да ис ко ри сти, а жи вот јој је по
но во дат, ма ко га дао и без об зи ра ко јим по во ди ма, она 
ће увек бра ни ти сво је те ло, чу ва ти образ с ми шљу на по
ро ди цу, ко ја је тај пре део те ла, на ко ји се и по љуп ци осла
ња ју, на зи ва ла све ти њом. По нај ви ше се узда у ми сао на 
чо ве ка ко ји ју је ис пра тио до ка ми о на с по де ра ном це
ра дом гр ле ћи га по гле ди ма у од ла ску по ха ба ним пу тем. 
Би ла је у ду бо ком уве ре њу да јој се тај осло нац ни ка да 
не ће из мак ну ти.

Не ду го на кон од ма зде ко ју су оку па то ри спро во ди ли 
над ста нов ни штвом зе мље, ко ја се ни је ми ри ла са зло де
ли ма не по зва них, у на ме ри да љу ди ма оду зму пра во на 
сло бо ду, па чак и на жи вот, Да ли бор је са знао за ме сто на 
под нож ју Фру шке ода кле се, при ча ло се, крв сли ва ла у 
Ду нав. Не ка ко у исто вре ме, мо жда га је се ћа ње ма ло ва
ра ло, ка да су мла дост ње го вог гра да од во зи ли у не по
вра те, кри ју ћи се у пред гра ђи ма сво је ра не мла до сти, из
бе зу мљи ва ли су га пло ту ни с оне стра не Ду на ва. Је два 
чуј ни, но ше ни не ком из ма гли цом ко ја се ва ља ла од о зго с 
вр хо ва при ти ска ју ћи и кро во ве гра да и љу де за о ку пље не 
бри га ма по то ну ле у муч ни ну ко ја их је гу ши ла.

До ста му је би ло скри ва ња. Све га је ви ше об у зи ма ло 
осе ћа ње не ко ри сно сти. Се тио се јед ног су сре та иле га ла ца 
у не ком не у глед ном по дру му, у ко ме су, при чао је мно го 
го ди на ка сни је, про јек то ва ли бу дућ ност срет ни ју од 
сва ког раз до бља у пу то ва њи ма ње го вог на ро да кроз 
жи вот и свет. Е, на том са стан ку, Ана бе ла је го то во ша
па том, из вла че ћи се из по дру ма, ре кла ка ко јој се чи ни 
све ово не ка ко ја ло во. Баш је та ко де фи ни са ла сво ја осе
ћа ња. Сла бо се при ме ћу је ре зул тат, спо ро до ла зи. Да су 
јој у ру ка ма не ке моћ не не са ло ми ве мот ке па да град 
очи сти од га ма ди…
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Све је учи нио да до ђе у ве зу с Мар ком.
– Знаш, дру же мој, да сам се по ну дио мо ји ма из по

дру ма да ти ја лич но до не сем ово… Ре кли су ми да не 
отва рам и да ти са мо пре дам ко ве рат… Ни сам за ин те ре
со ван за то шта у ње му пи ше, али је сам за не што дру го…

– Знам, – ре че му ци мер са сту ди ја.
– Ка ко знаш?
– Ре кла ми јед на пти ца…
– Па мет на пти ца. Мо ра да ме је про чи та ла као бу квар, 

а и да до бро зна шта осе ћам. Ве руј тој пти ци и на пра ви 
ми про лаз да одем…

Са мо два да на ка сни је ре као му је име чо ве ка ко ме 
тре ба да се ја ви. Би ла је Ана бе ла у пра ву. Тре ба узе ти у 
ру ке не ку мот ку. Ма ка ква би ла. Од вај ка да је слу жи ла да 
се не при стој ни упри сто је.

– Не бри ни, мај ко. Та мо где идем, знам си гур но, на
ла зи се и мој отац, Ми о драг.

Кад је су тон, за хва љу ју ћи већ и обла ци ма, по стао мрак 
над гра дом, ре ком и обли жњом Го ром, Да ли бор се већ 
не ком ста зом пе њао успо ни ма – ка сло бо ди.

Да се већ су тра дан, у са ми освит, ни је срео с оцем, ни
ка да не би са знао ка ко је отац нај зад обу као уни фор му на 
ко ју је био по но сан, за раз ли ку од оне ко ју је но сио не ко
ли ко ме се ци ра ни је.

– Ни сам ја, си не, про вео ме ђу њи ма та ко мно го вре
ме на. Тек то ли ко да ми је за то вре ме на ра сла она бра ду
ри на. Кад је зло по че ло ни сам ни знао ко ме да се при
кло ним. Зло у до мо ви ни, а не ко ли ко вој ски јед ног те истог 
на ро да, ко ји тре ба да се од бра ни од зла, са ти ре се ме ђу
соб но. Кап је пре вр ши ла ча шу кад су ме ода бра ли у гру пе 
по тро је љу ди ко ји су до би ли за да так да не из ла зе из се ла 
док га не очи сте од се ља на. Но же ви су вам нај бо љи алат. 
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Не пра ви се бу ка, а ноћ је, на род спа ва – го во ри ли су нам 
пре по ла ска у па као. Цр на моћ… цр не трој ке…

Те исте но ћи Ми о драг је са мо ма ло за стао и спу стио се 
низ јед ну оштру стр ми ну до бро по зна ва ју ћи крај ко јим су 
се кре та ли. Не бро је но пу та пре пу но го ди на при кра дао се 
ста за ма по бр ђа у ра не су то не че ка ју ћи Све тла ну да до ђе у 
ње гов ви но град.

– Кад сам се пре го ди ну да на, ве штом ре жи јом, ви део 
са Све тла ном на јед ном од ре ди шту, ис при чао сам тво јој 
мај ци ову епи зо ду ка ко сам из јед ног ти ма по бе гао у 
дру ги. Би ло јој је ми ло…

– Кад сам по ла зио оти шао сам ку ћи да се по здра вим с 
њом. Ре као сам јој да ћу и те бе, мо жда, сре сти у овим кра
је ви ма. А, она ме ни ве ли – па, зар обо ји ца, де те мо је…

– Не ка си до шао. Чу вај се ко ли ко год мо жеш. Чим сам 
се оног су то на стр мек нуо низ па ди ну, сре ћом сва је би ла 
од зе мље, тра ве и не ког ни ског ра сти ња, оти шао сам Све
тла ни ним по зна ни ци ма, са ко ји ма смо се ме ђу соб но че сто 
по се ћи ва ли, да ми об ри ју оно зло с ли ца. Ме ни је ва жно, 
си не мој, да ни сам окр ва вио ру ке и пљун’о на се бе. И 
због ме не, мо је Све тла не и вас дво ји це де ра на. Е, не бих 
баш во лео да онај ма ли гим на зи ја лац на пу сти шко лу и 
оста ви ма тер са му… Ду шан је ду ша од де те та.

Ни је се Да ли бор са мо осе ћао не ко ри сним. Ни је мо гао 
да пре бо ли Ана бе лин од ла зак не зна но куд. Остао је у ду
бо ком убе ђе њу да ви ше ни је ме ђу жи ви ма. При ми ца ло се 
вре ме по кре ту, по сле до руч ка, ус пео је да у крат ким цр
та ма оба ве сти оца, не са мо о од ма зда ма ко је се чи не над 
на ро дом, не го и о не кој вр сти за до вољ ства што је смо гао 
сна ге да на пра ви из бор.

– Знаш, ста ри мој, – го во рио је оцу спре ма ју ћи се за 
по ла зак на но ва од ре ди шта – не из ле чи во бо ле пло ту ни 
што га се жи во те го ло ру ком на ро ду. Ов де ра фа ли зву че 




