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ПРЕД ГО ВОР

При ча да је Ју ли ја на Ка ра ва је ва ухва ти ла де сет 

раз бој ни ка и иза шла на крај с нај о па сни јим зло-

чин цем ко га су сво је вре ме но тра жи ли – до не кле је 

пре у ве ли ча на. Раз бој ни ка је би ло мно го ма ње, а и 

ни је мо ра ла са ма да се хва та у ко штац с Кри вом 

Звер ком. Та ко ђе ни је тач но ни да Ју ли ја на Ка ра-

ва је ва има ше сна ест го ди на, да је огром ног ра ста, 

да има че лич не ми ши це и те шке пе сни це. Она 

има са мо де сет го ди на, уоп ште ни је ви со ка, а ни је 

ни на ро чи то ја ка (не мо же да ура ди ви ше од сто 

скле ко ва). Али са свим је тач но да је она нео бич но 

хра бра и из у зет но па мет на. Чак и да у Ака де ми ји 

на у ка ни су ре ги стро ва ни ње ни из у ми, као што су 

пло ве ћи кре вет и ро ле ри са угра ђе ним маг не то фо-

ном, ње но по што ва ња вред но по на ша ње у це лој 

овој при чи до ка зу је да је Ка ра ва је ва из ван ред но 

би стра и са мо стал на.

Ка ко би се ста ло на пут ру жним гла си на ма, при-

ча о Ју ли ја ни Ка ра ва је вој објављује се са свим по је-

ди но сти ма, укљу чу ју ћи и бек ство из Мо кру хин ског 

оде ље ња по ли ци је и кра ђу пе га вог пра се та у се лу 

Са тур ну. А ка да чи та о ци до зна ју исти ну о Ју ли ја-

ни ним до го дов шти на ма, не ће, на да мо се, ве ро ва ти 

го вор ка њи ма о ње ној кри ми нал ној про шло сти.

Са ма Ка ра ва је ва је за мо ли ла да при чу за поч-

не мо од тре нут ка ка да је она сти гла на же ле знич-

ку ста ни цу. Не би во ле ла да у књи зи ви ди опис 

оног те шког да на ка да је са зна ла да је њен отац, 
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 про на ла зач Ка ра ва јев, не стао без тра га по сле екс-

пло зи је у руд ни ку Бо дља. Ре ћи ће мо са мо ово: кад 

је од Ака де ми је на у ка до би ла стра шни те ле грам, 

Ју ли ја на се истог ча са спре ми ла и кре ну ла на пут 

– да тра жи та ту.

ПЉАЧ КА БЛА ГАЈ НЕ

1

Бла гај ник Ба чвин бро јао је па зар. Дан је тек 

по чи њао, али Ба чвин је во лео да пре бро ја ва и 

ра дио је то по не ко ли ко пу та у сме ни. До био је ре зул-

тат од се дам сто ру ба ља и де ве де сет две ко пеј ке.

– Јед ну кар ту, мо лим вас.

Не ко је про ту рио но вац 

кроз шал тер, а Ба чвин га је 

и не гле да ју ћи узео.

– До кле? – пи тао је бро је ћи.

– До кра ја.

– До Бе лог Пе ска, је л’?

Ба чвин нај зад ди же гла ву 

и пред со бом угле да вра ну. 
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Вра на је жмир ну ла окру-

глим оком и пре ме сти ла 

се с но ге на но гу. Ба чвин 

схва ти да вра на чу чи на 

ра ме ну не ке де вој чи це, 

ко јој је нос про ви ри вао 

из над шал те ра.

– Је л’ то за те бе? – 

Ба чвин је мно го во лео 

да се ша ли.

– Јед ну кар ту до Бе лог Пе ска, мо лим вас – ре че 

де вој чи ца, не обра ћа ју ћи па жњу на бла гај ни ко во 

пи та ње.

– А је л’ имаш ти не ке ис пра ве? – ни је од у ста јао 

Ба чвин.

Де вој чи ца се на мр шти па по че да тра жи по џе по-

ви ма. Ба чвин се чак ма ло при ди же да је бо ље ви ди. 

Раз ба ру ше на ко са, огре бан нос, му са ва цр ве на 

ма ји ца, фар мер ке с ру пом на де сном ко ле ну, пра-

шња ве сан да ле. На ле ђи ма огро ман ра нац. „Пра во 

стра ши ло“, по ми сли Ба чвин.

– Ево – пру жи му она па пир.

– „Про пу сни ца за Ака де ми ју на у ка“ – про чи та 

бла гај ник. – „Ју ли ја на Ка ра ва је ва“.

– Дај те ми кар ту – ре че де вој чи ца, а вра на на 

ње ном ра ме ну пре те ће грак ну.

– До бро де – Ба чвин јој вра ти про пу сни цу, из да-

де кар ту и вра ти јој ку сур – де сет ру ба ља.

Де вој чи ца клим ну гла вом и по ђе на пе рон.

– Хеј! – по ви ка Ба чвин. – А што вра на не ма 

кар ту?

Ни је се окре ну ла, са мо је убр за ла ко рак. За до-

во љан сво јом ша лом, Ба чвин се за ки ко та и про ме-

шко љи на сто ли ци – би ло је вру ће и он се зно јио у 

ву не ним пан та ло на ма уни фор ме. Упра ва же ле зни-

ца још зи мус је свим бла гај ни ци ма из да ла по јед ну 

там но пла ву уни фор му – са ко са сјај ном дуг ма ди и 

пан та ло не с тре ге ри ма. Од јед ном му не ко вик ну:

– До Бе лог Пе ска!

Пред шал те ром су се гу ра ла два зно ја ва го спо-

ди на у бе лим оде ли ма. Је дан, дуг и су во њав, нер-

во зно је по вла чио око врат ник ко шу ље и крај ње 

не при јат но се це рио по ка зу ју ћи жу те зу бе. Ли це му 

је би ло бле до и из ду же но. Дру ги, зде паст и пре пла-

нуо, бри сао је че ло ру ка вом и гу рао кроз шал тер 

из гу жва не нов ча ни це. Ба чвин узе но вац и от ку ца 

им кар те. Зде па сти про му кло за кр кља:

– Има те ли во де? Умре ћу!

Ба чвин је под сто лом имао фла шу, али ни је био 

во љан да је да је та мо не ком стран цу.

– Пла ти ћу вам – за сте ња зде па сти.



ДАР ЈА ВАР ДЕН БУРГ12 До жи вља ји Ју ли ја не Ка ра ва је ве 13

Ба чвин узе од ње га два де сет ру ба ља и за ву че се 

под сто. „Па до бро“, ми слио је, „на па у зи за ру чак 

оти ћи ћу по дру гу.“

– Хва ла! Хва ла! – за ва пи зде па сти кад је до био 

фла шу.

Дру ги га окре ну ли цем ка пе ро ну и по здра ви се 

с Ба чви ном. Ба чвин му мах ну и кад су оти шли про-

гун ђа: – Они би во де. Шта је ово, ре сто ран?

Он обри са ма ра ми цом мо кар врат па уста де и 

не ко ли ко пу та раз мах ну ру ка ма, да ма ло раз мр да 

ле ђа.

– Е, а сад да из бро ји мо!

По гле дав ши у ка су Ба чвин очај нич ки цик ну. 

Та мо су оста ле са мо де ве де сет две ко пеј ке.

– Укра ли су ми, укра ли су ми – за ри дао је Ба чвин 

спу стив ши гла ву на 

ру ке. – Ко? Ко?

Он да му је си ну ло.

– Де вој чи ца! Ка ра ва-

је ва! Љу би тељ ка пти-

ца, ђа во да је но си!

Он згра би те ле фон и 

по зва по ли ци ју.

– По ли ци ја? По ли-

ци ја! Бла гај на ми је 

опљач ка на! Ко је на 

те ле фо ну? Па бла гај-

ник је на те ле фо ну! 

Осум њи че ни – де вој-

чи ца и вра на. Бр зо 

до ђи те!

2

За то вре ме два зно ја ва го спо ди на тр ча ла су дуж 

пе ро на. Је дан је ма хао ко жном тор бом, а дру-

ги – пра зном фла шом. Воз за Бе ли Пе сак кре тао 

је за ми нут.

– Ма чо ри не, ба ци ту фла шу! 

– ви као је го спо дин с тор бом.

– Не ма кан те, Ди вљак! – од го-

во рио је го спо дин с фла шом.

Ди вљак ис тр же бо цу Ма чо ри-

ну из ру ку и ба ци је на ши не. 

Раз ле гао се звук ло мља ве.

– Ма шта ми на при ча, вас пи-

та ни! – фрк ну Ди вљак у тр ку. 

– За што сам узео па зар? Хо- 

ћеш да нас сад од мах ов де смо-

 та ју?

Ма чо рин ни шта не ре че и 

на ста ви да тр чи. Ди вљак га 

из не на да згра би за ру ку и за у-

ста ви.

– Гле та мо! Ви диш?

Ма чо рин жмир ну и клим ну 

гла вом.

– Ула зи у ва гон број пет – шап-

ну Ди вљак.

По ред ва го на број пет га ла-

мио је чи тав бу љук ри ђо ко се 

бра ће и се ста ра. По ред њих је 
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ста ја ла де вој чи ца с вра ном на ра ме ну. Док је ри ђо-

ко са мај ка тр па ла де цу у воз, де вој чи ца је не што 

го во ри ла пти ци, а она је, на кри вив ши гла ву, па жљи-

во слу ша ла. Нај зад је и по след њи, нај твр до гла ви ји 

син сме штен у ва гон, за њим се по пе ла и мај ка, а 

за њом – де вој чи ца с вра ном. Ма чо рин и Ди вљак 

уђо ше у ва гон број шест.

3

Бла гај ник Ба чвин је раз го ва рао с по ли ци јом. 

Круп ни ру ме ни по ли цај ци Па пуч кин и Ћу бин 

по ја ви ли су се на ста ни ци тач но пет ми ну та по сле 

кра ђе. Баш су про ла зи ли ту да кад их је дис пе чер 

оба ве стио о по лу де лом бла гај ни ку ко ји за не ста нак 

нов ца окри вљу је вра ну.

– Ко ји из нос је не стао? – пи тао је по ли ца јац 

Ћу бин ва жно се мр ште ћи.

– Осум њи че ни? – пи тао је по ли ца јац Па пуч кин, 

због не че га се ве се ло сме шка ју ћи.

Бла гај ник Ба чвин је се део ис пред пра зне ка се и 

бри сао че ло ка ри ра ном ма ра ми цом.

– Не ста ло је се дам сто – не, че кај те, се дам сто 

плус три кар те до Бе лог Пе ска по окру гло де ве де-

сет ру ба ља...

Бла гај ник не ко ли ко пу та мрд ну усна ма па 

об зна ни:

– Де вет сто ти на се дам де сет ру ба ља!

Па пуч кин из ву че блок чић и све бли ста ју ћи од сре-

ће за пи са: 970 р. Ба чвин га је за чу ђе но по гле дао.

– Осум њи че не су – на ста вио је – де вој чи ца Ју ли-

ја на Ка ра ва је ва и вра на без име на.

Па пуч кин је и то за пи сао, а ру ме ним ли цем му 

се раз лио осме јак, са свим не при ли чан за да те окол-

но сти.

– А што вам је дру гар та ко ра до стан? – шап ну 

Ба чвин Ћу би ну.
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– Ју че је до био на гра ду за ска кав це – ре че он. – А 

на осно ву че га сум ња те у осум њи че не?

Ба чвин се пи тао ка кви су то ска кав ци за ко је 

се мо же до би ти на гра да, па се је два са брао да од го-

во ри.

– Па, као пр во, де вој чи ца пу ту је са ма, без ро ди-

те ља – по че он. – Као дру го, др ско од го ва ра. Као 

тре ће, но вац је не стао по што је она ку пи ла кар ту. 

Као че твр то, вра на јој је баш чуд на. Као пе то...

Ту се бла гај ник Ба чвин сле ди отво ре них уста.

– Као пе то? – упи та ше углас по ли цај ци.

– Има ла је са у че сни ке! – дрек ну Ба чвин ска чу-

ћи у ме сту.

– Мно го? – упи та Ћу бин.

– Дво ји ца! У бе лом! – јур цао је по со би из бе зу-

мље ни бла гај ник. – Је дан с тор бом, дру ги ми је тра-

жио во де. Обо ји ца су, она ко, ја ки, др ски.

Ћу бин и Па пуч кин се згле да ше.

– Па то је чи та ва бан да! – Бла гај ник се ухва ти за 

гла ву и сру чи се на сто ли цу. – Пљач ка ју утро је.

– Не бри ни те – по тап ша га Ћу бин по ра ме ну. 

– Пред у зе ће мо ме ре.

За тим је од вео на сме ше ног Па пуч ки на у угао па 

су се о не че му са шап та ва ли.

– Све је ја сно – ре че Ћу бин окре ћу ћи се по но во 

пре ма Ба чви ну. – Ис тра га по чи ње.

Сав оза рен од сре ће, Па пуч кин ћут ке пру жи 

ру ку бла гај ни ку и иза ђе. Ћу бин та ман хте де да кре-

не, али га Ба чвин бо ја жљи во по ву че за ру кав.

– Дру же по ли цај че – ре че – а ка кви су то ска-

кав ци?

– По ро ди ца акро-

ба та – од го во ри му 

Ћу бин. – Пљач ка ли 

су два де се то спрат-

ни це. Хоп – и већ 

су на вр ху.

Он клим ну 

Ба чви ну и иза ђе.

– Хоп – и већ су 

на вр ху – збу ње но је 

про мр мљао бла гај ник.

4

Кад су иза шли из ста нич не згра де, Ћу бин и 

Па пуч кин су про бу ди ли при прав ни ка Фа зу, 

ко ји је спа вао у по ли циј ском ауту. Бу ду ћи да ће 

при прав ник у овој при чи има ти уло гу ко ја се те шко 

мо же на зва ти не ва жном, тре ба о ње му ре ћи не што 

по дроб ни је.

Мр ша ви и ло ше гра ђе ни Фа за чи та вог жи во та 

је ма штао да по ста не мор нар. Кад су га у шко ли 

гр ди ли због двој ке из ру ског, Фа за се те шио да мор-

на ри не мо ра ју да пи шу без гре шке. А кад је до био 

ке ца из фи зич ког, Фа за је се би го во рио да мор на ри 

ни су оба ве зни да зна ју да тр че – а где би па тр ча ли 

по бро ду? Ка да је за вр шио шко лу, Фа за је по хи тао 

у вој ни од сек. „Хо ћу у мор на ри цу“, ре као је. У вој-

ном од се ку су му из ме ри ли пулс, про ве ри ли вид 

и слух, пре гле да ли га са свих стра на и ре кли му 
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да је све у све му здрав, али га у мор на ри цу не ће 

 при ми ти. Ни ти у вој ску. „А што?“, за пре па стио се 

Фа за. Ре кли су му да љу де с не јед на ким но га ма 

и ру ка ма ниг де не при ма ју. Ис по ста ви ло се да је 

Фа зи де сна но га ду жа од ле ве, а ле ва ру ка кра ћа од 

де сне. А по ми шље њу љу ди у вој ном од се ку, др жа-

ти ауто мат или ста ја ти на па лу би с та квим ра зно-

вр сним ру ка ма и но га ма ап со лут но ни је мо гу ће. 

„Уоста лом“, ре ко ше, „при ми ће вас у по ли ци ју.“ 

Сав слу ђен од оча ја, Фа за се при ја вио у по ли ци ју. 

Име но ва ли су га за при прав ни ка, то јест уче ни ка, 

и по сла ли га на прак су код Па пуч ки на и Ћу би на. 

Фа за је учио код њих већ ме сец да на, али осим 

чу ва ња по ли циј ског во зи ла ни шта му дру го ни су 

да ва ли да ра ди.

И та ко, Па пуч кин и 

Ћу бин раз бу ди ше при прав-

ни ка Фа зу и на ре ди ше му 

да хит но кре не на за да так. 

Фа за је тр љао очи и окре-

тао гла ву час на јед ну, 

час на дру гу стра ну.

– Шти гли цу је дан хро ми, до био си из у зет но 

ва жан за да так – тре сао га је Ћу бин др же ћи га за 

око врат ник.

Па пуч кин је ра до сно кли мао гла вом.

– А шта тре ба да ра дим? – пи тао је Фа за.

– Тре ба да пра тиш бан ду, ко ју чи ни тро је љу ди: 

де вој чи ца с вра ном, го спо дин у бе лом с тор бом и 

го спо дин у бе лом без тор бе. У овом тре нут ку бан-

да се во зом уда ља ва у прав цу Бе лог Пе ска. По што 

ти не ће мо да ти ауто, мо ра ћеш да стиг неш воз 

пе шке.

– Ка ко то? – за па њио се при прав ник.
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– Па, је л’ имаш би цикл? – упи та Ћу бин гр ле ћи 

Фа зу око ра ме на.

– Имам – ре че он. – Њи ме сам ишао у шко лу.

– А сад ћеш у Бе ли Пе сак! – из ва ли Па пуч кин и 

пра сну у смех.

Ћу бин и он уђо ше у ауто, а Фа за от клип са ку ћи 

по би цикл.

– А мо жда је бла гај ник у пра ву и мо жда је то 

пра ва бан да? – за ми шље но ре че Ћу бин гле да ју ћи 

за при прав ни ком ко ји је од ми цао.

– Ма ка ква бан да! – без бри жно од мах ну ру ком 

Па пуч кин. – Не ка их Фа за пра ти, да ма ло ве жба 

– та ман нам се не ће мо та ти ову да. Ми ће мо за сад, 

за сва ки слу чај, да се ин фор ми ше мо о тој, ка ко 

се зва ше, Ка ра ва је вој. А не ће би ти зго рег са зна ти 

не што и о дво ји ци у бе лом.

И, за до вољ ни што су се ве што из ба ви ли од при-

прав ни ка ше пр тље и рас пра ви ли с по лу де лим бла-

гај ни ком, по ли цај ци се за пу ти ше у ста ни цу.

5

По ла са та ка сни је при прав ник Фа за ју рио је 

ули ца ма очај нич ки окре ћу ћи пе да ле. Ста ри 

би цикл је шкри пао, зви ждао и зврн дао. На сва-

кој не рав ни ни звон це при чвр шће но за упра вљач 

та ко је зво ни ло да су про ла зни ци од стра ха ска ка-

ли у жбу ње. При прав ни ку су иза ле ђа до ба ци ва ли 

кле тве. Фа за је бр же вр тео пе да ле, али од то га је 

шкри па по ста ја ла не под но шљи ва. Не ко га је га ђао 
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кром пи ром и зба цио му шап ку с гла ве. Не ки дру ги 

пут Фа за би се, на рав но, об ра чу нао с не ва љал цем 

као што и сле ду је – од вео би га у ста ни цу и на ре дио 

му да опе ре све про зо ре – али са да за то ни је имао 

вре ме на. При прав ник је ју рио зло чин це.

Нај зад је сти гао до кра ја гра да и дуж пу та по че-

ше да се ни жу се о ске ку ће. Љу ди је би ло ма ње, 

ни ко ви ше ни је ви као ни ти се пре па дао. При прав-

ник је та ман хтео да с олак ша њем одах не, кад се на 

пу ту пра во ис пред ње га од не куд ство ри блен та ва 

кра ва и ста де као уко па на, рас кре че них но гу.

Фа за је схва тио да не ће сти ћи да скре не, па је у 

оча ја њу от ки нуо тан др ка во звон це с упра вља ча и 

га ђао њи ме кра ву у че ло. Она рик ну, ско чи и да де 

се у бег.

При прав ник Фа за на ста ви свој пут.

СТЕ ПАН МРАВ КИН

1

Ка ра ва је ва је се ла с вра ном на сло бод но се ди-

ште па по гле да ла око се бе. Ва гон је био пун 

ви кен да ша, ко ји су но си ли кор пе, гра бу ље и сад ни-

це чи је је ко ре ње би ло умо та но га зом. Због мла ди-

ца ко је су се зе ле не ле из ме ђу се ди шта из гле да ло 

је као да се ва гон пре тво рио у ба шту и са мо још 

го ди ну-две па ће за шу шта ти ли шће на ја бу ко вим, 

кру шко вим и шљи во вим ста бли ма.

Ри ђо ко са бра ћа и се стре од мах су за у зе ли че ти-

ри ре да се ди шта иза Ју ли ја не. Мај ка их је пре бро-

ја ла, па се уми ри ла, се ла по ред про зо ра и отво ри ла 

књи гу. Де ца су по че ла буч но о не че му да рас пра-

вља ју и Ка ра ва је ва је не хо ти це  слу ша ла – при ча ли 




