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зиле, гледао их, и онда им рекао журно, сасвим смешним, уплашеним 
гласом:

– Хтео бих и да ce мало оперем. Када бисте ми дали какав лавор!...
– Разуме ce.
Врата су ce споља закључавала.

ПОНЕДЕЉАК, 30. НОВЕМБРА

Папа-Катић je прелазио неравним и незиданим простором испред 
реке, онуда где je све било закрчено од поломљених кара и људи који, 
усправни и бледи, као да су нешто очекивали. Као да je одсудна битка 
била вођена баш ту, и то прошлога дана. Атмосфера ја изгледала лажна 
али узбудљива. Људи нису чекали никога, мало ce њих познавало из-
међу себе, и њихови интереси, сем оног основног, животног, углавном 
су били различити. Две-три уличице су ту свршавале. У једној од њих 
нешто ce догађало. Неки плећати човек, не y униформи војника, већ y 
народном црногорском оделу, плавом и ишараном гајтанима, носио je 
огромну заставу, чији je крај мотке ослонио о пас. Застава je била, као и 
он, украшена златним ресама и натписима. Више je личила на певачку 
него на војничку заставу. Човек, плећат, читав џин, носио je ту заставу 
и гурао ce кроз гомилу, која га je све више окружавала. Не гледајући 
никога, као само за себе, као да ce малочас потукао с ким, тако су њего-
ве речи, које ce нису чуле, али судећи само по мимици лица, изгледале 
изненадне и срџбене.

Један једини човек хтео je да прође поред целе ове гужве која je за-
крчивала уличицу, и покушавао да ce провуче између зидова ниских 
кућа и неких старица. Лице му je било несрећно и срдито. Као да je же-
лео да позове некога y помоћ, или бар за сведока својих напора, он je 
гледао тамо где je простор био ипак слободнији. Поглед му ce сусрео са 
Папа-Катићевим и он га je брзо склонио.

Заставши само један тренутак, пошао je целим телом да ce окрене. 
Сигурно je да би ce радије вратио одакле je дошао него да овог младића, 
Стевана, опет сусретне. Али су неки други обзири ипак победили. Јавио 
ce. Начинио je још неколико покрета да би ce прогурао. – Нисам одмах 
могао да вас познам! – рекао je Стевану и поцрвенео. – Ви сте отишли 
онога јутра, a ја сам био толико смушен да вам нисам ни захвалио.

Један крај усне жучно му je подрхтавао.
– Она je умрла. Два дана доцније већ je умрла. Пренео caм je само 

довде, a онда je умрла. Онолики губитак крви!
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Човек je говорио гласом крутим и поломљеним и хтео je, по сваку 
цену, да буде миран. Нервозно je пошао три корака, не додавши ништа, 
a онда ce опет вратио:

– Хоћете ли да сиђемо до обале, да мало поседимо? Ја треба некога 
да сретнем овде, али ће ме тај већ и тамо сигурно потражити.

Хтео je Стевана да узме под руку, али му ce то учинило некако не-
умесно и зато ce његов покрет сврши само тиме што га je ухватио за 
лакат. То je тек обојици био још кудикамо непријатније.

– Чекам једног младића. Зове ce Драгиша. Он je вереник, или тако 
нешто, моје свастике. Она je овде с мајком. Пошли су били брже испред 
нас да би припремили све за порођај, који je имао да ce догоди много 
доцније.

Сели су на сасвим низак брежуљак. Око њих je било много разбије-
ног посуђа и распале обуће. Све je изгледало плаво под слабим сунча-
ним осветљењем. Река je само текла мутна, жута и пуна глине. Неки 
старац, преко пута, нешто je потапао y њу. Одмах над њим, један стари 
трошни зид и капиџик, упола отворен. Све je било страшно мизерно. 
Па ипак, сијало je слабо сунце...

– Знате ли... – рекао je човек тако гласно као да je Стеван седео много 
даље од њега, па да га не може чути.

Стеван ce осврнуо да види да ли je кога овај високи глас зачудио. И 
мишићи под образима човека појурили су горе-доле, горе-доле.

– Знате ли да je говорила са мном?... Још пре него што ће умрети. 
Дан раније... Била je скоро стално y несвести, али јој je тога јутра било 
скоро добро. Готово сам почео да ce надам... Испочетка није изговорила 
ни реч, али сам по очима видео да je стално при свести. Нешто je врло 
снажно мислила. Једнако je нешто мислила...

Човек je сад скоро викао, толико није могао да мотри на свој глас, 
или je осећао да ce тај глас неће поцепати једино ако буде и даље тако 
викао.

–... Нисам ce ни мицао од ње. Гледао сам je како мисли. Очито, њено 
размишљање имало je да ce заврши тиме што ће ми нешто рећи. Био 
сам срећан што je опет при свести!... После je тек рекла: „Хоћу нешто да 
ти кажем!“ Најпре ме није гледала, онда ме je силом погледала и дисала 
je тешко. „Ти си јак“, рекла ми je, „ти си човек. Ја хоћу да си срећан, али с 
нечим ce мораш помирити. С нечим ce мораш помирити. То ce сад, ето, 
више не може променити“. Свако часа губила je мој поглед и опет му ce 
с напором враћала.

Човек ce, такође, са огромним напором трудио да гледа y Стевана, 
док je те речи говорио.

– „... Ја сам била сама, апсолутно сама, мислила сам да ме више не во-
лиш. Толико сам дотле веровала y тебе!... Онда сам, можда с разлогом, 
можда не, одједном изгубила ту веру. Ваљда сам те због тога и мање 
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волела. Мислила сам да те мрзим... Ја сам те преварила... Са Стеваном 
Џамићем...“ Била je тада y таквој беди да јој нисам могао рећи ниједну 
реч, a све што je рекла изгледало ми je, тога тренутка, као да ce не одно-
си на мене, као да уопште нема никакве везе са мном, или да ce није ни 
догодило. Једино стварна била je она, и њега беда, тога тренутка. Чак 
je нисам ни тешио. Гледао сам je као феномен. Тек кад je ње нестало, 
после, разумео сам реч по реч и онда ce све сломило y мени. Тада сам 
једино гледао како миче устима и како дише. „Сада je све то свеједно“, 
настављала je она. „Мислим да je то, што сам те преварила, свеједно, 
јер између нас нема, ни онако, ничега. Можда давно нема ничега из-
међу нас.“ – „Како би било свеједно“, прекинуо сам je, „када ниједног 
тренутка ја нисам престајао да те волим. Никад, ниједног тренутка!“ 
„Заиста!“, рекла je она, осмехнувши ce помирљиво, скоро горко. „Мож-
да ce то теби само чини, сада, после свега?“ – „Не, ја сам те увек волео, 
увек, и сада. Не разумем како си губила веру y мене, зашто си ce осе-
тила самом! Ја те нисам никада преварио, никада, очајно. Али некако 
очајно y нечем што као да je изван мене, изван моје личности. „Ја те 
нисам преварио.“ – „Знам, верујем ти“, прошапутала je она, али није ве-
ровала. Рекла je: „Знам“, да je и даље не бих убеђивао, и да би могла да 
настави оно што je имала да ми каже: „Сада je све свршено, кажем ти, 
сада то више, ето, не можемо да поправимо. Било како да je, било шта 
да je томе узрок, с тим ce мораш помирити... па иако je посреди био 
само неспоразум. Нико ту није крив“, рекла je она y некој тихој егзалта-
цији. „Када будеш био сам, после – са мном je све свршено – када будеш 
сам, све ћеш то преболети... Оно што би сад било недостојно, то je када 
бих нешто сакрила пред тобом. Ја не бих могла да ce тако растанем од 
тебе... Ја сам те сувише волела, ми смо сувише били пријатељи, па не би 
било достојно, не бих могла... То што ce догодило онда, са Стеваном, пре 
више од пола године...“

– Гледала ме je упорно y очи, младићу – настављао je човек вичући и 
тресући рукама, укрштајући прсте. – Њене су очи биле мирне, али као 
луде. Само су њене руке дрхтале на покривачу. Тада je могла да склони 
свој поглед, да би ce одморила од грднога напора, не толико што je ово 
рекла, колико што je морала да ме гледа док je то саопштавала. „Ја не 
знам“, продужавала je она безбојно, гледајући y своје руке, које су др-
хтале, „ко je од вас двојице... Можда си баш ти? Ја сам скоро уверена да 
си то ти, али немој да мислиш да те тешим. Ја бих хтела да ти помогнем 
да преболиш ово што сам ти рекла... Зар бих ти, иначе, и рекла? Ја ти 
кажем да по времену то тачно пада... a сем тога, прве године с тобом 
није дошло до зачећа, иако нисам умела да ce пазим. Извини што ти све 
ово говорим: то може бити од важности за тебе доцније, a сад je једини 
тренутак када ти о томе могу да говорим... Ми смо пазили да до тога не 
дође, много више него што сам с тобом пазила. Разумеш...“

–... Најстрашнију ствар y мом животу упорно je хтела да ми саопшти 
до најситнијег. Одједном, пало ми je на памет да ми она то, ваљда, 
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уопште не би ни рекла, бар не толико рекла, да није била убеђена да 
ће умрети. И цео ужас подигао ce y мени, не на оно што сам сазнавао, 
већ на то да сам због тога сазнавао. „Да ce не бојиш смрти, ти ми то не 
би рекла?“, упитао сам je скоро сурово. „Не знам“, одговорила je она, 
гледајући ме. „Ја ce не бојим смрти... не само себе ради, већ тебе... Ваљда 
ти и не бих рекла, да не... Али ја ти остављам девојчицу. Самог с том 
девојчицом! Не би било поштено да ти не кажем...“ – „О“, рекох, насме-
шивши ce, „ја je ни иначе не волим. Нисам мислио на њу. Сасвим ми je 
свеједно да ли je моја или не. И да je дечак, било би ми свеједно“, додао 
сам сетивши ce да je мислила да бих желео сина. Она сигурно није веро-
вала y моје речи, или су јој оне изгледале сувишне, тек није ми ништа 
одговорила. Изгледала je тужна и напуштена, али ce видело да ce више 
не напреже да мисли. Није имала шта да размишља, јер je већ све била 
рекла. Пловила je између свесног и бесвесног, као кроз какав облак, и 
било јој je сасвим свеједно каквог ме под тим облаком оставља... Неко-
лико сати седео сам крај ње. Мислим да сам тада врло мало мислио, бар 
на оно што ми je рекла, био сам толико изнурен.. Нешто страховито, 
као мисао, образовало ce ипак y мени. Она je гледала некуд неодређено. 
Јутро ce онда баш свршавало. „Ти ме, значи, цело ово последње време 
ниси... Ти ме, значи, сада не волиш“, упитао сам. Она je ћутала, затим 
јој je то питање, изгледа, постало неиздржљиво, али ми ипак још ника-
ко није одговарала. „Мрзиш ме?“, упорно сам je питао. „Не, не, никако, 
сада, сада никако, никако. Никада те нисам мање мрзела него сада“, од-
говарала je жустро, зажарено. „Значи ли то да ме волиш?“, упитао сам 
je. Она ме je погледала као да хоћу да je убијем, мада сам седео мирно на 
дну постеље. Онда je принела моју руку устима и није ми одговарала. 
Патила je страшно. „Не мораш да ми одговориш“, рекао сам спокојно.

„Довољно je и овако. Умири ce. Покушај да ce умириш.“ „О зашто, 
зашто? Свакако, свакако ћу да ти одговорим. Ја caм дужна да одгова-
рам. И према себи... Само ја не знам... И затим, ако те волим сада, ако 
сам волела само тебе, увек, увек, онда оно што ce догодило, што сам 
учинила...“ Ta мисао била јој je видно неиздржљива... „Да ли разумеш 
шта хоћу да ти кажем?“ Никада њена уста нису била тако пуна грозе и 
горчине... Нисам разумевао тачно, тога тренутка, шта je толико мучи y 
тој идеји... Да бих некако прекинуо све то, рекао сам јој суво: „Да, разу-
мем. Не треба више о томе да говоримо. Покушај да не мислиш ништа, 
гледај да ce одмараш...“ И отишао сам y други крај собе. „Можеш ли да 
ми опростиш?“, рекла je наједном. Ја сам ce узбуђено осврнуо. Међутим, 
то ce праштање односило на наше последње речи; опростити јој што 
није одговорила и на последње питање. Није чекала ни да јој одгово-
рим на то. Опет je лебдела сасвим на ивици бесвести. Било je тешко 
држати je дуго ван ње...

– Свакако je увек само вас волела – изустио je Стеван снебивајући ce.
– Ta то више ништа не мења, то савршено ништа не мења. Волела 

или не, ја сам сада сасвим разрушен човек.
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