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О ву сам књи гу на пи сао за вре ме јед ног пу то ва ња.

Од јед ном, све што су љу ди го во ри ли око ме не кон кре ти зи ра ло се и ста
ви ло ис пред пре де ла и гра ђе ви на ко је сам гле дао. Нај пре се об зна ни ло у ме ни 
оно што је да нас на слов књи ге: Љу ди го во ре. Го во ре ства ри про сте, бе зна чај
не, али за то баш пре то ва ре не оним што је жи вот љу ди и уни вер зу ма уоп ште. 
Пр ве ре чи ко је су ми до ла зи ле за пи сао сам исто га ча са у јед ној ка фа ни ци, на 
хар ти ји ку пље ној у ду ван џи ни ци пре ко пу та. За тим, не мо гу ћи одо ле ти по тре
би да са чу вам све што се ја вља ло у ме ни, а из гле да ло као да ће не ста ти од мах, 
пи сао сам на др ве ним клу пи ца ма ка пе ла.

Ми слим да је она зна чај на, по сво јој но во сти об ли ка, по оно ме што са др
жи. Ја сам ису ви ше за до во љан што је на пи са на да бих же лео ре ћи дру го што 
о њој. Ку ди ка мо ком плек сни ја, ку ди ка мо про сти ја од све га то га, она не но си 
у се би ни јед ну те зу, не го во ри ни о јед ној зе мљи, не бра ни ни јед ну есте ти ку.

Бе о град, 28. 1. 1931.
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I

– Остр во Ве ће или Ма ње? – упи та ога ра вље ни чо век, на сме шен са мо на 
тре ну так.

– Има ли ри бар ских на се о би на на оба?
– О, Ма ње је са мо ло ви ште го спо ди на мар ки за. На Ве ћем има јед но два

де сет ку ћа.
– Мо гу ли ве че рас пре ћи та мо?
– Сва ка ко. По штан ска ла ђи ца би ће ов де кроз је дан сат. При по врат ку она 

се до ти че Ве ћег остр ва; мо же те са њом по ћи. Са мо не знам ка ко ће те се вра
ти ти. Би ће те при мо ра ни да но ћи те.

– То сам и ми слио. Мо жда ћу та мо на ћи за ве че ру и спа ва ње.
– Ја вам са ве ту јем да оста не те до су тра ов де. Се ло је ма ло и си ро ма шно, 

али ће те са го сти о ни цом би ти за до вољ ни. Раз у ме се, на остр ву та ко ђе јед на 
од ку ћа се зо ве ха за де ху е спе дес и та мо ће вам уде си ти и за спа ва ње. Ме ђу тим, 
то је де ху е спе дес за два де сет ку ћа и, као и це ло се ло, не ма чак ни осве тље ња.

– За јед ну ноћ ће ми то чак чи ни ти за до вољ ство. И, нај зад, су тра мо рам 
пре ћи на дру гу стра ну је зе ра. Остр во пре ма то ме не бих ни ви део.

– Он да ће вас по штан ска ла ђи ца узе ти. Она оста је ов де ми нут или два, 
ко ли ко да из ме ни по шту. Ко ли ко је сад?

– Пет.
– Би ће тач но кроз је дан сат ов де.
– Ми слим да имам ису ви ше вре ме на да се исп нем до вр ха се ла. Има ћу не

пре ста но је зе ро под со бом, та ко да ћу при ме ти ти кад се при бли жу је ла ђи ца.
– О, ви де ће те је си гур но.
– Он да ћу се пе ти овим ули чи ца ма?
– Бо ље је да уз ме те овај пут са стра не. Ићи ће те бла гим на ги бом из ме ђу 

ма сли ња ка и ви но гра да, све до ку ле. За тим мо же те си ћи би ло ко јим сте пе ни
ца ма низ ули це.

Пео сам се ипак ули ца ма. Ка ме ни из ла зи ку ћа, пра ста ри, из ла зе на са ме 
сте пе ни це. Же не се де у врат ни ца ма; мла де над руч ним ра дом.
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– До бро ве че.

– До бро ве че.

Пре ста ју да ра де је дан тре ну так. Ди жу гла ве са ве за. Је дан ста рац, из
ме ђу не ко ли ко са свим ста рих же на, по сма тра свој по вре ђе ни па лац на но зи.

– До бро ве че.

– До бро ве че, го спо ди не.

– Ле по ва ше се ло.

– Да, ле по. Си ро то. Про шле зи ме це ло је је зе ро би ло за мр зну то.

– Зна чи, ни је се мо гла ло ви ти ри ба?

– Не, ни је се мо гла ло ви ти ри ба.

Ста ри ца по ред ње га, не гле да ју ћи ме, ка же:

– Мла деж из Бел мон те ха оти шла је пе ши це на Ве ће.

– О, ја ни сам ви део, али ка жу да је ишао и је дан ау то мо бил.

– Мо ра да је био де бео лед?

– Се дам на ест пе да ља.

– До ви ђе ња, да кле.

– До ви ђе ња, мла ди го спо ди не.

Јед на де вој ка, ко ја ра ди фи ле на ђер ђе ву вр ло је ле па. Це ла по ро ди ца 
је у вра ти ма ку ће код ко је се се ку дво је сте пе ни ца. Мо ра да је чуд но жи ве ти 
над та ко ко сим пер спек ти ва ма. Не из гле да си гур но ни да је зе ле на по вр ши на 
је зе ра хо ри зон тал на.

– До бро ве че.

– До бро ве че.

– Из гле да ми ле по то што ра ди те.

– Ра дим по јед ном угле ду ко ји ми је да ла мар ки за.

– Ви ра ди те за мар ки зу чи ји муж има ло ви ште на Ма њем?

– А не, то је њен син ко ји има та мо ло ви ште. Ста ри мар киз је умро још пре 
но што сам се ро ди ла.

– Они жи ве стал но ов де?

– Има са мо не ко ли ко го ди на да се вра ћа ју сва ко га ле та на је зе ро. Са мо 
свра те у на ше се ло. Има ју мо тор и та да до ла зе са го сти ма.

– Ка ко се зо ве те?

– Иво на.

– То ни је до ма ће име.
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– Ни је. Мој отац је слу жио у ма ри ни и пу то вао мно го. Али мно ги ме зо ву 
Рол да на.

– Иво на је леп ше. До ви ђе ња, да кле.

– До ви ђе ња, мла ди го спо ди не.

У иду ћој ули ци, ко ја иде пра во из ме ђу два ре да ка ме них ку ћа, ис под ан
тич ких утвр ђе ња и над је зе ром, две или три гла ве ме гле да ју кроз про зо ре. У 
јед ним вра ти ма не ко ли ко љу ди и де це.

– До бро ве че.

– До бро ве че, го спо ди не.

– Је сте ли ри ба ри?

– О, има вр ло ма ло ри ба ра ов де. Они жи ве до ле.

– Ко ли ко има ри ба ра?

– Је два осам бар ки. Дру га се ла на је зе ру ло ве ви ше.

– Ва ше се ло је вр ло ле по. Ви ди те стал но је зе ра са сво га пра га.

– Ви ди мо увек је зе ро. По не кад по бе сни.

– Но ћас ће би ти мир но?

– Мо жда и не. Из гле да да ће тра мон та на.

– До ви ђе ња, да кле.

– До ви ђе ња, до ви ђе ња.

Иа ко ни сам још ни шта при ме тио на је зе ру – је два дветри бар ке, ко је се 
ско ро и не ми чу на ње го вој по вр ши ни – вра ћам се оба ли. По штан ска ла ђи
ца мо ра да је у за доц ње њу. Ка жем чо ве ку с ким сам још ма ло час го во рио на 
оба ли:

– По штан ска ла ђи ца мо ра да је у за доц ње њу?

– Ах, па она је оти шла има већ два де сет ми ну та. Че ка ла вас је пет ми ну та, 
али смо по сле ми сли ли да сте се пре до ми сли ли.

– Не при јат но. Гле дао сам па жљи во на је зе ро и ни ка ко је ни сам ви део.

– Од Белмонтеха она до ла зи ско ро уз оба лу. Мо жда су вам је ку ће 
за кло ни ле.

– Раз у ме се. Мо гу ли на ћи ко ју бар ку да ме пре ве зе на остр во?

– Не ве ру јем. У слу ча ју да се је зе ро уз бур ка, не би сте се ве че рас мо гли 
вра ти ти. Сва ка ко, ко шта ло би вас мно го.

– Ко ли ко би ме ко шта ло?

– Мо жда три де сет пе зе та.
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– Ми слим да то ни је су ви ше.

– Мо же те го во ри ти са оним стар цем на клу пи. Он је је ди ни ко ји би вас 
мо гао по ве сти; оста ли се тек вра ћа ју са ри бо ло ва.

При ла зи мо за јед но стар цу ко ји љу ба зно уста је да нас по здра ви. Он је вр
ло цр вен, пре пла нуо, из бо ран и уго јен, што од го ва ра ви ну, ве тро ви ма, го ди
на ма и је лу с ко ји ма је у при ја тељ ству.

– Хтео бих да пре ђем на Ве ће. Да ли би сте ме пре ве зли?

– Не тре ба ићи по што је по че ла тра мон та на.

– Али та ла си на је зе ру не из гле да ју ни шта озбиљ но.

– О, па они су већ до ста ве ли ки, а уско ро ће би ти мно го ве ћи.

– Ви се не би сте мо гли вра ти ти ве че рас?

– Не, не бих се мо гао вра ти ти.

– Би ло би опа сно да се вра ћа те?

– Опа сно и те шко; мом си ну и ме ни тре ба ло би ви ше но ду пло вре ме на 
за ве сла ње.

– Има ли опа сно сти при од ла ску?

– Би ли би смо са свим ис ква ше ни од та ла са.

– То би се већ осу ши ло. Ја ми слим да, по што је опа сно за по вра так, ви мо
же те пи ти ви на ве че рас и на остр ву, а ују тру се вра ти ти. Има ли до брог ви на 
та мо?

– Да, али би смо га мо ра ли пи ти у мра ку. Идем да пи там си на. Ако он при
ста је, до ве шће мо ча мац до вас и по ћи.

Ни сам ве ро вао да ће син при ста ти; ли чи ло ми је ви ше на уљуд но од би ја
ње. Че као сам ипак у дру штву ме ха ни ча ра, ко га сам пр во срео на оба ли. Гле
дао сам оно не ко ли ко ра су ше них бар ки на су ка них на ше вар; оне су пљо сна те, 
при ми тив не, на лик на ве ли ка ко ри та. Не ки чо век оде вен у се гел тух и упр скан 
кре чом си ђе у ше вар са џа ком на ле ђи ма. Да би ис то ва ри ли то у јед ну од бар
ки, за га зи ше сло бод но у мо кру тра ву и муљ. Же на је има ла сук ње мо кре ско ро 
до ко ле на. Ме ха ни чар им при ђе:

– Вра ћа те се у се ло? Ов де је је дан мла ди го спо дин ко ји би та мо, та ко ђе. 
Мо же те ли га узе ти?

– За што не? Нек до ђе!

Же на ми до да је ру ку да уско чим са мо ла. Бри ше клу пу где ћу се сти.

– Чу вај те но ге од џа ко ва – ка же чо век – из њих ис па да це мент и ако пад не 
на вла жну обу ћу те шко ће те га ски ну ти.
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Ки ша по чи ње круп ним, рет ким ка пља ма. Муж и же на од ла зе по но ве џа
ко ве. Та да се кроз је зер ску тра ву по ја вљу је дру га бар ка, цр ве на. Ста рац и је
дан мла ди чо век отво ре но га по гле да ве сла ју сто је ћи. Ње гов син!

– Мо жда је не у људ но што сам из дао ове при ја те ље, ко је сам пр во на те
рао да ме во зе. Мо жда ће сад за жа ли ти што гу бе за ра ду.

– Они не во ле да иду по што је тра мон та на. Дај те им пе зе ту за ви но.

– На шли сте не што за остр во – ка же ста рац кад се при бли жио. Ње гов син 
ски да ка пу и гле да ме сме ше ћи се. Он гле да на ро чи то у је зе ро иза ме не, тј. не 
гле да ни у шта, по што те шко да та мо има шта да га за ни ма.

– Ова се бар ка вра ћа на остр во; та ко ћу ва ма уште де ти труд. Хтео бих да 
вас за мо лим да уз ме те за пи ће.

За то вре ме муж и же на су већ у чам цу и ми по ла зи мо.

– Хва ла, го спо ди не, и до ви ђе ња.

– До ви ђе ња и хва ла ва ма.

– До бар про вод.

Не бо је са свим по кри ве но. Ки ша на ста вља истим ка пља ма. Та ла си ко ји 
се од би ја ју о ча мац ша љу нам во ду не ште ди це. Же на ве сла на сре ди ни; сво ју 
гор њу сук њу пре ба ци ла је пре ко гла ве; оста ле сук ње, вла жне, ле пе јој се за 
ко ле на. Обо је су вр ло за до вољ ни да ме има ју у чам цу.

– Ку пи ли сте це мент ов де у Ху ен ти?

– А не, то ми је са мо по слан на Ху ен ту. Чо век Кар лос, ко ји је имао да ми га 
до не се, ни је мо гао јер му се же на раз бо ле ла. Же на му је од ско ра за труд не ла 
па не сме да је оста ви. То је пр во де те што че ка ју.

– Зи да те не што?

– Ја сам по за на ту зи дар.

– Има те по сла?

– Ко ли ко да се жи ви. За тим, тра жим по сла у свим се ли ма на је зе ру. Ина че 
ка да мар киз до ђе на ле то ва ње има увек по не што да се по пра ви у зам ку.

– Где је ње гов за мак?

– На Ве ћем остр ву. То је не ка да био ма на стир и на пу штен. Ста ри мар киз, 
се на тор, ку пио га је буд за што. По тро шио је ви ше ми ли о на да га пре тво ри у 
за мак. Мла ди мар киз...

– До ла зи кроз дватри да на – до да је же на. – Ста ра мар ки за је већ та мо.

– Во ли жен ске ра до ве; ва ше де вој ке мо ра да су до бре ве зи ље?


