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ЕРИКА ХУБЕР 

 

 

 

„Ерика! Ерика!“, викао сам из свег гласа. 

Она је једнако корачала сеоским друмом, као да ме није 

ни чула. Као да сам човек нем и прозиран, саздан од ваздуха 

или песка. А зашто би ме и слушала? Ја сам био сељак, нео-

бразован и запуштен за њене стандарде, а она бечка дама. 

Сваке недеље би, заједно са својом дружбеницом Аном, 

кћерком сеоског учитеља шетала главном улицом, шепу-

рила се у одежди по најновијој бечкој моди и брала руже, 

тамо, у оним грмовима поред бакалнице. Тада је носила 

белу чипкану хаљину, фине, тиркизне рукавице и мали сун-

цобран с позлаћеном дршком који јој није био потребан за 

облачно и ветровито време какво влада код нас, на рубу Па-

ноније. Бела чипка је образовала најразличитије облике, 

међу којима сам распознао љиљане, мимозе и којекакве 

птице. Тамносмеђу косу је свезала у пунђу модром траком 

са бисерима, а на ногама је носила сатенске ципеле. 

И Ана Марија се носила господски, али никада није 

била красна као Ерика. Ерика је била појам отмености за 

наше устајало село где људи још увек нису могли да се осло-

боде укорењеног провинцијализма. Зато нас је и гледала са 

висине, гордо и пркосно. 

Мансверт је де јуре припадао Бечу, но де факто то је 

био онај део престонице у којем су гранитне авеније смењи-

вали каљави друмови, а где су уместо кокер шпанијела и на-

пудерисаних пудли шетали кокош и говеда. Мансверт је оно 

парче Беча у којем, уместо парфема и слатког мириса сахер 

торти све заудара на балегу и сено. То је, такорећи, сокак 
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где нема китњастих палата, вила и посластичарница, већ 

само пар туцета уџерица, једна црква и дућан. 

Ето, у такву забит се вратила Ерика, има већ две године. 

Отмена и образована госпођица којој се дивило читаво село! 

Нико заправо није знао тачан разлог њеног повратка. Многи 

кажу да је господин Хубер, Ерикин отац, остао без новца, те 

да није могао више да финансира њен боравак у Европи. 

Други кажу да је пала годину на конзерваторијуму, те да је 

отац одлучио да је врати у село. Било како било, она је била 

ту, међу нама, а ја сам био смртно заљубљен у њу. 

Ерика Хубер је имала двадесет и четири године. Она је 

заправо рођена у једном швапском селу у Банату. Тамо је 

млади Пол Хубер добио службу на салашу неког богатог 

Немца, извесног господина Лебенсхајма. На поседу је радио 

пар година и показавши се као веран и поштен радник, од 

старог велепоседника, након што је несрећно преминуо, 

наследио је, кажу, позамашну суму новца. У међувремену 

се и оженио неком Мађарицом. Ержи, тако су је звали, а 

пуно име јој је било Ержебет Сабо. Добили су кћерку, а не-

дуго након смрти господина Лебенсхајма, напустили су и 

село. Настанили су се у Пешти, где је Пол на авенији 

Андраши, отворио дућан. Кажу да је продавао најбољу рибу 

у граду. Према причама које су кружиле селом, стекли су и 

кућу, негде на периферији града. 

Било како било, након пар година доселили су се у Ман-

сверт, предграђе Беча. Ту је Пол на старом земљишту Хубе-

рових подигао огромно имање и започео трговину гове-

дима. Богатство се небројено пута увећало и све више паора 

је почело да ради за новопеченог властелина. Своју кћерку 

Ерику је најпре послао у Швехат, потом је свршила женску 

католичку гимназију у Бечу, а онда уписала Конзвератори-

јум. Хуберови су једини у селу држали клавир. Ерика је 
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дивно певала и свирала на њему. Образовање је продужила 

у Дрездену и Паризу, али се изненада вратила из, како сам 

вам и рекао, неразјашњених околности. 

Ерикин отац, господин Хубер, био је изразито ружан 

човек, здепастог тела, грбавог носа и набораног врата, но 

прилично мудар и вешт ратар и трговац. С друге стране, Е-

рикина мајка, госпођа Хубер, рођена Сабо је чак и на концу 

пете деценије била лепотица дугих смеђих праменова, једва 

проседих, затегнутих јагодица и пуних усана. Но, говорили 

су да је била изразито глупа. Чак ни немачки никада није 

честито научила. 

Кћерка јединица је, пак, од својих родитеља наследила 

само најбоље – очеву мудрост и мајчину лепоту. Новац јој 

је, с друге стране, даровао образовање, али и гордост. Таква 

је била Ерика, драгуљ нашег села, недостижан и непристу-

пачан свакоме. 

Мој глас бивао је све тиши и тиши. Стајао сам укопан, 

на каљавој цести, а она је и даље корачала. Тек када сам у 

потпуности утихнуо, када је тишина испунила простор 

између дрвореда и сеоских пасажа, окренула је своје лице 

ка мени. Био је то само трен њеног погледа из којег нисам 

могао много тога да сазнам. Трен плавих очију и хладнокрв-

ног лица. Трен тананих рукавица испод којих су се назирали 

сјајни нокти. Трептај њених капака и окрет главе и врата 

издуженог напред. Изнова је корачала ка бакалници и ру-

жичњаку покојног господина Егера у којем је брала руже. 

Наставио сам да шапућем њено име. Ерика, Ерика, Е-

рика. Још један промашај, рекао сам себи у браду. Опет ни-

сам успео да јој се приближим. Нисам успео да осетим њен 

мирис и ослушнем како дише. Али те очи, тај часак у којем 

су се наши погледи срели, били су мој најближи корак ка 

њој. 
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Отишао сам у цркву. Јакоб ме је прекорео зато што ме 

није било сатима. Он је био главни чувар цркве. Ја сам му 

помагао и добијао нешто новца како бих купио себи мало 

грашка и хлеба. Тако сам живео откад ми је отац умро. Има 

већ пет-шест година. Пао је са коња и ударио главом о 

стену. Видео сам како је црвена течност попрскала камен, а 

коњ је одјурио далеко ка љубичастим врбацима. Сутрадан 

су га сељаци нашли и послали у кланицу, тврдећи да је сваки 

коњ који дође главе свом газди рђав коњ. Ја сам остао на 

пољу све док се гавранови нису окупили око очевог тела и, 

чинило ми се, почели да срчу његову крв. Грактали су и о-

билазили око трупа, гладећи његове голе, маљаве руке и 

прсте. Мислим да би га раскомадали да нисам отишао до 

села и рекао свима шта се десило. 

Мајку једва да и памтим. Умрла је од бабиње грознице 

након што је родила моју најмлађу сестру Клару. Имао сам 

четири сестре. Отац их је поудавао по Доњој Аустрији и 

Штајерској за чиновнике и трговце. Тако сам остао у потпу-

ности сам. 

Јакоб ми је наредио да оперем светилиште и пребришем 

клупе, а он ће, како је рекао, очистити сакристију. Велеча-

сни је већ био отишао. Миса је одавно завршена и црква је 

била празна. Једино су два врапца стајала на олтару. Па нека 

их, шта они могу коме наудити?  

Када сам свршио посао, отишао сам кући. За вечеру сам 

имао комад хлеба и нешто млека. Читаву ноћ сам размиш-

љао о оном продорном погледу који ми је упутила Ерика 

Хубер. Замишљао сам њену витку фигуру, како погнуто 

бере руже у башти покојног Јозефа Егера. Било је црвених 

и белих цветова, а она је носила светлу чипкану хаљину и 

тиркизне рукавице. Као да сам могао да видим како се слу-

чајно набада на трн једне стабљике руже, у врх прста. Онда 
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бих јој пришао, зауставио благо крварење, а она би се захва-

лила. Додиривао бих њене баршунасте руке, обле попут бе-

лих облутака у речним коритима које сам ловио по Доњој 

Аустрији када сам био дечак. Осетио бих њен мирис. Мирис 

руже. Али, не. Све су то били само пусти снови који ми нису 

дозволили да се честито наспавам. 

Ерике више није било ни на мисама, ни у шетњи. Читаво 

село, водило је полемику о томе шта се догодило са лепом 

властелинском кћерком. Већина је поверовала у причу да је 

душевно оболела, те да су је Хуберови склонили у неки са-

наторијум у Горњој Аустрији. Ја, међутим, нисам престајао 

да међу разнобојним кринолинама које су суделовале у 

цркви за време мисе тражим њену белу чипкану хаљину. 

Нисам престајао да одлазим до ружичњака господина Егера 

у нади да ћу је видети како бере руже. Но, није било ни трага 

о њој. Попут неке прозирне сене нестала је као да је никада 

није ни било у селу. 

Кроз пар недеља, Јакоб ми је рекао да се Ана Марија 

Ланг, кћерка учитеља Ланга, а Ерикина дружбеница, удаје 

за Тобијаса Вагнера. Можда ће Ерика бити на венчању. 

Можда ће је лекари пустити из санаторијума да присуствује 

светковини најбоље другарице. Једно велико можда зарило 

се у мој мозак. 

Након што смо детаљно очистили цркву, украсили је 

пољским цвећем и свиленим тракама, жупник и фратри су 

се сложили с Јакобом да би требало да одем из цркве. Нису 

желели да убожник као ја дочека сватове. Мој план о потен-

цијалном сусрету са Ериком је пропао. Ипак, док сам ишао 

ка својој кући, сетио сам се да покрај цркве постоји један 

зид иза којег бих могао да се скријем и осмотрим светко-

вину. 
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Сватови су ушли. Из цркве се чуо „Свадбени марш“ Фе-

ликса Менделсона, а потом је све утихнуло. 

Ту, иза крајичка паланачке цркве, стајао сам немо и гле-

дао да ли ће, као случајно, проћи, прекрстити се, уздахнути 

пред лепотом богомоље и Божје муке. Свадбена свита и 

фратри су већ одавно били отишли. Остало је само цвеће 

угажено ногама сватова, устајали задах мртве паланке и пар 

голубова, горе, на бакарним крововима купола. И дуго сам 

тако стајао, скривен иза каменог зида обраслог маховином. 

Чекао сам иако сам знао да је нећу видети. Jеднако сам се 

молио Богу за, макар, трачак њене појаве, њеног руменог 

лица и кротких руку, превучених рукавицама од тила које је 

увек носила. 

Напослетку је и Јакоб отишао и закључао врата цркве 

за собом. Није ме приметио. Мрак је прогутао оштре врхове 

храма и пастелна брда која сам могао да видим из свог упо-

ришта. Ни птица више није било горе, на крову. Ни фија-

кери нису пролазили улицом. Схватио сам да су сви већ о-

тишли на починак. Чак и младенци. Пустош. Не, то ме није 

спречавало да је и даље чекам. 

 

„Петре! Петре!“, чуо сам Јакобов глас. Дозивао ме је из 

све снаге, а онда сам се тргао. 

Налазио сам се у белој просторији. Била је кристално 

бела! Јакоб је седео у фотељи, а ја сам лежао на кревету, 

поред. Ватра је пуцкетала у камину, у углу собе, а клатно на 

часовнику је куцало тик-так. 

„Једва сам вас пробудио овог пута. Чинило се да ћете 

заувек остати у хипнози“, рекао је. 

„Хипнози?“ 

„Да. Ово нам је већ шеста терапија. Сваког пута остајете 

све дуже, чак и када пљеснем рукама.“ 
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„Јакобе, где сам то ја?“, упитао сам. 

„Доктор Шмит“, узвратио је. „Али у реду је, навикао 

сам да ме ословљавате именом. Господине Петре Краус, ви 

сте у санаторијуму у Горњој Аустрији.“ 

„Колико дуго сам овде и зашто, побогу?“ 

„Око шест година. Знате и сами, нисте најбоље поднели 

насилну смрт свог оца“, казао је исписујући неке речи пен-

калом. „Ана Марија, даћете пацијенту седатив и одвести га 

у салон. Не желимо да опет дође до паничног напада“, рекао 

је пружајући папир жени која је све време стајала у соби а 

да је нисам ни приметио. 

„Чекајте! Јакобе, где је Ерика?“, узвикнуо сам. „Нећу 

поћи док ми не кажете где је она!“ 

„Петре, обећао сам да ћу вам открити једну тајну о 

госпођици Ерики Хубер оног тренутка када будете били 

спремни.“ 

„Спреман сам!“, рекао сам као из топа. 

„Добро, ако је тако. Видите, Петре, госпођица Ерика 

Хубер не постоји. Она је плод вашег, па, мало поремећеног 

ума“, шапнуо ми је на ухо. „Ана, дајте инјекцију пацијенту 

сместа!“ 

Болничарка ми је, упркос мом противљењу, дала лек и 

упутила ме у централни салон санаторијума. Дала ми је 

шољу млека и мало хлеба. Салон је био готово празан. Једна 

бака је испијала чај из порцеланске шољице и весело чавр-

љала сама са собом. 

На крају просторије налазио се огромни прозор који је 

гледао на зимзелене шуме и паланачку катедралу. Мало 

снега је било горе, на брдима. Девојка, у белој чипканој ха-

љини стајала је покрај прозора и посматрала голубове који 

су прелетали над санаторијумом. 
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Стајала је окренутих леђа, непомично, све док је нисам 

позвао именом: „Ерика!“ 

За трен је окренула своју главу ка мени. Да, била је то 

моја Ерика Хубер, са благим осмехом на лицу. Мислим да 

је никада до тада нисам видео како се смеши. На рукама је 

и даље имала рукавице. Трен плаветнила њених очију и бе-

лине њених образа. Само трен и ништа више. Трептај. А 

онда је опет скренула поглед и читавим телом се вратила у 

пређашњи положај. Наставила је да буљи у далека аустриј-

ска пространства и сања о слободи. 

У потпуности сам се примакао до њене беле чипкане ха-

љине. Ћутали смо. Нисам очекивао ни да ме погледа, а ка-

моли да ми се обрати.  

Па, ипак, након неугодне тишине коју је нарушавало 

само сркање чаја, тамо, у углу салона, девојка је, нећкајући 

се, лагано провлачећи прсте кроз смеђу косу свезану у 

пунђу, упитала: „Хоћеш ли да заједно беремо руже у 

башти?“ 

Климнуо сам главом. Више није било сумње. Била је то 

главом и брадом Ерика Хубер. 

  


