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1. ПРВО ЉУБАВНО ПИСМО

Завршио сам полуматуру и одахнуо од школе. Гле-
дајући своје свједочанство, схватио сам да је дјетињство
остало иза мене, а предамном је била неизвјесна мла-
дост, загонетка звана живот.

Све више су ме заокупљале мисли о женском свије-
ту. Волио сам да будем у друштву дјевојака. Понекад ме
је обузимала неодољива жеља да их помилујем, или бар
штипнем. Било ми је драго када би ме посматрале
женске очи док сам играо фудбала или се с друговима
надметао у неким такмичењима.

Примијетили су то и моји укућани. Баба Мара је то
изразила народном изреком „чуо је себе“. А дјед Перо
је закључио стручно: „Наш Бошко је у пубертету“.Он је
чврсто говорио: „За жене нас веже исконска потреба. Са
њима је тешко, а без њих још теже“.

Ја сам имао другчије мишљење о љепшем полу. Дје-
војке су за мене биле пожељне, а недокучиве. Још док
сам учио осми разред покушавао сам да се удварам ли-
јепим ученицама. Највише ми се свиђала Милева, из мо-
га одјељења. Нијесам се усуђивао да јој ишта кажем, па
сам одлучио да јој напишем љубавно писмо. Од свог не-
што старијег друга Уроша позајмио сам збирку љубав-
них пјесама, да бих по узору на њих и ја изразио своја
осјећања према вољеној дјевојци. Но, ниједно писмо из
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Крајем августа допутовао је очев брат Павле. Он је
продао свој дио имања и настанио се у Београду, али га
је носталгија сваког љета вукла у завичај. С њим се отац
договорио да у повратку поведе и мене. Стриц се пома-
ло љутио што мора скратити боравак у селу да ја не бих
закаснио са уписом.

Путовали смо возом читаву ноћ. Борећи се са сном,
клатио сам се на сједишту. Повремено сам зурио кроз
прозор, али у мраку ништа нијесам видио. Сан ме је са-
владао тек кад смо се приближили Београду.

- Пробуди се, стигли смо! – продрмао ме стриц за
раме.

Задивила ме је грандиозност и врева велеграда. Ма-
да сам гледао фотографије неких великих градова, није-
сам тако замишљао тај огромни људски мравињак. Са
стриком Павлом укрцао сам се у препун трамвај, једва
вукући свој излињали кофер. Уз велике напоре изишли
смо из трамваја, прешли двије-три улице и стигли до че-
твороспратнице у којој је стриц становао. Први пут сам
се возио лифтом. Стриц ми је показао како се покреће.
Затим је притиснуо дугме пред вратима, на којима сам
прочитао афиш: Павле Марић, економиста. Стрина нас
је дочекала са вјештачким осмијехом. Није могла сакри-
ти незадовољство што ћу пореметити њихов миран жи-
вот. Наиме, она није имала дјеце, па ју је моје присуство
обавезивало не веће домаћичке обавезе и стрпљење. Тек
што сам се с њом поздравио, упозорила ме:

- Почисти ципеле на асури!
У ствари, ја нијесам имао ципеле, већ опанке, нај-

модерније опанке које је израђивао наш сеоски опанчар.
Мрштећи се, стрина је загледала моје сељачко сукнено
одијело. Стриц је уловио њен поглед и рекао:

те збирке није ми се допало, па сам своју љубав изразио
са неколико једноставних реченица. Писмо сам убацио
у коверту и за вријеме одмора, опрезно мотрећи да ме
ко не примијети, ставио га у Милевину клупу. Зазвони-
ло је за почетак сљедећег часа и сви смо бучно ушли у
учионицу. Пратио сам сваки Милевин корак. Она је из-
нијела писмо на клупу. Њена другарица Рајка живо се
заинтересовала за писмо и читала га истовремено кад и
Милева. Видећи да је моја тајна откривена на самом по-
четку, јако сам се усплахирио. Праву бламажу пред уче-
ницима нашег одјељења доживио сам када је Милева
показала писмо разредном старјешини. Никада више ни-
јесам покушао да јој се приближим. Стидио сам се соп-
ствених изјава написаних у оном шкртом писму.

То је, дакле, припадало прошлости. Будућност ми
је обећала остварење тајних жеља које су све чешће оп-
сиједале мој мозак и тијело. Јер, отац ми је рекао да ћу
школовање наставити у Београду. Какав скок за сељачи-
ћа – са планине у главни град! Чуо сам да дјевојке у гра-
довима нијесу тако дивље и неприступачне као у нашем
селу. Са нестрпљењем са чекао да почне нова фаза мога
живота.

Моја сестра Стана побунила се што она сама чува
овце, а ја сам се по читав дан излежавао. Отац ми је на-
редио да одмијеним сестру у том послу до одласка на
даље школовање. Нерадо сам опет постао чобанин, јер
сам мислио да сам се заувијек ратосиљао оваца. Ујутро
сам узео торбицу с храном и потјерао стадо на пашњак.
Тамо сам читав дан проводио играјући се с другим чо-
банима.
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2. НОВОПЕЧЕНИ ВЕЛЕГРАЂАНИН

Сљедећег дана извадио сам своје свједочанство о
свршеној основној школи и са стрицом пошао да се упи-
шем у средњу економску школу. Уз пут сам застајкивао
код излога, посматрао велелепна здања и, хитајући да
сустигнем стрица, понекад се раменима сударао са про-
лазницима.

Да бих се уписао у школу, морао сам полагати при-
јемни испит. Успјешно сам попунио тестове, што је
стрица обрадовало.

- Е, пошто си тако добар ђак, заслужио си да те ча-
стим - рекао је и одвео ме у посластичарницу.

Појео сам двије баклаве и попио лимунаду. Враћа-
јући се према стану, стриц ми је објашњавао:

- Памти ове улице. Овуда ћеш сваког дана ићи у
школу.

Чинило ми се да се никада нећу моћи оријентисати
у том бескрајном лавиринту улица и тргова. Но, брзо сам
се привикавао и за почетак упознао околину стана.

Првог дана школске наставе стриц ме је довео до
учионице и отишао. Вријеђали су ме подсмјешљиви по-
гледи ученика и њихова добацивања због мог сељачког
одијела. Сви су они били господски одјевени, а ја сам
изгледао као бијела врана.

- И ја сам некада носио такво одијело. Домаће сук-
но је топлије од фабричке тканине.

Због врућине једва сам чекао да скинем то одијело
и опанке. Смрад од мојих ознојених ногу испунио је
стан. Стрина је гунђајући отворила прозор, па укључи-
ла бојлер.

- Имаш ли чисти веш? – питала ме.
У коферу сам имао поткошуљу, гаће и вунене ча-

рапе.
- Ове чарапе остави за зиму, а ја ћу ти купити па-

мучне за ове љетње и јесење дане – обећао ми је стриц.
Купање у кади пуној топле воде било је за мене пра-

во задовољство. Дуго сам се бућкао и пљускао по води.
Пошто сам био неиспаван и уморан, заспао сам у кади.
Стриц и стрина су ослушкивали на вратима купатила,
јер их је забринула потпуна тишина.

- Бошко! ... Бошко, купаш ли се? – довикнуо је
стриц, ударајући у врата купатила.

Тргао сам се иза сна и збуњено одговорио:
- Аха... Ево, сад ћу се обрисати.
Обукао сам чисти веш и сукнено одијело, очешљао

се пред огледалом и изашао из купатила.
Док смо стриц и ја у дневној соби гледали телеви-

зију, стрина је у трпезарији постављала доручак. Једу-
ћи, поново сам задријемао. Једва сам чекао да послије
доручка легнем на свој кревет и надокнадим непроспа-
вану ноћ.
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и понешто запиткивао. Тако сам сазнао да се ученица са
коњским репићем зове Ирена Росић, да јој је отац инже-
њер грађевинарства а мајка учитељица.

На другом часу професор математике желио је да
провјери какво смо знање стекли у основној школи. По-
ставио је једно питање, али се нико није јавио да одго-
вори.

- Зар нико не зна? - зачудио се професор.
Тек онда сам ја подигао руку и тачно одговорио на

постављено питање.
- Како се зовеш? - упитао је.
- Бошко Марић - одговорио сам.
- Одакле си?
- Из Јеловца.
Професор вјероватно није знао гдје се налази то мје-

сто. Наставио је да пита, а ђаци су и ђаље ћутали.
- Да ли се ви устручавате да подигнете руку, или за-

иста не знате ове основне појмове из математике? - пи-
тао је незадовољни професор.

Ни на то питање није добио одговор, па се обратио
мени:

- Знате ли Ви, младићу?
Устао сам и тачно одговорио. Показало се да једино

ја у разреду знам математику. Професор ме је похвалио,
а ја сам погледао како на то реагује ученица са коњским
репом. Ирена је равнодушно зурила у клупу преда се.
Као најбољи математичар у разреду нијесам стекао ве-
ћи углед међу друговима, него завист и злобу. Када сам
на крају наставе кренуо из своје задње клупе према вра-
тима, неки ученик ме је ногом заплео. Опружио сам се
по поду и натукао кољена. Пун гњева, устао сам и пе-
сницама изударао тог ученика.

Ученик који је сједио у клупи до мене - звао се Бо-
јан - презриво ми је окренуо леђа и прстима зачепио нос.
Други ученици су се томе смијали. Схватио сам - тиме
је хтио показати да ја заударам. Озлојеђен, радо сам
хтио млатнути тог надувенка по носу. То сам оставио за
касније. Не би ваљало да се првог дана у школи истак-
нем - тучом. Дјевојчице као да ме нијесу запажале. Ни-
јесам био достојан њихове пажње. Једва сам чекао
завршетак часова.

У школском дворишту чекао ме је стриц и одвео
кући.

У поподневним часовима изишао сам на терасу да
разгледам околину. На сусједној тераси опазио сам неку
дјевојку мојих година, која је читала књигу. Однекуд ми
је била позната. Кад сам боље загледао њену кестења-
сту косу и коњски репић, сјетио сам се да она управо учи
у мојем одјељењу. Упамтио сам њен лик јер је била нај-
љепша. Каква случајност - учимо у истом одјељењу и
станујемо у истој згради! Дуго сам је нетремице посма-
трао. У једном тренутку престала је да чита, прелетјела
погледом преко околних зграда и за кратко задржала по-
глед на мени. Затим се сагнула над књигу. Да ли ме је
познала? Вјероватно је запазила макар моје сељачко оди-
јело. Очигледно нијесам изазвао њено интересовање.
Послије неког времена склопила је књигу, не погледав-
ши ни једном према мени.

Стриц ме је и другог дана одвео у школу. Првог ча-
са у нашу учионицу дошао је наш разредни старјешина
Перић, професор српског језика и књижевности. Упо-
знао нас је на тај начин што је редом прозивао ученике
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Стриц је ушао у његов стан и видио га како посрће.
Придржао га је и повео до кревета. Послије неколико
минута старац је био мртав. Убрзо је дошла полиција,
затим истражни судија. Мој стриц је испричао све што
је знао о несрећном старцу. Одмах је ухапшен гардеро-
бер Филип. Код њега је нађен један једини лоз са задњ-
им бројем 1921, који је на посљедњем извлачењу добио
главну премију.

Размишљао сам о необичној старчевој судбини. Чи-
тавог живота очекивао је срећу. Она је закуцала на њего-
ва врата, а то је, у ствари, била несрећа.

Сјутрадан, прије почетка наставе, пришао ми је онај
ученик којег сам изударао и ставио румену јабуку на мо-
ју клупу. Изненадио ме је његов поступак. Вјеровао сам
да се с њим никада нећу дружити, а он ми већ пружа ја-
буку помирења. Радојица - тако се звао - био је неста-
шан, али доброћудан. Отада смо постали најбољи
другови.

На првом спрату наше зграде становао је самохра-
ни старац Крсто. Понашао се достојанствено и озбиљно,
једино није могао сакрити своју неодољиву пожуду пре-
ма малољетницама. Сједио сам на тераси и посматрао
га док је корачао преко дворишта. Уто је из супротног
правца наишла Ирена. Старац је љубазно поздравио и у
пролазу додирнуо њене груди. Одједном сам осјетио
љубомору и жељу да заштитим дјевојку. Али, она се и
сама одбранила – снажно га одгурнула.

„Хм, стари пијетао воли пилиће!„ помислио сам,
пун мржње према њему.

Од своје мале пензије Крсто је сваког мјесеца купо-
вао по једну срећку. Тражио је увијек да задњи број ло-
за буде 1921 - то је била година његовог рођења. Иако
никад ништа није добио, упорно је од продавца лутрије
тражио исти број. Вјеровао је да ће једног дана добити
премију.

Волио је да игра шаха. Та пасија зближила га је са
знатно млађим Филипом, гардеробером у позоришту.
Њих двојица су готово сваког дана играли шаха.

Једног дана је стриц Павле, силазећи низ степенице,
зачуо из Крстовог стана очајне узвике:

- Опљачкан сам! ... Опљачкан сам! ...
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„Драги тата, школа је почела прије неколико дана.
Ја сам једини ученик у сукненом сељачком одијелу. Сви
ме гледају као шугаву овцу. Молим те, продај једну или
двије овце и пошаљи ми новац да бих се пристојно одје-
нуо и обуо. Воли те твој Бошко”.

Писмо сам ставио у коверту, налијепио марку и уба-
цио га у поштанско сандуче.

Нестрпљиво сам чекао новац. Ваљда зато су ми тих
десетак дана били дуги као година. Најзад, поштар са
упутницом закуцао је на наша врата. Мојој радости ни-
је било краја. Чим се стриц вратио с посла, натјерао сам
га да одмах пођемо у продавницу конфекције. Пробао
сам неколико одијела и нашао једно по свом укусу.

- Ако се теби допада, узми га - рекао је стриц.
Мојој стрини одијело се није свиђало. Нашла му је

неколико недостатака. Уосталом, њен укус разликовао
се од свих осталих.

У учионици другови су ме дочекали са узвицима
одушевљења, са призвуком подругивања:

- О-о-о! Ново одијело! ... О-о-о! Ново одијело! ...
Поруменио сам у лицу и сјео на своје мјесто. Ире-

на као да ме није примјећивала. А Радојица ме је дру-
гарски потапшао по леђима.

- Браво! Сад си већ други човјек. Прави велеграђа-
нин!

Сјео је до мене и одмах ми предложио:
- Па, кад си се тако лијепо дотјерао, могли бисмо

довече, заједно са мојом дјевојком, поћи на игранку.

3. ПОНИЖЕЊЕ

Сједио сам на тераси и непрестано размишљао о
Ирени. Узалуд сам покушавао да је потиснем из мисли
- она се опет појављивала са њеним пркосним коњским
репићем. Тада је из наше зграде изашла управо она. Гра-
циозно је ходала, машући по такту малом ташном. Куда
ли је кренула у предвечерје? Претпостављао сам - на
корзо. Нешто ме је неодољиво вукло да пођем за њом.
Стрчао сам низ степениште и брзо је сустигао. Била је
већ у друштву с неком другарицом која ју је чекала на
улици. Укључили смо се у ријеку шетача. Протрчао сам
испред њих, како би ме Ирена примијетила. Она се по-
нашала као да ме не опажа. Врзмао сам се час напријед,
час иза њих, као досадно куче. У једном тренутку Ире-
на је изгубила стрпљење - стала је, презривим погледом
одмјерила ме од главе до опанака, па наставила да шета.
Остао сам непомичан, посрамљен, поражен. То је, ваљ-
да, најтежи шамар у моме животу.

Упутио сам се у стан, ошамућен као боксер посли-
је нокаута. С гњевом сам гледао своје одијело и опанке.
Чим сам ушао у собу, сјео сам за сто и написао оцу пи-
смо:
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Сви троје напустили смо диско-клуб. Уз пут сам ви-
дио зграду на чијим је вратима писало: ВЕЧЕРЊА
ШКОЛА ПЛЕСА, II спрат. Ријешио сам да се у њу што
прије упишем.

Сљедећег дана уплатио сам уписнину за а-течај
плесне школе. Одмах су ме упутили у салу за вјежбање.
Тамо је већ било десетак дјевојака и дупло више млади-
ћа који су по такту клавира вјежбали корак за танго. И ја
сам се укључио у колону неспретних плесача који, као и
ја, нијесу то научили на игранкама. Послије десетак да-
на већ сам знао танго, валцер и фокстрот. Играо сам кру-
то и неспретно, а Радојица ме је увјеравао да је то
довољно за почетак.

- Треба само имати храбрости, прићи дјевојци и за-
молити је за игру. Ако је који пут нагазиш, не мари. Бр-
зо ћеш ти научити да лијепо плешеш – храбрио ме је
Радојица.

Често смо ишли на игранке и за кратко вријеме
ослободио сам се треме. Стекао сам чак толико поузда-
ња да сам више пута први заплесао.

- Гле, па ти отвараш плес! - довикивао ми је Радоји-
ца.

А ја сам играо, играо...
Све више сам стицао градске манире, мада се није-

сам могао потпуно ослободити неких сељачких навика.
Прилично добро сам упознао центар Београда. Нијесам
више ишао само главним улицама из страха да се не из-
губим. Враћајући се једне вечери са игранке, упутио сам
се пречицом, кроз неке споредне улице. Иако су биле
слабо освијетљене, држао сам правац којим би требало

- Али... Ја немам дјевојке - стидљиво сам рекао, а
поглед сам инстиктивно усмјерио према Ирени.

- Знам - на то ће он. - Можда ћеш неку наћи у дис-
ко-клубу. Предвече нашли смо се на заказаном мјесту.
Упознао ме са својом цуром. Била је прилично лијепа.
Промијенио је он већ три или четири дјевојке. Учио је и
мене како се треба удварати женском свијету.

Диско-клуб се налазио у неким подрумским просто-
ријама. Унутра је трештала музика, а ваздух је био загу-
шљив од дуванског дима, испарења, прашине и
парфема. Док је Радојица плесао са својом дјевојком, ја
сам посматрао играче, настојећи да упамтим кораке. Чи-
нило ми се да бих лако могао научити танго. У једном
тренутку зачуо се туш. Музичар који је ударао у добош
огласио је на микрофону:

- Даме бирају!
Радојици је пришла његова дјевојка и поклонила му

се. Њих двоје одмах су заплесали. Примијетио сам да
ми прилази нека дјевојка. Гледајући ме право у очи, за-
молила ме за игру. Збуњено сам промуцао:

- Извините... Не умијем да плешем...
Пресјекла ме оштрим погледом. Као да је хтјела ре-

ћи: „Зашто долазиш у диско-клуб ако не знаш да пле-
шеш?“

Посрамљен, повукао сам се према вратима, да се
још која дјевојка не би залетјела према мени. Кад се плес
завршио, испричао сам Радојици шта се догодило.

- Треба да научиш неку игру - рекао је он и додао: -
Сад ћемо поћи преко Теразија, па ћу ти показати гдје се
налази школа плеса.
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4. ЉУБАВ И МАТЕМАТИКА

Догађаји у разреду попримили су драматичан ток.
Ја сам и даље био најбољи математичар, са чистом пети-
цом у дневнику. А Ирена је била потпуно неталентова-
на за тај предмет. Професор је поред њеног имена у
дневнику уписао и другу слабу оцјену.

- Добро би било да те поучава неки математичар -
посавјетовао је професор. - Могао би и неки друг или
другарица из твог одјељења, на примјер Бошко.

Ирена је подигла главу и неколико тренутака задр-
жала поглед на мени. Моје лице је поруменило од нео-
чекиване почасти која ми је указана. Осмјелио сам се да
устанем и кажем:

- Нас двоје станујемо у истој згради. Можемо зајед-
но учити математику.

- Треба да јој помогнеш у савлађивању градива.
Почните још данас - наставникове ријечи звучале су као
наредба.

Послије завршеног часа, савлађујући узбуђење,
пришао сам Ирени. Она је кренула према вратима, али
кад ме је примијетила, зауставила се.

- Можемо учити код мене или код Вас - рекао сам,
са стрепњом очекујући шта ће одговорити та недоступ-
на београдска госпођица.

- Учићемо у мом стану - тихо је проговорила.

да избијем код Славије. Још сам био под утиском пријат-
но проведене вечери у диско-клубу. Плесао сам са пет
дјевојака. Замишљао сам - како би било дивно да заи-
грам и са својом симпатијом - Иреном! Још сам био љут
на њу што ме је презрела на корзу. као псето, али ипак
нијесам могао да је потиснем из својих мисли. Искрса-
вала је пред мојим очима са оним њеним коњским репи-
ћем и позивала ме на плес. “Даме бирају!“ одзвањало ми
је у ушима. А најдража дама била је од мене далеко, вр-
ло далеко.

Управо док сам о њој размишљао, у полумрачној
улици опазио сам младића и дјевојку. Док је младић тр-
чао и вукао за руку дјевојку, она се помало опирала и
гласно говорила:

- Куда ме то водиш? Не волим ове забачене улице...
Пројурили су поред мене и тек тада сам је познао -

Ирена! Куда се то она смуца по мраку? Осјетио сам ја-
ку љубомору према непознатом младићу. Моја љубав
према њој, подстакнута љубомором, била је још јача.
Потиштеност и разочарење успорише мој ход. Нијесам
више журио кући. Намјерно сам скренуо с правца, да
бих притиснут тешким мислима што дуже лутао. Избио
сам на неки мени непознат трг. Питао сам пролазнике
гдје је Славија и упутио се у показаном правцу.

Моје нерасположење примијетио је стриц.
- Нешто си покисао. Какве те невоље море?
Рекао сам да ме боли глава и да ћу одмах ићи на спа-

вање.
- Ваља ћеш претходно вечерати? - подсјетио ме

стриц.
- Нијесам гладан. Лаку ноћ - поздравио сам се и ле-

гао у постељу.
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да је у болници. Радовали смо се што губимо часове ен-
глеског. Замијенила га је млада професорица Васић. Ви-
дећи њену веома кратку сукњу и лијепе ноге, дочекали
смо је са узвицима и звиждуцима. Имала је блажени
аристократски израз лица и љупки осмијех. Освајала нас
је особеним шармом и пријатном бојом гласа. Осјећао
сам право блаженство слушајући је и гледајући њено об-
нажено тијело. Завидио сам Радојици што сједи у првој
клупи и може из непосредне близине да ужива у њеним
чарима. Казао сам му да ме је нова професорица очара-
ла својом љепотом и да бих јој се желио мало примаћи.
Радојица је увијек био предусретљив, па ми је и овога
пута учинио уступак - замијенили смо мјеста. Сједећи
у првој клупи, читавог часа нијесам скидао поглед с
њених разголићених ногу и дубоког деколтеа изнад буј-
них груди. Дивио сам се сваком њеном њежном покре-
ту, златном осмијеху и топлом погледу.

Разредни старјешина Перић примијетио је да сам
промијенио мјесто.

- Откуд ти ту?
- Господине професоре, слабо видим, па сам се за-

мијенио са Радојицом - смислио сам оправдан изговор.
Као да је наслутио да то није прави разлог, наредио

је:
- Врати се у своју клупу!
Покупио сам своје ствари и рокирао се са Радоји-

цом. Наставио сам да из даљине пиљим у ноге секси-
пилне професорице Васић. На часу она је поставила
питање неком ученику. Пошто он није знао да одговори,
прозвала је мене. Устајући, промуцао сам:

- Извините, нијесам чуо питање.

- У колико сати?
- У два - кратко је казала и упутила се у школско

двориште.
- Добро, доћи ћу у два - потврдио сам наш договор.
Задовољно сам протрљао руке. Најзад је лед почео

да се крави! Иако се она и даље надмено опходила пре-
ма мени, важно је да ћу бити у њеном друштву и разго-
варати. Надао сам се да ћемо се постепено зближити.

У заказано вријеме закуцао сам на врата Ирениног
стана. Отворила их је њена мајка и љубазно ме дочека-
ла:

- Изволите, млади комшија! Ирена ми је казала да
ћете заједно учити. Уђите у собу, тамо Вас она чека.

Ирена је устала и принијела столу једну столицу за
мене. Сјео сам, не знајући како да прекинем неугодно
ћутање. Видећи да она вади из школске торбе уџбеник
математике, рекао сам:

- Да почнемо од прве стране.
На почетку нашег дружења нијесмо се удаљавали

од школских тема. А у учионици ме је избјегавала. Вје-
роватно ме још замишљала у сељачком одијелу и сти-
дјела се пред другарицама што другује са мном.

Енглески језик предавао нам је стари професор
Мартић. Знали смо за његову породичну трагедију - у
саобраћајној несрећи погинули су његови син и снаха.
Није имао ни жене, па је сам подизао своју унуку. По
модрим подочњацима видјело се да болује од бубрега.
Но, никоме се није жалио на своје невоље. Једном смо на
његовом лицу примијетили грч. Било нам је јасно да
подноси тешке болове. То се поновило и на сљедећем
часу. Послије тога није више долазио у школу. Чули смо
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5. ШАМАР ПОСЛИЈЕ ПОЉУПЦА

Сваког другог или трећег дана ишао сам код Ирене
да учимо математику. Са дивљењем сам гледао њено ли-
це, врат, руке. Кад би се нагнула да пише, завиривао сам
у деколте њене хаљине. Прижељкивао сам да је бар до-
дирнем. Помислио сам: то је могуће ако је поведем у
диско-клуб. Већ сам добро плесао, па сам јој предложио
да заједно пођемо на игранку. На њеном лицу појавио
се ведар израз.

- Не знам - рекла је - хоће ли мама дозволити.
- Питај је - обрадовао сам се што је она вољна да по-

ђе са мном.
Ирена је пошла у кухињу и дуго полугласно разгова-

рала са мајком. Затим је ушла у собу са осмијехом на ли-
цу - добила је одобрење од мајке.

Пошли смо заједно у диско-клуб. Први плес са нај-
дражом дјевојком одиграо сам са пуно узбуђења. Па-
жљиво и њежно сам је обухватио рукама, опирући се
наметљивој жељи да је јаче привучем к себи. Био сам на
седмом небу све док ми неки силеџија није покварио
расположење. Док смо плесали, снажни младић зализа-
не косе пришао је Ирени и отргао ми је из руку. У мени
је узаврела крв. Појурио сам на њега стиснутим песни-
цама, а он ме је карате-ударцем за трен оборио на под.
Почистио сам прашину са панталона, опипао своју оте-

- Значи, спаваш на часу! Ево ти јединица!
Професорица је оцјену уписала у дневник. Нијесам

се због тога много бринуо. Надао сам се да ћу ускоро
поправити слабу оцјену. Међутим, послије десетак да-
на, професорица ме је прозвала. Нијесам знао лекцију
коју ме је питала и добио сам још једну јединицу. А из
других предмета имао сам све четворке и петице. Свако-
дневно сам учио енглески, а професорица никако да ме
прозове и испита. Наставио сам да учим само тај пред-
мет, док сам друге запоставио.

Као најбољем математичару у одјељењу, неки слаби
ђаци обраћали су ми се за помоћ. До мене је сјела уче-
ница Зоја и пожалила се да не разумије посљедњу лек-
цију из математике. Замолила је да се нађемо у парку и
да јој објасним ту лекцију. Казао сам јој да управо тада
имам часове са Иреном. На њено наваљивање, пристао
сам да се предвече нађемо у парку.

Потом ми је пришао Радојица и интересовао се шта
је тражила Зоја. Кад сам му казао, упозорио ме:

- Да знаш, она је нимфоманка.
- Шта то значи? - заинтересовао сам се.
- Нимфа је жена која се радо одаје полном уживању

- објаснио ми је.
- Таква ми треба - искрено сам рекао.
- Њима никад није доста секса. Не бирају мушкарце.

Због тога многе од њих болују од венеричних болести.
Зато их избјегавај - поучио ме је Радојица.

Са Зојом сам се срео у парку. Док сам јој показивао
задатке, она је додиривала моју косу, мишице, лице.
Имајући на уму оно што ми је казао Радојица, нијесам се
дао упецати на њене изазове.
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сви смо добили сељачка одијела и хаљине. Ја сам нера-
до обукао одијело које је много личило на оно које сам
донедавно носио. Један ученик из мог одјељења увре-
дљиво ми је добацио:

- Баш ти лијепо пристоји!
Оштро сам га погледао и једва се уздржао да га не

опсујем. Одвели су нас до импровизованог жељезнич-
ког тунела. Редитељ нас је поређао с обје стране колосје-
ка и поучио нас како да машемо рукама када воз наиђе
из тунела. Помакао сам се у задњи ред, да бих био што
мање упадљив. Ни ту нијесам умакао од Ирениног по-
гледа. Учинило ми се да се смјешка моме одијелу.

Излазак цвијећем и заставицама окићеног воза до-
чекали смо овацијама. Четири пута смо поновили ту
сцену. Незадовољни редитељ хтио је још једном понови-
ти тај кадар, али му је камерман напоменуо да нема до-
вољно филмске траке. Камионима су нас вратили до
школе, а одатле смо пјешице пошли својим домовима.

Односи између Ирене и мене су се поправили. На-
ставили смо да заједно учимо математику. Требало је
већ да јој кажем колико је волим, али сам се устручавао.
Једног дана донио сам јој цвијет жуте боје и, сав устреп-
тао, пружио јој га.

- О, хвала! - прихватила га је и омирисала.
- Нема мириса - рекао сам. - Жути цвијет има неко

значење. Знаш ли које?
Она то није знала. Хтио сам јој казати да је то сим-

бол љубави, али ту ријеч никако нијесам могао да пре-
валим преко језика. Док је она очекивала објашњење, ја
сам се црвенио и ћутао. Из те неугодне ситуације изва-
дио ме је њен отац који је ушао у собу и упитао:

чену усну и одустао од туче са тим снагатором. Плешу-
ћи са њим, Ирена ме је сажаљиво погледивала. Послије
завршетка плеса, са њом сам журно напустио диско-
клуб.

- Ето, због тога ме је мајка једва пустила на игран-
ку - рекла је она. - Готово сваке вечери у диско-клубу из-
бије туча међу мушкарцима.

То сам знао, али нијесам очекивао да ћу и ја доби-
ти батине.

Послије десетак дана позвао сам Ирену да пођемо у
неки други диско-клуб, гдје би нас повео Радојица. Она
је пристала, а Радојица је повео и своју дјевојку. Нас че-
творо лијепо смо се забављали плешући и шалећи се.
Док смо се слатко смијали вицу који нам је испричао Ра-
дојица, ја сам одједном притиснуо Ирену на своје груди
и пољубио. Ирена ми је опалила шамар и кренула ка из-
лазу. За њом смо похитали и нас троје. Радојица је поку-
шао да смири ситуацију, а Ирена се разгоропадила.

- Грубијан! Немој више долазити код мене!
Испратили смо је до куће, а затим је Радојица од-

вео своју дјевојку. Те вечери до касно нијесам могао за-
спати. Размишљао сам о Ирени и свим дјевојкама које
нам ускраћују задовољства (Касније сам схватио да су и
оне на свој начин несрећна створења).

У нашу школу дошао је неки филмски редитељ и
замолио нашег директора да у филмски студио пошаље
педесетак ученика који би као статисти учествовали у
снимању његовог филма. Директор је одредио сва три
одјељења првог разреда. Послије часова укрцали смо се
на два камиона и одвезли се на Кошутњак. У гардероби
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Застидио сам се што не знам те градске обичаје.
Отворио сам уџбеник математике, а у глави сам имао са-
мо једну мисао: како да јој кажем да је волим? Пошто ту
ријеч нијесам могао изустити, досјетио сам се: покло-
нићу јој грамофонску плочу са пјесмом „Љубав“. Први
њен стих гласио је „Те три слатке ријечи: Ја те волим!“

Другог дана донио сам јој ту плочу и инсистирао да
је одмах чује. Она се противила:

- Неће нам мајка дозволити да слушамо плоче.
- А ми ћемо тихо – био сам упоран.
Најзад је попустила и укљућила грамофон. Док је

слушала ријечи “Ја те волим“ враголасто ме је погледа-
ла. Ништа није казала, а чини ми се да јој је био драг по-
клон управо због тих ријечи.

- Бошко, гдје живе твоји рођитељи?
- У Јеловцу.
- Не могу да се сјетим гдје је то мјесто. Но, није ва-

жно - одмахнуо је руком и наставио: - А... имате ли има-
ња, стоке?

- Наше имање је највеће у селу - похвалио сам се. -
У планини имамо пашњаке на којима напасамо овце.

- Аха, а ти вјероватно нећеш више да чуваш овце.
Хоћеш да се школујеш.

- То је одлучио мој отац кад је видио да добро учим
- рекао сам.

- И ја сам рођен на селу - почео је он да прича о се-
би. - Сваке године у љето одлазим у свој завичај. Бора-
вак на селу ме освјежава и враћа у доба дјетињства. Но,
да вас не сметам, наставите да учите.

Сад ми је било јасно зашто је он према мени био ср-
дачан и присан. А његова жена, која је потицала из ста-
ре грађанске породице, презриво се односила према
мени. Имао сам утисак да би ме радо отјерала из свог
стана. Трпјела ме је јер сам био потребан њеној кћерки.
Кад год сам био њихов гост, доносила ми је колаче или
воће. Тога дана послужила ме је слатким од трешања.
Неспретно сам узео кашичицу и навалио на слатко. Док
сам пету кашику стављао у уста, госпођа ме је упозори-
ла:

- Ако превише поједеш, може да те заболи стомак.
- Мој стомак добро вари, а слатко је одлично - рекао

сам и појео још двије кашике.
Ирена ми је, пошто је њена мајка отишла, напоме-

нула да се узима само једна кашика слатког, на што сам
ја казао:

- Па зашто онда приносе пуну стаклену посуду?

Пубертетска чежња

27

Миленко Ратковић

26



Чим је престао да окреће точак, он је стао.
Те вечери Ирена и ја шетали смо по корзу више од

једног сата. Разговарали смо о нашим школским тема-
ма. Вративши се кући, тражио сам од стрица да ми об-
јасни шта је то перпетуум мобиле.

- Ха! - насмијао се он. - И ја сам се заносио идејом
да конструишем вјечни мотор без утрошка енергије. По-
кушавао сам да користим привлачни снагу магнета,
електричну енергију, земљину тежу... На крају сам се
увјерио да је то немогуће и да сам узалуд изгубио огром-
но вријеме.

На крају првог полугођа показао сам стрицу своје
оцјене: пет петица, шест четворки и једна јединица.

- Значи, слабо ти иде енглески језик - примијетио је
он моју слабу оцјену.

- Поправићу је у другом полугођу - рекао сам пун
самопоуздања.

Стриц ме је савјетовао да за зимски распуст не пу-
тујем у своје село, већ да останем у Београду и добро
научим пропуштене лекције из енглеског. Послушао сам
га и још истог дана почео да учим. Безброј пута сам по-
нављао исте лекције и све их напамет научио. Ирену сам
ријетко виђао. Ваљда и због тога ми се зимски распуст
учинио превише дуг. Често је падала киша и дувала ко-
шава, па сам највећи дио времена провео у стану. А ка-
да је једног дана грануло зубато јануарско сунце,
примијетио сам да је Ирена изишла на терасу. Понудио
сам јој да изиђемо у шетњу.

- Да питам маму - рекла је и ушла у стан.
Убрзо се вратила и саопштила:
- Може поподне, у четири сата.

6. ДОГАЂАЈИ НА КОРЗОУ

Договорили смо се да пред вече изиђемо заједно у
шетњу. Упутили смо се према Кнез-Михаловој улици.
Заинтересовао ме је натпис поред једног улаза: Перпету-
ум мобиле. Стрелица је показивала у ком правцу треба
ићи.

- Шта је перпетуум мобиле? - упитао сам.
- Не знам, али можемо да погледамо - рекла је Ире-

на.
Ушли смо у полумрачан ходник, гдје нас је још јед-

на стрелица усмјерила према подруму.
- Ја нећу даље, тамо је мрачно - зауставила се Ире-

на.
- Изволите, још мало напријед - позвао нас је неки

средовјечан човјек са црним шеширом.
Пришли смо и поздравили се с њим.
- Сигурно вас интересује перпетуум мобиле - прет-

поставио је он и показао нам велики точак, на чијем обо-
ду је висило двадесетак гвоздених тегова. - Ево, то је мој
проналазак, вјечни мотор који би требало да се окреће
без икаквог утрошка енергије.

Покренуо је точак. Тегови су заклопарали, мијења-
јући положај.

- Видите, кад су ови тегови у силазној путањи тре-
ба уз помоћ земљине теже да окрећу точак. Само још
нијесам смислио: како ове тегове подићи до горе?
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- Ја сам вас већ фотографисао. Слика ће за два ми-
нута бити готова. Кошта само десет динара.

- Ми вам нијесмо рекли да нас снимите - љутито се
успротивила Ирена.

- Ви сте обоје млади и лијепи - ласкао нам је фото-
граф. - Треба да сачувате успомену. Само десет динара!

И мени је било криво што нас је лукави фотограф
ставио пред свршен чин. А с друге стране, желио сам да
имам фотографију са Иреном. Извадио сам новац и пла-
тио, а фотографију ставио у новчаник.

Поред корза је у инвалидским колицима сједио кр-
жљави кепец и просио милостињу.

- Ево још једнога који би хтио да од нас извуче који
динар - показао сам просјака.

- Има кокошије груди и грбу на леђима - примијети-
ла је Ирена. - Не може он радити и зарађивати хљеб.

- Чуо сам - рекао сам - да је у Паризу неки просјак
стекао велико бегатство. Ујутро би обукао подерано оди-
јело, намјештао кожну протезу на ногу и заузео мјесто
пред неком црквом. Увече се облачио као гроф и прово-
дио у најлуксузнијим локалима.

- Е, овај не мора да се прерушује, природа га је уна-
казила. Таквим биједницима треба помоћи.

Ирена је извадила из своје ташне неколико метал-
них новчића и бацила их на просјакову капу, коју је др-
жао у руци.

Свакодневно учење енглеског језика наставио
сам и на почетку другог полугођа. Професорица Васић
није оцјењивала, већ предавала нове лекције. И те нове
лекције учио сам напамет, спреман у сваком тренутку да
одговарам.

Нестрпљиво сам чекао до тог времена. Лијепо сам
се очешљао, очистио ципеле и пошао да сачекам Ирену
пред нашом зградом. Тако смо се ми најчешће састајали,
да бих се што мање појављивао пред очима њене мајке.

Док смо шетали корзом, нашу пажњу привукла је
нека играчка у излогу. Није ту била никаква продавница,
већ само један мајмун од плиша који је непрестано уда-
рао у мали добош. Посматрали смо играчку минут-два,
па наставили шетњу. Ишли смо још десетак карака, кад
нас је зауставио дјечак чистач ципела.

- Чистим ципеле! Хеј, погледајте како су вам прља-
ве ципеле! Чистим јефтино!

Заиста, наше ципеле биле су попрскане блатом.
Ирена је ставила ногу на парче даске коју је мали чистач
држао пред собом. Док је он чистио, покушавао сам да
се сјетим гдје смо испрљали ципеле. Нигдје нијесмо га-
зили по блату. Враћајући филм уназад, у мислима сам
стигао до излога са мајмуном. Испод тог излога био је
уски подрумски прозор, одакле су се чули неки шумови.
Ријешио сам да то провјерим. Повео сам Ирену близу
излога са мајмуном, одакле смо примијетили вјешто
смишљену мајсторију: док су пролазници застајкивали
пред излогом, из подрума им је неко штрцаљком прљао
ципеле. Мали чистач имао је пуне руке посла. А зараду
је свакако дијелио са онима у подруму. За Ирену је то
била духовита дјечја домишљатост, а ја сам посумњао
да су то смислили и организовали одрасли људи.

Шетајући даље, наишли смо на неког фотографа ко-
ји се служио опробаним начином извлачења новца од
пролазника. Шкљоцнуо је апаратом према нама и рекао:
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бијен. Било ми је криво. Казао сам то стрицу који ме је
посавјетовао:

- У свему мораш бити упоран. Опет се пријави за
два-три дана. Па и трећи пут покушај, можда ћеш јед-
ном успјети.

Послије три дана поново сам се јавио за аудицију.
Овога пута нијесам играо коло, поновио сам кораке ко-
је ми је показао кореограф и - примљен сам. Та вијест
обрадовала је Ирену, а мени је било драго што је она ти-
ме показала више наклоности према мени.

Ирена је поново добила слабу оцјену из математи-
ке. Замолила ме је да је поучавам сваког другог дана,
што сам са задовољством прихватио. Опходила се пре-
ма мени као добар друг, а ја сам и даље пиљио у њу као
у икону.

У учионици, док сам књиге стављао у клупу, при-
шао ми је Радојица.

- Хеј, гдје си ти? Синоћ сам те видио на корзу. Кад
шеташ са Иреном, као да си у облацима. Не видиш ни-
кога осим ње!

- Нијесам те примијетио. Јеси ли био са дјевојком?
- упитао сам га.

- Јесам, али не са оном коју ти познајеш. Ону сам
шутнуо, а сад имам љепшу. Игра у друштву „Абраше-
вић“, па је и мене повукла да се тамо упишем.

- Значи, играш народна кола - закључио сам. - Је ли
тешко?

- Вјежбамо дуго, знојимо се. А када добро научи-
мо, ићи ћемо на турнеје по читавом свијету!

- Зар и ти? - упитао сам с невјерицом.
- И ја, и ти ако се упишеш.
Одмах сам се загријао за фолклор. У повратку из

школе скренули смо до једне зграде гдје ради КУД
„Абрашевић“. Наговорио сам Ирену да се и она упише.
Сјутрадан смо обоје ушли у зграду тог културно-умјет-
ничког друштва. Још неки младићи и дјевојке чекали су
кореографа, који је примао нове чланове. Аудиција је би-
ла кратка. Ја сам заиграо неко народно коло из мога род-
ног краја. Без музике скакао сам трапаво. Ирена није
умјела да игра народна кола, а ипак је примљена а ја од-
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- Вољела бих да видим твој завичај.
То ми је у први мах звучало као да жели одлетјети

на Мјесец. Касније сам помишљао да бих је заиста јед-
ном могао одвести у своје далеко село. Крајем школске
године професори су све рјеђе предавали нове лекције,
а све чешће оцјењивали ученике. Свако прозивање ради
испитивања доживљавао сам као психичке шокове. Јер,
моје знање из свих предмета, осим енглеског, било је
траљаво, оскудно. А професорица Васић ниједном ме
није прозвала у другом полугођу. То сам чекао као озе-
бли сунце.

Разредни старјешина нас је обавијестио да послије
другог часа сви одемо у фискултурну салу, гдје ће свој
програм извести неки атлета. Сви смо се поређали ис-
пред подијума, на који се попео здепасти човјек, који
нам је најприје показао своје набрекле мишице. Затим
је рекао да ће зубима искривити дебело гвожђе. Зубима
је стегнуо дебелу шипку и уз помоћ руку савио је у круг.
При том су се указали његови изломљени зуби. На кра-
ју је сажвакао винску чашу и прогутао ситну парчад ста-
кла. Напустили смо фискултурну салу, импресионирани
оним што смо видјели. Питао сам Ирену како јој се сви-
ђа атлета.

- Страшан је! - рекла је с усхићењем. - Какве су му
мишице! А зубима крцка стакло, као да је чоколада!

- Ја сам другим очима посматрао његове егзибици-
је - казао сам. - Примијетио сам да су му зуби изломље-
ни и да се ускоро неће више моћи бавити тим послом.
Од наше школе није добио ни толики хонорар да закрпи
зубе. Шта ће он када буде старији?

Ирена ме је гледала разрогачених очију. Сад је и она
размишљала о неизвјесној будућности тог артисте.

7. НЕВОЉЕ СА ПРОФЕСОРИМА

Ирена и ја редовно смо одлазили на пробе, замара-
ли се од дугих вјежби и надали се турнеји на љето. Она
је и даље тешко савлађивала лекције из математике, а
моје оцјене биле су све ниже. Из предмета из којих сам
имао петице сада су се у дневнику налазиле четворке, а
гдје су биле четворке - сада тројке. Једино је чврста би-
ла јединица из енглеског. Стога смо Ирена и ја одлучи-
ли да напустимо вјежбање фолклора и више се
посветимо школи. Устајао сам у зору и по ко зна који пут
обнављао лекције из енглеског. Чак ме је и стрина сажа-
љевала:

- Опет си устао рано! Покварићеш вид од претјера-
ног учења.

- Морам да научим енглески - понављао сам више
пута.

А професорица Васић као да ме потпуно заборави-
ла. Према њој сам све више осјећао одбојност и страх,
па ме више није привлачила њена сексипилност.

Вјежбање математике са Иреном постало је досад-
но и њој и мени. Радије смо изнад отворених уџбеника
и свезака разговарали о свему другом. Већ сам се жарко
ужелио родне куће и завичаја, па сам најчешће о томе
говорио. Кроз моје описе, Ирена је јасно замишљала
планинско село, сеоску кућу и тор са овцама. Једном је
рекла:
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Најзад, зачуо сам кораке. На освијетљеном степеништу
познао сам га - силазио је управо он! Обузео ме је страх.
Двоумио сам се - да ли да одустанем од намјере? Виде-
ћи да ми се примакао, излетио сам из мрачног угла и
штапом га млатнуо по глави. Јаукнуо је и ухватио се за
чело. Одмах сам киднуо напоље, стрепећи да ће он по-
јурити за мном. Но, изненађени и збуњени професор ни-
је излазио из зграде.

Наредног дана није дошао на часове. Шушкало се по
школи да га је неко ударио и да се лијечи у болници.
Причало се и о слабим оцјенама које је дао најљепшим
ученицима у сваком одјељењу. Наш разредни је рекао
Ирени да не брине, јер ће све слабе оцјене из физичког
васпитања поправити разредно вијеће.

Нијесам смио казати Ирени да сам ја казнио профе-
сора Гојнића. Плашио сам се да би она осудила мој гру-
бијански поступак. Задржао сам тајну за себе, задовољан
што сам осветио сузе вољене дјевојке.

Редовним учењем математике, наравно уз моју по-
моћ, Ирена је поправила слабу оцјену. Остале оцјене би-
ле су јој врлодобре или одличне. Пред крај школске
године неочекивано је добила јединицу из физичког вас-
питања. Тај предмет предавао нам је млади професор
Гојнић, који је имао навику да се удвара лијепим дјевој-
кама, да их тапше по леђима или милује по коси. У сва-
ком одјељењу имао је по једну миљеницу, међу којима је
била и Ирена. Тјерао ју је да вјежба на вратилу и јарцу,
да би је он рукама придржавао како не би пала и поври-
једила се. Тиме је код мене изазивао љубомору. Али шта
сам могао друго да чиним осим да ћутим и да се пона-
шам као да ништа не видим?

Добивши слабу оцјену из његовог предмета, Ирена
је плачући отишла кући. Уз пут сам покушавао да је тје-
шим. Није хтјела да ми каже на који начин ју је профе-
сор уцјењивао. Изгубила је стрпљење и „дала му корпу“.
Иренине сузе су ме пекле и ријешио сам да га због тога
казним.

Сљедећег дана, послије часова, зауставио сам се у
школском дворишту, чекајући професора Гојнића. Виде-
ћи га, пошао сам за њим опрезно, пазећи да ме не при-
мијети. Прошао је кроз неколико улица и ушао у једну
троспратницу. У ходнику те зграде нашао сам списак
станара, међу којима је био и Гојнић.

Вратио сам се у свој стан и са узбуђењем почео да
припремам освету. Узео сам стрикову качкету и његове
тамне наочаре, а у подруму сам нашао некакав штап. Та-
ко камуфлиран и наоружан, у први мрак сам се упутио
према згради у којој је становао професор Гојнић. При-
тајен у мрачном ходнику, чекао сам више од два сата.
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Приликом сљедећег нашег сусрета рекла ми је да
отац одобрава њен одлазак у село, али се мајка одлучно
противи. То је изазвало читаву узбуну у породици. А ја
сам са нестрпљењем чекао расплет догађаја.

Посљедњи дани школске године донијели су ми
пуно узбуђења. Грозничаво сам чекао да ме прозове пр-
офесорица Васић. На посљедњем часу прелистала је
дневник, заклопила га и задовољно рекла:

- Ето, завршили смо ову школску годину.
Устао сам као опарен и побунио се:
- Мене нијесте прозвали да одговарам... А ја сам ст-

ално учио...
- Како се зовеш? - упитала ме.
Пронашла је моје име у дневнику и констатовала:
- Ево имаш двије слабе оцјене. Шта хоћеш више?
- То су оцјене из првог полугођа. Нијесте ме више

питали.
Професорица се мало замислила, па одлучила:
- Добро, мада нема сврхе.
Поставила ми је питање, на које сам дао тачан

одговор.
- Охо! Зашто нијеси тако раније учио?
Питала ме је још нешто, а ја тачно одговорио.
- Ево, поправићу ти слабу оцјену - рекла је као да

ми нешто поклања. А није знала какве ми је неприлике
причинила тиме што није провјеравала моје знање у
току другог полугођа.

Лакнуло ми је, као да сам са себе скинуо тежак
терет. Нијесам жалио што сам покварио врлодобар
успјех - важно је да сам завршио разред без слабих
оцјена.

8. НАЈДРАЖИ ГОСТ

Досадило ми је да свакодневно учим енглески. Бро-
јао сам преостале дане до краја школске године. Са но-
сталгијом сам помишљао на своје родно село. Ирена је
тражила да јој опишем изглед наше куће и чељади у по-
родици, да пребројим све домаће животиње које имамо.
Чување стоке на планинским пашњацима приказао сам
романтично, избјегавајући да говорим о напорима, нево-
љама и опасностима у дивљој планини.

- Хоћеш ли ме овог љета повести са собом у своје
село? - изразила је Ирена своју жељу. То сам и ја при-
жељкивао, па сам рекао:

- Хоћу. Ех, кад би пошла са мном, моји родитељи,
сестра Стана и сви дочекали би те као принцезу. Но, хо-
ће ли те пустити твоји?

- Убиједићу их да ми је неопходан одмор на селу.
Заиста, тешко је издржати читаво љето у Београду.

- Планина је љети дивна. Желио бих да тамо зајед-
но проведемо читав распуст.

Рекао сам то са одушевљењем, још не вјерујући да
би се мој сан могао остварити. Знао сам да постоји ве-
лика препрека - њени родитељи. Нарочито мајка, која је
и даље била према мени нељубазна. Чинило ми се - што
је више Ирена показивала наклоност према мени, то ме
је њена мајка све нељубазније дочекивала.
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Стрпао сам све своје ствари у кофер. Једва сам
убацио и оно сукнено одијело - ваљаће ми кад будем
љети изгонио стоку на пашу.

За вријеме ручка неко је закуцао на врата. Устао
сам, откључао врата и отворио их. Изненадио сам се што
пред собом видим - Ирену! По њеном осмијеху зак-
ључио сам да доноси радосне вијести. Представио сам
је, а стрина је љубазно дочекала:

- О, познајемо ми нашу сусјетку. Изволите, Ирена!
Видећи да ми управо ручамо, Ирена се стала

извињавати:
- Опростите, дошла сам у незгодно вријеме. Хтјела

сам да обавијестим Бошка да ћу с њим путовати у ње-
гово село.

- Значи, пустили су те! - узвикнуо сам одушевљено.
Стриц Павле јој је понудио столицу, али је она остала
стојећи.

- Нећу да због мене прекидате ручак. Још само да се
с Бошком договорим када крећемо.

- Можемо сјутра ујутро. Ја ћу узети карте - рекао
сам узбуђено.

Ирена је одмах отишла, а нас троје смо се
погледали.

- Охо, толики а већ имаш дјевојку! - прекорила ме је
стрина.

- Нека га! То је прави Марић! - намигнуо ми је
стриц и наставио да руча. Он је својевремено био
познати Дон Жуан у нашем крају.

Као на крилима одјурио сам на жељезничку ста-
ницу. Купио сам двије возне карте и у повратку неке
поклоне за укућане.

Ирена је завршила разред са врлодобрим успјехом.
Обоје смо задовољни отишли кући. Уз пут смо разгова-
рали о нашем заједничком одласку у Јеловац - уколико
то дозволи њена мајка. Пред нама је било љето пуно
неизвјесности.

Полако сам прилазио вратима свога стана. Кад сам
дохватио кваку, из стана сам чуо своје име. Стриц и ст-
рина жустро су се препирали. Пустио сам кваку и ос-
лушнуо стринино гласно узвикивање:

-... Сваког љета упропастиш мој годишњи одраор.
Вуче те твоје село, гдје ја због смрада не могу боравити
ни један сат. Обећао си да ћемо ићи у Грчку, а сад хоћеш
да пратиш Бошка. Довољно је он одрастао и може сам
путовати.

- Немој да ме нервираш, драга - умиривао ју је
Павле. -Поћи ћемо у Грчку, а намјеравао сам да претх-
одно боравим неколико дана у свом завичају.

- Не знам шта налазиш лијепо у том примитивном
и заосталом селу.

- Завичај је драг, какав год да је. Ако баш хоћеш,
можемо раније поћи у Грчку. А Бошку није потребан
пратилац, умије се он и сам вратити кући.

Стрина је заћутала, вјероватно задовољна што је
мужа натјерала да испуни њене захтјеве.

Отворио сам врата и објавио:
- Завршио сам разред!
- Са каквим успјехом? - питала је стрина.
- Са добрим - рекао сам.
Нијесам хтио да објашњавам колико је слаба оцјена

из енглеског утицала на мој успјех.
- Важно је да немаш слабих оцјена - стриц ме је

потапшао по рамену и додао: - Бошко, још нијесам
добио годишњи одмор, па ћеш морати сам путовати до
Јеловца.
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- Аха, баш личите једно на друго. А шта учи лијепа
дама?

- Лијепа дама учи школу за манекенке - умјесто ње
одговорио сам ја.

- А Ви, млади господине?
- Млади господин учи позоришну академију.
- Одабрали сте најљепши позив - наставио је путник

са шеширом. - Ја сам такође неко вријеме био глумац.
Али, знате, мрзио ме је директор позоришта и дао ми
отказ. Отада сам слободан умјетник. Пишем пјесме.
Хоћете ли да чујете моју најновију пјесму?

Прочитао је своју пјесму и вјероватно нас је хтио
бомбардовати са још неколико својих бисера да ту
поетску атмосферу није пореметио неки сељак који је
носио двије празне корпе.

- Извините - клањао се сељак, отварајући врата
нашег купеа. - Могу ли да оставим ове корпе изнад вас?

- Ама те корпе ће нам пасти на главу! - противио се
путник са шеширом.

- Не брините, ја ћу их учврстити.
Сељак је некако намјестио корпе, сјео до нас и од-

ахнуо.
- Ех, вријеме је да се одморим. Јутрос сам устао у

зору, набрао двије корпе кајсија, донио их до воза, па
онда возом до Београда, продао кајсије на пијаци и сада
се враћам.

- Зар ти није лакше да воће продаш накупцима? -
рекао је путник са шеширом.

- Мало плаћају. А иначе имам с њима лоше
искуство. Дошао код мене један накупац и узео десет
килограма кајсија, с тим да ми плати послије продаје.

9. У ВОЗУ

До жељезничке станице отпратили су нас Иренини
родитељи, мој стриц и стрина. Док је Иренин отац све
нас забављао шалама и вицевима, његова жена је ћутала
као на погребу. Сигурно се она дуго противила Ире-
нином одласку на село, али је ипак попустила.

Нашли смо своја мјеста у возу, подигли кофере
изнад сједишта, па се појавили на прозору вагона. Поред
вагона стајали су наши пратиоци, ћутке су нас гледали,
а ни ми нијесмо знали шта да кажемо. Стриц Павле ми
је довикнуо:

- Реци Видаку да овог љета нећу доћи код вас.
Годишњи одмор ћу провести у Грчкој.

Воз је полако кренуо. Сви смо махали.
Напуштајући жељезничку станицу, Ирена и ја смо

сјели једно наспрам другог, погледали се и одједном ис-
товремено праснули у смијех. Одмах смо се уозбиљили
кад је у наш купе ушао средовјечан човјек, дотакао
шешир у знак поздрава и питао:

- Је ли слободно?
Прије него што је добио одговор, сјео је до Ирене.

Неко вријеме је ћутао, извадио из унутрашњег џепа
пљоснату флашу ракије, гуцнуо два гутљаја и вратио је
на своје мјесто. А онда је стао запиткивати:

- Јесте ли ви момак и дјевојка?
- Не, ми смо брат и сестра - одговорио сам.
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10. ПРИЧЕ О УКУЋАНИМА

Вратио сам се на своје мјесто. Ирена је затражила да
јој причам о својим укућанима.

- Причао сам ти о њима - рекао сам.
- Јеси укратко. А сада имамо доста времена, причај

ми опширније и детаљније.
- Говорићу ти најприје о најмлађем члану наше

породице, о сестри Стани - почео сам да приповиједам.
- Млађа је од мене двије године. Толико ме воли, да се
куне у мене. Била је одличан ђак, али отац јој није
дозволио да настави школовање. Код нас је обичај да
дјевојке помажу мајци у кућним пословима. Она је од
мене преузела чување оваца и захваљујући томе ја сам
могао наставити школу. Да није било ње, ја бих читавог
живота био чобанин.

- А шта ће бити са стадом када се она уда? - упитала
је Ирена.

- Засад отац не размишља о томе. А кад се Стана
уда, мораће најмити неког чобанина. Ријешио је да мене
школује, мада стрепи да више нећу живјети у селу. И мој
отац је волио школу, али неко из породице мора остати
на имању. Он и његов брат Павле су близанци. Њихов
отац Перо рекао им је да ће школу наставити онај који
буде имао бољи успјех. Обојица су навалили да уче.
Поламатуру су и један и други завршили са петицама из
свих предмета. Пошто није било побједника, одлучили
су да баце коцку. Мој отац је узео метални новац и

Повјеровао сам му, али паре никада нијесам добио.
Потом је дошао други накупац и затражио да му до
жељезничке станице дотјерам стотину кила кајсија.
Напунио сам шест котарица и натоварио их на три
магарца. Накупац ме је чекао на станици, измјерио робу
и замолио ме да котарице убацим у воз. „А паре?“ питао
сам га. „Добићеш паре кад се вратим“, рекао је накупац.
Без ријечи узео сам кајсије и све их просуо у поток.
„Шта учини, човјече?“ зачуђио се он. „Нећу да бринем
хоћеш ли ме преварити или нећеш“, одговорио сам му,
па потјерао магарце пут куће.

Ирена и ја смо се насмијали необичном сељаковом
поступку. Путник са шеширом, пијуцкајући скривену
ракију, наставио је да запиткује сељака. Њихов разговор
нас није интересовао. Окренули смо се према прозору и
ћутке посматрали предјеле кроз које смо пролазили.

Ирену је савладао сан. Затворила је очи и наслонила
се према прозору. Нетремице сам је посматрао, упија-
јући очима сваку црту њеног лица. Размишљао сам: има
ли срећнијег човјека од мене? Водим вољену дјевојку у
своју кућу! Шта ли ће рећи укућани, а шта сељани? Неко
ће ми се дивити, а неко завидјети. Бићемо у центру
пажње читавог села. Тако лијепу младу наши сељаци
нијесу имали прилике да виде. Ако наша љубав потраје,
довешћу је као невјесту. Тек онда ћу бити потпуно
срећан.

Наслонио сам главу на капут објешен изнад мене и
задријемао. Кад сам се пренуо, видио сам да је и Ирена
будна.

Устао сам и у ходнику потражио кондуктера да га
питам колико има до станице на којој треба да изађем из
воза.

- О, младићу, треба још дуго да се возиш!
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нагло пропадају његови засади, дјед их је у наступу
бијеса све почупао. Покренуо је акцију за изградњу
водовода. До сваке куће стигле су водоводне цијеви, али
дјед Перо је оставио повртарство и посветио се сточ-
арству. Баба Мара је чувала краву, а то ради и данас.

- Значи, на селу живи пет чланова твоје породице -
израчунала је Ирена.

- Шест чељади - исправио сам је. - Нијеси урачу-
нала мога прадједа Сава.

- Зар је још жив? - зачудила се Ирена.
- Навршио је 95 година и још нема намјеру да умре.

Његов животопис комплетна је грађа за један роман.
Млад је отпловио преко океана и стигао у Мексико, јер
није добио визу за улазак у Сједињене Америчке
Државе. Мексиканци су му понудили да га, за велике
паре, проведу кроз прашуму и пребаце преко границе.
А Саво није имао новца, па је смишљао како да превари
америчке граничаре. У томе су му помогли голубови. На
тргу града Мексика голубови су кљуцали пшеницу или
мрве хљеба из руку љубитеља птица. Саво је примијетио
једног голуба сломљеног крила и лако га ухватио. Затим
је купио два велика кофера и упутио се према граничном
прелазу. Кофере је спустио на саму границу, а голуба је
држао у рукама. Амерички граничари затражили су од
њега пасош, на што им је он одговорио да чека своју
жену. Дуго се забављао с голубом, који му је у једном
тренутку испао из руку и побјегао, скачући по земљи.
Саво је похитао за голубом, који му је стално измицао.
Чим је прешао границу, узнемирили су се граничари али
га нијесу заустављали, видећи да је оставио кофере и
вјерујући да чека жену. Идући за голубом, Саво се

питао: „Хоћеш ли круну или главу?“ Стриц Павле
одабрао је круну и – добио. Отишао је у Београд,
завршио студије економије и тамо остао.

- А твоја мајка? Како она изгледа? - интересовала
се Ирена.

- Као и свака сељанка. Носи сукњју од домаћег
сукна које је сама изаткала. Косу савија у пунђу. Већ је
сиједа, иако још нема четрдесет година. Ради без прест-
анка, од зоре до пола ноћи. Сваког дана мора скувати
ручак и испећи хљеб, мора прати и пеглати веш. Пред
вече помузе овце, скува млијеко, па један дио укисели
други усири, а остави и нама да ујутро доручкујемо.
Немогуће је набројати све послове које она свакодневно
обавља.

- Дјед и баба су живи, зар не? - упитала је Ирена.
- Живи су и здрави, мада им живот није био лак. У

младости су гајили поврће на њиви близу које се
налазио Гајов вир. Ту је и усред жарког љета било воде.
Из вира су дјед Перо и баба Мара кантама наводњавали
засаде. Најтеже је било кад ужегне љетње сунце и исуши
земљу, а младе стабљике почну да вену. Тада се нијесу
одмарали - по читав дан су теглили пуне канте воде. Да
би олакшао посао, дјед је купио пумпу. Гајов вир
налазио се у процијепу између два велика камена. Дјед
је наумио да га прошири и продуби, како би што боље
намјестио пумпу. Избушио је рупу у камену, убацио
експлозив и потпалио га. Од јаке експлозије сва вода је
пропала у процјеп. Танак млаз воде, који је вјековима
избијао на том мјесту, промијенио је ток и нестао негдје
у утроби земље. Тако је Гајов вир пресушио, а нигдје у
близини није било воде за натапање поврћа. Видећи како
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новца. Он је уплаканој жени дао двоструко више новца
него што су јој заплијенили.

- Значи, деда Саво је успио да надмудри и наше
царинике - још једном се Ирена одушевила довитљивошћу
мога прадједа. - А шта сада он ради?

- Већ готово три деценије врзма се по селу и носи се
мишљу да опет пође у Америку.

- Баш сам радознала да упознам тог Метузалема –
рекла је Ирена.

- Ускоро ћеш упознати и њега и остале моје уку-
ћане.

Наш разговор прекинула је нека старица у црној
хаљини. Питала је може ли да сједне и одмах почела да
запиткује:

- Одакле сте?... Јесте ли ви вјереници?...
- Бићемо једнога дана – одговорио сам, смијешући

се.
Приповиједала нам је своју животну причу:
- Била сам млада и лијепа. И мој вјереник био је

најљепши у нашем крају. Одлазећи у војску, рекао ми је:
„Чекај ме!“ Чекала сам га... Избио је рат, а он се није
вратио кући. Нестао је, као да је у земљу пропао. Ја сам
га чекала, чекала и данас га чекам. Овај прстен са вјер-
идбе не скидам са руке већ више од четрдесет година –
показала нам је прстен који је заувијек везао њихове суд-
бине.

удаљио од границе, па трком нестао у оближњој шуми.
Граничари су отворили његове кофере, који су били
празни. Тада им је било јасно да их је путник с голубом
духовито надмудрио.

- Твој прадјед је био врло досјетљив - смијешећи се,
рекла је Ирена.

- Иако је био бистар - наставио сам - тешко се
снашао у Америци. У почетку је и њега захватила
„златна грозница“. Копао је у рудницима злата у Невади,
али се није обогатио. Отворио је трговину и копаче злата
снабдијевао храном. На тај начин је зарађио доста пара
којима је јефтино куповао запуштено земљиште на
периферији неког града. Процијенио је да ће порасти
вриједност тих плацева кад се град прошири. И заиста,
земљиште је препродавао двадесет пута скупље него
што га је купио. Настанио се у Њујорку и живио на
високој нози, а своју породицу је готово заборавио. Тек
у седамдесетој години живота вратио се у Јеловац. Иако
је знао да се преко границе не може пренијети страни
новац, Саво је у своје одијело ушио пуно америчких
долара. Једна жена, која је у возу сједјела до њега, веома
се узнемирила када су им се приближили југословенски
цариници. У своју бујну косу сакрила је неколико новча-
ница. Саво је устао и у ходнику вагона шапнуо царинику
да та жена крије новац у коси. Затим се вратио на своје
мјесто. Цариник је заплијенио новац из косе, а Сава
уопште није претресао. Пошто су цариници обавили
свој посао и воз кренуо, расплакана жена се пожалила да
су су јој заплијенили сву уштеђевину. Саво јој је тада
признао да је он прошпијао цариницима како би при-
добио њихово повјерење и прошверцовао много више
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- Како да јашем у хаљини?... Аха, понијела сам у
коферу панталоне!

Отворила је кофер и извадила панталоне. Сакрила
се од мене иза оближњег зида и вратила се у пантало-
нама.

- Охо! Па ти си прави џокеј! - раздрагано сам
узвикнуо. Убрзо је кочијаш дојахао на коњу, док је друга
два коња водио за собом. Наше кофере он је натоварио
на свога коња, а затим нама помогао да узјашемо.
Полако смо кренули према планини. Ирена је одушев-
љено ускликнула:

- Ихај! Право је уживање јахати на коњу!
Послије пола сата утрнула јој је нога, па смо се мало

одморили. Кочијашу се журило, морали смо наставити.
Ирена није више била весела. Са забринутошћу је гле-
дала према планини и питала колико је још до села.
Покушавао сам да је разведрим шаљивим досјеткама,
али се њено расположење није поправило. Седло ју је
нажуљало, па је скочила с коња и наставила пјешке.
Сјахао сам и ја да она не би пјешачила сама.

На домаку села Ирена се сакрила иза грмена, ски-
нула панталоне и обукла хаљину. Први нас је срео ком-
шија Фићо, весељак који је одмах схватио кога доводим
кући и враголасто ми добацио:

- О, Бошко! Погосподио си се. Доводиш ли своју
невјесту?

Поруменио сам од стида и збуњено промуцао:
- Ма какву невјесту? То је моја школска другарица

Ирена.
- Наравно, и ја сам се оженио школском другарицом.

11. ЈАХАЊЕ НА КОЊИМА

Било је већ освануло када смо изишли из воза. Ирену
сам оставио на перону да чува наше ствари а ја сам
потражио такси. На паркиралишту чекао је само један
аутомобил. Питао сам возача колико тражи да ме пре-
баци до мог села.

- До Јеловца? - намрштио се таксиста. - То је на пла-
нини, а пут је лош. Немам рачуна да те возим за мање од
двије стотине динара.

Запањио сам се. Толико новца нијесам имао, па сам
покушао да се цјењкам.

- Немам више од стотину.
- Не може - окренуо ми је таксиста леђа.
Мало даље опазио сам кочијаша који је сједио на

колима са коњском запрегом. Питао сам га може ли при-
бавити два оседлана коња које бисмо моја сестра и ја
јахали до Јеловца. Рекао је да може и за то затражио
шездесет динара. Одмах смо се погодили и он је отишао
да спреми коње.

Наслућујући да се Ирени неће допасти то превозно
средство, бојажљиво сам јој рекао:

- До Јеловца јахаћемо на коњима.
Запрепашћено ме погледала.
- На коњима? Ја их никада нијесам јахала.
- Не бој се, мирни су.
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Објаснио сам му да учим школу и да нијесам Видак,
неко Бошко.

- Тако је, Бошко! Већ сам ти и име заборавио.
Мајка нам је испржила по два јаја. Кад их је из

тигања пресула у тањире, Ирена се гадљиво намрштила
и рекла да она то не једе.

- Како не једеш? - зачудила се мајка. - Јаја су здрава
и укусна.

- Знам, али ја их никада нијесам јела.
Размишљајући шта да јој спреми за јело, мајка се

сјетила да у сушари виси још само једна пршута. Пошто
се та пршута није смјела начети без одобрења бабе
Маре, питала је дједа Пера гдје она данас чува краву.

- Шта ће ти баба? - питао је дјед.
- Да је питам за пршуту.
- О томе ја одлучујем - испрсио се Перо. - Та се

пршута чува за госте, а Ирена је наш најдражи гост.
Мајка је похитала у сушару и одрезала парче

пршуте. Исјекла га је на танке фете и мало пропржила на
тигању. Пријатан мирис испунио је кухињу. Гладна
Ирена почела је јести пржену пршуту, али се одједном
гадљиво одмакла од тањира.

- Једна мува се удавила у мом тањиру!
На виљушци сам извадио муву, окупану уљем. Но,

Ирена није више хтјела ни да окуси пршуте. Моја мајка
је беспомоћно ширила руке.

- Не знам шта да ти дам док ручак не буде готов.
Хоћеш ли сира и хљеба?

- Може.
Ирена је у сласт појела сендвич са сиром. Будући

да смо били неиспавани, мајка нас је одвела у лијепо
поспремљену собу.

- Е, Фићо, не можеш ти без шале.
- Ајд, нек нам је срећна! - подигао је руку у вис као

да пуца из револвера.
Кад смо се мало удаљили од њега, објаснио сам

Ирени да је то највећи сеоски шаљивчина. Но и други
пролазници радознало су нас мотрили и поздрављали са
осмијехом.

Пред кућом дочекао нас је отац. Иако сам му јавио
ко долази са мном, понашао се као да је то за њега
изненађење.

- Тата, ово је моја школска другарица - представио
сам Ирену.

- Нек је добродошла! - пружио јој је отац руку.
Кочијаш је са коња скинуо кофере и унио их у кућу.
- Хајде да попијеш ракију - рекао сам му.
С ногу је попио ракију, узео од мене новац и

отишао.
Из куће је изишла моја мајка и, уз извињење што јој

је прљава хаљина, пољубила гошћу и мене. Ушли смо у
кухињу. Поред шпорета сједио је дјед Перо. Представио
сам га Ирени, а она је питала:

- Гдје је баба Мара?
- Чува краву - одговорио је дјед.
- Сједи, Ирена - принио сам јој столицу. - Данас смо

се обоје уморили.
Док смо пили сок од зове, у кухињу је младићким

кораком умарширао мој прадјед.
- Ово је сигурно чика Саво - познала га је Ирена

према моме опису.
- Тачно, ја сам чика Саво - руковао се с њом старац,

а мени рекао: - Тебе Видаче, не виђам поодавно.
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12. НА ЛЕЂИМА ПЛАНИНЕ

Послије ручка прошли смо кроз село. Показао сам
јој школу, земљорадничку задругу, двије-три продавнице
и још толико занатских радњи. У повратку срели смо пр-
адједа Сава. Пошто је он био помало глув, довикнуо сам
му:

- Куда журиш, дједе?
- Кренуо сам у задругу. Хоћу да са њиховог

телефона питам када иде брод за Америку.
- Хоћеш ли опет тамо?
- Одавно се спремам. Морам поћи и наставити

започети посао.
- А шта си тамо почео да радиш? - упитао сам.
- Знам једну долину гдје се може јефтино купити

земља. За двадесетак година ту ће се проширити град и
плацеви ће се продавати по високој цијени.

- Да ли ћеш то дочекати?
- Зашто да не дочекам? Живјећу још дуго -

самоувјерено је рекао дјед Саво и упутио се у
земљорадничку задругу.

Прадједов оптимизам пробудио је моје снове о
будућности. Надахнуто сам говорио Ирени о томе како
ћу послије завршетка школе доћи у своје село, основати
сточарско предузеће са хиљаду оваца. Она није показала
ни мало одушевљења за моје животне планове.

- Овдје ће спавати Ирена и Стана. А ти, Бошко, спа-
ваћеш са нама.

Ирена је остала сама у соби, скинула хаљину и
обукла пиџаму, па легла у кревет. Ја сам се у другој соби
опружио по очевом кревету и зачас заспао.

Кад смо устали, било је вријеме за ручак. На столу
се из чинија димила супа. На тањиру је било издвојено
кувано козје месо. Преносећи устима кашику са супом,
Ирену је запахнуо непријатан мирис, па је и одгурнула
тањир. Опет се мајка нашла у неприлици. Шта да јој
понудим? Сјетила се:

- Спремила сам за дједа Сава качамака и млијека.
Хоћеш да пробаш?

Док смо ми својски навалили на супу и козје месо,
Ирена се најела качамака.
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закачила роговима и свом силином притиснула уз дрво.
Много крви исцурило из звијери, а са њом и живот. Када
су шаруљу са телетом довели кући, сви смо се
обрадовали, а највише баба Мара.

Кад сам завршио причу и крава је подигла главу са
корита. Баба ју је одвела у шталу и помузла. Два повећа
лонца, пуна млијека, ставила је на шпорет.

Тишину предвечерја пореметило је клепетање чак-
тара и блејање оваца. Стана је прутом утјеривала стадо
у тор. Ирена је прстима зачепила нос — смрад од оваца
сметао је и мени. Пошли смо у сусрет Стани. Предс-
тавио сам их једну другој. Пољубиле су се, а онда јој је
Ирена рекла:

- Сјутра ћемо овце чувати Бошко и ја.
- О, велеградски чобани! - насмијала се Стана.
Заједно смо утјерали овце у тор. Дошла је и мама

са посудама за мужу.
- Сад ћеш видјети како мама музе овце а да не

проспе ни кап млијека - рекао сам и увео Ирену у тор.
Неко вријеме посматрали смо мужу оваца. Затим

сам Ирену повео кући. Са дворишне капије звиждуком
ме је дозивао најближи комшија Урош. Кад сам му
пришао, полугласно ми је рекао:

- Чуј, морам хитно у Београд. Имаш ли да ми
позајмиш коју пару?

- Имам нешто мало - казао сам и одмах се покајао
што сам се тако брзоплето избрбљао.

- Дај ми то што имаш - нестрпљиво се премјештао
с ноге на ногу.

Изнио сам из куће новац завијен у папир и пружио
му га. Гурнуо је новац у џеп, поздравио ме покретом
руке и удаљио се.

Пред кућом затекли смо бабу Мару са кравом, од
које се није одвајала читавог дана. Крава је из корита,
гутљај по гутљај, полако гасила жеђ.

- Ова крава заслужује медаљу за храброст - рекао
сам.

Ирена ме упитно погледала.
- Да, да - наставио сам. - Показала је она изузетну

храброст. Једном, кад је имала теле, пасла је на Горњим
ливадама. Баба Мара је имала неки неодложан посао,
па ју је везала за колац. Кад се вратила, није нашла ни
теле, ни краву, ни колац за који је била везана. Баба се
одмах вратила кући и о томе обавијестила укућане. Мој
отац и дјед Перо до мрклог мрака лутали су шумом и
звали шаруљу. Завиривали су у просјеке и потоке, али
од ње и њеног телета није било ни трага. На планини
било је медвједа и вукова. Неки матори вук понекад је
силазио с планине до усамљених кућа и зграбио понеко
јагње. Можда је он напао шаруљу и ко зна докле ју је от-
јерао - посумњали су отац и дјед. Због мрака морали су
се вратити кући. Другог дана опет су пошли у потрагу,
са још пет - шест сусједа. Повели су са собом и пса.
Завлачили су се свуда, али краву нијесу нашли. Око
подне помишљали су већ на повратак кућама, кад је из
једне долине до њих допро лавеж пса. Сви су кренули у
том правцу и набасали на краву и теле. Обоје су били
живи. Крава је роговима притискивала вука о букву.
Просто га је заковала. Звијер није показивала знаке
живота. Кад је крава чула људски глас, тужно је
замукала и од умора и глади срушила се на земљу. Вук
је био мртав, са пробијеним грудима и стомаком. Чудна
се борба водила између краве и вука. Звијер, је хтјела да
се домогне телета, а крава га је бранила. Некако га је
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Хармоникаш је засвирао народну пјесму коју су сви
прихватили. Домаћица је донијела тепсију са халвом.
Свакоме је припало по једно парче, које смо узели прс-
тима и зачас појели.

Неко је предложио да играмо „скривање прстена“.
У тражењу прстена било је пипања, голицања и смијеха.
Смјењивале су се шале и пјесме, а на крају смо заиг-
рали народна кола. Сви смо се задовољни разишли.

У нашој кући нашли смо будну само моју мајку, а
остали су већ спавали. Ирена и Стана пошле су у своју
собу, а ја сам легао на душек прострт на поду, поред о-
чевог кревета. У соби је било загушљиво и вруће. Сме-
тало ми је и очево хркање, па сам једва заспао.
Пробудила ме је Стана, дрмајући ме за раме и шапћући:

- Чуј, Ирена не може да спава због крекетања жаба.
Обукао сам се и изишао у двориште. Са дрвљаника

узео сам дугачку грану и упутио се према оближњем
потоку. Иако је било мрачно, видио сам гдје су
крекетуше. Дугачком граном стао сам млатити по њима
и по води. Успио сам да их потпуно ућуткам.

Враћајући се кући, прошао сам поред Вукашинове
ливаде. Моју пашњу привукао је дрвени кревет испод
разгранатог ораха. Ту је у току читавог љета спавао мој
друг Урош. Истицао је да је веома здраво спавати на
чистом ваздуху. Ове ноћи његов кревет био је празан.
Имајући на уму очево хркање и загушљив ваздух у
нашој соби, одлучио сам да ноћ преспавам на Урошевом
дрвеном кревету. Узео сам јастук и деку, казао мајци гдје
ћу спавати, па опет изишао из куће. Надао сам се да ме
неће изненадити киша, па да наврат-нанос уносим у

13. НОЋНЕ ЗГОДЕ И НЕЗГОДЕ

Стигло је обавјештење да нас комшија Вукашин
позива на сједник.

- Одлично! - узвикнуо сам. - То је лијепа прилика
да Ирена упозна неке народне обичаје овога краја.

Послије вечере Ирена, Стана и ја пошли смо на
сједник. Комшија Вукашин дочекао нас је као уважене
госте и дао нам почасно мјесто за столом. Други гости
попунили су све клупе и столице, а они који су стигли
касније посједали су по поду. Једно мјесто за нашим
столом домаћин је чувао за шаљивчину Фића. Весељаци
и добри пјевачи радо су дочекивани на вечерњим сјед-
ељкама. Стога је са весељем дочекан млади хармоникаш
Драган.

Видећи да нема домаћиновог сина Уроша, сјетио
сам се да је већ отпутовао за Београд.

Домаћица је ставила на сто двије здјеле пуне
куваних класова кукуруза. Тек што смо почели да гри-
земо мека зрна кукуруза, кад је стигао Фићо.

- Хеј, немојте све појести! Оставите за мене један
клас! - узвикнуо је Фићо умјесто поздрава и похитао да
уграби кукуруз.

Све што је он радио или говорио било је духовито.
Видећи да ме гледа, уплашио сам се да ће се нашалити
на мој рачун. Али, само ми је намигнуо и наставио да
гризе кукуруз.
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14. НА ПАШЊАКУ

Ирена и ја спремили смо се за одлазак са овцама на
пашњак. Она је обукла панталоне и патике, а ја оно
сељачко одијело и опанке. У торбици смо понијели
нешто хране, а убацио сам и двадесетак ораха. Отворио
сам врата тора и потјерао овце напоље. Стадо се само
упутило уским путељком према пашњаку. Предводио га
је ован са чактаром.

У почетку Ирена је поскакивала с камена на камен
и раздрагано се смијала. Брзо се уморила и једва довукла
до пашњака. Сјели смо у хладу стољетног храста. Ди-
сали смо дубоко и ћутке посматрали пространу долину
и околне планине.

Са оближњег брда зачули смо неке гласове. Знао
сам – то су чобани из сусједног села, с којима сам се
дружио. Дозивао сам их:

- О Маркооо! О Јованеее! О Миркооо!
- Ево ме, ево! - одазвао се Мирко.
- Дођи!
- Овамо нас је више, дођи ти! - довикнуо ми је

Мирко.
Узео сам орахе из торбице и са Иреном кренуо

према оближњем брду. На путељку смо набасали на
змију. Ирена је вриснула, а змија за трен нестала у грмљу.

кућу мокру постељину. Дуго сам се врпољио на тврдом
лежају и најзад заспао. Око пола ноћи пробудили су ме
пољупци неке младе жене.

- Ко је то? - упитао сам бунован.
Млада жена је одскочила од мене и побјегла.
- Хеј, чекај! - довикнуо сам.
Она се није ни окретала. Било ми је јасно да је то

нека Урошева дјевојка која није знала да је њен
љубавник отпутовао за Београд. То је, дакле, Урошев
„чист ваздух“! Убрзо сам заспао и више ми нико није
прекидао сан.

Ујутро сам нестрпљиво чекао Ирену. Појавила се
неиспавана, са црвеним флекама на лицу. За њом је из
собе изишла Стана и пожалила се:

- Сву ноћ су нас уједали комарци.
Морао сам нешто предузети да Ирену заштитим од

комараца. Узео сам газу, којом су баба и мама циједиле
млијеко, и њоме покрио цио прозор. Потукао сам све
комарце који су се задржали у соби. Надао сам се да ће
моја гошћа сљедећу ноћ преспавати мирно.
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- Морам те на леђима понијети у село. Узјаши ме
слободно! - наговарао сам је, а она се устезала.

Подигао сам је на своја леђа, држећи је за ноге, а
она ме је рукама обгрлила око врата. Тако сам је носио
до куће. Одмах јој је моја мајка ставила на чланак
хладне облоге, тјешећи је:

- Брзо ће то проћи. Мораш да мирујеш неколико
дана.

Стана је одјурила на пашњак да чува овце. А ја се
нијесам одвајао од Ирене. Донио сам јој разног воћа,
забављао је причама и често јој мијењао облоге.

Сљедећег дана Иренина уганута нога мало је
отекла. Нијесам могао да је заштитим од досадних
мува, комараца и жаба. Мој отац је довео неког Селима
из Горњег Села који је лијечио угануте и сломљене руке
и ноге. Он је опипао натеклу ногу и одједном је повукао.
Ирена је вриснула од бола.

- Све ће бити у реду - рекао је Селим.
И заиста, уганути чланак дошао је на своје мјесто.

Нога је почела да растијече и све мање боли. Пред вече
смо Ирена и ја прошетали око куће. Она је помало
рамала, а ја се нијесам усуђивао да је придржим.
Плашио сам се да ће ме одбити, а и моји укућани могли
би ме због тога задиркивати.

Из дворишта зачуо се глас Марице-скиталице:
- Јесте ли код куће?
Објаснио сам Ирени да та старица свакодневно оби-

лази села, препричава новости и забавља домаћице. За
узврат, дају јој штогод да поједе и попије.

На брду се окупило пет—шест чобана, међу којима
и моја другарица из основне школе Милева. Поздравио
сам се са свима и упознао их са Иреном. Примијетио
сам како Милева завидљиво и љубоморно посматра
Ирену. Чобани су се понашали озбиљније него обично.
Видећи да неки од њих у рукама држе орахе, предложио
сам:

- Хоћете ли да играмо у орахе?
Четворица су се укључили у игру. Поређали смо пет

ораха на равну земљу, одмакли се десетак корака и
почели да их погађамо другим орасима. Ко погоди -
његов је. Раније се дешавало да тако добијем све орахе.
Овога пута моја рука није била тако прецизна. Изгубио
сам све орахе и престао да играм. Било ми је криво због
Ирене, јер сам јој се похвалио да гађам орахе најбоље
од свих чобана.

- А ја заборавио овце! - кренуо сам са Иреном ка
свом пашњаку.

Неке овце залутале су у туђи забран. Ирена ми је
помогла да их вратимо. Трчећи, оклизнула се и пала.

- Јао! Не могу да устанем! - плачно је зацвиљела,
пипајући чланак на десној нози.

- Боли ли те? - забринуо сам се.
- Боли!
Опипао сам њену ногу и утврдио да није сломила

кост.
- Вјероватно си уганула чланак - закључио сам и

помогао јој да устане. Чим се ослонила на ногу, гласно
је јаукнула.

Пубертетска чежња

63

Миленко Ратковић

62



је крештало и кревељило се, скакало око престрављеног
Ива. Он је револвером опалио у то привиђење, које је
нестало, али се мало даље опет појавило.

Иво је испуцао све метке и једва жив стигао кући.
Ено га, лежи без свијести.

- Морам поћи да га видим - рекла је моја мајка.
- Успи ми још једну чашу ракије, па да идем -

затражила је Марица.
Другу чашу испила је на душак и продужила

сеоским путем.
- Гдје се појавило то чудовиште? - упитала је Ирена

са страхом у очима.
- На оном путу којим смо гонили овце — објаснио

сам јој.
- Ја не смијем више тамо ићи!
Казао сам јој да се таква чудовишта не појављују у

току дана. Но, Ирена се јако уплашила, чврсто ријешена
да више никад не пође тим путем.

- Морам те упознати са мојим старим пријатељем
Гавром - рекао сам јој и повео је према воденици.

Уз пут сам јој причао о Гавру. Живио је усамљен у
воденици и окупљао око себе нас, сеоску дјецу.
Дозвољавао нам је да играмо лопте на његовој ливади.
Купио је за нас лопту и учио нас фудбалској вјештини.
Иако је био стар, понекад је с нама играо. Обрађивао је
мало имање, а највише времена проводио је у воденици.
Ако би неко донио на рамену пуну врећу, Гавро би
самљео жито и на свом магарцу однио му га до куће.

Кад сам Гавру представио Ирену, он ју је одмјерио
погледом, а мени се благо осмијехнуо.

- Гле ти нашег Бошка! - изразио је своје дивљење. -
А до јуче је играо у подмлатку сеоског тима.

- Која је ово ђевојка? - упитала је Марица, сједећи
на клупи пред кућом.

- То је моја школска другарица - објаснио сам.
- Аха! Па дошла у госте?
- Јесте.
- Лијепо. А кад сам ја била дјевојка, нијесам смјела

ни проговорити с мушкарцем - присјећала се Марица.
- Ново вријеме, нови обичаји - рекла је моја мајка,

приносећи јој чашу ракије.
- Данашње сељанке неће да се удају за наше сељаке

- казала је Марица послије гутљаја ракије. - Јесте ли
чули шта се догодило у породици Јанковић из сусједног
села? У њиховој породици била су два младића - старији
школован и болешљив, и млађи сељак, здрав и лијеп.
Прије неки дан оженио се млађи, довео однекуд згодну
и размажену невјесту. Но, она није хтјела да ради тешке
сељачке послове, а допао јој се ђевер који живи у граду,
па побјегла својој кући. Младожења није могао да под-
несе толику срамоту и објесио се. Његов
деведесетогодишњи дјед опазио га јутрос како виси низ
греду, једва пресјекао конопац, али било је касно.

Моја мајка жалила је несрећног младића, а Марица
је подсјетила:

- Да немаш мало сира? Не ваља пити ракију без
мезе.

Мајка јој је на тањиру донијела комад сира. Марица
га је зачас смазала, па наставила:

- А ваш комшија Иво Седлар доживио је ноћас ст-
рашан сусрет на путу кроз шуму. Враћао се са сједника
око пола ноћи, кад је одједном пред собом угледао неко
необично створење, слично мајмуну. То чудно створење
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Објаснио сам јој да се, по старом обичају, у
породично стабло уносе само мушкарци. То јој је било
несхватљиво.

- Зар жене нијесу равноправне са њима?
- Јесу, али тако није било у прошлости - рекао сам

и додао: - Ријешио сам да нацртам ново породично
стабло са свим женама из наше фамилије.

Рођаци су причали о неким нашим прецима који су
се прославили као хајдуци. Нијесам желио да то чује
Ирена, па сам јој предложио да оде на спавање. Она је то
једва дочекала. Поздравила се са рођацима и отишла у
своју собу. Кад су рођаци отишли, узео сам дугачку
јасенову мотку и пошао да њоме ућуткам крекетуше.

Подстакао сам га да нам прича о вампирима који се
ноћу појављују у воденици. На то је он махнуо руком:

- Мани те приче! Према народном предању,
одвајкада су се овдје појављивали вампири. Кажу да је
од тога неки мој претходник полудио. А ја их никада
нијесам примијетио. То је измислио неки маштовити
народни приповједач. Боље је да ми причамо о нечем
љепшем, на примјер, о вашој будућности.

Почастио нас је грожђем и јабукама. Показао је И-
рени како вода покреће млински точак. За њу је то било
необично и занимљиво. Поздравили смо се са Гавром и
пошли кући. Уз пут сам убрао дугачку јасенову грану -
да опет плашим крекетуше.

Увече, управо кад смо се спремали за спавање,
дошли су у госте наши рођаци из села Брезовице. Сви
су љубопитљиво загледали Ирену као да је невјеста.
Један од њих је рекао:

- Гледао сам наше породично стабло. Сви наши
преци живјели су више од деведесет година, осим оних
који су погинули у рату. Према томе, Бошко, и ти ћеш
имати дуг вијек. Треба да наставиш породичну тради-
цију овдје у селу. Ако одеш у град, ваше велико имање
ће пропасти.

Ирена није знала шта је то породично стабло.
Показао сам јој на зиду графички приказ мојих предака:

- Ево, ово је наше породично стабло, а почиње од
мога претка Луке. Он се овдје доселио 1820. године и
имао је два сина: Николу и Радована. То су ове двије
гране. Никола је имао пет синова - ево их - а Никола није
имао мушких потомака.

Ирена је примијетила:
- Овдје су само имена мушкараца. А жене?
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- Ми смо, знате, Иренини родитељи.
- Изволите у кућу - пришао им је мој отац са осми-

јехом и руковао се с њима.
- А гдје је наша кћерка? - забринуто је упитао гост.
- Ево трчи са Бошком - показао је отац на нас у трен-

утку када смо утрчавали у двориште.
Ирена се изљубила са родитељима. А они као да

мене нијесу ни примјећивали.
- Хајде, Ирена - рекла је мајка - узми своје ствари,

па да кренемо.
- Шта? - зачудио се мој отац. - Ми тако не

дочекујемо драге госте. Уђите у кућу, одморите се. Наћи
ће се и неко пиће да се окријепите. Нећете, ваљда, одмах
да одведете нашу драгу Ирену.

- Знате, она је наша јединица - објашњавао је њен
отац. - Не можемо да живимо без ње. Пустили смо је да
се прошета и одмах се забринули за њу. Нијесмо могли
више да чекамо, па смо дошли да је вратимо нашој кући.

- Чему толика журба? Има у кући мјеста и за вас
двоје. Останите неколико дана са кћерком - покушавао
је отац да их задржи.

- Не! - цикнула је Иренина мајка. - Морамо одмах
кренути. Ирена, узми своје ствари!

Ирена је отрчала у кућу, а њен отац је покушао да
ублажи лош утисак који су оставили.

- Не замјерите због наше журбе. Ја сам са села и
радо бих овдје остао неколико дана. Али, њих двије су
рођене Београђанке. Сигурно сте имали проблеме са
нашом размаженом јединицом.

- Ма какви проблеми! Она се већ привикла на живот
у нашем селу.

Из куће је изишла моја мајка онако како се затекла
- у прљавој сељачкој одјећи. Снебивајући се, стала се
извињавати:

15. КРАЈ АВАНТУРЕ

Ујутро Ирена је била свјежија и боље наспавана
него претходне ноћи. Мреже на прозору добро су је
заштитиле од комараца. А жабљи хор није се чуо.

Послије доручка изишли смо на оближњи бре-
жуљак. Ирену је помало болио чланак, па се у ходу
ослањала на моје раме. Са брежуљка видјело се цијело
село и прилазни макадамски пут. По усковитланој пра-
шини, знали смо да се приближава неко моторно
возило. Кад се примакло, иако обавијено прашином,
могли смо распознати и марку аутомобила.

- Таква кола има и мој отац - рекла је Ирена и не
слутећи ко је у аутомобилу.

Са раскрснице кола су се упутила нашој кући.
- Трчи! - повукао сам Ирену за руку.
Док смо јурили путељком, њени прсти знојили су

се у мојој шаци. Додир тих прстију испуњавао ме је
блаженством. Забринуо сам се што кола прилазе нашој
кући. Наслућивао сам да су Иренини родитељи дошли
по њу. И заиста, њен отац изишао је из кола и пришао
мом оцу, који је управо излазио из куће.

- Молим Вас, гдје живи Бошко Марић? - питао је
Иренин отац.

- Ово је његова кућа - одговорио је мој отац.
Иренин отац је позвао своју жену да изиђе из ауто-

мобила и пређставио се:
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- Она је удата за обућара Божа. Има и дијете.
- Њој то не смета. Замолила ме да ти пренесем ову

поруку. - рекла је Милева сва румена у лицу.
Неколико тренутака размишљао сам шта да одго-

ворим. Импоновало ми је што ми се жене удварају, а с
друге стране, стрепио сам да се упуштам у љубавну ав-
антуру са удатом женом. Погледао сам Милеву и сјетио
се мојих ранијих симпатија према њој. Иако је носила
сељачке хаљине, била је лијепа, са бујним грудима. Ос-
јетио сам некадашњу пожуду према њој и неочекивано
храбро јој рекао:

- Ја бих радије с тобом...
- А, то не долази у обзир. Ти знаш какво је наше

село, знају се све тајне. Осим тога, ти имаш дјевојку.
Шта да кажем Зорици?

- Реци јој да се све тајне кад-тад открију. А ја нећу
да имам непријатности с њеним мужем.

Милева је отишла да погледа своје овце. Остао сам
замишљен. Да ли сам правилно поступио? Имао сам
могућност да први пут утолим своју страст, а одрекао
сам се тога.

Љетни распуст споро ми је одмицао. Нијесу ме
више занимале игре са лоптом и орасима.

Урош се вратио из Београда, гдје је купио нова кола.
Двоумио сам се хоћу ли му испричати згоду са његовим
дрвеним креветом испод ораха. Да се не би наљутио
што сам открио његову тајну, оцијенио сам да је боље
ћутати. Он ми је показао свој нови аутомобил, најљ-
епши у селу. Није ни поменуо паре које сам му поз-
ајмио.

- Опростите, ја овако неуредна... Зар одмах
одлазите? Па нијесмо се свађали.

- Хвала, госпођо. Али, знате, моја жена... - Иренин
отац није знао како да оправда такав поступак.

Ирена је изнијела свој кофер, који сам ја преузео из
њене руке и убацио у аутомобил. Мајка је угурала Ирену
у кола, као да је отима од некога. Вријеђало ме је такво
опхођење према нама. Кола су кренула, а ја сам кроз
стакло с тугом гледао како се удаљава моја вољена дјев-
ојка.

- То су велеградска господа! - љутито је промрмљао
мој отац и ушао у кућу.

- А баш смо се трудили да јој угодимо - као да се
правдала моја мајка.

Удаљио сам се од куће да бих усамљен преболовао
несрећу која ме је задесила. Чинило ми се да је за мене
заувијек зашло сунце.

Но, живот је текао даље. Сљедећег дана одмијенио
сам Стану у чувању стоке. Чобани су ме дочекали
питањем:

- Гдје ти је дјевојка?
Милеви као да је било драго што је лијепа

Београђанка отишла кући. Искористила је прилику, кад
сам био сам, да ми приђе и повјерљиво каже:

- Имам за тебе једну поруку.
- Од кога? - заинтересовао сам се.
- Знаш Зорицу. Учила је осми разред кад смо ми

били у седмом.
- Па шта ми поручује?
- Она би хтјела... с тобом... - стидљиво је спустила

поглед.
- Шта би хтјела са мном? - осјетио сам неко

узбуђење у грудима.
- Па... знаш шта би хтјела.
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Затворио сам врата на тору, похитао у кућу и обукао
ново одијело. Затим сам се упутио у задружни дом, гдје
је била заказана оснивачка сједница Клуба младих
писаца. Показао сам Милораду своју прву пјесму.
Изненадио га је наслов: Моја пубертетска чежња. Про-
читао је и похвалио. Послије оснивања Клуба, чланови
су читали своје саставе. И ја сам прочитао пјесму.

Сјутрадан сам написао Ирени писмо и послао јој
своју пјесму. Нијесам јој повјерио да ме је инспирисала
љубав према њој. Надао сам се да ће она то сама
открити.

Монотони живот у Јеловцу узнемирила је вијест да
је нестао најстарији житељ села - мој прадјед Саво. Тог
јутра устао је нешто раније него обично, обукао ново
одијело, доручковао и некуда отишао. Узбуна је настала
тек кад је примијећено да није долазио на ручак. Мој
отац тражио га је у кафанама, а дјед Перо у потоку испод
моста, преко кога је често пролазио. Многи пријатељи и
комшије пошли су у потрагу за њим. Сјетио сам се ње-
гове жеље да оде у Америку и одмах пошао према
жељезничкој станици. Моја претпоставка била је тачна.
Старина је кренуо пјешице према жељезничкој станици
и посустао на пола пута. Дуго је сједио на балвану поред
пута. У том положају сам га затекао и радосно узвикнуо:

- Дједе! Гдје си пошао?
- Кренуо сам на жељезничку станицу - казао је

изнемоглим гласом. - Када сам први пут отишао у Аме-
рику, лако сам препјешачио до станице. Али, изгледа,
немам више снаге.

16. НАДАХНУТИ ПЈЕСНИК

У предвечерје дошао је код мене школски друг
Милорад, који је у граду учио средњетехничку школу.

- Оснивамо клуб младих литерата - рекао је. -
Хоћеш ли да будеш члан?

Рекао сам му да се не бавим литературом, а у себи
сам помислио: могао бих своју пубертетску чежњу пре-
точити у пјесму.

- Можеш бити члан иако не пишеш стихове - об-
јаснио ми је друг. - Слушаћеш литерарне саставе, диску-
товаћеш о њима. Организоваћемо и нека интересантна
и корисна предавања.

Прихватио сам да будем члан тог клуба. Друг ме је
обавијестио да први састанак имамо сјутра предвече.
Тек што сам га испратио, почео сам смишљати стихове.
Знао сам неке љубавне пјесме из читанки за више раз-
реде основне школе. Чинило ми се да бих нешто слично
и сам могао саставити.

Док сам чувао овце, записао сам први стих и одмах
га прецртао јер нијесам био њиме задовољан. Други сти-
хови били су бољи. Кад сам завршио пјесму, прими-
јетио сам да су се све овце окупиле око мене. Било је већ
вријеме да их потјерам кући.

Пубертетска чежња

7372



сам из подрума двадесетак празних боца, напунио их на
чесми и ставио на сунце. У подне вода у боцама била је
топла. У соби сам обукао купаће гаћице, истрчао
напоље и једну по једну боцу испразнио изнад своје
главе. Уживао сам, купајући се и прскајући воду око
себе. Опазио ме је дјед Перо и повикао:

- Зашто трошиш толико воде?
- Има довољно воде - одговорио сам му.
- Вода је драгоцјена, треба је штедјети!
Престао сам да се купам, јер дјед Перо је био срдит

ако га млађи не би послушали. Схватио сам његове
ријечи: највећи дио живота теглио је канте из Гајовог
вира, па је заувијек у његовој свијести вода била драгоц-
јеност.

Идући кроз село, срео сам Милорада.
- Хеј, хоћемо ли заједно на море? - довикнуо сам.
Примакао ми се и рекао:
- Немам купаће гаће.
- Нијесу ни потребне, поћи ћемо на нудистичку

плажу. Погледао ме зачуђено. Објаснио сам му да се на
нудистичкој плажи сви сунчају и купају голи.

- Имам ја тога доста на сликама - извукао је из џепа
неколико фотографија и пружио ми их. Запањио сам се:
ту су биле насликане младе и лијепе жене потпуно голе,
понегдје и у сексуалном контакту са мушкарцима. Све
се тако јасно видјело, па сам се надражио.

- Имаш ли још? - питао сам.
- Не овдје, али имам код куће.
Казао сам да ћу сјутра доћи код њега.
Покајао сам се што сам олако одбио Зоричину љуб-

авну понуду. Могао сам с њом стећи прво сексуално

- Дједе, сачекаћемо овдје да наиђу нека кола, па да
се вратимо кући.

- Хм, овога пута морам одложити путовање. Али,
свакако ћу једнога дана поћи у Америку.

Подигао сам руку испред аутомобила, који се није
зауставио. Затим је наишао камион и превезао нас до
села.

Лежећи на свом кревету, дјед Саво чежњиво ми је
причао:

- Е, синко, чудна је та Америка. Некоме мајка, а
некоме маћеха. Ја сам се, као и многи, у почетку зло-
патио, а послије се обогатио и уживао. Не знам шта ми
је требало да се овамо вратим. Наставићу ја тамо свој
посао и опет уживати као некада.

Дједова опсесија да се врати у Америку није за мене
била смијешна. Дивио сам се његовој јакој вољи, коју
ни дубока старост није уништила. Мозак му, наравно,
није био као онда кад је надмудрио америчке и југослов-
енске царинике. Ни тијело му није било као некад. А он
се још осјећао младим и способним за велика дјела.

Досађивао сам се, чувајући овце, а ни код куће није
било забавније. Често ме је дјед Перо слао да му купим
новине. Враћајући се, читао сам наслове. Заинтересовао
ме је чланак “Нудистичка плажа препуна“. Прочитао
сам га и схватио да су на нудистичкој плажи купачи пот-
пуно голи. Пожелио сам да и ја пођем на ту плажу и да
се сит нагледам женске голотиње. Замишљао сам како
би Ирена изгледала потпуно гола. Зар бих могао стајати
код ње без купаћих гаћица, „као од мајке рођен“?

Нијесам могао уживати на нудистичкој плажи, али
сам се досјетио како да се окупам топлом водом. Узео
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почео да му се полако примичем. Грана се и даље
љуљала, а ја сам се двоумио: да ли да пуцам? Ако зец
побјегне, тешко га је нанишанити. Одлучио сам да му
приђем што ближе. Корак по корак, стигао сам до саме
врбе. Завирио сам иза ње и, умјесто зеца, угледао
Уроша! Иза њега је крила своје лице његова дјевојка.
Забезекнут, стао сам и спустио пушку. А љутити Урош
ме је изгрдио, па сам се, посрамљен, журно удаљио.

искуство. Наумио сам да поправим своју грешку. Пришао
сам њеној кући, опрезно мотрећи преко тарабе. Опазио
ме пас из дворишта и залајао. Чучнуо сам иза тарабе,
чекајући да се пас умири. Затим сам се приближио про-
зору и у кући опазио Зорицу. Чуо сам да с неким разго-
вара. Познао сам глас њеног мужа. У том тренутку пас
је поново залајао. Погнуо сам се и удаљио поред тарабе.
Наишао је неки непознати човјек и упитао ме:

- Шта тражите овдје, младићу?
- Изгубио сам перорез - слагао сам на брзину.
Усправио сам се и отишао журним корацима.
Љето сам увијек жељно очекивао да бих се до миле

воље играо с друговима. На ливади код воденице
шутирали смо лопту, такмичили се, свађали и мирили.
Раније је често с нама играо и Урош, иако смо сви били
млађи од њега. А овога љета се измијенио. Престао је
да с нама лови и игра лопте. Сваког дана је, лијепо
очешљан и испеглан, одлазио према сусједном селу.
Пролазећи поред нас, гласно би нас поздрављао,
насмијешен и загонетан. Нијесмо знали шта га је толико
заокупило да више није имао времена за игру.

Једном сам, у пратњи свог пса, пошао у лов на пре-
пелице. Понекад сам их налазио поред потока, али
овога пута није било ни једне. Одједном је из грмена
поред мене искочио зец. Нијесам стигао ни да скинем
пушку с рамена, а он је за трен побјегао. Пошао сам за
њим, надајући се да ћу га опет наћи. Ороз на пушци сам
натегнуо, како бих могао одмах опалити. Идући поред
потока, провлачио сам се кроз густе врбаке и грмље.
Мотрећи на све стране, примијетио сам да се љуља
једна врбова грана. Закључио сам да је ту зец и, погурен,
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Око пола ноћи у купе су ушли неки путници којима
сам морао уступити два сједишта. Сједећи поред про-
зора, почео сам дријемати. Неки брадоња је угасио св-
јетло под изговором да му смета. У мраку брзо сам
заспао. Нешто касније сам се пробудио и завукао руку
у унутрашњи џеп капута - тамо није било новчаника! Ни
оног брадоње није више било у купеу. Устао сам и
упалио свјетло. Рекао сам путницима да сам покраден.
Показало се да је џепарош однио само мој новчаник.
Плијен му је био врло мали - имао сам нешто ситног
новца.

На домаку Београда заборавио сам и незахвалног
Уроша и вјештог џепароша - у мојим мислима била је
присутна само Ирена. Већ је увелико свануло јутро кад
сам стигао на београдску жељезничку станицу. Подигао
сам свој кофер на раме и ушао у трамвај, затим мало пје-
шачио и ушао у стриков стан. Стриц је већ био отишао
у своје предузеће, а стрина ме је дочекала хладно и
мрзовољно. Навикао сам на такав њен однос према
мени, па томе нијесам придавао важност. Одмах ме је
упутила у купатило. То сам и сам једва чекао. Било је
право блаженство послије три мјесеца опет се завући у
каду пуну топле воде.

Лијепо очешљан и дотјеран, изишао сам на терасу
и погледао према Иренином стану. Сједјела је на својој
тераси, удубљена у читање књиге.

- Еј, Ирена! - довикнуо сам.
Окренула се према мени и ставила прст на уста. Сх-

ватио сам да не смије са мном разговарати. Ћутке сам је
посматрао, а она је равнодушно наставила да чита.

17. ПОВРАТАК У БЕОГРАД

Приближио се мој одлазак из села. Смишљао сам
како да се превезем до жељезничке станице. Без кофера
могао сам и пјешице. Али, како да пренесем тежак
кофер? Потражио сам Уроша и замолио га да ме новим
колима превезе.

Одједном се његово лице смркнуло.
- Знаш... овај макадамски пут је нераван и незгодан

за аутомобилске гуме - рекао је, гледајући негдје у
страну.

Нијесам очекивао такав одговор. Трудећи се да
сакријем узбуђење које ми је прострујало кроз груди,
мирно сам казао:

- Добро, снаћи ћу се некако.
Ни он ни ја нијесмо поменули оне позајмљене паре.

А сигурно је знао да ће ми затребати у Београду и да је
крајње вријеме да их врати. Удаљио сам се, ошамућен и
огорчен.

Пошао сам код млинара Гавра и замолио да ми на
магарцу пренесе кофер до жељезничке станице. Мој
стари пријатељ је без премишљања пристао. Обојица
смо читав пут препјешачили. У повратку Гавро је
узјахао магарца, а ја сам се возом упутио у Београд.

Купе у који сам ушао био је празан. Опружио сам се
преко три сједишта и дуго зурио у плафон. С ума ми
није силазио незахвални Урош.
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Додао сам:
- Желио бих да наслиједим његов оптимизам.
Стрина је поставила ручак. Разговор смо наставили

између залогаја. Послије јела стриц је тражио од стрине
да изнесе колаче. Послушала га је преко воље. Навикао
сам на њену хладноћу и стричеву топлину. Чини ми се
да је он понекад претјеривао у очинској бризи. Ваљда, је
хтио да надокнади стринину ускраћену љубав према
мени.

Док је стрина била у соби, искористио сам прилику
да кажем стрицу како ми је украден новцаник.

- То се мени дешавало више пута - рекао је и дао ми
неколико новчаница. Било је ту знатно више пара него
што ми је украдено.

Пред вече изишао сам на корзо. Неколико пута про-
шетао сам Кнез-Михајловом улицом. Никог познатог
нијесам видио. Пошао сам у диско-клуб, иако сам знао
да тамо не ваља ићи усамљен. Надао сам се да ћу наћи
неку дјевојку за плес. Уочио сам једну уз коју није било
каваљера. Примакао сам јој се и на први такт музике
појурио да је замолим за плес. Али, неки младић био је
бржи од мене. То се поновило неколико пута.
Изнервиран, напустио сам диско-клуб и упутио се у
најближи биоскоп. Узео сам карту а нијесам ни погледао
који се филм приказује. Хтио сам да како било утраћим
вријеме.

Узалудна су била моја настојања да се сретнем са
Иреном. Она као да није излазила из стана, а није се
појављивала ни на тераси. Пред очима ми је лебдио њен
забринути и узнемирени израз лица, са прстом на ус-
нама. Није било сумње да су се између ње и мене
испријечили њени родитељи. Надао сам се да ћемо се
виђати и разговарати у школи.

Ушао сам у спаваћу собу и нерасположен опружио
се по кревету. Трудио сам се да не мислим о Ирени, али
то је било немогуће. У том растрзаном размишљању
дошао сам на идеју - да напишем Урошу писмо сљедеће
садржине:

„Драги Уроше, управо сам допутовао у Београд. У
возу сам доживио непријатност: џепарош ми је украо
новчаник. Сигурно се разочарао када је у њему нашао
нешто ситниша. Захваљујући теби, јер ми нијеси вратио
дуг, лопов није имао већи плијен. Поздрав Бошко“.

Изашао сам на улицу да писмо убацим у поштанско
сандуче. Шетао сам усамљен и прижељкивао да пред-
амном искрсне Ирена. Чак ми се учинило да она иде
улицом, али то је била нека дјевојка слична њој.

Вратио сам се у стан уморан и гладан. Нијесам то
смио казати стрини - као и увијек, морао сам причекати
да стриц дође с посла, па да заједно ручамо.

Стриц Павле ушао је у стан намрштен и
нерасположен. Чим ме је уочио, одједном се разведрио
и полетио ми у загрљај. Раздрагано ме је тапшао по
леђима, говорећи:

- Већ смо те ужељели. Како си? Како сви у селу?
Причао сам му о свима. При помену имена дједа

Сава, упитао је:
- Спрема ли се дјед опет на пут у Америку?
Казао сам какву је узбуну изазвао одласком према

жељезничкој станици и како се завршила та његова
закашњела авантура.

- Дјед је увијек за мене био узор - рекао је стриц. -
Нико од нас у породици није био тако бистар и сна-
лажљив, енергичан и способан.
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18. ПОСЕСТРИМА СТЕФАНИЈА

На првим часовима наставници су пропитивали
прошлогодишње градиво. Из енглеског језика ја сам био
бољи од свих одликаша. Из математике исто тако сам
био најбољи у одјељењу. А из осталих предмета показао
сам слабо знање, јер сам читаво друго полугође учио
само енглески.

Ирена опет није израдила ниједан математички
задатак. Надао сам се да ћу јој бити потребан.

На огласној табли прочитао сам обавјештење да ће
сљедећег дана бити одржан састанак литерарне секције.
Прошле школске године нијесам био њен члан, али сад
сам имао пјесму и одлучио да се укључим у рад секције.
У одређено вријеме сјео сам на посљедњу клупу поред
неке дјевојке са „зечјом усном“, то јест, горња усна била
јој је расјечена. То је крњило њену љепоту.

Састанак је отворио предсједник литерарне секције,
ученик четвртог разреда који је сједио за катедром,
поред професора српског језика Перића. Ређали су се
млади литерати читајући своје пјесме и приче. Дјевојка
са „зечјом усном“ и ја нијесмо се јављали да читамо.
Слушајући пјесму неког ученика, она се одушевила и
полугласно ми се обратила:

- То је поезија!
- Пишете ли и ви стихове? - ступио сам с њом у раз-

говор иако се нијесмо познавали.

Први дан школске године протекао је у међусобном
поздрављању ученика, причању доживљаја са љетовања
и несташлуцима дјечака који су се споро привикавали
на школску дисциплину. Ирена је стигла пред сами
почетак првог часа. Једва сам уграбио прилику да се
рукујем с њом. Није било времена за разговор, а и
журила је да се што прије удаљи од мене. У току часа
нијесам скидао поглед с ње. Она се ниједном није окре-
нула према мени. На првом одмору опет сам јој пришао
и упитао:

- Па како си се провела љетњи распуст?
Умјесто одговора, одмах ми је ставила до знања:
- Извини, Бошко, мајка ми је строго забранила да се

дружим с тобом.
- А... математика?
- Нашли су неког математичара који ће ми давати

часове код куће.
Нијесам имао шта више да кажем. Полако сам се

упутио својој клупи.
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опсиједала моје мисли. Ипак, нијесам могао одољети
љепоти једне ученице првог разреда. Имала је плаву
косу и лијепо лице, са једва примјетним пјегицама на
јагодицама. Идући ходником, скакутала је као на кри-
лима и својим осмијехом плијенила погледе мушкараца.
Пиљио сам у њу као омађијан. Наредних дана тражио
сам да је видим макар у пролазу. Изненадио сам се кад
сам срео Стефанију у друштву са њом. Првом приликом
кад сам срео Стефанију повјерио сам јој да ми се њена
пријатељица много свиђа.

- Рећи ћу јој и упознаћу те с њом - обећала је.
Ускоро ме је разочарала: плавуша јој је казала да већ

има младића.
Дуже вријеме нијесам виђао Стефанију. Када се

опет појавила у школи, није више имала „зечју усну“.
Хирурзи су јој извршили пластичну операцију и уопште
се није ни примијећивало гдје јој је усна била прорезана.
Сада је то била права љепотица, а за мене – посестрима.

Обоје смо одлучили да своје пјесме прочитамо на
састанку литералне секције. Очекивали смо похвале, па
нас је као гром из ведра неба погодила врло оштра
критика неког Тома из четвртог разреда. Рекао је да то
што пишемо Стефанија и ја ништа не ваља, да је то
давно превазиђена поезија. Покушао сам да оспорим
његове тврдње, спетљао се и одустао од полемике с
њим. У нашу одбрану устао је професор Перић, анали-
зирао наше пјесме и истакао њихове вриједности.

Послије састанка литерарне секције Стефанија ми
је одлучно казала:

- Никада више нећу саставити ниједан стих!

- Пишем, али их никоме нијесам прочитала. А Ви?
- Саставио сам једну пјесму.
- Хоћете ли ми је показати? - затражила је.
Извадио сам из џепа папир и дао јој га. Док је дјев-

ојка читала, често је мијењала израз лица. Подигла је
поглед и рекла:

- „Моја пубертетска чежња“ је оригиналан наслов
који све казује. Пјесма је доживљена и искрена, по моме
мишљењу потпуно успјела. Без искрених осјећања нема
лирике.

- А гдје су Ваше пјесме? - питао сам.
- Овдје су, али их досад никоме нијесам показала.
- Па нек ја будем први који их је прочитао - рекао

сам.
Мало се колебала, па из своје ташне извадила

пјесме и показала.
- Мој рукопис је нечитак, ја ћу Вам их прочитати.
Са уживањем сам слушао њене стихове. Казао сам

да су изванредни, али она је и даље сумњала у њихову
литерану вриједност. У разговору, сазнао сам да се зове
Стефанија, да учи први разред и да је из Ваљева. Брзо
смо се спријатељили. Наше другарство се наредних
дана појачало. Она ме називала побратимом, а ја њу по-
сестримом. Читали смо једно другом своје пјесме и
размјењивали пјесничка искуства. Нијесам ни по-
мишљао да је пољубим. Од ње ме одбијала „зечја усна“,
а пошто ме називала побратимом, морао сам се братски
односити према њој.

За вријеме одмора у школском ходнику врило је као
у кошници. Било је ту доста згодних дјевојака, чију
привлачност нијесам ни запажао, јер је Ирена и даље
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моје нове познанице чашћавале су ме колачима и пићем,
разговарале са мном и као да су се надметале која ће
према мени бити пажљивија и забавнија. А ја нијесам
осјетио наклоност према њима. Стефанија је укључила
грамофон и ја сам плесао са све три дјевојке. Најпривл-
ачнија ми је била Стефанија, али сам се према њој
опходио као према сестри. Атмосфера је била весела све
док се нијесу појавили плавуша и њен младић. Он је већ
био помало пијан и ту наставио да пије. Сметало ми је
његово бахато понашање. Плесао је са све четири дјев-
ојке, стискао их уз себе и љубио. Плавуша се због тога
љутила и убрзо са њим отишла. Стефанија се онераспо-
ложила што јој је тај пијанац покварио рођенданско
славље.

Према распореду часова, понедјељком смо први час
имали математику. Стога смо се изненадили кад је у уч-
ионицу ушао наш разредни старјешина Перић, који нам
је предавао српски. За њим је ишао новинар кога смо
знали са телевизије, затим камерман, тонски сниматељ
и остали чланови телевизијске екипе.

Разредни нам је објаснио да екипа снима
телевизијску емисију “Живот школе“. Он је предложио
новинару да сними неке ученике који активно учествују
у ваннаставним дјелатностима. Радојица је говорио о
младим горанима, а затим је дошла на ред Ирена. Про-
фесор јој је рекао да преприча свој писмени састав
“Како сам провела љетни распуст“. Она је покушала да
избјегне ту обавезу, али је професор био непопустљив.
Окружена сниматељима, расвјетљивачима и другим
члановима телевизијске екипе, Ирена је несигурно
почела. Морала је поновити почетак. Причала је о свом
боравку у неком планинском селу, о томе како је чувала
овце са једним другом и како је уганула ногу. Мене није

Увјеравао сам је да Томо нема појма о поезији, а то
је доказао и професор Перић. Стефанија је одржала
своју ријеч. А увјерен сам да је могла постати добар
пјесник.

Договорио сам се са Радојицом да заједно пођемо
на игранку. Он је повео своју дјевојку и с њом плесао, а
ја сам безуспјешно покушавао да нађем партнерку за
игру. Осјећао сам се глупо и ријешио да више никад не
дођем на игранку без дјевојке. Радојица је обећао да ће
ме упознати са својом сусјетком Горданом, која није
љепотица, али умије лијепо да плеше.

На одмору између часова, у школском дворишту,
чуо сам да ме неко зове. Моја посестрима Стефанија
приближавала ми се и гласно говорила:

- Еј, гдје си, Бошко? Свуда те тражим.
- Шта је, јеси ли ипак саставила неку нову пјесму?
- Са мојом поезијом је завршено. Заувијек сам ста-

вила тачку - пришла ми је и руковала се са мном. - Хт-
јела сам нешто друго да ти кажем. Сјутра је мој
рођендан, жељела бих да га прославим са својим
побратимом.

- Свакако - прихватио сам. - Но, ја не знам гдје ста-
нујеш.

- На овој цедуљи је моја адреса - пружила ми је
папирић и додала: - То је име моје газдарице, добре ста-
рице која ми је дозволила да за рођендан позовем своје
друштво.

Интересовао сам се ко ће још доћи. Рекла је: још
само три дјевојке, међу којима и она плавуша, можда и
њен младић.

Сљедећег дана купио сам повећу чоколаду и
потражио Стефанијин стан. Она ме упознала са двије
другарице, а она плавуша још није била стигла. Двије
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19. ЉУБОМОРА

Радојица је испунио обећање - упознао ме са својом
комшиницом Горданом. Изашли смо у шетњу и брзо се
зближили. Док сам боравио с њом, стално ми је пред
очима искрсавао Иренин лик.

Призор који сам угледао на корзоу убо ме у срце:
Ирена и један ученик четвртог разреда наше школе
шетали су загрљени! Махинално сам гурнуо Гордану
према њима. Желио сам да нас Ирена види, а она је
непрестано зурила у оног свог надувенка. Разминули
смо се с њима и послије неколико корака окренуо сам
се.

- Зар нећемо ићи до краја корза? - питала је Гор-
дана.

- Овдје је корзо најживље - одговорио сам,
настојећи да стишам своје узбуђење и нервозу.

Ирена и њен младић продужили су према
Теразијама. Ишао сам упорно за њима, иако је Гордана
покушавала да ме врати на корзо. Кад је Ирена ушла у
тролејбус, престао сам да их слиједим. Неодлучно сам
стао, смишљајући шта даље да радим. Није ми се ишло
у диско-клуб, па сам Гордану повео на Калемегдан.
Имао сам намјеру да је одвучем у неки забачени дио
парка. Наслутила је шта хоћу, па се противила:

- Шта ћемо тамо? Хајде да сједнемо на ову клупу.

ниједном поменула. Разумио сам зашто је то тајила.
Затим је професор Перић наредио мени да прочитам
пјесму “Моја пубертетска чежња“. Сад сам се и ја нашао
у небраном грожђу. Плашио сам се да ће ученици
открити ко ме је инспирисао за ту пјесму. Збуњен пред
камером, никада горе нијесам казивао стихове.

Новинар нас је обавирјестио да ће емисија ићи
идућег петка у 14 часова. У писму оцу јавио сам да и
они гледају емисију. Са нестрпљењем сам чекао поред
телевизора. На моје велико разочарење, у емисији је пр-
едстављена нека друга школа. Разредни нам је рекао да
је емисија одложена за други петак. Послије недјељу
дана чекало ме је ново изненађење: из емисије је
избачена моја пјесма! Тако се неславно завршило моје
дебитовање на телевизији.
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- Казала сам ти да то није злато.
Руком сам завитлао прстен и бацио га у парк.

Нијесам више имао жељу да се удварам дјевојци.
Отпратио сам је до њеног стана, поздравили смо се и
растали. С ума ми није силазила лажљива Циганка која
ме је опељешила и упропастила ми вече.

“Богатији сам за још једно животно искуство”,
мислио сам у себи. Но, још много пута био сам
преварен, сваки пут на други начин.

Прошао сам поред биоскопа у коме се приказивао
филм „Игра у кревету“. На паноу су биле поређане фо-
тографије голих жена у деликатним позама. Пожелио
сам да гледам тај филм, али новчаник ми је био потпу-
но празан.

У школи је почело оцјењивање. Поред мог имена у
дневнику записане су двије слабе оцјене. Зарекао сам се
да ћу озбиљно прихватити књигу и надокнађити оно
што сам пропустио. Одмах послије ручка почео сам да
учим. Присиљавао сам себе да размишљам само о школ-
ском градиву, али ми се у мисли често прикрадала Ире-
на. Нешто ме је вукло да кроз прозор погледам на њену
терасу. Ипак, упорно сам остајао на свом мјесту. Одсут-
но сам зурио у уџбеник и с муком читао досадне редо-
ве. Једва сам се концентрисао на школско градиво. Иако
сам доста времена проводио над књигом, добио сам још
једну слабу оцјену. Забринуо сам се - ако тако наставим,
хоћу ли завршити разред? Као понављач сигурно бих из-
губио шансу да се даље школујем. Морао бих се врати-
ти у село да чувам овце. Дакле, Бошко, памет у главу!

Сјели смо ћутећи. Исцрпио сам све теме за раз-
говор. Размишљао сам како да јој се примакнем и
пољубим. Сав устрептао, спремао сам се да кренем у
напад, кад нам је пришла нека жена, типична Циганка
одјевена у скупоцјене хаљине дречавих боја. Обратила
нам се неком мјешавином српског и турског језика,
питајући гдје би могла купити хљеба, јер су јој дјеца гл-
адна. И не чекајући одговор, казала нам је да долази из
Истамбула, да је остала без новца, али има прстен који
вреди пет стотина динара, а продала би нам га јефти-
није. Покушао сам да је одбијем, али она је била упорна.
Спустила је цијену на три стотине, затим на двије сто-
тине динара. Изнервиран, тјерао сам је. Обасула нас је
бујицом ријечи да се не умије снаћи у Београду и да јој
за прстен дамо онолико новца колико имамо. Рекао сам
да имам само стотину динара. Разгледајући прстен,
почео сам се лакомити - да ли да га јефтино купим?

- То није злато - посумњала је Гордана.
- Како није! Цетрнаест карата. Тако ми моје дјеце,

то је чисто злато - увјеравала ме је Циганка.
Испразнио сам новчаник и сав новац дао Циганки.

Сумњиви прстен још једном сам осмотрио и гурнуо га у
џеп. Пожурио сам у златарску радњу да утврдим његову
стварну вриједност. Већ сам био заборавио намјеру због
које сам дјевојку довео у забити дио парка. Ушли смо у
оближње улице и нашли једну златарску радњу. Златар
је летимично погледао прстен и рекао:

- То је месинг, нема никакве вриједности.
Изишао сам из радње ошамућен, као да ме је неко

снажно ошамарио. Гордана ме је подсјетила:
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ли се. Нијесам разумио њихове ријечи. У једном тренут-
ку младић је устао и повукао Ирену за руку према за-
мраченом дијелу парка. Она се не баш одлучно
противила. У полумраку једва сам примјећивао да се
рвају. Ирена је покушавала да се истргне из чврстог
загрљаја. Чувши њен врисак, појурио сам према њима.
Чим сам одјурио, снажним ударцем збацио сам га са ње.
Младић је устао, обукао панталоне, па се окомио на ме-
не. Ударали смо се бјесомучно. У тој тучи ја сам извукао
дебљи крај. Док се он без ријечи удаљавао, ја сам, сједе-
ћи на земљи, прстима задржавао крв из носа. Ирена је
закопчала подерану хаљину, обукла гаћице и сажаљиво
ме упитала:

- Боли ли те?
- Не, само не знам како да зауставим крв - рекао

сам.
- Хајдемо да нађемо чесму - подигла ме за руку.
Чесму нијесмо нигдје нашли. Опрао сам се у неком

бифеу. Понудио сам Ирени да је отпратим до куће, али
она је захвалила и пошла сама.

Неки моји школски другови хвалили су се како се
иживљавају са дјевојкама. За мене то је била само жар-
ка жеља. Пошто никада нијесам био у прилици да осје-
тим то задовољство, своју страст утољавао сам
самозадовољавањем. Радио сам то најчешће ноћу, кад
легнем у постељу. И ма колико се трудио да то остане
моја тајна, стрина је примијетила прљаве чаршаве. Каза-
ла је то стрицу Павлу који је са мном повео неугодан
разговор;

- Кад сам ја био толики као ти сада, нијесам имао
дјевојке с којима бих се иживљавао. Стога сам се, као и
други момци, самозадовољавао. Мој отац је примијетио
да сам јако смршао и преблиједио у лицу, па ме је пру-
том ишибао. Видим да си и ти блијед и малокрван, па
желим да те посавјетујем: труди се да обуздаш своје
страсти и да што рјеђе то радиш. Ако тако наставиш, мо-
жеш се разбољети.

Постиђен, гледао сам пред собом, једва чекајући да
стриц заврши разговор о томе. Његов савјет само сам
донекле прихватио. Рјеђе сам се самозадовољавао, др-
жећи пред собом фотографију голе жене, или замишља-
јући - Ирену. Њу никако нијесам могао потиснути из
мисли.

Пред вече отишао сам на корзо и усамљен шетао.
Очекивао сам да дође Ирена са својим младићем. Ово-
га пута намјеравао сам да их из даљине мотрим и сазнам
шта раде. Примијетио сам их из даљине. Пратио сам их
на одстојању и примијетио да су се упутили према Ка-
лемегдану. Неко вријеме сједјели су на клупи и препира-
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Упитао сам га да ли у Београду има јавних кућа, на
што ми је одговорио:

- Неколико их има на периферији града, али нијесу
сасвим јавне, него полу-тајне. Макрои држе своје про-
ститутке у неким кафаницама или становима. Оне се не
подвргавају обавезном љекарском прегледу, па неке од
њих шире венеричне болести. Немој имати посла с
њима, да не настрадаш - посавјетовао ме је стриц.

Знатижеља да нешто више сазнам о јавним кућама
није ми давала мира. Стидио сам се да о томе даље за-
питкујем стрица, па сам се за потпунија објашњења
обратио Радојици. Наравно, он је о томе био добро оба-
вијештен.

- Шта? Интересују те јавне куће? Хоћеш ли да се
проводиш са проституткама? - зачуђено ме упитао.

- Ма не... Причао ми је стриц да их има на перифе-
рији града...

- Постоји једна и у центру, у Париској улици. Мо-
дерна је баш као на Пигалу. Пред том јавном кућом, на
улици, стоје проститутке, па бираш која ти се највише
свиђа. Уђеш са њом у јавну кућу, платиш одређену так-
су, а онда те она одведе у своју собу. Мислиш ли да мо-
жеш одмах на њу? Не. Она полако скида са тебе капут,
панталоне, кошуљу, ципеле, чарапе и гаће. Затим те оку-
па у топлој кади, сапуном истрља интимне дјелове тво-
га тијела и пажљиво загледа да не болујеш, можда, од
полних болести. Пешкиром те обрише, а онда скине са
себе све хаљине и легне на кревет. Тек тада можеш да
чиниш шта желиш.

20. ЕРОТИКА КАО ЗАНИМАЊЕ

Пролазећи улицом у којој станујем, срео сам осам-
десетогодишњу старицу у црној излизаној хаљини, са
црним шеширом и дамским штапом. Можда је не бих
ни запазио да није група малишана трчала за њом и по-
другљиво довикивала:

- Југословенска! ... Југословенска!... Југословенска! ...
Изнервирана старица покушавала је да неког од

њих удари штапом, али малишани су јој вјешто измица-
ли. Престали су да јој се ругају тек кад је ушла у свој
стан, близу наше зграде. Копкала ме је радозналост да
сазнам ко је она и зашто је дјеца тако зову. Стриц Павле
ми је испричао:

- Чудан је њен животопис. У младости је живјела у
Паризу и бавила се „најстаријим занатом на свијету“.
Радила је у јавној кући на Пигалу. Била је најљепша про-
ститутка и њу су мушкарци најчешће тражили. Звали су
је „југословенска курва“ или само „југословенска“. Зара-
ђивала је доста и за себе и за своје макрое. Али, са мла-
дошћу нестала је и њена љепота. Отјерали су је из јавне
куће, па се вратила у свој Београд. За њом је стигао и
њен погрдан надимак „југословенска“, како је називају
и данашња дјеца. Живи сама и једва се прехрањује од
скромне социјалне помоћи.
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љутито бацили само је један радосно ускликнуо. Поку-
пио је новац, пришао оној првој проститутки и одвео је
у јавну кућу. Затварајући за собом врата, махнуо је дру-
говима.

Послије пола сата отворила су се врата и млади Ру-
мун је изишао. Лице му је сијало од задовољства. Дру-
гови су му пришли, чаврљајући као врапци. Вјероватно
су тражили да им потанко исприча свој доживљај са
секс-бомбом. Сви су се полако удаљили низ улицу, радо-
знало слушајући свога друга. Мало затим, из јавне куће
изишла је она проститутка и заузела изазивачку позу на
улици. Око ње и оне друге окупљали су се нови момци.
А ја сам кренуо кући, размишљајући о судбини тих дје-
војака које на тај начин зарађују хљеб.

Наредних дана, преокупиран учењем, мање сам ми-
слио о женама. Ирена ме никада више није удостојила
ни погледом, а камоли ријечју. Па и са Горданом сам се
ријетко виђао. Стрпљиво сам учио и успио да поправим
све слабе оцјене.

Из Јеловца стигло ми је писмо од Стане. Писала је
да се управо вратила са гробља, гдје су сахранили пра-
дједа Сава. Умро је, тако рећи, на ногама. Опет је сам
кренуо у Америку. Из куће је изишао ноћу, да га ко не би
опазио и осујетио његову намјеру. Кофер је подигао на
раме и пјешице кренуо према жељезничкој станици.
Превалио је један километар када је попустило његово
старачко срце. Спустио је кофер и сјео поред пута. Ту су
га ујутро нашли мртвог. Много сам волио дједа Сава и,
мада сам га жалио, сузе ми нијесу овлажиле очи. О њего-
вој смрти обавијестио сам стрица Павла. Ни он није за-
плакао, само је рекао:

Звонце је означило почетак трећег часа. Пожурили
смо у учионицу. Уз пут сам предложио Радојици да за-
једно пођемо у Париску улицу, а он ми је кроз смијех ка-
зао:

- Имам ја своју дјевојку, нећу да имам посла са про-
ституткама.

Одлучио сам да пођем у Париску улицу и да бар
издалека видим јавну кућу. Полако сам ходао и уочио
двије младе дјевојке у веома кратким сукњама. То су, да-
кле, оне! Стајале су на тротоару, наслоњене на зид згра-
де која се по спољашности није разликовала од осталих.
Прва је имала веће дојке, дебеле бутине и обло тијело.
Права секс-бомба! Друга је била мршавија и исто тако
привлачна. Кад бих могао да бирам, изабрао бих ону
другу. Но, нијесам ни помишљао да јој приђем. Новча-
ник ми је био празан, а и кад бих имао новца, недоста-
јало ми је храбрости. Стао сам с друге стране улице и
радознало посматрао дјевојке. Око њих су се врзмали
неки младићи, задиркивали их, али ни они нијесу ула-
зили у јавну кућу. Чудно су се понашали неки млади Ру-
муни. Похлепно су гледали дјевојке и нешто се
међусобно договарали. Изгледа да ниједан од њих није
имао довољно пара да плати задовољство са неком од
тих дјевојака. Њих шесторица извадили су новчанике и
ставили на гомилу сав ситан новац који су имали. По-
што је ту једва било довољно за једнога да уђе у јавну
кућу, коцком су одлучили који ће од њих бити тај срећ-
ник. Један папир су изрезали на шест дјелова, нешто су
забиљежили на један папирић, пресавили су их учетво-
ро, промијешали и бацили на улицу. Сви су дохватили
по једну цедуљу и ужурбано отворили. Петорица су их
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- Ставила сам вјештачке груди, да љепше изгледам.
Узела је из моје руке имитацију дојке, скинула је

сунђерасту капу и са друге дојке и обје ставила у торби-
цу. Сад су њене дојке биле једва примјетне. Покушала је
да неком шалом ублажи непријатну ситуацију, али није
постигла очекивани утисак на мене. Потпуно сам се
охладио према њој и више нијесам имао жељу да је
пољубим. Пожурио сам да је отпратим кући и да се с
њом заувијек опростим.

Опет је у моје мисли дошетала моја неизбрисива
пубертетска чежња - Ирена.

- Дјед Саво је живио пун вијек. Посвршавао је све
послове на овом свијету и вријеме је већ да почине.

- А он је сматрао да није свршио све послове - казао
сам. - Намјеравао је да опет пође преко океана.

- Увијек је он имао далекосежне планове. Можда му
је то помогло да толико дуго поживи. Чуди ме што Ви-
дак није послао телеграм. Пошао бих на сахрану, иако
је далеко.

Неколико дана канио сам се да од стрица затражим
коју пару. Оцијенио сам да за то није сада погодан моме-
нат. Опет сам без пребијене паре пошао у диско-клуб.
Без улазнице нијесам могао ући, па сам пред улазом са-
чекао Гордану. Кад је стигла, рекао сам јој да нијесам
расположен за плес и повео је на корзо. Разговарали смо
о прадједу Саву, а мени је стално била на уму ранија на-
мјера - да одведем Гордану у парк и опробам своју му-
шку агресивниост. Са корза пошли смо на Калемегдан,
у онај забачени кутак гдје сам Ирену једва сачувао од
силовања. Нијесам имао такве намјере са Горданом, са-
мо сам хтио да откријем њене груди и уживам у љепоти
женског тијела. Сјели смо на клупу и одмах сам почео да
је страсно љубим. Она ми је узвратила пољупце. Изне-
нада сам завукао руку кроз деколте хаљине и откинуо
два дугмета. Покушала је да ме одгурне, али сам га на-
валио још силовитије. Стегнуо сам прстима десне руке
једну њену дојку. У руци ми је остала сунђераста имита-
ција дојке. Погледали смо се запрепашћено. Прва се она
повратила од изненађења и објаснила:
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дружине“, објављена давне
1951. године, прва је књига
за дјецу у Црној Гори, па се
сматра родоначелником
црногорске књижевности
за дјецу. Потом је објавио
још 48 књига прозе за
дјецу и 19 публицистичких
дјела.

Романом „Пубертетска
чежња“ први пут се обраћа тинејџерима. У првом
периоду Ратковићевог стварања адолесцентска љубав и
секс биле су табу теме у књижевност за дјецу. Стога је
овај еротски роман написао у каснијем периоду
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