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Кревет на месту 
дугачког стола

Времена се наслањају једно на друго и вртоглаво од- 
мичу. Као беекрајна трака клизе испод мојих ногу, а ја, 
изнад, лебдим беспомоћно. Никако да ухватим тренутак 
који сада јесте, да га задржим и одвојим од других. А опет 
са неке друге стране, сва моја давно утрошена времена ве- 
тар сећања нанесе повремено, као мирисе ранијих згаришта

Покушавам да заспим у једном од два удобна брачна 
кревета у гостинској соби својих родитеља. Соба је вели- 
ка, кревети су у средини, а около, до бочних зидова, орма- 
ни, округли сточић, клупа, шиваћа машина моје снахе, те- 
левизор, грамофон, високо огледало са фиокама у поднож- 
ју и други ситнији предмети намештаја и кућних потре- 
ба. Ноћ је тамна и не распознајем гвоздене решетке на 
прозорима кроз које сам некада провлачио главу. На- 
пољу пада киша и соба је пуна свежине, чистих испаре- 
ња и мириса воћа.

Кад гледам, назирем силуете предмета, али претежно 
жмурим, надајући се сну. Али он не долази, него се, као 
низ падину, ову где лежи наша кућа, нагнута доле према 
реци, отискујем у дубину неког ранијег времена, од кога 
не могу да се одбраним.

Гле, овде, баш где је сад кревет на коме лежим, ста- 
јао је некада дугачки сто који је служио у разне сврхе. 
На њему се постављао ручак за госте, кад их је бивало



више, за Ђурђевдан или неку породичну свечаност. Ујесен, 
ту су привремено стављани делови закланих свиња, док 
се не прераде или не подигну на таван ради сушења. Остав- 
љано је и воће, за продају, и тегле са слатким, које he кас- 
није заузети место на орману и креденцу.

Ах, да: на томе столу је моја мајка пеглала веш, 
прекривши га старим ћебетом по коме су се избрисале 
шаре.

И. . . и још?. ..

Мисли су додирнуле и ту страшну врсту користи коју 
је дугачки сто пружао мојој породици. Јасне слике су ми 
пролетале кроз главу, муњеЕито, као светлост из прова- 
лије- Склањам се од њих, упирем их у друге делове собе, 
покушавајући да заварам бујицу која навире.

Нисам сећањем, на пример, препипао те гвоздене ре- 
шетке на прозорима. На њих је отац вешао најлепше беле 
гроздове, одсечене са лозом, да би их закачио за шипке. 
Гроздови су лагано венули, постајали све слађи и мирис- 
нији, а кад у виноградима више није било ни оних зрна 
која позно зреле, на гроздове смо наваљивали ми деца и 
пчеле. Свакога дана целих зрна бивало је све мање, а све 
више оних у којима су пчеле већ извртеле велике рупе. 
Од њих је остајала само жилава љуска, али смо и њу на 
крају јели и то је било најслађе.

Испод гроздова мајка је остављала лепе дуње. Оне 
су собу пуниле угодним јаким мирисом целе јесени и до 
пола зиме, па смо их јели тек кад промрзну и почну да 
труле.. .

Уместо сна дође ми по некад давно ишчезли мирис тих 
жутих дуња. Сећање не допушта обмане и ништа не прес- 
каче. С мирисом дуња меша се мирис свеће која догорева. 
Она стоји на столу који је некад био на месту кревета 
на коме сада лежим.

Ви већ погађате: на томе столу су, пре сахране, стаја- 
ли ковчези са свим нашим мртвацима.

Поново видим како ту ®еже, одвојено и у различитим 
временима, два моја мала брата- То је било давно, и ја 
сам био мали, па су сећања бледа. Она ме ничим не зас- 
трашују. Било је то за мене нешто друго, нека тешка све- 
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значење не знам. Моја браћа, у сандучићима, као две уги- 
нуле птице у кавезима, чини ми се да се смеше, да су из- 
мислили неку необичну игру, па се играју са мном. Тако 
смо се растали.

Касније, када је све постало теже, у опаким временима 
са последицама рата и беде, кад сам подједнако осећао 
храброст и страх, снагу и немоћ, умрла ми је баба.

Она и ја били смо у неком прећутном споразуму, за- 
једно кад треба, а против свих. Сматрајући да много учим, 
угађала ми је више него другим члановима породице, а 
ја сам њој, поред осталог, кријући, из подрума, точио и 
доносио ракије, јер је волела да попије пред ручак, али 
и после њега. Понекад би попила мало више и то је изази- 
вало препирке и прекоре мојих родитеља, али је она, свес- 
на свега, тада углавном ћутала. Понекад, кад је заиста већ 
напита, на прекоре би одговарала:

„Дабогда ти, синко, био онолико жив колико сам ја 
пијана.“

Кад је умрла, моја тетка је у току часова дошла у шко- 
лу, пришла наставнику и нешто му рекла, а онда ме из- 
вела из учионице. Дугим ходником причала ми је многе 
ствари о животу, о његовим ипак ограничем трајању, о бо- 
лестима, о томе да човек може и да престане да живи. 
Окрећући се ка њој, слушао сам је са чуђењем, не разу- 
мевајући зашто то говори и где ме води. Тек када смо иза- 
шли на улицу рекла је да је баба умрла.

Мислим да нисам тада ,на улици, заплакао, ни кас- 
није, успут, читав сат пешачећи до села- Него на улазу у 
двориште, кад сам кренуо узбрдо, ка кући, а сачекала ме 
мајка, која је, са другим женама, гласно кукала, и отац, 
који ме загрлио, али сав уплакан, и стричеви, и други ро- 
ђаци, и остали свет, и сва та свечана несрећа. Од толиког 
кукања голубови, које смо држали на тавану, нису смели 
да слете на кров, него су лебдели у ваздуху.

Увели су ме у ову, гостинску собу. У њој је седело 
неколико старијих жена и мушкараца који чувају мрт- 
ваца. Остали су били напољу. На столу, испод свећа, ле- 
жала је моја баба, у ковчегу са кога се покров спуштао 
некако равно...
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Овако како лежим, према положају кревета у соби 
и некада дугачког стола, утврђујем да ми је глава управо 49
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ту где је била глава моје мртве бабе, тело у истом правцу 
опружено, само дуже, руке, баш као и њој, прекрштене 
на грудима. Само изнад главе нема свеће, него, мало удес- 
но, на наткасни, угашена стона лампа. Прође ми телом је- 
за, осетих страх. Није то било као раније када сам се пла- 
шио да спавам сам и кад нисам смео да погледам у таму, 
Грозне слике, виђеног и замишљеног, које су ницале ис- 
под спуштених капака, терале су ме, све док не заспим, 
да плачем у грозници- Сада је све то више личило на не- 
лагодност коју човек осећа у глухим просторијама.

Ипак сам се стресао и брзо променио положај руку: 
једну сам спустио на тело, другу ставио под главу и окре- 
нух се на другу страну. Док ми се, у нејасним праменови- 
ма, који ишчезавају кроз зидове, све то што дуго мутило 
у глави, заспао сам и не осетивши како доспех у стање 
сна.
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