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Драго Кекановић

НЕСРЕЋА И СРЕЋА

Кад се у истом дану срет ну несре ћа и сре ћа, туга и усхи ће ње, без на ђе и
нада, тама и свје тлост, смрт и живот, онда се, мој Дими три је, (а и сада),
не можеш отре сти застра шу ју ћег пита ња: како је све то један пет на е -
сто го ди шњак био у ста њу да под не се а да не ска па од жало сти и туге,
или не пре мре од сре ће. Тог јутра ме је Мило ји ца про др мао из сна.
Једва. Не пам тим шта сам сањао, али се сје ћам да сам се тешко раса нио.
Нао па ко, опет, више сам се чудио томе што су тог сеља чи ћа пусти ли у
Мали Двор, него што сам раза би рао што ми гово ри. И још нисам дола -
зио себи, морао сам сло жи ти у гла ви пре доџ бу, да би тај мом чић
нашао начи на да се про би је у сул та но вов сарај, а камо ли до наших спа -
ва о ни ца. Онда сам га, ајде де, саслу шао и разу мио да је Дани јел постра -
дао у пожа ру и да га они ника ко не могу осо ви ти на ноге, па не зна ју
да ли се ради о ина ту опо жа ре не живо ти ње или о ствар ној немо ћи,
само нека похи там.

Похи тао сам за Мило ји цом, пре ка сно, одмах да кажем. Одав но сам
наслу тио да тај Шума ди нац поште ђу је мог магар ца од нај те жих тере -
та, сре та ли смо се нас дво ји ца (тро ји ца) на гра ди ли шту, и сва ки пут
бих скла њао очи од Дани је ло вог погле да, не зато што ми није могло
про ма ћи да је смр ша вио и успо рио корак, оста рио, на кон цу кон ца,
већ зато што нисам могао под ни је ти његов сао сје ћај ни поглед, доба чен
са заче ља коло не воло ва, кра ва, коња, мула и мага ра ца који ми пору -
чу је да он добро разу ми је нево ље које су нас сна шле, па ме још (о, све -
ти Јова не, крсна сла во!) охра бру је да ће и те нево ље мину ти, и да ћемо
се вра ти ти у сје но ви то Јоа ки мо во дво ри ште. Тог јутра, међу тим, избио
је пожар у коњу шни ци, коњу ша ри су успје ли изве сти све живо ти ње
напо ље, осим њега, Дани је ла, који је баш по томе, што је про шао кроз
пожар добио име; њега су зате кли на поду шта ле, лежао је, наго рио али
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жив, и без сна ге да уста не и још јед ном про ђе кроз пла мен који је
сукљао на вра ти ма коњу шни це. Ошу рен, напо ла спе чен, изди сао је у
стра шним мука ма. Тако сам га зате као, кажем, с још уви јек живим очи -
ма у који ма се зрца ли ла само јед на мол ба: убиј ме, Дамја не, пре кра ти
ми муке. Окре нуо сам гла ву и заје чао. О, јадо! О, људ ска кука ве љи! О,
кука ви цо над кука ви ца ма! О, бијед на бије до! Смо гао сам само толи ко
сна ге да изву чем бодеж из чизме и пре дам га Мило ји ци. Мило ји ца је
знао шта му је чини ти: зарио бодеж под Дани је ло во грло, а ја нисам
могао побје ћи од погле да који ми се укле сао у очи, мозак, или гдје то
већ оста је, и сад видим Дани је ла, и видим самог себе како сто јим на
зга ри шту без сна ге да се помак нем. Јао мени! Јао мени! Неко ме је гур -
нуо у стра ну, Мило ји ца, вје ро јат но, узмак нуо сам, јесам, издао сам и
себе и Дани је ла, скло нио сам се у сјен ке које уви јек пру жа ју утје ху кука -
ви ца ма. И нема утје хе за мене. Мило ји ца ми је вра тио бодеж, али сам
пре ко њего ве гла ве видио да је Дани је л на изди са ју, међу тим, једва чуј -
но јек нуо и окре нуо гла ву пре ма мени као да ми посље њим погле дом
опра шта кука вич лук. Све то, вје ро јат но, уоп ће није исти на. Невјешт у
руко ва њу боде жом, Мило ји ца је морао неко ли ко пута зама хи ва ти и
дуго се Дани јел батр гао у пред смрт ној тиши ни али ја себи утва рам да
је баш она ко било, као што сам уми слио; а и како бих дру га чи је, него
лажи ма и уми шља ји ма, пре жи вио такву изда ју?! Како?!

Коњу ша ри су нам помо гли да уто ва ри мо Дани је ла на тар ни це, чак
су му обје си ли и каве зе са соко ло ви ма пре ко леђа, а Мило ји ци и мени
није пре о ста ло ништа дру го него да магар ца одву че мо на мрци ни ште,
тамо, иза посљед ње куле уз дунав ски бедем. Наш Гра ди тељ, Тома Кан -
та ку зин је, да, на све мислио, и на жит ни це и на густи јер не, и на кру -
шне пећи, и на бол нич ке лежа је ве за пошко до ва не, и на нужни ке уз
дубо ко про ко па не кана ле с теку ћом водом, и на шато ре с дугач ким
трпе за ма за који ма се обје до ва ло, теки је на који ма се пра ло и уми ва ло,
на ору жар ни це и алат ни це, на све што је потреб но јед ном гра ду од
неко ли ко тису ћа ста ја ће вој ске и исто толи ко тису ћа кулу ча ра и сеља -
ка с оби те љи ма, сто ти не зида ра и њихо вих опслу жи ва ча, на кува ре и
на ранар ни ке, на све, кажем, па и на гро бље уз теме ље цркве, али и на
мрци ни ште за кре па ле воло ве, мазге, коње, овце и сви ње, муле и магар -
це, на дру гом кра ју твр ђа ве, у који мало ко и зала зи без при је ке потре -
бе. Сме де ре во се дуго изди за ло и мрци ни ште је пре ра сло у пове ли ку
хум ку, и зау да ра ло је несно сно како већ зау да ра из плит ких гро би шта.
Мило ји ца и ја смо једва про на шли поде сна три пру ска кора ка да сахра -
ни мо Дани је ла по стра ни. Сло жно смо му иско па ли раку, а кад смо
затр па ли земљом Дани је ла, Мило ји ца је изва дио из њеда ра букли ју са
шљи во ви цом, накре нуо је и излио млаз, пре кр стио се три пута, а онда
потег нуо добар гутљај, па ми је тут нуо у руке.
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„Ваља се!”, рекао је, потап шао ме по раме ну, додао ми каве зе са соко -
ло ви ма, потег ну о  још јед ном из букли је, пову као тар ни це и пошао за
сво јим послом.

Не сје ћам се коли ко сам се дуго опра штао од Дани је ла, сје ћам се да сам,
опо на шу ју ћи Мило ји цу, мало отпио и излио раки је на њего ву раку и рекао:

„Види мо се, при ја те љу!” Или нешто томе слич но.
Онда сам догра био каве зе и отр чао на оба лу, загле дао се у Дунав

као да га први пут видим, можда сам се тек тада ужа снуо коли ко је
широк и моћан, не сје ћам се, пам тим да су ме и Нико и Ника, док су се
гни је зди ли на рука ви ца ма, погле да ва ли с дотад неу оч љи вом сје том, и
да се она тре пе ра ва пје га испод очи ју час шири ла, и пре вла чи ла пре ко
зје ни ца као там на сјен ка, тако да сам се упла шио и одба цио их у вис,
не при ста ју ћи на њихо ву пору ку да, невољ ко, али, ипак, кре ћу у
посљед њи лет са мном, и да се зау ви јек раста је мо. Не, и не, на тако
нешто никад не бих при стао, суни те у небо, лети те, висо ко узле ти те и
за мене и за Дани је ла, и забо ра ви те да се раста је мо, нема растан ка.

А рас та ли смо се, у неку руку. А у дру гу, нисмо.
У истом смо дану, Дими три је, наста вља мо, дакле: док сам бри сао

сузе за Дани је лом и поку шао да пра тим лет соко ло ва, два су ми укр -
ште на дла на, као у дјеч јој игри пога ђа ња: пого ди ко сам, пре кри ла очи.
Два мека, дје во јач ка дла на која су мири са ла на лаван ду. И која те чвр -
сто сти шћу, закри ва ју поглед и не мисле оду ста ти све док не пого диш
ко те је заско чио. 

Нисам пого дио. Изго во рао сам: Јаго да, Гро зда на, Љуби ца, Изво -
рин ка и оста ла име на дје во ја ка које сам позна вао, све док ме Кан та ку -
зи на није сна жно пову кла и стро ва ли ла у мокру тра ву, одма кла
дла но ве и над ни је ла ми се лицем у лице, подсмје шљи ви је и подру гљи -
ви је него кад сам је упо знао. Поно во ми је испла зи ла језик и пока за ла
мага ре ће уши, али сада, нео че ки ва но збу ње на коли ко ми се сме де рев -
ских дје во ја ка врзма по гла ви. 

„Мулац ме забо ра вио!”, нату шти ла се као црни облак; само је недо ста -
ја ло да јој сијев ну муње из очи ју. „А јад на ти сам и бед на! Више глу па
него бед на! Кад сам се пона да ла да ће се барем неко обра до ва ти мом
поврат ку из Мила на! Бубам кате ки зам, молим оче на ше све у нади да ме
неко овде чека...”,  грца ла је и запо ма га ла, лица зари ве ног у дла но ве.

Ако тад нисам сви снуо од јада, никад нећу.
Како да јој сад кажем да никог срет ни јег од мене нема што се вра -

ти ла!? Како да јој обја сним да сам је толи ко пута сањао све ове бес крај -
но дуге зим ске и љет не ноћи? Толи ко упе ча тљи во, да ми се ука зи ва ла
и по дану, на коју год бих стра ну погле дао, да сам поче сто поми шљао
да и нисам будан, и да се ника да нећу про бу ди ти?! А и зашто  да се
будим? Кад ми је и ова ко лије по.      
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„Мој витез! Ритер из мој беса них ноћи!”, поно во је она заку ка ла и
уздах ну ла. „А ко ти је та Гро зда на? Која је та Изво рин ка?! Шта оне има -
ју, а ја немам?! Или си, мушко ко мушко, ускра ћен за нај леп ше осе ћа ње,
осе ћа ње вер но сти, нава лио на прву која ти се осмех ну ла и пону ди ла
усне на пољу бац?!“

Од муке сам гри зао усни це, до крви.
„А шта мислиш да се мени нису удва ра ли милан ски мул ци?! Чим се

раз гла си ло да је у само стан при спе ла јед на Грки ња, саку пља ли су на
огра ди пре ко пута као куса ти пси на сви њо ко љу и по целе ноћи пева -
ли сере на де!”

О, мој Боже, гри зао сам усни це и гутао сам соп стве ну крв. 
И загрц нуо: кад се она поно во насми ја ла од срца, што се каже.
„О, какав си ти глу пан кад веру јеш у све што ти се каже?! И кад не

умеш да раз ли ку јеш исти ну од лажи?! И да ти уна пред опра штам тво -
је Гро зда не и Изво рин ке! Како се не би оче ша ва ле о таквог мом ка, чуд -
ног, а лепог! А каква очи ју ка ња, молим те лепо!? Какве сере на де!? Да
си само видео како град ски стра жа ри макља ју милан ске мул це по леђи -
ма и тиква ма?! Да си само чуо како ври ште и јау чу они који би изма -
кли стра жа ри ма, јер су их часне сестре зали ва ле вре лим уљем да су
ска ка ли као јар ци побе гли с ражња!“      

Сад сам се нашао у још већем јаду. 
Нара ва но, (нарав но), више није било начи на да гово рим о слу чај -

ним доти ца ји ма оне која ти изли је ва воду да опе реш руке посли је рова -
ња по бла ту твр ђа ве, (Гро зда ни) или о дру гој (Изво рин ки) која се с
чвр стим гру ди ма, оче ша ла о тебе док си с Томом изра чу на вао коли ко
дубо ко тре ба иско па ти испу сни јарак за сву нечи сто ћу јед ног мно го -
људ ног гра да, да уз помо ћи мало вје тра с Кар па та не зау да ра као
Дубров ник и Солун, па смо два, а и три пута, поде бља ли испу сне ције -
ви у Дунав и Језа ву, да носе људ ска гов на, и да је то огром на пред ност
твр ђа ве на води, све ми је про ла зи ло кроз гла ву (глу па во, да глу па ви -
је не може бити). И штавише, и још горе: док она није ски да ла погле -
да са соко ло ва који су шара ли по небу нешто што је сва ка ко личи ло на
игру и лет заљу бље них, бли же и пра вил ни је него икад, као да се желе
пока за ти пред својом буду ћом кне ги њом и гро фи цом, ја се ника ко
нисам могао поми ри ти да је ово раста нак, зау ви јек.    

„Неве ран си ко сви мушкар ци и ниси заслу жио да те молим, али те
молим да позо веш соко ло ве и  да ми наву чеш сво је рука ви це ”, рекла је.

Тада сам већ знао да је испро ше на у дале ко Цеље, и да ју је за невје -
сту испро сио чуве ни цељ ски гроф Олрик Цељ ски, више по наго во ру (и
то се при ча ло) свог слав ног дје да Хер ма на II Цељ ског, који је био
опсјед нут зау зе ћем Босне и сила ском на југ и топло море, него бра ком
са (зго ђу шном, доду ше,) кћер ком деспо та Ђура ђа Бран ко ви ћа, твр до -
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гла вог пра во слав ца, исти на, мада се и таква твр до гла вост може оту -
пје ти, (као што се и њего ва деспо то ви на може потр ти на европ ској
мапи, као да је није било), а без чије вој не силе (и, при ча ло се, тако ђе,
басно слов ног зла та и сре бра у њего вим руд ни ци ма, гро фо ви Цељ ски
ни Босне ни мора никад неће видје ти. Све се то зна ло, кажем. А нарав -
но да је и Кан та ку зи на све зна ла, само се гра ди ла да ни у шта није упу -
ће на, и да су јој моји соко ло ви једи на бри га.

И како би неки сли је пи гуслар (а такве је Тома тје рао с вра та) одгу -
слао: оста ли смо у (сад већ сувој дунав ској тра ви) ције ли дан до подне.
Био је то наш дан, више се неће поно ви ти. Кан та ку зи на ми је, нај при -
је, пру жи ла сво је дла но ве и дохва ти ла моје, дуго их није испу шта ла.
Наву као сам јој затим рука ви це, а Нико и Ника су, и без мог пози ва,
сле тје ли на њене раши ре не руке.

„Ух, како су те рука ви це тешке!”, зава пи ла је.
„Нису! Нису!”, сла гао сам је. „Нећеш ни осје ти ти соко ло ве кад сле -

те на њих!”
„Виде ће мо. Не знам. Ако чудо посто ји, онда посто ји и тело душе!”
Соко ло ви су сли је та ли из огром не виси не, као да ни сами не вје ру -

ју што се доље с нама, на земљи, зби ва. А зби ва ло се то да су дуго кру -
жи ли изнад нас дво је, све док ми Кан та ку зи на није испри ча ла да је у
като лич ком само ста ну схва ти ла да је добро чула, или негдје про чи та -
ла, све јед но, да су соко ло ви оно тије ло у које се душа уми ру ћег нај ра -
ди је пре о бра жа ва, смрт је стра шна, и сви ма ули ва непојм љи ви страх,
али да смрт тије ла ника да није и смрт душе, само што то устра вље ни
људи не виде, душа уви јек изми че смрт ној коси, и пре о бра жа ва се у
тису ћу обли ка, који ће се посли је вра ти ти међу живе, што посао смр -
ти сасвим обе сми шља ва и обез вре ђу је, а она се томе освје до чи ла, да у
Купи но ву није погре шно ни про чи та ла ни про ту ма чи ла ону књи гу,
која се посли је нетра гом загу би ла, тако да је она поми шља ла како су ту
књи гу леп ти ри одни је ли некој дру гој дје вој ци, јер је међу њеним дру -
га ма, лицеј ка ма, као и у Мила ну, тако и у Вене ци ји и било гдје на тим
стра на ма, наста ла пра ва пома ма за вели чан стве ну кул ту ру Егип та, при -
је Хри ста, и да се сву да гра де пира ми де, и да се сада сву да гово ри о
вага њу душе, посмрт ним обре ди ма, дру гом живо ту, бесмрт но сти душе
и слич ним ства ри ма за које је тај еги пат ски сви јет одав но знао, док смо
си ми утва ра ли да све почи ње од нас, али то ни јед ну њену дру га ри цу
из спа ва о ни це није спри је ча ва ло да се о томе огла си; ону, једи ну, која
је све то одби ја ла и пада ла у напа да је хисте ри је, сутра дан су нашли
мртву у под нож ју само ста на. Тако је то тамо било. У Мила ну. Неке су
шти ће ни це, зане ма ри ва ле при јет ње суро вим казна ма и шапу том изго -
ва ра ле ту стра шну и забра ње ну ријеч: рене сан са, поне ке су вукле на
ска ред но: renaissance, што се кажња ва ло (доу шни ци и доу шни це уви -
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јек су буд ни) нај стро жим казна ма и при јет ња ња изго на из само ста на и
изоп ће ња из окри ља све те мате ре цркве, мада се томе ни казна ма ни
при јет ња ма није могло ста ти на крај, али је она мора ла натраг у Сме -
де ре во, при је него што је до кра ја сазна ла сми сао те рије чи, мада је
довољ но разу ми је ла да су се усхи ће но сашап та ва ле о навје шће њу и
пре по ро ду ста ро га и буја њу новог, пра вом про цва ту живот них радо -
сти, ускр сну ћу љепо те, као да гово ре о неком ста ром, забо ра вље ном
врту у ком ће жар ким боја ма све поно во про цва сти, забо ра вље ном
љепо том, и да ће се у њему поно во ука за ти  нека нова Ева и дру га чи ји
Адам.      

Нисам баш, при зна јем, нити разу мио, а ни вје ро вао у сва ку њену
ријеч, али нисам јој ни про ти вур је чио, а зашто бих, када ника да нисмо
били бли же јед но дру гом, длан у дла ну, раме уз раме, лице уз лице.  

О, још смо се за крат ко доди ри ва ли, али није било дру гог начи на да
је обу чим како да доче ка соко ло ве, стра хо вао сам, јесам, да не можеш
само тако, на брзи ну, обу чи ти и соко ла ра (соко ла ри цу, добро) да јој
соко ло ви, из стре ло ви тог лета, без има ло тежи не, као да су тежи ну сво -
јих тије ла оста ви ли негдје иза себе, на небу, бешум но сјед ну на раши -
ре не руке и, њој, пре те шке рука ви це. А Нико и Ника су баш тако
сле тје ли, издај ни ци. Без тежи не. Сле тје ли су јој на руке без шума, а
мене нису ни погле да ли, већ су погну ли гла ве да им она, по мојим
непо треб ним упут стви ма, наба ци кожне капи це. И онда су још, као да
ме заи ста и нема, слу ша ли њене несу ви сле наред бе и ужи ва ли у гугу -
та њу и повре ме ном писка њу и при гу ше ном кри ча њу, као да гово ре
истим јези ком, и сасвим се разу ми ју.  

„Тамо, у Мила ну, сазна ла сам ства ри о који ма нико овде не слу ти,
Дамја не! Не само о љуба ви, живо ту, већ и о смр ти. Тамо се, међу тим
лепим и ружним, (углав ном) лепим, девој ка ма које испо ве да ју сво ју
като лич ку вје ру, потај но сла вио еги пат ски бог Хорус са соко ловом гла -
вом, и тамо сам сазна ла и пуно тога што се кри је од обич ног све та, не
само (на вели ку радост) иза њихо ве вере, већ и о томе што се деша ва
изван зиди на само ста на, а деша ва ју се вео ма нео бич не ства ри, чита ју
и про по вје да ју забра ње не књи ге, про но се нове спо зна је, па сам тако и
ја дозна ла да сви гово ре о древ ном Егип ту, и њего вим чуди ма, Еги пат
им је одне ку да завр тио гла вом, а и до мене је дошла, а одмах сам се
сети ла Ника и Нике, и тебе, буда ла шу, да је тако мора ло бити, јер сва -
ка душа има сво је тело, а ту душу соко ло ви могу одни је ти у небе са, до
самог Госпо да, у нови живот.” 

Сре тан што јој сје дим уз бок и боком доди ру јем њене боко ве, бедра,
дуге ноге, шутио сам, што бих дру го.

„Чуо си да сам испро ше на у Цеље. Не зна мо што нас чека, ни на коју
ће стра ну пре ваг ну ти наши живо ти, али знам да ће Нико и Ника, а и
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њихо ви потом ци, лете ти од мене до тебе, па те молим да пожи виш толи -
ко дуго да чујеш њихов запо вед ни клик тај и да дођеш, где био да био, и
да се тада опро сти мо у смр ти, кад нам већ није дано да живи мо зајед но.”

„Не-го-во-ри-та-ко! Шу-ти! Не-го-во-ри!”, муцао сам за њом.
„Не бих да не морам”, рекла је.           
„То се не гово ри! Не мораш!”, само што нисам пови као.
„Е, баш морам!”, узвра ти ла је твр до, спрем на за нову пре пир ку. „И

баш ми мораш потвр ди ти да нема ника кве ни Гро зда не ни Изво ри ке!”
Заје чао сам од јада.
„Ма знам да нема глу па не дубро вач ки! Само те иску ша вам”, рекла је.
А Ника је, кур ва (Боже ми про сти!) жен ска, никад тише и мек ше,

сле тје ла на њену лије ву рука ви цу. А Нико је сле тио на моје десно раме. 
Без рије чи, Кан та ку зи на се осми јех ну ла, као да ништа дру го није

оче ка ва ла.
„Они зна ју! Они су одлу чи ли! Ти само дођи кад те позо вом! За соко -

ло ве не бри ни, они ће доћи”, рекла је.           
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