
Ва ле ри ја Па ре ла

НА ГРА ДА

Ка да је Ви ви ја на умр ла, Мар ти су ка за ли да ће мо ра ти да ви ди мај ку у
ков че гу, ина че га не ће мо ћи за тво ри ти. 

Але сио ни је био при су тан ни у тре нут ку ка да су де вој чи цу из ву кли
из кру шне пе ћи у ку хи њи, где се кри ла це лих два на ест са ти, и про не -
ли је кроз со бе са за тво ре ним, мрач ним жа лу зи на ма, баш ка ко са че ти -
ри го ди не за ми шљаш смрт. 

Але сио Ма ран ка био је окру жен љу ди ма из ме ста, од при сут них у
ку ћи био је је ди ни ко јем је прет ход не но ћи би ло до пу ште но да за спи.
Спа вао је ду бо ким сном, у кре ве ту са бал да хи ном у го стин ској со би са
те шким за сто ри ма, а за сто ри ма су пре кри ве на и сва огле да ла у ку ћи,
ка ко се у њи ма не би огле да ла смрт. Ле гао је у оде ћи, иако му је слу жав -
ка као и сва ког да на оста ви ла све спрем но и пи та ла да ли же ли ла га ну
ве че ру. Ви ше из мо жден због ду ге бо ле сти ко ја је на му чи ла ње го ву же -
ну не го схр ван бо лом због ње не смр ти, ни је дао да па ле пећ за ње га,
ње ног му жа, чак ни на сат. Сру чио се на кре вет, не од у пи ру ћи се умо -
ру. Ви ви ја на се, ме ђу тим, и пред са му смрт, по след њим зр ни ма сна ге
упи ња ла да др жи очи отво ре не. При ста ла је да јој про по ве да ју о Го -
спо ду и пат њи на ово ме све ту, те ка ко ће у чи сти ли шту па ти ти ма ње,
по што јој се чи ни ло не до лич ним да кроз осмех ка же ка ко јој се још не
уми ре, ка ко же ли још да жи ви због сво је че тво ро го ди шње де вој чи це.
А он да је пре ми ну ла. 

Але сио је скло пио очи и за спао. 
У зо ру, се ља ци су по че ли до но си ти цве ће убра но у ка на ли ма за на -

вод ња ва ње и уве за но ка на пом ка кав се пра вио тих по сле рат них го ди -
на1. Ула зи ли су са ше ши ром по ло же ним на гру ди, по ла га ли бу ке те на
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1 Ка нап од ко но пље (прим. прев.)
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кла вир и гле да ли га са зна ти же љом: пра ви кла вир, до не сен из Пи је -
мон та, ни је стра дао под бом ба ма. 

Же не су ула зи ле с ма ра мом на гла ви не за др жа ва ју ћи се у го стин -
ским со ба ма; слу жав ка би им пре гле да ла клом пе или бо са сто па ла и
без мно го ус те за ња да ва ла знак да их очи сте кр пом ко ју је ста ви ла на
праг. Же не су до но си ле исте бу ке те као и му шкар ци и ста вља ле их крај
те ла по кој ни це, за до вољ не што ви де ве зе ни пре кри вач и гво зде ни кре -
вет, то ли ко ви сок да су ми ше ви сло бод но мо гли про тр ча ти ис под и не
про бу ди ти оног ко на ње му спа ва. 

Го спо ђе су се по ред одра мо ли ле све до три, по том је шап та ње кру -
ни це утих ну ло а Мар та, кри ју ћи се у пе ћи, ви ше их ни је чу ла. 

Раз бу ђе не ка фом ко ју је слу жав ка по слу жи ла, го спо ђе су из пли -
ша них фо те ља по сма тра ле сна жне ру ке рад ни ца ка ко по ла жу бу ке те.  

Гра до на чел ни ко ва же на при ме ти ла је по глед јед не се љан ке у руб
под сук ње ко ја је про ви ри ла ис под ве зе ног по кри ва ча, уста ла да је на -
ме сти и ка за ла дру гим го спо ђа ма: „На по кој ни це се па зи ви ше не го
на млâде.“ На сре ћу, Ви ви ја на је за жи во та има ла веш у ка квом би
по же ле ла и да умре, а та под сук ња то ком ра та ни је за вр ши ла на цр -
ном тр жи шту. 

Му же ви су пу ши ли ци га ре ко је им је по ну дио до ма ћин, ста ја ли су
око ње га, др жа ли га под ру ку, та мо где је но сио цр ну тра ку, при ча ли о
гра ду, оп шти ни, ули ца ма, сте пе ни ца ма ко ји ма се из гра да си ла зи ло ка
окол ним се ли ма и о бан ци ко ја је ко нач но од лу чи ла да ов де отво ри
фи ли ја лу, али јад на го спо ђа Ви ви ја на ни је до жи ве ла да ви ди ка ко јој
муж по ста је ди рек тор, упра вља ка пи та лом банке и за ра ђу је но вац ко -
јем је, на кон што је про шла ин фла ци ја, по но во по ра сла вред ност. 

Сва ке ве че ри Але сио је че као да пор тир за тво ри дво ри шну ка пи ју
бан ке, а он да би по шао Ули цом Пре то ри је осе ћа ју ћи ка ко сти же про -
ле ће, ра до стан што је сти гло и но во исто риј ско до ба, а пред ве че, у су -
мрак, по но во би раз го ва рао о то ме са но вим при ја те љи ма, док су их
под ру ку др жа ле су пру ге, при др жа ва ју ћи с вре ме на на вре ме ше ши ре
ру ком, по не ком чуд ном про вин циј ском оби ча ју. Ка да би се с ве че ри
вра ћао ку ћи, Але си ју Пи је монт ни је не до ста јао, као ни ње го вој же ни,
ко ја га из ме ђу труд но ће и бо ле сти ни ка да ни је пра ти ла то ком тих шет -
њи. По са ве ту но та ра убр зо је сте као на ви ку да јој по по тре би на ђе за -
ме ну. 

Ка да је ушао па рох, му шкар ци ућу та ше и на пра ви ше му ме ста да
про ђе, Але сио га уве де у спа ва ћу со бу а го спо ђе мо ли тва ма до да до ше
још по кај нич ког то на. Та да се јед на тет ка ко ја је из Пи је мон та сти гла
у На пуљ во зом а он да до ку ће за пре жним ко ли ма не ког се ља ка, се ти -
ла ка ко је ви де ла Мар ту шћу ћу ре ну у ве ли кој пе ћи. Ви дев ши је упла -



ка ну, ка за ла јој је: „Од пла ка ња не ма ко ри сти... Бо ље би би ло да се мо -
лиш.“ По том ју је про не ла кроз со бе, кроз не ко ли ко вра та, док је она
по ку ша ва ла да се ухва ти за сва ки ра га стов. 

Из ван мрач не ку ће си ја ло је за сле пљу ју ће про лећ но сун це. Але сио је
сна жно др жао ков чег са де сне стра не, за њим је ишла де вој чи ца ко ју је
ву кла тет ка. Он ван ку ће иона ко ни ка да ни је др жао кћер ку за ру ку. 

Же не су оста ле у ку ћи још не ко ли ко да на, жа лу зи не су оста ле за -
тво ре не а де вој чи ца је но си ла цр ни ну. Але сио је уме сто тра ке но сио
цр но дуг ме, при ши ве но на џеп са коа, у ко ји је ина че сва ког ју тра ста -
вљао ма ра ми цу, те при ме тио да и на кон смр ти Ви ви ја на и да ље вла да
ку ћом исто ка ко је и из по сте ље за по ве да ла и од ре ђи ва ла. 

Пр ве не де ље от ка ко је остао сам, Але сио је кре нуо на ми су у де сет
а не ко ли ко ко ра ка за њим ишле су слу жав ка и Мар та. У цр кви де вој -
чи цу су чу ва ле же не углед них љу ди из ме ста, ве за ле су јој под вра том
чип ка ни вео. На кон при че шћа, Але сио при хва ти гра до на чел ни ков по -
зив на ру чак а ка да се цр ква са свим ис пра зни ла и ми ни странт већ
спре мао кан ди ло за по днев ну ми су, ушао је у са кри сти ју и ка зао па ро -
ху, док је овај ски дао оде ло: „Тре ба ми мај ка за Мар ту, што пре.“ 

Гле да ју ћи ка ме ни грб на ве ли кој дво ри шној ка пи ји, Гра ци ја се пи -
та ла ко ли ко го ди на има чо век са ко јим тре ба да се срет не, ко ли ко ће
вре ме на про ве сти у тој ку ћи а, кра јич ком све сти, у ко јој уло зи. Али ни -
је то пи та ла све ште ни ка ко ји ју је пра тио, већ са мо: 

– Ово је не дељ на ха љи на, да ли је то у ре ду? 
Не гле да ју ћи је, све ште ник јој мр зо вољ но од го во ри, тре ба ло је ваљ -

да да зна: 
– А ка ко би хте ла да се об у чеш, као за рад у по љу?    
Слу жав ка ко ја је отво ри ла вра та ипак ју је ду го од ме ра ва ла, це лу,

по чев од сто па ла, и пу сти ла их да че ка ју пред вра ти ма јер ни је оче ки -
ва ла по се ту. 

То га да на Гра ци ја је ви де ла Але си ја са мо с бо ка, док се ру ко вао са
све ште ни ком а по том с ле ђа, ка да га је увео у днев ну со бу и раз го ва рао
с њим наг нут пре ма про зо ру са за тво ре ним жа лу зи на ма. Гра ци ја је
оста ла на ула зу у со бу и не окре ћу ћи гла ву ви де ла ка у че, пре сву че не
пли шем зе ле не бо је као фла ша, и те пих на ко јем је ста ја ла и лу стер ко -
ји је ви сио са пла фо на, као што се сли ва ки ша низ ма сли но во ста бло
крај ње не ку ће. 
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2 Реч је о зе мљи пу ној гли не, та ко зва ној гли ну ши, су вом и твр дом тлу ка квог има на ита -
ли јан ском ју гу. (прим. прев.)
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Ка да је раз го вор за вр шен, све ште ник је то ли ко ис при чао о Гра ци -
ји ном по ре клу да ни са ма не би уме ла по но ви ти и скло пио до го вор ка -
кав ни је мо гла ни за ми сли ти. Он да је до дао „Це ње ни го спо ди не“,
на пра вио ве ли ку па у зу по сле те ре чи, јер су му би ле дра ге ти ту ле ко је је
у гра ду за бо ра вље ном и од Бо га и од љу ди рет ко мо гао да ко ри сти, „це -
ње ни го спо ди не, љу ди ће бр зо по че ти да го во ре: Тек по стао удо вац, а
већ до вео у ку ћу мла ду же ну…“. 

– Она је са мо гу вер нан та... 
– Ви сте са се ве ра. Ов де ства ри ни су баш исте... Пре или ка сни је

мо ра ће те да се оже ни те њоме.  
– Он да ка сни је – ре че Але сио – што ка сни је. Пр во да ви дим ка ко

ће се по ка за ти.   
Као две мачкe ко је се по сма тра ју из да љи не, сва ка из сво је ја зби не,

шу ња ју ћи се уза зид ко ји их шти ти и из бе га ва ју ћи да се ухва те у ко штац,
Гра ци ја и Мар та по гле да ле су пр ви пут јед на у дру гу тек уве че. 

По што је би ла ис цр ље на од на пе то сти, Мар та је схва ти ла да јој ни -
шта дру го не пре о ста је и до пу сти ла Гра ци ји да је сме сти у кре вет. Же -
на чи је ли це до тад ни је ви де ла, у си ро тињ ској оде ћи, са за да хом од
лу ка, и сна жним ру ка ма ко ји ма јој је оде ну ла спа ва ћи цу, ле жа ла је у
ње ној со би, у кре ве ту по ред ње ног, на ле ђи ма, ни је се по ме ра ла ни ти
за у зи ма ла мно го ме ста под ће бе том. Де вој чи ца је гле да ла око се бе тра -
же ћи ми сли ма и чу лом ми ри са по зна те ства ри: лут ку, траг цр ве не па -
стел не бо је на та пе та ма, бат оче вих сто па на сте пе ни ца ма ко је су
во ди ле у спа ва ћу со бу. Ту лут ку са ши ла јој је мај ка, а за пи са ње по та -
пе та ма ју је ка зни ла; отац би је сва ки пут бла го по гле дао ка да би се сре -
ли. Још увек ни је мо гла да за спи. На кра ју, ни је мо гла уте ћи сну ко ји је
до шао из до ли не и пре ки нуо ње не ми сли. 

Гра ци ја се ни је по ме ра ла у кре ве ту, ни је ни по ми сли ла да се пр ви
пут у жи во ту из ме ђу ње ног те ла и ће бе та на ла зи чар шав. Хте ла је да
не што ка же де вој чи ци, али ни је би ла си гур на да ће је она раз у ме ти;
Гра ци ја је раз у ме ва ла ита ли јан ски је зик, ко јим су го во ри ли у ку ћи, али
ни је уме ла тако го во ри ти3 и у на ред ним да ни ма ни је се мно го ни тру -
ди ла да то по стиг не. Ни је уоста лом ни зна ла шта би ка за ла Мар ти и
по ми сао да јој се обра ти не ста ла је пре но што је де вој чи ца уто ну ла у
сан. Чу ла је са мо ње но пра вил но ди са ње и ле гла на стра ну окре нув ши
се ка про зо ру и до бро по зна тој до ли ни. Мо ли ла се за све ко јих се се ти -
ла осим за се бе са му, ка ко не би по чи ни ла грех из охо ло сти, и тру ди ла
се да ода гна тај осе ћај. 

3 Гра ци ја го во ри на по ли тан ским ди ја лек том; у по сле рат ним го ди на ма упо тре ба ди ја лек -
та у Ита ли ји још увек пре о вла ђу је у оно су на стан дард ни је зик ко ји ће до би ти при мат
тек са до ла ском ме ди ја, пре све га те ле ви зи је. (прим. прев.)



Премошћење /  73

Про бу ди ла се у зо ру, у вре ме ка да су их ста ре ши не рад ни ка ко -
ли ма во зи ли на по ље. Ишло јој се у то а лет. Али у ку ћи је још увек
би ло мрач но а она ни је би ла у ста њу да са ма про на ђе ку па ти ло. 

Пр ва вра та ко ји ма би слу жав ка при шла, по што би из ју тра ушла у
ку ћу на зад њи улаз, би ла су вра та Але си о ве со бе. При сло ни ла би ухо уз
до вра так да чу је да ли хр че, он да би по ла ко до шла до деч је со бе, по том
би од шкри ну ла вра та да ви ди да ли је сва ко у свом кре ве ту. По не кад се
Але си о во хр ка ње не би чу ло ма да су га по сло ви мо гли че ка ти још не -
ко ли ко са ти. Кат кад би пу шио ле же ћи или би због вру ћи не иза шао на
бал кон већ у шест и ода тле кроз кро шње пла та на гле дао у ле ђа на јам -
ни ка ко ја ће сат-два ка сни је го ре ти на сун цу. По не кад би и Гра ци ја по -
че ла ра ни је да при пре ма оде ћу ко ју ће де вој чи ца обу ћи и да јој спре ма
до ру чак; та да би је слу жав ка за те кла ка ко ра ди у ку хи њи, због ње не
мо же да при ђе пе ћи а ис пр ља ла је и кр пу ко ја јој је баш тог да на била
потребна за пра ње про зо ра. Ако би је за те кла у спа ва ћи ци, од мах би јој
пре ба ци ла: „Зар те ни је стид?... Го спо дин уста је за два са та.“

Гра ци ја га је на зи ва ла „го спо ди ном“ а слу жав ка „га здом“ ка да су
раз го ва ра ле из ме ђу се бе, јер ни је би ло по тре бе да му се обра ћа ју. И Але -
сио је од лу чио да Гра ци ју зо ве „го спо ђа“ и да јој пер си ра са Lei, ка ко у
ме сту ни ко ни је био на ви као4. Чи нио је то да по ка же ка ко има сти ла и
одр жи од сто ја ње пре ма њој, као и да би дао на вред но сти нов цу ко ји јој
је пла ћао. Гра ци ји је би ло све јед но: по ка за ла би да је раз у ме ла шта се од
ње тра жи и оба ви ла за да так, тек по не кад од го во ри ла би крат ким ре че -
ни ца ма од ко јих се сва ка за вр ша ва ла отег ну тим сло гом ис под неп ца.

Но упра во због тих ње них крат ких ју тар њих по ја вљи ва ња у спа ва ћи -
ци, слу жав ка је мо гла при ча ти пред ка пи ја ма о не че му што ни је ви де ла.

Нај зад, ка да је слу жав ка до ја ви ла и па ро ху, он по зва Але си ја и об ја -
сни му да је вре ме да за ме ни Гра ци ју дру гом да ди љом, или да се оже ни
њоме. 

– Fa ma, ma lum qua non aliud ve o ci us ul lum.5

– Леп хек са ме тар, шта је то? 
– Вер ги ли је, књи га че твр та: на кон олу је, Ене ја и Ди до на про ве ли су ноћ

у пе ћи ни. По чи ње да кру жи Фа ма, глас. Вер ги ли је је за ми шља као чу до ви -
ште ко је све ви ди и све чу је и од мах, „кроз без број уста“, све по на вља.
4 У са вре ме ном ита ли јан ском је зи ку за пер си ра ње се упо тре бља ва за ме ни ца тре ћег ли ца
јед ни не Lei; у до ба фа ши зма би ла је оба ве зна упо тре ба за ме ни це voi („Ви“ у на шем је зи ку)
да би се да нас ова за ме ни ца за др жа ла пре те жно као ди ја ле кат ско обе леж је ју жне Ита ли -
је. (прим. прев.)
5 У пре во ду То ма Ма ре ти ћа: „Фа ма, од ко је зла на сви је ту бр же га не ма.“, стих 174 из че твр -
те књи ге Вер ги ли је ве Ене и dе. (прим. прев.)



74 /  Повеља

– Све је то бе сми сле но – ре че Але сио и на гло уста де из но та ре ве
фо те ље ко ја му је сте сни ла бо ко ве и ста де пред про зор. Ви де ка ко се -
ља ци ву ку ки сел ка сто гро жђе на ко ли ма и ста вља ју га у ја ме од гли ну -
ше на ко ји ма су на пра вље на вра та. 

– Уоста лом, Ене ја је са Ди до ном за и ста био у пе ћи ни. 
– Tam fic ti pra vi que te nax qu am nun zia ve ri6. Чуј те, Але сио, да је Ене -

ја имао ова квих про бле ма... 
– Али, Ди до на је би ла кра љи ца... 
– Де вој ка из гле да вр ло от ме но. 
– Не го во ри те ко је шта, Кар ло. 
Пу сти те то, ми смо свет ски љу ди, али свет је ма ли, ску чен. Да нас се

из но ва гра ди, али по ста је и „мон ден ски“... Че га се то ли ко пла ши те? То
је са мо фор мал ни чин, пред ста ва...

Ма ни те ме Шек спи ра. 
– Ни шта се од Ва ше сва ко днев не ме на же не ће про ме ни ти, она не

мо ра да бу де су пру га у би блиј ском сми слу, да па че: на ћи ће те у њој вер -
ну и за хвал ну слу жав ку... мо жда вас упра во то бри не? Пла ши те се да
де вој ка што год не уми сли? 

– Не. Су ви ше је си ро та да би ишта по себ но оче ки ва ла. 
– Vi re sque adqu i rit eun do. Фа ма „да ље што иде, све јачā.“7, ре че но -

тар гла сно, пра те ћи Але си ја до вра та. По но вио је ци тат не ко ли ко пу -
та јер во лео је дру ге под се ти ти, али и по ка за ти ка кво има пам ће ње, и
већ се ра до вао што ће уско ро, за ве че ром, све пре при ча ти же ни. 

Мар та се пр ва сква си ла. Во да се ума ло пре су ла ка да је за ко ра чи ла у
ба кре ну ка ду ко ја је на кра је ви ма би ла по ма ло зар ђа ла. До га ђа ло се то
јед не то пле је се ни, на ка ме ној те ра си оба сја ној сун цем, за шти ће ној од по -
гле да ни зом ло во ро вих ста ба ла. Гра ци ја је отво ри ла ам пу лу куп ке Аcqua
sil va na, че ка ла да по ла ко ис цу ри у во ду и ужи ва ла у чу ду: во да је по ста ја -
ла пла ва и ши рио би се ди ван ми рис ла ван де. У слич ној ка ди ку па ла се и
она, пре мно го го ди на, ка да би по сле мно ге де це и на њу до шао ред. Га -
зде су ти ме хте ле да по ка жу ве ли ко ду шност пре ма де ци из се љач ких по -
ро ди ца ко је су мо гле да ко ри сте са мо во ду из бу на ра, по кој на Ви ви ја на
при хва ти ла је тај оби чај као до бра хри шћан ка и по ста ви ла за пра ви ло у
ку ћи. Са да би Гра ци ја нај пре при пре ми ла во ду и ка да би Мар та ушла,
пра ла јој ле ђа, по том би је умо та ла у ла не ни пе шкир и ка за ла јој да сто ји
на сун цу док јој се ко са не осу ши. За то вре ме, дру ге де вој чи це оста вља -
ле су у ћо шку сво ју увек исту оде ћу и ку па ле се на сме ну.

6 „Зла и из ми шљо тинâ се др жи и исти ну ја вља“, стих 188, из истог пе ва ња Ене и dе. 
7 По но во ци тат из истог пе ва ња Ене и dе, стих 175: „Жи ви у кре та њу она и да ље што иде, све
јачā“. 
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Јед ног да на, са зна ла је то од па ро ха: по звао је Гра ци ју у пред со бље
и док је су ши ла ру ке, ка зао јој да бан кар же ли да се оже ни њоме, ка ко
би ње но име оста ло не у ка ља но, и да Мар ти де ца не до ба цу ју кад кре -
не у шко лу. Ре као јој је дан, сат и опи сао об ред. Шта тре ба да об у че,
шта да ка же, ка ко да уде ли ми ло сти њу. По мо ћи ће јој и апо те ка ре ва
же на јер ју је тог ју тра, на кра ју ње не ис по ве сти, он то за мо лио, ка ко би
се из бе гле не при јат но сти. 

Вен ча ње је би ло крат ко, по по днев но. Цр квом се ши рио ми рис тек
по ко ше не тра ве. Гра ци ја је, из по што ва ња пре ма де ви чан ски бе лој вен -
ча ној ха љи ни сво је прет ход ни це, но си ла ру жи ча сти ко стим, а ко су је
скра ти ла до ра менâ као што при ли чи уда тој же ни, чак и ка да има осам -
на ест го ди на.  

Под ши ша ла ју је слу жав ка, ужи ва ју ћи што има при ли ку да јој оду зме
сва ку на ду: „Не ћеш ви ше ни кад сме ти да пу стиш ко су. Ни си де вој чи ца.“ 

За уз врат, чим му се ука за ла при ли ка, то ком по слу же ња на те ра си,
Але сио ре че су пру зи ка ко ни је у ре ду да јој слу жав ка и да ље го во ри
„ти“, и да тре ба то да јој ка же. 

Гра ци ја, ме ђу тим, ни је ужи ва ла у тој осве ти, ни шта од то га јој ни је
би ло ја сно, са мо се осме хи ва ла, бла го оша му ће на од „ро зо ли ја“8. Прем -
да је ду бо ко у се би, ис под рас ко шне оде ће и тог осме ха, осе ћа ла да не -
што не до ста је, ни је има ла вре ме на да се пре пу сти то ме већ је узе ла од
слу жав ке по слу жав ник са ко ла чи ма и са ма по слу жи ла го сте, за тим су
го спо ђе узи ма ле ме ђу дла но ве ње ну ле ву ру ку и за гле да ле пр стен.

Осе ћај да не што не до ста је, ти хо је леб део над њом на лик на љу би ча -
сти облак ко ји је до ла зио из прав ца лу кан ских До ло ми та9 и ко ји су му -
шкар ци по ка зи ва ли ци га ром: „Су тра ће па сти ки ша.“ У цр кви се по ја ви ла
са мо ње на ро ђа ка, је ди на жи ва од це ле ње не род би не, али у ку ћу ни је до -
шла, не го се са мо по ја ви ла пред ка пи јом и по сла ла јој по љу бац. 

Исте ве че ри, муж јој се обра тио дру ги пут то ком це лог да на, ре као
је „ла ку ноћ“ и по ву као се у со бу а то ком вен ча ња из го во рио је „да“
гле да ју ћи у све ште ни ка. 

Ни ње го ва род би на ни је би ла на вен ча њу. Се стра са се ве ра ка за ла
је да на југ си ла зи са мо ако се не ко ро ди или умре, а ни по што да би се
на шла у не при јат ним си ту а ци ја ма. 

8 Ро зо лио (ro so lio), ли кер од ру жи них ла ти ца, пи је се нај ви ше у Пи је мон ту и на ју гу Ита -
ли је, по себ но на Си ци ли ји, где по сто је ва ри јан те са до дат ком аро ме ка фе, ани са, на не и
агру ма (прим. прев.)
9 Пла нин ски ла нац на ју гу Ита ли је, на зван по рим ској про вин ци ји Лу ка ни ји; да нас се ту
на ла зи и на ци о нал ни парк ка рак те ри сти чан по кли ми ко ја је због уда ље но сти од мо ра
слич на алп ској, као и по спе ци фич ној фло ри и фа у ни. (прим. прев.) 
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Не ко ли ко да на ка сни је, Мар та је чуч ну ла из ме ђу ћу по ва од те ра -
ко те где су би ле ста бљи ке пи то спо ре10 и мо кри ла. То је био пр ви знак
по бу не на ста ле у ду ши де вој чи це, што је по сле упор но при ме њи ва ла на
све што је ра ди ла то ком да на. Мар ти ни је би ло до вољ но то што је од -
би ја ла да по слу ша оно што би јој Гра ци ја ка за ла, већ је од лу чи ла да се
оглу ши и о сва дру га пра ви ла бон то на: пре ста ла је да го во ри, ни је хте -
ла да при стој но ко ри сти есцајг, то ком ми се отр гла би се од ру ке ма ће -
хе и бе жа ла кроз цр кву, да и пред све том по ка же ка ко се она са њом
те шко сна ла зи. 

Ни Гра ци ји ни је при јао но ви дру штве ни по ло жај. И да ље је је ла са -
ма у ку хи њи се де ћи на јед ном сан ду ку, по гну та над та њи ром ко ји је
др жа ла на ко ле ни ма. По не кад, ка да би је за те кла та ко, Мар та би јој
при шла и пре вр ну ла та њир чор бе у кри ло уз ви ку. 

Але сио је пом но пра тио по мет њу у ку ћи ко ју је и не хо ти це сам на -
пра вио. Ни је знао због че га и са мо се на дао да ће ипак све оста ти у
окви ри ма ку ће. За то је дао да се Гра ци ји са ши ју но ве ха љи не а не де љом
ишао на ми су за јед но са кћер ком и сво јом же ном, зна ју ћи да пред њим
де вој чи ца не ће сме ти да се по на ша као ка да га не ма.  

И да ље су спа ва ли у одво је ним со ба ма. 

Гра ци ја те по ступ ке ни ка да ни је сма тра ла по ни жа ва ју ћим. Чи ње -
ни ца да је Мар та има ла све га пет го ди на ни је има ла ни ка квог ути ца ја
на ста ле шка пра ви ла, ко ја је Гра ци ја на у чи ла од ра ста ју ћи у по љу и ко -
ја су би ла све што је зна ла о дру штве ном жи во ту. Мар та је нај по сле би -
ла Мар та, Але си о ва кћи, ко јој су при па да ле све тка ни не и на ме штај у
ку ћи, па и ку ћа са ма.  

Ипак, осе ћа ла је да има пра во да јој ка же шта тре ба да ра ди а шта
је ло ше и опа сно. Не све сно, Гра ци ји је по ла зи ло за ру ком оно што Але -
сио, увек за о ку пљен не чим дру гим, ни је умео: Гра ци ја је зна ла да по -
сма тра и у сва кој Мар ти ној ре чи, сва ком ње ном по кре ту, ви ди не са мо
де вој чи цу са ки ка ма и ха љи ном до ко ле на, већ и бу ду ћу де вој ку и же -
ну. Гра ци ја је па жљи во над гле да ла ње не ко ра ке, и не са мо да их је по -
сма тра ла, већ је бри ну ла о њи ма, тру де ћи се да им да сми сао. Та ко би
по не кад при род но по ди гла глас, љу ти ла се што де вој чи ца не по шту је
ни основ на пра ви ла, стре пе ла због опа сно сти у ко је се де вој чи ца упу -
шта ла, а ка да би по бе сне ла и уда ри ла јој ша мар, да ни ма би па ти ла због
то га и оти шла да се ис по ве ди. 

Мар та ју је мр зе ла, и по дроб но ка ко де ца зна ју, пре при ча ва ла оцу
све по је ди но сти о окрут ној ма ће хи, а њој са мој, то ком да на, го во ри ла
ка ко је то ла жан брак. Али, у Гра ци ји се по ја вио мај чин ски осе ћај ко -
10 Укра сна биљ ка са бе лим цве то ви ма, рас про стра ње на по Ме ди те ра ну (прим. прев.)



ји је имао раз у ме ва ња за све, за ме нио њу са му и ње не уло ге, рас по ре -
дио при о ри те те, по ти снуо по тре бе. Пр ви пут у жи во ту, нај ја чи стуб у
ср цу – ко ји је увек ја сно ви де ла и у се би на зи ва ла Боgом – по ста ла је бу -
дућ ност пре ма ко јој са да шњост стр пљи во стре ми. 

На кон ду гих да на јур ња ве, увре да, оп ту жби и нео ства ре них на да,
јо гу на сте ти ши не и од би ја ња, Мар та би за спа ла а Гра ци ја би на ста ви -
ла да је гле да и бди над ње ним сном. 

Мар та је по че ла да сти че по ве ре ње у Гра ци ју он да ка да је Гра ци ја
сте кла са мо по у зда ње. По што је упо зна ла ку ћу, ви де ла је да у број не пра -
зне фи о ке мо же сме сти ти чар ша ве и оде ћу. Пред Гра ци јом, иза и око
ње, ку ћа је по ста ја ла ве ћа, со бе про стра не и пу не но вих мо гућ но сти. Гра -
ци ја је при ме ти ла да не ма сми сла сре бр не пред ме те др жа ти за тво ре не
у шкри њи, да се рас по ред те пи ха мо же про ме ни ти, те да су биљ ке на те -
ра си рас по ре ђе не не во де ћи ра чу на о сме ни го ди шњих до ба.

По гле дај – ре кла је Мар ти ко ја је гле да ла у стра ну – ли шће ја сми на
тра жи све тло, ви диш ли? А окре ну то је пре ма до ли ни... Ја смин тре ба да
про цве та, а ова ко ве не. 

– Па зи, хор тен зи ја тра жи сен ку, за њу тре ба да на ђе мо што там ни -
је ме сто у ку ћи.

– Нај там ни је ме сто у ку ћи је бал кон ис пред мо је со бе. 
– Зна чи, тре ба та мо да је ста виш, да не уве не. 
– Не за ни ма ме да ли ће уве ну ти. 
– Ни ме не. Сло бод но мо кри по њој, па ће уве ну ти још пре. Али ти

ћеш за њу би ти од го вор на. 
– За што биљ ке уве ну ако се по њи ма пи шки? 
Гра ци ја ни је зна ла од го вор, али се се ти ла не пре глед них по ља оба -

сја них све тло шћу, се ти ла се по гле да на град да ле ко из до ли не, се ти ла
се да се мо гло иза ћи из по ља са мо ка да би се пре ста ло са ра дом, у под -
не. Гра ци ја се се ћа ла ка ко је је ла хлеб и гла ви це лу ка тек из ву че не из то -
пле зе мље, на кон што би ру ка ма од ве за ла ма ра му ис под вра та, да би
осе ти ла ве тар на ко си а по том истом ма ра мом обри са ла ру ке. Се ти ла
се ка ко је мо кри ла под је ди ним др ве том у до ли ни. Сва ко га да на у исто
вре ме. Осмех ну ла се по ми слив ши да се ја го де са да су ше. По том се по -
но во при се ти по гле да на град из до ли не, са оног да ле ког, је дин стве ног
ме ста, ода кле се ви де не ви ђе не ства ри. За ми шља ла је град као ка пе лу
где од ла зи на ми су, као бес ко на чан низ ка пе ла јед на ких ме ђу со бом,
град ске зи ди не су у ње ној све сти опа са ва ле цр кве пре пу не фре са ка и
њи хо ва дво ри шта. За вет од чи стог зла та. Од јед ном схва ти да је са да ту,
у том гра ду и тог тре нут ка до ђе се би. По ку ша ла је од го во ри ти де вој чи -
ци на пи та ње.  

– Кад ти го во риш, ни шта се не раз у ме – ка за ла је Мар та из но се ћи
хор тен зи ју на бал кон. 
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От ка ко је по че ла да се ста ра о биљ ци, за ли ва ла ју је кри шом сва ке
ве че ри пи ја ћом во дом из сво га бо ка ла. Сва ке сед ми це, окре ну ла би
сак си ју ка ко би ли шће мо гло јед на ко да ра сте и на кон што је прет ход -
на два ле та би ла са су ше на, хор тен зи ја је нај зад про цве та ла. Цве то ви
су би ли по лу кру жног об ли ка, љу би ча сти и цр ве ни, без ми ри са. 

– До ђи да ви диш – ре кла је Мар та Гра ци ји. 
– Див на је, сле де ће је се ни пре са ди ће мо је у ве ћу сак си ју. 
Але сио Ма ран ка се тио се да ње го ва дру га же на са да има два де сет

осам го ди на тек ка да му је то ка зао вла сник пр ве фа бри ке млеч них
про из во да у кра ју. 

У то вре ме, Але си ју би по не кад до ла зи ли го сти, би ли су то по слов -
ни љу ди ко ји су про ла зи ли кроз град и ују тру би до ла зи ли код ње га у
бан ку, рас пи ти ју ћи се о мо гућ но сти ма фи нан си ра ња или су тра жи ли
са вет за ку по ви ну ко ју је тре ба ло да оба ве. Зна ли су да ће тај ност раз -
го во ра би ти си гур на, јер је он био са се ве ра и ни ко ме у кра ју ни је био
ро ђак. Але сио би их по звао на ве че ру и од два хо те ла у гра ду, увек би
их упу тио на бо љи, ко ји је имао ле по пре двор је где су мо гли оба ви ти
све су сре те. Опо ра вак еко но ми је омо гу ћио је да стек не но ве по сло ве,
по ве ћа за ра ду и стиг не пр ви та мо где се чи ни ло да су сти гли са мо пре -
жи ве ли. Реч ју, осе ћао је сво је го ди не. Пре стао је да се ви ђа са же на ма,
јер и оне су у ме ђу вре ме ну оста ри ле, а ку ћи се че сто вра ћао пре кра ја
рад ног вре ме на. По сао у бан ци ни је му ви ше ства рао не мир а осе ћај
зре ле сми ре но сти то ком раз го во ра са кли јен ти ма да вао је си гур ност
све му што је го во рио о фи нан си ја ма. У го сте је увек по зи вао са мо му -
шкар це, у ње го вој ку ћи ни су се пра ви ле ве че ре са го спо ђа ма јер Гра ци -
ја се не би сна шла са њи ма. Ка да би не ко по звао Але си ја, ду го би
раз ми шљао да ли да при хва ти по зив са Гра ци јом или без ње, или би од -
био, та мо где би се сма тра ло чуд ним да се по ја ви сам. Гра ци ја је у из -
ве сној ме ри са вла да ла књи жев ни је зик, али је би ла вр ло не си гур на и
њен го вор пре ла зио би у по лу гла сно мр мља ње ко је ни ко не раз у ме. И
ма да јој ни су по ста вља ли пи та ња чак ни о то ме ка кво је ви но, она је,
пла ше ћи се да ће по гре шно од го во ри ти, гу би ла апе тит и вра ћа ла се ку -
ћи пра зног сто ма ка. 

Те ве че ри, вла сник млеч не фа бри ке при чао је, са ве штач ком нон -
ша лан ци јом, о при хо ди ма ко ји му сти жу из Адис Абе бе а Але сио га је,
са сми ре но шћу до ма ћи на ко ји има по след њу реч, па жљи во слу шао и
ни је по ка зи вао сум њу у ње го ве тврд ње. Али, ка да је у тр пе за ри ју ушла
Гра ци ја, по слу жи ла ка фу и по же ле ла му жу ла ку ноћ – та ко је од ре дио
Але сио – иако је оста так ве че ре слу жи ла слу жав ка, раз го вор из ме ђу
њих дво ји це се пре ки де а не ко ли ко ми ну та ка сни је, гост без има ло сти -
да ре че Але си ју ка ко му се чи ни да је го спо ђа до ста мла ђа од ње га. 
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Але сио је по чео ми сли ти на то то ком но ћи, по што га је про шла не -
ла го да због ма ло гра ђан ског по мањ ка ња дис кре ци је, што још ни је мо -
гао да са гле да са ша љи ве стра не. 

Раз ми шљао је о све му по дроб но. Из ра чу нао је и по мно жио вре -
ме ко је је про вео као удо вац, ра сто ја ње од Пи је мон та и сво је го ди не
и ка да му се учи ни ло да је ре зул тат при бли жно та чан, от крио је да га
са мо две со бе де ле од за ко ном про пи са ног на чи на да упот пу ни сво је
да не.

Пре не го што је ушао у ње ну по сте љу, Гра ци ја ни ка да ни је ви де ла
на гог му шкар ца, јер Але сио ни је тра жио да му по мог не то ком ку па ња
или обла че ња. Иако је већ има ла ха љи не по нај но ви јој мо ди и од нај -
фи ни јих тка ни на, у ње ној де во јач кој спре ми ни је би ло спа ва ћи ца ни -
ти ноћ них огр та ча. 

Гра ци ја се увек бу ди ла мно го ра ни је од му жа и са да је из ла зи ла из
брач ног кре ве та са из ве сним олак ша њем. Ка да би че ка ла Мар ту по сле
шко ле, Гра ци ја је ста ја ла ме ђу дру гим го спо ђа ма са но вим и ду бо ким
осе ћа јем по но са, ко ји ни је уме ла да об ја сни. Де вој чи ца би се по не кад
одво ји ла од дру га ри ца, ис ту пи ла не ко ли ко ко ра ка и по ка за ла: „То ми
је ма ма.“ Гра ци ја би је до че ка ла са осме хом а код ку ће, ако је тре ба ло,
шти ти ла ју је од стал них оче вих за мер ки на по чет ку ње ног де во ја штва.

Мар та је сви ра ла не ку Ба хо ву ва ри ја ци ју ка да је Але сио про ме нио
по ло жај ко ји би увек за у зео то ком Мар ти них ча со ва, та мо пред про зо -
ром; окре нуо се и по гле дао кла вир ко ји је про шао кроз рат а по том низ
це ло по лу о стр во да би са да по ње му по ла ко кли зи ли пр сти ње го ве кће -
ри. Од јед ном је осе тио за до вољ ство ка кво осе ћа ју љу ди ко ји пред со -
бом ви де са мо са да шњост, при шао је Гра ци ји док је ве зла на по след њој
све тло сти да на. Упи тао ју је: „Да ли си срећ на?“ Она ко ја ни је би ла
срећ на ни ка да, чак ни у Мар ти ном до бу, ни је ни раз у ме ла шта је пи та.
Ка за ла је са мо „да“ и по но во се усред сре ди ла на иглу и вез. 

Але сио је, пак, на ста вио ми сли ти на то це ле ве че ри без пре ки да, и
увла че ћи се ме ђу же ни не бу ти не ка зао ка ко је по но сан на њу и на то
што је ус пе ла да по стиг не да Мар та стасава у див ну мла ду же ну, ка зао
јој је и да за слу жу је на гра ду. До не ће јој по клон, већ сле де ћег ју тра, до -
не ће јој по клон и са пр вог сле де ћег пу то ва ња, фи ли гран ски пр стен из
зла тар ске ули це у На пу љу, или шта год дру го по же ли. Гра ци ја ни је од -
го во ри ла, би ла је за те че на и спа ва ло јој се. 

У зо ру се из ње них гру ди за чуо од го вор. 
Че ка ла је у кре ве ту да јој се муж про бу ди и ка за ла: „Хте ла бих да ро -

дим де те.“ 

Те је се ни Гра ци ја је за ста ла мно го пу та, др же ћи се јед ном ру ку за
сто мак а дру гом за огра ду, и гле да ла су ва по ља ода кле су се вра ћа ли
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рад ни ци и где се за вр ша ва ла град ња но ве же ле знич ке пру ге. Осе ти ла
би се ту ко ју ни ко око ње, с об зи ром на ње но ста ње, ни је мо гао раз у ме -
ти. Он да би кроз сво ју уоби ча је ну, ис пре ки да ну и ти ху успа ван ку, као
да за вр ша ва ми сао ко јом ни је са свим овла да ла, ка за ла се би да ће де те
го во ри ти ита ли јан ски и но си ти ле по пи је мон те шко пре зи ме а оном
пру гом по ћи ће јед ном сви за јед но, о Ус кр су или Бо жи ћу, у На пуљ.
Мо жда и не ће, али ће њен син си гур но ви де ти мо ре. 

Та да би се са бра ла и оти шла у ку хи њу, где су ста ви ли ма ши ну за
ру бље ко ју ни ко у гра ду још ни је имао. 

Але си о ва се стра си шла је из во за и оста ла не ко ли ко ме се ци; она га
је до че ка ла на вра ти ма док је слу жав ка чи сти ла сто на кон по ро ђа ја а
ба би ца пи ла ка фу. 

Пла ше ћи се шта ће ка за ти, ре кла му је да се ро ди ло жен ско. 
– До бро – ка зао је Але сио – не ка се он да зо ве Ви ви ја на, по мо јој

пр вој же ни. 
За тим је оти шао у сво ју со бу јер је осе ћао муч ни ну од ми ри са кр ви

ко ји је још увек бри део у ва зду ху. 
На кон не ко ли ко да на по кло нио је Гра ци ји фи ли гран ски пр стен. 

ВА ЛЕ РИ ЈА ПА РЕ ЛА (То ре дел Гре ко, 1976) по ја ви ла се на књи же вој сце ни збир ком
при по ве да ка На pуљ ске pри че (2004). Ме ђу оста лим књи га ма су ро ма ни Пра зан pро -
сtор (2008), Ма ка ква љу бав (2010) и Пи смо осtав ке (2011). Пи ше за по зо ри ште и
но ви не. Во ди ко лум не у неколико ита ли јан ских штам па них ме ди ја. Ње не при по вет -
ке увр ште не су у више ан то ло ги ја са вре ме не ита ли јан ске при по вет ке. Пре во ђе на је
на не ко ли ко европ ских је зи ка ме ђу ко ји ма је и срп ски, те хе бреј ски и арап ски. 
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