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„Чусте ли за генерала Ђорђевића, таман се црвенима дигло да га ухапсе, а он потего па 
умро?”, питала је Роза глумећи забринутост. 

Како сам могао да чујем ишта осим њених и Ружиних препричавања док су ме тетошиле 
и храниле затвореног у соби као у Чистилишту? 

Осетих мирис ванилица и лимуна с Розиних недара док ми је намештала јастуке. Хитро 
је прикупила тањириће и шољице од синоћ и вртећи главом, незадовољна што ни ноћас 
нисам ништа окусио, изашла не затворивши врата за собом. 

Није хтела да оде од нас, иако већ другу годину није примила ни динара апанаже. Све 
нас је предано служила, мада увек уз гунђање, какво је додуше намењено баш вољенима, што 
је моју Ружу додатно омекшавало. 

Дрзница, помислих, али се не усудих да изговорим гласно, избегавајући кад год сам 
могао препирке с њом, које су ме често толико замарале да бих малаксало одлежао пола дана 
и не померајући се.  

Као да сам умро. 
 

Здравље ми је начето још у првом великом рату, када сам се једне ноћи изморен, гладан, 
изједен од бува и вашки, на дреку војника да Аустријанци надиру и прелазе Дунав, онако 
бунован наглавце стрмоглавио у ров. Нисам тачно знао шта сам том приликом хтео: да се 
сакријем или да побегнем. Вероватно ниједно од тога. Или и једно и друго. Повредио сам 
вратни пршљен и десни кук, и дуго ми је требало да прездравим, али се ни до данас нисам 
сасвим опоравио. Још ме жига кроз ногу и кичму при свакој промени времена. Нарочито 
кише и југовину дочекујем с тегобама због којих сам постао мрзовољан и тежак и самом 
себи.  

У првом рату био сам пешадијски капетан. У то време Штаб одбране Београда 
распоређен је у кафану Лепи изглед, али ништа ту није лепо изгледало осим уобичајене 
живости кафанског амбијента, мада је и он често био суморан, нарочито када би се испунио 
рањеницима и реконвалесцентима који су имали само једну жељу – побећи што даље одатле.  

Али није с тим малером био крај невољама и мојим болестима. Оболео сам од трбушног 
тифуса баш кад смо прелазили Албанију. Ја – ни жив ни мртав на грбачи деморалисаних и 
гладних војника, који су ме на смену пронели готово на рукама до Крфа, одатле у Бизерту, па 
назад на Крф, и све на рукама, и све по команди. Још су задужили двојицу голобрадих, 
безмало дечака, да пазе на мене као да сам и сâм дете.  

Нисам пристао ни тамо ни овамо. Чували су ме ко мало воде на длану, и све због знања 
језикâ, премда тих дана нисам честито проговарао ни српски а камоли страњски.  

Иако сам био насмрт болестан, немоћан да станем на ноге, без мене би базали као 
мутавци, батргали се у месту ко рибе на сувом. И они су то добро знали. Брига је њих било за 
живот, ичији, па и мој.  

У болне кости ми се увлачила туга, заједно с влагом, све сам се теже кретао. 
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Узалудно се професор Павле Поповић упињао да ме о трошку Владе пребаце на 
рехабилитацију у Париз или Лондон, образлажући да би био од веће користи као дипломата 
него с пушком, коју сам ионако вукао за собом, не знајући где бих ни шта бих с њом.  

Није успео!  
Свега је било тих ратних година, од бува до гласина, и свега у вишку, осим знања. Остао 

сам до краја рата на бојишту као услужни преводилац. Али најмање сам био војник.  
 

Ушуњао сам се у Маријину собу на прстима, осмеливши се коначно, јер дуго нисам чуо ни 
гласа од ње. И знао сам да ју је сан савладао, и бар накратко сам могао да је гледам мирну и 
опуштену, онакву какву сам је одувек желео – само за себе. Настојао сам да будем што тиши, 
знајући да се Ружа већ вратила с пијаце где је продавала моје књиге, и веровао сам да је и 
овога пута потиштено пребројавала оно мало зарађене ситнине и распоређивала је на четири 
равне части. Од моје болести изоштрила је сва чула, и довољан је био и шум да се прене, 
скочи на ноге и сумануто дотрчи до моје собе. Али ионако сам за ових четрнаест месеци 
омршавео, био све невидљивији, и пре сам личио на сопствену сенку, како сам се уосталом и 
кретао – бешумно. 

Роза ме је ипак приметила док сам се пентрао, више пузао, дрвеним степеништем на 
спрат. Нисам очекивао да ме заустави и дигне узбуну. На тренутак јој ухватих поглед и 
схватих да је разумела шта каним – била је спремна на саучесништво. Ризиковала је да нас 
Ружа обоје затекне, али није одолела, пошла је за мном тихо, шуњајући се на прстима, чак 
сам помислио како јој годи неочекивано узбуђење и улога савезника.  

Зауставила се на последњем степенику и немо ме посматрала док сам пресавијен стајао 
уз Маријин кревет, посматрала неколико, учинило ми се предугих тренутака, не усуђујући се 
да крочи у собу. Запазио сам да су јој се очи стакласто сјајиле и тешио сам се да је то од суза, 
иако сам и даље интимно веровао да се удружила с Нечастивим. 

Марија је лежала постранце. Гледао сам нетремице њен црвен образ и ухо иза којег је 
забацила увојак косе. Била је преко кукова овлаш прекривена мокрим пешкиром. Око ње, као 
чувари, лежале су рањене мачке; само су на шум мојих корака лењо отвориле очи, кратко ме 
погледале и наставиле да дремају. Примакао сам се сасвим близу, толико да сам осетио јак 
смрад скореле крви с њихових израњављених тела, и благ мирис Маријиног зноја.  

Постоји ли ишта теже од присуствовања, па и саучесништва у болу сопственог детета? 
Гледао сам у Марију као у странца на ког сам већ био навикао, чак га и прихватио. 

Снажно пожелех да је загрлим и чврсто припијем уз се. Али нисам смео да се померим. 
Плашио сам се да је не пробудим и не покренем њену узрујаност, којој је пун месец кумовао 
данима. Јер, не бих знао шта да радим са собом. Пробадало ме је у грудима, али сам се само 
овлаш ослонио на дрвену страницу њеног кревета. Нисам био сигуран ни да ли сам заплакао.  

Поглед ми је привукао клавир у самом углу. И он је био у потпуности прекривен 
мачкама, као олињалим крзном. 

Кроз отворена балконска врата изненада дуну ветар и завитла фронцле издераних 
завеса. Мачећа посла, помислих покушавајући да ухватим бар једну од њих. Нисам се чудио 
откуда олуја тако мирног и врелог дана. Ничему се више нисам чудио. 
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Перун покушава да ме смири; граби уже с прозора, ставља га у руке Рози, која се већ 
изместила у довратак и наднела над праг, али га из неких само њој знаних разлога није 
прелазила. И сад ће, опсењена као сомнамбулник, да ми добаци уже пред ноге.  

Колико би ми живот био другачији да нисам бежао у прошлост, верујући како имам 
права по рођењу и месту а и породичном наслеђу да говорим и пишем о њој, још да је 
произвољно тумачим, као да на њу имам тапију. 

Оборих уљаницу са нахткасне. 
Маслинастозелена течност разлила се до клавирских педала, правећи плитку локву. 
Ватра је лизнула расути петролеј. 
Угледах своју Ружу као порцеланску лутку за клавиром.  
Свирала је Чајковског. Октобар. 
Бунтовно је распустила ватреноцрвену косу. 
„Професоре, хоћете ли ме оженити?”, пламсало јој је враголасто у очима. 
Погледах уснулу Марију. Бледило се враћало на њено издужено лице, лепо као мајчино. 
Коља је лебдео испред прозора, замахивао је рукама као крилима. 
Мачке се узјогуњене разбежаше уз дреку и режање. 
Смотах уже око врата. 
Привезах га чврсто у чвор.  
Роза ме је и даље ћутке посматрала. 
Искочих кроз прозор. 

 

Млад умире кога богови воле; мене је, изгледа, Перун баш заволео! 

 

Тихо, скамењеним сузама, молила је Ружа оно мало пријатеља и познаника на мојој сахрани 
да нико не говори, јер је знала да би и њих преко ноћи могао прогутати мрак. Била је кева не 
само нама у породици него и онима које није познавала, а које је волела као своје. 

Тражила је да оставе отворен ковчег на раскршћу, насред Новог гробља, препуштајући 
га гробарима. С тог места се сасвим јасно видела хумка поред ископане раке.  

„По Веселина треба да дођу његови, а неће доћи све док смо ми овде. Ајдемо, да им не 
сметамо!”, казала је ужурбано, узела Марију и Кољу под руку и нестала у песковити ваздух.  

Угодила је мојој паганистичкој жељи да ме оставе демонима Доњега света у апотеози 
раскршћа, златног од августовског сунца.  

Али је нико није послушао.  
 

Над отвореном раком говорио је Миодраг Ибровац, а после се дрзнуо да све доведе до суза и 
мој студент Богдан Рашић. Задивљује ме храброст без предрасуда, што сам ипак сматрао 
привилегијом младих.  

Знали су ме као професора који кад узме студента под своје, не испушта га ни на трен 
док га не доведе до циља. Богдана сам провео кроз докторат, што није било тешко, волео је 
класичну филологију и мртве мисли и језике, а и није ми противречио.  

Али Војислав Ђурић? И он је погнуте главе мирно пратио док су набацивали земљу на 
мој ковчег. У рукама је држао некакав коров или кртолу, нисам био сигуран. Видео сам да га 



Лаура Барна                                                                                               Одломак из романа "Пад клавира" 

 4 

је, сачекавши да се сви изредају, убацио уместо грумена земље на мој ковчег. И видео сам 
како се одбио од глатког поклопца и пао право пред његове ноге. 

Е, тај ћудљиви младић ме је баш намучио за живота, радозналост га је нагонила да 
отвара нове видике за које би му спласло интересовање чим би загребао суштину. „Знам ја 
то, професоре”, заљуљао би господствено големо тело и изазвао јарост у мени, и због 
надмоћне висине и због дрскости. Не знаш, само богови све знају, а ти си смртник, младићу, 
одговарао сам му и одводио га до библиотеке Семинара за класичну филологију, где сам га 
пуштао да ради и ноћу.  

Неометан жамором и упадицама студената, али и асистената и професора, некада је 
остајао и до јутра. Затицао бих га наднесеног над књиге и свеске, с још упаљеном лампом, 
свежег и одморног, као да сам га оставио пре само који тренутак. Очи су му блистале жаром 
трагача. И у њима сам препознавао сопствену луцидну страст. 

С њим баш није било лако, једва сам га натерао да заврши одлично постављену идеју и 
разраду докторске дисертације. Дах су ми пресекле већ прве две главе његове тезе 
„Тужбалице у светској књижевности”, али сам из неког страха да се не погорди и не 
посустане бирао речи преводећи их у одмерени подстрек: Наука тражи не да сâм тужиш, 
него да тумачиш тужбалицу. И мислим да га је моја примедба смртно увредила, али се 
правио да је не примећује, и није ме напуштао. А ја нисам одустајао од критике јер сам био 
убеђен да му њоме помажем. 

 
И док су ме сахрањивали без моје Руже, мог Коље и моје Марије, кружио сам око парцеле 33 
на Новом гробљу, баш као и оног неуобичајено топлог 9. октобра 1953, када је Ибровац 
одржао још једно пригодно слово на сахрани Анице Савић Ребац. Била је то спона за коју 
смо само нас двоје могли знати, држећи се подруку над шачицом ожалошћених. 

Срећа да моја Ружа није била ту. 
 

Лаура Барна 
Одломак из романа Пад клавира 

Београд, септембар 2013 
 


