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Марија није могла да заборави да је, давно, заједно са 

мном, на Змајевцу, међу многобројним звездама којима се 
осуло небо, једне топле ноћи у августу, тражила звезде које 
су засветлуцале кад смо се ми родили. Уверавао сам је да је 
она рођена под срећном звездом, једном од оних звезда које 
непрекидно просипају златан сјај у белу месечину. А моја 
звезда је међу оним малим звездама које једва трепере и чи-
ји се сјај повремено сасвим гаси у белој месечини, тужно 
сам јој говорио те ноћи. Она се смејала и уверавала ме да не 
верује да од распореда звезда у време њеног рођења зависи 
њена судбина. Тада није веровала ни да свака љубав има 
тужан крај, нити је знала да само једина и права љубав не 
сагори после тужног растанка. А није знала ни да ће, кад се 
њена звезда на небу угаси, на земљи, у животу, остати све 
што је створила и све што је волела, и да ће трајати док 
време не избрише сећање на њу и на оне који су је волели. 
А кад је, много година касније, схватила зашто је плакала 
кад је дошла на овај свет и зашто ће на онај свет отићи ћу-
тећи и без суза у очима, дошла је са мном поново у Долове 
да ми каже да у животу нема среће без љубави, али ничија 
љубав није вечна. 

Ни ја нисам прежалио нашу љубав, а знам да нема среће 
без љубави. Не заклињем се више у вечну љубав, али жи-
вим некад срећан а некад несрећан због тога што у животу 
ничија љубав није вечна. А лети, на бледом небу изнад До-
лова, у млечној месечини августовске ноћи, блистају и тре-
пере исте звезде. Не знам ко негде заплаче кад се угаси јед-
на звезда падалица падајући кроз мрачни простор свемира.  

А ноћас, између мене и тамног бездана, на небу, горе 
звезде и ћути ужарен, пун месец. Ја се, још једном, можда 
последњи пут, будан, сећам Марије и наше љубави. Не знам 
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чека ли ме, нити знам да ли ћу је наћи, на небу, изнад обла-
ка. 

* 
*              * 

Кад сам попио кафу и завршио разговор са колегама на 
Уролошком одељењу, са петог спрата лифтом сам сишао у 
приземље нове болничке зграде. Пошао сам у град да пре 
подне обавим доста послова и купим намирнице које су ми 
у стану или у Доловима биле потребне. Хтео сам да избег-
нем подневну врућину јер је био топао летњи дан. У холу и 
на улазу у болницу било је доста света. Журио сам, па се 
умало нисам сударио са једном женом која је, отварајући 
врата, пошла у зграду. Застао сам и извинио се. Она се вра-
тила пред улаз и рекла: 

– Ништа, ништа! Прођите! 
Препознао сам боју тог тихог гласа, тргао се, па сам се 

вратио мало уназад, придржао отворена врата и рекао: 
– Изволи! Уђи, Марија! 
Не гледајући ме, пролазила је поред мене, а ја сам јој се 

извињавао: 
– Опрости, Марија, нисам те одмах препознао! Одавно 

се нисмо видели. 
Она је застала, окренула се, погледала ме радознало и 

одговорила ми: 
− Хвала, Богдане! Немој се извињавати. 
Обоје смо били много збуњени и изненађени. Она је 

ушла у хол, а ја сам пошао за њом и замолио је: 
– Стани, молим те! Кад смо се већ срели, и кад сам, 

после много година, у ситуацији да ти се обратим, морам да 
ти кажем да желим много штошта да те питам. 
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– Овог пута се нисмо могли мимоићи јер на вратима не 
постоји друга страна улице – озбиљно је рекла и чудно ме 
погледала. 

– Не бих ја прешао на другу страну улице – уверавао 
сам је.  

– Изненадила сам се кад сам схватила да си ме познао, 
после много година. А шта би ти, после толико година ћу-
тања, сада да ме питаш? 

Стајали смо у пространом холу. Од превеликог узбуђе-
ња, глас ми је подрхтавао кад сам јој рекао: 

– Па, поред осталог, питаћу те и зашто си, некад давно, 
неколико пута прешла на другу страну улице кад сам ти 
ишао у сусрет. Мени се тада учинило да си због мене пре-
шла на другу страну улице? 

– Касно је да о томе причамо. А ја сада много журим. 
Понудио сам јој помоћ ако жури на неки лекарски пре-

глед. Она ми захвали на пажњи, рекла да има договорен 
интернистички преглед, па жури да не закасни да се у зака-
зано време јави сестри у амбуланти. Рекао сам јој да и ја 
журим јер данас имам доста обавеза у граду, али ћу је саче-
кати у холу док обави преглед. Није хтела да је чекам. За-
молио сам је да предложи кад ћемо се и где наћи да јој 
испричам зашто сам се много узрујао кад сам је срео. 
Погледала ме замишљено и рекла да је предвече позовем на 
број телефона који ми је записала на парчету хартије.  

Отишла је, а није се окренула да види да збуњен гледам 
за њом све док се није изгубила међу другим људима у ход-
нику који води до лифтова у овој великој болничкој згради. 
У моме невидљивом осмеху будили су се дани наше младо-
сти. 

Полако сам изашао из болнице. Био сам веома узбуђен. 
Као некад, кад сам био млад. 
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Ни познаници које сам срео у граду, ни пријатељи са ко-
јима сам причао, ни рођаци који су ме видели, ни Милена и 
зет нису ме питали зашто сам тог дана био веома замишљен 
и расејан. Крио сам да сам радостан што сам после много 
година видео и чуо жену коју никад нисам могао да забора-
вим. 

По повратку из болнице седео сам у своме стану сећају-
ћи се своје младости, кад сам заволео девојку Марију. Пи-
тао сам се зашто јој је, кад ме је срела, глас био мрзовољан. 
Можда зато што није могла да избегне сусрет са мном, или 
због тога што ме презире и мрзи? А можда ми се само учи-
нило да јој је непријатно што смо се срели? Нисам смео да 
верујем да ми се учинило да ме радознало гледала. Не знам 
шта је значио њен благ осмех кад је поменула другу страну 
улице. Било ми је драго што ми је дала број телефона и 
пристала да је позовем, а плашио сам се да ће наш телефон-
ски разговор бити непријатан. Помишљао сам да ми је 
можда записала погрешан број телефона да би избегла даљи 
разговор. Због тога сам нестрпљиво чекао да прође попод-
невна врелина топлог јулског дана, па да јој се јавим и да је 
позовем да вече проведемо у граду како она буде желела. 

Око деветнаест часова, сав устрептао од неке давне 
чежње, али и због тога што сам бринуо да ли ће ми се јави-
ти и шта ће рећи, пажљиво и полако сам бирао бројеве ње-
ног телефона. Кад сам чуо њен глас и реч да, обрадовао сам 
се и рекао јој: 

– Ја сам, Богдан. Договорили смо се да ти се јавим у ово 
доба. После много година, још увек желим да те видим и да 
са тобом причам. 

Учинило ми се да се насмејала, као некад, кад ми је 
погледом говорила да ми не верује, а онда ми озбиљно 
рекла: 
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– Да, данас сам обећала да ћу ти се јавити кад ме позо-
веш. После сам размишљала и питала се има ли смисла да, 
после свега што нас раздваја, причам са тобом. Ја сам 
мислила да си ме заборавио, а ти кажеш да желиш да ме ви-
диш. 

– Нисам те заборавио нити сам преболео изгубљену љу-
бав. Ти си са мном била и кад сам у санаторијуму умирао и 
кад сам се жив вратио у Долове и почео нови живот. Твоје 
тужне очи и твоје лековите руке су ме у сновима и на јави, 
невидљиве, чувале да бих те једном срео и рекао ти да сам 
се због моје мајке Јелене и због тебе са пута смрти вратио 
на пут живота. А кад сам оздравио, ти си већ била туђа же-
на. Ја више нисам имао право да те зовем нити сам себи мо-
гао дозволити да ти кажем да сам се због тебе вратио кући. 
Хтео сам да будеш срећна мајка и верна супруга своме му-
жу. Пошто си сада слободна жена, ако те овим речима под-
сећам на дивну младост коју ја волим и успомене на њу чу-
вам у своме срцу, изађи да те видим. Ако не дођеш, знај да 
сам те увек искрено волео. 

Марија је ћутала. А ја сам чекао да чујем шта ће ми ре-
ћи. 

После дуже паузе тужно је рекла: 
– Да, после много година, поново смем да те видим, а 

можда и желим, Богдане. 
Обрадовао сам се и упитао је: 
– Кад и где да те чекам? 
– Као некад, чекај ме на мосту, на раскрсници улица, 

под трешњом. Пођи ми у сусрет кад ме угледаш да силазим 
стрмом улицом. Доћи ћу у осам сати, као некад, давно, у 
току школског распуста. 

– И сада је школски распуст, а ми смо старији и озбиљ-
нији. Ја ћу доћи пре осам. Чекаћу те. Пожури! Хоћеш ли? 
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Она ми није одговорила. Прекинула је разговор. А ја сам 
устрептао од среће што ће доћи, што ћу је видети и што ће 
знати да је још увек волим. 

Не знам што ми није, као некад, шапнула: 
– Пожурићу! 
Спустио сам слушалицу. Размишљао сам зашто је поме-

нула мост и трешњу. Можда су је растужиле и обрадовале 
истовремено навреле успомене из давне младости? Или је 
покривала мржњу коју је осећала због тога што јој нисам 
дозволио да ме лечи кад сам био млад и много блед. А онда 
сам помислио да ће се можда предомислити и неће доћи. 
Ако дође да ме види, можда ми неће веровати кад јој кажем 
зашто јој толико дуго нисам рекао да сам знао где и како 
живи. 

Седео сам у соби и размишљао како да се понашам пре-
ма Марији. Време је споро пролазило, а ја сам био веома 
узбуђен. Нисам знао да ли да се извињавам и како да се 
оправдам, или је боље да њу окривљујем што ме није чека-
ла. А одлучио сам да јој искрено објасним због чега се мно-
го година нисмо срели. 

Око пола осам пошао сам да је чекам.  
Пре осам био сам на раскрсници. Нестрпљиво сам оче-

кивао кад ћу је угледати како силази стрмом улицом, пуном 
људи. Пажљиво сам загледао у то мноштво да бих је угле-
дао и познао. 

Као што сам и очекивао, она је, озбиљна и достојанстве-
на, иза једне групе младића и девојака, полако ишла према 
мени. Није журила лаким девојачким ходом и није се осме-
хивала прилазећи ми. Брзо сам јој пошао у сусрет. 

Прилазећи јој, уочио сам да сада нема крхку виткост де-
војке коју сам волео, али да чува лепоту зреле жене. Има 
стас витке жене средњег раста. Смеђа свилена хаљина благо 
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је падала на облине њеног зрелог тела. Праву, смеђу косу 
поделила је правим раздељком на врху главе и савила у 
пунђу. На слепоочницама косу, једва приметно прошарану 
ретким седим власима, украсила је малим шналама боје 
злата. На ситном и дугуљастом лицу, испод ненабораног 
чела и смеђих, лепих обрва пажљиво су ме гледале њене 
радознале очи боје зрелог лешника. Узак правилан нос, са 
правилном горњом линијом, и мало пуније усне чинили су 
лепим њено бледуњаво лице. А у изразу њене душе на лицу 
без шминке, са благим слојем кармина нежне црвене боје на 
уснама, смењивао се траг збуњености и тихе сете. 

Кад сам јој, при сусрету, пружио обе руке, пружила ми 
је само десну руку, а ја сам њену шаку прихватио обема ру-
кама и радосно рекао: 

– Драго ми је што си дошла да те видим и да те поново 
нађем. Зовем те да ми се вратиш, па да опет будем срећан. 

Она се тргла, строго ме погледала и замислила се. Ни-
сам знао да ли сам је увредио или обрадовао. А онда ми 
рекла: 

– Подсетио си ме да сам некад била млада и да сам во-
лела да слушам како ми се удвараш. А што се тиче твог по-
зива, признаћу ти да те не могу поново наћи јер те никада 
нисам изгубила, ни у успоменама, ни у сновима. Видим да 
си сада други човек, много старији. Претпостављам да си 
одсањао и преболео многе мале и велике љубави. Због тога 
одавно, и никада више, не можеш бити само мој мили, сав. 
И ја то никад нисам прежалила. Све сам ти опростила, а 
ништа нисам заборавила. А вечерас ме немој лагати јер о-
давно знам да ниси мој. 

– Жао ми је што нисам твој. Можда је то због тога што 
сам, давно, кад сам први пут лечен у болници, схватио да је 
у мени умрла једна девојка јер ме није волела онаквог какав 
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јесам. А кад сам се вратио из санаторијума и оздравио, 
схватио сам да сам ја умро у твом загрљају јер си ти тада 
већ била у срећном браку. Тада сам разумео да свака љубав 
има крај. После сваке прекинуте љубави, неко дуго плаче. 
Ја нисам плакао, али сам био много тужан и кајао сам се 
што сам ти у последњем писму рекао да више не смем да те 
волим.  

– Не знам ко је умро и у чијем загрљају је умро – комен-
тарисала је. – Бојим се да ћемо се посвађати пре него што 
ми испричаш где си био и шта си радио откад ниси са мном 
– насмејала се и рекла да не воли да причамо о томе ко је 
умро и у чијем загрљају. 

А ја сам и даље говорио о љубави. 
– Тада сам разумео да је љубав слична тешкој болести са 

неизвесном прогнозом. Такву љубав многи људи никад не 
доживе, а ретко ко се излечи од ње. Срећни су сви који су је 
доживели, нарочито они који су је преболели. Лагао бих те 
кад бих рекао да ту болест нисам преболео, али је истина да 
се нисам сасвим излечио. 

Марија ме тужно погледала. Учинило ми се да је поже-
лела да ме загрли, или сам погрешно протумачио њен уздах. 
Тихо ми је рекла, шапнула ми: 

– Ако си, давно, умро у моме загрљају, никад ниси умро 
у мојој души.– Ућутала је, прибрала се и гласније рекла: – 
Али ти знаш да сам ја сада мајка и бака, а не девојка коју си 
ти волео. Пошто сам слободна жена, удовица, драго ми је да 
се сетим своје златне љубави и твојих лепих прича. Изашла 
сам да ме вечерас водиш у неку летњу башту, на пиће, јер 
не можемо ићи у посластичарницу ,,Нада” на баклаве. 

Нисам одмах у овој озбиљној жени могао да видим о-
самнаестогодишњу веселу девојку коју сам водио у посла-
стичарницу на баклаве. Тада сам у њој будио љубав девојке 
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која ће бити моја жена, а сада покушавам да у туђој жени, 
мајци и баки пробудим ону девојку која је мене волела. Ова 
жена је имала боју Маријиног гласа, боју Маријиних очију 
и лице које је личило на Маријино, раст и стас који ме под-
сећао на Марију, али коса није више имала сјај природне 
свиле. Савијена у пунђу, њена смеђа коса у густим праме-
новима није падала преко увета на њена права рамена и бео 
врат. Због тога сам јој рекао: 

– Знам да си ти имала диван брак, поштујем те као мајку 
и баку, а волим те због зрна твоје златне девојачке љубави. 
Пошто више нема посластичарнице, предлажем ти да идемо 
у башту пред ,,Градском кафаном” на Тргу партизана. 
Можда ћеш, уз пиће и шум воде са еснафске чесме, поново 
наћи момка који те нашао и заволео на једном вашару у До-
ловима. 

Она је пажљиво слушала док сам ја причао, слободније 
ме гледала и ћутала. Мени се учинило да о нечему размиш-
ља или се нечега присећа. А онда се насмејала и одлучно ми 
рекла: 

– Ја сам удовица, ти причаш да си разведен, па можемо 
слободно проћи кроз град и вече провести на Тргу партиза-
на, поред чесме. Можда ћу те поново наћи, али онаквог ка-
кав си сада. Не знам да ли ћу моћи таквог да те волим – за-
гонетно се насмејала и пошла са мном на Трг. 

Нисам је питао коме сам причао да сам разведен. Схва-
тио сам да она зна и да јој је драго због чега сам то другима 
причао кад су ме питали зашто се нисам оженио. Зато сам 
јој рекао: 

– Али никоме нисам причао да на нашој свадби није би-
ло сватова, ни кума, ни старог свата, а свима сам рекао да 
сам се развео са женом кад сам био уверен да са мном неће 
бити срећна. То сам учинио јер сам је много волео. Многи 
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то нису могли да схвате, а ја нисам желео да им објашња-
вам. После нашег растанка никад никоме нисам тебе поми-
њао, па нико није могао да открије тајну коју смо знали са-
мо ти и ја. 

– Ни ја никоме нисам причала кога сам највише волела. 
Само у мојим успоменама живи бледолики витки Богдан. 
Вечерас га препознајем по прамену косе који ти пада на че-
ло. Сећам се како сам се некад радовала што ћеш ме чекати 
на мосту. Зато ћу опет с тобом поћи у град да ти, поред 
чесме пред ,,Градском кафаном”, кажем зашто смо се слу-
чајно срели на улазним вратима болнице. 

– Радознао сам. А реци ми зашто си нагласила реч слу-
чајно. 

– Да сакријем ко ми је рекао да те ту и у то доба сачекам 
– смејала се весело. 

– Ко ти је то рекао? – питао сам је, зачуђен. 
– Један анђео, чувар наше љубави. У сну. Веруј ми – 

шапнула ми је. 
– Како је име том анђелу? 
– Он нема ни име ни презиме; он је анђео. Само он зна 

шта ћу да те питам, вечерас, у башти ,,Градске кафане”. 
– Ја не верујем у снове. 
– А ја верујем јер ми се и овај сан остварио: случајно 

сам те срела, а намерно сам одлучила да те питам пишеш ли 
још песме. 

Нисам очекивао да ме то пита, нити сам знао због чега 
ме пита. А сећао сам се како ме пажљиво слушала кад сам 
јој читао туђе и своје песме, некад, кад смо веровали да је 
наша љубав вечна. А рекао сам јој: 

– Не, не пишем песме. 
– Зашто? А пожелела сам да ми прочиташ неку твоју 

песму. 
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– Ако то желиш, написаћу песму само за тебе. 
– Обрадоваћеш ме ако ми испуниш још једну жељу. 
– Само реци шта желиш. 
– Казаћу ти зашто сам те данас случајно срела кад буде-

мо пили кафу и чућеш моју жељу. 
– Хајде да идемо пред ,,Градску кафану”, да ти обећам 

да ћу испунити све твоје жеље. 
– Хајдемо! 
Због узбуђења које сам осећао нисам обраћао пажњу на 

буку аутомобила који су се кретали у оба смера, ни на жа-
мор људи који су ишли тротоаром главне улице. Гледао сам 
Марију и био радостан што је она расположена и што се се-
ћа наших љубавних састанака и песама које сам јој читао. 

Крошње дрвореда, куће и улицу којом смо ишли грлио 
је сутон. Улична расвета није дозвољавала да ноћ са окол-
них брда сиђе у град, а благи поветарац је гасио врелину 
јулског дана. 

Ишли смо полако. Често смо застајали да боље чујемо 
шта смо једно другом рекли. 

Сећали смо се сутона кад смо, некад, држећи се за руке, 
главном улицом ишли према дану нашег венчања и зајед-
ничког живота. Будили су се снови који се нису остварили. 
А причали смо зашто смо баш тог дана били у болници, ка-
ко смо доживели наш изненадни и неочекивани сусрет, шта 
смо радили тог дана и зашто смо са зебњом очекивали мој 
телефонски позив. 

У млечној светлости летњег сумрака погледом сам ми-
ловао њену косу и профил њеног лепог лица. Сећао сам се 
њене дивне, свилене косе. Она је то приметила, тихо се 
насмејала и рекла ми: 

– Не гледај твоју заборављену Марију. Ти знаш да сам ја 
одавно, и још увек, туђа Марија. 
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– Ја будим у теби моју Марију која још живи у златном 
зрну твоје девојачке љубави – одговорио сам јој. 

Она се насмејала и упитала ме: 
– Како то ти знаш? 
– Знам да у теби још живи моја Марија јер ти вечерас 

ниси прешла на другу страну улице кад сам те срео испред 
моста. 

– На другу страну улице сам прешла давно, одмах после 
удаје, да бих избегла сусрет са тобом. Ја сам тада живела 
између снова у којима си са мном био ти и јаве у којој је са 
мном био Јанко. Нисам знала како бих се понашала да си 
ми тада пришао, па сам зато прешла на другу страну. Ти 
ниси пошао за мном. Тада сам била сама. А кад сам те срела 
други пут, била сам са Јанком. Ниси ме ни погледао. После 
смо се ретко виђали, а понашали смо се као да смо се 
посвађали, па не говоримо. А данас смо проговорили, па за-
то идемо заједно, истом страном улице. 

– Опрости ми што нисам потрчао за тобом кад си пре-
шла на другу страну улице јер сам и ја теби опростио што 
си то учинила. Од вечерас ћемо, надам се, увек ићи заједно, 
истом страном улице. 

– Нећемо ићи увек заједно, а нећемо се на улици ни ми-
моилазити као да се не познајемо. 

– Ако у теби пробудим моју девојку Марију, договори-
ћемо се да увек идемо заједно. 

– Можда ћеш твоју Марију и пробудити – весело се 
смешкала. 

А кад смо стигли на Трг, нашли смо слободна места за 
столом у углу баште пред ,,Градском кафаном”, недалеко од 
еснафске чесме. 

Те вечери, уз роштиљ и црно вино, подсетили смо се 
зашто смо се растали. 




