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Славица Гароња

ИЗ СНА У САН
Дневник Ленке Дунђерски

ПРОМЕТЕЈ

Господин Лаза

У Чибу, лета Господњег, 1891.
Данас сам га видела први пут. Дошао с мојим оцем.
И бата Богдан ми је толико причао о њему док сам
ономад боравила на његовом имању код Бечеја.
Његова слава ишла је испред његове појаве.
Док сам их посматрала кришом кроз прозор моје
собе како излазе из кочија, приметила сам да има гибак,
поносит ход, принчевско држање.
Како бих га описала?
Разбарушене косе, узвинутих бркова који више одају
неки театарски ефекат, очију округлих и испупчених,
у којима се огледа велика умност и душевна дубина… Не
знам да ли сам се добро успела изразити на српском.
О мушкима колико знам, он није онај који би на први
поглед занео неку девојку. Мада, у младости, мора да је
био леп.
Код нас ће у гостима у Зимороду одсести неколико
дана. Отац ће приредити и пријем у његову част.
Мислим да ћу имати прилике с њим дуже говорити и боље
се упознати, нарочито с његовим прелепим стиховима,
од којих многе знам, нпр. „Звоно“ и често у друштву
рецитујем напамет.

3

Дворац Зимород (Алкион)*, лета Госп., 1891.
Пријем у част Господина Лазе протекао је како се
само пожелети може. Били су ти сви: моја браћа, моје
удате сестре, Милка и Олга, које су дошле специјално
за ову прилику, чак и моје дружбенице из завода, дошле
кочијом из Новог Сада, док је Бранка стигла из Сомбора.
Овде ће остати више дана. Родитељи су били баш срећни.
Господин Лаза је све даме шармирао, а када сам им се и
ја придружила, уделио ми је комплименте на пет језика!
И после, чини ми се, да је разговарајући са њима,
час немачки, час француски, упирао своје очи
најчешће у мом правцу. Разменили смо
неколико речи на француском (с којим ја
нисам тако добра као са немачким), а онда
ме је свечано замолио да би имао ретку
срећу чути нешто да им одсвирам и
отпевам на клавиру. Наравно да сам
пристала. Та, то је моја најмилија
забава! Села сам за наш старински
клавир (Sohn Wien) који ми је Оца купио
кад сам имала само четири
р године,
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* Зимород (Алкион) означава птицу
срећног предзнака, која прориче срећу

