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Још једна промоција или Дидаскалија о души 

Двојица драмских писаца, један старији, други млађи – од којих је први 
некадашњи министар, велики друштвени прегалац, те непомирљиви борац на 
пољу културне баштине, док је други, ако ништа друго а оно бар честит 
човек – та двојица писаца, дакле, седела су тог преподнева у соби једног 
београдског хотела. 

Обојица су ћутали. Да ли зато што нису имали шта да кажу, или стога што су 
у својим главама писали некакве нове драмске комаде – никад се неће 

сазнати. Оно што је извесно, јесте чињеница да су у том тренутку јели свеж, врућ бурек са 
сиром, увијен у замашћени папир. 

Старији, прегалац – висок, крупан човек нешто дуже косе и неговане браде, мало погурен на 
ниској фотељи – прстима је ломио комадс реш печеног тсста, па их усредсређено жвакао. 
Притом је одавао утисак некога ко је помало уморан од свега – као да се током година 
нагледао и овога и онога, па је сада једно од највећих задовољстава налазио управо у том 
преданом жвакању бурека. Млађи, амалин – кратко подшишан, радничких руку, зубима 
кидајући бурек из масне гужве папира – знао је ипак да је тај и такав изглед његовог старијег 
колеге варка. Јер, ако је тело и мировало – душа је радила своје. Она је ковала планове, 
независно од бурека, хотелске собе и наизглед одсутног лица. У тим плановима један 
часопис, једна едиција и једно друштво – већином идеалистички опредељених чланова, коме 
су обојица припадали – заузимали су врло високо место. 

Соба је била као и све хотелске собе, а опет другачија: без кревета, са вишком столица, пуна 
књига сложених у хрпе или увијених у гломазне пакете. На зидовима су висили урамљени 
плакати позоришних представа, па један календар који би, по изгледу, више одговарао каквој 
мајсторској радионици. Речју – чудни људи, чудно место. Гледано са стране, добијао се 
утисак да се ту одвија неки тајанствени обред: мучаљиви скуп двојице мушкараца, њихови 
уздржани покрети, немушто присуство скривене законитости тока тог састанка, приношење 
жртве у виду заједничког обеда – а све то, очито, у циљу обављања некакве мистериозне 
делатности. У тој соби, заправо, одвијао се претпоследњи чин једне замршене драме. Она је 
садржала много рада, уложеног времена, добре воље и тешко напабирченог новца, а њени 
актери били су предани људи од којих је сваки понешто дао. 

Био је почетак фебруара, усред благе и осунчане зиме. Кроз не баш чисте хотелске прозоре 
пуцао је поглед на београдске улице, кровове зграда, на широко плаво небо. Град је живео 
својим свакодневним животом и наоко све је деловало нормално. А није било; не само тог 
дана, већ свих тих дана – и тих година. 

Тога јутра у град је пристигао један страни државник; дошао је, без трунке срама, да 
преговара о отимању душе земље, да прети, обећава и уцењује. Скорашњи ратови, завршени 
и незавршени, па политичка превирања, издаја, продаја и обмана однели су људе, посејали 
пустош и безнађе, Једни су се богатили. Други су се патили. Знак крста стављали су на себе, 
с подједнаком лакоћом, и верници и неверници. Силници су се силили, немоћни стискали 
усне, шкрипали зубима, ћутали... 
Ћутала су и два драмска писца, доручкујући у соби хотела.
– Ово је прави бурек, – наруши тишину старији. 
– Јесте, – одврати млађи преко залогаја, па шаком обриса мрве с усана. 
– Прави. 
Кад су завршили с јелом, сваки је пажљиво опрао руке – не као Пилат, већ као родитељ кад 
узима дете. Затим старији писац отвори торбу. Из ње извада две кесе. 



– Колико? – упита млађи. 
– Четрдесет, – рече старији. Мало размисли, па додаде: – Стави још десет. Педесет. 
Нису они имали никакве материјалне користи од тога што су радили. Нису корист имали ни 
остали – окупљени око истог посла – што ће сат времена доцније доћи у једну другу собу: 
непроветрену, помало загробног изгледа, увела сјаја и високе таванице. Ту ће, сви заједно, у 
последњем чину драме стварања скромно прославити још једну у низу малих, али 
драгоцених победа над црнилом свакодневице, охолом администрацијом и неизвесном 
будућношћу. Губљење времена – рекли би неки. Али, живот душе има своје законитости. 
Прва је ова: који душом живи – не погађа се. 

Сишли су пешице низ степениште. Старији писац остави кључ на рецепцији – А наша 
Драма, – рече, пошто се нађоше на улици, – излази, ево, већ пета година. 

Млађи се кратко прерачуна. – Пета, – климну главом. – Пролази време. 
Па се утопише у реку пешака и возила на прометном градском тргу, носећи кесе пуне нових 
књига са мирисом свеже штампарске боје. 


