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1. 

a parobrodu je ono malo putnika bilo raštrkano ispod palube. Bilo je 

hladno; sedeli su stisnuti po ćoškovima; neki su patili od morske bolesti, 

ali su se trudili da to prikriju; drugi, koji su bili iskusni pomorci, hvalili su se 

time pred svakim ko je hteo da ih sluša. Edevart je s palube sišao dole. 

Tri muškarca kartala su se u sitne uloge. Smejali se i brbljali i lupali po 

stolu; sedeli su na vrećama i sanducima, a sto im je bila prazna bačva, 

okrenuta naopako. Tu i tamo pili su iz boce. 

Mlada žena, čija je glava bila umotana u nekoliko vunenih marama, 

stenjala je od morske bolesti i ležala kao da je život iščileo iz nje. 

Uskoro ćemo uploviti u mirne vode, tešio ju je Edevart 

Pogledala je mrtvim očima u njega i ništa nije rekla. Seo je pored nje, 

gledao u njene cipele i razmišljao. Brod se sad ljuljao sve manje i žena je 

živnula. Upustili su se u razgovor. Žena je putovala na operaciju u Bodo, 

nešto joj je bilo u grlu. A kuda ti putuješ? pitala je. Edevart neodređeno 

odgovori da još nije sasvim odlučio; možda će prilično daleko. Žena je imala 

više nego dovoljno svojih briga i nije dalje zapitkivala. Vreme je prolazilo. 

Kartaroši su ga pozvali i pitali ga hoće li da im se pridruži u igri. Ne, nije 

bio raspoložen. Možda ga muči morska bolest? Edevart se nasmeši, odmahnu 

glavom i reče da je on stari pomorac. Dođi, popij malo! rekli su. Prišao im je 

i otpio iz boce. To je bila blaga rakija, ništa od čega bi se čovek napio. 

Muškarci su bili s juga, mornari otpušteni s brodova, koji su pokupili ribu 

gore na Lofotima i otplovili dalje, na svoja mesta za sušenje. Ljudi su imali 

plate u džepovima i bili su dobre volje; išli su svojim kućama i radovali su se 

tome. A kuda će Edevart? I drugi put je neodređeno odgovorio. 

Ah, kuda on sad ide? 

Ostavio je svoju odeću od voštanog platna u ribarskoj kolibi kao znak da 

mu tako nešto zaista nikada više neće trebati; ali duboko u sebi bio je vrlo 

nesiguran. Da sve ostavi i pođe na daleki put - ali kuda? Da, on je razmišljao 

o odlasku i čak je govorio o tome, ali kada je trebalo odlučiti, kolebao se. 

Uostalom, odakle mu novac za daleko putovanje? Sve je bilo tako 
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neodređeno, pa je bilo prirodno što se nije svečano oprostio od svojih 

drugova. 

Šta je u stvari bilo s Edevartom? Šake su mu bile velike i snažne, žile su 

mu bile zdrave, ali duh mu je bio rastrojen. Eto njega, otplovio je prazan, kao 

beskućnik; malo-pomalo i nigde više nije spadao; kud god pošao, vukao je za 

sobom svoje korenje. 

Kartarošima ničim nije bila uzvraćena njihova ljubaznost prema njemu. 

Nije hteo da se priključi igri, niti je voleo da pije. Na kraju su stekli utisak da 

je neki vernik, pa su shodno tome i govorili. Ima različitih gledišta o kartanju, 

rekli su. Neki ljudi misle da je to greh. Neki ljudi misle da je i piće greh, rekli 

su, gledajući u njega. Edevart nije hteo da im kvari zabavu. Glasno se 

nasmejao i rekao da je baš dobro popiti. I zahvalio im je na rakiji. Pokupio je 

ponešto iz repertoara svog prijatelja Avgusta, pa je čak i preterao: rekao je 

kako je više nego jednom previše popio, ali to ostavlja vrlo gadan mamurluk. 

Uh! Ljudi se nasmejaše, klimali su glavom i tapšali ga po leđima. 

Imaš li neki sat, da se zamenimo? upita jedan. Edevart odmahnu glavom. 

Oni su navaljivali i sasvim otvoreno pitali: Ali ti sigurno imaš neki sat? 

Edevart okopča kaput i pokaza im sat. Mislio je da će ih time ućutkati, ali to 

nije bilo lako. I drugi su imali satove, koji su godinama išli tačno u minut i 

nikada im nije trebala popravka. 

Gde si kupio svoj sat? 

Od Papsta, reče Edevart. 

Od Papsta? 

Da, Papst je sasvim dobar. Ima satove od jednog pa sve do dvesta talira. 

On vara samo bogate ljude. 

I ja sam svoj kupio od Papsta, reče jedan od njih. Najbolji njegov sat, s 

doživotnom garancijom. Daj da vidimo tvoji 

Edevart ga je prinosio drugima na uvo da bi čuli kako besprekorno kuca, 

ali im nije dopustio da ga otvore. Uvredili su se zbog toga, pa su rekli: Ma to 

nije zlatan sat! Nešto su se došaptavali, povukli se i držali se zajedno protiv 

njega. Opet su započeli svoju igru utroje, a Edevart je posmatrao. Onda je 

došlo do onoga što se obično desi u tim prilikama: sporečkali su se oko 

nekoliko bakrenjaka. Edevart reče: Hoćete li da ja kažem svoje mišljenje? Da, 

rekoše svi zajedno. Edevart, budala, okončao je raspravu, ali su ga oni koji su 

izgubili sad popreko gledali. 

Vreme je prolazilo. 



Brod je pristao u nekoj luci. Žena koja je patila od morske bolesti 

dovoljno se oporavila da može da ustane; stresla je svoje suknje i uredila se, 

a onda otvorila pletenu korpicu s jelom i počela da jede suve kolačiće. 

Edevart joj je doneo šolju kafe iz brodske kuhinje, rekavši da će joj to dobro 

doći. Ona mu se ljubazno zahvali i ponudi mu kolačiće. Upustili su se u duži 

razgovor. 

Da, trebalo je da bude operisana u Bodou. Njen muž će se naći tamo s 

njom. On dolazi s juga, trguje naokolo s robom koju nosi u vreći, on je torbar 

koji prodaje robu po kućama. Već mesecima je odsutan. Od silnih snova i 

čežnje nije to više mogla da izdrži. Živeli su zajedno samo nekoliko nedelja 

posle svadbe, a onda se on vratio svom poslu, putovao je kojekuda i bio 

izložen svim mogućim iskušenjima. Poneo je svoj venčani prsten, ali ko zna, 

možda ga je i stavljao u džep - nek mi bog oprosti grešne reći! Ali sada će doći 

da se vidi s njom. .. 

Za vreme razgovora odvezala je marame sa vrata i oko glave i sada je 

sedela slobodnog lica. Bila je mlada i lepa, bez greške, čak su joj i zubi bili 

besprekorni. 

Edevart je začuđeno pogleda: Ne znam baš, ali ti si meni poznata! 

Matea! reče ona i klimnu glavom. 

To je bila Matea sa sajma u Stokmarknesu. Avgustova verenica za jedan 

dan. 

Edevartu je ponestalo reci: Zamisli da te ovde sretnem... Prošlo je već 

dve godine. 

Tri godine, ispravi ga ona. Ja sam tebe odmah prepoznala. Zato sam se i 

umotala u sve te marame. Ali onda si mi doneo kafu i bio si dobar prema 

meni. Uostalom, ja nemam ništa protiv tebe. Gde je tvoj drug Avgust? 

Ne znam. Na jednom od velikih mora. Čas je ovde, čas onde; čas je bogat, 

a čas siromašan. 

Da li se ljutio na mene? 

Edevart odgovori: Poslednjeg jutra lšli smo svuda naokolo i tražili te. 

Obišli smo ceo Stokmarknes, ali te nismo našli. 

I ja sam njega tražila, reče Matea, ali onda nisam više imala vremena. Da, 

davno je to bilo! Ali šta sam u stvari htela da kažem: kuda putuješ? 

Edevart: Ne pitaj me! „Hodam izgubljen u hiljadama misli“, kao u onoj 

pesmi. 

,,I voliš onu koju ne možeš dobiti“, dodade Matea smejući se. Zar te 

izigrala? 



Otputovala je. 

Siroti čoveče! saosećajno reče Matea. Ali nemoj da žališ za njom, ti si 

tako mlad i lep momak. 

Edevart, polaskan: A šta je s tvojim vratom? Baš ništa ne vidim. 

Eh, kad bi samo znao! reče ona i zagonetno se nasmeši. 

To je znači tajna? 

Jeste, odgovori ona. Ništa mi ne fali, ali morala sam nešto da izmislim, 

pa sam mu pisala kako nemam hrabrosti da odem bez njega na operaciju. 

Edevart je zanemeo. Gledao je u nju otvorenih usta, kao da ne zna šta da 

misli o tome. To je baš prevejano! izgovorio je. 

Ona je htela da se opravda, pa reče: Dobro, nisam baš htela da ga 

nasamarim, zaista nisam. Jer kad sam pisala baš me je bolelo grlo i sada ću 

zaista da odem kod lekara. Ali sam pre svega htela da se nađem s njim, to mi 

niko ne može prebaciti. A i svi susedi su rekli da moram na operaciju. 

Edevart se sada malo opustio s njom i dozvolio sebi da se našali: E pa 

onda moram i ja da pođem i gledam kad te budu sekli. 

Nemoj da se šališ s tim. Možda je gore nego što mislim. 

Kako možeš tako da pričaš! Ti si tako zdrava i lepa. Bio bih srećan da 

sam tvoj muž. 

I tako su živahno razgovarali jedno s drugim, brod je sada klizio mirnim 

morem između ostrvaca, a ona je bila bezbrižna i vedra. Pričali su jedno 

drugom odakle dolaze. On joj je rekao da je na jugu kupio imanje i pokazao 

joj papire. Uveče su sedeli zajedno dok nisu zaspali. 

Kad je osetio da je svoju ruku stavila u njegovu, sagnuo se nad njom i 

poljubio je. Neko sićušno svetio tinjalo je daleko na steni. Tu i tamo sedeli su 

putnici i klimali glavama u snu. 

Edevart i Matea su se noću nekoliko puta budili, šaputali nešto i bliže se 

stisnuli jedno uz drugo. On je obavio ruku oko nje, i to ih je oboje grejalo. 

Ujutru su bili vrlo dobro poznati jedno drugom. 

 

Kad su ulazili u Bodo, ona već izdaleka ugleda svog muža kako stoji na 

pristaništu i reče: Eno ga moj muž! Ti ga sigurno pamtiš, to je Nils s kojim 

sam bila verena. 

Video si ga na sajmu. On je sin bogatog brodara iz Ofotskog fjorda. Ha-

ha, smešno mi je kad pomislim kako je Avgust bio lud! 



Da, to je bio onaj mladi momak zbog koga je Avgust zamahnuo nožem za 

hleb i bacio stolicu u plafon. O, to je bio upečatljiv trenutak! A Matea, ta mala 

veštica, poricala je tada svaku krivicu i zatim se čak svečano zaklela kako želi 

da pripada Avgustu za ceo život. 

Šta ti misliš, zar se nas dvoje nikad više nećemo videti? upita ona 

Edevarta. 

To mora da je bila samo neka vrsta ulagivanja i nije značila ništa dublje 

od toga, ali je u poslednjem trenutku nekako prokrijumčarila svoju ruku iza 

leđa i uhvatila ga za njegovu. To je delovalo. On se pokoleba i reče: Pa mogu 

da se iskrcam i ovde! 

Nije imao nikakav plan, sve što je zamišljao bilo je bez čvrstine i bez 

određenog pravca. Pa nije pogazio nikakvu odluku ako je popustio 

iznenadnom sticaju okolnosti. Lakoumno i bez dubljeg unutrašnjeg poriva 

predao je voznu kartu i izašao na kopno. 

Bila je to ravnodušnost koja se pokazala kao neki izlaz. 

Nils je u početku bio pomalo zbunjen kad je video Edevarta: U 

Stokmarknesu? A, još onda! 

Da, zar se ne sećaš onog luđaka sa zlatnim zubima? reče Matea. Ha-ha, 

taj je bio potpuno sumanut! 

Otišli su gore u grad, razgovarajući usput. Zastali su pred jednim 

konačištem i ušli. Kasnije su se ponovo sreli i često bili zajedno, jer su 

boravili u istoj kući. Matea je otišla kod lekara, ali je - hvalim te bože! - bila 

pošteđena operacije. Dobila je neke kapljice i dobre savete, što je dočekala s 

velikim olakšanjem. Nils je imao plan: Edevart i on bi trebalo da se udruže i 

zajedno trguju, jer Edevart ima na jugu imanje, a na njega bi mogli da dobiju 

beskrajno mnogo robe na kredit. Da, on ima bogatog oca, brodara u 

Ofotskom fjordu, ali iz njega je teško izvući bilo šta. 

Edevart nije imao ništa protiv tog plana. To nije bila loša ideja, baš je 

prijalo sedeti ovde, izgledati bogat i bez dugova, i moći da kažeš da ili ne. 

Matea je gledala u njega i živahno ga nagovarala, kao da mu je naklonjena i 

želi da ga ima u svojoj blizini. 

Razmisliću o tome, rekao je. 

Razmišljao je. Ali kad se sve dobro razmotri, zašto bi se uopšte udružio 

s nekim da bi se bavio torbarenjem? Nils se žalio što ništa ne može da uzme 

na kredit, on je takoreći rasprodao svu robu i vreći se već videlo dno. Ali šta 

se to ticalo Edevarta? Zar nije mogao sam da iskoristi svoje malo imanje, 

založi ga za robu i počne da trguje za svoj račun? To bi bio neki izlaz za njega. 



Matea je naglasila da Nils ima iskustva, jer već dve godine putuje naokolo. 

Edevart se nasmešio na to i ukazao kako ni on nije novajlija u tom poslu. 

Prošao je dobru školu kod velikog Knofa u fosenskom kraju. 

Ali Nils ima svoju stalnu maršrutu, rekla je Matea. On poznaje svakog u 

svim selima i zna kako treba s njima. A ima i svog oca. 

Nils je tog popodneva otišao da obiđe trgovce u Bodou i pokuša da svoju 

ispražnjenu vreću popuni s nešto nove robe. Kad je Matea ostala sama s 

Edevartom, nagovarala ga je da pristane - ubedila ga je da joj da svoju reč, 

tako da nije više mogao da se povuče. Ona je bila kao gvožđe. Ali Edevart nije 

ovog puta izgubio glavu i nije uradio nikakvu glupost; sada nije bio 

zaljubljen. Kad se Nils vratio kući i saznao dobre vesti, Edevart je samo 

klimnuo glavom i rekao: Napravićemo ugovor! 

Ugovor? A čemu to? 

Edevart je opet samo klimnuo glavom. 

Otišli su kod advokata i dali da se sastavi ugovor. Edevart je čvrsto ostao 

pri svom. To je njegovo imanje i on je taj koji uzima na kredit. Nils u tom 

poslu učestvuje samo kao pomoćnik. 

O, ta Matea! To gvožđe! Prebledela je od besa: Spali taj ugovor! rekla je 

svom mužu. 

Edevart nije imao ništa protiv toga. Matea ga je već zamarala svojom 

nametljivom upornošću. Mogao bi da je podseti na ono vreme pre tri godine, 

kad je nestala s Avgustovim prstenom i satom. 

Samo ga spali! Meni je svejedno! rekao je. 

Ne, ne, Nils to nije učinio. Hteo je da budu prijatelji, da sačeka i vidi kako 

će se stvari odvijati. Možda neće dugo potrajati dok se ne iskupi iz tog 

ortakluka. 

 

I tako su obojica torbara nabavili u gradu robu, i svaki je otišao svojim 

putem. Edevart se ukrcao na paro-brod redovne linije i otplovio prema jugu, 

u pravcu Helgelanda. Na jednom od manjih pristaništa izašao je na kopno sa 

svojom vrećom i štapom za merenje tkanine, da preduzme prvi pokušaj. Bilo 

je rano jutro nekog vedrog dana; zemlja je bila prekrivena snegom. S 

pristaništa je vodila staza do male prodavnice, a odatle široki put naviše u 

selo. Zastao je kod potoka, posmatrao kako voda pulsira ispod ledene kore i 

osluškivao tužno prigušeno žuborenje. Kasnije je primetio da su na jednom 

vrbovom grmu usred snega već propupele mace - on se razumeo u sve to, 



bile su to poznate stvari iz njegovog detinjstva i one su govorile njegovom 

srcu. On nije bio baš sasvim iskvaren. 

Posao mu nije išao loše, probijao se trgujući dalje prema jugu, prodavao 

tkanine, pertle za cipele, češljeve i druge korisne stvari, i zarađivao koliko 

mu je trebalo za život, a solidno i preko toga. Vreća je postajala lakša, Edevart 

nije više nosio težak tovar. To je bio baš zgodan posao za njega, mogao je da 

hoda ili da spokojno leži, kako mu već odgovara. U nekom većem selu ostajao 

je i više dana, i trgovao sa čitavim krajem. A njegov se novčanik punio i punio 

novčanicama. Niko nije imao ništa protiv mladog i simpatičnog momka, lepo 

se ponašao, bio je učtiv i spremno je spuštao cene, pa za hranu i smeštaj 

skoro ništa nije plaćao. Zaista, Edevert nikada nije video bolje dane, čak ni u 

vreme kad je bio brodar na Hermini. 

Poslao je trgovcu u Bodo izvesnu svotu na ime otplate, a još uvek je imao 

gotovine. Ocu je s vremena na vreme slao po jedan ili dva talira. o Nilsu ništa 

nije čuo. 

Sve vreme je tako lutao. Već je uveliko granulo proleće, tlo je omekšalo, 

putevi su postalji blatnjavi i neprohodni. Pomišljao je da nabavi čamac, ali je 

shvatio kako mora još da čeka dok to bude mogao sebi da priušti. Kada je u 

kasno proleće došao dole sve do Fosena, hteo je da skrene u Dopen, ali je to 

ipak odložio. Ne bi bilo ništa novo da ponovo vidi to mesto, i nije mu pružalo 

nikakvu radost sve dok je Dopen založen i dok ne bude ponovo otkupljen. 

Dobri Nils je trebalo da pošalje novac, a zašto on to nije činio? Mora da je u 

to vreme ipak već rasprodao najveći deo robe. Edevartova vreća bila je sad 

takoreći prazna, nije je više nosio preko ramena, već kao neki paket ispod 

ruke. 

Put ga je vodio pored kuće brodara Norema. Zalajao je pas, i već se neko 

ukazao na prozoru, tako da nije i mogao da prođe neopažen. Hitro se odlučio, 

obrisao prljave čizme o sneg i ušao. Uzvici kad su ga prepoznali, mnogo 

pitanja i odgovora, veliko iznenađenje, mnogo prijateljskih šala: Šta on to 

nosi naokolo? Postao je znači torbar! Otvaraj radnju! Ženi treba četiri rifa 

belog platna za još jednu haljinu za krštenje - zar ne vidi kako se udebljala! 

Norem je bio sasvim čupav od prosede kose oko ćele glave - izgledao je 

grešno i zadovoljno kao uvek. Ni on ni njegova porodica ništa nisu znali da je 

sićušna bela pega na vrhu njegovog jezika veoma opasna. To je bila smrt. Ali 

oni ništa nisu znali o tome. 

Edevart je čuo sve o prilikama u mestu, o Knofu i njegovoj trgovini, o 

keju, o prodavnici, o njegovim radnicima i posluzi koje je otpustio, o šalupi 



Hermina koja nije više bila ovde, o svim radionicama koje su sada bile 

zatvorene i poslovima koji su napušteni. 

Edevart: Znači sve je otišlo tim putem. Zar je Knof bankrotirao? 

Ne, samo je osakaćen, reče Norem, ali još nije sasvim uništen. Đavo bi ga 

znao kako se to desilo, kao u bajci, ali sin je došao do para. Romeo, dečak od 

petnaest godina - retko bistar dečak. Kad je završio školu, trgnuo se, bio je 

na krizmanju, i odjednom postao odrastao čovek. Počeo da radi. Niko još nije 

video tako nešto - petnaest godina, a već odrastao čovek! Oca je uvek morao 

da pita za savet, ali toliko je bistar da sve uvek biva po njegovom. Sećaš ga 

se? Nije baš pokazivao neku pamet. 

A kako je došao do para? 

Od strica, kažu, velikog bogataša na jugu. Svi Knofovi su veliki ljudi, a taj 

je bio neženja i škrti seljak, koji je svom bratu mnogo puta odbio da pomogne. 

Ali kad je prošle godine postalo očajno loše, poslali su kod njega na jug 

Romea da nešto učini. Ali ne, nije hteo da pomogne. Daleko od toga. Rekao je 

da nema. Ali Romeo ga je nečim pridobio. Dao je dečaku novac i darove, a kad 

je nedavno u martu umro, sve mu je ostavio. Sada prodaju čitavo to ogromno 

imanje i sve ostale stvari pretvaraju u novac. 

Svašta je moglo da se čuje! 

Norem je imao novosti i o iseljenicima u Ameriku, o lutalicama. Mnogi 

su od njih pisali i slali nešto malo novca starim ljudima koje su ostavili kod 

kuće. Da, u Americi im izgleda nije bilo loše, radili su u gradovima i na 

imanjima, nisu se žalili. Ali nisu hteli da se vrate kući pre nego što se obogate 

- a i zašto bi se vraćali? Sećali su se kako se teško mogla dobiti pregršt kafe 

na veresiju kad si u škripcu; a sad stalno zveckaju srebrnim dolarima u 

džepu. E pa srećno im bilo s tim američkim novcem, reče Norem, ali ja se ne 

bih menjao s njima! Vidi sad onog Haakona Dopena! Pisao je jednom od 

mojih sinova kako je zaradio osam dolara svirajući harmoniku na nekoj 

svadbi. Osam dolara za jedno veče! Ja nikada nisam zaradio toliko. Ali kakva 

korist od toga - piše neki drugi čovek o Haakonu Dopenu, kada taj lako 

zarađeni novac svaki put odmah propije i ništa ne ostavi na stranu! 

Edevart: On ima ženu i decu. 

Da, pa ti je znaš, reče Norem. On je tamo preko isti kakav je i ovde bio - 

nimalo se nije promenio. Zar nije odležao nekoliko godina u zatvoru, pa ipak 

nije postao bolji? On će i u Americi zaglibiti, to potpisujem. A ni s 

Lorensenom, kažu, nije mnogo bolje. Ti znaš Lorensena, prvog pomoćnika u 

Knofovom dućanu? On se žali kako je potrošio silne pare za putovanje. Ali 

Lorensen se nikada nije hvalio. Ako je išta radio, uvek je samo kukao. Sada je 



sigurno čuo da se Knof dokopao para, pa se kaje što je otputovao. Jer nema 

sumnje da će Romeo opet pokrenuti posao. 

A ti? upita Edevart. Zar si odustao? 

Norem: Odustao? Kako to misliš? Ali šta bih počeo bez broda? Ja samo 

čekam. Govorio sam s Romeom o tome, i sad neće proći mnogo godina dok 

povrati svoje brodove, a ja ću onda opet otploviti na Lofote. Zašto bih 

odustao? Ne pomišljaj na to! Možda ćemo nas dvojica jedriti još jednom na 

Lofote za istu firmu. Nećeš valjda čitavog života lutati naokolo sa svežnjem 

ispod ruke i prodavati platno za krštenja? 

Ne znam. Meni se to sviđa, reče Edevart. 

Ali ti nemaš robe? 

Rasprodao sam. Sada ću ponovo da je kupim. A razmišljao sam i da 

uzmem neki čamac. 

Norem kao da je postao nepoverljiv: neće valjda zatražiti da mu on bude 

jemac? Čamac? rekao je. Dobićeš ga od Romea. Kod njega je rasprodaja. A 

ukoliko nemaš para, on zna da si ti pošten čovek. 

Imam para, reče Edevart. 

Norem, s olakšanjem: Imaš para? Onda ti ništa ne stoji na putu! Nisam 

baš hteo da te pitam, ali priča se da si se ovde zaleteo s nekim malim 

imanjem? 

Da, Dopen. Istina. 

Onda ti nije ostalo baš mnogo para? Mada to nije moja briga... 

Edevart, pomalo neodređeno: Dobro, mnogo para baš i nemam, ali... 

možda nekoliko hiljada. Pritom je ravnodušno gledao po sobi i dao Noremu 

vremena da dođe sebi. 

Nekoliko hiljada? reče on. Jesam li dobro čuo? 

Pa ne vodim ja ovaj posao na malo, udostojio se Edevart da razjasni. 

Imam nekoliko ljudi koji za mene idu po severnom kraju i trguju. 

Tako znači! rekao je Norem i predao se 

Edevart je otišao dole do dućana. Sve mu je bilo dobro poznato, i sam je 

nekad stajao iza tezge, prodavao robu i uzimao novac. Pomoćnik u dućanu 

je, kao i pre, bio Magnus, ali sada je porastao, zaista porastao, bio je pravi 

muškarac. Edevart je hteo da ga zamoli za uslugu, da napiše pismo Nilsu i 

zatraži od njega novac - on je bio daleko sposobniji od Edevarta u brzom 

pisanju slova - ali se mladi Magnus nekako čudnovato i hladno ponašao, i 



Edevartu jedva da je klimnuo glavom umesto pozdrava. Edevart je samo 

kupio neku sitnicu da bi imao izgovor za svoj dolazak, i otišao iz dućana. 

Napolju je sreo gospođicu Elingsen. Već je hteo da zastane i pruži joj 

ruku, ali je ona prošla pored njega. Naravno, klimnula je malo glavom u znak 

prepoznavanja, ali je otišla svojim putem. To ga je čak zapanjilo, ali nije ga 

uzdrmalo. Ionako se pomalo pribojavao tog susreta. Gledao je za njom, ali 

nije se osvrnula. 

Otišao je zatim u pekaru. Da, pekara je radila, u peći je gorela vatra, dva 

muškarca pravila su hleb - pekar lično, bivši Edevartov cimer, i jedan šegrt. 

Sve je bilo kako valja. Pekar je ispričao da je on doduše otputovao u 

Trondhajm i tamo našao posla, ali ga je Romeo pre nekoliko meseci pozvao 

natrag, i sada ponovo radi ovde. Sve ide nabolje! Sve je opet živnulo. 

Edevart upita za bačvara. Da, on još uvek živi u svojoj kući. Bačvarija 

miruje, ali je bačvar sam prešao na drugi posao. Sad pomaže na imanju, i 

uglavnom seče drva za loženje. 

Pred odlazak, Edevart u šali reče: Da, hteo sam samo da te obiđem i 

vidim imaš li dovoljno brašna. 

Imam brašna, reče pekar. 

Ako nemaš, lako mogu opet da dođem s nekoliko stotina vreća. 

Pošao je kod bačvara, u kući zatekao njegovu ženu i upitao je može li da 

ga smesti na nekoliko dana kao i ranije. Mogla je. Popričali su malo, razglabali 

prilike kod Knofovih, a ona je govorila sa svog ženskog stanovišta o onom što 

je nju zanimalo. Da, madam Knof ne mora vise da radi u kući, ona će sad 

ponovo dobiti dve sobarice Romeo neće da se majka toliko muči. O, Romeo 

će sve vratiti na staro, jer je toliko bogat! A gospođica Elingsen se verila s 

Magnusom iz dućana... 

Šta? 

Verena je, nosi prsten, sve je dogovoreno. Ona jeste nešto starija od 

njega, ali je vrlo sposobna. Sećaš li se nje? Priča se da je ona njega smotala, 

zadržavala se i rano i kasno u njegovoj sobi. Ali ljudi svašta pričaju - molim 

te nemoj to dalje da širiš. Ostaješ li sad ovde? 

Ne, hteo bih samo da pogledam za čamac. 

Sada, kad je bio dobro obavešten, vratio se natrag do dućana. S obzirom 

na okolnosti, nije hteo da moli Magnusa ni za kakvu uslugu. Otišao je pravo 

u poslovnicu kod Romea. 

Gle!... iznenađeno reče Romeo i pruži mu ruku kao u ono vreme kada je 

bio mali. Vratio si se opet da nas obiđeš! 



Romeo nije bas postao muževniji, bio je visok i suvonjav, neobično dugih 

ruku, tako da su mu rukavi bili malo prekratki. Šta nameravaš? upitao je. S 

kakvim poslom putuješ? Čujem da si postao vlasnik jednog imanja u kraju. 

Kako se ono zove? 

Dopen, reče Edevart, ali nije se dalje upuštao u razgovor o tome. Rekao 

je da je sada putujući trgovac - nešto je morao da proba - i završio tako što je 

spomenuo čamac. 

Romeo: Čamac? Naravno, moraš da imaš čamac. A kakav ti treba, sa 

četiri vesla ili šest? 

Veći, sa jedrom i sidrom, potpuno opremljen brodić. Mada to nije pravi 

razlog što sam došao ovamo. Ali možda ipak nije u redu da vam sad nekom 

molbom oduzimam vreme... 

A o čemu se radi? 

Edevart je objasnio. Gore na severu ima čoveka koji putuje naokolo s 

mnogo robe, ali se ne javlja niti šalje novac. Tako već skoro pola godine. Da li 

bi Romeo hteo da mu napiše pismo i opomene ga? 

Romeo je odmah pristao; napisao je ozbiljno pismo, sasvim u poslovnom 

tonu. Romeo je sigurno dao sve od sebe - ko zna, možda je njegovom mladom 

srcu godilo što mu se Edevart, na čiju se ruku kačio dok je bio mali, sada 

obraća s toliko poštovanja. 

Da, dođi kad god hoćeš, reče on na kraju, pa ćemo pogledati čamac. Ti 

možeš da ostaneš ovde i spavaš kao i pre u sobi kod pekara. 

Smestio sam se kod bačvara. 

Ali zašto? reče Romeo. To se neće dopasti mom ocu. On često govori o 

tebi. Kaže da si se baš pokazao kao brodar. Jesi li bio da ga vidiš? 

Nisam još. 

Hajde sa mnom gore na ručak, tamo ćeš ga videti. 

Edevart se pravdao da sad ne izgleda baš pristojno, putevi su veoma loši, 

zato nije prikladno odeven. U svakom slučaju hvala na pozivu! 

 

Ostao je kod bačvara i odmorio se. Posle nekoliko dana otišao je 

predveče dole, kao da dolazi zbog svog prijatelja pekara, ali su njegove misli 

bile usmerene na nešto drugo. Činilo mu se u stvari nekako sramno što se 

gospođica Elingsen obećala Magnusu - da, to je bilo zaista žalosno. Nije da je 

Edevart zaslužio nešto bolje od nje, kad se sve uzme u obzir. Ali svejedno - 

zar baš mali Magnus! Edevart bi možda mogao da je vidi nasamo; bilo bi 

zaista čudno ako prema njemu ne bi pokazala bar malo od stare naklonosti! 



Nije mu se posrećilo da je sretne. Možda je ostajala u svojoj sobi, ili u 

sobi svog mladog verenika. To je na neki način samo uvećalo njegovo 

poštovanje prema njoj. Ona nije varala. Držala se jednog čoveka i nije htela 

da flertuje s drugima. Dobro, ona je nekad lepršala naokolo - kako se ono 

zvaše? Karolina? - lepršala je naokolo, davala je sebe, uskakala je s obe noge 

u to. Ah, dođavola, kako se čvrsto pripijala! Da, ali bila je verna - a sada je bila 

verna Magnusu. 

Nije se moglo poreći da se sludeo. Taj lov ga je koštao vremena, on je 

zbog nje odlagao svoj odlazak - a kako je mogao to sebi da priušti? Ostao je 

više od nedelju dana. 

 

Jednog dana saopšteno mu je da je za njega stiglo pismo, novčana 

uputnica. Šta je to trebalo da znači? Pismo je bilo od Matee, vrlo oštro pismo, 

pomešane laži sa istinom, ali uostalom prilično direktno pismo, veoma 

direktno. Evo tu je taj novac koji mu Nils duguje. Nilsu, kao sinu svoga oca, 

nije hvala bogu više potrebno da radi za nekog, pisala je gvozdena Matea. 

Osim toga, ona mora otvoreno da upita da li je možda Edevart dao ikakvog 

glasa od sebe i da li je ikada poslao svoju adresu? Jer kad je već tako, onda 

Nils ipak nije mogao da pošalje svoj novac nekakvom putujućem torbaru bez 

adrese. Novac je već dugo ležao kod nje, lagala je, i u pravedničkom gnevu 

dodala kako mu ne preporučuje da prijavi Nilsa nadležnima ako hoće da 

izbegne neprijatnosti! 

Ta Matea, to gvožđe! 

Dobro - Edevart je isplatio trgovce u Bodou do poslednjeg šilinga i još 

uvek je imao para. Poslao je nekoliko novčanica od pet talira kući Joakimu i 

još uvek je imao pun džep. Ako je Romeo možda stekao utisak da on želi da 

kupi čamac na kredit, onda se prevario. A to je Edevart hteo odmah da kaže 

Romeu. 

U poslovnici je zatekao oca i sina. Stari se Knof uspravio, nije doduše 

pružio ruku, ali je ipak ljubazno pozdravio svog brodara kao starog 

poznanika. Radujem se što se sećaš šta sam ti rekao prilikom tvog odlaska - 

da ponovo svratiš kod nas kad se prilike poprave. Ne znam da li bih baš sada 

imao posla za tebe, ali to neće još dugo potrajati. 

Romeo je objasnio kako se Edevart sada sam bavi trgovinom, da putuje 

naokolo s robom, da ima gore na Lofotima nekoliko ljudi, i da vodi odličan 

posao. Sada bi hteo da kupi čamac. 

Da, danas sam došao zbog čamca, reče Edevart. 



Romeo: Dobro. Rekao sam da možeš da uzmeš čamac. 

Edevart se osmehnu i pogleda ga: Pa ja nisam mislio da ga pozajmim, 

Ne? reče Romeo. Naravno da ne. Uostalom, biće onako kako tebi 

odgovara. I u istom trenutku pokaza mali dugački Romeo kakav je čovek 

postao i kako pametno razmišlja: Imaš li ti robe? upitao je. 

Ne. 

Romeo: Slučajno je kod nas inventar i rasprodaja, pa smo otac i ja 

pomislili kako bi mogao da uzimaš robu od nas umesto od drugih. 

Stari Knof klimnu glavom, ali je izgledao odsutno, kao da to prvi put čuje. 

Edevart: Mislio sam da kupim robu u Trondhajmu. 

Zašto? upita Romeo. Mi ćemo ti dati povoljne cene i ovde natovariti tvoj 

čamac. 

Oglasio se i stari Knof: Dragi moj Andresen, zar ti sumnjaš da ja ne mogu 

biti jeftiniji od malih trgovaca u Trondhajmu? 

Ne, nemojte pogrešno da me shvatite... 

Romeo: Mi imamo robe koja je već dugo u skladištu i koju možeš da 

dobiješ po smešno niskoj ceni: tkanine, haljine, razne potrepštine. Sve je to 

kao novo, ali dugo je stajalo ovde. Ti možeš da ih prodaješ i odlično zaradiš. 

Mi ih se ovde ne možemo otarasiti, ljudi ih prepoznaju iz godine u godinu. 

Pođi sa mnom u dućan i pogledaj malo, pa ćeš naći još mnogo stvari iz onih 

dana kad si radio tamo. 

Sišli su dole i razgledali po policama, pregovarali, na tezgi se nagomilala 

silna roba, Edevart je bio zatrpan, morao je da se opire, da se suzdržava. Ja 

nemam para da kupim čitav vaš dućan, rekao je. Ne, ne, neću dvadeset, ali 

možda ipak deset bala tkanine, ali zaboga, kako ću ja sve to prodati? Toliko 

toga neće stati u čamac! Dvoumio se više nego jednom. To doduše nisu bile 

smešno niske cene, ali bile su ipak neočekivano povoljne, a Romeo je 

neumorno ponavljao: Uzmi samo! Mi to ionako nikad nećemo prodati, a ti 

možeš kasnije da nam platiš. 

Dućanski pomoćnik Magnus progurao se u jednom trenutku napred, 

očigledno je hteo da pomogne svom gazdi. Pocrvenevši, rekao je: Ali to je 

ipak previše. Pa to je manje od pola cene, lepo se vidi na računu... 

Romeo nije odgovorio na to. 

Još nisu završili kad se iz poslovnice pojavio stari Knof, stisnuo je svoj 

zlatni sat tako da je poklopac odskočio, zatim ga je uz škljocaj zatvorio i 

objavio: Vreme je ručku. Dođite, Andresen! Edevart se ponovo branio, ali je 

Knof izustio samo jednu reč: Dođi! 



Edevart je ponovo stajao u otmenoj sobi i gledao preko plota u svet koji 

je s one strane njegovog sveta. Pozdravio je madam Knof i njenu ćerku, 

naklonivši se do poda, i često je ostajao bez reči zbog tolike ljubaznosti 

prema njemu. Za njega nije bilo postavljeno, ali je gospođica Elingsen, 

pocrvenevši, izašla da donese ono što je nedostajalo. On se osećao tako mali 

i želeo je da bude što dalje od svega toga, ali došao je Romeo i seo pored 

njega, a i stari Knof mu se tu i tamo obraćao: Zar ti misliš zauvek da se baviš 

takvim poslom, Andresen? Ako je tako, možeš uvek da me spomeneš kao 

preporuku! 

Edevart je bio zaokupljen time što gospođica Elingsen ne može da 

izbegne da ga poslužuje za stolom; sipala mu je supu, menjala tanjire. Jedio 

se što nije bolje odeven i što nema ni svoj zlatni prsten - šta je gospođica 

Elingsen uopšte mogla da pomisli o njemu? Da je on samo običan torbar, koji 

pritom uzima robu na kredit? S druge strane, nema tog torbara koji bi bio 

pozvan u Knofovu kuću, pa još i na ručak. To je podiglo njegov ugled i učinilo 

ga većim. Ko zna, možda će se gospođica Elingsen pokajati što se nije čvršće 

držala njega! Pomogla mu je i slučajna opaska. Stari Knof je saznao da je on 

već nekoliko dana tu i rekao: Zaista? Ja te nisam video. 

On je kod bačvara, objasni Romeo. 

Knof: Kod bačvara? Zašto ne boraviš ovde? 

Edevart, neodređeno: Desilo se tako... pomislio sam... 

Šta si pomislio...? uvređeno reče Knof. 

Romeo: Eto vidiš, Edevarte. Rekao sam ti da se ocu to neće dopasti! 

Gospođica Elingsen je i to morala da čuje. Možda će to biti povod da 

prekine s mladim Magnusom! 

Posle ručka je nije video. Dovršio je svoju nabavku u dućanu, izabrao 

čamac, platio koliko je mogao da plati i spremio se za put. Magnus je morao 

da mu pomogne da odnese stvari u čamac. On je to uradio po naredbi, bez 

ćaskanja i šala kao u stare dane kad su zajedno radili. 

Kada isplovljavaš? upita Magnus, gledajući u stranu. Edevart je primetio 

da je Magnusu neraspoložen i da bi voleo da mu što pre vidi leđa. Oklevao je 

s odgovorom. Još jednom se pokolebao. Iznenada je popustila snaga volje u 

njemu. Nije više bio onako tvrd: video je pred sobom ljubomornog mladića 

koji pati, i kome je mogao da stane na put i izmuči ga. Magnus je uvek bio 

dobar momak - zašto da on bude loš prema njemu? Onda mu je palo na pamet 

nešto drugo: kakav bi blagoslov mogao da očekuje za sebe na ovom dugom 



putovanju u krcatom čamcu ako bi se ovde rđavo poneo? Zar da se pokaže 

sasvim bezbožan? 

Polazim odmah, rekao je. Nemam više šta da čekati. 

Eto - izgovoreno je! Na kraju krajeva, protraćio je mnogo dana u težnji 

da se sastane s izvesnom damom. Avgust bi poslao dođavola savest i mislio 

bi samo na čar trenutka. Edevart se osećao neuporedivo pravednije. 

Magnus s olakšanjem reče: Šta, odmah ideš? Zar si sasvim spreman? 

Samo da još odem gore do bačvara. Šta ti misliš o mom poslu, Magnuse? 

upita Edevart, da bi se pokazao ljubazan i čuo njegovo mišljenje. 

Šta ja mislim? reče Magnus. Bio bih veoma srećan da imam svu tvoju 

robu po ceni za koju si je dobio. 

Tako znači! Dobro, mnogo ti hvala za pomoć. 

Razišli su se. Edevart je otišao gore i platio bačvaru, i zatim je odmah 

odjedrio. Bio je kao na plovećem dućanu. 

 

Naravno da je bilo i nepovoljnih strana kad se putuje čamcem. Morao je 

tu i tamo da pristaje na sreću, i onda hoda naokolo po kraju. Kad bi to bilo 

gotovo, morao je da se vraća dole do čamca i plovi u drugi kraj. Pešice bi išlo 

mnogo brže. S druge strane, dobro je bilo što mu je čamac služio kao skladište 

i što je u njemu mogao da drži sve što nije mogao da nosi u vreći. 

Probijao se tako prema jugu, prodavao robu po pristojnim cenama, a 

pritom još uvek dobro zarađivao. Pokazalo se da je robu kupio veoma 

povoljno. Već oko dana Svetog Olafa mogao je da pošalje Romeu lepu svotu 

naime otplate, i još uvek mu je ostalo para. Ali najlepše od svega bio je taj 

slobodan i nehajan posao, on je bio sam svoj gazda mogao je da hoda ili da 

spokojno leži, kako god mu volja. To je bio pravi život dangube i sasvim je 

odgovarao stanju kolebljivosti i letargije u koje je po¬tonuo. 

Uplovio je zatim u Trondhajmski fjord, obišao čitavu zapadnu stranu, 

prošao pored Inderoa, došao sve do Namdala, a onda se vratio natrag u fjord. 

Leto je prošlo. Uveliko je bila jesen, pao je sneg. 

Na nekom imanju u Frosti nabasao je na Avgusta. 

 



2. 

vgust ovde? Sad je radio na imanju, nije dakle otputovao u Bergen da 

otplovi na sedam mora. Lutao je od mesta do mesta u Trondhajmskom 

kraju i radio da preživi. 

Tiho i ponizno ušao je na večeru, stavio kapu pod mišku i kružio 

pogledom tražeći mesto. Unajmljeni sluga. 

Edevartu tek što je obećano prenoćište i on je sedeo i gledao naokolo. Tu 

su, u toj velikoj sobi, bile i dve devojke, svaka zauzeta svojim poslom, uz 

nekoliko dece i poluodraslih. Na stolu su bile dve velike činije s kašom i 

mlekom. Iznad stola je visila upaljena lampa. 

Kad je Avgust ugledao Edevarta, preko lica mu je prešao neki budalast 

osmeh, i on se nagnu da bi bolje video. I Edevart je isto tako piljio u njega: Da 

li je moguće!... Zar si to ti, Avguste? Ne mogu da verujem! 

Vlasnik imanja je ušao hodajući teškim koracima. Bio je krupan čovek, 

usporenih pokreta, odeven u radnu odeću i visoke čizme, mlad snažan 

muškarac guste svetle brade i prćastog nosa. Začuđeno je posmatrao dva 

drugara, koji su pronašli jedan drugog i sada razgovarali. 

To je torbar kome sam obećala prenoćište, objasni mu žena. Može da 

prenoći u sobi za poslugu. 

Muž ništa nije rekao, samo je seo za sto i latio se kašike. Svi su, jedno po 

jedno, posedali za večeru, a na kraju Avgust, koji je neko vreme stajao u 

nedoumici. 

Za vreme jela devojčice su se tiho šalile na račun Avgusta i kao da su ga 

pomalo smatrale budalom. On se nije ljutio, čak se pomalo i smejao njihovim 

glupostima, kao da je navikao na to. Edevart je po tome prepoznao svog 

starog druga iz rodnog kraja, iz Poldena, gde je on isto tako mirno sedeo i 

dobrodušno se smejao kad bi se ljudi tako šalili s njim - bio je to sasvim drugi 

Avgust od onog koji je stajao na palubi Galeba, delio zapovesti i bio pravi 

pravcati admiral. Avgust je sedeo ovde poguren, on je mnogo toga morao da 

otrpi od devojaka i dece, a oni su možda preterivali baš zato što je prisutan 

A 



strani trgovac i sve to sluša. Bili su sve slobodniji u svojim šalama i pitali ga 

da li mu njegovi zlatni zubi dobro služe za drobljenje kaše. 

Budalice! reče Avgust i nasmeja se, ali odmah pogleda prema seljaku za 

slučaj da je previše rekao. 

Oponašali su njegov severnjački govor i ispravljali ga - ta derišta iz kraja 

s najružnijim norveškim narečjem! 

Edevart se naljutio zbog svog prijatelja. 

Posle večere upita ga žena: A odakle se vas dvojica poznajete? 

Od kuće. Mi smo iz istog sela, ja sam bio njegov kormilar, odgovori 

Edevart, podržavajući svog druga. 

Avgust: Eto, da li je onda istina da sam bio brodar na šal,upi? 

Možda i jesi, reče žena. Meni je to svejedno.  

Niko mi od vas ne veruje, nastavi Avgust.  

Ćutanje. 

Hm! nakašlja se gazda. Mi valjda imamo pravo da mislimo šta god 

hoćemo o tvojim pričama. 

Avgust na to ućuta i obori glavu. Ali Edevart izazovno reče: Nisam mislio 

da ti nešto treba da izmišljaš, Avguste. Kad bi ispričao sve što si zaista 

doživeo, bilo bi to više nego dovoljno da zapanjiš ljude u Frosti. 

Ponovo ćutanje. Ćutao je i gazda, ali je podigao obrve. 

Devojke su htele da nekako izglade stvar i jedna podseti na to da je 

Avgust neosporno odličan svirač. 

Neuporediv! složila se druga. Samo kad bi neko mogao da ga podstakne 

da zasvira. 

Avgust: Ja ne sviram svakog dana. 

Svakog dana? Pa ti si samo jednom svirao. 

I toga više neće biti, reče Avgust. 

Devojka, jetko: Ma radi šta ti drago! 

 

Avgust i Edevart su otišli preko u sobu za poslugu i Edevart reče: U 

kakvu si ti to pasju rupu zapao? 

Ne govori tako glasno! reče Avgust 

Šta me briga, nek slobodno čuju! Pa zar ćeš i dalje da sediš ovde? 

Ne, neću još dugo. Samo još nekoliko nedelja i onda je kraj. 



Edevart: Ja sad putujem kao torbar, rekao sam ti. Ti moraš sa mnom na 

čamac. 

Kako?... Ne... 

Šta, ti bi da ostaneš ovde? 

Ne govori tako glasno. Ne, ne bih da ostanem ovde. Ali treba još par 

nedelja dok ne odem. Ne znam... 

Zar ne misliš da bi ti gazda poklonio tih par nedelja? 

Možda, ako ćeš ti da pričaš s njim. Ali ja ne mogu u čamac. 

Tako znači. 

Ne, jer nisam sposoban za to. Bojim se u čamcu. 

Raspravljali su o tome. Mogao je da bude u čamcu dokle god je u 

Trondhajmskom fjordu. Edevart upita: Zar si gori nego što si ranije bio? 

Ne, ali nisam ni bolji. Ja nikad neću postati bolji. 

Razgovarali su do duboko u noć. Avgust je pričao o svom životu otkako 

su se rastali u Trondhajmu, i o svim mestima i zaseocima u kojima je radio. 

Ali ni do čega nisam došao, rekao je, sve je otišlo na odeću i gluposti, i ništa 

mi nije preostalo. Zar ti imaš toliko robe? 

Ne, veći deo sam rasprodao. Ali imam još dovoljno za obojicu, dok ne 

dođemo do Trondhajma. 

Ja ću radije kopnom, reče Avgust. 

 

Edevart je ujutro razgovarao s gazdom. Čovek je bio mrzovoljan i 

umišljen, i prešao je preko pitanja ništa ne odgovorivši. Avgust ga je pratio 

kada je s konjem i drvenim saonicama otišao u šumu. Edevart je čekao, pa 

kad su se vratili na ručak, ponovo je započeo. 

Ne znam, reče čovek. 

Pa pusti ga, rekla je žena. Šta će nam sad zimi? 

Pri obračunu nisu mogli da se slože. Avgust je za vreme svog boravka 

uzimao kod lokalnog trgovca ovo ili ono, što je gazda plaćao i zapisivao, a 

dobio je i poneki predujam u gotovini. 

Već kod prve stavke Avgust reče: Kafa? Pa ja nisam kupio nikakav 

kilogram kafe. Šta bih ja sa tim? 

Devojke su slušale i smejale se. 

Čovek: Ovde je dvaput zapisano funta kafe, a to je ukupno kilogram. 

To nisam bio ja. To mora da je letos uzeo neko od vaših ukućana. 



Ne, to je zapisano na tvoje ime i ni na koje drugo! Dovrši čovek prepirku. 

Dobro, u redu je, popusti Avgust. Ja nikada nisam kupio dve funte kafe, 

ali svejedno mi je, obračunajte i to. 

Edevart se pravio da ne primećuje prepirku. Platio je ženi za prenoćište 

i prženu slaninu za doručak, izneo svoju vreću napolje i ponovo se vratio 

unutra. 

Sada su se ona dvojica preganjala zbog neke marame. 

Ni to nisam kupio, bunio se Avgust. Mora da ste to zapisali na pogrešan 

papir. 

Čovek tresnu šakom o sto i viknu: Pripazi šta govoriš! 

Avgust, izvinjavajući se: Ne, pa nisam mislio... Samo sam hteo da vas 

zamolim da bolje pogledate da li je to moja cedulja... 

Pogledaj sam! dreknu čovek i zamahnu. papirom. Lepo piše ovde! Umeš 

li ti da pročitaš svoje ime?... Ali odjednom mu zamre reč na usnama, on se 

zagleda u papir i nije mogao dalje ni da bekne. Na kraju promuca: Da, da, 

izgleda da ovo nije tvoja cedulja! I odmah poče da kopa među drugim 

papirima. 

Avgust se nasmeja, srećan zbog toga što je bio u pravu, i pobedonosno 

dobaci ženi i devojkama: Eto, šta sam rekao! Ha-ha-ha! 

Evo ga! reče čovek, izvukavši drugi papir. To je bila greška. Ali ne moraš 

zbog toga toliko da keziš tu tvoju zlatnu njušku. 

U tom trenutku Edevart doviknu Avgustu: A ti mu daj jednu po nosu, pa 

će kiša još bolje da pada u njega! 

Čovek izduži vrat, nije verovao svojim ušima. Avgustu je od užasa zastao 

dah. Čovek je ustao sa stolice i koraknuo napred. Edevart je pošao prema 

njemu. Obojica su stajali licem u lice, mrtvački bledi. 

Nemoj, Edevarte! molio je Avgust. 

Čovek je video da je uklješten između stola i Edevar-ta, pa je oštro rekao 

ženi: Idi i otvori vrata! Kad je to učinjeno, on pokaza prema vratima i viknu: 

Napolje! Napolje iz moje kuće! 

Edevart: Ja ne idem. Ovde sam svedok pri obračunu. Čovek se zbunio. 

Šta sad da preduzme? Žena, koja je samo stajala uza zid, pokušala je da se 

umeša: Pa to je bila greška! 

I Avgust je pokušavao da smiri situaciju: Ostavi se, Edevarte, pustimo 

to... 



Svedok? reče čovek Obično mi nije potreban svedok pri obračunu. Ovo 

je bila greška. 

Da, to i ja kažem, upade žena. 

Ali onom tamo treba to uterati u glavu! 

Edevart: Samo probaj da mi nešto uteraš u glavu!  

Ne, reče čovek, neću da prljam ruke. 

Edevart je rekao poslednju: Voleo bih da sam bio na tvom mestu, 

Avguste! 

Posle toga je obračun dovršen. 

O, taj Avgust! Pokazalo se da je i ovde među devojkama na imanju našao 

sebi dragu. Ona možda nije bila toliko luda za njim, jer ga je ismevala i pravila 

budalu od njega kao i drugi, ali bi ga posle toga grlila i sve mu činila - bar je 

tako Avgustu izgledalo. On je mislio kako ona mora tako da se ponaša, da bi 

otklonila svaku sumnju pred drugima. Oni su se voleli na svoj način. Avgust 

je, sa svoje strane, morao da trpi uvrede od svih na imanju, morao je ponizno 

da ćuti i nikad se ne brani, samo da bi smeo da ostane preko zime. Šta sve 

Avgust ne bi uradio za devojku! I sada, kad je napuštao imanje u Frosti, bio 

je tužan. 

Ona je bila savršeno verna, rekao je Edevartu, i uvek je pazila da mi bude 

što bolje. 

Kako to misliš? upita Edevart. Zar joj nisi dao neki novac kad si odlazio? 

Nešto malo, tri talira od moje plate. Ovde nije dobro ostati bez ičega. Zar 

nisi video kako je plakala? 

 

Odveslali su iz Froste po lepom vremenu, ali je Avgust želeo da što pre 

izađe na kopno. Dobio je vreću i ogroman tovar robe za prodaju, dobio je 

uputstvo kojim putem da ide, uz nekoliko dobrih saveta i upozorenja. 

Trebalo je ponovo da se nađu u Trondhajmu u ugovoreno vreme. 

Avgust je bio izuzetan trgovac, stigao je u grad sa gotovo praznom 

vrećom i punim džepovima para. On je na svom putu uglavnom obišao mesta 

u kojima je pre toga radio. Ljudi bi ga prepoznali i radovali se što ga opet 

vide, on nigde nije dobio otkaz, uvek je odlazio kad njemu odgovara, 

popuštajući svaki put čežnji za lutanjem i svom nemiru, pa bi onda rekao 

zbogom. Sada je ponovo dolazio kao neki putujući dućan, smejao se, 

pozdravljao ljude i bio prepoznat - pa to je Avgust, čovek koji je samo jednom 

svirao harmoniku i onda više nije hteo, onaj sa zlatnim zubima, čovek sa 



severa koji je sve izgubio u brodolomu. Da, to je bio on! Ljudi su kupovali od 

njega, oni su ga voleli i nisu ga odbijali. 

A posao je cvetao. Naučio je da traži visoke cene, i onda popušta sve do 

razumne cifre. Dobro je to radio, tu se uvek živo razgovaralo i pogađalo, uz 

mnoge bistre dosetke, a kad je odlazio iz mesta, poželeli bi mu srećan put. 

Da, Avgust je bio sposoban, imao je dara i veštine, bio je rođeni torbar. 

U Trondhajmu je svaki kupio sebi po zlatan prsten i neku dobru odeću; 

posle toga su njuškali naokolo po dućanima i nakupovali prikladne robe za 

putovanje na sever. Edevart je isplatio Knofu ostatak duga i sada je stajao 

čvrsto na svojim nogama, velik i snažan vlasnik čamca, robe i novca. Značajan 

uspon za samo godinu dana. A pritom još i taj divan nehajan život lutalice. 

 

Otputovali su ponovo na sever, jedan kopnenim putem, pri čemu je 

zalazio u udaljena mesta, a drugi duž obale. Edevart je još jednom svratio kod 

Knofa u Fosen, ponovo uzeo dosta robe po povoljnoj ceni i priuštio sebi 

nekoliko dana odmora. 

Bačvareva žena mogla je ponovo da mu ispriča novosti iz kraja. Iseljenici 

u Ameriku sada su rede pisali, ostajali su u tuđini, postali su Jenkiji, 

prilagodili se onom životu preko i zveckali srebrnim dolarima u džepu. Oni 

mlađi postajali su sve škrtiji sa svojim novčanim pošiljkama starima koji su 

ostali kod kuće. U nekim pismima žalili su se na loša vremena u Americi, 

pšenica je propala zbog duge suše, a žetva duvana je uništena gradom. Prvi 

pomoćnik u dućanu, Lorensen, kratko je i odlučno pisao Romeu, pitao je 

može li da zauzme staro mesto u Knofovom dućanu, jer mu tamo ne ide. Nije 

baš sve tako veličanstveno u Americi, zaključila je bačvareva žena. 

Isto je i brodar Norem rekao prošle godine, potvrdi Edevart. On se ne bi 

menjao za Ameriku. 

Ah, Norem! reče žena i zavrte glavom. Da, i on mora svašta da pretrpi! 

Šta to? 

Žena ponovo zavrte glavom: Operisan je. Rak. Teško je i govoriti o tome. 

Odneli su ga u Trondhajm i radili s njim sve što su znali, ali navodno nije 

pomoglo. 

Pa to je strašno! Da li mora da leži? 

To ne znam. Još uvek je u Trondhajmu. 

Kako on to podnosi? 

Kako podnosi! Ne može da govori. Odsekli su mu jezik. 



Edevart podiže ruke a onda ih ponovo spusti. 

Da, reče žena. Prvo su odsekli pola, ali onda su nedavno odsekli ostatak 

i sve izvadili. Kažu da nema spasa onome ko ima rak. 

Eto ti ga sad! reče Edevart, i kao da je bio vrlo zadovoljan što nije 

otputovao u Ameriku, niti je morao da trpi bilo kakvu nevolju. - Norem mi je 

još prošle godine rekao da će sigurno ponovo dobiti brod i jedriti. Da, 

nesigurna je čovečja sudbina. 

Razgovarali su o Knofu, o toj večnoj temi. Razgovarali su o gospođici 

Elingsen i Magnusu. Njih dvoje hteli su da se venčaju na proleće i žive u onoj 

kućici za prolazne goste. Oboje će ostati u službi kod Knofa. 

Edevart se nasmeši: Da li će ostati „gospođica“ i kad se uda? 

Ma šta to govoriš! 

A ako dođu deca, da li će ih onda nositi naokolo? 

Žena: Priča se da ona ne može da ima dece. 

Na to su se oboje lukavo nasmejali, ne krijući svoje misli. 

 

Edevart je ponovo otputovao iz Fosena s krcatim čamcem. Ni ovog puta 

nije svratio u Dopen. Severno od Helgelanda, drugovi su se ponovo sreli. 

Avgust je opet sve rasprodao, on je bio pravi majstor u torbarenju, i značio 

je za Edevarta kao pomoćnik mnogo više nego što je vredela njegova plata. 

Napunio je svoju vreću zalihama iz čamca, ugovorio sledeće mesto za 

sastanak i ponovo otišao. 

Kasno u jesen došli su u Bodo i bili već takoreći kod kuće. Edevart nije 

hteo da se pokaže u zalivu bez punog čamca, pa je bio primoran da još 

ponešto nakupuje u malim skladištima u Bodou. To nije bilo tako povoljno 

za njega, ali se nije moglo izbeći. Sada je uvideo potrebu stalnog dogovora s 

nekom od trgovačkih kuća u Trondhajmu, koja bi u svako doba mogla da mu 

šalje robu na bilo koje mesto kuda ga put vodi. 

 

Unutrašnji zaliv je bio zaleđen, pa su morali da pristanu u spoljnom 

zalivu i prepešače dugačak put do sela. Nisu se pritom previše žurili, pustili 

su da se pred njima proširi novost o njihovom dolasku. Nosili su velike tovare 

robe i bili su primorani da hodaju polako; pritom su razgovarali, mahali 

svojim štapovima za merenje tkanine i povremeno zastajali da se odmore. 

Obojica su obukli svoju najbolju odeću i nakitili se. Dragi bože, oni nisu 

bili obični momci iz tog sela, hteli su da izgledaju što bolje prilikom svog 

dolaska, da budu blagonakloni i pokažu kako imaju para. Edevart je pre 



svega hteo mnogo toga da pokloni svojima kod kuće, ocu, i sestrama, koje su 

bile tako zahvalne i za malenkosti, a kako će tek ostati bez reči kad vide toliko 

stvari! 

Bilo je prilično hladno i stalno im je curilo iz nosa, pa su se brisali 

maramicama najdrečavijih boja, koje su i takođe imali na prodaju. Avgust se 

brižljivo udesio, naprskao se mirišljavom vodicom, a kosu razdelio po 

sredini. On nije imao ni oca ni braće pred kojima bi mogao da se šepuri, ali 

ipak nije hteo da zaostane. Nije doduše mogao da priča ruski ovde u tom selu 

gde niko nije ražumeo čak ni engleski, ali zar da se zbog toga pojavi kao neka 

bedna skitnica? On je bio iskusan poznavalac inostranog života i njihovih 

lepih manira, pa je u skladu sa svojim ukusom za upadljivo vezao sebi oko 

stomaka jedan krvavocrveni šal umesto pojasa. To je poslednja moda u 

Južnoj Americi, rekao je. Šta misliš da će oni reći kad dođemo? upitao je 

Edevarta. 

Kad su se približili selu, zatražio je da se malo odmore, da ne dođu 

sasvim iscrpljeni. Izvadio je iz džepa za svakog od njih po jednu cigaru, koje 

je baš za ovu priliku kupio u Bodou, i upozorio Edevarta da ne puši prebrzo, 

kako bi duže potrajala. Ali kad budemo prolazili pored Karolusove kuće, 

onda moraš jako da zadimiš, dodao je. 

Kad dođemo kući, ti moraš prvi da uđeš, reče Edevart 

Avgust: Zašto? 

Edevart postiđeno reče: Ja to ne mogu! 

Selo je ležalo tiho i mračno, siromašno i zapušteno. Nije bilo više 

nikakvih ostataka bogatstva iz vremena velikog ulova haringi, nije bilo sveže 

okrečenih kuća, nikakvog igranja ni radosti. Čemu onda sve to! Ljudi su tada 

uživali, i od onda nikad više. Dato im je da okuse nešto, postali su alavi na 

bogatstvo, umišljeni i nemarni, privikli su se na nerad i pušenje duvana i 

oholo pijuckanje. Oni su to tada radili, i od onda nikad više - pa čemu onda 

sve to! 

Tog tmurnog zimskog dana pojavila su se u selu ova dva neobična 

momka i obasjala ga. Ljudi su svoju zaradu od prošlogodišnjeg ribolova 

temeljno pojeli i sada su grebali sa dna kace. Momci su polako išli od kuće do 

kuće, doznavali novosti i tužno vrteli glavama. Ovde su bili dobri i ljubazni 

ljudi, ali lenji i siromašni. Nikakve zarade, nikakvog ulova haringi, nikakvog 

posla, samo zima i mrak. Neki su još zadržali svoj sjaj, kao recimo trgovac 

Gabrielsen, koji je bankrotirao, ali je ipak primao pomoć iz stečajne mase i 

mogao čak da paradira s belom kragnom. I crkvenjak Johanson se još nekako 

držao, pa je nedeljom mogao da ide u crkvu sa zapaljenom lulom. Njega 



siromaštvo nije dotaklo, on je primao stalnu platu i nije mario ako ljudi nisu 

davali svoje priloge za crkvu. 

Drugovi su pušeći prolazili kroz mesto, prošli su pored kuće starog 

Martinusa, pored Ragnine kolibe koju je nasledila od babe, i gde je sada 

Teodor stajao pred vratima i buljio napolje, zatim pored velike Karolusove 

kuće, iz koje su ih posmatrala lica priljubljena na prozorska okna, a onda 

putem prema Edevartovom domu. 

Šta je ovo... ne shvatam, reče Edevart hodajući. Ovde se sve promenilo. 

Pa gde je ono brdašce sa pećinom? 

I Avgust se zagledao. U pravu si, rekao je. Tu je bila pećina, toga se dobro 

sećam! A kad su došli do kuće, on se okrete ka Edevartu i reče: Vidi ovo! 

Kamene stepenice! 

Čitava je porodica bila u kući, na glas o njihovom dolasku svi su se 

okupili. Tu se našlo i više ljudi iz susedstva, među njima Ezra, onaj mali 

nebeski psić, kao i sam Karolus, dve žene i još neki. Kad je Avgust otvorio 

vrata i hteo da uđe s vrećom na ramenu, odmah je uvideo da je to nemoguće, 

jer je soba bila puna ljudi. Ostavili su vreće napolju i ušli. 

Četiri osobe su ustale da im ustupe svoja mesta. 

Ne ustajte! Ne ustajte! uzviknuše obojica, mašući rukama da se pokažu 

skromni i učtivi; 

Dobili su mesta tako što su Joakim i Ezra seli na sto. 

Zbunjeno ćutanje. 

Najzad je progovorio Joakim. Pegav i šaljiv, sedeo je na stolu i klatio 

nogama. Žar ste hteli s vrećama da uđete u kuću? rekao je. 

Bojažljiv smeh u seoskoj skupštini. Stari otac primeti, izgubljen u 

mislima: Da, to su dve ogromne vreće! 

Joakim, pun mladalačke podrugljivosti, glasno došapnu Ezri: Moraćemo 

da srušimo kuću i podignemo veću! 

Karolus, načelnik Karolus, dostojanstveno: To neće biti potrebno. Moja 

je dovoljno velika za to. 

Drugi su bili istog mišljenja i požurili da se dodvore načelniku: Tvoja 

kuća, naravno... o tome ne treba ni govoriti! 

Sada je započeo opšti razgovor. Karolus je pitao da li su došli morem ili 

kopnom, i dobio je odgovor. Da nisu čuli nešto o haringama? Ne. Kakav je 

vetar duvao na moru? Severoistočni. Avgust je morao da raskopča kabanicu 

u pregrejanoj sobi i tako otkrije svoj crveni južno- američki pojas,. 



Kakav povratak kući! Nije bio običaj da se putnicima izađe u susret na 

stepenice pred vratima, da se izrazi i najmanji znak radosti, ili se zaželi 

dobrodošlica. To se smatralo budalastim prenemaganjem. Tako nešto moglo 

bi lako da preraste u sentimentalnost, mogle bi čak da udare suze na oči - 

najveća sramota od svega! Edevart se pribojavao da bi starog oca mogla da 

nadvladaju osećanja, pa da povuku i njega - ali sve je dobro prošlo zbog 

prisustva toliko ljudi sa strane, što je bitno smanjilo napetost. On se obrati 

sestrama, siguran da neće napraviti budalu od sebe: Kako ste porasle! Jedva 

sam vas prepoznao! 

Njima planuše obrazi i odmah su počele da se bave oko peći i kotlića za 

kafu. 

Tek posle dužeg vremena počeli su susedi da odlaze. Nadali su se sve do 

poslednjeg trenutka da će uspeti da vide sadržaj vreća, ali nijedan od 

momaka nije pokazivao nameru da ih unese i otvori. Radoznalost prisutnih 

ispoljavala se sasvim otvoreno, čak je i Karolus rekao pri odlasku: Vi mora 

da imate svašta u tim svojim vrećama? 

O da, reče Edevart. 

E pa dobro, sigurno ćete uskoro doći i kod mene? Ne sumnjaj u to! 

Ali već je i ono što su ljudi videli mnogo značilo. Sada su mogli da se 

rastrče naokolo i pričaju kakvi su silni momci postali Edevart i Avgust - 

obojica su imali po džepni sat i zlatan prsten, nosili su fina crna suknena 

odela, nakrivljene šešire, a na nogama su imali visoke čizme optočene lakom 

na šavovima. 

 

Dani su dolazili i odlazili, radosni dani u malom domu, svečani dani. 

Jozefina iz Kleive morala je odmah da sašije haljine Edevartovim sestrama, 

stari otac hodao je naokolo u novom suknenom kaputu i čak je u 

unutrašnjem džepu imao nekoliko novčanica, a Joakim je bio potpuno 

isplaćen, Edevart mu ništa više nije dugovao. Edevart, jedini vlasnik čitavog 

Dopena. 

Obračun između braće nije prošao bez svađe, obojica su bili ljuti, jer je 

svaki od njih pazio da očuva svoj ponos. Desilo se da je bila prisutna Jozefina 

iz Kleive, slušala ih i nudila svoje mišljenje. A zašto je veliki brat morao da 

obavi obračun u prisustvu treće osobe? Samo i jedino zato da bi to neko čuo 

i razglasio, a Joakim je odlučio da čvrsto ostane pri svom. 



Tu je sedeo poverilac Joakim, pegav, prilično mršav i zapušten, 

pretvarajući se da ne shvata tu sramnu ponudu od nekoliko novčanica koje 

mu je brat pružio. 

Šta hoćeš time? upita on. 

To je ono što ti dugujem. 

Nemoj da se glupiraš! reče Joakim. 

Uzmi novac, reče Edevart. To je ostatak onoga što sam pozajmio od tebe. 

Ti ništa nisi pozajmio. Ja sam od tebe dobio mrežu. Uostalom, ti si iz 

Fosena poslao novčanu uputnicu. 

Edevart gurnu novac prema njemu i reče: Ja neću da sedim i dalje ovde 

kao majmun i ubeđujem se s tobom! 

Joakim je na kraju uzeo novac, ali je izgledao kao čovek kome je pozlilo. 

O, nije hteo tek tako da izgubi bitku. Razmišljao je. Odjednom reče 

podsmešljivo i bez upozorenja: Dobrodošao kući iz Amerike! 

To je bio pun pogodak. Jozefina iz Kleive se nagnula nad svoj posao i 

malo se nasmejala. 

Svi u selu čuli su da je Edevart planirao veliko putovanje. Ali ništa od 

toga nije bilo, to je bilo samo neko hvalisanje, ili šta već? Jozefina podiže 

glavu sa svog posla i poče pažljivo da sluša. 

Edevart je mrdao vilicama, mada nije imao ništa u ustima. Pošao sam, 

pa sam se okrenuo, reče on. 

Joakim: Da, okrenuo si se. Nisi se usudio. 

Nisam se usudio? O, ne brini, usudio sam se. Ali mislim da sam uradio 

nešto pametnije. 

Šta to? upita Joakim, ne razumevajući. 

Pa video si šta imam u vrećama. A u čamcu imam još više toga. 

Jozefina iz Kleive je pomislila kako bi sada morala da posreduje, pa reče: 

Dobro, a imaš li ti i ženske češljeve? 

Edevart: Ženske češljeve! Imam ih u čamcu, proste i fine, svih veličina. 

Pa ti si čudo, Edevarte! uzviknu ona. Pravi je blagoslov što si došao, jer 

otkako je Gabrijelsen propao, ovde se ništa više ne može nabaviti. 

Moj čamac je pun do vrha, reče Edevart. Mislim da imam dovoljno robe 

za sve ljude u selu, i to za duže vreme. 

A otkud ti? pita Joakim. 

Otkud mi? Roba? 



Da, nisi valjda upao negde i ukrao je? 

S tobom više ne razgovoram! 

Jer ćeš onda biti uhapšen, nastavi Joakim. Bićeš prava cvećka kad budeš 

sedeo ovde s lisicama na rukama! 

Jozefina iz Kleive se nasmeja i ponovo se umeša: Da nemaš možda sito 

za mleko, Edevarte? 

Ja da nemam sito? reče on. Siđi samo dole do čamca! 

Pa ti si čudesan! Baš sam se zabrinula, krava mi se otelila, a ja nemam 

sito... A sada je Jozefina htela nekako da pomogne i Joakimu. Izgubio je, bio je 

poražen i besno je gledao u jednu tačku. Ona reče: Pa i Joakim je svašta 

postigao. 

Edevart: Valjda je ležao na Vesteralima sa onom trulom starom mrežom. 

Ne, on je iz pećine lomio jednu stenu za drugom i od njih napravio 

stepenice. 

Zato je znači postao tako debeo i mastan u licu! podrugljivo primeti 

Edevart. Mora da je dobro zaradio! 

Jozeflna nije popuštala: A kad dođe proleće i ode sneg i sve postane 

zeleno i lepo, onda ćeš vldetl Šta je Joakim sve uradio. On je dole na vašem 

polju povadio sve kamenje, prevrnuo svaki delić zemlje, i pretvorio sve to u 

oranicu. 

I posejao so? reče Edevart. 

Zašto uopšte razgovaraš s njim! reče joj Joakim. 

Ali Jozefina nije bila glupa, naprotiv! Kao sposobna i vredna žena kakva 

je bila, posmatrala je već dve godine zaradom bogatu žetvu koju je Joakim 

dobijao sa svoje nove zemlje. Hvalila ga je, divila mu se i navodila ga kao 

primer čoveka koji je ni iz čega, iz tog malog komada zemlje izvukao hrane 

za jednu kravu. Ne znam kako ti je to palo na pamet, reče ona Joakimu. 

Joakim: Pročitao sam u nekim novinama na Lofotlma. 

Da, ti čitaš novine i knjige i studiraš i istražuješ i kopaš, reče ona. Čuješ 

li ti to, Edevarte? 

Edevart reče kako ima prečeg posla nego da gubi vreme na takve stvari. 

Joakim onda izađe iz sobe, dobacivši: Kako možeš da razgovaraš s takvom 

budalom, Jozefina! On ne ume čak ni knjigu da pročita... 

Sad su njih dvoje prešli na razgovor o prilikama u selu. Jozefina je 

poznavala sve i svakog i o svima je ponešto znala: Šta ono reče - Ragna? Zar 

još nije čuo? Pa da, udala se za Teodora i već imaju dvoje dece. Bilo im je 



prilično teško, nisu imali zemlje uz svoju kolibu, nikakve stoke, čak ni kozu, 

ali su ipak nekako izgurali. Da, kod starog Martinusa je sasvim dobro, sada 

kad ih je samo troje. Šteta što im je krava jalova, ali lepa je i debela, pa će je 

dati mesaru u zamenu za finu kravu muzaru. 

Pitaš kao i svi šta je s Ana Marijom. Mi ne znamo ništa osim da je dobro 

i da je drže na lečenju. Ona ne piše često svom mužu, ali kažu da župnik 

dobija ponekad pisma od zatvorskog sveštenika; ona je postala veoma 

pobožna, čita Bibliju od korica do korica i peva čitavu knjigu psalama od 

početka do kraja. Šta Karolus kaže na to? Pa to pitaj svog brata Joakima, jer 

je on taj koji čita i piše za čitavo selo. Ali ono što znam ja da bi ona htala da 

ima svog muža pored sebe, ona čezne za njim i misli da muž i žena moraju 

biti jedno. Tako je pisala. Ali zaboga, ne mogu sad da odvedu Karolusa i 

zatvore ga zajedno s njom. On nikog nije ubio. 

Edevart: A šta ti misliš, šta ona hoće od njega? 

Šta ona hoće od njega? To nije smešno! reče Jozefina smejući se. Ona 

verovatno hoće samo da ga prevede u veru. Ali sada ću da ti ispričam nešto 

što će te zabaviti. Znaš li da bi tvoja sestra Hozea trebalo da se uda za Ezru? 

Ne, ni to ne znaš. Da, oni su već vereni. I ako mi daš tkaninu, onda ću joj ja 

sašiti venčanicu. 

Pa dobro, reče Edevart. Ezra nije najgori kojeg je mogla da dobije. 

To i ja mislim! A sad je kupio od Karolusa komad zemlje sa pašnjakom. 

Sigurno hoće tamo da gradi. Samo da ih posluži sreća! I Jozefina zamišljeno 

obori glavu. 

Šta hoćeš da kažeš? 

Ne, bolje da ne govorim više. Problem je što je na tom zemljištu ona 

bezdana močvara u kojoj je potonuo brodar. 

Edevart: Ezra je bio budala što je to kupio. 

Jozefina: Pa on to i ne bi kupio, ali Karolus nije hteo da mu da zemljište 

ako ne uzme i močvaru. Hteo je da se otarasi močvare, a to mu niko ne može 

zameriti, jer je ona donela nesreću njegovoj ženu. 

A znaš li koliko je platio? 

Ne. Ali kažu da je Karolus to jeftino prodao. 

Mogao je od mene da kupi, reče Edevart. Ja imam imanje kod 

Trondhajma. 

Jozefina zavrte glavom: Gospode bože, Edevarte, zar celo imanje? 

Edevart je rastao od ponosa: I to ne baš tako malo mogu ti reći. 



Tokom zime su obojica mladih ljudi šetali malo sa svojom robom po 

kraju i po susednim selima, prodavali ovo i ono. Potražnja je bila velika, ali 

novca malo; štošta su morali da daju na veresiju, dok se muškarci ne vrate 

kući s Lofota. To je bilo vreme živahnog hodanja do čamca i od čamca u 

spoljnom zalivu. Ali čim su se ukazali prvi znaci proleća i led počeo da puca, 

doveslali su svoj ploveći dućan sve do ribarskih koliba u unutrašnjem zalivu 

i tamo ga nepotrebno čvrsto ukotvili sa dva sidra i još ga jednim užetom 

privezali uz obalu. Kad su se ljudi j vratili sa Lofota, Teodor se naravno nije 

suzdržao a da posprdno ne primeti: Pogledajte samo Edevartovu jahtu- čeka 

oluju iz Atlantika! 

Sada su oba torbara išla naokolo i prikupljala svoji novac. Većinom su ga 

i dobili, i mogli su opet da se diče debelim novčanicima koji su im upadljivo 

bubreli u džepovima na grudima. Edevartu je dobro išlo, nije se žalio; poslao 

je novčanu uputnicu na jug i naručio novu robu. Međutim, kad su stigla dva 

ogromna sanduka iz Trondhajma, našao se u ozbiljnoj neprilici kuda će da ih 

stavi. 

Trebalo bi da uz kuću sagradiš dućan i odavde prodaješ, reče Avgust, 

koji je uvek imao svakojake ideje. 

Šta ti pada na pamet! 

Šta mi pada na pamet? Zašto ne bi ovde u zalivu imao dućan kao što ga 

ima Gabrielsen, koji čuči tamo u svom kutku i koji je bankrotirao? Ti moraš 

da napraviš dućan! 

Edevart je odgovorio kako ne želi ni da sluša takve fantazije. 

Njegov dom postao je malo-pomalo mesto u kome se svi okupljaju. Za 

ljude u zalivu nije postojao veliki izbor kako da se zabave. Jedina je zabava 

bio stari brodar iz Ofotskog fjorda, koji je ovde sušio svoju ribu, ali on je već 

dugo dolazio, iz godine u godinu, pa nije više značio nikakvu novost. Inače su 

dani prolazili bez većih događaja. Joakim je vredno radio na svojoj njivi, a 

Ezra marljivo krčio svoj komad zemlje, polagao kamenje za temelje kuće i 

ravnao teren za gradnju. Kod torbara je svakako bilo više zabave. Stari 

Edevartov otac bio je tih i pobožan čovek, ali je bio trpeljiv i nije imao ništa 

protiv toga da gleda ljude sa strane u svojoj kući. Pohrlili bi naročito 

nedeljom posle službe božje - sve su to bili pristojni susedi, koji su ulazili 

samo da nakratko popričaju o novostima koje su čuli ispred crkve. Hteli su 

da znaju šta misle Edevart i Avgust o pojedinim stvarima - to su bili muškarci 

koje se moglo pitati o novoj zvezdi otkrivenoj na nebu, ili o ratu između 

Nemačke i Francuske. Edevart je posedovao nešto, imao je robe i sredstava, 

Upravljao je nekad brodom i radio na različitim odgovornim mestima. A kad 



smo kod Avgusta, pa on je obišao čeo svet. Obojica su bili sposobni momci, 

Avgust ništa manje od Edevarta. Kad bi se Teodor - onaj s kilom - podrugljivo 

cerekao na ovu ili onu Avgustovu priču, brzo bi ga ućutkali. Edevart je uvek 

hvalio svog drugara, pitao ga je u prisustvu svih za savet i pribavio mu ugled 

- a Teodor bolje da ćuti i pokrije se ušima! 

Edevart je ohrabrivao Avgusta da pripoveda o svom životu, podupirao 

ga zainteresovanim odobravanjem i pitanjima, a nije ga prekidao čak ni kad 

je izmišljao najneverovatnije priče. Bilo ih je sasvim dovoljno za nedeljne 

večeri tokom čitavog leta - isplatilo se biti slušalac! Ostalo je samo nejasno 

gde je Avgust naučio da svira harmoniku, a on ništa nije preduzeo da razjasni 

misteriju koja ga je i dalje okruživala. Pričao je o drveću sa srebrnim lišćem, 

i o tome kako je kiša manje padala s neba, o brodovima sa dvanaest jarbola, 

o ljudima zelenih lica koji su bili stari četiristo godina... 

Da li si ih video? upita Teodor. 

Da li ih je video? Avgust je video mnogo više od toga! Kažite bilo koju 

zemlju ili kraljevinu na svetu i Avgust ju je znao. Edevart je lično držao 

svežanj s osam ključeva iz Indije. Je l' tako bilo? 

Edevart klimnu glavom. 

Da, reče Avgust, i ti si me video kad sam sve izgubio u brodolomu, ali nije 

dugo potrajalo i ponovo sam putovao sa čitavim skladištem bisera i 

dijamanata na sajam u Levangeru, gde su me pastor i ugledni ljudi dočekali 

s poštovanjem. Sećaš se, Edevarte? 

Edevart klimnu glavom. 

Teodor: Ne shvatam gde nalaziš novac? 

Avgustje zagonetno ćutao, ali se oglasi drugi slušalac: Da, to bi ti, 

Teodore, vrlo rado znao, ali to nije suđeno ni tebi hi meni! 

A Avgust je cvetao, otvarao je svoja blažena zlatna usta i razmahivao se 

svojom maštom. Dragi boze, tu se toliko toga moglo čuti! A Edevart mu je 

prepuštao slavu. 

Kako se ono zove kralj Indije? upita Edevart. Upitan je to samo zato da 

bi ljudi iz zaliva mogli da čuju jiedno neuporedivo indijsko ime. 

Ali Avgustje razmišljao: Da nije možda kralj Ahab? Ne sećam se. Pa kako 

bih se i sećao svih tih kraljeva i ljudi koje sam upoznao širom sveta! To jedan 

čovek ne može zadržati u glavi. Ali sad si me podsetio na nešto - a to se desilo 

jedne svetle noći pune mesečine, tamo gde se spajaju Pretorija i Kolumbija... 

Ko se s kim spaja? reče Teodor. 

Avgust: Već vidim da mi ne veruješ... 



Zar ne možeš da ćutiš, Teodore! uzviknu jedan ozlojeđeni slušalac. 

Pitao sam samo ko se s kim spaja. 

Pretorija i Kolumbija, reče Avgust. One se spajaju To su dve reke, one su 

kao dva ogromna mora i jure jedna u drugu kao pomahnitale zveri. Već iz 

daljine od pedeset milja čuješ njihovu huku, a pena prska tako visoko da je 

tamo stalno pomračenje sunca. Sada bi ti, Teodore, mogao da pitaš kako se 

ljudi tamo snalaze za svetlost, i na neki način bio bi u pravu. Oni imaju samo 

mesečinu. Ali zato je ta mesečina potpuno drukčija nego kod nas. Ne mogu 

se ni poraditi, jer je tamo mesečina kao najsvetlije bleštavo sunce kod nas. 

Šta si tražio tamo? upita Edevart 

Avgust je razmišljao: Izgubio sam nit... Da, to je bilo mesto gde sam gazio 

po zlatu. 

Po zlatu? uzviknu Edevart i sam vrlo zainteresovan. 

Po zlatu, dragi moj druže, po suvom zlatu! Nisam to mogao da shvatim, 

ali kad sam pogledao dole, čizme su mi bile sve od zlata. Lupao sam nogama, 

ali nisam mogao da ga stresem. Onda sam shvatio šta treba da uradim. 

Potrčao sam najvećom brzinom uz reku do broda, popeo se na palubu i 

obavestio kapetana. Niko mi ne bi verovao, ali su videli zlato na mojim 

čizmama. 

Avgust je ućutao. Slušaoci su napeto iščekivali. I onda? Šta je dalje bilo? 

Šta je bilo? Bilo je da ni kapetan ni drugi nisu hteli da pođu sa mnom u 

noć. Sledećeg dana odmah smo otišli na ono mesto, ali zlata je nestalo. 

Kakva priča! besno viknu Teodor. Ništa znači nisi pokupio? 

Avgust pogleda pravo u Teodora i reče: To je ono što ti misliš! 

A šta očekuješ da mislim? reče Teodor, zbunjen sigurnošću pripovedača. 

E pa vidite, nisam ja baš takva budala kako vi mislite, reče Avgust. Kada 

oni nisu hteli odmah da pođu sa mnom, ležao sam čitavu noć i razmišljao. A 

ujutru sam ih vodio svuda naokolo, ali im nisam pokazao pravo mesto. 

Ma nemoj mi reći! začuo se glas među slušaocima. 

Ma nemoj, kažeš! To je bilo moje zlato. Zar da ga dam drugima? Neka, 

hvala! To mi zaista nije trebalo! 

Neki od slušalaca rekli su da bi i oni tako postupili, ali neumorni Teodor 

ipak primeti: Zašto si onda obavestio kapetana? 

Avgust ozbiljno odgovori: To je bila moja dužnost. 

Dugo ćutanje. Svi su sedeli i bavili se svojim mislima. Tamo je znači 

Avgust odlazio kad mu je trebalo para. To je objašnjavalo što je posle 



brodoloma mogao da putuje na sajam u Levanger s tovarom dijamanata! Taj 

đavolji Avgust, on znači zna negde u svetu mesto gde se može gaziti po zlatu. 

To je bila ta istina, on se sada odao. 

A da li si ponovo pronašao to mesto? pitali su. 

Za to se ne bojte! reče Avgust. 

Ah, taj desetostruki Avgust! Pa ipak ih nije baš sasvim ubedila ta njegova 

priča. Da je bar mogao da pokaže te čizme! A šta je bilo sa čizmama? pitali su. 

Sa čizmama? Njih je dobio kapetan. Daj ovamo čizme, Avguste! rekao mi 

je na engleskom. 

Uzdravlje ih nosili! odgovorio sam ja, takođe na engleskom. Ali od tog 

dana nisam više morao ni ruku da pomerim na brodu, i sve sam obroke 

dobijao za kapetanovim stolom. 

Ponovo dugo ćutanje. Avgust je i sam utonuo u mi¬li i samo je sedeo 

skrštenih ruku. Odjednom zavrte glavom kao da su ga nadvladale uspomene 

i reče: Kasnije je prodao čizme u Sakramentu i dobio gomilu para za ono zlato 

što je bilo na njima. Kakve čizme! Svi zlatari u gradu morali su da se udruže 

da bi ih kupili. 

A na kom se mestu na svetu dogodilo sve to? Pitali su ga. 

Avgust ih pogleda sve redom i lukavo reče: Zar baš morate da znate? 

Ne, nije se moglo očekivati da ce on odati tu tajnu. Onda bi svako mogao 

da ode tamo i gazi po njegovom zlatu. Teodora bi, na primer, odmah obuzela 

pohlepa, pa bi čak i krenuo na put, lopuža. 

A da li ti redovno odlaziš tamo, ili od onda nisi više bio? 

Avgust: Bio sam od onda jednom, i otići ću opet ako zatreba. Ali mora se 

uzeti u obzir da tamo ne možeš da ideš kad god hoćeš, jer to prosto nije 

moguće. To nije zemlja s običnim pobožnim i pristojnim ljudima kao što smo 

mi, tamo sve vrvi od divljaka i divljih zveri, pa ti je pri svakom koraku život 

na kocki. Jezivo je čak i pričati o tome, ali mora se reći da oni tamo imaju 

običaj da napadnu i ubiju svakog krštenog čoveka. To oni rade. A posle ga 

pojedu. 

Pojedu ga! Pojedu čoveka! 

Skuvaju ga i pojedu. 

Jesi li ih video? upita Teodor i uspravi se. Bio je ozbiljno uzrujan. 

Avgust: Kad već pitaš, reći ču ti. Da! Video sam ih. Jedan od mojih 

drugova i ja sišli smo s broda na obalu. Tu smo sakupljali bisere, a oko nas su 

bile palme i smokve i sve moguće voćke. Ali tada, da prostite, divljaci 



dočepaju mog druga, stvorilo ih se bar deset oko njega. Mene nisu ni pipnuli, 

jer sam stajao tamo s napunjenim revolverom. Šta hoćete? reče moj drug. 

Uah, uah! rekli su oni, a to je značilo da hoće da ga ubiju. Vi ste bitange i 

razbojnici, reče on, jer ih se nije bojao. Jednom od njih spljeskao je nos u lice, 

tako da je ostala samo rupa. Ja sam samo stajao i gledao. Ali njih je bilo 

mnogo, mlatili su ga toljagama po glavi kao da bubnjaju, i ništa nije pomoglo 

što sam im rekao da su svinje i lopuže. Onda sam pucao i ubio jednog. Ali to 

ih nije zabrinulo, jer je toliko njih ostalo. Drugar mi je doviknuo da ga mnogo 

jako udaraju, pa sam ubio još jednog. Onda su ga oborili i bacili se preko 

njega, pa nisam više smeo da pucam, da ga slučajno ne ubijem. Ubrzo posle 

toga bio je mrtav. Tada su divljaci zaigrali od radosti, skakali su naokolo, a 

meni je preostalo samo da se povlačim unazad, s revolverom uperenim u 

njih, sve dok se nisam dokopao broda. A onda je cela posada izašla s oružjem 

na obalu, svi su bili užasno besni, i napali smo tabor divljaka. Ali bilo je 

prekasno. Oni su našeg druga već raskomadali i kuvali ga u loncu. 

Slušaoci su uzdrhtali, a stari otac sa strahom u glasu upita: A da li si ih ti 

pobio, Avguste? Nisi ih valjda pobio? 

Avgust: A šta je trebalo uraditi s takvim divljacima? To su bili pagani. 

Da, da, reče stari otac, ali ipak su imali besmrtnu dušu. 

Đavo bi ga znao šta su oni imali - ja to ne znam. Ali ja uostalom nisam 

pucao da ih pobijem, pucao sam samo u ruke i u prste i u noge, pa nisu imali 

zašto da se žale. 

To sam i očekivao od tebe, Avguste! stari otac je zadovoljno klimnuo 

glavom. 

Edevart je naravno shvatio da Avgustu treba priskočiti u pomoć. 

Primetio je da su Teodor i Ezra, pa i Joakim, posumnjali malo u tu priču. I on 

reče: Da, pakleno je šta si sve preživeo, Avguste! Ne možemo to ni da 

zamislimo! 

Avgust zabaci ruke na potiljak i ravnodušno zevnu, rekavši da je sve to 

beznačajno, on je do sada već navikao na takve stvari. Zaključak je bio da i 

nije baš toliko loše kada nasilje, ubistvo i smrt prekinu malo svakodnevnu 

monotoniju. On će ubrzo morati opet oko sveta, da pogleda na jedno ili dva 

mesta šta je s njegovom imovinom. 



3. 

og leta nije baš bilo mnogo novca u zalivu i njegovoj okolini, i trebalo je 

da mladi trgovci već odavno otputuju dalje sa svojim dućanom. Ali 

prolazila je jedna nedelja za drugom, a oni se nisu pomerali. Bilo im je dobro, 

bili su okruženi ljubaznošću i poštovanjem; u novim i stranim mestima više 

bi morali da pripaze kako da sačuvaju svoj ugled. Osim toga, ovde je još uvek 

bio jedrenjak iz Ofotskog fjorda i sušio ribu. Kapetan će najesen isplatiti 

nadnice, a onda će ljudi opet imati para. Vreme je radilo za njih dvojicu. 

Međutim, Avgusta je zahvatio nemir. Dani nisu donosili dovoljno 

promene. On nije bio od onih što se izležavaju i prespavaju pola dana; lunjao 

je po selu, obilazio radnike koji čiste ribu na grebenima i ćaskao s njima. 

Svratio je kod Ezre na njegovo novo imanje i izrazio svoje mišljenje o 

započetoj gradnji. 

Da, Avgust je video i mnogo gore od toga na drugim delovima zemaljske 

kugle. U ovome je očigledno bilo mnogo zdravog razuma. Ezra je iza gornje 

strane kuće morao da iskopa jarak, kako voda ne bi mogla da prodire u 

podrum sa krompirom. Morao je veoma duboko da položi kamene temelje 

za kuću i štalu, da se usled smrzavanja tla ne bi pomerali iz svog položaja. 

Ezra je baš sada polagao temelje za štalu. 

Avgust reče: Ta štala će biti suviše mala. 

Ezra uzvrati kako on ipak ne može da očekuje veliko stado. 

Ali ti ipak ne smeš da gradiš štenaru. Napravi je dvostruko većom, pa će 

s vremenom u nju moći da se smeste četiri krave. 

Ezra se glasno nasmeja: A kako misliš da prehranim četiri krave? 

Avgust obuhvati pogledom imanje i dođe, onako uzgred, na jednu ideju. 

O, taj Avgust, toliko je puta bio primoran da se spasava pomoću svojih 

zamisli, a sad se to opet desilo: Moraćeš da isušiš onu močvaru! reče on. 

Ezra ga zapanjeno pogleda. Šališ se? reče. 

Avgust se nije šalio, njegova ideja nije bila nikakva šala. Koštalo ga je 

mnogo reči da malom Ezri dokaže kako je on više nego u pravu. Ezra nije bio 

T 



ubeđen, daleko od toga, mada je bilo zabavno slušati argumente pomorca 

koji je oplovio daleki svet. 

Ali sve u svemu - zašto bi Ezra uopšte radio sve to? 

Zar on to ne vidi? Pa on ima na svom imanju veliku lepu močvaru i 

mogao bi odmah da je pretvori u oranicu, samo kad bi uklonio gornji sloj 

treseta. U čitavoj močvari nema ni jednog jedinog kamena, to je devičansko 

tlo, mogao bi da je zaseje već u prvoj godini. Hajde da malo pogledamo dole! 

reče Avgust. 

Pošli su. Hodali su između grmlja borovnice i pod krošnjama drveća. 

Avgust je govorio i govorio, pritom se uzbudio, smrznuta modrina u 

njegovim očima kao da se ugrejala. Zastali su kod grebena za sušenje ribe, 

nad čijim se stenama nepomično pružala voda močvare. Obuhvatili su 

pogledom svu njenu širinu i Ezra reče, ponovo se nasmejavši: Ovde bih 

stvarno morao duboko da kopam! 

Ne mora da znači, primed Avgust. U močvari ima samo jedno bezdano 

mesto, a to je ono u sredini. Morao bi da iskopa jarak oko močvare, zatim da 

kroz močvaru prokopa poprečni jarak, i na kraju čitavu močvaru razdeli 

kosim jarcima, koji bi se ulivali u taj duboki srednji jarak. Tu ima toliko vode 

da će nastati čitava reka i s obronka poteći pravo u more. Zamisli samo sve 

ovo kao zelenu livadu! završi Avgust. Pa to je hrana za najmanje tri krave. 

Jesi li ikad video da se tako nešto radi? upita Ezra. 

Nebrojeno puta, u mnogim zemljama. 

I kako vade leševe? 

Avgust, za trenutak nesigurno: Leševe? To baš ne znam. Zašto pitaš? 

Zašto pitam? Pa zar ti misliš da bih smeo da diram nekog ko mirno leži 

u močvari? Ne verujem da tako misliš. 

Eh, reče Avgust. 

U suštini nije bilo nikoga ko bi toliko trebalo da se boji tog leša kao on. 

Pa on ga je svojevremeno temeljno obmanuo sa svojim obračunom, a onda 

je od istog leša prisvojio džepni sat, čizme i odeću. Pa šta? Zar nije tom lešu 

poklonio zlatnin prsten? Avgust se ubrzo pribrao i upitao Ezru: A šta može 

Skaaro da ti uradi? 

Ništa, otkud znam. 

I zar nema opravdanja u tome što on doziva iz močvare i što bi hteo 

napolje iz nje? On plaši čitavo selo. 

Otkako je Ana Marija priznala svoj zločin, opet je nastao mir. 



Avgust zaključi: Bilo bi bolje da ga lepo izvadimo odatle i priredimo mu 

hrišćanski pogreb na groblju. 

 

Nekoliko dana kasnije dogodilo se Ezri nešto užasno. Jednog nedeljnog 

popodneva, u doba kad se ljudi vraćaiu iz crkve, začuo se vrisak iz močvare - 

i to kakav vrisak! O bože, bio je tako otegnut i sablasan, prepun tuge i očaja. 

Neka devojka, koja je gore na obronku čuvala stado, začula je taj krik i sva 

izgubljena otrčala kući, gde je na pragu pala u nesvest. Čuli su ga i ljudi iz 

spoljnog zaliva i razbežali se. Prepalo se čitavo selo, a onda je dotrčao Ezra, 

isplaženog jezika - i on je čuo jauk sa svog imanja. 

Ljudi su čitave večeri razgovarali o događaju. Uopšte nije bilo 

beznačajno što je opet počelo jaukanje iz močvare. Siromah Ezra, nije sad 

više mogao da pomišlja na to da gradi i živi tamo. I šta će biti sa ostalima? Sa 

čitavim velikim zalivom - da li će posle ovog dana bilo ko provesti mirnu noć? 

To nije urlikao Karolusov bik, niti je to bio ptičji krik u tišini. Ne, to je 

očigledno bio krik neupokojene duše koja jadikuje nad sobom. Svi su 

pomišljali na mrtvog brodara. 

Mislim da bismo morali da isušimo tu ukletu močvaru, reče Avgust. Šta 

ti misliš, Karoluse? 

Karolus je oklevao. Njega sigurno nije radovalo da razgovara o mrtvom 

čoveku i ponovo čeprka po nedelu svoje žene. Ne znam da li bismo smeli da 

uznemiravamo mrtvaca, rekao je. 

Avgust: Ako ga pronađemo i sahranimo ga na groblju, onda će počivati 

u osvećenom tlu, i niko ga više neće čuti ni da kine. Tako ja mislim. 

Neki su klimali glavom i složili se s njim. Drugi su smatrali da je rizično 

iskopavati taj leš; otkud njima pravo da se mešaju u božje odluke? 

Prilika se ponovo rasplinula u ništa. U pitanju su bili mir i spokojstvo 

čitavog zaliva, ali ipak ništa nije rešeno. Čak i Ezra, koga je to najviše bolelo, 

nije mogao večito da živi s isplaženim jezikom. Njegov strah je popustio i 

nastavio je da gradi na svom imanju - ali neobično je bilo što je poslušao 

Avgustov savet i sada je pravio dvostrko veću štalu. Šta li je bilo u njegovoj 

glavi? 

Ali tada se starom Martinusu nešto žalosno desilo. On je od župnika 

dobio novu kravu koja se zvala Fagerlin; bila je to lepa krava i davala je 

pomalo mleka svakog jutra, u podne i uveče. Sve je bilo dobro. Doduše, druge 

krave na paši bile su loše prema njoj, ćuškale su je i gurale u stranu, ali to je 

u početku uvek sudbina nepoznate životinje, i tako nešto ubrzo prolazi. 



Međutim, Fagerlin se udavila u bezdanoj močvari. Bilo je to zaista žalosno, 

ali ništa se nije moglo učiniti. Sirota krava se nije snašla na novoj livadi, ona 

nije još kao tele naučila da se kloni tog opakog mesta u močvari. Ko zna, 

možda je čak i naterana u nju; u svakom slučaju bila je izgubljena. Ali šta će 

sada biti s Martinusom i njegovom porodicom? On je strpljivo podneo 

nesreću i tešio se time da ionako neće još dugo živeti. Ljudi su se svejedno 

okupili da vide šta bi trebalo učiniti. 

Zašto sad ne bismo isušili močvaru? upita Avgust. 

Zar će Martinus tako dobiti natrag živu kravu? rekli su ljudi. 

Dobro, a zar da Skaaro leži zajedno sa kravom? 

Svi su se stresli i pomislili kako je to veoma loše, ali šta je to vredelo. Šta 

je uopšte vredelo? Stvar je iscurela u pesku. Ezra je sad prešao na Avgustovu 

stranu i čvrsto se zalagao za to da se močvara isuši, ta đavolja jama, taj mrak 

usred belog dana! Ali Ezra je uzalud govorio. I šta mu je preostalo nego da i 

dalje gradi svoju štalu za četiri krave, kad je već položio temelje u tom obimu. 

 

Međutim, na kraju se dogodilo ono što je bilo potrebno da se 

raspoloženje preokrene u korist Avgustove zamisli. U nedelju popodne 

ponovo se začulo dozivanje iz močvare - ovog puta bila su to dva uzastopna 

krika. 

Sad nije bilo više uzmicanja! Nešto se moralo preduzeti. Krici su 

odjeknuli u isti čas kao i prethodnog puta. Ljudi su postali svjesni da je to isto 

doba dana kada je  potonuo brodar Skaaro. On je sada vapio za iskupljenjem. 

To je bio on! To nije bio niko drugi nego on! A što je sad kriknuo dvaput, 

moglo se objasniti njegovim dubokim očajanjem zbog sramote u koju je 

zapao otkako mu se pridružila krava. 

Devojka koja je napasala koze otrčala je kući. Ljudi iz sela su, dolazeći iz 

crkve, ovog puta i sami čuli krike. Ezra je dotrčao u velikim skokovima, bacio 

se na zemlju i rekao da sad mora da obustavi izgradnju. On ne može ni 

pomisliti da živi usred tog užasa. 

Karolus, seoski načelnik, ozbiljno se zamislio i otišao do sveštenika, da 

od njega čuje savet. Poveo je Joakima, ako nešto zatreba da se stavi crno na 

belo, ili ako čitava stvar postane previše složena za njega. 

 

Na močvari je mnogo ljudi, tamo su svi muškarci iz sela. Vedar je letnji 

dan i nema nikakve opasnosti. Svi rade one što mora da se uradi. Avgust vodi 

celu stvar, on je u dugačkoj liniji od mora do brega povukao kanap duž koga 



treba kopati, i u tom pravcu rasporedio ljude. On radi punom snagom i 

nimalo ne štedi sebe. O, Avgust nema danas nikakav crveni šal oko pojasa, ni 

cigaru u zubima. Znoj lije s njega, nešto kao da ga podstiče da izgladi neki 

problem s pokojnim Skaarom. Zato je tako revnosan, izduvava nos i briše 

prste o čakšire, ni najmanje ne pazi na svoje lepe čizme s lakovanim sarama. 

Za vreme rada ne govori se mnogo, a i ono malo šapuće se tihim glasom, 

jer su usred svečanog čina. 

Što su bliže onom mestu bez dna, lopate se opreznije zabadaju - nikad 

se ne zna u šta bi mogle da udare. Ezra je na čelu i diže prvi sloj treseta. Iza 

njega ide čitav niz muškaraca, koji se vide sve manje i manje što više rade u 

dubini; oni napred, na dnu jarka, gotovo se više i ne vide. 

Ezra je veoma blizu onog mesta. On spušta pred sebe motke i daske, da 

bi stao na njih; pod zamasima njegove lopate dahće čitava močvara. On gleda 

unazad, da li je u blizini pomoć ako zatreba, a zatim ide do onog mesta, stupa 

na njega. Njegova lopata ne vadi ništa drugo osim mekog mulja. On pomera 

u stranu varljivo zeleno ostrvce obraslo travom, ali gotovo u isti mah meki 

mulj popunjava to mesto. Ezrini zahvati lopatom ne ostavljaju nikakav trag, 

on radi kao u nekoj kaši. Prekoračuje ovo mesto i probija se do čvrstog tla s 

druge strane. Stigavši do kraja kanapa, on odstupa da na čelo dođe sledeći 

čovek. Ezra polazi natrag i zauzima poslednje mesto u redu. Tako je to 

odredio Avgust. 

Već oko podne vidi se široka crna staza popreko kroz močvaru, a 

predveče je dovršena polovina posla. Ljudi odlaze kući, razgovarajući među 

sobom. Oni su na onom kobnom bezdanom mestu doprli već veoma duboko, 

ali nisu naišli ni na sta osim na mulj. Voda je već veselo žuborila kroz jarak. 

 

Ujutro su se ponovo latili posla. 

Tada se nešto dogodilo. 

Čovek koji se u tom trenutku našao na čelu, uzviknu i iskoči iz jarka. 

Našao je nešto? pitali su ga. - Da, naišao je s lopatom na nešto tvrdo. 

Teodor, koji je bio iza njega, podrugljivo se naceri i ponudi da on stane 

na čelo. O, to je baš ličilo na Teodora? Hteo da izgleda velik i hrabar, nekoliko 

zahvata lopatom i nabasao je na nešto oblo. To je samo neki koren drveta, 

reče on, dohvativši to da ga izbaci iz jarka. Ali to nije popuštalo, čvrsto se 

držalo, Teodor nije mogao da ga izvuče, pa je počeo da čisti mulj okolo - i 

svalio se na leđa od toga što je ugledao. Uhvatio je jednu mrtvu ruku. 



Da Teodoru je pozlilo. Izbacivao je sve što je imao u sebi. Krenulo je na 

obe strane, ležao je potpuno smlaćen. Avgust je prošao pored njega i stupio 

tamo. 

Od svih muškaraca, jedini se on usudio da radilo patom oko leša i izvuče 

ga na svetlost dana. O, Avgust je bio dovoljno hrabar da pogleda bilo kom 

lešu u oči! 

Neobično je bilo kako se mrtvi brodar dobro očuvao. Mulj ga je zaštitio, 

on nije zaudarao ni na šta osim na močvaru. Čak mu je i odelo bilo 

neoštećeno. Na prstu je imao zlatan prsten, raširene ruke trebalo je oprezno 

priljubiti uz telo, nije imao jednu cipelu. Leš je ležao na kamenitom dnu, samo 

tri hvata ispod površine zemlje, kao u nekom gigantskom veštičjem kotlu. Iz 

pukotine u tom kotlu izbijala je voda, tu je bio izvor. 

Izvukli su leš na čvrsto tlo, oprali s njega mulj i pokrili ga. Avgust je 

odabrao dva čoveka i poslao ih kući da naprave sanduk. 

Sada je najveća napetost popustila, i neki su muškarci počeli da govore 

kako su svoje obavili. Ezra je bio nestrpljiv da se nastavi, on je, naravno, imao 

poseban razlog za to. Prišao je Avgustu i požalio se. Pa šta je sad ovo? reče 

Avgust. Zar sad da stanemo? E ne može! To ukleto mesto treba temeljno da 

se isuši, tako da nikad više ne usisa nijedno živo biće! 

I tako su radili tog drugog dana sve do večeri, i presekli su močvaru 

ogromnim jarkom. Voda je kroz jarak tekla kao reka, i još je samo taj veštičji 

kotao ostao pun mulja i vode. Kravu starog Martinusa nisu pronašli, ali su 

našli Skaarovu izgubljenu cipelu. 

Kad su uveče prestali s radom, postavilo se pitanje ko će da bdi pored 

leša. Svi su se izvlačili od tog opasnog posla - možda i nije bio opasan, ali se 

od njega ipak dizala kosa na glavi. Ezra je rekao da će on čuvati mrvaca ako 

se prijavi još neko. Teodor, koji se ponovo ohrabrio izjavi da je spreman za 

to. To mu je bilo neophodno da bi se zaboravilo na onu njegovu slabost; 

otišao je posle nje dole do mora i oprao se. 

Bilo je leto i svetla severnjačka noć. Obojica su na svom usamljenom 

poslu šetali gore-dole; nisu se plašili, daleko od toga, prijavili su se iz čiste 

dobrote svoga srca, tako da im se ništa loše nije moglo dogoditi. Osim što je 

Ezra osećao potajnu radost pri pomisli da će njegova močvara biti isušena - 

bez obzira da li se ta radost mogla nazvati strahom od boga. 

Seli su na zemlju i zadremali. Sunce je zalazilo iza brda, senke su se 

izdužile, zakopčali su kapute. Smračilo se. Poslednje o čemu su razgovarali 

bilo je kako nijedan od njih dvojice nije imao nikakve razmirice s mrtvim Ska- 



arom - zašto bi im se onda uopšte desilo bilo kakvo zlo? Ne, zaista. Leš je ipak 

samo leš i nikakav brodar. Naravno... 

Teodor se odjednom probudi i naglo skoči. Mora da je nešto sanjao. 

Šta je? I Ezra odmah ustade. 

Ništa. Ali gledaj tamo, nešto se mrda! 

Šta se mrda? 

Njegov pokrov. Da odemo i pogledamo? 

Da, reče Ezra, ali je oklevao. 

Već je prošla ponoć i bilo je sumračno. Stajali su i buljili dole. 

To je nešto crvenkasto, neka životinja, reče Teodor. Ezra: To je samo 

lisica, videćeš! 

Da, mislio je i Teodor. Možda je lisica, ali... 

Moramo da siđemo dole i pogledamo, prošapta Ezra. Da, moramo. Hm! 

A šta ako je to vukodlak? 

Šta? reče Ezra i naježi se. Ne misliš valjda ozbiljno? Ne znam, reče 

Teodor. Ali ti znaš isto tako dobro kao ja da vukodlak može da se pojavi u 

svakom obliku, dok traži onog koga bi mogao da proždere. Zašto onda ne bi 

mogao da bude lisica? Čuo sam već takve stvari. 

Ezra, nesigurno: Ali ima već mnogo godina kako je Skaaro potonuo u 

močvaru, i sve vreme je njegova duša bila mirna. Zašto bi vukodlak baš sada 

dolazio njemu? 

Teodor nije odgovorio na to. 

Pa šta ti misliš? upita Ezra. 

Teodor: Šta ja mislim?... Ima nešto čudno kod ove životinje. Pa i Skaaro 

nije baš bio takav kakav je trebalo da bude, budi siguran u to. On je za vreme 

svog života počinio mnoge grehe, ja to dobro znam. Sasvim je moguće da se 

pretvorio u vukodlaka. 

Ali u Ezri je ipak bilo neke izazovne smelosti; uzeo je u svaku ruku po 

oveći kamen i počeo da silazi. 

Šta, ti ideš? upita Teodor, i oklevajući pođe za njim. 

U tom trenutku munjevito se odvoji od leša neka životinja, crvena lisica 

je hitro projurila kroz travu. Ezra baci kamen. Životinja tiho skiknu, možda 

samo od straha, ali jeste skiknula, i za Ezra je bilo veliko zadovoljstvo što je 

to čuo. 

Prišli su lešu. Osetili su vonj truleži i obojica zapušile nos. Teodor je 

postao hrabriji, sada je bio siguran u nešto sasvim očigledno: to je bila samo 



neka bedna lisica. Da je to bio vukodlak, ne bi tako pobegao, već bi iščezao u 

ništa, ili bi se pretvorio u mrava. 

Pogledaj samo šta je ta svinja uradila! reče on. 

Lisica je pokušala da strgne kaput s leša i dopre do tela. Lice je ostavila 

nedirnuto, ali je grebala i grizla odeću, pokidala dugmad i rupice za dugmad, 

i pocepala jedan džep. O, lisica može da bude i te kakav zlotvor! Na brzinu su 

sredili mrtvačevu odeću i ponovo ga pokrili. Dogovorili su se da više ne 

spavaju. 

Ne može se iskazati koliko je važno što sam se probudio pre nego što je 

počinjena još veća šteta, reče Teodor, preuzevši čast da je on spasao leš. 

Sutradan su neki ljudi ponovo došli, drugi nisu došli, neki su se umorili 

od kopanja jarka. Imali su volje za rad samo dok leš nije pronađen i tako 

ućutkani oni nesrećni jauci; više od toga nisu hteli da rade. 

A Martinusova krava? reče Avgust. Zar ne bi trebalo da nađemo i nju, i 

oderemo njenu vrednu koža? A šta ako neka druga životinja ili čovek opet 

zaglave u močvari? 

Otišao je do leša i podigao pokrov, ali ga je oštar smrad primorao da 

ustukne. Sva sreća za noćnu stražu što Avgust nije primetio ništa nedolično 

na lešu. Otišao je do močvare, odredio da se iskopaju dva kosa jarka iz onog 

gigantskog kotla sve do brega, zapovedao je i upravljao poslom. U levom 

jarku pojavila se Fagerlin, krava. Bila je isto tako čitava i lepa kao i pre; 

očistili su je od mulja i počeli da je deru. U toku prepodneva došla su ona dva 

čoveka sa sandukom i odnela Skaarov leš. Bilo je već krajnje vreme, samo ga 

je još odeća držala... 

Avgust je bio neizmerno vredan, dok Edevart, njegov drug, ništa 

naročito nije radio. Samo je traćio vreme, lenčario, i viđao se tu i tamo s 

devojkama. Nije čak ni učestvovao pri kopanju u močvari. Pa to je bila 

blagodet za čitavo selo, ali ne, on nije uzeo lopatu u ruke. Izgovarao se da 

nema odeću za rad. Uostalom - napomenuo je - on nema nekog posebnog 

interesovanja za seoske probleme. Šta se sve to njega uopšte tiče? To je bio 

rodni kraj njegovog detinjstva, naravno, ali on sada nije više pripadao tu, bar 

ne sasvim. Bilo je mnogih mesta kojima pripada. Ako bi već trebalo da isušuje 

močvaru, onda bi to svakako morao da radi pre svega na svom imanju, u 

Fosenu. Ali tamo ipak nije potrebno iskopavati nikakve leševe. 

Avgust je dao podstrek da isušivanje Ezrine močvare dobije tako 

veličanstven početak. Moglo se reći da je skoro polovina ovog važnog 

poduhvata bila završena time što je prokopan ogroman srednji jarak i dva 



manja ukoso. Močvara je već počela da iščezava i suši se Ali trebalo je još 

položiti kamenje u jarke, a to je značilo mesece, pa i godine rada. 

Ipak, početak je odrađen, i Ezra je procvetao. Avgust ga je ohrabrivao 

rečju i delom. Ezra je sarađivao i s Joakimom. U obojici se krio urođen osećaj 

za poljske radove. Ako je Joakimu trebalo pomoći kod vađenja velikog 

kamenja, pozivan je Ezra; i obrnuto, Joakim je tu i tamo pomagao oko posla 

u močvari. Išlo je to polako, ali je stalno i lepo napredovalo. Mladići su se 

dobro slagali, kao što se i očekivalo. Sada nije više bila nikakva tajna da će 

njih dvojica postati rodbina. Joakimova sestra Hozea nosila je već zlatan 

prsten, da ne bi više mogla da se predomisli. 

 

Sada je Avgust opet bio bez posla i njuškao je za nečim novim čime bi se 

mogao da se bavi. Ponovo je nagovarao Edevarta da u selu naprave dućan - 

vidiš, čamac još uvek stoji Vezan kod ribarskih koliba i prepun je robe - ne 

može tako da ostane preko zime, sav zaleđen. Edevart je ovog puta popustio, 

i sam je u međuvremenu razmislio o tome. 

Dobro, ali onda bi trebalo odmah započeti, pre nego što dođe zima. Šta 

čeka? 

Da, reče Edevart, ali bi prvo bi trebalo nabaviti građu. 

Naravno, trebalo bi još danas napisati pismo, odmah. Toliko i toliko 

balvana, greda, dasaka... 

Joakim je napisao pismo. 

Sada kao da su se čak i Edevartu vratile volja i preduzimljivost. Ustajao 

je već rano ujutro i radio na izgradnji sve do u kasno uveče. On nije bio bez 

iskustva i dobro mu je došlo ono što je čuo i video u Knofovom velikom 

dućanu u Fosenu. Zajedno s Avgustom i Joakimom izgradio je pogodan 

podrum za bačvu petroleja, malu bačvicu duvana u lišću, sanduk kolomaza i 

sve što se od robe stavlja u podrum. Avgust je i ovde prigovorio da je temeljni 

zid previše mali, ali Edevart je hteo skromno da započne i brže završi. 

Kad je stigla građa, nije dugo potrajalo dok su dva tesara podigla zgradu, 

ustvari brvnaru spojenu s kućom, spolja i iznutra obloženu daskama, bez 

peći, bez ukrasa, bez rezbarija. Edevart je već najesen mogao da izvadi 

dozvolu i počne s prodajom robe u dućanu. Dobro je došlo što je stari brodar 

iz Ofotskog fjorda osušio svoj tovar ribe i isplatio nadnice. Kod ljudi se opet 

našlo nešto sitnog novca. 

Ali šta je sada s Avgustom? On je ponovo bez posla i nemirniji je nego 

ikad, čak mrzovoljan, naprasit, ništa ga više nije moglo zadovoljiti. 



Pa šta ti nedostaje? upita Edevart. 

Avgust je hteo na put. Edevart mu predloži da pođe s torbarskom 

vrećom na sever, mogao bi mirne duše sve do Tromsoa, a roba bi se po 

potrebi slala za njim. Avgust odmahnu glavom. Pa šta onda hoće? Hoće da 

bude slobodan od svega, rekao je. Kako to misli? Stvar je u tome što ne želi 

više da trguje naokolo... Edevart nije hteo da ga pusti da ode, i ponudio mu je 

ortakluk; svaki od njih posedovaće polovinu dućana i robe - ali Avgust je to 

odbio. 

Ne, Avgustu je ponovo trebala promena, samo mu se to motalo po glavi. 

Navikao je da luta naokolo i ide od jednog posla do drugog. Sada se njegov 

posao u zalivu okončao poput odmotanog klupka, i ponovo ga je mučila 

njegova stara nestalnost. 

Mogao bi baš lepo da prođeš, reče Edevart Mogao bi da odeš u Tromso i 

vratiš se ovamo; mogao bi da odeš dalje na jug, da ostaneš gde god ti padne 

na pamet i prodaješ gde god ti odgovara! 

Da, i onda se vratim istim putem kući! reče Avgust 

Zašto da ne? 

I da srećem iste ljude, naklapam s njima o istim stvarima, lupkam se 

štapom po čizmi i glumim budalu! 

Rekao si jednom da ti se to sviđa. 

Zar sam to rekao? Ali sad hoću da odem. 

Pa šta ćeš da radiš? upita Edevart. 

Avgust mu odgovori po svom običaju: Ne boj se ti za mene! 

Ali sigurno nije imao nikakvih planova za budućnost kad je otišao. 

 

I tako sve dođe i prođe. Da, tako to ide. Sve dođe i prođe, ali nešto i 

propada. Drugačije ne može da bude. 

Edevart se u zalivu bavio svojom trgovinom. Sagradio je dućan uz kuću 

svog detinjstva, jer je tako morao da diže samo tri zida, ali sada je stara kuća 

postala dvostruko duža, i izgledala je skoro isto tako velika kao palata 

načelnika Karolusa. Edevart nije imao ništa protiv toga što ljudi osećaju 

poštovanje pred njegovim dućanom; čitavu je zgradu okrečio u belo, onako 

kako je okrečen župni dvor; sve je bilo tako čisto i uredno da je čak i po 

dvorištu čistio slamu koja se prosipala iz sanduka. Njegov stari otac je hodao 

naokolo i pomalo se osećao grešno, jer se potajno dičio svojim sinom. 

Ponekad je govorio: Eh, da je tvoja majka živa, pa da može da vidi sve ovo! 



Zimi je sve bilo mrtvo i tiho. Svi su muškarci bili na Lofotima, i u zalivu 

nije bilo novca. Mirni dani za Edevarta, jeo je i spavao. To je bilo nešto dobro, 

nešto što se nije moglo dovoljno visoko vrednovati. Posle devet sati uveče 

ništa se više nije dešavalo, ni u kući ni pred kućom. Svi su u to vreme polazili 

u krevet, i niko nije trebalo dal lezi budan, naćuljenih ušiju. 

Edevart je ostao momak dobrog srca; u oskudno zimsko doba pomagao 

je siromašnim ljudima, dajući im izvesnu količinu brašna ili pola funte kafe 

na veresiju, a mala Ragna, koja je bila udata za Teodora, dobila je uz kafu čak 

i belu glavu šećera, a taj šećer nije baš pažljivo zabeležen. 

Dobro, ali onda moraš da dođeš i popiješ kod mene kafu, rekla je. 

Doći ću večeras! rekao je. 

Drugačije nije ni moglo biti, bilo je to doduše glupo i loše, ali on je otišao 

kod male Ragne koja je živela u kolibi svoje bake. Da, on je tamo zalazio u 

tamnim noćima i dugo ostajao unutra. Sve se u selu znalo, ali njemu nije bio 

potreban nikakav izgovor. On je sada bio značajan čovek, bio je bogat. Možda 

bi svi trebalo da odu kod Edevarta i ispomažu se brašnom i kafom? A što se 

tiče Ragne, za nju je bila prava čast što je odabrana umesto Beret i Jozefine iz 

Kleive. Tako je to bilo. 

 

A Edevart? Sve dođe i prođe. On je sve manje i manje vodio računa o 

tome šta radi i kako to radi. Mala Ragna nije bila ista kao Lovisa Magreta, ne, 

nijedna nije bila kao ona, i on nju nikada nije zaboravio. Ali „srećno joj bilo!“ 

što bi rekao Avgust. Ragna mu je bila pri ruci, i usta su joj bila tako lepa kad 

se smeje. Njegova je duša bila pokidana, on nije osećao uz Ragnu nikakvo 

ushićenje, ali ipak je nije ostavljao na miru. Lovisa Magreta se možda ni na 

jedan jedini dan nije izgubila iz njegovih misli, ali on je odustao od nje. A šta 

je inače mogao? Šta je mogao osim da misli na nju? Ona je ostavila u njemu 

dubok i trajan beleg; prošlo je već nekoliko godina od tada, ali ona ga je 

ostavila slabog i iskidanog posle one noći na Hermini, i takav je ostao. Mogao 

je s lakoćom da nabavi njenu adresu kad je bio dole na jugu. Ali to je ostala 

samo namera, nedostajala mu je za to odvažnost i volja. Sada je ovde kod 

kuće hodao naokolo i izmišljao pisma upućena njoj - pisma koja nikada nisu 

poslata, niti, su ikad napisana. On nije više znao za radost i vedrinu, 

zaboravio je da se smeje. Bio je mlad čovek klonulog duha, mada i dalje 

snažnog tela. Avgust mu je jedno rekao: „Ti si kao neki leš, samo te još nisu 

sahranili“. 

Ali on nije bio sasvim mrtav, još nije bio leš. Kad su se ljudi u proleće 

vratili s Lofota, pomogao je starom Martinusu da dođe do nove krave tako 



što je jemčio za njega. Velika radost za starog Martinusa. Ali Teodor se u isto 

vreme potpuno zapanjio kad je otkrio da je Ragna u drugom stanju. 

A gde si to pokupila? mračno ju je upitao. 

Ha-ha! Gde sam to pokupila? reče Ragna. Ovde kod kuće. 

A ko je izveo tu majstoriju? 

Ona se još glasnije nasmeja i ponovi: Baš majstoriju! 

Ko je to uradio, pitam? 

Kakvo čudno pitanje, reče ona. Pa zar nisi bio za Uskrs kod kuće? 

Da, ali to je bilo pre tri nedelje. A pogledaj sebe! 

Ćutanje. 

Hoću da znam! povika on i skoči. 

Ali Ragna je uvek bila bistra u školi, i ostala je bistra. Dobro je umela da 

računa iz glave i nikada joj nije ponestalo odgovora. 

Pa onda je to od ranije. Ti si otišao na Lofote u februaru, a sada smo pred 

Spasovdanom. Računaj malo! 

Zbunila ga je. Imala je, kao lisica, dva izlaza iz jazbine. Ništa nije mogao 

da postigne i morao je ponovo da sedne. A kasnije je ona Teodora još i 

izazivala s tim, ismevajući ga zbog njegove mračne sumnje. Tako je bila 

sigurna u sebe mala Ragna. 

Sve dođe i prođe. Čak ni Teodor nije mogao da kinji sebe na duge staze, 

svi su drugi bili zadovoljni s bogatim ribolovom na Lofotlma, dobro su 

zaradili i mogli su da s novcem u džepu pođu u Edevartov dućan. Kad je 

Teodor došao da plati ono što je upisano na njegovu ženu, bio je prijatno 

iznenađen koliko je malo dugovala i kako je jeftino proživela ćelu zimu. O, 

Ragna je bila sposobna žena, to se nije moglo osporiti! 

Nekoliko nedelja je ponovo bilo novca u zalivu. Edevart je naručio robu, 

i prodaja je dobro išla. Sada mu je bila potrebna poslovnica, ništa grandiozno, 

samo mala odaja s oknom na vratima što vode u dućan. U stvari mu je trebala 

soba u kojoj bi noću mogao da spava; tako bi oslobodio jedno mesto u staroj 

kući, gde ih je i bez njega bilo mnogo. Edevart je morao ponovo da gradi. A 

njegov je stari otac rekao više nego jednom: Eh, da je tvoja majka živa, pa da 

može da vidi sve ovo! 

 

Sve u svemu, u zalivu je bilo neuobičajno živo, selo se postepeno budilo 

i širilo, u ovoj ili onoj glavi mislilo se malo brže nego pre. Ezra je bio dobar 

primer. Snažni mali Ezra bio je neumoran, nastavio je da isušuje močvaru 



kako ga je uputio Avgust. Dok je još imao novca od svog udela s ribolova na 

Lofotima, iznajmljivao je konje za dovoženje kamenja, i sve je dobro išlo. 

Mogao je da obloži prve kose jarkove kamenjem i ponovo ih naspe. Sada je 

pred njim ležao mali isušeni komad zemlje, on ga je pažljivo prekopao, 

izdrljao, nađubrio i posejao ječam, takoreći kao neku vrstu probe za svoje 

verovanje. Nakon tri nedelje njiva je bila sva zelena. Čudo i blagoslov u 

nekadašnjoj ukletoj močvari! 

Za vreme rada motalo se po Ezrinoj glavi hiljadu misli. Uvideo je da će 

zemlji vremenom trebati više đubriva nego što bi on mogao da iskamči od 

ljudi u selu. Trebaće mu goveda. Ali da bi mogao da drži goveda, makar i samo 

jednu kravu, morao je da ima štalu. Da li je time sve rešio? Ko će se zimi 

brinuti za kravu, kad je on na Lofotima i tamo zarađuje novac? Njegova žena! 

Njegova žena, Ezrina žena – bože pomozi, pa on još nema ni dvadeset godina! 

Ali u svakom slučaju da se kršna cura Hozea uklopi u taj plan, gde će ona 

živeti u ovoj pustoši? Ne može se očekivati da spava sa kravom. On je znači 

morao pre svega da podigne jednu kućicu za ljude. A to je bio baš ogroman 

posao - i sve to radi đubriva! Ezra se ponekad osećao smlavijen svojim 

mislima. 

Na Spasovdan je radio svoje i mozgao o različitim rešenjima svojih 

problema. Primetio je kako poslednjih nekoliko dana Joakim radi nešto vrlo 

neobično. On je na svoju livadu nabacao alge, alge iz mora, obične morske 

trave. Đavo je bio taj Joakim, ništa on to slučajno nije radio. Uvek je gurao 

nos u sve što može da se čita kad je na Lofotima morao da ostaje na kopnu. 

Glava mu je bila puna svakojakog znanja, i verovatno će uskoro znati i više 

od župnika koji ga je krizmao. Ali alge na polju, alge na žemlji?... 

Da, reče Joakim, i ne samo to: Ja sam u svaku brazdu svoje njive za ječam 

stavio alge, zakopao ih, i tek sam onda zasejao. 

Zar je to đubrivo? 

Tako kažu. Ali ti još uvek ne moraš da veruješ u to. 

Kako si to smislio? 

Čitao sam zimus o tome. Navodno se to u ovoj zemlji radi već preko dve 

stotine godina. Hteo sam samo da napravim probu. 

Drago mi je da to čujem, reče Ezra i odmah poče da razmišlja. Ako 

Joakimova proba uspe, to će promeniti sve Ezrine planove. Izgradnju može i 

da odloži, počeće kad bude imao više vremena i para. Mogao bi da pričeka s 

kravom, a mogao bi i da odloži veridbu. Zašto je Joakim do sada prećutkivao 

svoje otkriće? 



Ezra reče: Pa ti si to još zimus čitao, a ni reč nisi rekao o tome? 

Ne. Nisam hteo da te navodim na to. Hteo sam da sačekam i vidim kako 

ću ja da prođem. Ali nemoj ni u kom slučaju da veruješ kako bi time bilo 

rešeno pitanje tvoje močvare. Alge, da, ali zajedno sa još nečim. 

Tako znači. To je ponovo uzdrmalo Ezrine planove. On reče, 

obeshrabren: Znao sam da je to besmislica. Ne mogu da shvatim kako možeš 

da razbacuješ alge po livadi. Pa one će ti se ujesen pomešati sa senom. 

Ezra je otišao sa svojih hiljadu misli u glavi, ali nije postao pametniji. 

Posle toga je za svaki slučaj radio samo na kući, da ipak sagradi mesto za 

život. Našao je jednog čoveka za ispomoć i bacio se na posao. Kuća mora da 

bude pod krovom pre nego što padne sneg. 

 

Sada se dogodilo nešto, neznatna stvar, koja je međutim imala velike 

posledice. Edevart je dobio pismo iz Amerike. Ljudi koji su išli u crkvu doneli 

su ga s pošte; žuti omot od čvrstog papira poput kože, s mnogo žigova, a 

adresa je bila promenjena kod Knofa u Fosenu. Edevart je pročitao pismo u 

svojoj novoj poslovnici, a kad je konačno završio, ušao je u svoju sobu i stavio 

pismo pod jastuk. 

To je bilo veoma staro pismo, koje je dugo ležalo dole na jugu. Da, 

Edevart nije spadao među ljude koji bi smatrali da vredi napora ostaviti 

svoju adresu. Ali sve ide, sve prolazi. I evo tu je bilo pismo iz daleke Amerike, 

i u njemu su bile jednostavne i suzdržane reci - tako divno nalik na nju. Ona 

ga nije zaboravila, ali je prvo htela da vidi kako će joj u početku ići. Tamo je 

mnogo toga toliko drugačije nego u Norveškoj, ali svi su zdravi, oni koji su 

ostali pošto je Haakon otputovao na zapad i od tada uopšte ne piše. Dečak i 

devojčica su sada baš veliki, ali nisu bili na krizmanju, jer to ovde nije običaj. 

On radi u jednoj factory i i dobro zarađuje, a devojčica isto tako; ona radi na 

spool machine. Oprosti ove reči, ako ima i nerazumljivih, jer mi u ovom gradu 

govorimo samo engleski, a deca ne govore više ni jednu jedinu norvešku reč. 

Ali ono najmanje, o kome sam ti pričala, to je mala devojčica i zove se 

Haabjorg, kako je to hteo Haakon. O sebi nemam mnogo šta da kažem za ove 

godine koje su prošle, osim da se ovde ne snalazim, i nikad se nisam snašla 

ni jedan jedini dan mi nije bilo dobro, ali to sam učinila zbog nekog drugog, 

da mu dam šansu da promeni svoj način života, da bi ovde u tuđini bilo 

drugačije. Da, ja čeznem za tim da ponovo vidim Tebe i Dopen, koji je bio moj 

zavičaj, a sada Ti živiš tamo, to je tako čudno. Ali deca su sada već velika i 

odrasla, i ne bi htela da idu odavde, ali povela bih malu Haabjorg i htela bih 

ponovo da vidim Tebe i Dopen. Šta ti misliš o tome? Ali možda si ti na Dopenu 



sada oženjen, a onda ja neću doći. Mislila sam večeras na Tebe i sad ovo 

pišem. Mnogo lepih pozdrava od svih nas, a najviše od mene. 

 

Lovisa Magreta Dopen. 

 

Šta je sada Edevart trebalo da uradi? Odgovoriti! Smesta odgovoriti! 

Avgust bi sigurno poslao telegram. On je uvek govorio o telegrafisanju u 

Ameriku otkako je pre kratkog vremena Great Eastern položio kabl preko 

Atlantskog okeana, ali za Edevarta je to bila samo bajka i nešto što se nije 

moglo upotrebiti. Nije mu se dalo da zamoli Joakima da odgovori, pa je 

pokušao da sam napiše pismo. Pa zar on nije vodio obračune za ribu, zar nije 

sada sam pisao u svoje knjige? Ali ovo je ipak bilo potpuno drugačije. 

Izgužvao je i bacio mnogo listova hartije, i na kraju odustao. U toj 

bespomoćnosti, pala mu je na pamet njegova mala sestra - ne ona starija, već 

Paulina, koja je do pre kratkog vremena bila u školi i baš vešto umela da čita 

i piše. Hteo je bogato da je nagradi ako napiše to pismo - pod uslovom da 

nikom ne govori o tome. 

Brat i sestra su se stideli jedno pred drugim bila je sramota pokazivati 

osećanja i ganuto lice. Radije bi u zemlju propali! Uspeo je da nagovori 

Paulinu, ali je sve vreme sedeo s podrugljivim izrazom na licu, i ponašao se 

kao da je ta Lovisa Magreta u Americi pomalo budalasta žena, ali on ipak hoće 

malo da je zabavi i obraduje. Ona ionako neće dolaziti kući. Sam je diktirao 

pismo, rekao gde živi, i da se u svom rodnom selu bavi trgovinom. Nije bio u 

Dopenu, osim samo jednom kad je tamo našao njen pokrivač, za koji joj 

zahvaljuje. Tužno je i usamljeno stajati tamo i čuti samo vodopad, a ne 

videti... 

Nju? predloži Paulina. 

Nju? Ne, reče Edevart. Ma dobro! Napiši tako. To će je usrećiti. 

Paulina je pisala. O, mudra je bila mala Paulina, sedela je tu i pravila se 

da se ništa ne dešava, ali imala je dobar nos. 

Lepo je čuti da se vraćaš, diktirao je Edevart dalje, a ja cu sve srediti do 

dana kad ponovo uđeš u svoj stari dom. 

Paulina: Zar nećeš reći kako čezneš da je vidiš? 

Ne, da li si ti luda! Ili, ako baš hoćeš, napiši to kao šalu. Da, napiši to! Ona 

će to sigurno shvatiti kao šalu. 

Paulina je napisala i upitala: A onda „pozdravi od sveg srca“ na kraju? 



Hm... kad si već sve ostalo napisala! reče on i zabaci glavu. Ali sada sam 

već ubeđen da će ići s tim pismom po gradu i svima ga pokazivati. Ona je 

prilično budalasta. 

Dao je sestri za posao čitav srebrnjak i zakleo je da o pismu ćuti kao grob. 

 

Leto je prolazilo. Joakimova polja rodila su kao nikad ranije. Ezra je 

začuđeno video da se sa senom nisu pomešale nikakve alge. Da, sigurno ih je 

u pravo vreme izgrabuljao! sumnjičavo je pomislio. Ezra se varao, alge su 

istrunule. Naravno da su seno morali da grabuljaju nešto pliće. Polje ječma 

bilo je bogato, visoko i otežalo. Pa to je čudo! priznao je Ezra. 

Uostalom, ni Ezra nije imao tako rđavo leto. Njegovo malo polje ječma 

na močvari postajalo je sve veće i veće čudo za ljude koji su iz spoljnog zaliva 

dolazili u crkvu - a šta sve oni neće videti kad jednom bude obrađena čitava 

močvara! Osim na svoju njivu, Ezra je mogao da pokaže i na svoje zgrade. Pa 

zar tamo već ne stoji kuća sa vratima i tri prozora, i dimom iz dimnjaka u 

podne, kada on kuva svoju kafu! Da, a nije li se onda isti taj Ezra, u nekoj vrsti 

lude obesti, odmah bacio na izgradnju štale! Ništa ga nije moglo zadržati. 

Postao je sav kost i koža, pa ipak se nije umorio. Ali od štale je mogao da 

izgradi samo jedan deo, a onda je morao da stane. To je bila zaista prevelika 

štala, ogromna štala, u njoj je bilo mesta za četiri krave i za konja - za konja! 

- da se ne govori o kojekakvoj sitnoj stoci. Kakva budalasta razmetljivost, čak 

ni seoski načelnik Karolus nije imao više od četiri krave i jednog konja. 

Koliko će nebrojeno mnoštvo dasaka i greda progutati takva štala! Ezra je 

neumorno radio, i u svom žaru nije sve dobro proračunao. Čak i da je štala 

gotova, nedostajala bi mu još uvek silna građa za ambar iznad nje, a sve dok 

ne bude sagrađen i ambar, štala nije mogla da dođe pod krov. Ah, sve je to 

bila prava pravcata enigma! 

Jedne večeri otišao je do starog Martinusa, koji je bio priprost i mudar 

čovek, i koji je sav svoj život proveo bez novca i bogatstva. Da, kod njega je 

otišao Ezra i malodušno izjavio da on ove godine ne može dalje sa svojom 

gradnjom, i kako sadi mora da prekine. 

Da, da, reče Martinus, pa ti si i za ovo kratko vreme daleko stigao. 

Nije baš kratko, ima već više od dve godine otkako sam stekao zemljište 

i započeo da radim. 

Ali ti još nisi ni u kakvim godinama. Još uvek pamtim kad si se popeo na 

brod i nagnuo se preko vrha jarbola, od onda nije prošlo takoreći nikakvo 

vreme. A sada si odrastao muškarac, imaš kuću i zemlju i još koješta. Zar 

misliš da je to ništa? 



Stvar je baš u tome, krotko reče Ezra, da bih pre polaska na Lofote 

mogao još dosta da uradim kad bih imao građe. 

Martinus je razmišljao: Ipak bi pre svega morao da zahvališ bogu za 

zdravlje i snagu, a sve drugo će se već nekako rešiti. Kad sam ja izgubio svoju 

kravu, dobio sam od nje dobru kožu, a sad sam u proleće dobio novu kravu. 

Još je nisam otplatio, to nisam, ali ako mi bog da zdravlja, onda ću ostatatak 

platiti kad se vratim s Lofota. Ali moram da kažem da je Edevart bio mnogo 

dobar, jamčio je za mene, i sve troje ovde u kući blagosiljamo ga zbog toga. 

Da, da, reči i uvek samo reči. Sve što je taj mudri čovek govorio, Ezra je i 

sam sebi mogao da kaže. Ali on to nije radio, u njemu je vrila mlada krv, 

njemu se žurilo. Jednog ranog jutra moglo se videti kako je izašao iz svoje 

kućice i zašao u šumu. Dugo ga nije bilo, a kad se vratio, znoj mu je curio s 

lica. Bio je kod trgovca Gabrielsena, trčao je tamo i natrag, u njemu je vrila 

mlada krv, njemu se žurilo. Da, trgovac Gabrielsen je bankrotirao, i njegovo 

je imanje trebalo da bude prodato ili srušeno, a tamo je bilo mnogo dobrih 

zgrada, pa je Ezra hteo da kupi jednu od tih kuća, da je sruši, i preveze 

čamcem građu za svoju štalu i ambar. To je bila ideja. Ali zar Ezra nije 

zaboravio da razmisli? Ho-ho, on je o svemu razmislio, on se probio kroz sve 

te brbljarije i o svemu je detaljno razmislio. Zaista, nakon besane noći pune 

mozganja i planova, on je rano izjutra skočio i krenuo u akciju. 

Trgovac Gabrielsen nije mogao da prodaje bilo koju od zgrada na svom 

imanju, on je uostalom bio besan zbog toga što je neko došao ovamo da ih 

razgleda. Idi kod okružnog načelnika pa razgovaraj s njim, rekao je. On će te 

već izbaciti! Ovo je prevršilo svaku meru - da neko iz sela dolazi da tek tako 

razgleda moje kuće! 

Ezra je kod okružnog načelnika dobio odgovor da se kuć ne prodaju 

pojedinačno, već se može kupiti samo imanje u celosti. 

A šta vi mislite, ko bi to mogao da kupi? upita Ezra.  

Načelnik ništa nije odgovorio. 

Ezra je smatrao da to nije pogodno mesto za dućan, jer selo nije tu. Selo 

je u zalivu i njegovoj okolini, a u zalivu ima Edevart svoj dućan. 

Ima istine u tome, priznao je načelnik i upitao: Imaš li ti novca za kuću? 

Ne, reče Ezra, ali imaću ga posle Lofota. 

To nije ništa sigurno, s osmehom primeti načelnik. To još zavisi od 

dragog boga. 

Ezra: Nešto malo zavisi ipak i od mene. Ali ako ribolov ne bude baš 

povoljan, onda još uvek mogu da čistim ribu za druge ljude, ili da stupim u 



službu na neki brod. Ja se neću vratiti kući praznog džepa. Jer ako na 

Lofotima ne bude kako valja, otići ću gore u Finmarku. 

Tako si, znači, smislio, reče načelnik. Ali zar si toliko siguran da ćeš sve 

vreme ostati živ? 

Ostati živ? reče Ezra bez osmeha i bez oklevanja: Da. 

Na to se načelnik glasno nasmeja i reče: Zaista mislim da bi ti trebalo da 

dobiješ tu kuću! Njemu mora da se svideo taj mladi momak, koji je imao 

toliko samopouzdanja, bio tako srčan i nije se dao zbuniti. Možeš li da 

ponudiš nekakve garancije? rekao je. 

Garancije? Ezra je mogao da pruži ogromne garancije! Imao je kuću i 

zemlju, a načelnik bi samo trebalo da vidi njegovu njivu na močvari, niko još 

nije video nešto slično. Ako biste hteli da pođete sa mnom i sve to pogledate, 

reče Ezra, onda ćemo ići onuda gde je sasvim suvo, a preko najgorih mesta 

ću vas preneti.  

Na to se načelnik ponovo nasmeja od srca i bez suzdržavanja, tresao se 

od smeha na pomisao da ga nosi taj mladi deran: Pa ti umeš sebi da 

pomogneš, to je očigledno. Dobro, koliko si mislio da platiš za kuću? 

Ezra reče: Platiću onoliko koliko vi odredite po svom najboljem znanju. 

Načelnik je bio dirnut. On se zagleda u neke papire i onda reče: 

Određena je cena za sve zgrade. Ja bih morao da ih stavim na licitaciju i 

prodam ih onom ko najviše ponudi. Ali još uvek ne znam. 

Ezra: To bi trajalo veoma dugo, a meni je stvar nužno potrebna već sad 

na jesen. 

Ali ako prodajemo mimo licitacije, onda ne možemo da idemo ispod 

utvrđene cene, promrmlja načelnik. Mada sam te kuće previsoko procenio. 

Sasvim moguće. Možda baš previsoko, jer će verovatno čitavo imanje morati 

da bude izdeljeno, i sve kuće rušene jedna za drugom... Pa razmislićemo još 

malo do sutra, reče on Ezri. Hoću da popričam sa drugim proceniteljima. 

Bićeš obavešten... 

I zaista, Ezra je dobio kuću i pozajmio od Karolusa osmerac da bi je 

dopremio. Odmah je počeo da gradi, pomagala su mu iz prijateljstva dva 

čoveka iz sela. Sve je lepo napredovalo. 

 



4. 

devarta je posetio stari brodar iz Ofotskog fjorda, on je osušio ribu i bio 

spreman da je utovari na svoj jedrenjak. Hteo je da isplati ljude koji su 

radili na grebenima, ali činilo se da nema dovoljno novca. Da li bi Edevart 

mogao da mu pozajmi nekoliko talira? 

Dobio ih je. 

Upustili su se u razgovor. Stari brodar je bio malo potišten; ove godine 

nije baš tako dobro prošao, rekao je. Tokom prvog meseca na Lofotima, kada 

je izgledalo da je ribolov nikakav, pobojao se da neće biti dovoljno ribe za 

čitav tovar, pa ju je kupovao po visokim cenama. Trebalo je da pričeka bar 

šest nedelja pre nego što počne s kupovinom. A sada, kad pogleda kakve su 

cene suvog bakalara kod Roneberga u Alesundu i kod Nikolaja Knudsena u 

Kristiansundu, strepi od putovanja dole na jug. 

Taj stari brodar iz Ofotskog fjorda bio je pouzdan i častan čovek, i 

Edevart je zaista saosećao s njim: Pa vi ipak imate tovar i brod, trebalo bi da 

možete izdržati i poneki gubitak? 

Ne znam, zamišljeno je rekao brodar. Imam sina, koji je naokolo putovao 

s robom, on me je koštao mnogo para. Ne znam zašto mu je toliko loše išlo, 

možda nije dovoljno radio. U svakom slučaju sam već nekoliko puta plaćao 

dugove koje je on napravio. 

Kako se on zove? zapita Edevart. 

Nils. Ali sada je odustao od tog posla i počeo je da radi kod mene na 

imanju, što mi je baš trebalo. 

Edevart je shvatio da govori o njegovom nekadašnjem pomoćniku Nilsu, 

a postalo mu je jasno i odakle novac koji mu je u svom arogantnom pismu 

poslala Matea - ona gvozdena Matea. Pokušao je da ohrabri brodara: Nije 

lako kad čovek hoda s robom naokolo. Mnogo je sigurnije baviti se trgovinom 

ribom, treba samo odjedriti na jug i uzeti novac na ruke - više ili manje novca, 

ali ipak će ga dobiti. 

Brodar je gledao u pod. On neće da se pretvara kako je bogatiji nego što 

jeste, rekao je. Eto, recimo, čitav ovaj tovar nije sasvim njegov, već samo neke 

E 



dve trećine od toga. Da li bi se Edevart možda udružio s njim ove zime u poslu 

sa ribom? 

Edevart odmahnu glavom, ali je bio polaskan ovom ponudom. 

Kupovanje ribe i brodarstvo spadali su u severnjačku trgovinu; sve dok se ne 

bude bavio tame, on će uvek biti smatran malim dućandžijom. Edevart se 

kolebao, ali ipak odgovori: Ne, nemam sredstava za to. 

Čuo sam da se priča kako na jugu imaš kuću i imanje, reče brodar. 

Da, to imam. 

Onda uvek možeš da posluješ s tim. Kažem to tek onako... 

Edevartu se odjednom pribra i odgovori: Ne, ne mogu to da radim. 

Ne, naravno! reče brodar. To je bila samo sugestija. A što se tiče novca 

koji si mi sad pozajmio, poslaću ga pre nego što išta drugo platim. 

Edevart je možda propustio dobru priliku, ali nije se više kolebao. 

Ponovo založiti Dopen! I to sada, kad bi možda svakog dana i svakog časa 

morao da požuri na jug i dovede imanje u red! Nije valjda lud! Dopen u 

zelenom zalivu, s vodopadom koji tako lepo šumi! Tamo je jednom visio sa 

grebena iznad kuće - i to samo zato što je dole neko stajao i gledao naviše 

prema njemu. 

 

Ali dani i sati postali su nedelje i meseci, bilo je tiho i jednolično vreme, 

muškarci su bili na Lofotima, trgovina je zamrla, samo jelo i spavanje, 

beživotno selo. Ostali su samo stari ljudi, žene i deca. Edevart je prethodne 

zime mogao sebi da dozvoli malo skromnog rasipništva s kafom i šećerom za 

Ragninu kolibu, ali to sada nije više imalo nikakvu čar. Ne, ne! Dosta je bilo 

tih ludosti! Ni po koju cenu. Nije imao nikoga s kim bi mogao da razgovara, 

bio je suviše nisko za uglednije ljude u kraju, a suviše visoko za one neznatne. 

Iz Amerike nije više dobijao ni-kakva pisma, i postao je gnevan i umoran od 

čekanja. Ni o Avgustu ništa nije čuo. Osećao se tako napušteno da mu se činilo 

kako bi lako mogao da umre a da to niko ne primeti. 

Otputovao je na Lofote samo da ode nekud na nedelju-dve, ali to ga nije 

razonodilo. Ribolov je bio nikakav, trgovci ribom su se žalili, ribari su se 

žalili, a Karolusova je posada prilikom poslednje oluje izgubila jednog čoveka 

- starog Martinusa. 

Eh da, rekli su, on je odslužio svoje, čitavog života sedeo je uz jarbol, a 

sada Bog nije hteo da se on vrati u Polden go i bos kao mi koji smo ostali! 

Da, tako je to. Ali Edevart je jemčio za kravu. 



Vratio se kući pun gorčine, straćio je ćelu zimu, nesposoban da se bilo 

čega prihvati. Nema pravde na ovom svetu. 

Karolus i nekoliko ljudi iz posade došli su za Uskrs na nekoliko dana: 

Joakim, Teodor i naravno Ezra - Ezra, koji je hteo da pogleda svoje imanje i 

svoju dragu. Ribolov je sada bio bolji, brodar iz Ofotskog fjorda natovario je 

svoj jedrenjak i planirao je da dođe u Polden kao i prethodnih godina. Da je 

Martinus poživeo, sigurno bi mogao da otplati ostatak duga za kravu. 

Odmah posle Uskrsa, Karolus je ponovo hteo da odjedri sa svojim 

ljudima, nije bilo predaha. Bili su u crkvi još na drugi dan Uskrsa, da ništa ne 

propuste. Ali baš tog ponedeljka vratili su se ljudi iz crkve s pismom za 

Edevarta, Sa žutim pismom, pismom kao od kože, teškim pismom, sa 

fotografijom unutra. Pa kako da nema pravde na ovom svetu? 

 

On je smesta otputovao, mada uopšte nije morao da žuri. Tokom vožnje 

na jug prepoznavao je svako mesto duž obale kuda je nekad jedrio, i spavao 

je samo na mahove. Bio je uzbuđen kao u danima svoje rane mladosti. Već na 

brodu saznao je da je pristanište sada premešteno na Knofov veličanstveni 

kameni kej - to je bilo neizbežno, jer je drveni kej na starom pristaništu oluja 

odnela u more. Direktor parobrodskog društva u Trondhajmu i dalje je 

insistirao da se brodovi iskrcavaju čamcima kao i ranije, ali kapetani su bili 

protiv toga, a u sve se ozbiljno umešala i okružna vlast. Štaviše, neki mladi 

čovek, Romeo Knof, otišao je kod direktora, otvoreno i razumno popričao s 

njim, i ostavio veoma povoljan utisak. U mladiću nije bilo nadmenosti 

njegovog oca, nije se nijednog trenutka nasmejao stavovima direktora, već 

ih je vrlo ozbiljno razmatrao i gotovo se slagao s njim. Prijatan momak, 

stvoren za pregovaranje, poslovna glava, pravi trgovac. Na brodu su rekli: 

Dobio je pristanište, sigurno ga je dobio! Odavno je već trebalo da ga dobije. 

Edevart nije pozavideo mladom Romeu na pobedi. 

Uveče su pristali uz Knofov kej, s upaljenim svetiljkama na brodu i na 

kopnu. Magnus, dućanski pomoćnik, došao je na brod s kartama i papirima 

za robu. Nije bilo mnogo toga što se ovamo slalo sa severa, ali je zato bilo 

različitih stvari koje je trebalo otpremiti u gradove dalje na Jugu; puter i kože, 

vuna i prazne bačve, plus čitavi zaklani volovi. Ceo kraj budio se u novi život. 

Edevart je već sa palube ugledao nekoliko starih poznanika, među njima 

jednog kojeg je s nevericom pogledao nekoliko puta - jednog od ljudi koji su 

radili na keju. Avgust?... Avgust! 

Edevart nije mogao da poveruje svojim očima! I Avgust je bio iznenađen, 

pa je potrajalo dok nije otvorio svoja zlatna usta: Da li je moguće! Ti ovde? 



Da. A ti ovde? 

Da. 

Magnus je prošao i klimnuo Edvartu glavom, pravio se važan i glasno je 

slao ljude tamo-amo. Kad se brod odvojio od obale, otišao je s poštom prema 

mestu. 

Kakav majmun! reče Avgust i nasmeja se za njim. 

Nisi baš lud za Magnusom, a? Ali sad mi reci šta radiš ovde? 

Šta radim ovde? reče Avgiist. Iskrcao sam se jednog dana na obalu i od 

tada sam ovde. Pamtio sam sve što si mi rekao o ovom mestu, video sam sa 

broda da je to impresivno mesto, pa sam se iskrcao, mada sam imao voznu 

kartu do Trondhajma. Zbogom i srećno joj bilo! Sada ima već vise od godinu 

dana, mnogo više od godinu dana. A šta ćeš ti ovde? Da, sigurno bi da obiđeš 

ono svoje imanje o kome si pričao? Da, tebe ovde poznaju svi ljudi, i ja nikad 

ne čujem o tebi ništa osim dobrog. 

Zašto nisi pisao? upita Edevart. 

Pisao? Ne. Ali prosledio sam ti prošle godine pismo iz Amerike, samo 

sam promenio adresu. Ja sam bio taj koji je to uradio, inače bi i dalje ležalo 

ovde, jer je Magnus budala. Šta je pisalo u njemu? 

U pismu? Neke gluposti. 

Da video sam da je od neke žene, reče Avgust. U Americi su sigurno bolja 

vremena nego ovde. Razmišljam da se i ja jednom prebacim tamo. Nego, o 

čemu bih uopšte pisao? Ovo ovde nije nikakvo mesto za mene i ne 

nameravam da ostanem ni dan duže nego što moram. Hteo sam da ti 

pošaljem telegram u vezi s tim. Došao si znači da pogledaš imanje? Da, valjda 

bi sada pred proleće tamo trebalo poraditi malo. Nego, zašto bih ja ostajao 

duže ovde? Taj Romeo je sjajan momak, a uostalom i svi ostali tamo: stari 

otac Knof i njegova žena. Ali Magnus je gnjida. Boji se miševa! Hajdemo gore 

u kuću. 

Možeš li odmah da odeš odavde? 

Da, ono malo posla mogu i drugi ljudi da obave, nemarno reče Avgust. 

Neću da se zamaram s tim. 

Avgust je sigurno već bio sit posla na keju, tako je bar izgledalo. Bio je 

spreman za promenu. Ne brini za mene! često je govorio. Ne, on nije zaglibio, 

bio je spreman za bilo šta. On nije učio škole, nije bio profesor, ali mogao je 

da lati bilo čega, a kako nikad nije bio lenj, uvek je dobro prolazio. Slobodan 

kao ptica selica, mogao je u svakom novom mestu da počne od nule. 



Usput je govorio dalje: Ja ti ovde ni sa čim nisam narušio ugled, veruj mi. 

Prvo sam razgovarao s Romeom i ispričao mu sve o sebi. Da sam obišao svet, 

upravljao brodom, da znam ruski i sve ostalo. Romeo nije bio loš i obećao mi 

je pošao, ali me je zamolio da odem u kancelariju i popričam s njegovim 

ocem. To sam i uradio. Bilo je to sledećeg jutra, umio sam se u tri vode, stavio 

sat i zlatni prsten, a onda sam otišao u kancelariju. I stari je bio ljubazan, 

rekao je: Dobar dan, kapetane! Shvatio sam da je Romeo već pričao o meni, i 

hteo sam da budem skroz otvoren s njim. Manimo se krupnih reči, rekao sam. 

Možda sam bio pomorac i torbar, i znam mnogo jezika i obišao sam svet, a 

radio sam i na zemlji u Trondhajmskom kraju - i još svašta drugo - ali, rekoh, 

kapetan nisam! Ali ti si ipak upravljao jednim brodom, rekao je. Samo 

jednom šalupom, rekao sam mu. Pa to je ista stvar, rekao je, a onda je dodao: 

Ti bi, znači, hteo da ostaneš neko vreme ovde? To je dobro, ovo je veliko 

mesto, i baš bi mi sad trebao čovek kao što si ti, da bude glavni nadzornik i 

nadgleda sve na pristaništu i u skladištima, a ponekad, kad je gužva, i u 

dućanu. Možeš znači odmah da počneš, rekao je, i od onda sam ja ovde. Ali 

sad moram da ti kažem kako je ona mala gnjida Magnus odmah postao 

ljubomoran što sam postavljen na tako visoko mesto, iznad njega i svih 

ostalih, i od tog dana me ne podnosi. Kakav je to majmun! Dućanski 

pomoćnik, a boji se miševa! Obračunaću se jednog dana s njim. Mislim da mi 

je on uzeo sat. 

Nije valjda! 

Reklo bi se da je tako. Mada... 

A prsten? upita Edevart. Vidim da više nemaš onaj zlatni prsten. 

A, to... reče Avgust, oklevajući malo. Ne, znam gde je prsten. Ali on mi je 

sigurno uzeo sat kad smo jednom išli u ribolov. 

U ribolov? 

Jednom, onako iz zabave. Bilo je to prošlog leta. Predivno vreme, mir 

božji, pa smo smislili da isplovimo čamcem i nalovimo ribe za kuhinju u 

velikoj kući. Baš kad nam je krenulo dunuo je neki gadan vetar, a ti znaš da 

ja onda u čamcu nisam ni za sta. Vetar je postajao sve jači, pljusnuo je grad i 

gadno nevreme, pa sam se prepao. A ona gnjida Magnus samo sedi i smeje 

mi se. Možeš li da shvatiš? A kad sam se bacio na dno čamca i čvrsto se 

uhvatio, počeo je da urla od smeha. Obračunaću se ja već s njim, kunem ti se! 

I tada sam izgubio sat. 

Mora da ti je ispao iz džepa? 

On to bolje zna! Onda bi sigurno bio pronađen u čamcu? Ali ne! Na obali? 

Ne... Idemo sad unutra da vidimo gde ćeš da spavaš. 



Idem kod bačvara, kao i uvek, reče Edevart. 

Ti ćeš znači kod bačvara Doro. Ja spavam u sobici kod pekara. Slažem se 

s njim, kao i s ostalim ljudima. Ali ta gnjida Magnus!... Ni to mu nije bilo dosta, 

nego ide naokolo i priča ljudima kako se ja bojim mora i da nikada nisam bio 

na moru. Šta kažeš na to? 

 

I tako je Edevart još jednom došao kod bačvara! bio je primljen. Žena 

mu je poželela dobrodošlicu i rekla mu da je lepo što se setio njene kuće. Ona 

sada po ceo dan sedi sama otkako bačvarija ponovo radi, pa je takoreći 

zaboravila da govori. 

A gde je vaš muž? 

U bačvariji. Sad su u velikom poslu, rade prekovremeno da bi dovršili 

veliku isporuku za Finmarku. U osam uveče mu nosim večeru, on pojede i 

nastavi da radi, a kući dolazi u deset. O, ovde je sad živnulo. 

Edevart je čuo sve što se priča o ljudima i zbivanjima. Ne, bačvareva žena 

nije zaboravila da govori. Romeo je sada dobio pristanište i bogat je, a 

njegova majka, m¬dam Knof, ponovo ima po jednu sobaricu na svaki prst i 

postaje sve deblja i deblja. Čak se i Knof samo pretvara da radi, vadi sat iz 

džepa i uvek mu se negde žuri... 

Ti valjda znaš da se Magnus iz dućana oženio? Ne znaš? Da, on je na kraju 

dobio gospođicu, ali s njom je neko vreme bilo natezanja, ko zna šta se krilo 

iza toga, možda je bacila oko i na samog Romea? Ali on je naravno bio još 

pravo dete, i njegova je majka htela da otpusti gospođicu Elingsen. Tada je 

uzela Magnusa, a sada još uvek radi u glavnoj kući. Njih dvoje žive u kućici za 

goste. 

Imaju li dece? 

Ne, pa tek su se venčali. Zašto pitaš? Kažu da ona ne može da ima decu – 

ne znam da li je to istina. 

Nego, što sam ono hteo da kažem... reče Edevart. Jeste li čuli nešto više 

o onima koji su otišli u Ameriku? 

Da. Neki su se vratili otkako je kod Knofa opet krenulo, a ostali su i dalje 

tamo. Oni ništa više ne pišu i ništa ne šalju kući. Možda im i nije tako dobro. 

Možda su pomrli. Ali Lorensen - sećaš ga, poslovođa u dućanu - on se vratio 

i dobio svoje staro mesto. Dućan je pun robe i ljudi, a dobili su i novog šefa 

poslovnice, vrlo elegantnog čoveka, s kopčama na cipelama i zlatnim 

naočarima. Priča se da uveče ide u šetnju s Julijom. 

A kako je Norem? 



Žena razvuče lice od užasa: Umro je. Sekli su i uvek nanovo sekli po 

njegovim ustima, prvo su izvadili čitav jezik, a onda izvadili još više toga. Ali 

ne verujem da bi koristilo i da su mu celu glavu odsekli - neka mi bog oprosti! 

Kako je on to podneo? 

Kažu da je bio nepopustljiv do poslednjeg trenutka. Ne mislim da je 

ležao i smejao se, ili da je pokušavao da negira opasnost i bude hrabar i 

drzak. Ne, samo je ležao stegnutih pesnica i mrgodnog lica, kao da neće da 

popusti stisak kojim se drži ovog sveta. Dugo je ležao, i na kraju ga se ipak 

dokopala smrt. To je koštalo mnogo para, kažu da je žena morala da založi 

kuću i imanje. Ko bi to pomislio - pa on je uvek bio tako bogat i toliko je 

štedeo! Ali tako to ide: „Budalo, duša je ove noći otišla od tebe; kome će onda 

pripasti sve te stvari koje su sakupljale tvoje ruke.” On je sigurno znao da je 

to smrt, ali samo je ležao i gnevno krkljao i lupao šakom po stolu kad mu 

iznesu supu. Nije više bio ljudsko biće. Stresem se kad pomislim na njega. 

Slučajno sam večeras sreo jednog starog druga ovde, reče Edevart. Zove 

se Avgust. 

Avgust - da, on je nekoliko puta bio ovde i govorio o tebi. On ima tako 

čudna usta. 

Ima zlatne zube. On i ja smo iz istog sela gore na severu. To je retko 

dobar momak i mnogo je putovao širom sveta. 

Da, dosta toga nam je pričao. Ali kažu da se boji mora. 

Avgust! On da se boji mora? Onda ne bi oplovio sve okeane sveta! Ali on 

se plaši u malim čamcima, koji su odmah nad vodom. To je zato što je 

preživeo mnoge brodolome i morao čamcem da se spasava usred ajkula, 

morskih lavova i zmija svuda naokolo. 

Znam samo ono što sam čula, zbunjeno reče žena. 

Edevart je pao u vatru. To što ste čuli obična je laž. Postavi ga na neku 

palubu pa ćeš videti da li se on boji mora! I sam sam bio s njim na jednom 

brodu usred nevremena. 

Kažu da je on majstor u sviranju na harmonici, i da to ume bolje od bilo 

koga ovde. Bolje i od Haakona Dopena u svoje vreme. Ali ljudi nikako ne 

mogu da ga nagovore. Samo su ga jedan jedini put naveli na to. 

Bolje od Haakona! podrugljivo uzviknu Edevart. Haakon ne bi mogao ni 

cipele da mu čisti. Avgustova svirka je čista čarolija. 

Da, i taj Haakon Dopen! reče žena u kojoj su oživele uspomene. Njemu 

sigurno već u kolevci nije bila suđena sreća. 

Kako to mislite? 



Pa sve zajedno. Sudbina. Sve. Ovde mu je pošlo naopako, a kad je došao 

u Ameriku, ostavio je ženu i decu i izgubio se zauvek. 

Zar ništa nisu čuli o njemu? 

Nikad. Smatraju ga mrtvim. Žena se razvela od njega i sad može ponovo 

da se uda za koga god hoće, 

Edevart se primače: Odakle to znate? Zar je pisala otome? 

Oni koji su se vratili tako kažu. Tako kaže Anders Vaade, isto priča i 

Lorensen. Svi to znaju. Nju je sud proglasio slobodnom. Tako se to tamo 

rešava. Ali ona je ionako imala mnogo nevolja s tim svojim mužem, sedeo je 

u zatvoru i još koješta. Ona ima troje dece, ali dvoje je sad odraslo. Izgleda da 

joj tamo nije loše. 

Edevarta je obuzela sumnja da mu bačvareva žena prepričava sva ta 

naklapanja samo zato da ga zadovolji. Ona je znala za njegov boravak kod 

Lovise Magrete i za njegovu tuču s Haakonom. Sigurno je znala i odakle 

bračnom paru novac za put. Morao je da se ogradi od toga, pa ravnodušno 

reče: Baš sam pošao u Dopen, i bio bih srećan kad bi se Haakon ili njegova 

žena vratili i otkupili svoje imanje. 

Ah da, ti ih poznaješ, doseti se odjednom bačvareva žena. Kako sam to 

mogla da zaboravim! Znači ti bi to prodao? 

Da, ako se ukaže prilika. Sada sam se smestio kod kuće gore na severu. 

Imam svoj posao. 

Baš lepo. I sad si krenuo u Dopen? 

Moram malo da pogledam imanje i poradim malo, verovatno ima i 

polupanog stakla na prozorima. Godinama nisam bio tamo. 

 

U dućanu. 

Edevartu nije bilo lako da neopaženo prođe pored kuća na Knofovom 

imanju. Nije više imao nikakve želje da še sretne s gospođicom Elingsen i da 

ga ona možda zaustavi, nije hteo da vidi čak ni svog starog prijatelja pekara. 

Ni u dućanu nije bio bezbedan; mogao je tamo da sretne starog Knofa i 

ponovo bude pozvan u veliku kuću, a to bi morao još jednom da odbije. 

Edevarta je čekalo mnogo posla, čekalo ga je nešto važnije. Hteo je da sve u 

Dopenu dovede u red, iznutra i spolja, pa mu je trebalo dosta toga iz dućana 

- kuhinjsko posuđe, stolice, posteljina, a možda nije imao dovoljno para. 

Upitao je za Romea. Nije bio tu. Lorensen je prijateijski pozdravio 

Edevarta i spremno stupio s njim u razgovor Tu je sad stajao taj poslovođa 

dućana, kop se pre više godina iselio iz zemlje i okusio u tuđini dobro i zlo, 



ali kao da nije dovoljno okusio. Zar nije zadovoljan što je ponovo kod kuće? 

O da, rekao je Lorensen. O da, tome ništa ne može da se prigovori. Ali ne može 

ništa posebno da se prigovori ni onom tamo - Amerika je čudesna zemlja! 

Pa zašto se onda vratio? 

Eh, ljudi vole da putuju. Zašto je Edevart došao? 

Ima ovde neko malo imanje, pa hoće da ga pogleda. 

Ali sigurno ima i na severu nešto, tamo kod svoje kuće? upita Lorensen. 

O, Lorensenu nikada nije ponestajalo pitanja i odgovora. On se vratio da 

okusi kako je to kad se čovek vrati, i nije bio siguran da neće ponovo 

otputovati. Ovaj povratak kući nije baš odgovarao onome što je on očekivao 

od toga. A bilo je mnogih koji se isto tako osećaju. Eto, recimo, Anders Vaade 

- poznaješ ga? Ne! Dobro, postoji neko po imenu Anders Vaade. Pristojan 

momak. Ima starog oca koji neće više da radi na imanju: šest krava, konj, 

nešto malo šume. Anders Vaade razmišlja i razmišlja i bori se sa sobom. Ne 

sedi mu se više kuće, ovde je sve tako malo i tesno, kaže on. Ne snalazi se 

više. Tako je to. Ovde dolazi seljak i kupuje robu na veresiju, a kad farmeru u 

Americi ponestane para, on samo odveze u grad tovar pšenice i opet ima 

para. A kako se tek živi tamo! Svaki dan jedu pečenje! 

Da li onda žive duže? upita jedan slušalac pored Edevarta. 

Lorensen: To baš ne znam. Ali žive bolje. 

Kako bolje? Da li su zdraviji? Da li su veseliji, srećniji? 

Mislim da jesu. Ogromna je razlika kad možeš da gurneš ruku u džep i 

izvadiš punu šaku teških srebrnih dolara, nego kad kopaš prstom po malom 

džepu na kanutu da bi iščeprkao neki bedni bakrenjak. 

Ha-ha! Lorensene, ti stvarno znaš da objasniš stvari! uzviknu jedna žena. 

Lorensen, podstaknut: Tako je u svemu! Drveće u šumi, žito na poljima, 

stotine krava pasu na preriji. Tamo svega ima u izobilju, a ovde imaš samo 

ono najnužnije. Amerika može da rasipa, njeno bogatstvo je neiscrpno. 

Ali šta je s tim boljim životom? Kako se bolje živi? upita neumorni 

slušalac. 

Bolje! odseće Lorensen. Svaki dan kolači! 

Ima šećera, misliš, razočarano reče slušalac. Pa to su samo bombone! 

Lorensen je počeo da gubi strpljenje: Reći ću ti nešto, Karei, jer ti ne znaš 

o čemu pričaš, nikada to nisi ni probao. Koliko krava imaš? 

Dve krave. 

Dve! Eto vidiš. A kolika je sad tvoja porodica? Koliko dece? 



Petoro. 

Smeh se razlegao po dućanu, a Lorensen se najglasnije smejao. Samo 

guraj dalje! rekao je. 

Mi se dobro snalazimo, reče čovek. Dva starija dečaka su sad veliki. 

Imamo i koze. Osim toga imamo zemlje; sejemo žito i sadimo krompir, 

imamo ribizle, imamo drva u šumi i vode u potoku, kod naš se dimi iz 

dimnjaka. Zar bi bilo bolje sve to ostaviti? 

Da, da, Karei, ti si sa svojim zadovoljan, i to je dobro! priznao je 

Lorensen. Ti živiš u svom malom zalivu i ne znaš za bolje. Zašto si danas 

ovde? 

Čovek: Danas sam došao da kupim dve motike i jednu lopatu. 

Eto. To je ono što tebi treba. Ali u Americi kopaju mašinama. 

Ima nešto što nikako ne mogu da saznam od vas koji ste videli toliko 

sveta – da li su ljudi tamo zadovoljni? upita čovek. 

Na to sam ti već odgovorio, reče Lorensen. Oni imaju teške srebrne 

dolare i mogu da kupe šta god hoće, toliko su bogati. Ali nemoj mene da 

slušaš. Karei. Ostani tamo u svom zalivu i dođi naproleće ovamo kad ti 

zatrebaju motike i lopate, da napravimo posao. Ti si dobra mušterija, dobro 

ti ide u životu. 

Čovek: Pre nekoliko godina moj sused je prodao imanje i otišao sa 

ženom i decom u Ameriku. Zar im je tamo baš toliko bolje? Ne znam. Svašta 

sam čuo. Haakon je nestao, zar ne? 

Da. A sad stojiš pored svog novog suseda, pokaza Lorensen. On je taj koji 

je kupio Dopen. 

Čovek pruži Edevartu ruku i reče: Eto! Nisam te bolje pogledao, inače 

bih te prepoznao. Sećam se kad si radio ovde u dućanu. 

Jesam nekad, promrmlja Edevart. 

Čovek reče: Odveslao sam jedne nedelje preko u Dopen i pozajmio tvoju 

gvozdenu šipku za vađenje kamenja. Nadam se da ne zameraš? 

Nimalo. 

Milo mi je da to čujem. Da, gvozdena šipka je stajala tamo tako sama, i 

čitavo je imanje bilo pusto, pa sam se drznuo da je nakratko pozajmim. Imao 

sam nekog kamenja. Ali pažljivo ću da je koristim i vratim je na njeno mesto. 

Baš je čudno što sam te danas sreo! 

Edevart objasni da je pošao u Dopen, i upita kako tamo izgleda. 



Kako se uzme, nije baš mnogo lepo, zemlja leži neiskorišćena kao i u 

Haakonovo vreme, a svašta bi trebalo popraviti. Čovek ne može da ide 

naokolo i njuška po tuđem imanju, ali izgleda da su vetar i ne vreme naneli 

dosta štete. 

Ne može baš da bude onako kako je kod mene kući, pohvali se Edevart. 

Kuća i dućan okrečeni u belo. Mogu li da pođem s tobom kad i ti kreneš, 

Karel? 

Rado ću te odveslati čamcem sve do one obale. 

Lorensen je nastavio sa predavanjem: Kad smo već kod toga da je 

Haakon Dopen nestao, stvar je u tome što je Amerika velika zemlja, čitav 

kontinent, i neki ljudi se u njemu prosto izgube. I sam sam bio u raznim 

delovima Sjedinjenih Država, nije mi se ostajalo na jednom mestu. Ali 

Haakon – da li je taj čovek ikad išta radio osim što je bio odsutan? Ovde je 

godinama bio odsutan, a tamo je odmah nestao. To ipak nije naškodilo 

njegovoj ženi i deci, njima je čak bilo bolje, sjajno im je išlo, dobro su 

zarađivali i uzdigli se u svetu. Ta žena je pravo čudo! Brzo se prilagodila 

novom načinu života, selila su se od mesta do mesta, i pronašla gde joj 

najbolje odgovara. A šta bi bilo s njom da je ostala u Dopenu sa svojim 

tkanjem krpara? Ona je bila stvorena za više od toga. Trebalo joj je samo 

nekoliko godina da se razvede od svog muža. Nema nikakvog značaja da li je 

on sada živ ili mrtav, sam je to zaslužio! 

 

Nastupili su radni dani, dani velike obnove. 

Edevart se odvikao od rada i osećao se u čitavom telu kao prebijen. A 

nije bio veliki majstor ni u kućnim poslovima. Umeo je, doduše, ponešto i da 

skuva, ali nije imao volje za to, i nije se držao određenih sati za obrok. Radio 

je bez ikakvog reda i plana, zaboravljao je na hranu sve dok ne bi počeo da 

se trese od gladi. 

Ali njegova napetost je posle nekog vremena popustila i on je postao 

razumniji. Uvideo je da zaista ne mora toliko da žuri. Lovisa Magreta možda 

nije čak ni krenula na put. Šta je uopšte znao o tome? Nije dobio više nikakva 

pisma od nje. Promenio je stakla na prozorima, oprao i oribao sobu i kuhinju, 

popravio vrata koja su krivo stajala na šarkama, sredio krov i drvenariju. 

Imao je prilično spretne ruke i sve je radio kako valja. U kući je obojio vrata 

i prozorske okvire; napolju je temeljno očistio i poravnao dvorište. Karei mu 

je pomogao prilikom vađenja velikog kamenja na livadi. 

Zar nećeš da poseješ nešto? reče Karei. Ovde ima đubriva za nekoliko 

njiva. 



Ne znam, reče Edevart. Pa i hoću, kad si već spomenuo! 

Prekopao je popriličan komad livade i zasejao ga. Obradio je jedan deo 

na padini, nađubrio ga i posadio krompir. Nikad ranije nije radio na zemlji, 

ali nešto je ostalo u njemu iz doba njegovog detinjstva u Poldenu. 

I onda je završio. Prošli su Duhovi, sada je samo leto radilo na njegovim 

njivama i livadama. 

Često je odlazio kod suseda, na drugu stranu zaliva. Karei i njegova žena 

bili su ljudi puni razumevanja, s njima se dobro slagao, i rado su mu 

priskakali u pomoć kad zatreba. Njihovo imanje bilo je kao i sva druga imanja 

u zalivima duž obale: obradiva zemlja spušta se do mora, gore su kuće, a iza 

kuća pašnjaci i šume. Ovde nije bilo nikakvog vodopada kao u Dopenu, 

nikakve huke u vazduhu i nikakvog obronka koji bi se strmo uzdizao iza 

kuće. Dopen je bio lepši. 

Edevart je pisao kući, pitao je da li su stigla neka pisma za nj ega. Poslali 

su mu nekoliko pisama, ali to su bila pisma od trgovaca, ništa iz Amerike. 

Sestre su mu poslale novac koji su zaradile u dućanu i pitale da li će se uskoro 

vratiti. Kao novost, javile su mu da je Ezra stavio i štalu pod krov, i da je u 

spoljnom zalivu kupio kravu po imenu Rozemor. Ezra sad ozbiljno razmišlja 

o ženidbi, i neće prihvatiti ničije ne. 

Ali s kim Ezra hoće da se ženi, sestre nisu spomenule. Hozea se previše 

stidela. 

Edevart se osećao kao beskućnik, i veslao je čas do suseda, čas do 

Knofovog pristaništa, da vidi bačvara pekara i Avgusta. A šta bi inače radio? 

Sada nije mogao da se vrati kuci. U Dopenu je žito već poprilično niklo, 

krompir je rastao, a polja i livade bili su zeleni. Ali Lovisa Magreta nije 

dolazila. Fotografija nije više bila isto kao da je i ona tu. 

 

Jedne nedelje, Edevart je pozvao Avgusta da pođe s njim do Noremove 

kuće, ali Avgust nije mogao - čekao se poštanski brod koji plovi na sever, pa 

je imao posla na keju. Edevart se već umorio od toga da sačekuje brod i vraća 

se razočaran, postalo mu je neprijatno da toliko često stoji tamo i gleda. Neki 

ljudi su već počeli među sobom da se pitaju da li on nekog čeka i ko bi to 

mogao da bude. Uostalom, ona ni danas neće doći, a i ako dođe, onda će 

sigurno sačekati. Hteo je da obiđe Noremove i popriča s njegovima. Ipak je 

bilo čudno što ih je već tako dugo tu, a nije ih obišao. 

Dosta mu je vremena trebalo dok je stigao tamo, a još više dok se 

ispričao s Noremovom ženom i čuo sve njene nevolje. Eto, ona je sad 



napuštena. Dva sina otputovala su u Ameriku i šalju joj novac za plaćanje 

kamata i dugova banci. Treći je sin još kod kuće, ali počeo je da govori o 

prodaji imanja, kako bi se i njih dvoje pridružili ostalima u Americi. Šta misli 

Edevart o tome? Ona je sad stara i plaši se dugog putovanja i čudnog života 

koji je čeka tamo u tuđini. 

Pri povratku je začuo potmulu sirenu parobroda. Nije se nečemu nadao, 

ali je osetio nemir i hodao je sve brže. Da, brod je već bio u pristaništu, prtljag 

i tovar su iskrcavani, Avgust je radio. Nešto dalje na keju stajala je neka dama 

s malom devojčicom koju je držala za ruku. Razgovarala je s čovekom u 

lanenom žaketu, kome je šešir stajao nakrivljen na glavi. Da to nije možda 

ona? 

Edevart nije hteo da joj priđe bliže, obratio se Avgustu i upita ga za damu 

i dete. Avgust je oslusnuo: Oni razgovaraju engleski, rekao je i nehajno pošao 

duž keja prema njima. Avgust je ostao veran sebi – sada mu se ukazala prilika 

da pokaže kako i on zna engleski. Edevart je ubrzo video kako dama i dete 

hitro idu njemu. Oči mu se zamagliše, osetio je njenu ruku u svojoj. Video je 

njeno lice, radosno i nasmejano. Čuo je njene reči kao iz neke daljine. 

Kasnije mu je palo na pamet da se ona nije čak ni oprostila od čoveka u 

lanenom žaketu. 

Upitala je kako će da odu dalje. 

Čamcem, reče on. 

O, ti imaš čamac! Baš dobro! 

Potražila je pogledom svoj prtljag i pokazala ga. Edevart je stavio jedan 

kovčeg na drugi i poneo ih do čamca. Vidiš kako je jak ovaj čovek! rekla je 

majka devojčici. 

Skinuo je kratki kaput i veslao samo u košulji. Sve vreme je krišom 

gledao u nju, slušao šta govori, i stidljivo odgovarao na njena pitanja. Osećao 

je beskrajnu nežnost u svom srcu. Ali nežnost nije baš ono što treba pri 

veslanju čamcem. 

To je Haabjorg, o kojoj sam ti pisala. Ona govori isto tako dobro norveški 

kao ja, mi smo ga dugo zajedno vežbale, jer se vraćamo kući. Ona je bila tako 

dobra devojčica na putovanju, patila je od morske bolesti samo prva dva 

dana, a onda je hodala po brodu i sa svima se sprijateljila. Spava ti se, 

Haabjorg? Vidiš li one velike svetle ptice? To su galebovi. Pamtim njihove 

tihe kliktaje, tako su lepi. Oni tako razgovaraju. Da li si dugo čekao, Edevarte? 

Nisam više htela da pišem ili šaljem telegrame. Samo sam htela da dođem, 

bez ikakve... Kako se ono kaže? Kako si visok i lep! najednom reče ona, a 



Edevart obori pogled i s osmehom odmahnu glavom. I Lovisa Magreta se 

zastidela svojih reči. 

Da, ja sam sad mnogo starija, reče ona zatim. Mnogo sam, mnogo godina 

starija. Neću ni da mislim koliko ih je prošlo. Znaš, skoro mi se čini kao da to 

nisi ti s kim sad razgovaram. To je tako čudno. Ti me verovatno ne bi ni 

prepoznao? Razgovarala sam s nekim koga poznajem i govorila mu kako 

idem u Dopen, kada je na keju prišao neki čovek koji je to čuo i rekao na 

engleskom da stojiš tamo i da si ti vlasnik Dopena. Ali ti me sigurno nisi 

odmah prepoznao? 

Naravno da jesam, reče Edevart. Dobio sam tvoju fotografiju. 

Ona: Fotografiju... ali ona je veoma stara. Nisam se usudila da pošaljem 

noviju, jer sad izgledam još gore nego onda. 

On se ponovo nasmeši i zavrte glavom, kao da još nikada nije čuo nešto 

toliko glupo. 

Još gore, ponovi ona. 

Ne bi smela tako da pričaš, reče Edevart. 

Naravno da nije bila ista, kao ni on. Sedela je tu u lepo skrojenoj haljini, 

sa šeširom na glavi, imala je polu-čizmice na šniranje, svileni šal oko vrata i 

bele manžetne na rukavima. To ju je činilo drugačijom, godine koje su prošle 

ostavile su trag na njenom licu, a sigurno je bila i umorna od putovanja. Šta 

još? Ništa više. Bila je tako lepa, govorila je nežno i iskreno, njemu je to 

zvučalo kao neka pesma. On je do dna duše ponovo bio preplavljen novom 

ljubavlju, novom radošću. To je opet bila Lovisa Magreta, njegova najdraža, 

njegov prvi poljubac, prvi zagrljaj. I jedno toplo, zanosno junsko veče. 

Da li je i ona, dok sedi tu pred njim, pamtila ono što su nekad značili 

jedno drugom? I da li je mogla, uprkos svemu, slobodno i otvoreno da mu 

pogleda u oči? Edevartu je bilo teže nego njoj, bio je zbunjen, i dalje je osećao 

neku vrstu krivice. Oborio je glavu, nije osećao ni kakvu sigurnost. Ponovo 

se pitao, kao što se toliko puta pitao svih ovih godina, da li se on tada poneo 

kao neiskusna mlada budala. Ko zna šta je ona mislila o njemu sve ovo vreme! 

To se nije moglo izdržati! A šta misli sad, baš sad u ovom trenutku? Da li sedi 

kako treba dok vesla? Da nije previše raširio noge? Da li dovoljno snažno 

vesla? Nije smeo da preteruje, naravno, i da joj da povoda za smeh. 

Njoj je sigurno bilo lakše nego njemu, delovala je mnogo prirodnije i 

otvorenije. Kad je on zbog vrućine skinuo šešir, ona spontano uzviknu: O, šta 

bih dala da imam tako lepu kosu kao ti! On se postideo, pa joj u šali reče: Da 

nećeš možda da mi je počupaš? 



Ne bih tako daleko išla! reče ona. 

Mala Haabjorg takođe je imala šešir i bila obučena u gradsku haljinicu. 

Opružila se na ivici čamca i pustila ruku da klizi kroz vodu. To je bilo tako 

zabavno, nešto sasvim novo za nju. Sveza voda tekla joj je kroz prste. 

Ona je bila pametna devojčica i pitala je ima li ovde riba? Velikih riba? 

Koliko velikih? Onda je uhvatila meduzu i ciknula od radosti. 

Ožariće je! upozorio je majku Edevart. 

Majka je oprala dečju ruku i rekla: Videćeš mnogo takvih na obali kod 

kuće, ali nikad ne treba da ih hvataš. 

Zašto? 

One peku! Mogu ti ožariti prste! 

Kako se zovu? 

Da, kako ih ono zovemo? upita Lovisa Magreta. 

Gore na severu zovemo ih „bale mora“. 

Reči „bale mora“ ponovljene su nekoliko puta. Onda Edevart reče: One 

naravno nisu bale, ali nisu ni ribe. Ali žive su. One su neka morska bića. 

Žive su i neka su morska bića, ponovi majka devojčici, pustivši da ih 

Edevart poučava. Meduza! iznenada uzviknu. Ovde smo ih zvali meduze. 

Sećam se i da smo ih zvali sline. 

Ćutali su. 

Zar Haabjorg nije velika za svoje godine? Upita Lovisa Margreta. 

Jeste, reče Edevart i obori pogled. 

I tako je bistra i živahna! Nemoj da misliš da je uvek tako ćutljiva kao 

sad. 

Nije? 

Ne. I već zna slova i ume da čita. Ponele smo neke stvari za čitanje s onim 

slovima koje tamo koriste. Ona ume i da peva. Hoćeš da nam otpevaš nešto, 

Haabjorg? 

Sutra, dureći se reče dete. 

Da, umorna si. Uskoro ćeš leći s mamom u krevet.  

Edevart: Ali ja sam i za nju pripremio krevet. 

Nisi valjda! Pa ti si čudesan! 

Tamo je ostao dečji krevetac, reče on. 

Da, ali posteljina i sve ostalo! Ti misliš na sve! Pa to je divno, jer ona nije 

navikla da spava sa mnom. Mada nisam ni ja navikla da spavam s njom, reče 



Lovisa Magreta smejući se... Ah, eno Karelove kuće. On je bio naš sused. Često 

sam svraćala tamo kad sam putem išla do dućana. Jesi li bio kod njih, 

Edevarte? 

Da, često. Dogovorio sam nešto s Karelom i njegovom ženom... Jer 

problem je šta će se jesti kada dođu gosti kao što ste vi. 

Mi smo ponele nešto hrane, reče ona. A šta si to dogovorio? 

Da ćete tamo večerati za početak. 

Kod njih? Ne, ne! Nećemo. 

Dete tamo može da dobije mleka. 

Ona nije baš navikla na mleko. Ne, hajdemo kući. Sigurna sam da imaš 

nešto za jelo. 

To što ima, reče on s osmehom. Već sam nekoliko puta kupio hrane za 

vas, ali svaki put mi se kvarila, pa sam morao sam da je pojedem. 

I Lovisa Magreta se nasmeja tome, ali odmah saosećajno reče: Siroti 

čoveče! 

On, slegnuvši ramenima: Ne, nisam to tako mislio. Doneću sutra nešto 

za jelo. 

Ti znači nemaš kravu? upita ona. Nemaš životinje? 

Ne. 

Naravno, ti ne živiš ovde. Rekao si mi u pismu.Ti si samo bacio svoj 

novac na nas, jer ne živiš u Dopenu.To je baš žalosno! 

Edevart, zbunjeno i pomalo ljutito: Šta to govoriš! 

A sada si i toliko vremena straćio ovde, samo da bi sve sredio za moj 

dolazak. 

Edevart podiže vesla i reče: Neću više ni jednom zaveslati ako nastaviš 

tako da pričaš! 

Čika se naljutio, prošapta Haabjorg. 

Majka se nasmeja i objasni joj da čika nije ljut nego dobar, više nego 

dobar. Evo - čuje se vodopad, reče ona. Uskoro smo tu. 

Vodopad? upita Haabjorg, čuvši nepoznatu reč. 

To je velika reka koja strmo pada dole. Mnogo vode, mnogo bele pene. 

O, to je tako neobično, veruj mi! Sutra ćemo otići da ga vidimo... 

Kad su uplovili u zaliv i ugledali kuće, Lovisa Magreta uzviknu: Kako je 

sve malo! 

I ona odmahnu glavom, zagledavši se. 



Tamo idemo? upita Haabjorg. 

Da. Ali kako je to malo! Dragi bože, kako je čudne ponovo to videti! Evo 

ga! Ona je brojala za sebe: kuća, štala, vajat, šupa za drva, put do vode, livade. 

Ali nešto je tu sad obrađeno? 

Da, reče on. Malo krompira i žita. 

Ovde sam ja hodala, između ovih kuća, radila sam svoj posao i ništa 

drugo nisam znala, gledala sam u planine, gledala sam prema nebu, gledala 

sam preko zaliva, brinula se za stoku, radila sam sve ono što sam navikla da 

radim, i dani su prolazili. Čuješ li vodopad Haabjorg? Kako šumi... 

Lepo je ovde, reče Haabjorg. 

Majka je zagrli i nervozno uzviknu: Misliš? O da, lepo je ovde! 

I čitavim putem gore do kuće mrmljala je nešto za sebe, ispunjena 

svojim malim uspomenama, čas sa suzama u očima, a čas sešeći se. Vidi, baš 

sam ovde stala i nabola se na neku crnu trsku. Bila sam veoma gipka, samo 

sam sela i izvukla je zubima... 

Ni reč o mužu. 



5. 

sred noći stoji Haabjorg napolju pred kućom i doziva mamu. Probudila 

se pod stranim krovom i osetila se napuštenom. Sada stoji napolju na 

otvorenom samo u beloj spavaćici do peta; rosa joj kvasi stopala. Oko nje je 

noć, neko slabašno plavičasto svetio. 

Mama! 

Da! odgovara majka iz ambara. Dete, vrati se u krevet, odmah dolazim! I 

Lovisa Magreta hitro oblači nešto na sebe, a ostatak odeće uzima pod ruku. 

Edevart ostaje, zatečen i zbunjen. U prvom trenutku okleva da ustane, 

jer bi ga videla neodevenog; ali njen primer mu daje hrabrosti, i on skoči, grli 

je i miluje njene grudi. 

Da li sam bila dobra? pita ona. 

Njemu je sasvim nemoguće da govori o takvim stvarima, da to prizna, ali 

postiđeno govori: Da, hvala ti! A ja? 

O, ti! ushićeno kaže ona i smeli se. 

Toliko te volim... 

Mama! Čuje se glas. 

Gospode, ona još stoji tamo, šapnu Lovisa Magreta i otrča... 

Rano izjutra Edevart je odveslao po namirnice i vratio se tokom 

prepodneva sa svakojakim dobrim stvarima: svežom, dimljenom i usoljenom 

hranom. Lovisa Magreta je ponovo oduševljena, otvara omote, još Jje više 

ushićena, zahvaljuje mu, doziva Haabjorg: Pogledaj samo šta sve ima ovde! 

Edevart, ponosan zbog njene pohvale, ali još uvek malo postiđen: To je 

ništa prema onom na šta ste vas dve navikle. 

O, ali ovo je domaće! Nešto najbolje što sam ikad dobila u ovoj kući! reče 

Lovisa Magreta i čak joj pođoše suze. Dvopek, kolači, kozji sir. O, Gospode, ja 

sve ovo vreme nisam videla kozji sir, tako da me možeš razumeti. Pre nego 

što sam otputovala, dobila sam kod Karela malo kozjeg sira, i to je bilo 

poslednji put. Mi nikad nismo imali tako nešto, jer smo bili tako siromašni. 

Deca i ja nikad ništa nismo imali, ovde smo skoro uvek bili gladni. Moraš 

U 



priznati... Toliko sam se toga jutros setila, reče Lovisa Magreta i ponovo 

zaplaka. 

Nego, Haabjorg da li si videla vodopad? upita Edevart, da skrene sa ove 

teme. 

Ne, čekale smo, odgovori Lovisa Magreta. Mislila sam da bi možda voleo 

da pođeš s nama. Ali sad moram da skuvam nešto, reče ona i hitro obrisa oči. 

Popodne ćemo otići do vodopada... 

 

Edevart i dete sišli su dole na obalu. Nekako je ganut uz to dete; kad 

Lovisa Magreta ne bi mogla da ga vidi s prozora, seo bi na neki kamen, 

posadio devojčicu na kolena i ćaskao s njom. To je lepa mala devojčica, s 

plavim očima i gustim kikama. 

Našli su školjke, velike i male srebrne školjke, to su za Haabjorg 

neobična blaga, ona kliče od radosti i misli da su lepše od maminog prstenja. 

Mama ima prstenje? 

Ima. Nisi ih video? Dva prstena, jedan sa biserom. Ali ove školjke su još 

lepše! Ona moli Edevarta da joj pomogne da nađe mnogo, mnogo školjki. Nosi 

ih u svojoj podignutoj suknjici i kaže da će ih oprati od peska i učiniti ih lepim. 

I šta ćeš onda s njima? 

Videćeš! kaže ona i klimne svojom malom glavom kao da govori kako će 

biti nešto od toga. 

Bistro, lepo vaspitano i marljivo malo biće. Edevart se zaista veseli s 

njom. Pronalazi mesto odakle se ne mogu videti iz kuće. To je plaža od belog 

peska, na kome Haabjorg pažljivo crta veliki kvadrat i onda ga deli u male 

kvadrate različitih veličina. Dečje crtanje. 

Šta je to? pita on. 

Zar ne vidiš? Kuća. 

On seda na kamen i hteo bi da je posadi na krilo, da razgovara sa njom. 

Nešto se budi u njemu, neka nežnost, nešto slatko u srcu. Možda bi ona mogla 

da mu kaže i od koga je mama dobila prstenje. 

Ali Haabjorg nema vremena za to. Ne, ona je toliko zaokupljena svojom 

kućom, da je čak istresla sve školjke iz suknjice i ostavila ih na pesku. 

Sad moraš da sačekaš ovde, da ja otrčim po svoje lutke, kaže ona i već 

odlazi. 



Dražesno dete. Blagi bože, kako mu je bila bliska na mahove, bez ikakvog 

straha pred stranim čovekom. Ona se vraća s velikom lutkom i malom 

lutkom dečaka, i kaže: Ovo su mama i beba, i sada će im biti lepo! 

Kako se zove mama? 

U Americi je zovemo misiz Pak1. Ali ovde ne znam. 

A kako se zove dečak? 

On se zove Džoni. 

Ali šta ćeš da radiš s njima ovde? 

Ovde? Oni će sedeti u svojoj kući i biće im lepo. Zato sam je napravila. 

Ovo je najbolja soba - uđite molim vas, misiz Pak i Džoni. Ovo je vaša nova 

kuća. Sedite na kauč! Pričekajte malo, misiz Pak, zaboravila sam spavaću 

sobu! Haabjorg je nacrtala spavaću sobu i s jako zamišljenim izrazom lica 

odvojila još jedan kvadratić i napravila prstićem dve rupe u njemu. 

Šta je to? upita Edevart. 

Zar ne pogađaš? To je ono mestašce. 

Znači to je mestašce. A gde je kuhinja? 

Ovde, naravno. Ti si mislio da sam zaboravila kuhinju, ali nisam. A sad 

idem da operem moje školjke. Ideš sa mnom? 

Sišli su do mora, uklonili sav pesak iz školjki i isprali ih. To je dugotrajan 

posao, i on ne stiže da je uzme na krilo, ona nema vremena. 

Posle nekog vremena Lovisa Magreta ih zove na ručak, i oni moraju da 

ostave svoj posao. On pokupi sve školjke i nosi ih gore na obalu. 

Zašto to radiš? pita ona. 

Ako ostanu tamo, odneće ih plima. 

Plima? 

To je kad more naraste i prelije se preko obale. Ponesi sad i lutke kući! 

Zar more raste? Ono je živo? 

Ne. Ono samo raste jednom na dan i jednom na noć. Tako je to, više ne 

znam. Ono raste i preliva obalu. 

A koliko daleko stigne? 

Haabjorg pita i pita čitavim putem do kuće. 

Ručali su, oprali sudove i pošli ka vodopadu. Idu kroz šumu, uskim 

puteljcima i stazama. Haabjorg je ispred njih, trči tamo-amo između drveća, 

                                                           
1 Gđa Vila. Prev. 



čas u pravcu, čas van njega, žustra i nestrpljiva. Povremeno, majka je doziva 

na pravi put. 

Šta misliš, kome je od nas sličnija? upita Lovisa Mareta. 

Edevart zbunjeno pogleda u tlo. U Poldenu se nije govorilo o takvim 

stvarima kad su roditelji nevenčani. On nije navikao na to, a sada je bio 

primoran da odgovori. Pa čini se da liči na majku, rekao je. 

Da, možda je sličnija meni. Ah, ne znam, možda čak više liči na tebe. 

Pogotovo oči i kosa. Biće lepa. 

Edevart je hteo da izbegne ovu temu, pa reče: Sad je odmah pozovi, da 

ne priđe suviše blizu vodopadu. 

Haabjorg! viknu majka. 

Da! 

Pričekaj nas!... Ali ima dosta do vodopada, znaš. 

U stvari ne znam, reče Edevart. Nikad nisam bio tamo. 

Lovisa Magreta zastade. Nikad nisi bio tamo? Ne, naravno, ovo nije tvoj 

dom. A ja ovde znam svaki kamen i svako drvo. Sve je i dalje ovde, ali kao da 

se smanjilo. Čak i velike stene kao da su manje. 

To je zato, što se zemlja podiže oko njih, sve to lišće i granje - tako je 

Edevart čuo od iskusnih ljudi. 

Moguće. Vidi mravinjak - nema sad života u njemu. U moje vreme bio je 

ogroman. 

Edevart opet ima objašnjenje. To je zato što su mravi našli bolje mesto i 

preselili se. Nekih godina vide se u šumi čitave kolone mrava; to su njihove 

seobe. 

Može biti, reče Lovisa Magreta i nastavi dalje. Ali ovde nema ni jedne 

jedine životinje. Uvek sam ovde sretala naše ovce kad sam dolazila. One su 

me poznavale i  i ovde nema ni poznavale i išle su za mnom, lepe ovce s 

gustom vunom. Eh, kad bi sad bile ovde! 

Edevart: Pa nije teško nabaviti ovce. 

Toliko se toga promenilo, reče ona. A zamisli da ti još nikad nisi bio do 

vodopada! Na sopstvenom imanju! Lovisa Magreta kao da je bila malo 

uvređena: on čak nije pošteno ni razgledao ono što je kupio. Potcenjivao ga 

je. Ćuteći ide neko vreme dalje, a onda kaže: Kad bi bilo u mojoj moći, kupila 

bih Dopen od tebe! 

Edevart se smeši: Pa dajem ti ga! 

To nije mnogo popravilo stvar, mada je na kraju ipak bilo dobro. 



Zar ti Dopen baš ništa ne znači, kad ga tako olako daješ? pita ona. 

Da, tebi, kaže on. A posle opreznog ćutanja, osmeli se da upita: Ne misliš 

li da bismo mogli zajedno da ga imamo? 

Ona zastane, pogleda u zemlju i kaže: Da. 

To je sve rešilo. On je zagrli, rumen je i zaljubljen, i ljubi je. Ali ona 

uznemireno gleda prema Haabjorg i šapuće: Mogla bi da vidi! 

Šteta što sad nismo sami! kaže on. 

Ona se nasmeši i odgovori: Isto si onako lud kao i uvek! 

Oni pozovu Haabjorg i hodaju poslednji deo puta s njom. Kod vodopada 

sve troje zastanu. Haabjorg stoji otvorenih usta, gleda i ništa ne govori; ali ne 

bi je ni čuli, vodopad sve zaglušuje svojom hukom. Ona nemo stoji pred 

čudom, napeta i pomalo nagnuta napred. Edevart je za svaki slučaj uhvati za 

ruku i drži je. 

Vodopad lije kao iz neke ogromne cevi odozgo, stropoštava se, udara na 

svom putu o stene i ruši se u uzavrelu penu u dubini. Odozdo se, kao dim, 

diže vodena prašina, dole sve puca, ključa i podrhtava, kao da su gromovi 

zatvoreni u dubinama, i beskrajno tutnje. 

Edevart pogleda naniže u dete; kosa joj je mokra. On bi da je povuče 

malo unazad, ali se ona opire, pokazuje napred, hoće čak da priđe bliže 

ponoru. Primoran je da upotrebi dosta snage kako bi je zadržao. 

Lovisa Magreta se vratila u šumu, i Edevart vidi da je sada ostao sam sa 

svojom malom devojčicom. Ne zna šta bi započeo, samo joj pomiluje kosu da 

joj pokaže kako je mokra. Ona ne obraća pažnju na to. On priljubi svoj obraz 

na njen, a kako ona stoji sasvim mimo, poljubi je. Ona ga pogleda i to shvati 

kao da je on od sveg srca moli da ga posluša i pođe natrag. I više se ne opire. 

Udalje se nekoliko koraka i sada već mogu da razgovaraju i čuju jedno 

drugo. Zar to nije veličanstveno? kaže on. Onda ponovi još jednom, ali ona ne 

odgovara; to mora da je bio prevelik doživljaj za nju. Tada ugleda Lovisu 

Magretu kako s rukama u krilu sedi na humid mahovine; samo sedi tamo. 

Dete potrči majci, a Edevart se uplaši da će ga postideti ako ispriča što je 

uradio. Ej! uzvikne samo da bi se ohrabrio. 

Lovisa Magreta mu klima glavom i smeši se: Kaže da si je poljubio. 

Edevart, kukavički, crven u licu: Htela je još bliže da priđe, bilo je opasno, 

i nisam znao kako da je... 

Lovisa Magreta: Da, to je bio odličan način, rekla sam joj. 

 



Pri povratku kući Haabjorg opet trči napred, a njih dvoje idu sami za 

njom. Hodaju polako i razgovaraju o ovom i onom. 

Ona: Zar nemaš veličanstven vodopad? 

Da naravno, imamo čudesan vodopad. 

Nisam htela više da stojim i gledam ga, reče ona. Tako je tužno i pusto. 

Za koga? 

Za vodopad. On samo pada i pada. Tako je pusto tamo. Znala sam da ću 

zaplakati, pa sam vas zato ostavila. 

Edevart ne razume ove zagonetne reči, i ne odgovara na njih. Ne razume 

ni zašto je ubrala cveti i udenula ga u njegov rever. Tako nešto nikada se ne 

radi u Poldenu, on nije navikao na to. Ali sasvim prirodno i spontan uzvraća 

kad se ona privije uz njega, kad se njeno lice primakne njegovom i kad oseti 

njen dah. Srce mu usplamti i on je zagrli kao jedino na svetu što ne može 

izgubiti. Oboje teško dišu. Ona se tada ponovo uznemiri i gleda gde je 

Haabjorg. 

Te večeri se bave po kući, on nacepa malo drva, ona pripremi večeru, 

prostre sto i ide po njega, stoji tu tako mlada i lepa i govori s njim kao sa 

svojim dragim, kao s mužem. Čudesan trenutak za oboje! Ulaze u kuću držeći 

se za ruke. 

A posle večere Haabjorg je pospana, umorna je od svih događaja tokom 

dana, pa ide u krevet. Odrasli su slobodni... 

To je bio prvi dan. 

 

Usledili su drugi slični dani, nekoliko nedelja koje su donele mnogo 

sreće i mnogo ljubavi. Edevart je iz dućana donosio namirnice i plaćao 

novcem koji su mu slale sestre. Bio je to divan, lagodan život, nije mogao 

poželeti ništa bolje. Uhvatio je Avgusta i odveslao s njim u Dopen, ne bi li 

svom drugaru dao priliku da kaže svoje mišljenje o imanju. 

O, da! reče Avgust. Video sam i gore. Video sam ljude u kolibama od 

bambusa, koje su bile okolo okrugle, a plafon je padao do zemlje, pa ipak su 

živeli. Ali šta ćeš ti sa Dopenom? Ovde ne možeš da hraniš više od dve krave, 

nikada ga nećeš povećati. 

Avgust je pozdravio Lovisu Margretu i razgovarao s njom na engleskom. 

Sve je išlo da ne može bolje, nijedno od njih nije htelo da zaostane za drugim. 

Oboje su znah ponešto o Nujorku, Avgust uostalom samo lučke ulice. Za 

Haabjorg je odmah postao neka neobična retkost - tako posebna osoba, s 

tako izuzetnim zubima kakve još nikad nije videla. Željno se postavila ispred 



njega, čekajući da otvori usta. Majka se zbog toga naljutila i rekla: Ona bi 

samo da te zamoli da pođeš s njom do vodopada. To je sve što ona želi, a 

Edevart i ja smo već umorni od toga. 

Come along2! rekao je Avgust. 

Ne puštaj je iz ruke! povika majka za njima. 

Naravno da Avgust nije prešao taj put do vodopada a da mu se pritom 

nije rodila nova ideja. Trebalo bi tamo da podigneš ogroman mlin s pet 

mlinskih kamenova, rekao je Edevartu. Mogao bi da melješ za deset sela i 

budeš bogat čovek. 

Imam dovoljno posla kod kuće u Poldenu, reče Edevart. 

To je bila istina. Počeo je već pomalo da brine o tome šta se dešava kod 

kuće. Dobio je pismo od mlađe sestre u kome ga moli da se vrati. Paulina mu 

sada nije više slala skoro nikakav novac, kupaca jedva da je i bilo, jer je ono 

što se uglavnom traži od robe u dućanu bilo rasprodato. Zašto ne dolazi s 

robom? Pogotovo sada, kad stvari tako stoje sa Hozeom, njegovom sestrom. 

Jer Ezra je već podigao kuću, ima kravu i žetvu, a nema nikog da mu 

pomogne. Joakim je kod kuće i obrađuje zemlju, a otac ima posla oko 

telegrafske linije na severu. Najgore je što su ostali bez brašna, kafe i duvana, 

pa niko više ne dolazi u dućan, a šire se glasine da će Gabrielsen ponovo 

započeti posao na ime svoje žene. Edevart sigurno ne želi da zatvore dućan, 

jer bila bi velika sramota da odu u stečaj i ne budu bolji od Gabrielsena... 

Edevarta su time podsetili da je u svom rodnom kraju još uvek poslovan 

čovek i da mora da reši taj probio. On je sve to poverio Avgustu i Avgust se 

zamislio. Kad bih samo imao sve one kovčege koji su potonuli! rekao je i 

odmah počeo da razrađuje velike planove šta bi sve uradio. 

Edevart je čvrsto stajao na zemlji i primetio: Umesto da pomažeš meni, 

ti bi taj svoj novac mogao drugačije da upotrebiš. 

Šta to govoriš! uvređeno uzviknu Avgust. Dao bih ti bar pola od toga! Zar 

nisi toliko učinio za mene! Zato ućuti! Bar pola! 

Voleo bih da znam da li bi mi Romeo dao nešto više od onog što sam već 

dobio, nesigurno reče Edevart. 

A šta si dobio? 

Razne stvari. Stvari za kuhinju i posteljinu za Dopen. 

Mnogo toga, tri kreveta s madracima... 

Zar ćeš da ostaneš ovde? upita Avgust 

                                                           
2 Dođi (eng.) Prev. 



Ne znam, reče Edevart. Stvar je u tome što je ona bila tamo u Americi i 

došla ovamo da vidi Dopen. 

Oženićeš se s njom? 

Verovatno će doći do toga. 

Avgust reče: Možeš Romeu da prodaš vodopad. Vodopad? zapanjeno 

reče Edevart. 

Da on ovde napravi ogroman mlin. Budala je ako to ne uradi. 

Ali neće. 

Zar misliš da njemu ne treba mlin? reče Avgust. On kupuje po dvesta 

vreća brašna, koje se ucvrlja pre nego što ga potroši. To brašno je mleveno u 

parnom mlinu, koji radi na pogon s ugljem iz inostranstva, i zato je skupo. 

Ovde na vodopadu vrteo bi mlin besplatno, gratis i džabe. Mogao bi ovde da 

sagradi i pilanu ako hoće. To je sasvim svejedno, samo da nešto započne. Ah, 

u Kanadi se ne bi desilo da neko ima takav vodopad i ne koristi. 

Edevart zavrte glavom na taj veliki plan i primeti da Romeo, čak ni kad 

bi hteo, ne bi mnogo platio. Nema baš mnogo talira u tome. 

Ti to ne znaš! reče Avgust. Uostalom, zašto ti ne bi bio mlinar i upravljao 

poslom, kad već živiš ovde? Ima i mnogo gorih stvari koje bi mogao da radiš 

u životu. 

Ove poslednje reči navele su Edevarta na razmišljanje. Bio je već sit 

trgovine i svega što je radio, pa nije zazirao od nekog drugog načina zarade 

za život. 

Ali ja ne bih mogao da vodim taj posao čak i kad bi mi bio poveren, reče 

on. Iskreno, jedini mlin koji sam ikad video bio je mlin za kafu. 

To mogu da te naučim za nedelju dana, svemoćno reče Avgust Ne brini 

za to! 

Razgovarali su dalje o tome i obojica se zagrejali. Bože, kako je Avgust 

imao rešenja za sve! Jedini je problem bio što vodopad nije prodat, mlin nije 

sagrađen i Edevart nije postavljen za mlinara. Njemu je sve to postalo jasno 

tek kada je njegov drug otišao, pa je ponovo utonuo u apatiju. 

 

Ujutro je pošao čamcem da vidi Romea i upita ga za robu na kredit Lovisi 

Magreti je trebalo nešto iz dućana, pa se i ona spremila za put. Pošli su se sve 

troje. Majka i kći su obukle najlepše haljine. 

Ah, Lovisi Magreti mora da je postajalo jednolično u Dopenu. Još su joj 

šumili u ušima metež i buka Njujorka. Žalila se što na imanju nema nijedne 



životinje. Edevart je ponovio da je lako nabaviti ih, ali je Lovisa Magreta 

odgovarala kao i pre: Eh, toliko se toga promenilo ovde! 

Dok ie Edevart veslao, pomislio je kako njegove dame možda nije 

trebalo da stave šešire. Da li je to bilo prirodno? Možda za dete. Ali za majku, 

ženu iz Dopena? 

To nije ličilo na nju. Šešir joi nikad nije pristajao, najlepša je bila 

gologlava i bez svih tih haljina, samo u suknji i bluzi, bosonoga. A imala je 

tako majušna stopala. 

Na keju, Avgust mu je prišao i rekao: Mislim da stari gazda hoće da 

popriča s tobom. 

Sa mnom? A šta hoće? 

Ne znam, možda bi da kupi tvoj vodopad. Ne on! Da je to Romeo... 

Avgust: Spomenuo sam starom vodopad, dugo sam sedeo kod njega i sve 

sam mu objasnio. Čudesan čovek za razgovor! Na kraju me potapšao po 

leđima i rekao: Avguste, ja sam oduvek mislio kako bi dobro bilo smestiti 

mlin pod taj vodopad! Baš je tako rekao. I sam će ti reći. 

Edevart je zatekao oca i sina u poslovnici, obojica su bili veoma ljubazni. 

Romeo mu je pružio ruku i upitao ga kako je. Ali niko nije spomenuo 

vodopad. 

Umesto toga, Romeo ga upita: Kojim si dobrom danas ovde? 

Sada je na Edevartu bilo da upita može li da dobije nešto robe na kredit 

Namirnice, brašno? To je u njegovom dućanu kod kuće rasprodato. 

Romeo se odmah latio olovke da zapiše porudžbinu, dao je sve na prvu 

reč, čak je upisao više robe nego što je Edevart tražio, i otvoreno rekao: To je 

veliko zadovoljstvo i ocu i meni! Ni tračka želje za zaradom kod Romea. 

Napisao je tačne cene svega, i Edevart je našao da su sasvim prihvatljive. 

Gotovo! Edevart je izašao i poslao kući telegram: STIŽE VELIKA POŠILJKA 

ROBE. 

Našao je svoje dve dame u dućanu. Bio je lepo raspoložen zbog uspeha 

kod Romea i pozdravio je sve osoblje. 

Razgovaramo o Americi, reče Lovisa Magreta 

Naravno, samo napred! Predusretljivo reče Edvart. 

Ona je s Lorensenom razgovarala na engleskom i kao da je mnogo toga 

imala na umu. Lorensen je stavio visoku stolicu ispred tezge, da bi mogla 

udobno da sedne. Bio je to dug i živahan razgovor. Edevart je neko vreme 

slušao s učtivim, ali glupavim osmehom, jer nije razumeo ni jednu jedinu reč; 

pa je na kraju otišao dole do čamca, seo u njega i čekao. 



Ona nije došla. Ne, dugo je nije bilo. Mala Haabjorg je bila dovoljno 

pametna da skine šešir i nosila ga je u ruci kad su se najzad pojavile. 

Razgovarali smo o Americi, reče Lovisa Magreta ušavši u čamac. 

Lorensen bi ponovo da ide tamo. Ne ide mu ovde kod kuće. To me uopšte ne 

čudi. 

Zašto? ledeno upita Edevart. 

Ti još pitaš zašto? On se tamo privikao na tu zemlju i njihov način života, 

a sve je toliko drugačije nego ovde. Došao je samo u posetu, da vidi kako je 

kod kuće. 

A ti? Jesi li i ti došla samo u posetu? 

Ja? reče Lovisa Magreta. Shvatila je da mora ponovo da bude nežna i 

dobra prema njemu, pa je rekla: Ne, kod mene je nešto sasvim drugo. Siroti 

čoveče, mora da si dugo čekao na nas? On je toliko toga pričao o svemu i 

svačemu, pa smo se baš zadržale. A ti si sedeo ovde u čamcu i čekao! 

Nije važno. 

Nadoknadiću ti to, reče ona, vragolasto ga pogledavši... 

 

Sve je opet bilo u redu. Ali kad su uplovili u zeleni zaliv i kad je Lovisa 

Magreta ponovo ugledala Dopen, nije se suzdržala da ne uzvikne: Gospode, 

kako je to malo! Nikad nisam mislila da je toliko malo! 

Edevart preblede i ozlojeđeno upita: Opet je postalo suviše malo za 

tebe? 

Ona ga preplašeno pogleda i poče da uzdiše: Nisam tako mislila, 

Edevarte, samo pričam gluposti. Uvek će biti dovoljno veliko za mene. To mi 

samo tako izgleda odavde, iz čamca... Nisam mislila... 

 

O, sve je bilo lepo kad je bila nežna i dobra. Ono što nije valjalo bilo je 

što je sve češće i češće htela da ide u dućan, da bi mogla da priča o Americi. 

U dućanu se našao i Anders Vaade, i tako ih je sad bilo troje u tom razgovoru. 

Anders Vaade, čovek u lanenom žaketu, kojeg je srela prilikom svog dolaska 

na kej, bio je, kao i Lorensen, istog mišljenja o zemlji u koju se vratio. Nije mu 

išlo ovde, postao je trom i nezadovoljan, radio je na svom imanju samo ono 

najnužnije, vadio krompir, cepao drva, a ostalo vreme traćio u svom lanenom 

žaketu. 

Edevart je neodređeno pomislio zašto uopšte Lovisa Magreta toliko 

razgovara s ova dva američka povratnika. Na kakve je misli i planove oni 

navode? Kad su se vraćali iz dućana, ona se i dalje bavila onim što su rekla ta 



dva čoveka. Bila je zamišljena i bez vedrine, na silu je morala da se priseti 

svojih malih kućnih dužnosti i kaže: Pa ja potpuno zaboravljam da smo 

gladni! 

Kad su se treći put vratili iz dućana, Edevart je osetio kako je krajnje 

vreme da s njom započne razgovor o tome. On upita: Taj Anders Vaade - 

kakav je on čovek? Da li je i on jedan od onih koje znaš iz Amerike? 

Naravno. Ne samo iz Amerike već i odavde, reče ona. On je iz ovog kraja, 

i mi smo zajedno putovali. Isto kao i Lorensen. Tamo smo se često viđali na 

piknicima, a i u našim kućama. Mislim čak da su obojica bili pomalo 

zaljubljeni u mene, ha-ha-ha! 

Zar to nije nekako olako rečeno? Gde je ona slatka nevinost od ranije? 

Edevart se zastideo zbog nje i sad je bio potišten. Kad ga je pogledala i upitala 

zar ne može malo i da se našali, morao je da se nasmeši: 

Oni su znači bili zaljubljeni u tebe. A šta je na to rekao tvoj muž? 

Ona, oklevajući: Moj muž?... Pogledala je u Haabjorg: Izađi i donesi mami 

malo drva! A kad je dete izašlo, ona nastavi: Moj muž ... Pa on nas je ostavio i 

mora da ga je zadesila neka nesreća. Mi to ne znamo, ali on je u svakom 

slučaju nestao. 

Reči su i dalje bile lake, u njima nije bilo ni trunke saosećanja ni 

milosrđa, sasvim drugačije nego nekad, kad je stajala uz svog muža u svakoj 

nevolji. 

Čuo sam da si se razvela od njega, reče Edevart. 

Da, naravno da sam se razvela. To zaista nije imalo nikakvog smisla. I 

niko nije smatrao da to ne treba da uradim. Zar ti misliš da je to bilo 

pogrešno? 

Ja?... 

Čovek nikad nije načisto s tobom. 

Ali šta to govoriš! Šta bismo uopšte započeli da nisi razvedena? Pa nas 

dvoje treba da živimo ovde u Dopenu. Zar nije tako? 

Mala Haabjorg je ušla s drvima, pa joj je rečeno da ode u sobu i postavi 

sto. 

Lovisa Magreta je dugo razmišljala i onda rekla: U Dopenu, kažeš? Ali mi 

ipak ne možemo da ostanemo sve vreme ovde, ne na ovaj način, mislim. Ljudi 

će početi da pričaju. 

Pa šta onda hoćeš? reče Edevart. 

A šta bi ti? reče ona. 



Hoću da se venčamo. Toliko. 

Da, tiho reče ona. Evo kako stoji stvar: ja sam ovde, a deca su mi u 

Americi. Zar ti ne bi hteo sa mnom tamo? 

Ko? Ja? skoro je viknuo. To je poslednje o čemu razmišljam, zaista. 

Eto vidiš! reče ona. 

Šta vidim? Ne razumem... 

Rekla sam to tek onako. 

Zar hoćeš da se vratiš tamo? 

Ne znam, reče ona. Možda jednom. Ali isto bih bila sasvim srećna i u 

nekom gradu u Norveškoj, ili gde god ti hoćeš. 

U gradu? I Edevart izreče misao koja ga je ponekad obuzimala: A da li bi 

možda htela da pođeš sa mnom na sever, u moj kraj? Šta misliš o tome? 

Ne! O ne! Kod tebe kući? 

Ne želiš da pođeš tamo? 

Ne, ja... A šta bih ja tamo! Kako je tamo kod tebe? 

Tamo zarađujem za život. Imam dućan. 

Da, ali mislim na smeštaj. Imaš li kuću? 

Edevart se sada skoro uplašio sopstvenog predloga: bilo je u stvari 

nemoguće vratiti se s njom i detetom kući u zaliv. Pa tamo je bilo još 

skučenije nego ovde, i zaista nije bilo mesta za njih. Morao je da kaže kako 

jeste i ništa nije hteo da prikrije: mali dućan, neka vrsta male poslovnice, kao 

neka sobica pozadi - ah ne, bilo bi tesno i bedno, još gore nego ovde u 

Dopenu, ali... 

Onda ne treba ni razmišljati o tome, reče ona i odmahnu glavom. 

Mogu da sagradim kuću, reče Edevart. 

Da sagradiš? Da, naravno, ali za to treba vremena! 

Ne, sve je bilo nemoguće i ništa je više nije zadovoljavalo. Sada nije više 

bilo dobro čak ni u Dopenu. Pa gde onda? Na nekom drugom mestu, možda 

najbolje na raznim drugim mestima. Lovisa Magreta je takođe istrgla svoje 

korenje iz rodnog kraja i sada je pripadala svuda i nigde. Edevart reče u 

svojoj nesigurnosti: Ja to zaista ne razumem! 

Lovisa Magreta je okrenula kormilo, pokajala se, pa se i ona samoj sebi 

čudila, jer je odmah postala slatka i nežna ljubavnica, milovala ga je i težila. 

Nemoj tako teško to da primaš, rekla je. Naći ćemo neki izlaz. 

Kakav bi izlaz mogao da se nađe? Pa još pre nekoliko nedelja su se složili 

da pripadaju jedno drugom i da će živeti u Dopenu. Sada to nije više izgledalo 



tako sigurno. Ne, ništa nije bilo sigurno, dani su doneli promenu. Ona je 

postala neodlučna i nagoveštavala je kako bi voleja da živi u gradu. Šta je na 

ovom svetu privlačilo Lovisu Magretu Dopen u neki grad! Čak je počela da 

priča o svojoj deci u Americi, a ranije ih nije spominjala ni jednom rečju; deca 

su, osim toga, već odrasla. Ona je dobila od njih pismo, pisala su joj na 

engleskom, ali su rekla da im je dobro, da su im plate povećane, deca su bila 

veoma srećna. Ovim američkim mladim ljudima majka nije više trebala, kao 

ni onda kad je otputovala od njih. Uostalom, zar nema jedno dete sa sobom 

ovde? 

Ne, kakav bi izlaz mogao da se nađe? Šav je očigledno počeo da se para. 

 

A opet je bilo čudno, tako čudno! Edevart nije klonuo, nije odustao. On 

je mogao uspravno da podnese svu tu teskobnu nesigurnost. I sam je bio 

iskidan od svog lutanja naokolo, postao je odsutan, izgubio je volju i čvrstinu. 

Bio je nekako ravnodušan, kao da više ništa nije bilo od životne važnosti za 

njega. Nije se moglo znati šta će na kraju da smisli Lovisa Magreta, ali najgore 

je bilo da se još jednom iseli iz zemlje. U svakom slučaju, ništa gore od toga 

nije mogla da učini... 

Izašao je. Mala Haabjorg došla je posle nekog vremena i pozvala ga na 

večeru, ali rekao je da nije gladan. Zar je očekivao da će Lovisa Magreta da 

izađe napolje i zamoli ga, i da će onda oboje ući držeći se za ruke? Ona nije 

došla. Ne, mnogo toga je bilo drugačije nego pre. 

Bio je duboko povređen. Zar je on budala bez kičme? Da li je bio spreman 

da prihvati sve to? To ne bi ličilo na njega. Njegov osećajni život jeste otupeo, 

ali kad je reč o razumu, nije bio nikakva budala, ni sada kao ni pre. Kad se 

stazom za stoku peo gore u šumu, on je ne samo jasno mislio, nego je ponovo 

osetio odlučnost: nije mogao da se prehrani od malog Dopena, ali nije mogao 

ni da boravi ovde, a živi od zarade u Poldenu. Život mu se našao u zbrci. 

Zar je s Lovisom Magretom bilo bolje? On je bio pravi majstor u 

računanju iz glave i sve je mogao da nabroji, dozivao je u pamćenju njeno 

ponašanje od prvog dana kad je došla, pa sve do sada, počevši od trenutka 

kad je s njom veslao u čamcu i kad ga je ona preplavila svojom nežnošću, pa 

onda kasnije te večeri, te prve zanosne večeri. Sve je na njoj bilo dražesno - 

ali sve je bilo proračunato. Šta bi drugo moglo da bude kad nije potrajalo? 

Da, sve je bilo unapred proračunato. Bio je to pokušaj da se oživi ona Lovisa 

Magreta koju je voleo pre mnogo godina. Sedela je u čamcu i znala da je sada 

neka druga žena, ali htela je da mu se dopadne, dala je sve od sebe da bude 

onakva kao nekad. Tako mi neba - kako je umela da kaže - a zašto i ne bi? Tu 



je on sedeo u čamcu i veslao, tako pun očekivanja i poverenja, pa kako je onda 

- bog mi je svedok - mogla da ga razočara! Pričekaj samo dok ne dođemo na 

kopno! Ali sirota Lovisa Magreta, pokazalo se da je taj zadatak nemoguć. Taj 

zadatak se ubrzo pokazao kao nemoguć... 

Sišao je iz šume pravo dole i upustio se u novi razgovor s njom. Ona je 

još uvek sedela u svojoj svečanoj haljini. 

Šta da radimo? reče on i sede na klupu. Šta je ono što ti hoćeš? 

O, tebi sve to tako teško pada, reče ona. A sad me slušaj: sigurno ti nije 

drago što idem s tobom u dućan, tako da od sada to neću više da radim. 

Nećeš? 

Ne. Meni nije stalo do toga. Šta ću ja tamo? Ako prođe stari Knof, on me 

ni ne vidi, ako prođe madam Knof ili njena kći. Isto je tako, one čak ni ne 

klimnu glavom. Kao da su bogovi a ne ljudi. Jedini džentlmen u čitavom mestu 

je Lorensen. Da se on pita, oni bi me svakako pozvali kod njih. Ali ne! 

Pozvali bi te, bezvoljno promrmlja Edevart. 

Da, oni bi to učinili, pozvali bi me i razgovarali bi s nama i bili bi ljubazni. 

Sigurna sam da je sve to zato što ne znaju engleski, a neće to da priznaju. 

Meni ionako ni najmanje nije stalo do toga. Ali ja sam lepše obučena od Julije 

i videla sam više sveta nego svi Knofovi zajedno, jer sam živela u raznim 

mestima u Americi. Mala Haabjorg nosi haljine za kakve Julija i njena majka 

nisu ni znale kad su bile deca. A vidi samo mene... odozgo do dole... 

Ona zadignu malo svoju haljinu s dva prsta i pokaza mu ivicu bele 

podsuknje s čipkama. 

Sećaš li se, reče on, kad si nosila samo bluzu i nisi imala ništa oko vrata 

i hodala bosa u kratkoj suknji? 

Začuđeno ga je pogledala. Kako je imao srca da je podseća na vreme 

njene nemaštine i ponižava je! 

Da, ja tada nisam imala mnogo haljina, povređeno reče ona. 

Ne, ali zar ne pamtiš koliko si tada bila lepa, o tome govorim. Odmah sam 

se zaljubio u tebe - kako je to neverovatno bilo! - o tome govorim. Video sam 

tvoje telo kako se pomera ispod odeće, bilo je tako lepo, zaljubio sam se. 

Otišao sam dole u čamac i nisam znao za sebe ni šta radim dok smo veslali 

da izvučemo brod. 

Ne bi valjda hteo da čitavog života takva hodam naokolo? rekla je. 

Edevart je ćutao. 



Ne njegove reći nisu ostavile nikakav utisak na nju, ona je odbijala od 

sebe sled misli koji joj je postao sasvim stran i rekla: Ali jedno je sigurno. 

Nikad vise neću poći s tobom u dućan. 

Dobro. Ali šta ćemo s nama, čuješ li? Očajnički upita on. Zar ćeš ponovo 

da odeš od mene? 

Otkud znam? rekla je. Da odem od tebe - o ne! Ali ovde ne možemo ostati. 

Edevart: Ja ću odmah da odem kući i počnem da gradim. Hoćeš li onda 

doći kod mene? 

Da, reče ona. Da, možda je to najbolje, ne znam. 

Nikakva stvarna odluka, nikakva čvrsta, neoboriva reč. Ne, ona je 

ponovo počela da govori o tome kako je Edevart bio divan prema njoj, koliko 

ga je ona koštala, pa zar da nešto i ona ne učini za njega! Postala je nekako 

nezdravo uzbuđena i bacila mu se u naručje, plakala je i smejala se, bestidno 

ga ljubila ustima i jezikom i šaputala kako će noćas biti dobra prema njemu... 

O, Lovisa Magreta nije ranije bila tako razuzdana. 

 

Ali nije došlo ni do kakvog ozbiljnog razgovora, samo do kojekakvih 

nagoveštaja, ona se menjala, ponovo je bila vesela i švrljala je po sobi. Rugala 

se svom razboju, koji je još stajao tu: Ah, stari druže, ti još uvek stojiš ovde! 

Nismo mogli da te ponesemo kad smo otputovali, a nije nam uspelo ni da te 

prodamo, pa si ostao ovde.Zar nije smešan? upitno se okrenula ka Edevartu. 

On to nije razumeo. Kako to misliš smešan? Zar tamo preko nisi tkala? 

Šta ti pada na pamet! reče ona. Tamo se ne koriste više ručni razboji za 

tkanje. 

Nekad si tkala tako lepe prostirke. 

Da, da, bile su dovoljno dobre za nas ovde kod kuć ali... Ne, nikad više ne 

bih mogla da sedim ovde i provlačim jednu nit kroz drugu, potpuno sam to 

zaboravila. I ona iz šale sede na svoje mesto, povuče češalj nekoliko puta 

tamo-amo i sažaljivo se nasmeši takvom razboju. 

Lovisa Magreta je postala razmažena! Sećao se onog vremena kada mu 

je pokazivala svoje blago u vajatu: toliko je toga imala i bila je tako ponosna 

na to. Bile su to prostirke, nekoliko ovčijih koža, jedna kod kuće istkana 

praznična haljina, nešto malo putera u drvenoj činiji - o, toliko toga, i Edevart 

je u svom divljenju rekao da je sve to veličanstveno. Za ručak je od nje dobio 

kašu i mleko, i to je bilo dobro jelo. Sasvim se jasno sećao tog dana. 

Zar je u redu rugati se razboju koji je nju i njeno dvoje dece tolike godine 

održao u životu? To nije bilo moguće bez gluposti i površnosti. Edevarta je 



nerviralo njeno ponašanje. Gledao je kako seda za razboj, skupivši noge da 

bi otmeno izgledala - ona, koja mu je tako bestidno obećala burnu noć. Stekla 

je izveštačenost, naučila se kojekakvim afektacijama: kad mu je pokazala 

svoju čipkanu podsuknju, zadigla je haljinu sa dva prsta kao kleštima. A kako 

je ranije sedala za razboj? Uvek prvo jednom, a onda sasvim prirodno 

drugom nogom preko ograde, njena cicana suknja zatezala se na bokovima, 

gornji deo tela bi se povio, i onda bi sela. To zdravo i lepo mlado biće sedelo 

je kao da jaše... 

 

Hteo je da zatraži savet od Avgusta o tome što ga muči. Ali Avgust je sada 

bio u velikom poslu, nije mogao da napušta svoju službu kod Knofa, radio je 

na nečemu, ali mu je nedostajao početni kapital. Možeš li da pogodiš čime se 

bavim? upitao je Edevarta. 

Edevart je mislio samo o svojim problemima i rekao: Izgleda da ću 

morati da se vratim kući u zaliv i nešto nadogradim. 

Ali ti ne shvataš ovo u šta sam se sad upustio, nastavi Avgust. Vidi ovo! 

rekao je, izvadivši veliki smeđi kamen iz džepa. 

Edevart nije baš bio raspoložen za šale i budalaštine, pravio se da ne vidi 

kamen i ponavljao da mora kući zbog gradnje. 

Gradnje? Imaš li ti para za to? najzad reče Avgust U tom slučaju mogao 

bi nešto da pozajmiš meni, baš sam ogoleo! 

O, taj Avgust! Vrlo neobičan čovek tako bistar, nepostojan, divalj - ali 

bistar. 

Ne, Edevart nije imao novca na zajam. Nije imao ni za gradnju, ali 

svejedno će morati da pokuša nešto. 

Drži ovaj kamen! reče Avgust. Uzmi ga u ruku! 

Edevart uze kamen i ispusti ga. Avgust prasnu u smeh, a Edevart 

zatečeno promrmlja: Baš je težak! 

Metal! objavi Avgust. 

Dobro, pa šta onda? 

Šta onda? To bi moglo da bude zlato ili srebro ili nešto drugo. Uzmi, na 

primer, ovaj ovde! I Avgust mu pruži drugi smeđi kamen. 

Edevart: I ovaj je težak. Ista stvar. 

Da, i to je metal, sasvim svejedno koji. 

I šta ćeš s tim? upita Edevart. 



Videćeš kad bude vreme za to. Poslao sam pun sanduk u Trondhajm, i 

sad tamo verovatno danonoćno ispituju, pa će me obavestiti kad otkriju što 

je to. Ja ne idem kao budala gore-dole po Knofovom keju. Jedne nedelje stajao 

sam i gledao gore u brda, a onda sam se popeo tamo i tražio rudu. To me nije 

koštalo mnogo vremena ni mnogo udaraca čekićem. Metal, kažem ti! Čitavo 

je brdo od ovako teškog metala. Ja znam o čemu govorim. 

Pa šta? Sve to verovatno pripada Romeu. 

Misliš? Saberi se malo! Planine su slobodne za sve istraživače, ali ja sam 

svejedno otišao kod okružnog načelnika i dao da se sve to upiše na moje ime. 

Kasnije će to da ide sve do kralja. 

Da, kad bi to bilo zlato! ravnodušno reče Edevart. Nije bio nimalo 

zainteresovan za kamenje i ponovo je počeo da govori o svom odlasku kući. 

Avgust: Ne smeš da otputuješ pre nego što čujem šta je u tom kamenju! 

Ako je to neki dragoceni metal, onda ću ti pomoći novcem za gradnju. Zašto 

uopšte gradiš? Zar dućan nije dovoljno veliki? 

Stvar je u tome, reče Edevart, što ne mogu da odem tamo s njom i 

detetom ako nemam kuću u koju bih mogao da ih smestim. 

Naravno, u tom kamenju može da bude samo olovo i smeće, zamišljeno 

promrmlja Avgust. Onda je čitav moj trud bio uzaludan. Mnogo me koštalo 

da pošaljem kamenje, to je bio baš težak sanduk. Da ga nisam poslao preko 

jednog čoveka iz posade na poštanskom parobrodu, i sad bih sedeo ovde s 

njim. 

Edevart reče: Onda ipak nije bilo skupo poslati ga? Nije? Morao sam za 

to da mu dam svoj sat! 

Sat? uzviknu Edevart. 

Ma nije me briga! reče Avgust. Ako je u kamenju zlato; onda imam čitavu 

planinu zlata, i mogu svakom čoveku u zemlji i kraljevini Norveškoj da 

poklonim sat. Neću više da pričam. 

Toliko reči o kamenju, smeđem kamenju, teškom kamenju. Edevart je 

shvatio da je njegov drug u neprilici, a da on nikako ne može da mu pomogne, 

pa je klimnuo glavom i pošao svojim putem. Kad je prešao deo puta, stao je i 

vratio se natrag. Palo mu je nešto na pamet, pa je prišao Avgustu i rekao: Šta 

si ono rekao? Pa zar nisi izgubio sat? 

Izgubio? 

U ribolovu. Rekao si da ga je uzeo Magnus iz dućana.  

A da... Našao sam ga, sakrio sam ga od njega.  

Znači da ga nisi ni imao na čamcu? 



Ne. Šta sam ono hteo da kažem... nemoj samo da ideš naokolo i pričaš 

ljudima ovo što sam ti govorio. 

Ovo o Magnusu? 

Ma kakvom Magnusu! Frknu Avgust. Mislim na ovo što sam otkrio u 

brdima. Nikome ni reč o tome! Ako neko nanjuši, svi će početi da trče za 

mnom i pozajmljuju novac, od pet talira pa naviše. Žene su u tome najgore, 

one se ne daju odbiti. Evo jednoj sam na primer pozajmio svoj zlatni prsten, 

i šta misliš, da li ga je vratila? Srećno joj bilo! Ali opipaj ih! Izgleda kao da su 

malo masni, reče Avgust, ponovo mu pruživši oba kamena. 

Dobro, pa šta s tim? 

Onda su od one prave vrste. Što je površina masnija, više je metala u 

kamenu. Bio sam na mnogim mestima u svetu i imam svakojaka iskustva. 

Da, imaš ti to. 

Nabavio sam magnet, ali on ne privlači ovo kamenje. U njemu znači 

nema takvog smeća kao što je gvožđe. 

A šta misliš da bi moglo da bude? 

Ne znam. Ali magnet ne privlači ni zlato. To možeš da probaš sa svojim 

prstenom. 

Toliko reči o kamenju, ali Edevart je sada pažljivije slušao svog druga, 

pa ga upita: Ti zaista misliš da si našao nešto u brdima? 

Našao nešto! uzviknu Avgust. Pa zar ti misliš da sam ja slep i glup? Zar 

ne vidiš i sam? Ali nešto ću ti reći, Evarte! Ti nećeš mrdnuti odavde pre nego 

što me obaveste iz Trondhajma. Neću ni da čujem da odeš od mene praznih 

ruku, zapamti šta ti govorim. Ti bi da gradiš? E onda ćeš odmah da gradiš 

naveliko - nećeš se glupirati s tim! 

 

Edevart je odveslao natrag u Dopen i nastavio svoj život u dokolici. 

Sastanak s Avgustom popravio mu je raspoloženje. Vera njegovog druga u 

neobične uzorke kamenja pokolebala je i Edevarta, pa je pomislio: Ko zna, 

možda je našao zlato, jer kod Avgusta se nikad ne zna na čemu smo! Ali pre 

svega je postigao to da odloži putovanje. Baš je prijalo što ne mora već sutra 

da putuje. Bilo je naporno i teško doneti odluku, pa je rekao Lovisi Magreti 

da mora još malo da odloži taj put, jer čeka nešto. 



6. 

ovisa Magreta je obećala samoj sebi i Edevartu da će se kloniti dućana, 

ali nije mogla da izdrži. Nije to mogla trajno da izdrži. Njena namera je 

bila ozbiljna i čvrsta, pa je u prvom trenutku obradovala Edevarta. Ali kasnije 

nije više ozbiljno gledao na to, pa joj je čak i sam pomogao da izneveri svoju 

odluku. Danas je tako lepo na moru, rekao je. Moraš da povedeš dete i pođeš 

sa mnom! Zašto bi, na kraju krajeva, njemu smetalo što će ona dobiti svoje 

ćaskanje na engleskom i zadovoljstvo koje joj to pruža? 

Kad su se vratili kući bila je zamišljena i ćutljiva, ali to ga nije više mučilo 

kao pre. Jer stvar se za Lovisu Magretu okrenula nabolje, gledala je s više 

simpatije na porodicu Knof otkako je Romeo jednog dana prošao kroz dućan 

i pozdravio je, pa se i našalio s malom Haabjorg. Romeo nije bio tako loš, dao 

je detetu nekoliko bombona i upitao je hoće li da ostane kod njega. Da, hoću, 

odgovorila je Haabjorg. Toliko je bilo zabavnih stvari u tom dućanu, a na 

imanju je bilo golubova i pilića i krava i drugih životinja. Majka se 

blagonaklono smešila ovom razgovoru, Haabjorg je bila okretna i bistro je 

odgovarala na sve, a Romeo se smejao kao dečak. Kad su odlazili, rekao je 

detetu: Sada ćeš sigurno opet doći? 

Hoću, hvala! 

Ne kažeš to tek onako? rekao je. 

Ne, videćeš! odgovori Haabjorg. 

Zaista, ova vožnja nije bila za Lovisa Magreta izgubljeno vreme. Za 

Romea je rekla da je bolji nego što je mislila. 

 

Nije prošlo mnogo dana, a Haabjorg je ponovo htela tamo, i Edevart je 

spremno pristao. Njemu nije pošlo za rukom da se s malom sprijatelji onako 

kako se nadao. Nije se usuđivao opet da je poljubi, i izbegavao je da ostane 

nasamo s njom. Ona nikad nije sama dolazila da mu sedne na krilo ili da ga 

zagrli, ali je u skrivenim malenkostima njegovo srce bilo sve vreme uz nju. 

On nije umeo da kaže ne kad bi ona nešto zaželela, i tako su njih dvoje 

zajedno s majkom pošli na novo putovanje do dućana. 

L 



Potrajalo je pre nego što se Romeo pokazao tog dana. Kupili su neke 

sitnice, Edevart se pobrinuo za namirnice, Lovisa Magreta je razgovarala s 

Lorensenom, a dete se izgubilo. Odjednom je Haabjorg izašla iz poslovnice 

držeći za ruku Romea, koji se glasno smejao i rekao: Ona je došla po mene! 

Kako ga Haabjorg nije puštala, objasnio je da ga je zamolila da vidi telad. 

Majka sklopi ruke i uzviknu: Ah, to dete! 

Pa to je baš lepo! reče Romeo, jer ni sam nije bio pretjerano star. Idemo, 

Haabjorg! I njih dvoje odoše da vide telad. 

Dugo su ostali napolju i videli su mnogo životinja, a kad su se vratili, 

hodali su čavrljajući kroz čitav dućan potpuno zaokupljeni jedno s drugim. 

Hoćeš li sad gore kod Julije? upitao je on. 

Da, ona je to htela i opet ga je uhvatila za ruku. 

Ah, to detei ponovo je rekla majka. Ali mi mora kući. 

Može li ona da ostane ovde do sutra? upita Romeo.  

Hoću, hvala! reče Haabjorg i zasmeja čitav dućan.  

Raspravljalo se nakratko o tome. Ali ona nema svoju spavaćicu, reče 

majka, da bi naglasila koliko su otmene. 

Spavaćicu? Romeo je mislio da Julija možda ima tako nešto iz doba svog 

detinjstva. On nije čak ni znao da postoje spavaćice, ha-ha-ha! Ali Julija 

sigurno ima još nekoliko lutaka, rekao je. Kad je Haabjorg to čula, okačila se 

čvrsto o njega i htela odmah da pođe s njim. 

Ma pusti je, prošapta Edevart. Sutra ću doći po nju. 

 

Pri povratku kući Lovisa Magreta je sedela u čamcu i razgledala neke 

američke časopise. Oboje su bili zadovoljni što je devojčica ostala kod 

Knofovih; na to se moglo gledati i kao znak približavanja samoj Lovisi 

Magreti. 

Nije da mi je nešto posebno stalo do toga, reče ona. Ali ne bi mi smetalo 

da pokažu bar malo učtivosti! 

Šta to čitaš? upita Edevart. 

Nešto što mi je ostavio Anders Vaade kod Lorensena, odgovori ona. I 

odmah se uzbudila, objašnjavajući mu: Piše o o Floridi u Americi. Tamo nikad 

nisam bila, ali to mora da je najlepše mesto na svetu. Šteta što ti to ne možeš 

da čitaš, jer ovde piše sve moguće o zemlji i jezerima i železnicama i o svemu 

što raste na farmama. Pogledaj samo kakve su to slike u svim bojama - jabuke 

su crvene, grožđe zeleno, pšenica žuta, šljive su plave - ah, tamo rastu sve 



moguće stvari. Ta zemlja nikada nije tako siromašna i jadna kao što je ova. 

Vidi ovu sliku! To je takoreći Anders Vaade koji sedi na velikoj mašini koju 

vuku dva konja. Vidi kako se iza njega pšenica ruši u redovima, a onda je kupe 

i vežu je u snopove. Blagi bože, on možda i za to ima neku mašinu! 

Da izgleda neverovatno ! reče Edevart. 

Zar te zaista ne bi radovalo da odeš u takvu zemlju? 

Ne znam za to „radovalo“, nisam ni pomišljao na to.  

Ali trebalo bi! 

Da, razdraženo reče Edevart ali zar nismo planirali da živimo u Dopenu? 

O? Ali ja sam mislila kako je tebi u planu da gradiš kod kuće i da ćemo 

tamo živeti? 

Edevart je ćutao. 

To neće uspeti, videćeš, reče ona. Ispričaću ti sve što piše u ovim 

časopisima, pa ćeš onda videti da li nećeš poželeti da odeš u takvu zemlju. 

Anders Vaade ponovo ide tamo. I Lorensen hoće da se vrati, ali ovog puta u 

Kanadu, jer želi u grad. Oni odlaze sad najesen, a mnogo ljudi odavde ide s 

njima. Kako bi bilo da im se i mi pridružimo? 

Edevart odmahnu glavom. 

Obećaj mi da ćeš ipak razmisliti o tome. 

Ja imam mali dućan i svoj život u ovoj zemlji, ponovi on. 

Ona: A čemu to vodi! Mi samo kamčimo i grebemo sa dna, i tako se 

provlačimo iz jednog dana u drugi. Pogledaj Karela, našeg suseda. Kakav je 

to život? 

Karel? Njemu je dobro, on ima sve što mu je potrebno, dečaci su mu 

veliki i vredni, na njegovim njivama sve raste. Ne razumem zašto ti smeta 

Karel. On je zadovoljan. 

Zadovoljan je samo zato jer ne zna ništa drugo, kako ne razumeš? Da li 

Karel ima takvu mašinu i dva konja kao na ovoj slici? Ne, on ne zna ništa o 

tome. Istina je ono što kaže Lorensen: ovde je dovoljno dobro samo onima 

koji ne znaju za bolje. 

Edevart je ukočeno pogleda i reče: Bilo je vreme kada ti je ovo kod kuće 

bilo dovoljno dobro. 

Ona se nasmeši, jer je bilo lako odgovoriti: Da, to je bilo baš zato što ništa 

nisam znala ni o čemu. 

Nemojmo više o tome, promrmlja on. Toliko si se promenlla. 



Ah, ona je od prvog dana htela da izbegne taj utisak. Zar je sada sve 

pokvarila? 

 

Kad su došli kući, ona je bila dvostruko slađa prema njemu; odmah je 

svukla prazničnu haljinu i hitro obukla svakodnevnu, skuvala je večeru, 

prilazila mu je sasvim blizu i šaputala mu nežne reči. On je čvrsto rešio da joj 

se uveče ne približi. Neće i gotovo. Ali ipak je to učinio. Nije htela ni da čuje 

da on i ove noći spava u ambaru. Ne, to ne može. Za njega ima mesta u kući, 

pa noćas su sami, a onda je za svaki slučaj okačila čaršav preko prozora. Ko 

je mogao tome odoleti! 

Oboje su mnogo toga dali jedno drugom: ljubav, obećanja, laži. Ona je 

bila njegova najveća radost, tako je nebeski lepa, nigde nema takve žene. 

Njega je dobra zvezda dovela na njen put, velika sreća ga je zadesila. On tako 

oseća... tako to snažno oseća, rekao je. Nemoj da odeš i ostaviš me! molio je. 

Toliko te volim, više nego ikad! 

Duboko u sebi, nije imao ništa protiv toga da mu ona poveruje. Tako bi 

ona bila dželat, a on žrtva, mučenik. 

I meni je tako, reče ona, lažući s njim za opkladu. Nikad više ne bih mogla 

da volim drugoga. 

Ali oboje su bili iskidani, oboje izgubljeni, ništa nije bilo kao pre. U ovom 

trenutku mogli su da leže zajedno i razgovaraju. Noć je bila topla, odbacili su 

pokrivače, bilo je svetio, videli su jedno drugo i jednako delili poljupce. A ona 

je opet mogla da kaže: Da li sam onakva kako ti hoćeš? 

Da. 

Takva kakvu me ti želiš? 

Da. 

Došao je trenutak kad nisu mogli da zaborave jedno drugo, kad nisu 

mogli da govore. Ali tek što je opijenost prošla, Lovisa Magreta je ponovo 

govorila, glava joj je bila na jastuku odmah kraj njegove: Da te ostavim, rekao 

si? Ne, to neću. Nikada te neću ostaviti ako pođeš sa mnom. Niko me ne može 

navesti na to. A osim toga, tu je Haabjorg - pa ja ti je ne mogu sasvim oduzeti, 

zar ne? 

Ne. 

Ali zar ne bi mogao da pođeš s nama, da sve troje odemo? 

Ne znam, rekao je. Teško mu je bilo da joj išta odbije kad je tako dobra 

prema njemu. Ona nije koristila njegovo uzbuđenje kao što su to druge radile 

da nešto postignu, zar bi onda mogao loše da joj uzvrati? 



Toliko ti se ide tamo? rekao je. 

Da. Samo da se sklonim odavde, odgovori ona. Da, možda je tamo zaista 

najbolje. Ovde postajem sve nemirnija i nemirnija. Ne znam šta je to sa 

mnom. A sad, otkako sam dobila ove američke časopise... 

Razmisliću o tome, reče on. 

O, Edevarte, biću ti tako zahvalna! uzviknu ona i baci se preko njega, luda 

od radosti. Povukla ga je za sobom, govorila je do duboko u noć i neprestano 

mu ponavljala kako je on uvek bio tako dobar i kako ona hoće da mu zahvali 

- da, o ti, dobroto moja, to je ona htela! Pokolebala ga je, legla je na njegove 

široke grudi, navodeći ga na novu strast i nova obećanja. Do jutra joj je 

obećao sve što ga je molila. 

 

Odveslao je čamcem po Haabjorg. Bilo mu je muka od samog sebe. 

Njegova noćna obećanja bila su neodgovorna. On u Ameriku! Pa zar da onda 

propadne njegova trgovina u zalivu? I da stari otac to doživi! On, kome je 

toliko značila ta mala dogradnja na njihovoj kući da je rekao: Eh, kad bi to 

mogla da vidi tvoja majka! 

Na keju je sreo Avgusta. On nije imao dobre vesti- stigao je odgovor iz 

Trondhajma i glasio je da su uzorci kamenja s Avgustovog brda i ranije više 

puta ispitani, u brdu su preduzeta bušenja, to mesto je odavno poznato. 

Prekasno sam došao, reče Avgust. 

Da li je moguće! razočarano uzviknu Edevart. 

Avgust je stajao neko vreme kao smlavljen svojom okrutnom sudbinom; 

zatim se nadljudskom snagom ispravi i priseti se da je tu Edevart: Sada ne 

mogu da ti pomognem, reče on. 

Edevartu je bilo žao prijatelja: Eh, kakav je to maler! 

Da, odgovori Avgust, moj sat i sve ostalo. Ali ne mogu da patim zbog toga. 

Srećno mu bilo! 

Kako to? 

Pa ceo taj breg je obično smeće. 

Ma šta pričaš! 

Naravno, ja nisam ni slep ni glup. Bilo je nečega u kamenju koje sam 

našao, niko nije trebalo tome da me uči, ali se u službenom nalazu govori 

samo o sumporu, šljunku i drugom đubretu, a šta ću ja s tim! Onog što valja 

ima tako malo i toliko je rasuto naokolo, da se ne isplati vaditi rudu. Da li si 

već čuo tako nešto! Izgledalo je kao da je čitavo brdo od istog metala, a ima 

ga samo ponegde i još pomešanog sa pet-šest drugih vrsta smeća. 



Edevart je stajao razočaran i bez reči. 

Ne, to nije bilo zlato! završi Avgust. Šta ćeš ti sad? 

Ja? Moram kod Romea, da povedem malu američku devojčicu kući. Ona 

je prenoćila gore. 

Mislim kako ćeš sad ako želiš da gradiš? 

Ne mogu da gradim. Ne vidim nikakav drugi izlaz nego da odem iz 

zemlje. 

Eh, kad bih i ja to mogao da uradim! reče Avgust. Ne bih oklevao! Ali 

kako stvari sada stoje, moraću još neko vreme da radim ovde na keju i 

zaradim poneki talir. 

Zar baš ništa nemaš? 

Baš ništa. Ali imam pištolj. 

Mogu da ti pozajmim nekoliko talira, reče Edevart. Nešto su mi poslali 

od kuće. 

Nemoj da pričaš takve stvari! Pa nisi valjda napravljen od para! 

A onda ćemo videti, nastavi Edevart. Ako sakupim sve što imam ovde i 

kod kuće u Poldenu, onda ću možda moći da ti pomognem. Hoćeš li onda sa 

mnom? 

U svako doba! reče Avgust... 

 

Edevart je veslao kući s Haabjorg u čamcu. Imala je paketiće s jelom i 

slatkišima, a od Julije je dobila lutku odevenu u svilu i dobiće još jednu veliku, 

ali po nju mora opet sama da dođe. Romeo joj je poklonio prsten sa crvenim 

kamenčićem, onakav kakve prodaju u dućanu. 

Je l' ti bilo lepo? upita Edevart. 

Da. I moram što pre opet da se vratim po onu drugu lutku. 

I šta ćeš sa tolikim lutkama? 

One će biti mama i ćerka! 

Šta ste radili tamo? Igrali se? 

Pomalo je nevoljno odgovarala na pitanja, bila je pred njim suzdržana 

kao uvek i gledala ga je kao nekog koga se sve to ne tiče. Odjednom se 

nasmejala i spontano rekla: Smešno mi je zbog ona dva mačeta. 

Mala Haabjorg je ispunjena svojim doživljajima i smeje se tu i tamo, a 

kad je došla kući, pokazala je šta je sve dobila i počela da priča majici o svemu 

a da nije ni bila upitana: Julija je svirala na klaviru klank, klank, klank - to je 

bilo divno. Bili su u kuhinji, i tamo je sedeo čovek i jeo, onaj sa sjajnim 



zubima, znaš. Pevala sam im, a on je govorio engleski, tamo su bile dve male 

mace i njihova velika mama koja je stalno išla za njima i gledala ih dok se 

igraju. Dobiću jednu macu i moći ću da je ponesem, bile su tako šašave. 

Je l' to bila velika soba? upita majka. 

Da. Ali u pekari su svi bili beli od brašna i imali su brašnjav nos, ha-ha-

ha, i lepljive ruke! Trebalo je da ih vidiš! Onda smo išli kod kokošaka i dali im 

nešto za jelo, a onda smo bili svuda. 

Ko je išao s tobom? 

Svi su išli. Da, gospođa nije išla, jer je tako debela pa je ostala u sobi, ali 

išli su Julija i Romeo i stari gazda. A gazda mi je pokazao zlatan sat i dao mi 

da čujem kako kuca, a onda je otišao. Gospođica mi je pokazala veliku ostavu. 

Tamo ima mnogo stvari na policama i u fiokama, i dobila sam kolače. Baš je 

veselo kod njih. 

Da li su te pozvali da opet dođeš? 

Jesu, rekli su da dođem po lutku. 

Da li je Julija imala spavaćicu za tebe? 

Jeste. Ali bila je tako kratka, to je bila neka bluza. 

Ah, samo bluza, reče Lovisa Magreta. Tako sam i mislila! To je ono što 

imaju. Jesu li te pitali za mamu? 

Da. Ne, ne znam. Pitali su za tatu. Videla sam opet telad. Ona ne grizu, 

samo su htela da mi ližu ruku. 

Žar te nisu pitali za mamu? 

Ne. Ali ja sam im rekla da ti imaš dva prstena, jedan sa biserom. 

Ne, oni nisu pitali za mamu. 

A Lovisa Magreta je doživela novo razočaranje kad je sledeći put pošla s 

detetom kod Knofovih. Oni nisu obraćali pažnju na nju, zabavljali su se s 

malom Haabjorg i zbog nje su dizali toliku galamu; majka nije čak ni 

zamoljena da uđe u kuću. Na sreću, u dućanu je bio Anders Vaade u sivom 

mantilu, pa su je on i prvi pomoćnik Lorensen neprekidno zabavljali. Utvrdili 

su datum odlaska iz zemlje i dogovarati se o pojedinostima. Edevart je stajao 

iza njih i slušao, ali kako se razgovor vodio na engleskom, ništa nije razumeo. 

Odozgo je došla sobarica s pitanjem od „onih unutra“ da li bi Haabjorg 

mogla opet da prenoći. Nikakav poziv za majku. Ona pogleda Edevarta i reče: 

Ne razumem zašto su se uhvatili tog deteta. 

Lorensen je tihim glasom rekao: To je zato što je to smislio Romeo, a oni 

mu se ulaguju. 



Pa zašto ne bi ostala? šapatom reče Edevart. 

To baš ne znam, reče majka, ali slučajno sam ovog puta ponela njenu 

spavaćicu. 

I predala je devojci nešto umotano u papir. 

Ali devojka jedva da je izašla iz dućana, kad se Lovisa Magreta preseče i 

tiho kriknu. Požuri za njom! prošaptala je, uhvativši Edvarta za ruku. Neka ti 

vrati spavaćicu, to nije ona prava! 

Edevart je sporo shvatao: Nije prava? 

Ne. To je moja spavaćica. Vidi, ovo je njena! Požuri sad i zameni ih! 

Njena spavaćica? začuđeno pomisli Edevart dok je žurio za devojkom. 

Njemu je kuća bila dobro poznata i brzo je išao, ali je devojku sustigao tek 

kad je već bila u kuhinji. 

Zamena spavaćica obavljena je u tren oka, ali je u kuhinji bila gospođica 

Elingsen, koja je sada bila udata za dućanskog pomoćnika Magnusa, i nešto 

je radila. Odmah ga je prepoznala i porumenela je u licu, ali ga je pogledala 

otvoreno, gledala ga je dugo i uporno, a kad joj je prišao i pozdravio je, ona 

se nasmešila. Gospođica Elingsen se nimalo nije promenila, mada je bila 

udata i na srednjem prstu nosila veliki zlatni prsten. Bila je ista kao nekad, 

rukavi su joj bili podvrnuti, a nadlaktice mlade i oblie. Ne, ništa je nije 

promenilo. 

Gle, redak gost! reče ona. 

Zašto ne bih bio redak. Pa ti si udata, reče on u šali. A ti, zar ti nisi 

oženjen? 

Ne, ja još nisam došao na tako šašavu ideju. 

Ali priča se da si ponovo našao ženu Haakona Dopena. 

Da, to je na neki način istina. Ona je došla ovamo i htela da vidi svoj stari 

dom, a to nisam mogao da joj uskratim, kukavički odgovori on. 

Dobro, to se mene ne tiče. 

A kako si ti? upita on. 

Kao i uvek, živi se. A ti? 

Ma zašto bismo govorili o meni. Možda ću morati da odem iz zemlje. 

Šta, zar si nešto loše uradio? upita ona u šali. 

Da, samom sebi, reče on. 

Ništa nije postigao svojim samosažaljivim uzdahom. Ako je hteo da 

stvori utisak kako se s njim loše postupa i da bi ga trebalo žaliti, da je žrtva 

sudbine koja ga je odvela na stranputicu, gospođica Elingsen je bila od onih 



koje se čoveku mogu nasmejati pravo u lice i pritom ironično iskriviti usta, a 

to ga je naljutilo. 

Ti mi se smeješ? reče on. 

Zar bih možda trebalo da plačem? reče ona. Svako legne onako kako sam 

sebi prostre. Ne bi trebalo da kriviš druge. 

Ali on to nije ni radio, i zato je oštro rekao: Ne razumem na šta misliš. 

Zar ja krivim tebe? 

Ne mene! Ali nije važno, to sam tek onako rekla. 

Ništa se nije moglo s njom, nije baš bila saosećajna i bila je previše 

nadmoćna. Edevart je hteo da pođe, ali ona ga još nije puštala. Devojke su 

ulazile i izlazile iz kuhinje, zabavljene svojim poslom, ložile su peć, prostirale 

dugačak sto za ručak, prale su i ribale. Gospođica Elingsen hitro otvori vrata 

od velike ostave i reče: Dođi časkom ovamo, hoću nešto da ti kažem! 

Šta to? upita Edevart, pošavši za njom. 

Stajali su jedno naspram drugog iza zatvorenih vrata. Ništa se nije 

desilo. 

Šta ti...? najzad reče ona. Ništa znači. 

Edevart otvori usta: Kako...? 

Njena se drskost izgubila, uputila mu je zbunjen osmeh, poražen osmeh 

i pogledala u pod. Samo sam htela da popričamo na miru... 

Za to sad nemam vremena, reče on. Vidiš, poslali su me po ovaj paket, i 

moram da ga odnesem. Oni čekaju. 

Ko čeka? 

Oni koji su došli sa mnom. 

Preko njenog lica prelete senka gorčine i ona tiho reče: Onda neću da te 

zadržavam. Mislila sam da bi mogao malo da sedneš ovde i popričaš sa 

mnom, pojedeš neki kolač i popiješ šolju kafe. 

Najlepše ti se zahvaljujem, ali... 

Nekako se sažalio nad njom, on nije bio tvrdog srca, hteo je da bude 

ljubazan i uhvatio ju je za ruku: Baš ti je velik ovaj prsten! 

Da. 

Zašto nosiš venčani prsten na srednjem prstu? 

Jer je prevelik. 

Da, Magnus ti je želeo sve najbolje i napravio je veliki prsten. 



Ona nije odgovorila na to. Izvukla je svoju ruku iz njegove i počela nešto 

da radi po ostavi. Otvorila je jednu fioku. Koliko je Edevart mogao da vidi, u 

fioci je bilo brašno, pšenično brašno. Šta to radi? Valjda hoće da prikrije 

zbunjenost. 

I šta sad, treba li samo da stojim ovde? uzviknu on nestrpljivo i pođe. 

Pošla je za njim. Lice joj je bilo sivo, izgledala je kao da bi ga rado ubila. 

Kad je izlazio, on oseti na leđima njenu šaku. Gurnula ga je... 

Lovisa Magreta je stajala kao na iglama i čekala. 

Zadržali su me, reče on. 

Ona odmah pogleda spavaćicu i odahnu s olakšanjem: Da, to je! A sad 

ćemo kući! Jesi li gotov? 

Da. 

Ništa nisu kupili i ništa nisu nosili dole u čamac. Napolju pred dućanom 

ona odjednom zastaje i pita: Bio si u pekari? 

U pekari? Ne. 

Imaš na leđima belu šaku, kaže Lovisa Magreta i čisti ga. A gde si bio? 

U kuhinji. 

Bela šaka, kaže ona, pet prstiju. To je brašno, ne da se otresti. 

Edevart odmah skida kaput i počinje da ga briše i trese. Gnevan je i 

zbunjen. Došlo mu je da se vrati u kuhinju, uhvati je još jednom za ruku i tako 

joj zahvali da joj zapucketaju prsti oko velikog prstena. 

To je sigurno od one tvoje gospođice, kad te zagrlila, kaže Lovisa 

Magreta, usne su joj blede. 

Nije me grlila. 

Tvoja stara ljubav sa šalupe. 

Ha-ha-ha! smeje se Edevart. 

Ali onda te je ipak grlila? 

Edevart: Zar ne možeš da ćutiš! 

Navukao je kaput, pa su pošli dole. 

Ipak je mogla prethodno da očisti brašno sa ruku, nastavi Lovisa 

Magreta. 

Edevart je ćutao. Ta bestidna žena, ta sotona, podmuklo mu se osvetila! 

Ljutio se na samog sebe što je napolju pred velikom kućom skinuo kaput i 

čistio ga. Ta veštica je sigurno stajala na prozoru, gledala ga i trijumfovala. 

Trebalo je sama da otrčim i zamenim spavaćicu, reče Lovisa Magreta. 



Da, bilo bi bolje. 

Ali nisam mogla, nisam htela da me vide. Još bi rekli da se motam po 

njihovoj kuhinji u nadi da ću biti pozvana. 

Pri povratku kući nastavila je da muči Edevarta, sve dok joj na kraju nije 

sve ispričao. Nije bio nizašta kriv i mogao je da se opravda bez laži. Lovisi 

Magreti je odmah postalo jasno da je osveta gospođice Elingsen bila više 

usmerena na nju nego na Edevarta, ali je ipak rekla Edevartu, u šali 

pomešanoj sa gorčinom: Od sada se više neću usuditi da te pustim samog u 

dućan! Šala s osmehom, pomalo tugaljiva i nevesela šala. To ju je još neko 

vreme mučilo, ali je dovelo do toga da se u njoj razbudio žar, pa se od ranog 

jutra do kasne noći bavila Edevartom kao u prvim danima. Na kraju je to 

prošlo, morala je da misli i na druge stvari. 

Upitala je Edevarta: Zar ne treba da odeš kući i sve pripremiš? 

Da, reče Edevart. 

 

Ali prošli su dani i nedelje, a Edevart nije otputovao. Nije se pomerao. 

Bilo je dobro i ovako kako je bilo. Paulina mu je ponovo poslala novac od 

prodaje nove robe u dućanu. Mogao je kod Knofa da kupi namirnice i živi 

dalje. 

Posle nekog vremena Lovisa Magreta ponovo upita: Zar ne treba da se 

spremiš za put? 

Da, reče Edevart. 

Sada nemamo više mnogo vremena pred sobom. Kako stoji stvar, imaš 

li kartu za brod? upita on. Kartu? Pa ja nisam mislila da bi trebalo ponovo da 

idem tamo preko. Mislila sam da bi trebalo da ostanem ovde. 

Tako i ja mislim! mračno reče Edevart. 

Da, ali ja ovde ne mogu da izdržim. Nemojmo više o tome. Moram da 

pokušam još jednom tamo. Bilo gde, možda na zapadu. 

Nisi znači ni sama sigurna šta ćeš da radiš tamo? 

Ne znam tačno, reče ona. Pokušaću sve moguće i neću da mislim ni na 

šta drugo. Da, ti se smeješ i smatraš me nestalnom, ali tamo su ipak moja 

deca. 

Ne, ti ovde imaš dete, reče on. 

Ćutanje. 

Imaš li novac za kartu? upita on. 

Ona otvoreno reče: Da, Anders Vaade će mi pozajmiti. 



Oni se ni u čemu nisu više ustezali jedno pred drugim. Edevart bi pre 

nekoliko meseci smatrao za uvredu kad bi ona pozajmila novac od nekog 

drugog, a ne od njega, još pre nekoliko meseci ni ona ne bi u tome mimoišla 

Edevarta. Ah, oboje su se probudili iz svoje blažene opijenosti, oboje su bili 

rasparčani u deliće, nije više bilo one potpune predanosti. Bilo je nešto čega 

se ona ranije odricala, samo iz obzira prema njemu - ali sada je popuštala 

sebi, odjednom je počela da nosi svoje prstenje. Bilo je lepo, zašto ga onda ne 

bi nosila! On je to gledao i ništa nije govorio, nije ga naročito zabolelo, on nije 

znao poreklo tog prstenja, niti je to pitao. I više: ako bi se ona tu i tamo 

prisetila onog događaja s pet belih prstiju na njegovom kaputu, samo se 

glasno smejala toj ludoriji i pitala ga da li bi hteo da ode tamo i proba da 

ponovi čitavu stvar. 

Da, rekao je, kad Anders Vaade opet dođe u dućan, odoh ja u kuhinju, da 

vas dvoje možete da ostanete nasamo. 

Anders Vaade nije tako loš, veruj mi! rekla je, braneći ga. Sigurno je bio 

pomalo zaljubljen u mene. On mi je poklonio ovaj prsten sa biserom. To je 

bilo za jedan Božić u Americi. 

Edevart reče: Pa i ja bih mogao koješta da dobijem od svoje gospođice... 

Ne, oni se više nisu stideli jedno pred drugim. Tajne njihovih srca ležale 

su u komadićima iza njih, a pred sobom nisu imali ništa čvrsto i postojano. 

Postali su lutalice i u ljubavi. 

Sada imamo još dve nedelje, reče Lovisa Magreta. 

A šta je za dve nedelje? 

Onda putujemo. Moraš da se pripremiš. 

A da pođeš sa mnom mojoj kući? upita Edevart za probu. Možda bi ti se 

dopalo da živiš tamo. 

Pa ti ništa nisi sagradio? 

Gradi ovde, gradi onde - zar si navikla samo na velike stvari, Lovisa 

Magreta? 

Ne, ponizno reče ona.Bog zna da nisam. Ali sam si govorio o tome, na to 

sam mislila. 

Edevart: Da, gradiću, to će malo potrajati, ali gradiću. Podići ću zgodnu 

malu kuću za nas troje. Hoćeš da otplovimo tamo i pogledamo mesto? 

Poći ću s tobom, rekla je. 

To je bilo odlučeno. Ali sada je ona navaljivala da što pre pođu. Činilo se 

kao da nema preterano poverenje u ishod tog putovanja i kao da je samo 

brinula da se vrati pre nego što prođu te dve nedelje, jer se tada putovalo u 



Ameriku. A i Edevart je bio nesiguran, plašio se isto kao i ona da uzalud idu 

na to putovanje. I šta da kaže ljudima u zalivu kad se pojavi s ovom ženom i 

ovim detetom? I šta će reći ljudi? 

Svejedno... 

Haabjorg je bila pomalo tužna. Ona je od Julije Knof dobila već dve lutke 

i trebalo je i treći put da prenoći, a onda dobije malu macu. Ali sada nije bilo 

ništa od mace Edevart je morao da joj obeća sve male mace koje ima kod 

kuće. 

Zaključali su vrata i odveslali. Kuća i imanje bili su ponovo mrtvi, niko 

nije gledao za njima, samo ih je šum vodopada pratio sve do mora. Odveslali 

su pored kuće suseda Karela i dogovorili se s njim da ponekad obiđe Dopen. 

 

Došli su u Polden iznajmljenim čamcem. 

Edevart nije bio preterano radostan, ovog puta nije se pojavio ni s 

kakvim brodom, niti s čamcem prepunim robe. Došao je sa dve strankinje. 

Šta će reći njegov otac i njegove sestre, a pre svega, šta će reći Joakim? 

Na putu prema selu videli su ljude zaposlene sušenjem ribe na 

grebenima, začuđene, radoznale ljude, koji su se uspravili i gledali ih; da, 

brodar iz Ofotskog fjorda doplovio je i ove godine i tu sušio ribu. On nije 

poslao talire koje mu je Edevart pozajmio prethodne godine, on to očigledno 

nije mogao, jer ga je suviše koštao njegov sin, trgovac Nils. Ali ipak je iscedio 

sve što je mogao, pa je i ove godine kupio ribu. 

Došli su do koliba za čamce i pešice se uputili gore prema kućama. 

Edevart je nosio prtljag. Kako će to proći? 

 

Uopšte nije loše prošlo. Ne, zaista. Lovisa Magreta je bila dobro 

raspoložena od putovanja, to je za nju bila promena i nova okolina, nije čitav 

dan, kao u Dopenu, gazila po sopstvenim tragovima. Bila je ljubazna i lepa i 

odmah je pridobila Paulinu. Haabjorg se takođe snašla od prvog trenutka, 

odmah je prisvojila dućansku mačku s nekoliko mačića, a još se i sprijateljila 

sa starim ocem i pričala mu o Americi. Joakim nije bio kod kuće. 

Ne, zaista nije bilo loše. Već sama okolnost što su zgrade bile okrečene 

u belo, obradovala je Lovisu Magretu i ona reče: Pa ovo je kod tebe velika 

kuća, Edevarte! Ima kamene stepenice i sve ostalo! 

Ne, to je sve osim velikog, reče on. Ali snalazimo se nekako. Postiđeno 

joj je pokazao dućan sa svojih nekoliko polica i fioka, zatim malu poslovnicu, 

a na kraju i sobicu; sve je bilo veoma uredno, ali tako sićušno i malo. 



On upita: Možeš li se smestiti u ovoj sobici, šta misliš? 

Ma naravno! reče ona. Zašto ne bih mogla. 

On: To će biti samo za prvo vreme. Kasnije ću graditi. 

A gde će Haabjorg? 

O tome ćemo razmisliti, reče on. Kako bi bilo da spava s Paulinom? One 

su se već lepo sprijateljile. 

A ti? Zar ćeš da ostaneš bez krova nad glavom? 

Ja? Ne boj se za mene! Ja mogu da spavam bilo gde. 

Hodali su napolju po dvorištu i zavirili u štalu. Lovisa Magreta oseti 

poznati miris i uzviknu: o bože, kako to vraća uspomene! Kad se krave 

večeras vrate, ja ću ih pomusti! 

Edevart je pregledao dućan, a Paulina mu je govorila koja je roba ponovo 

rasprodata. Mislim da ću moći još toga da nabavim, reče on. Gde je Hozea? 

Hozea? Ona je kod Ezre. Letos je prosto pobegla odavde da se venča s 

njim! reče Paulina smejući se. Za njega je to bilo pitanje života i smrti, ha-ha-

ha, a ja se nisam čak ni usudila da ti pišem o tome. Ali njima je dobro, Ezra 

ume da se pobrine za sve, čitavog je leta radio na isušivanju močvare, i vredi 

videti kako tamo sve raste. Oni sada već imaju dve krave... Nego, šta sam ono 

htela da te pitam: Da li je to ona dama kojoj smo nas dvoje pisali u Ameriku? 

Da, to je ona. Brzo je stigla, zar ne? 

Da li je bila udata?  

Jeste, ali njen muž je nestao. 

Rekao si da je budalasta, ali ja ništa nisam prlmetila. 

Ne, valjda se promenila. To i nije važno. A gde je Joakim? 

U Kvae fjordu. Opet mu se prohtelo da oproba s mrežom. To je sada u 

doba žetve bio samo mali izlet, ali on je opet ulovio jato haringi. 

Jato haringi! uzviknu Edevart. 

Da, i to dva puta, tako je pisao. I to debele, skupe haringe! Što se tiče 

količine, on kaže da je daleko manja od one koju je svojevremeno ulovio u 

spoljnom zalivu, ali je haringa vrlo kvalitetna, pa će njegov udeo biti sasvim 

pristojan. 

Dobro je! promrmlja Edevart Naš Joakim zaista ima sreće. 

Sada mu je i trebalo nešto malo sreće, reče Paulina. Zato je i otišao na 

put. Mora da proširi štalu. 

Zar nije dovoljno velika? 



Ne, otkako smo smestili još jednu kravu. A ove godine možda dođe još 

jedna. Ne možeš da zamisliš koliko on donosi s livada otkako je počeo da ih 

đubri algama. 

Baš lepo! reče Edevart. A ko je s njim u ribolovu? 

Ne znam ko je sve pošao, ali s njim su Ezra i Karolus i Teodor... 

Lovisa Magreta je uveče pomuzla krave, a zatim se smejala kroz suze i 

jadikovala, jer su je bolele ruke, nenaviknute na taj posao. 

To je bilo prvog dana. 

 

Ali onda je proteklo više dana, a zabava nije večno trajala. Paulina je 

ozbiljno popričala s Edevartom i pokazala mu da je najvažnija roba ponovo 

rasprodata i da ljudi badava dolaze u dućan. Vidiš, ljudi su se s vremenom 

navikli da sve dobiju u jednom dućanu. Oni traže ne samo kafu, mleveni 

ječam i šećer, već pitaju za sekire kakve su nekad pravili kovači, pitaju za 

užad za čamce, kakve su nekad donosili sa svojih putovanja iz Bergena. Bližio 

se dan svetog Olafe i sad traže kose za kosidbu - dućan ne bi smeo i dalje da 

bude bez te robe. 

Naravno, reče Edevart 

Došla je na red knjiga u poslovnici. Paulina je bratu pokazala knjigu - 

crno na belo! Ona nije davala na veresiju više nego što je mogla da dobije u 

gotovom onog dana kada čovek iz Ofota osuši svoju ribu i isplati radnike na 

grebenima. A novac koji je ulazio prodajom postepeno mu je slala. 

Ćutanje. Edevart nije bio pod utiskom toga, ne, zaista nije bio, ali tada je 

Paulina morala da obelodani nešto o čemu nije više mogla da ćuti: Gabrielsen 

je opet otvorio dućan! 

Tako znači, reče Edevart Opet ga je otvorio? 

Na ime svoje žene. Njeni su rođaci garantovali za nju. Posao mu navodno 

odlično ide. A nama skoro niko više ne dolazi. 

Edevart je sedeo na ivici izvučene fioke i slušao. Paulina je neko vreme 

čekala na odgovor, a onda upita: 

Dobro, i šta ćemo sad? 

Nabavićemo više robe, reče Edevart 

To bi bilo ono pravo! uskliknu ona. 

A šta si drugo mislila? reče on, praveći se da je začuđen. Samo napiši 

dugačak spisak sve moguće robe na svetu koju želiš, a kad završiš s tim, onda 

mi ga samo daj i to je to. 



Kako ti kažeš! reče ona i oči joj zasijaše. o, njen veliki brat! 

Edevart je počeo da sipa kao iz rukava: A ti si mi baš fina sestra, Paulina, 

zar si mislila da sam bankrotirao? Ja imam veresije za mnogo više nego što 

možeš da staviš na spisak, imam na jugu imanje i kuće u najboljem stanju, s 

nekoliko kreveta, imam žetvu na poljima i čamac na obali.. 

Ne, Edevart nije bio oboren. Pa zar je moglo biti bolje? Zar Lovisa 

Magreta nije bila oduševljena novim mestom i ljudima i životinjama? A niko 

u zalivu ništa loše nije rekao povodom toga što je on doputovao s dve 

nepoznate dame. Pa šta mu je onda stajalo na putu? Njegovo se raspoloženje 

popravilo, i on je s novom vedrinom gledao na život. 

Sa obe dame pošao je Hozei, koja je sada bila udata za Ezru i živela s njim 

u novom naselju. Do tamo još nije vodio nikakav put samo staza kroz 

močvare i preko brda, pa je morao da prenosi majku i ćerku preko najgorih 

mesta; ali ako je dobro poznavao Ezru, tu će ubrzo biti napravljen put. 

U daljini su ugledali neku usamljenu ženu kako radi na polju. To je 

Hozea! Bože dragi, ta Hozea, stoji tamo i još jednom okopava krompir, baš se 

lepo stara o njemu. Kad je ugledala goste, otrčala je u kuću i na brzinu se 

umila i očešljala, a onda obukla još nekoliko haljina da prikrije svoju 

zaobljenost. 

Lovisa Magreta tužno reče: Ista je kao i ja kad sam bila sama u Dopenu i 

obrađivala polje sa krompirom! 

Ali nije dozvolila da je savladaju uspomene, sklopila je ruke od ushićenja 

kako je ovde sve novo i svetio, dnevna soba je imala dva prozora, a imali su i 

malu sobu pod strehom i sve je bilo tako novo. Kroz prozore je mogla da 

gleda u daljinu, preko zelenih livada na močvari, pa sve dole do grebena za 

sušenje ribe, gde su se ljudi vrzmali i radili, a dalje odatle gledala je pravo 

preko zaliva, prema bregovima na drugoj strani. Ona je to nazvala ozbiljnim 

i ljupkim predelom. 

Edevart: Ti si znači pobegla i udala se, Hozea? 

Da, pa zar misliš da sam imala mira od njega? odgovori ona smešeći se. 

Razgledali su štalu, bila je nova i velika, bilo je mesta za još dve krave 

osim onih koje je Hozea već imala, bio je tu i obor za konja, za budućnost, 

naravno. Sve u svemu, dat je veliki značaj sporednim zgradama, žitnica je 

imala gumno za mlaćenje, a ambar u Dopenu bio je u poređenju s ovim ovde 

samo mali vajat. 

Taj Ezra! Ali on se nesumnjivo mnogo zadužio da izgradi sve to. Oduvek 

je bio odvažan momak, uvek spreman na rizik. Hozea je bila veoma 



zadovoljna. Ne ide im loše, rekla je. Ezra radi po ceo dan i uvek je veseo, lepo 

je gledati ga kako kopa jarkove dole u močvari i odvodi vodu koja šumi kao 

vodopad. Ha-ha! Kad se nakupi vode i on hoće da je pusti, onda me zove da 

dođem i vidimo. Divan je. 

Ima li neku pomoć oko posla u močvari? 

Tu i tamo. Pomagao mu je Joakim, ali on ima mnogo posla na svojoj 

zemlji, a njivu kopamo samo nas dvoje, ponosno reče Hozea. Ezra prevrće 

zemlju ašovom, a ja idem širokom motikom iza njega i sitnim je. Njemu je 

veoma stalo do toga da povlačimo lepe brazde, a i meni, pa iza nas ostaje 

ravan crni trag. Dobar je to posao. A kad se uveče smrkne idemo kući. Hoćete 

li da siđete i vidite njivu dole na močvari? 

Edevart je davno izgubio svako interesovanje za poljske radove, 

brbljanje njegove sestre mu je dosadilo i on odgovori: Ne, ne bismo sad. 

Pa dobro, reče Hozea, nije mu zamerila. 

On pokaza na svoju pratnju i objasni joj: Vidiš, ove dve ovde došle su iz 

Amerike i tamo su videle svakojake veličanstvene stvari s konjima i 

mašinama. 

Da, sigurno je tako, reče Hozea. Uostalom, mogli bi smo i mi da oremo s 

konjem, ali moramo da pričekamo dok ga ne budemo imali. Ne možemo sebi 

da pruštimo konja na pozajmicu, ali i ovako je dobro, imamo već dve krave. 

Hozea je bila ponosna na sve što ima - kao pre mnogo godina Lovisa 

Magreta, kad je pokazivala svoje ovčije kože i svoja tkanja. Davno je to bilo... 

Dobili su mleka i hleba, ali su se zahvalili i odbili šolju kafe. 

Pri povratku kući Lovisa Magreta je bila ponovo dobra i slatka i veoma 

srećna zbog onog što je videla. Edevart je pomislio da ona sad želi da ostane 

ovde u zalivu. 



7. 

devart je dobio dugačak spisak rasprodate robe i za sada ga je nosio u 

džepu. Ali on nije klonuo duhom, s Lovisom Magretom još uvek je dobro 

izlazio na kraj, a i radovalo ga je da poseti i pozdravi ovog ili onog suseda, 

kako ne bi izgledao svojim meštanima suviše ohol. Nije se više plašio 

neželjenih pitanja o stranim damama: to je neka udovica sa svojom ćerkom, 

od njih je kupio svoje imanje dole na jugu. Došle su čak iz Amerike da opet 

vide svoj stari dom, pa zar je trebalo da ih otera? 

Ponovo je bio prijateljski nastrojen prema ljudima, i satima je 

razgovarao s njima. Nije mu baš bilo do toga, ali morao je da se prilagodi 

prilikama. Lovisa Magreta nije išla s njim u te posete; on je smatrao da je ona 

previše fina za to, u gradskim haljinama i s ukovrdžanom kosom. To u 

Poldenu nije bilo uobičajeno. Ali njoj je ipak dolazila ova ili ona susetka da je 

vidi, a kako je bila ljubazna i strpljiva i upuštala se s njima u razgovor o 

Americi, stekla je njihovu naklonost. Na kraju krajeva, ona je bila tako daleko 

u velikom svetu i mogla je da im daje savete o svemu i svačemu. 

Edevart je još jednom otišao Hozei, da je ne uvredi što onda nije hteo da 

pogleda njene njive. Sirota Hozea, donedavno je bila tako mala i zahvaljivala 

mu svojom majušnom dečijom rukom, a sada je stajala u polju i radila težak 

posao i isto se onako smejala. Tako je to kad, čovek zadovoljan svojom 

sudbinom u životu. On je ovog puta otišao kod nje sam i doneo joj nekoliko 

metara dobre tkanine koju ju je uzeo iz svog dućana. A Hozea, koja nikad nije 

imala mnogo haljina, zahvalila mu se sva srećna na tom daru. Isti si kakav si 

uvek bio! ganuto je rekla. 

Otišli su gore na obronak i razgledali polje sa krompirom, a onda sišli 

dole do močvare - ogroman je to prostor s mnogim velikim i malim jarkovima 

i zasejanim njivama na kojima se povijalo žito. Edevart se pretvarao da je 

pod većim utiskom svega toga nego što je u stvari bio, samo da bi sestri 

priredio radost, pa je postavljao glupa pitanja da bi je nasmejao. 

A kako je sad ovde? Imaš li mira? upita on. 

Hozea je znala na šta on misli, pa odgovori: Ne čujem više ništa. 

E 



Nema nikakvih krikova iz močvare? 

Ne, reče ona i lukavo se nasmeši. Nema više duhova. 

Ali ipak je bilo malo rizično da se udaš i živiš ovde, tako daleko od svih 

suseda. 

Ja na to više ne mislim, reče Hozea. Preko dana imam toliko posla, a 

uveče se predajem zaštiti božjoj. 

Ne znam da li bih ja to uradio, reče on sasvim ozbiljno. 

Zašto? Zbog mrtvaca? Pa on leži na groblju. 

Dobro, neću da te plašim, ali jedne noći mogli bi se opet začuti krici. 

Ne, reče ona i nasmeja se. Pa to uopšte nije bio brodar koji je vikao. 

On se trgnu i upita: Pa ko je onda bio? Ali kad je video kako ona okleva 

da odgovori, sinulo mu je i on uzviknu: Da! Sad mi je jasno. 

Kakav momak! Reče ona. Ali Avgust ga je naveo na to. 

Ah, taj Avgust! Znači on ga je naveo? 

Da mu pomogne. Hteo je da ima dobar početak, na močvari, pa su 

iskopali mrtvaca i Martinusovu kravu. Vidi koliko su dubok jarak prokopali! 

Edevart poče da se smeje: Znači on je ležao ovde - taj drugi - i arlaukao 

svake nedelje? To je nešto najsmešnije što sam čuo u životu! 

Hozea: Ali molim te, Edevarte, ne smeš to nikome da pričaš! 

Nikome neću reći. A kako si to saznala? 

Pa eto, rekla sam kako nisam htela da se udam za njega i provodim ceo 

život s utvarama i jaucima mrtvaca, pa mi je onda priznao. 

Da li se smejao? 

Da, pokrio je rukom usta i smejao se. Došlo mi je da ga prebijem, toliko 

sam bila ljuta, jer nas je sve užasno prepao. Ali njemu ništa nije značilo što se 

ljutim, govorio je toliko smešnih stvari da je i mene zasmejao. A mrtvac je 

konačno otišao na groblje, što je bio blagoslov za čitavo mesto. Pogledaj 

samo ovo žito! 

Predivno je! 

Počinjem malo da se brinem za one tamo livade, reče ona. Morao bi 

uskoro da se vrati i pokosi ih. Zar nije naraslo čudesno mnogo trave? To je 

hrana za dve krave! Ali šta sam ono htela da pitam: da li ćeš se oženiti s njom? 

Ne znam. Šta ti misliš? 

Ona je strašno lepa, a čula sam da se ne ustručava da muze krave. Mislim 

da bi trebalo. 



Da. Ima i gorih stvari od toga. 

 

Edevart se spremao da ode na poštu, a Lovisa Magreta je sedela u 

poslovnici i pisala pismo svojoj deci u Ameriku. Ona je u pisanju bila isto tako 

nevična kao i on. Ova inače tako okretna žena bila je u pismima bespomoćna 

i pisala je veoma loše. U rečitosti su, naprotiv oboje bili veoma dobri, mada 

je ona ponekad bila nadmoćnija, pa je Edevart morao da ućuti. 

Da, on se spremao na poštu, hteo je da izgleda kao da zaista šalje taj 

dugačak spisak robe trgovcu u Trondhajm. Ali pre nego što je pošao, hteo je 

nešto da kaže Lovisi Magreti. Samo da ona dovrši pismo i onda će joj reći, 

dugo je razmišljao o tome. Neće valjda biti nezgodno? 

Nešto sam mislio, reče on. Kako je došlo do toga da razgovaraš o novcu 

s Andersom Vaadeom? 

Odjednom je bila zatečena i promucala je: Ne znam. Desilo se. 

Trebalo je to da mi kažeš. 

O? 

Da, trebalo je. Ali sada je uostalom svejedno. Ili nije? Pa ti možda misliš 

da ostaneš ovde i onda ti ne treba novac za put? 

Lovisa Magreta je ćutala. 

Kako stoji stvar? bio je uporan i najednom ju je pogledao u oči. Izraz 

njegovog lica ukazivao je da teško podnosi njeno ćutanje. 

Ne znam, reče ona. Pusti me da razmislim. Ako ostanemo ovde, onda 

smo gotovi. To verovatno nikada više neće moći da se promeni. Ostaćemo 

ovde dok ne umremo. 

Pa šta? 

Ali tamo preko su mi ipak deca i sve ostalo... 

Uvek i opet isto, sad ovo, sad ono, ona se uopšte nije odrekla ideje o 

odlasku. Ali i sad je bila ljubazna i popustljiva, još jednom je otvorila pismo 

da nešto dopiše, i rekla da ništa još nije sasvim sigurno. Sad ovo, sad ono – a 

na kraju ga je podsetila na njegovo obećanje izvesne noći, da ce poći s njom 

preko okeana. Na ovo Edevart nije imao odgovor. 

Vratio se s pošte i doneo dva pisma za nju. Jedno je bilo od Lorensena u 

vezi s putovanjem, rekla je, a drugo je bilo iz Amerike, od dece. Pročitala je 

oba pisma i ućutala se. 

Od tada, Lovisa Magreta nije više bila oduševljena ni sa čim u zalivu i nije 

se više nudila da pomuze krave. Sada je samo radila na tome da navede 



Edevarta da pođe s njom, a Edevart bi svaki put rekao da, da, i puštao da dani 

prolaze. 

Nikada se u stvari nisu posvađali, razgovarali su o Americi i beskrajno 

razvlačili tu temu. Zar je Norveška postala tesna i nesnosna nekome ko ipak 

potiče samo iz Dopena? 

Da, Edevarte. Jer iako je nekad bila samo devojka iz Dopena, sada je 

došla iz boljih mesta. Amerika je tako velika. Ako ti se ne ostaje na jednom 

mestu, možeš jednostavno da odeš na drugo. Nikad nije bila na Floridi, ali 

otkako je pročitala one časopise... 

Ali šta je s decom? Zar nemaju svoje stalne poslove u Njujorku, i zar ona 

nije htela da bude tamo gde su deca? 

Možda neko vreme, da. Naravno da bi htela da vidi decu i bude neko 

vreme u Njujorku. Deca su uostalom već odrasla i ona im nije potrebna, a već 

je živela u Njujorku pune dve godine. To je bilo u početku. 

Da li je odande otputovala iz svoje kuće? 

Jeste. Preselila se u neko drugo mesto. Zar je to toliko neobično? 

Ne, reče Edevart. I on je bio lutalica i u srcu nalik na nju. Pa dobro, dodao 

je, oni mogu da se seljakaju i u Norveškoj, od Poldena do Dopena. 

Ah, nemojmo više o tome! zamoli ga ona kao da je to boli. Ne mogu više 

da mislim na to! Zar nisi video kako je tvojoj sestri Hozei? Ona je rob svojih 

malih njiva i svoje dve krave. Ježim se od toga. 

Hozea! uzviknu on. Ali ona je srećna s tim što ima! 

Da. Naravno. Srećna je isto kao i Karel, ni ona ne zna za bolje. 

Ćutanje. 

Ja sam shvatio da ti je ovde kod nas dobro i da se osećaš kao kod kuće. 

Ni na šta se nisi požaliila. 

Ona odgovori: Pa kako da se požalim na nešto kad sam gost. Ovde je 

dobro za kratko vreme, baš kao u Dopenu. Ali nemojmo više o tome. 

Dobro. Nije hteo da vrši pritisak na nju, bilo je već dovoljno loše: 

nagovestio je kako je za novac trebalo da se obrati njemu umesto Andersu 

Vaadeu, i ona bi sad mogla da ga uhvati za reč. Podsetio ju je samo na još 

jednu stvar: 

Zar mi nisi pisala da ti u Americi nije bilo dobro nijedan jedini dan? 

Da, teško mi je bilo tamo, reče ona. Istina je to što sam rekla. Zato sam i 

putovala iz mesta u mesto i pokušavala uvek iznova. Ali tamo je ipak bolje 

nego ovde. 



Sad ovo, sad ono. Ali ona je čvrsto ostala pri svom. 

 

Sutradan je pala odluka. Ona ga je mirno zamolila da bude ozbiljan i da 

se do sutra spremi, jer je krajnje vreme, sutra moraju natrag u Dopen. 

Sutra? To je bila omča oko vrata. Ona je znači ipak rešila da se ponovo 

iseli iz zemlje? 

Da, ona mora da otputuje. 

Mora? 

Nisam to htela ranije da ti kažem, odgovori ona. Ta opaska da mora da 

ode sigurno joj je izmakla, i sada je sve stavila na jednu kartu. O, ona je stavila 

sve na kocku da pobedi svog tvrdoglavog ljubavnika, ne razmišljajući možda 

da će to biti konačno rešenje i da će morati da preuzme posledice: Deca pišu 

da se je njihov otac pronađen, rekla je. 

Edevart uzviknu: On... Šta to govoriš?... Pronađen? 

Tako pišu. 

To ga je probudilo. Sada se zaista uneo. Nije važno da li je to bila njena 

očajnička izmišljotina ili jednostavna istina - ona je u svakom slučaju imala 

zadovoljstvo da ga vidi uzrujanog. 

To možda ipak nije istina? reče on. 

Da, ko bi poverovao u to! 

Ali kako god bilo, ti si razvedena od njega, zar ne? 

Da. To jesam, ali... 

Ali ipak hoćeš da mu se vratiš? 

A šta da radim? Ne mogu da ga ostavim tamo samog. Tako znači! reče 

on, obori glavu i poče da razmišlja. Ali nije u stvari bio toliko pogođen time, 

vest ga nije smrvila, ne, nije ga smrvila. Naprotiv, osećao je olakšanje, nestalo 

je one nesigurnosti. 

Sada ti je jasno da ne možemo više čekati, reče ona. 

Edevart, zbunjeno: Da, ali... onda ja ipak ne mogu da pođem s tobom. 

Možeš... Zašto ne bi mogao? 

Šta?... Kako to misliš? 

Ona je trenutno pokušala da ublaži ćelu stvar, o, pokazala se vešta i 

dosetljiva. Pa Haakon nije u stvari došao kod dece, rekla je. Samo su otkrili 

njegov trag. 



Ali šta ako ga pronađu i povedu kući... Ne razumem. Zar ti misliš da 

možeš biti udata za dvojicu? 

Šta da radim! zajeca ona i u očima joj se pojaviše suze. Ali ja moram da 

se vratim, deca mi to pišu! 

U tom poslednjem pismu? 

Ponovo je bila brza i našla načina da se izmigolji. Postojao je rizik da on 

zatraži pismo i možda ga da svom drugu Avgustu, koji zna engleski. Zato ga 

je preduhitrila i rekla: Baš je glupo što sam spalila to pismo, inače bih ti ga 

dala. 

Spalila si ga? 

Da. Kako niko ne bi video da sam bila udata. To sam uradila više zbog 

tebe. 

Oboje su dugo razmišljali. Ako je sve to samo njena izmišljotina, da bi 

trenutno postigla ono što hoće, to je sada bilo presudno, ona to nije više 

mogla da povuče. 

Da, onda je svemu kraj! reče on. 

O bože, izgleda da je tako! reče ona. Naravno da je sada bila nežna i 

nesrećna, govorila je gotovo nečujno i pomalo plakala, ali kao da je i ona to 

mogla podneti... Da, i Lovisa Magreta je to mogla podneti. 

Ovo je znači kraj! ponovi on. 

Ona spusti svoju ruku na njegovu, ćutala je. 

A šta će sada biti s Haabjorg? upita on. 

O, mislila sam ja na Haabjorg! Ona je još tako mala, pa će morati sa 

mnom. Ti nećeš poći s nama, koliko vidim? 

Ne! odlučno je rekao. 

Jadni moj Edevarte! reče ona i postade još nežnija. Zar te obe moramo 

ostaviti! 

Izgleda da je tako. Odveslaću sutra s vama do parobroda. 

Poći ćeš s nama do Dopena, zar ne? 

On odgovori kao da je duboko ranjen, kao da je odbačen i povređen: Da, 

ako ti to nešto znači. 

Ako joj nešto znači! Kako ima srca da izgovori tako nešto? Pa oni moraju 

poslednjeg dana biti zajedno u Dopenu. 

 

Ali on nije pošao s njima u Dopen. Plan je u poslednjem trenutku 

promenjen. Probdeo je tešku noć bez mira i sna, nije mu više bilo lako da je 



izgubi, a i grizlo ga je što ne može da joj da novac za put. Potpuno je 

osiromašio. 

Kada je sa svojim damama doveslao do pristaništa, pokušao je da se 

onako bolestan i jadan sakrije do dolaska parobroda, ali mu to nije uspelo. 

Mala Haabjorg, koja se svuda vrzmala, pronašla ga je gore u skladištu. Sedeo 

je tamo povijen i gledao u dlanove. 

Ovde si! reče Haabjorg. Mama te svuda traži. 

Traži me? reče on i pođe za njom. 

Dete ga pobednički pokaza: Mama, pronašla sam ga tamo gore ispod 

krova. Ha-ha-ha! 

Lovisa Magreta je možda shvatila nešto od toga, bila je prema njemu 

dobra i obzirna, i rekla je detetu kako Edevart mora o mnogo čemu da 

razmišlja, pa bi mogla da ga ostavi na miru. Dođi, Edevarte, sedi ovde! rekla 

je raširivši svoj ogrtač da on sedne. 

Zašto on nije mogao da bude njen zaštitnik i kavaljer sve do poslednjeg 

časa! To je bilo bolno; teško mu je bilo što sada mora sasvim da se odvoji od 

nje. Ona nije bila uzalud njegova prva duboka ljubav iz mladih dana i on bi je 

u tom trenutku najradije pratio sve do Floride, samo kad bi imao novca. 

Da li je ona shvatala koliko mu je potrebna? Ko zna. 

Tako si bled, rekla je i prijateljski stavila svoju ruku u njegovu. 

Nisam zdrav, odgovori on. 

Ne, nisi zdrav. 

Popio bih rakiju da je imam. 

Možda bi mogao da je dobiješ ovde? 

O, ne. A ne bi ni vredelo. 

Lovisa Magreta.. . Lovisa Magreta... Lovisa Magreta, mrmljao je on kao u 

bunilu i vrteo glavom. 

Ona je prebledela, bila je ganuta, htela je da učini nešto dobro, da mu 

pomogne: Tebi je previše loše da bi pošao s nama, rekla je. 

Malo sam iscrpljen, dohvatilo me. 

Ti to ne bi podneo, milosrdno reče ona. Odveslaj kući i lezi u krevet. 

To je za mene sramota. 

Ne, ne! Nemoj tako da razmišljaš. Pa mi smo već sutra uveče u Dopenu. 

Tada se Edevart slomio. Okrenuo se u stranu i rekao: Da, ali ja neću biti 

tamo! 



Da ga uteši, obećala je da će mu pisati. Jer ja samo tebe volim, rekla je na 

mostiću koji vodi na čamac. Volim te više nego ikoga na ovom svetu, to moraš 

da znaš. 

Ali to nam ipak ništa nije pomoglo, mi se uprkos tome rastajemo. 

Da, ali sada me dobro slušaj, nastavi ona, kao da se ohrabrila. Ne znam 

da li će mi biti dobro tamo preko. Ne, sigurno neće, a onda ću ti opet doći. Da, 

skoro sam sigurna u to. Ili ćeš ti možda doći meni? I to je lako moguće. 

Da, ništa nije nemoguće, reče on malo vedrije. 

Eto vidiš! Ne rastajemo se zauvek. Jedino što ću možda postati suviše 

stara za tebe. 

Ti suviše stara! Pa ja sam stariji od tebe. 

Ne, ne, ja to dobro znam. Ne sme dugo da potraje pre nego što se ponovo 

vidimo. A sad se samo srećno vrati kući! 

Ne, reče on iz pristojnosti, ja ću ipak pokušati da pođem s tobom. 

Kao da govori u svoju korist, ona mu reče: Ne smeš, Edevarte. Biće to 

samo gore za oboje. Možda neću ostati sve vreme hrabra kao što sam sad. 

Ko ide na parobrod, neka uđe u čamac! glasno uzviknu otpremnik. 

Parobrod se približavao i već se oglasio sirenom. Nastao je nemir,  svako 

se hvatao svog prtljaga, oni hitro pružiše jedno drugom ruku na rastanku, ali 

više nije ostalo vremena za poljubac. A gde je Haabjorg? Ah, to dete, samo se 

smuca naokolo! Haabjorg! uzviknu majka. Evo me! odnekud reče Haabjorg. 

Da, Haabjorg je dobro pazila, već je bila u čamcu koji će ih prevesti do 

parobroda, stajala je tamo i izbacivala kanticom vodu iz čamca, a šešir joj je 

visio na leđima. Ah, to dete! Ali ona je sad razvedrila njih dvoje, morali su da 

joj se osmehnu... 

 

Edevart je sedeo u čamcu i veslao kući. Da, on sada nije vredeo mnogo: 

Lovisa Magreta nije spomenula novac za putovanje, a Edevart je ćutao; 

spoljašnji sjaj je možda bio spasen, ali ništa osim sjaja. I eto, ostao je ovde. 

Šta bi Avgust uradio na njegovom mestu? Samo bi se ponovo uspravio i 

rekao: srećno im bilo! A Edevart se stropoštao. 

Ali sve prolazi. 

Dani su prolazili, vreme je prolazilo. Dobio je pismo od Lovise Magrete 

da sad isplovljava za Ameriku, ali će sigurno doći natrag. Tako je pisala. O, 

tako drago i nežno pismo, pomalo užurbano i nepovezano, ali potpuno nalik 

na nju kad piše. Blagosloveno biće, ona nije otputovala kao da bezi, mislila je 

na njega i htela je nešto da učini za njegovo dobro, ali nije išlo. A sad čuj! 



Romeo se opet lepo zabavljao sa Haabjorg, svašta joj je poklonio i nije hteo 

da je pusti da ode. Na kraju je došla čak i madam Knof lično i pitala može li 

Haabjorg da ostane u Norveškoj i živi kod njih, gde bi joj bilo lepo. I eto, 

Lovisa Magreta je razmišljala o tome radi Edevarta, da on ne bi ostao tako 

sam, ali misliš li da su ti ljudi pokazali bar malo pristojnosti i zamolili je da 

uđe u kuću? Šta ti misliš? Jer ako su oni hteli od nje tako veliku stvar, onda je 

sigurno trebalo da ukažu malo poštovanja prema njoj, majci deteta. Ali ne, to 

se nije desilo, i zar da onda njima prepusti svoje dete, svoju krv i meso! A i to 

im ne bi bilo dovoljno, jer kad bi oni sada dobili Haabjorg, onda možda nikad 

više ne bi hteli da je puste, a kad ona poraste, Romeo će možda poželeti da se 

oženi s njom, tako da se dete nigde ne bi maklo i nikada ne bi vldelo ništa od 

sveta. Ne, hvala! Šta ti misliš, Edevarte, da li je trebalo to da učinim? 

Prepuštam to tebi. Ali ozbiljno se plašim, kad bi ti došao i hteo da je vidiš, na 

šta svakako imaš pravo, da ti oni to ne bi dozvolili, jer su svi tako oholi, kao 

da su neki bogovi u odnosu na nas, a ipak nemaju nikakve manire, jer sam ja 

videla mnogo više sveta nego oni... Ovde je na Dopenu tako pusto i samotno 

bez tebe. Nadam se da si se srećno vratio kući, mada si bio užasno bled. Za 

Haabjorg i mene ne moraš da brineš, lepo smo stigle u Dopen, jer nas je 

čamcem odvezao Anders Vaade i pomogao nam da sve dovedemo u red, ali 

ja ni najmanje ne mislim na Andersa Vaadea, to moraš da znaš, jer sam to 

mogla već u Americi, kad su obojica bili zaljubljeni u mene, ali s moje strane 

nikada nije bilo ni najmanjeg znaka. Govorim ti istinu kada kažem da me 

nikad niko neće odvojiti od tebe... Kad dođeš ovamo, naći ćeš još hrane, ali ja 

sam odnela sve što bi moglo da se pokvari i sve sam lepo pospremila. Ne 

nosim više prstenje, i ostavila sam jedan prsten za tebe u fioku od stola, mada 

ti on ne treba, ali daj ga Paulini od mene... Sutra polazimo odavde na brod, ali 

ti nemoj da brineš za nas, ja sam već mnogo putovala i prelazila iz voza u voz 

i vozila se čitave dane i noći. Zbogom za sada, to neće večno potrajati, a 

kasnije ću ti pisati više... 

Ni reči o ponovo pronađenom mužu. 

 

Dani su prolazili. Edevart se pribojavao da bi Joakim mogao da se vrati 

kući iz Kvae fjorda, a on sada nije bio raspoložen da se vidi s njim. Bio je 

strahovito utučen, nalazio se u tako jadnom stanju da se bukvalno krio, 

izbegavajući druge ljude. Paulina je postala nestrpljiva i neprestano ga je 

podsećala na robu koja nije stizala: Pa gde je ta roba zaglavila, bio je to 

dugačak spisak i mnogo robe, a nema nikakvih vesti da je roba stigla na 

pristanište. Pa gde je onda? Edevart je rekao da će otići na jug i pobrinuti se 



za to, pa je iz blagajne dućana pokupio poslednji ostatak novca i krenuo na 

put. 

Naravno da nije bilo nikakvog drugog mesta gde bi otputovao osim u 

Dopen. Mogao je da potroši namirnice koje su tamo preostale, da sedi i gleda 

u dlanove. 

Ali nije još stigao dotle. Avgust ga je zadržao na keju i rekao: Ti znači nisi 

otputovao s njom u Ameriku? 

Ne, nisam imao para, odgovori Edevart 

Avgust klimnu glavom. To sam i mislio! 

U zalivu ništa nisam mogao da prodam, ljudi tamo nemaju nijedan šiling. 

Naravno da treba da dobijem dosta toga od veresije, ali tek kada brodar iz 

Ofota isplati ljudima za sušenje ribe. I on je pozajmio od mene. 

Pa šta ćemo sad? reče Avgust 

Pitam ja tebe. 

Ali zašto si onda došao ovamo? Mora da imaš neki razlog. Ja sam stajao 

ovde na keju kad su odlazili. Ona je otputovala. 

Znam. 

Bila ih je čitava gomila, nabrojao sam ih petnaest kad su se ukrcavali. Šta 

ono reče, zašto si došao ovamo? 

Bilo mi je pusto samom i nije bilo šta da se radi. Došao sam da te vidim. 

Kad bismo samo obojica mogli da odemo odavde, zamišljeno reče 

Avgust. 

Edevart odgovori: Ja ne znam kako da odem kad ništa nemam. 

Avgust: Imaš sat i zlatni prsten... 

Ali ni Avgust nije bio najbolje raspoložen, mrmljao je mračne reči o tome 

kako je ispao glup i dozvolio da ga naprave budalom. 

Edevart mora da je našao neku utehu u tome što su i drugi ispali budale, 

pa je počeo da ispituje svog druga. Ne, ništa nije saznao, ali je ipak shvatio da 

je bilo jakog razloga za to što je Avgust izdržao dve godine na istom mestu. 

To mora da je bilo povezano sa gubitkom njegovog zlatnog prstena. Odmah 

se uhvatio toga i upitao: A gde je tvoj zlatni prsten? 

Avgust. Gde je? Ja znam gde je. 

Zar ne možeš da ga vratiš? 

Ne, izgleda da ne mogu. 

Da li je ikada viđaš? 



Viđam je svakog dana. Zašto pitaš? 

Ne, to se mene zaista ne tiče, priznao je Edevart. Ali ko je ona? 

To ti neću reći! odgovori Avgust. 

Dobro. 

Ne, jer ona je suviše visoko, pa neću da kažem. Ali kao da je sam đavo iza 

toga, to traje već skoro dve godine. 

Ja znam kako je to! 

Ali moram ti reći, Edevarte, ja sam se sasvim nedužno uvalio u to. 

Znam i to, i ja sam se uvalio sasvim nedužno. 

Ne, ti si sigurno video šta radiš, ali meni su prosto bile vezane oči. 

Kako? 

Kako? Pa zar sam mogao da znam da je udata, kad mi nije rekla? To sam 

saznao tek posle, kad je bilo prekasno. 

Udata? Pa zar ne možeš da mi kažeš ko je ona? 

Avgust odmahnu glavom: Ona je suviše visoko. 

Edevartu tada sinu - setio se jednog debelog prstena, koji je sasvim 

neverovatno bio na srednjem prstu, a i tamo je bio prevelik. Sad znam ko je! 

reče on. 

E pa onda ne treba ništa da pitaš. 

To je đavo od žene! Kako si se spetljao s njom? 

Ne pitaj me! Imao sam kartu do Trondhajma, ali nisam stigao dalje nego 

dovde. Srećno bilo i karti! Ali zar to nije sudbina? Kad sam sišao s broda na 

kopno natrčao sam pravo na nju, a nikog nisam poznavao ovde. Pitala me je 

odakle sam, pa kad je čula, htela je da zna zašto ti više ne dolaziš i još koješta 

na tu temu. Pa neka ti ja prosto napišem da sam postao njen dragi, rekla je, 

neka to slobodno kažem, tako je rekla i bila je strašno vesela i lepa. Da sam 

slutio da je udata... Ali ona je pričala da je ovde kućna gospođica. Baš lep 

zlatan prsten imaš, rekla je. Hoćete li ga? rekao sam. I tako je to bilo. 

Dobro, ali kad si otkrio da je udata...? 

U pravu si! Ali tada je već bilo prekasno. Jer ja nisam baš od drveta ili 

kamena, i odmah sam se zaludeo za nju. Čekao sam sve vreme da popusti, ali 

ništa od toga. Osim toga, udata je za nekog jadnika, od onih što se boje 

miševa. Zar je takav tip za nju! Ona mnogo lepo izgleda, znaš već, jedna od 

najlepših devojaka koju sam ikad video na svojim putovanjima. Zato nije ni 

čudo što sam se zaludeo, ali ona se uvek samo smeje. Problem je što sad ne 

mogu da se odvojim od nje, jer ako se jednom zaljubim u neku, onda ne mogu 



više da se odvojim od nje. Ali nikada se još nije dogodilo da sam u neku bio 

zaljubljen čitave dve godine. Osim toga, ona je jedna dama, a ni to mi se još 

nikad nije desilo. Što se tiče zlatnog prstena, sasvim sam zadovoljan ako će 

ga nositi celog života kao uspomenu na mene, jer je mnogo puta htela da mi 

ga vrati, ali ja nisam hteo da ga uzmem. 

Znači da njoj nije baš stalo do prstena? 

Ne. Ja joj to kažem samo kad se ljutim na nju. Ali ona je mnogo fina osoba 

i stravično je lepa. Za sve ovo vreme počastila me je mnogim ukusnim 

zalogajima, tako da je nikad ne mogu zaboraviti. 

Da, reče Edevart i klimnu glavom, jasno mi je zašto si zaljubljen u nju. 

To je sasvim prirodno, reče Avgust Ako je vidim ujutro, onda sve do 

večere hodam naokolo kao u nekoj magli. Jedem kašu i mislim da je to meso. 

Nek me đavo nosi ako mi je išta jasno! reče Avgust 

Edevart: Morao bi da odeš odavde. 

Lako je tebi da pričaš! Da nije nje, već odavno ne bih bio ovde. Šta ću tu? 

Romeo mi je nešto malo podigao platu, ali šta je to za mene! 

Prijatelji su se udubili u problem i ozbiljno razgovarali o tome. Avgust 

na kraju reče: Idemo odavde. Sedamo na prvi brod koji ide ka jugu. To je za 

nedelju dana. Ništa nas više ovde ne zadržava. 

Na jug, kažeš? Pa kuda ćemo? 

Na jug. To je bolje nego na sever. Šta ćemo gore u zalivu? Plovićemo na 

jug dokle god imamo para. Poneću harmoniku. 

 

Edevart je odveslao u Dopen. Kad je stigao tamo, bio je gladan, pa je 

odmah potražio nešto za jelo. Hleba nije bilo, ali našlo se mnogo dvopeka, 

brodskog dvopeka, i nešto sušenog mesa, ali nikakvog putera. Dobro. 

Bilo je tako samotno i pusto. Kreveti su bili namešteni, sve je bilo oprano 

i očišćeno, ali u čitavoj kući nije bilo nikog osim njega. Zidovi su cutali. Da je 

imao rakije, potegao bi. 

Napolju je sve bilo zeleno. Livade je trebalo pokositi, žito je baš naraslo, 

a Karei je okopao krompir. Kad pomisliš da je Lovisa Magreta zaista imala 

srca da ostavi sve to! 

 

Lunjao je tamo-amo po svom imanju sve do kasne večeri, i na kraju legao 

u svoj stari krevet u vajatu. Postajalo je sve mračnije i mračnije, vodopad mu 



je šumeo u ušima. Bio je tako sam, kao da je jedina duša na čitavoj zemlji... taj 

veliki snažni momak sažajio se nad sobom i čak tiho zaplakao. 

Ujutro je u fioci od stola našao prsten. Začudilo ga je što je to bio onaj 

prsten s biserom, koji je dobila od Andersa Vaadea, a ne onaj drugi, koji je 

možda sama kupila, mada on to nikad nije pitao. Ko zna, Lovisa Magreta je 

bila tako neobično dobra, možda je sad htela da mu priredi dvostruku radost 

time što je ostavila baš poklon Andersa Vaadea. I ova ga je pomisao tako 

ganula da je zajecao. 

Tražio je kosu i nije je našao. Nigde, ni u jednoj od zgrada nije visila kosa. 

Da, Haakon Dopen možda nikada nije uzeo kosu u ruke - njegova jadna žena 

sigurno je morala da moli nekog od suseda da joj pokosi livade. Tako je to 

bilo. 

Odveslao je preko do Karela da pozajmi kosu i brus. Dobio ih je. Karel je 

rekao da je on lako mogao da pošalje svoje dečake da pokose u Dopenu, ali 

nije znao da li on to želi. Ali za krompir su se pobrinuli. 

Zato će tvoji dečaci dobiti taj krompir, reče Edevart. 

Popričali su o koječemu, o izgledima koje je pružala ova godina, o svim 

novim iseljenicima u Ameriku, zbog čijeg se odlaska Karel toliko ljutio. Onaj 

Anders Vaade nikad ništa nije voleo da radi, reče Karei. Taj nije kao njegov 

otac, koji je sam stekao sve što ima. Anders bi samo da šeta naokolo lepo 

odeven i izigrava gospodina. Ali najgore je što je on povukao za sobom još 

gomilu drugih, bilo je medu njima i vrednih mladih ljudi, medu njima i jedan 

moj šurak. A onda i taj Lorensen iz dućana. Otkako se vratio, ništa drugo nije 

radio osim što je stalno pravio kiselo lice i žalio se na Norvešku. Zašto onda 

nije ostao u Americi? Ali mnoge je zaludeo, samo je to i radio. Pa dobro, neka 

probaju, ja im želim sve najbolje, ali nije baš sigurno da će tamo biti srećni. 

Bolji život, neprestano je govorio Lorensen. Kako to bolji? stalno sam ga 

pitao. Onda je morao da prizna kako je time mislio na slatka jela. Jesi li ikada 

čuo tako nešto! Oni ne dobijaju ovde kod kuće dovoljno suvog grožđa i oraha, 

pa se zato sele iz zemlje! Za mene su oni obični dezerteri, pa nek idu! 

Edevart, koji bi se i sam iselio da je imao novca za to, samo bi tu i tamo 

klimnuo glavom. Onda je rekao: Sad sam se setio da bi mi trebale i grabulje; 

tamo kod mene nema baš ničega. 

Dobio je grabulje. 

A onda ga Karel upita: Čuo sam da si rešio da prodaš Dopen? 

Šta? Ne znam ništa o tome, začuđeno reče Edevart Ko to kaže? 



Onda ipak nema nikakve istine u tome. Romeo je rekao kako hoće da ga 

proda za tebe, i pitao me da li bih ga ja uzeo za svoje dečake? 

Edevartovo je lice dobilo pomalo neobičan izraz, nanjušio je opasnost. 

Romeo znači planira da jednog dana proda imanje zbog njegovih dugova. 

Nisam baš mnogo razmišljao o tome, reče on, ali sećam se da sam to 

jednom spomenuo Romeu. Kakvo pamćenje ima taj momak! 

Karel: Ponudio mi ga je. Ali bez vodopada. 

Znači bez vodopada... Da, to je u redu. 

 

Edevart je odveslao potišteniji nego ikad. Dobio je opomenu. A opet, šta 

bi sad sa Dopenom kad je ponovo sam? Pobogu, prepusti ga Romeu za 

dugove u dućanu! 

Čim se vratio u Dopen, počeo je da kosi. Bio je u iskidanom duševnom 

stanju i žestoko se bacio na posao. Ubrzo je bio sav mokar od znoja, kosa je 

dobro sekla rosnu travu, a široke pokošene pruge pokazivale su njegov bes 

za radom. Ako ostane samo još jedan sat od dana, mogao bi da završi prvu 

livadu. Sutra bi onda mogao da razbaca seno, u podne ga prevrne i do 

uvečega pograbulja i uplasti. On nije bio nikakav smešan šegrt u poljskim 

radovima kako je to mislio mali Joakim, ne, znao je on šta radi. 

Posle dovršenog posla legao je u krevet, odspavao nekoliko sati, a onda 

ponovo skočio. 

Bilo je već svetio, i u izgledu je bio novi topao dan, pa zašto ne bi ponovo 

kosio, još više kosio? Rosa se neće osušiti bar još sedam sati. Ah, pokazaće on 

Joakimu! Umoran i iscrpljen od rada prethodne večeri, ne uzevši ništa u usta, 

ponovo se bacio na livadu. 

Bio je velik i snažan, i ponovo je pokazao da nešto vredi; njegova je kosa 

pevala, trava je padala u redovima, iza njega je ostajala široka staza. Naravno 

da je bilo rizično pokositi sve livade bez ikakve sigurnosti da će se suvo 

vreme zadržati, ali on nije stao. 

Kad je završio, ušao je u kuću i potražio nešto za jelo, dvopek i suvo 

meso, skuvao je kafu i zasladio je sirupom. Oko deset sati rosa je nestala i on 

poče da razbacuje seno, dvadeset tovara sena. Na kraju se skoro srušio od 

umora, a čim je seo, odmah je zaspao. 

 

Probudio se bistre glave - glave pročišćene do najviše bistrine. 

Odjednom su mu pale na pamet različite stvari, koje su do tada u njemu samo 

tinjale. Nije mu se više činilo nepravedno da Romeo proda Dopen; on je to i 



zaslužio. Jer Edevart je starog Knofa izradio pre mnogo godina prilikom 

kupovanja ribe na Lofotima, pa bi se sada oni „viškovi“ od po dva šilinga 

vratili svom vlasniku. 

S tim je gotovo. 

A Lovisa Magreta? To je bio drugi obračun. Prvi put se u njemu rodilo 

ogorčenje protiv nje: ona je na neki način pobegla od njega, s Andersom 

Vaadeom i drugima. Baš tako. I zar nije bila njena krivica, od početka do kraja 

što on sad sedi ovde, odrastao čovek, ponižen do kosti, i živi od suve hrane 

kao u najbednijim danima detinjstva? Mogao bi da navede čitav spisak 

koječega protiv nje, i bilo je pravo čudo - strahovito čudo - koliko se ona 

promenila. Izuzimao je onu njenu toplinu i nežnost u trenucima kad mu se 

predavala - o, pa čak i ti trenuci, zar nisu bili propraćeni bestidnim rečima i 

postupcima koji su ih činili grubim? I kako se moglo shvatiti to što nije 

pokazivala nikakav strah od posledica? Ona mora da je tamo u tuđini naučila 

kojekakve veštine o kojima je čuo samo iz priče, i koje su mu uvek bile 

odbojne. A radila je i druge stvari koje su mu bile mrske: on je, na primer, bio 

iz pobožne kuće, ali za Lovisu Magretu nije značilo baš ništa da prekrši 

nedelju i sedne za razboj dok sveštenik stoji na propovedaonici. Ah, ona je 

sad postala tako slobodna, tako samouverena. To je, na svoj način, bilo 

sasvim u redu, ali istovremeno tako daleko od njene prvobitne stidljive 

nevinosti. Zašto bi ljubav bila raskalašna? Zar joj je od toga bilo bolje? Zar je 

time postajala radosnija, srećnija? To sigurno nije bila pokvarenost, već 

samo prihvaćena oslobođenost. Ti uvojci u njenoj kosi, koji joj nimalo ne 

pristaju, taj šešir na glavi, te visoko ušnirane cipele, ta gradska haljina - da, a 

nosila je i nešto oko vrata, što ju je samo činilo starijom i tvrđom u licu, i ne 

tako lepom - sve je to delovalo protiv nje. A ona ipak nije odustajala od toga, 

tako je sada navikla i tako je htela da se nosi. Šta je uopšte značila i ona 

budalaština sa cvetom u njegovom reveru? Rekla je da su tako radili kad odu 

na piknik, i time ga je samo dovela u nepriliku, on tako nešto nikada nije 

radio. A onda se ponekad dešavalo da ne može da se seti neke norveške reči, 

pa je govorila: Kako to sad zovu? Znam to na engleskom! To je sigurno bila 

sušta istina, ali tako smešno za ženu iz Dopena u fosenskom kraju. Engleski, 

šta je sad to! Avgust je znao ruski, ali nikada nije zaboravljao norveške reči. 

Stajala je tamo u dućanu s Andersom Vaadeom i prvim pomoćnikom 

Lorensenom i toliko govorila engleski da se nije više moglo izdržati. A opet, 

da li joj je ikad palo na pamet da kaže maloj Haabjorg neka njemu, Edevartu, 

otpeva neku englesku pesmicu? Nikada. Pa dobro onda, blebeći engleski 

preko čitavog Atlantika, samo napred! A i on sam, Edevart, bio bi sada 

potpuno drugi čovek da nikada nije sreo Lovisu Magretu... 



Gotovo, i s tim je gotovo. 

Na sreću, uspelo mu je da već osušeno seno skloni pod krov, uprkos 

tome što je nepromišljeno radio i odjednom pokosio sve livade. Išlo je, imao 

je sreće, mada ga je čitavo telo bolelo, tako da se naizmenično smejao i 

jadikovao zbog svoje slabosti, ali njegovo raspoloženje nije pretrpelo 

nikakve štete, naprotiv. Uveče je skuvao kašu od ječmenog brašna sa 

sirupom i pojeo je; to svakako nije bilo rđavo jelo, i on se zahvalio bogu. 

Kad je uneo seno, odveslao je preko do Karela i vratio mu alatke. 

Završio je posao na Dopenu. Završio je sa Dopenom? 

Tek tako. Hodao je sada naokolo i opraštao se. Još je malo tugovao što se 

sve tako loše okončalo, ali ništa tu sad nije moglo da se učini. U šupi za drva 

stajala je njegova nova sekira. On nije hteo da je ostavi tako samu, ali nije 

hteo ni da je ponese, o, nije hteo da prisvoji nijedan iver i nijedan ekser sa 

Dopena. Zario je sekira u panj i ostavio je tamo. Zatim je ušao u kuću da se 

oprosti od nje. Pogled mu je pao na krevet, obuzele su ga uspomene, slomio 

se, zajecao, tiho jadikovanje doprlo je iz njegovih gradi. U tom trenutku 

opozvao je sve ono loše što je mislio o Lovisi Magreti, i to je okajavao u 

suzama. 

 

Avgust je bio spreman. 

Samo jedno da ti kažem, rekao je Edevartu. Ako se desi da dođem i 

zamolim te za odlaganje od sat-dva dok ne budem sasvim spreman, ne smeš 

da mi popustiš. 

Dobro! odgovori Edevart, mada nije sasvim shvatio na šta Avgust misli. 

Poštanski brod koji je išao na jug, stizao je tek duboko u noć. Avgust je 

nastavio sa svojim pripremama, i Edevart ga je tu i tamo video kako hitro 

hoda između kuća kao da mu se žuri. 

Došao je uveče i rekao: Neću biti spreman za ovaj brod. 

Kako to misliš? 

Moraćemo da pričekamo sledeći koji bude plovio na jug. 

E pa nećemo! reče Edevart. 

Avgust, kratko: Onda ćeš morati sam da putuješ. 

Edevart to nije mogao, trebao mu je njegov prijatelj iz više razloga. On 

upita: Šta te u stvari zadržava? 

Obračun, odgovori Avgust, nigde ne mogu da nađem Romea. 



To zaista nije moglo da bude istina, Edevart je čak imao muke da izbegne 

Romea, kojeg nije hteo da sretne u svom sadašnjem bednom stanju. Nikoga 

nije hteo da sretne, nije hteo da vidi ljude, hteo je da prenoći napolju. Mislim 

da si ti već dobio svoju platu, reče mu Edevart pravo u oči. 

Da, ali ima i nešto drugo, reče Avgust i ode svojim putem. 

Pred jutro se poštanski brod oglasio sirenom, i Edevart je došao na kej. 

Avgusta nigde nije bilo, niko ga nije video. Magnus, koji je nadzirao utovar, 

nije se suzdržao da ne kaže: On sigurno ne sme na brod, čovek se boji mora! 

Edevart je seo na jedan sanduk i zaspao. 

Posle nekog vremena došao je Avgust, bio je mračno raspoložen i nosio 

je pod rukom svoju polupraznu mornarsku vreću. 

Nisi smeo da me pustiš da odem, reče on Edevartu. Ničemu to nije 

poslužilo. 

Edevart: A šta si hteo? 

To nemoj da me pitaš, reče Avgust. Ali zar bi bilo bolje da sam ga ubio? 

Edevart zinu, ništa mu nije bilo jasno. 

U svakom slučaju sada sam ovde, poneo sam vreću i spreman sam. 

Ali ja ne mogu da sedim i čekam ovde još nedelju dana, reče Edevart. 

Mogli bismo da se ukrcamo na brod koji ide na sever, on stiže kasno večeras. 

Šta misliš o tome? 

Avgust je razmišljao. Dobro, rekao je, idemo na sever. 

Čitavog tog dana Avgust je žurno hodao tamo-amo, kao da je u velikom 

poslu. Došao je kod Edevarta s jelom i predveče se smestio s njim iza neke 

šupe, gde su na kraju zaspali. 

Kad je došlo vreme za dolazak broda koji je plovio na sever, obojica su 

se probudili sasvim instinktivno. Govorili su samo najnužnije stvari. Avgust 

je bio zamišljen. Odjednom je rekao: Kad se brod oglasi sirenom, ti se ukrcaj, 

a ja odmah dolazim. 

Na to Edevart odgovori: Zajedno ćemo se ukrcati. 

Stvar je u tome što moram da se pozdravim s nekim, promrmlja Avgust. 

A kad se odmah zatim oglasila sirena, on skoči i reče: Da, ti možeš sada da 

plačeš ili da se smeješ, ali ja neću biti spreman za ovaj brod. 

Edevart ga uhvati i reče: Sada ćemo se ukrcati! 

Pusti me! zahtevao je Avgust. Imam još jednu dobru priliku, Magnus je 

zaposlen ovde, i ona je sasvim sama u krevetu... 



Kad je Edevart konačno shvatio Šta znače ove reci, bez milosti je 

povukao je druga sa sobom i nije ga pustio dok nisu stupili na palubu. 

Da li si dobio prsten? upitao je. 

Avgust: Prsten? Ja nisam hteo prsten. Bio bih srećan kad bi ga ona 

ponela u grob. Ne, ni sada nisam dobio ništa od nje, nije htela. 

Da li si i ranije pokušavao? 

Da li sam pokušavao! reče Avgust. Ali mislio sam da sada, kad odlazim... 

Ubeđen sam, kad bih noćas ponovo došao... Odjednom je pobesneo i rekao: 

Šta me kog đavola vučeš za ruku? Jesam li ja tebi to ikada radio? Kažeš da 

sam te zamolio? Da, ali nisam tako mislio. Ali ti nikada nisi bio zaljubljen u 

nekoga, pa ne znaš kako je to... 

 



8. 

onovo je u zalivu. Velike promene u tih četrnaest dana. Edevart je već na 

palubi broda doživeo iznenađenje kad je na jednom sanduku u 

potpalublju pročitao sopstveno ime; pogledao je naokolo i otkrio još 

sanduka, paketa i bačvi - sve nova roba. Pa to je bilo kao u nekoj bajci. Ali 

otkud? Edevart je dozvao svog druga, da mu on objasni. 

Avgust reče: To mora da je njeno delo! 

Čije? 

Njeno, pre nego što je otputovala. To je roba iz Trondhajma! 

Edevart je opipao džep, i da - dugačak spisak koji je sastavila Paulina bio 

je tu. Bilo je dakle isključeno da je dospeo u ruke Lovise Magrete. I odakle 

njoj uopšte novac da kupi svu tu robu! Kakva misterija! 

Kad su uzimali karte i Edevart kazao svoje ime, kormilar reče: Znači to 

ste vi! Mi prevozimo ovde za vas čitavu gomilu robe. 

Edevart je hteo da odgovori kako on ništa ne zna o tome, ali umešao se 

Avgust: Pa nije prvi put kako ovaj čovek dobija ceo dućan odjednom. 

Na brodu su s njima dobro postupali i ukazivali su im posebnu pažnju, 

mada su imali karte samo za vožnju na palubi. Ali to mora da je bio samo neki 

hir velikog trgovca. 

Zagonetka je rešena kad su stigli u zaliv: ugledali su Joakima i Teodora, 

koji su došli Karolusovim osmercem da robu otpreme kući. Objašnjenje je 

bilo sledeće: Joakim se vratio kući iz Kvae fjorda sa silnim novcem od haringi 

i spasao dućan. 

Avgust je sve odmah shvatio, ali to ga nije porazilo, on nije pao na kolena. 

Kad je parobrodski službenik primetio da tu ima robe bar za deset hiljada, 

Avgust je rekao: Da, on je kralj trgovine u zalivu! 

Da li to znači ponovno potapanje Gabrielsena? 

Da, reče Avgust, drugačije ne može! 

Edevart nije imao toliko drskosti da učestvuje u tom razgovoru, bio je 

ponižen i nije mogao to da sakrije. Avgust mu je govorio ovo i ono, trudio se 
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da ga ohrabri. Edevart i on su prethodnog puta došli u zaliv kao veliki ljudi i 

prave znamenitosti, zato neće ni sada nastupiti kao neke skitnice. 

Smislićemo već nešto, ništa ne brini, govorio je Avgust. 

Prišao im je Joakim, pomalo u neprilici: Poslati smo ovamo da pokupimo 

ove tvoje sanduke, rekao je Edevartu. Paulina nam se na glavu popela! 

Avgust je bio na visini, dobroćudno se nasmejao i sasvim nedužno rekao: 

A kako ste znali da baš danas stižemo s robom? 

Pa žar misliš da Paulina nije dobila telegram! odgovori Joakim. 

Edevart je ostao bez reči. 

Vratili su se kući s osmercem. Joakim je usput ispričao da je stari brodar 

iz Ofota isplovio, a da nije isplatio nadnice. Obećao je da će novac poslati sa 

juga. Tako su sada svi radnici na grebenima ostali prevareni i bez ijednog 

šilinga posle tolikog rada čitavog leta. 

Tako je to, reče Teodor i podiže glas, da nismo mi ribari zaradili nekoliko 

šilinga u Kvae fjordu, ništa na svetu ne bi spasio zaliv! Teodor je rastao od 

ponosa, zaradio je svoj udeo i nije to krio, imao je visoke čizme sa crvenim 

obrubom na sarama i držao se kao uvažena ličnost. Avgust se nije ni osvrnuo 

na njega. 

Nezgodno je bilo to što je Joakim morao da uloži svoj novac u dućan, 

umesto da ga upotrebi za novu štalu. Edevart je dao Paulini prsten s biserom 

da se ne pojavi kod kuće baš praznih ruku... Pa nešto se zaboga ipak mora 

dogoditi da ponovo očvrsne njegovu kičmu! Joakim nije dao da se išta 

primeti, pozajmio je konja i odvezao robu od kolibe za čamce gore pred 

dućan. Otvarao je sanduke; odmotavao pakete i kotrljao bačve u podrum, a 

sve u šali i smehu s velikim bratom, govorio je da za svoj posao traži solidnu 

nadnicu. Paulina je napunila fioke i police, i vrlo se dostojanstveno kretala 

iza svoje tezge. 

Kupili ste veliku količinu robe, reče Edevart. 

To je učinio Joaldm, reče Paulina izvinjavajući se. A šta sam mogao? reče 

Joakim. Na glavu mi se popela. Šta to govoriš? reče ona. 

Slušaj, Edevarte, ona se ovde usred dućana valjala po podu i vrištala. 

Kakav si ti lazovi uzviknu Paulina smejući se. 

Dobila je pravi napad, hladnokrvno nastavi Joakim. Samo šala i dobro 

raspoloženje, nikakva kisela lica. Kad je Joakim završio s istovarom robe, 

vratio se na svoja polja. Jedni u svoj dućan, drugi na svoje polje, rekao je. Ja 

neću da se menjam s vama! 



Joakima ništa nije moglo uzdrmati. Njegov ambar nije imao mesta za 

toliko sena, a ove godine nije mogao da ga proširi. Da, da. Ali on se udružio s 

jednim mladim čovekom koga je bilo još teže uzdrmati, i koji se zvao Ezra. 

On je imao mesta i za seno i za novu kravu koju je kupio Joakim. Tako se sve 

rešilo na najbolji način. 

A šta je s Avgustom? Da ne sedi možda mračan i nesrećan u nekom ćošku 

i ni reč ne progovara? Nipošto! Zaliv je sada, posle dve godine, bio za Avgusta 

opet nešto novo, pa je išao naokolo gonjen potrebom za akcijom i uskakao 

svuda gde je to bilo potrebno. Prvo je neko vreme pomagao Joakimu, a kad 

je čuo da Karolus još nije pokosio svoje livade, otišao je kod njega, latio se 

kose i dva dana svojski kosio kao da to radi celog života. Avgust je bio i ostao 

neobična osoba, sposoban i pun zamaha, lažov nad lazovima, ali uvek 

omiljen, veran i spreman da pomogne, ponekad i na svoju štetu, mada je u 

nevolji bio besavestan do zločina. Sada je opet došao ovamo, nije više imao 

one čizme sa lakovanim obrubima na sarama, odeća mu je bila pohabana i 

imao je samo jednu mlohavu mornarsku vreću kao prtijag. Šta je sve to moglo 

da znači? Avgust je spomenuo da je sve svoje kovčege ostavio dole na jugu i 

sa sobom poneo samo ono najnužnije. 

Prošetao je preko do Ezre i tamo sve razgledao. Avgustovi smeli predlozi 

i zamisli bili su uzrok što se novo naselje u pustari razvilo do ovog sada 

velikog imanja, kome je bilo suđeno da s vremenom postane čarobno mesto 

za čitav kraj. Avgust je zato dočekan s velikim počastima. 

Vi ste ovde napravili čuda! reče Avgust. Gledao je oko sebe i klimao 

glavom. Ni ja ne bih više mogao da postignem za tako kratko vreme. A šta ti 

radiš ovde, Hozea? upita on, kao da je zapanjen što je vidi tu. 

Ezra mu reče: Stalno mi stoji na putu, eto šta radi.  

Čujem da ste se venčali? 

Da, kažem ti, nisam imao mira od nje! 

Hozea ga prekide: A sad ćuti malo, da lepo ispričam Avgustu kako je bilo. 

Ja ga nisam htela, nipošto ga nisam htela. Ali onda me je pitao da li bih više 

volela da on ode i obesi se? Ha-ha-ha, da li si ikada video takvog divljaka! 

Da, čudim se što ste vas dvoje hteli da se uzmete re če Avgust. 

Onda je uveden u kuću, i tamo je poslužen. Sve mu se unutra dopalo. Ali, 

reče on Ezri, budala si što nisi odmah sagradio veću kuću. Koliko mogu da 

vidim po Hozei, vas će uskoro biti više. 

Ne, reče Ezra i nedužno zavrte glavom, ona se samo ugojila od nerada. 

Hozea ga uhvati za kosu i zapreti mu: Pokazaću ja tebi ko je neradnik! 



Pošli su gore na obronak do krompirišta. Ezra je iskopao malo zemlje 

pri korenu i pokazao im koliko je već narastao krompir. Sišli su dole do 

močvare - te velike blagoslovene divote. Žito je sada bilo visoko tri stope, 

teško klasje počelo je da se povija, tu i tamo izgledalo je kao da će da potegne, 

ali nije bilo nikakve opasnosti, ono će sada dozrevati sve dok ne bude 

požnjeveno. 

Avgust je bio zadivljen, kašljucao je i klimao glavom, ali je ćutao. Zatim 

je stupio dublje u močvaru, čvrsto je gazio i oprobavao da li mu se pod 

nogama još ljulja - ne! Voda je veselo tekla dole niz ogroman srednji jarak, 

mnogi poprečni jarci isušili su močvaru u čvrsto tlo, a iz čitavog komada 

zemlje izbijale su sada mladice lisnatog grmlja, koje je već uhvatilo koren na 

suvoj podlozi. 

Avgust je osetio poštovanje prema ogromnom strpljivom poslu koji je tu 

obavljen, ali svetski putnik mora da je ipak znao i za nešto bolje. 

Ovo me podseća na jedno mesto u Australiji, rekao je. Ali tamo je bio 

mnogo veći komad zemlje i mnogo više vode. Srednji jarak bio je kao neki 

kanal, i mi smo s vodom koja je njime tekla obrtali mlin. Da. A u jesen nismo 

vozili žito kući. Prethodno bismo ga samleli u mlinu i onda vozili brašno. Sada 

biste mogli da me pitate šta smo radili sa tolikim brašnom? Tovili smo hiljadu 

svinja i onda ih prodavali na vagu. 

Njegova publika je odano i zadivljeno vrtela glavom. Avgust ih je utešio 

da imaju dovoljno veliko zemljište i dovoljno vode u jarcima: Po onome što 

vidim ovde i što mogu jednim pogledom da pređem - ostajem bez reči pred 

svim onim što ste uradili. To moram da vam kažem! 

Bračni par se stideo da pokaže suze u očima. Oboje su bili dirnuti, a Ezra 

je uspeo da kaže: Misliš? Da, svojski smo se naradili! 

Koliko krava imate? 

Dve. I jedno tele. 

Da, dogodine će biti tri, reče Hozea. 

Ezra: Stvar je u tome što žena hoće mnogo krava, a muž hoće konje. Ne 

znam šta bismo prvo uradili. 

Hozea je promrmljala nešto što je možda već stotinu puta ponovila: Od 

konja nećeš izmusti ni mleko ni puter. 

Avgust je razmišljao o tome. Ako baš i nije upravljao putevima riba u 

moru i stazama nebeskih tela, ipak nije bilo nikog ko bi se merio s njim u 

davanju saveta. Da, Ezra bi morao da ima konja. 

A kako sad stoje stvari? upita Avgust. Ima li krikova iz močvare? 



Ne, odgovori Ezra. Nema ih od one nedelje kada su se dvaput čuli. 

Oba mangupa pogledaše se sasvim nevino. Hozea je stajala kraj njih 

krijući svoje opasno saznanje o tome, i ne usuđujući se da ih pogleda. 

Vratili su se do kuća. Avgust je pregledao štalu i ambar, stručno je 

pedljem izmerio širinu svakog pojedinog obora za stoku i klimnuo glavom, 

poskočio da utvrdi da li bi pod štale mogao da nosi konja, a onda je na sve još 

jednom klimnuo glavom. 

Kad je hteo da pođe, Ezra ga neodlučno upita: Šta misliš, da li bih sada 

mogao da prehranim konja? 

Konja? Ne, s onim što ste do sada obradili ne biste mogli da hranite tri 

krave i konja. 

Ne, rekoše njih dvoje. 

Ali, nastavi Avgust, konja morate imati! I s tim rečima ode. 

 

Avgust je još uvek bio pun želje za radom i time je umeo da zarazi druge; 

zaliv je i dalje bio nov za njega, i on je mnogo mislio na Ezru. Otišao je kod 

Edevarta i rekao da bi Ezra morao da ima konja. 

Dobro, on bi morao da ima konja. Znači treba da ima konja. 

Da. A sad Avgust i Edevart moraju da uzmu svaki svoju lopatu u ruke i 

da isuše još onoliki komad močvare koliko je potrebno da se dobije hrane za 

jednog konja. Da li je to jasno? 

Edevart je oklevao. Došao je Joakim i zainteresovano saslušao predlog. 

Edevart je ipak oklevao, taj nepokretni momak, koji je već počeo da krupnja 

oko pojasa. 

Pa ti nisi bogalj, reče Avgust Prema onom što si pričao, ti si u jednoj noći 

pokosio čitav Dopen. Ezra ima dovoljno para da kupi seme za travu, neka 

hrani jednu kravu za tebe, Joakime, a za to će dobijati đubrivo za tu novu 

zemlju. On je s mrežom zaradio dovoljno da kupi konja, zar ne? A onda će 

vama tog svog konja pozajmljivati da vam prevozi robu. Jeste li shvatili? 

Onda lopate u ruke! 

I tako su se oba drugara bacila na močvaru, prava dva luđaka u poslu. 

Kad su već započeli, radili su silom umesto strpljivošću, besneli su sa svojim 

snagama, i bilo je pravo čudo koliko su uradili u jednom danu. Ezra im je 

pomagao koliko je mogao, a Hozea je čitavog dana kuvala za njih, toliko su 

ovi mahniti momci jeli. Nikada se Ezra nije tako zabavio na svojoj močvari, a 

najsmešniji trenutak bio je sledećeg jutra, kad je Edevart jaukao zbog bola u 

leđima koja su se odvikla od posla. 



Bližila se jesen, a drugari su lunjali naokolo i zarađivali ni jedan jedini 

šiling. Zar je to bio život za muškarce kao što su oni! Obojica su se jeli zbog 

toga. Paulina je stajala za svojom tezgom u dućanu i prodavala robu. Nije išlo 

loše sve dok su lovci na haringe imali para koje bi na kraju završile u dućanu. 

Ali šta je to njima dvojici značilo? Ništa. Edevart je bar svojim imenom bio 

učesnik u Paulininom poslu, ali otklanjao je svaku odgovornost i stalno joj 

ponavljao: Što se mene tiče, radi šta god hoćeš. Avgust je takođe bio od onih 

ljudi koji za svoj rad ne uzimaju platu. Meni to nije potrebno, oholo je 

govorio. 

Ali ipak im je obojici bilo potrebno. Oni su mnoge i mnoge godine lutali 

naokolo kao slobodni ljudi. Kad bi im postalo tesno pod jednim krovom, oni 

bi ubrzo našli nov. Sada im je opet postalo tesno. Edevart je to najviše osećao: 

brodar iz Ofota je otputovao iz zaliva a da mu nije vratio dug; kod Knofa na 

Fosenu bio je dužan više nego što je vredeo, a sada su još došli poverioci i 

tražili ostatak za kravu starog Martinusa, kome je Edevart bio jemac. Nisu 

mogli da dođu u nezgodnije vreme. Ma naravno! rekao je, mada bi morao da 

kaže: Pričekajte malo! 

Potražio je Avgusta, i oni su se popričali o tome. Moraš čoveka koji traži 

taj novac da uputiš na dućan, rekao je Avgust Napiši doznaku! 

Šta, zar da napiše doznaku na sopstveni dućan? Ali on ju je ipak napisao, 

napisao je doznaku i neku vrstu namirenja samom sebi: Primio iz dućana u 

gotovini i u robi tu i tu svotu. Edevart Andreasen. 

Ako bi mu se sada desila još neka neprilika, on to ne bi preživeo. 

Mnogo si neveseo, reče Avgust. 

Najradije bih propao u zemlju, reče Edevart 

Mislio je i mislio. Pred njim je bila zima. Nije mogao još jednom da 

počinje ispočetka i pođe u ribolov na Lofte. Pa šta je trebalo da učini? Da 

ponovo krene na put sa vrećom? To mu ne bi teško palo, ali bi to bila velika 

sramota za čoveka sa dućanom. Mislio je i mislio. Rekao je Avgustu. Mogao 

bih ponovo da počnem sa torbarenjem, da ponovo krenem s vrećom, ali ne 

znam kako da počnem. Nemam robe. 

Avgust reče: I ja sam pomišljao na to. Što se tiče robe, uzećeš svoje 

neprodate tkanine i slične stvari iz dućana i time opremiti obojicu. 

Edevart se ustručavao da i dalje pljačka dućan, pa reče: Osim toga, mi 

nemamo para. 

Para? 



Bar nekoliko šilinga. Ne možemo da pođemo bez ičega. Mogla bi možda 

da naiđe neka žena s novčanicom od jednog talira, pa ne bismo mogli da joj 

vratimo kusur, a kako bi to izgledalo? Moramo imati sitnine. 

Mora da postoji neki izlaz, reče Avgust. 

Avgust nije imao ništa protiv toga da ponovo postane torbar. Naprotiv, 

i sam je pomišljao na to. Taj posao ga je opet privukao, mamio ga je život 

lutalice. Sledećeg dana rekao je Edevartu: Sada bi i onaj glupan Teodor da 

kupi zlatni prsten. 

Nije valjda? 

Rekao mi je. 

Edevart, začuđeno: Ali ti više nemaš zlatni prsten? 

O da, imam ga, reče Avgust. Ti to ne razumeš, jer nisi posebno bistar, 

nikad nisi ni bio. Ali ja mogu da nam nabavim sitnine ako mi noćas 

pomogneš. 

Edevart je nanjušio neki lopovluk i odmahnuo glavom. 

Nemoj da misliš da ćemo krasti prsten, reče Avgust. Ti treba samo da 

stojiš tamo i paziš da neko ne naiđe. 

Ne znam dali bih se usudio da pođem s tobom, u nedoumici reče 

Edevart. 

Znači radije bi da istruneš ovde u zahvu. 

Noć je bila lepa i mračna kad su krenuli. Avgust je nosio lopatu i malu 

sekiru, koja sa u dućanu koristila za otvaranje sanduka, Edevart je ćutke išao 

za njim. 

Pošli su putem prema crkvi. Avgust je hodao napred, žustro i odlučno, 

Izbegavao je da prolazi blizu kuća. 

Pa kuda idemo? upita Edevart. 

Ne smemo da govorimo, reče Avgust. 

Hodali su skoro sat vremena kroz čitavo unutrašnje selo, ostavljajući iza 

sebe jednu kuću za drugom, a onda zašli u župnikovu šumu, izašli iz nje i 

prešli preko župnikovih njiva. Avgust je došao do kapije na crkvenoj ogradi i 

tiho rekao: Stani ovde! Ako neko naiđe, samo uđi kod mene na groblje. Tamo 

se niko neće usuditi da te prati. Ali moraš da budeš brz i da skačeš preko 

grobova. 

Pa to je svetogrđe, pomisli Edevart. Avgust bi da provali u crkvu, ali šta 

će mu onda lopata? 

Nemoj da provaljuješ u crkvu, rekao je. 



Budalo! reče Avgust prigušenim glasom. Šta ja imam s crkvom? 

Ali šta ćeš onda, pitam ja tebe? 

Avgust, odsečno: Ćuti! Ja znam gde on leži. Ukloniću pokrov od trave, a 

onda da vratim sve kako je bilo. 

Zar ćeš da otvoriš nečiji grob? 

Baš tako. Tamo on leži s mojim prstenom, debelim zlatnim prstenom 

koji me je koštao tri talira. Znam na kojoj ga ruci i na kom prstu ima, pa ne 

treba mnogo da rovarim. 

Edevart se naježi i prošapta: Nemoj to da radiš, Avguste! 

Jezik za zube i stoj ovde! frknu Avgust i nestade u tami. 

Noć je bila mračna, Edevart nije mnogo video, ali je osluškivao i čuo kako 

Avgust kopa. Ništa se osim toga nije čulo. U početku je bio uzrujan i uzdrhtao 

bi kad god bi mu se učinilo da neko dolazi. Učestvovao je ipak u jednom 

grešnom činu i remetio mir groba. Ali kad je prošlo četvrt sata, pa pola sata, 

pa čitav sat, slobodnije je disao i čak je malo seo kraj ograde. U pomrčini je 

razaznavao nešto još tamnije, hrpu zemlje koju je Avgust izbacivao. A onda 

začu kako nešto cvili, to mora da su bili ekseri koji su popuštali dok je Avgust 

otvarao sanduk. Edevart je ustao i napeto iščekivao. 

Nijedan nije zaboravio tu noć, mada im se nije desila nikakva neprilika. 

Ali obojici im je bilo jasno da su se našli na bezbožnom putu, pa je čak i 

Avgust, inače tako drzak, imao posle toga nemirne noći. Nije baš bio vičan 

pljačkanju grobova i bio je prilično uzbuđen. Znao je da mora da radi brzo i 

tiho, nije smelo glasno da se govori, i u tom trenutku ne bi bilo zgodno da 

besno opsuje ako se ogrebe na neki ekser. Morao je samo da ima čvrstu volju 

i ne haje za primedbe svog druga. 

Time što je otvorio sanduk ništa još nije bilo gotovo. Sada je trebalo u toj 

tmini pronaći prsten, a to je bilo najteže od svega. Avgust bi, čak i da je slep, 

na svežem lešu lako našao ruku i prst. Ali ovde je bilo sasvim drugačije, u 

sanduku je bila samo odeća i kosti, a osim toga, leš je tokom dugog nošenja 

od zaliva ovamo bio u sanduku sasvim ispretumban. Kuda su otišle šake? 

Ograničio je potragu na sredinu sanduka. Ne... 

Traganje je trajalo čitavu večnost. Edevart nije više mogao da izdrži, 

napustio je svoje stražarsko mesto i ušao na groblje. Avgust je otvorio samo 

jedan kraj sanduka i lopatu koso utisnuo između zemlje i poklopca, tako da 

sanduk ostane otvoren. Kopao je unutra po njemu jednom rukom. 

Edevart prošapta dole u grob: Sada bi morao da pođeš, Avguste! 



Avgust se uspravi. Bio je besan i rekao je. Idi! Idi odavde, da te đavo ne 

odnese! 

Bolje prodaj moj prsten. 

Tvoj prsten, a? Pa da grobar pronađe moj? Umukni više! 

Edevart je bio primoran da se vrati, a Avgust je nastavio da traga po 

sanduku. Uvideo je da nema nikakvog smisla pipati tamo-amo, morao je da 

počne s jednog kraja i pretraži svaki delić sanduka. O, mučan je to bio posao, 

opipavati sve što mu se našlo među prstima. Uglavnom su to bili delovi 

odeće, tu i tamo neka kost, a često dugme. Dugmad su ga stalno varala, jer su 

bila mala i okrugla; leš je onako sasvim odeven prebačen u sanduk, pa je tu 

bilo dugmadi od kaputa, košulje i pantalona. Ali Avgust nije posustao. Kad je 

konačno pronašao prsten, nije se suzdržao, već je glasno šapnuo svom drugu: 

Imam ga! 

Edevart je čuo kako se bori da spusti poklopac, ekseri su ponovo 

zaškripali. 

Naravno da Avgust nije sada bio pažljiv i precizan da vrati poklopac na 

stare rupe od eksera, a nije se usudio da lupa po njemu. Samo je spustio 

poklopac, a onda stao na njega i pritisnuo ga svom težinom. Edevart je posle 

toga čuo kako nabacuje zemlju i lupa po njoj nogom da bi se slegla. 

Sada mu je preostalo nešto veoma važno: da ukloni svaki trag. Edevart 

je čuo kako rukama radi i čisti, i na kraju je položio na grob busenje trave. S 

ovim poslednjim poslom dugo se mučio, jer je trebalo da se što manje vide 

pukotine gde je busenje sastavljano. 

Avgust je najzad došao. Opipaj! reče on. 

Edevart je opipao. Bio je to prsten. Edevart reče: 

Daj da ja ponesem lopatu i sekiru! 

Ćutke su se vraćali kroz župnikovu šumu. Počela je kiša... 

Da, pala je jesenja kiša, koja je trajala tri dana, a Avgust je to smatrao 

srećom i znakom proviđenja: zbog te blagoslovene kiše ljudi neće ići na 

groblje, pukotine u travi će se izgubiti, nestaće sva ona zemlja rasuta oko 

groba. Ta kiša je bila blagoslov i doprinela je uspehu čitavog poduhvata... 

 

I tako su uzeli svaki svoju vreću i ponovo su postali lutalice, u vreme 

kada su ljudi iskopavali krompir, u oktobru, pred mračne jesenje dane. 

Avgust je hteo da duž obale pođe prema jugu. Edevart je podozrevao da on 

hoće da stigne do Fosena, gde je bio zaljubljen u neku damu na visokom 

položaju. On je bio ravnodušan prema tome, samo ako njegov drug ne ubije 



njenog muža, kako je to jednom spomenuo. Edevart mu je rekao: Mislim da 

ćeš za kratko vreme isprazniti svoju vreću, a onda možeš da se opskrbiš 

novom robom u najbližem gradu. 

Ne brini za mene! rekao je Avgust. 

Razišli su se. Nisu se ponovo videli sve do letnjeg sajma u Stokmarknesu. 

Edevart je odjedrio svojim čamcem pravo na sever, u Kvae fjord, da 

tamo započne s trgovinom. Nadao se da je u tom kraju ostalo još nešto novca 

od poslednjeg lova na haringe. 

 

Između dućana u zalivu i Gabrielsenovog dućana razvila se žestoka 

borba; bilo je očigledno da će jedan od njih morati da propadne. O 

Gabrielsenu se govorilo da je garancijom rođaka svoje žene stekao velika 

sredstva, pa se nije očekivalo da će Paulina izdržati protiv njega. Ali ona je 

bila oprezna osoba koja zna šta radi, tačno je procenjivala šta je ljudima 

najviše potrebno u različito doba godine, pa je shodno tome i nabavljala 

robu. To je bilo dobro zamišljeno, ona nije kupovala petrolej leti, kad su imali 

ponoćno sunce, i nije kupovala duvan zimi, kad su svi muškarci na Lofotima. 

Radila je mudro i razborito. 

Joakim je video da trgovina dobro ide, a kad je već zagazio u to, 

podstaknut je njegov ponos da ne uzmakne pred Gabrielsenom. Vodio je 

posao na malo i nikada nije kupovao više nego što je imao gotovine; bilo ih 

je dvoje za razmišljanje, sestra Paulina je dolazila sa svojim spiskom, a 

Joakim je prema njemu mirne duše naručivao. Trgovci u Trondhajmu mogli 

su da rade šta su hteli: ili da prodaju po ceni i uslovima kupca, ili da odustanu 

od tog posla. 

O, sestra Paulina je postala veoma sposobna. Ona nije bila preterano 

ljubazna, ljudi nisu mogli mnogo da računaju na njeno milosrđe ako su bili u 

nevolji. Ne, ona iza svoje tezge nije imala tako meko srce kao Edevart. 

Edevart je čak i poklanjao u takvim prilikama, a Paulina se čvrsto držala svog, 

merila je, tačno je sve računala i bila poslovna. Ako bi predugo potrajalo dok 

se ne plati neki dug, dešavalo se i da podseti dužnika na to. Naravno da je to 

uvredilo neke kupce, neki su se čak zaklinjali da nikad više neće kročiti u njen 

dućan. O da, dešavala se da ih neko vreme nije bilo, ali bi onda opet došli. A 

šta su inače mogli da urade? Mogli su da kupuju kod Gabrielsena, ali on je bio 

još gori i psovao je žitelje zaliva što uopšte trpe drugi dućan u njegovom 

kraju. To je samo zato što hoće da ga upropaste, govorio je, ali njemu uopšte 

nije stalo do toga da trguje s takvim ljudima. Oni osim toga nikad nemaju 



para, pa neka se drže što dalje od njega, a on će im na kraju pokazati kako će 

taj bedni, mali dućan u zalivu sasvim da uništi. 

 

Gabrielsen je bio ogorčen što toliko dugo traje i što Paulina i njen brat 

nisu bankrotirali. Ali uprkos tome, zar je imalo smisla što vređa svoje 

mušterije i u neku ruku im pokazuje vrata? Posledica je bila da je 

Gabrielsenov posao počeo ozbiljno da nazaduje. To je onda delovalo i na 

njega lično - iz puke ravnodušnosti nije više nosio belu kragnu i brijao se 

samo nedeljom. Zar je to poslovan čovek! A pogledajte Paulinu, kakva je ona? 

Privlačna devojka, koja je sve više postajala dama. Stalno je nosila belu traku 

oko vrata i prsten s biserom na prstu, a u crkvu je išla sa zlatnim medaljonom 

koji je nekad dobila od velikog brata, i koji svakako vredi mnogo para. 

Naravno. A Paulina ne bi mogla tako da se nosi da to nije mogla sebi da 

priušti. Kako su uopšte ta deca nadzornika telegrafske linije došla do moći i 

sredstava! Ljudi su znali i to da oni nedeljom imaju meso za ručak. 

Sve u svemu, dućan u zalivu se držao, a o samoj Paulini pouzdano je 

moglo da se kaže kako ne plače od samilosti ako dođe neka sirota žena i hoće 

kafe a ne može da plati. O, ne. Paulina to nije radila, ali bila je pravedna i 

poštena, to se nije moglo poreći. Ona nikada nije škrtarila s malo suvog 

grožđa, ako bi u dućan zašla deca iz susedstva. Osim toga, zar nije i dalje 

potpomagala Martinusovu porodicu, mada je isplatila onu Edevartovu 

cedulju koja se odnosila na kravu? 

U Gabrielsena kao da je ušao sam đavo, on je hteo da dovede stvar do 

kraja. Stavio je sve na jednu kartu i nakupovao ogromnu količinu robe, čitava 

skladišta robe, neverovatne vrste robe, fine i proste stvari, sve do teških 

predmeta kao što su kameni brusovi i okrugle kaljeve peći po američkom 

modelu. Da, Gabrielsen je mogao da kupuje, ali mu je i samom moralo biti 

jasno da nikada neće moći da proda svu tu robu. To je bio očajnički potez, on 

je hteo da pokaže svoju moć. Dobro. Nastalo je živahno trčanje u njegov 

dućan, on je iscedio iz sela sav novac, a dućan u zalivu ostao je nekoliko 

nedelja prazan. Da li su se Paulina i Joakim sada umorili od borbe i zatvorili 

dućan? Nipošto. A Gabrielsenu je posao išao bolje nego ikad, imao je robe 

koju su kupovali čak i viđeniji ljudi u kraju i okolini, bilo je tu svile i somota 

za haljine, bilo je ženskih šešira i lanaca za satove i cipela i neuporedivih 

stolnjaka sa resama, na kojima su zlatom bile utkane mudre izreke. Zašto bi 

onda ljudi naručivali takvu robu iz gradova na jugu, kad je mogu dobiti kod 

Gabrielsena? Povrh svega, Gabrielsen je nabavio i kojekakve delikatese, sir i 



med i voće, pa otmeni ljudi nisu mogli da odole a da ne kupe. Postojao je samo 

jedan trgovac, i to je bio Gabrielsen. 

 

Tako je to išlo neko vreme, sve do zime. Paulina nije bila presrećna. Ona 

se i dalje pojavljivala s belom trakom i prstenom s biserom, ali nije bilo 

nikoga kome bi mogla da se pokaže. Nije imala nikakvog posla osim u svom 

domaćinstvu, jer u dućan niko nije zalazio. Joakim je bio zaposlen svojim 

imanjem, krompirom i žitom; a kad je došlo vreme, otplovio je s 

Karolusovom posadom na Lofote. Paulina je ostala sama sa svojim jadom. 

Kako ništa nije prodavala, nije dobijala nikakve gotovine da nabavi novu 

robu. Njen posao se gasio sam od sebe. 

Tada je Edevart sa svog lutanja poslao kući novac, ne mnogo novca, 

nekoliko talira, par novčanica po deset talira, ali Paulini se vratila hrabrost. 

O, taj veliki brat! On je hteo da prvo namiri svoj dug u dućanu, a preostalo je 

nešto malo s čime je Paulina mogla da radi šta god hoće. Da, takav je njen 

brat, zaista je uvek prikazivao kao ništavno sve što je činio, takav je on! Ali 

sigurno je i njemu novac bio potreban, a Paulina je znala i to da bi se Joakim 

naljutio i odbio da primi te novčanice po deset talira. Paulina je ipak kupila 

robu. I ubrzo se naokolo pričalo da dućan u zalivu ima opet nove robe, ni 

približno toliko kao Gabrielsen, ali ima neophodne stvari koje ljudima uvek 

trebaju, nekoliko vreća brašna, mleveni ječam, kafu, američku slaninu. 

Paulina je odgovorila Edevartu, zahvalila mu se i uveravala ga da taj novac 

neće propasti. Vremena nisu dobra, pisala je, a ovde se u selu šire glasine da 

izvesnom trgovcu loše ide u poslednje vreme. On je nedavno bio ovde u 

zalivu i govorio je sa mnom, ali ništa o tome neću da pričam. Trebalo bi da se 

vratiš i da vodiš svoj dućan. Tebe nema, Joakima nema, i ja nemam nikog s 

kim bih mogla da se posavetujem, pa moram sve da radim po svojoj jadnoj 

glavi. 

A onda - sredinom februara, po najgorem snegu i najžešćem mrazu - 

vratili su se iz crkve ljudi iz spoljnog zaliva i pričali kako je Gabrielsenov 

dućan po drugi put zatvoren. Gabrielsen je iscedio do kraja rodbinu svoje 

žene, a sada su dospevale poslednje i najgore menice. To je bio kraj. 

Mora se priznati da je Gabrielsen preduzeo sve moguće da bi se spasao. 

Bio je kod župnika, kod lekara i kod okružnog načelnika, da bi u slučaju 

potrebe bili njegovi jemci. Nije čak poštedeo ni zvonara Johansena, koji je bio 

zaista polaskan ovom molbom, ali je ipak morao da je odbije, kao i drugi. Na 

kraju je Gabrielsen došao kod Pauline i ponudio joj za gotov novac robu po 

bagatelnim cenama. Kakvu robu? mislila je Paulina. Kamene brusove i 



okrugle kaljeve peći? Ali ona je s njim trezveno popričala o tome i nije ga 

neljubazno odbila. Gabrielsen je spominjao velike i skupe stvari, koje je hteo 

da joj da po najnižoj ceni koju ona odredi. Za to nemam novca, rekla je 

Paulina. Onda je nabrajao kojekakvu potrebnu robu, razne namirnice. Njih 

sam baš sad kupila, rekla je Paulina. 

Ne, nije došlo ni do kakvog posla. 

 

Zima je i dalje bila oštra i vreme teško za ljude, mada su dani postajali 

duži i svetliji. A onda je jednog dana u martu Joakim došao nakratko s Lofota 

i doneo nešto - da, doneo je novca za čitav zaliv. Kako to? Od starog brodara 

iz Ofota! Novac za sušenje na grebenima, koji im je ostao dužan od prošlog 

leta. Joakim je trebalo da raspodeli novac svim radnicima. Kakva sreća! Bilo 

je para i za odrasle i za decu. Nije bilo kuće u zalivu koja nije blagoslovila taj 

dan. Nisu to bile neke velike svote, ali je, u odnosu na ono što je prethodilo, 

ovo sad bilo sjajno doba, zlatno doba. U dućanu je nastao vidljiv promet sve 

su veresije plaćene i bilo je opet gotovine. Brodar iz Ofota platio je čak i svoj 

stari dug Edevartu. 

Zar je stari brodar naprasno postao pošten? Ne, on je oduvek bio pošten, 

bio je to dobar i častan čovek, ali život mu nije bio lak. Njegov sin, torbar Nils, 

previše ga je koštao; ko zna, možda ocu i nije mnogo toga preostalo. Ali 

brodar je svakako uvideo da se ne može vratiti u zaliv sa svojim tovarom ribe 

ako pre toga ne isplati nadnice od prethodne godine. Bio je pošten samo iz 

nužde. Ali ljudima u Poldenu je sada učinio takvo dobro da su ga skoro 

blagosiljali zato što je odlagao isplatu sve dok ih nevolja nije skroz pritisla. 

 

Edevart se vratio kući kasno u proleće, kad je sve bilo zeleno i lepo. 

Čamac mu je bio teško natovaren robom, a imao je i dosta gotovine. Kakav je 

izuzetan talenat za trgovinu imao taj momak! Bio je daleko gore u Finmarki 

i tamo je pravio poslove, prodavao je robu stanovnicima ostrva, Laponcima 

i naseljenicima, prodavao je vunene prsluke i odeću od voštanog platna 

ljudima koji nikada nisu ni pomišljali da kupe tako nešto. 

Paulina se obradovala robi kojom je bio nakrcan Edevartov čamac. 

Ova roba nije za tebe, reče Edevart. Nosim je na sajam. 

To je bila Avgustova ideja, on je uvek bio spreman za novo mešetarenje. 

Javio je iz Fosena da je kod Knofovih nakupovao robe i da je u Stokmarknesu 

već iznajmio brvnaru za prodaju. Kako Avgust nije rado pisao pisma, on je i 

ovoga puta poslao telegram i poručio Edevartu da i on doveze svojim 



čamcem što više robe, kako bi njihova brvnara na sajmu bila jedna od 

najbogatijih. On tamo stiže brodom redovne plovidbe sa mnogo sanduka i 

paketa. 

Avgust je očigledno verovao da će se namlatiti para. 

Jednog dana Edevart reče svom bratu: Trebalo bi da svedemo račune, ali 

možda bi mi bilo nešto lakše posle sajma. 

Joakim se odmah nakostrešio: Kakve sad račune? Za svu onu robu koju 

si jesenas kupio za dućan. Ja sam već dobio taj novac, reče Joakim. 

Dobio si ga? Kako? Da ti nije pao s neba! 

Dobio sam ga. Pa s time sam kupio građu za štalu. Ne, ti si građu kupio 

novcem od tvog udela sa Lofota. E pa čućeš sad! Paulina! doviknu Joakim ka 

vratima. Majmune! reče Edevart. 

Joakima je izgubio živce i stvar bi se loše završila da je sve to slušao neko 

od suseda. Ali u je sobi sedeo samo stari otac i pokušavao da shvati oko čega 

se momci glože, činilo mu se da su obojica u pravu. Zašto se svađate? upitao 

je. 

Edevart: Ah, Joakim je opet tako glup. 

Ne bih rekao da je Joakim glup, reče otac. Pa vi obojica možete bogu da 

zahvalite za dovoljno pameti. 

Došla je Paulina. Gledala je čas jednog, čas drugog, a Onda upita: Šta je 

sad? 

Taj Joakim... 

Zar nije tačno, upita Joakim, da sam od tebe dobio novac za građu? 

Jesi. 

Ah, ti si znači u dogovoru s njim! Vas dvoje ste to isplanirali! rugao se 

Edevart. 

Paulina: Zašto vas dvojica uvek dižete toliku dreku kad svodite račune! 

Ako nijedan od vas dvojice neće od drugoga da uzme novac, onda ga dajte 

meni. On neće biti bačen, ja ću ga već upotrebiti. 

Joakim promrmlja: Budala! Misli da mi je dužan novac za robu. 

Pa i jesam. 

Paulina: Ali dragi Edevarte, zar nisi poslao novac sa severe? 

To nije bilo ništa. 

To je bilo onoliko koliko si dugovao dućanu i još mnogo više. 

Edevart se uhvati za kosu: Ne razumem kako vi računate. Mislio sam da 

znam da saberem dva i dva. 



Ali baš to ne znaš, reče Joakim. Ti sabiraš samo ono što vidiš pred očima. 

Ali to nije uvek tačno. 

Čuješ li ovog momka, Paulina! 

Zar nisi ti bio taj koji je podigao dućan? upita Joakim. 

Edevart zinui ostade bez reči. 

Otac progovori iz svoga kutka: Da, to je istina! 

I zar nisam dobio od tebe mrežu? upita Joakim. 

Kad se Edevart pribrao, posprdno je rekao: Mrežu? Ha! Nisam za tu 

mrežu platio ni šilinga. Pre svega je bila loša, a još i natrula. Knof je hteo da 

je baci. Da. 

Ali ipak je izdržala sve moje ulove. 

Tvoje ulove! Ti si godine i godine skitao po moru, pročešljao si sve zalive 

sa haringama, pojeo svu hranu i potrošio sav novac. Da. Onda ti uspe neki 

ulov i sad se pretvaraš da ti je mreža bila od velike koristi, ali nije! 

Joakim, žestoko: Čuj ko mi priča o skitnji! Kako te nije sramota? Pa šta ti 

uopšte radiš - samo skitaš s jednog kraja zemlje na drugi i nigde ne možeš da 

se skrasiš! 

Edevart je shvatio da tim putem nigde neće stići, pa je morao da skrene: 

Ti možeš da pričaš šta god hoćeš što ja putujem naokolo i bavim se koječime, 

ali zar je bolje sedeti ovde u zalivu i ucrvljati se kao ti i Ezra? 

Ezra? Jesi li ti lud! uzviknu Joakim. Znaš li ti da će Ezra s vremenom 

postati vlasnik najvećeg imanja u zalivu? Možda ti ne znaš, ali ja to znam. 

Da, kad se šatre od posla i kad ne bude više mogao ni da hoda ni da puzi 

po sopstvenoj zemlji! 

Šta? Zar možda ne bi trebalo da radi? 

I kako je samo izmorio Hozeu i napravio je robinjom svojih krava i svojih 

njiva, nastavi Edevart. Tužno ju je gledati. 

Budalo! promrmlja Joakim. Zar ti ne vidiš kako su ti ljudi srećni i 

zadovoljni? 

Edevartu nešto sinu u sećanju i on reče: To je samo zato što ne znaju ni 

za šta bolje. 

Šta je bolje? Oni se godinama bore, ali njih to raduje, oni ne žele ništa 

drugo za sebe. 

Ali i pored čitave svoje muke oni ipak žive od ruke do usta. To je sve. 

Ne, to nipošto nije sve! Oni su započeli praznih ruku, a sada imaju kuću 

i dom, imaju njive, imaju tri krave, a uskoro će imati i konja. 



Pričam ti priču! rugao se Edevart. 

Osim toga imaju svoj mir i svoj počinak. A to je više nego što ti imaš. Oni 

uveče legnu i spavaju. 

Naravno da to rade, reče Edevart. 

Da, ali ti to ne radiš! Ti, koji lutaš po čitavoj zemlji i misliš da je to nešto 

bolje. Ja sam te već čuo kako se noću prevrćeš kao neki crv pre nego što 

zaspiš, a kad na kraju zahrčeš, onda usred sna vičeš nešto o vodopadu i 

Avgustu i Floridi u Americi i o svom imanju. Tako se ti noću odmaraš. Nikada 

se ne bih menjao s tobom. 

Dugo ćutanje. Onda stari otac reče: Edevart mora da misli na toliko toga. 

Ne bi smeo da ga izazivaš, njemu je toliko toga u glavi. 

Kako god bilo, konačno reče Edevart, ja sam vam ipak dužan za onu 

robu. 

Ja nemam više strpljenja za tebe, reče Joakim. 

Edevart: Hoću da preuzmeš ceo dućan i vodiš ga kako ti hoćeš. Samo bi 

to bilo pošteno. 

Ja? Dućan? reče Joakim. O, ne, hvala ti! Poštedi me toga! Paulina je ta koja 

se bavi trgovinom. Ja ionako imam toliko posla, sada bih pre svega hteo da 

podignem štalu. 

Stari otac je očigledno i dalje smatrao da i su obojica donekle u pravu, 

pa se umeša i reče: Da, veliko je čudo šta je sve Joakim izvukao iz zemlje. On 

sad mora da podigne veću štalu. Eh, da je vaša majka živa da vidi sve ovo! 

Edevart se nije dao. Izvadio je novčanik, stavio dvadeset pet talira na sto 

i rekao: Evo, uzmite bar ovo za dućan, a posle sajma će biti još više! 

Ne! usplahireno reče Paulina. Nemoj! 

On je lud! upade Joakim. 

Edevart se ujede za usnu i klimnu glavom. Odjednom mu je palo na 

pamet da kaže: Dobro, ja to onda ne mogu drugačije da shvatim nego da vas 

dvoje hoćete zauvek da me se otarasite i preuzmete dućan. 

Sada je Joakim bio taj koji je zinuo i ostao otvorenih usta. Paulina je 

raširila ruke a onda ih spustila. Nije mogla da progovori. Joakim nije više 

rekao ni reč, krenuo je prema vratima, pritisnuo kvaku i nekoliko puta upro 

u njih, hteo je da izađe, što pre, trudio se - ali je zaboravio đa se vrata otvaraju 

ka unutra. Ta vrata, kroz koja je hiljadu puta prošao! 

Kad je otišao, Paulina reče: Ti to ne misliš ozbiljno! 



Edevart je očigledno shvatio da je preterao, pa tiho odgovori: Ne, ne, ako 

ti to kažeš- Ja već više ne znam šta mislim. 

Morate ostaviti Edevarta na miru, zapovednički doviknu otac. Njemu je 

toliko toga u glavi. 

Više nije trebalo,, ove očinske reči doprle su do srca. Edevart se 

pokolebao, njegova je tvrdoglavost popustila i on se okrete da bi to prikrio. 

Pre nego što je otišla, Paulina reče: Moraš da uzmeš taj novac, Edevarte. 

Ne možeš bez ičega da ideš na sajam. 

 

I naravno da je ubrzo sve opet bilo u redu, nije se ni na jednoj strani 

mislilo loše. Ali Joakim se pokazao kao jako pametan - bila je to nebeska 

genijalnost što je izašao iz sobe pre nego što je svom bratu bacio u glavu neku 

stolicu ili bilo koji drugi prikladan predmet... 

Edevartu je trebao jedan čovek za čamac, da pođe s njim na sajam. On je 

tokom zime gore na severu projedrio kroz mnoge opasne delove mora, ali 

tada mu čamac nije bio tako krcat, a Zapadni fjord, preko kojeg je morao da 

pređe, bio je i ostao Zapadni fjord; u tome je Edevart imao iskustva. Govorio 

je s Karolusom i hteo je da ga povede na taj put, ali Karolus nije hteo da ide 

na sajam. Ne zato što je seoski načelnik Karolus baš sad bio zaposlen 

seoskom upravom, već zato što mu je župnik nagovesti o da će njegova žena, 

Ana Marija, uskoro biti puštena na slobodu. 

Imam radosnu novost za tebe, Karoluse, rekao mu je župnik. Nije još 

ništa određeno i konačno, ali radi se na tome da se tvojoj ženi odobri 

povratak kući! 

To je bila zaista radosna novost, od koje je Karolus ostao gotovo bez 

daha. Počeo je da razmišlja o svemu i svačemu i ništa nije mogao da jede kad 

se vratio iz crkve. A i kasnije nije skoro ništa jeo od tolikog razmišljanja, pa 

kad ga je Edevart pozvao da pođe s njim na sajam, on je samo zavrteo glavom 

i odbio. Ne, nije raspoložen za zabave, rekao je Karolus. Tako nešto priliči 

samo njima, neženjenim ljudima. 

Povedi bolje Ezru ili Teodora! 

Edevart je prigovorio da su i njih dvojica oženjeni muškarci, ali Karolus 

je rekao: Da, naravno da su oženjeni, ali oni ne moraju da nose nikakav krsti 

Edevart ni reč nije razumeo. 

Naravno da ni Ezru nije uspeo da nagovori da pođe s njim. Nije mu to 

čak ni predložio. Ezra je bio i suviše zauzet svojom močvarom, tu je sad bio 

novi komad zemlje koji je trebalo isušiti pre nego što dobije konja, s kojim će 



moći da ore. Pred njim je još uvek ležala „bezdana“ močvara s beskrajnim 

poslom. 

Teodor je bio poslednji čovek kojeg bi Edevart poveo na put, ali to ipak 

nije uspeo da izbegne. Ovaj je sam došao i pitao ima li za njega mesto u 

čamcu, jer mora hitno na sajam da nakupuje koješta. Teodor se smucao po 

selu i ništa nije radio, bio je neugledan i zapušten; ako izgubi dugme, stavio 

bi umesto njega neki prutić, ali je zato bio lepo obuven, u visoke čizme sa 

crvenim obrubom. I sad se hvalio sa svojim udelom od prošlogodišnjeg 

ribolova; kad su on i drugi spasli zaliv. Još uvek se držao oholo, doduše s 

praznim džepovima, ali ipak sa zlatnim prstenom na prstu. Bilo je u njemu 

nekih sposobnosti, ali je kao čovek ostao na niskim granama. 

Ah, taj bračni par, Teodor i Ragna, oboje rođeni u zalivu, oboje od 

siromašnih ljudi, oboje lenji, nepošteni i siromašni, ali nimalo loše glave. Zar 

su bili slabo nadareni i kratke pameti? Ne, oni su bili hitri i vešti u svom poslu. 

Ragna je svojevremeno bila prva u školi. Ona je imala hitar i siguran zahvat 

kad nešto treba krišom ugrabiti, mudro je umela da sakrije svoj trag, za to je 

koristila svu svoju sposobnost i razum. Njena je koliba iznutra bila bedna i 

neuredna, svake druge godine dolazilo je novo dete, ali njima kao da nije bilo 

lošije, mogli su da se smeju i šale isto kao i ostali u selu. A Ragna se tim svojim 

izvijenim usnama smejala slađe od drugih. Njihove prilike nisu bile dobre, 

ne, nimalo, ali oni nisu ni znali za bolje. Živeli su svoje dane i svoj život 

podnošljivo i bez dokonih želja. Ne, nije im baš bilo najgore. 

Kad je rešeno da Teodor ide s Edevartom na sajam, htela je da pođe i 

Ragna. 

A šta ćeš da obučeš? upita Teodor. Zar ćeš da putuješ takva kakva si? 

Ne, reče ona i morala je da odustane. 

Ah, oboje su bili jednako lakoumni, oboje su mislili samo na zabavu. Ali 

čamac nije mogao da nosi i njih dvoje povrh svog tereta. Osim toga, ko bi 

pazio na decu? 

Dobićeš sa sajma štof za haljinu, obećao je Edevart. To bi zaista bilo lepo 

od tebe! rekla je. Onda ću moći ponovo s drugima u crkvu. 

Sirota Ragna, prilično se dobro nosila sa svojom nemaštinom. Ona bi i 

radnim danom nosila prazničnu haljinu da je rođena u blagostanju. A umesto 

da zbog sve svoje bede bude prezrena, neki sveštenik bi možda bio počašćen 

što ona sedi u crkvenoj klupi i hoće da ga čuje. 

Edevart nikada nije zaboravio kako joj je u detinjs vu jednom pomogao 

da u snegu nađe svoje sjajno dugme. Na njemu je bila kruna, bilo je to lepo 



sjajno dugme, prava dragocenost za nju. Još uvek mu je bilo toplo oko srca 

kad je vidi, ali nije hteo da bude nasrtljiv; žalio ju je. Imala je neobično lepe 

šake, jer je bila lenja i nije mnogo radila s njima. A i šta bi radila da joj to 

popravi život? Na nju se strovalila beda, pa je u svojoj bespomoćnosti postala 

takva kakva je. 

Teodor je znao da kaže svojoj ženi: Kad si noćas već bila u Karolusovom 

podrumu po krompir, onda si mogla da uzmeš bar za nedelju dana. 

A Ragna je odgovarala svom mužu: Da, možda bismo oboje sve mogli da 

radimo bolje od onog kako radimo! 

 



9. 

judi su dolazili na sajam iz godine u godinu. Zar da propuste tu zabavu? 

Nipošto! Tu su mlade devojke sa svetlim maramama na glavi, a one koje 

se smatraju ćerkama boljih ljudi već počinju stidljivo da nose šešir. Dolazi i 

taj neobuzdani mladi Henrik Sten, sasvim sam sa svojom jedrilicom, veže je, 

očisti cipele i izlazi na kopno. Eide Nikolaisen, kovač koji je izučio svoj zanat 

u Tromsou, šeta gore-dole po keju, a ima lanac za sat od kose, sa zlatnom 

kopčom; on je veliki galamdžija i ženskaroš, tamne je kože kao svaki kovač, i 

dobro je poznat po svojim snažnim rukama, kojima u plesu diže svoju damu 

uvis. Ima tu i starijih, umerenijih ljudi, žena koje su s mukom prištedele nešto 

putera i sira za prodaju, a onda i muškaraca koji kupuju čamce. 

Još je tiho, nije još došlo mnogo sveta. Ne čuje se nikakva harmonika, 

nikakva buka. 

Avgust je stigao ranije i preuzeo svoju brvnaru, robu je uredno smestio 

na police i sve pripremio, ali kako se još nisu pojavili kupci, njegova nemirna 

duša počela je da se dosađuje. Zatvorio je brvnaru i pošao u skitnju. Mornar 

je dobio izlazak na kopno. 

Iščekivao je Edevarta i bio je na keju kad je ovaj došao. Edevart se malo 

štrecnuo kada ga je ugledao, zastrepeo je da njegovom drugu nije baš dobro 

išlo. Da je Avgust došao s mnogo robe, on ne bi dao sebi izlazak na kopno. 

Iskrcali su tovar iz čamca i preneli svu robu gore u brvnaru. Da, ovde je 

moja roba, reče Avgust i pokaza na police. Nije baš tako mnogo kao što sam 

mislio. 

Ne, toga nije bilo mnogo, nekoliko tkanina, šivaći pribor, dugmad i 

kopče, vuneni šalovi, marame za glavu. Sva sreća što je Edevart došao sa 

čitavim tovarom, jer Avgust skoro ništa nije imao, baš ništa. 

Smestili su sve to na police i čak naslagali prazne kutije, samo da sve 

popune. Na kraju uopšte nije izgledalo loše i Avgust je bio ohrabren: Bio bih 

srećan kada bih imao ovaj tvoj dućan baš kakav je sad ovde! 

Pa jedan deo je tvoj, reče Edevart. 

L 



Avgust odmahnu rukom: o tome ćemo još da popričamo. A gde je Teodor 

- zar je otišao? To je dobro, ne bih baš voleo da mi se mota oko stvari. Šta sam 

ono hteo da kažem: Matea je ovde. 

Ko... O, Matea! 

Da, i ona je ovde. Hoćemo li kod njih? Imaju kafanu, ona i njen muž. 

Zar si je sreo? upita Edevart. 

Da. Ali ne ljutim se na nju. Nikada se ne svađam sa devojkama, čak i kad 

nestanu s mojim satom i prstenom. Imaš li možda nešto para? 

Našlo bi se. 

Daj mi nekoliko talira. Ali ima još nešto: Knof hoće da izgradi mlin na 

tvom vodopadu. 

Šta? Zar će biti nešto od toga? 

Bili su tamo i razgledali su mesto, stari šef i Romeo. Ja sam ih prebacio 

čamcem. Da, biće nešto od toga Šta ti misliš o tome, Avguste, rekli su mi, jer 

su shvatili da sam ja u svetu već gradio svakojake mlinove. Tada sam im sve 

objasnio - turbina, besplatna pogonska snaga, raž iz Rusije. Da, klimali su 

glavom. A mlinar će, rekao sam, biti Edevart Andreasen i upravljače čitavim 

poduhvatom. Oni su ponovo klimali glavom. Evo Mateine kafane. 

Bila je to velika brvnara s više stolova i stolicama oko njih, ista ona u 

kojoj je Matea služila još kao devojka, onda kad je bila verena s Nilsom. Njih 

dvoje su pokušavali raznorazne poslove, a su sada postali gostioničari i 

sigurno su ostavili posao na imanju u Ofotskom fjordu. 

Avgust je ovde bio kao kod kuće i zatražio je svoju bocu. Ovo je moj 

drugar, rekao je. Ti ga valjda prepoznaješ? 

Da, Matea ga je prepoznala. 

Znači ponovo se srećemo ovde? reče Edevart. 

Izgleda da je tako, hladno reče ona. 

Edevart, s osmehom: Vidim gore na plafonu još uvek trag od one stolice 

koja je ovde jednom bačena. 

Ha-ha-ha! dobrodušno se nasrne jao Avgust. 

Matea se nije smejala, samo je otrovno pogledala Edevarta i podsetila ga 

da je on jednom poslao njenom muzu oštro pismo s opomenom. To je bilo 

skandalozno pismo, rekla je. 

Edevart, pomirljivo: Zar je bilo skandalozno? Ja ga nisam ni čitao. 

Nisi ga čitao? 



Napisao ga je neko drugi umesto mene, jedan veliki trgovac iz fosenskog 

kraja. 

Matea, blaže: Kad bih samo mogla da uhvatim tog trgovca za uši! 

Da, reče Edevart smejući se, ali on bi te samo zagrlio i poljubio. To je 

veoma mlad i lep momak. 

Ah, ti si uvek isti! promrmlja ona. A da li si na kraju dobio tai novac? 

Zašto nisi ništa pisao o tome? 

To bi mogla da mi oprostiš. Ja nisam baš veliki pisac. 

Ponovo su se sprijateljili. Nijedno od njih nije bilo takvo zlopamtilo da 

ne bi moglo da zaboravi tu malu čarku. 

Kako tvoje grlo? upita Edevart šaleći se. 

Moje grlo? Znači još se sećaš. Da, ozdravila sam! I sada mu Matea čak 

namignu i vragolasto ga pogleda. 

Nils je došao iz kuhinje, torbar Nils, isti kao i uvek, ništa ga nije izmenilo, 

on je brige prepustio svom ocu. Da li je znao da njegov stari otac, brodar, ove 

godine nije mogao da kupi na Lofotima čitav tovar ribe, i da sada u zalivu suši 

samo tri četvrtine tovara? Nils je izgleda preuzeo posao u kuhinji, on je bio 

taj koji priprema topla i hladna jela dok njegova žena poslužuje goste. Tako 

se bar činilo; nosio je neku vrstu kecelje. Ni on nije zaboravio onu sramnu 

pismenu opomenu, pa je izjavio da mu ni najmanje nije stalo do takvih gostiju 

kao što je Edevart. Ali Matea ga zapovednički prekide kratkim objašnjenjem. 

Nils je samo promrmljao: Kao da ja nisam bio dovoljna garancija za taj novac. 

Obojica drugara naručila su nešto za jelo i pili su pivo. Avgust je popio i 

nekoliko rakija, a pozvao je i Nilsa da popije s njim. Ali umešala se Matea: Nils 

ima drugog posla, on mora u kuhinju. Ja sam već sve skuvao, reče on. Onda 

bi mogao napolje, da nacepaš drva, reče ona. Ništa nije pomagalo, Matea je i 

dalje bila gvožđe, ali bila je mlada i lepa, isto kao i Nils, bili su naočit par, ali 

Nils je ipak morao da posluša, pa je izašao. 

Dođi i sedi s nama, Matea, reče Avgust. 

Došla je kod njih, ali je ipak sela do Edevarta. Avgust je ispijao rakiju za 

rakijom. Edevart je upita: Zar nemaš dece? 

Matea: O, kakvo pitanje, da ja nemam dece! Imam dvoje, ali su ostala kod 

dede i babe. Stari nisu hteli da ih puste... Da, dovoljno su bogati, pa mogu da 

ih čuvaju. Deca! U to ne treba da sumnjaš! 

Avgust: Dobro, moja nisu! 

Ha-ha-ha, kako to misliš tvoja? uzviknu Matea, glasno se nasmejavši. 



Zašto se smeješ? Pa zar nije pomalo čudno da sad sediš ovde, ti koja si 

nekad bila moja devojka. A sad si udata za drugog i sve to? 

Ne razmišljam o tome, reče Matea. 

Tako znači, ti ne razmišljaš o tome! Naravno! I Avgust sumorno klimnu 

glavom. A šta ako ja sad razmišljam o tome? Ti me sad vidiš ovde, i ja nisam 

ništa posebno, nemam ni zlato ni dijamante, ne, nisam neki veličanstven 

prizor... 

Edevart: Ćuti, Avguste! Pa ti imaš na tone svakojake robe u našoj 

brvnari. 

Svejedno, reče Avgust, ipak si ti, Matea, jednom bila moja devojka. Ljubio 

sam te. 

Zaista? Ne sećam se više! 

Ali Matea se ipak malo uplašila da možda previše izaziva svog starog 

prijatelja. On nije više bio trezan, pa je možda mogao da plane. Rekla je: Ako 

ćemo da pričamo o tome, ja sam evo udata za Nilsa. On mi je muž, ne možeš 

reći da nije. Ali odmah posle njega nema nikog s kim bih radije bila nego s 

tobom, Avguste, veruj mi. 

Avgust pobedonosno pogleda Edevarta, kao da kaže: Jesi li čuo! 

Lakoverni pomorac je bio zadovoljan, popio je još jednu rakiju i zatražio kafu. 

Dobro onda! Šta više da kažemo, reče on. Kako god okreneš, ja ipak imam 

svoju ljubav tamo gde je imam, u to ne treba sumnjati. Ona je dama na tako 

visokom položaju da ne smem ovde da spomenem njeno ime. Ali trebalo bi 

da je vidiš u nekoj lepoj haljini, kad stavi šešir da pođe sa mnom u šetnju! Da, 

pa ti je, Edevarte, poznaješ. 

Edevart klimnu glavom. 

Zar je Matea postala ljubomorna? Hteo si kafu, reče ona i ustade. I sada 

se dogodilo nešto neočekivano. Matea se vratila iz kuhinje sa šeširom na 

glavi. Eto ti ga sad! I Matea je počela da nosi šešir kao devojke iz boljih kuća. 

Zar njen muž nije brodarev sin? Morala je da pokaže obojici drugara da je i 

ona dama. Spustila je na sto poslužavnik sa kafom i ostala da stoji. 

Odlaziš? upita Edevart. 

Hitro se dosetila: Da, hajdemo napolje da vidimo koliko je ljudi došlo. 

Drugari su popili kafu, platili i izašli s njom. Obišli su čitavo mesto, 

nekoliko brodova iskrcalo je nove posetioce sajma, ali još uvek nije bilo 

pravog života. Pošli su do ringišpila koji su ljudi tek sklapali, zatim do velike 

šatre u kojoj je trebalo da bude cirkus, a zatim do manjeg šatora, gde su se 

sada vežbale akrobate i dva bacača noževa. 



Pođimo do naše brvnare! predloži Avgust. 

Matea je bila zadivljena njihovim dućanom i količinom robe. Drugarima 

to nije bilo neprijatno, a Avgust se svojski hvalisao: Ako čuješ da nekom treba 

roba po povoljnoj ceni, samo ga pošalji kod nas, Matea. Jer mi imamo sve što 

ljudima treba, nema nijednog trgovca u čitavom Trondhajmu koji bi se merio 

s nama. 

Matea je obećala da će ih preporučiti, a i ona će uzeti od njih dosta toga 

pre nego što pođe kući. 

 

Vratili su se u Mateinu brvnaru. Tamo je već bilo dosta ljudi koji su 

naručili kafu i palačinke. Nils je sada rasterećen posluživanja, pa je ponovo 

nestao u kuhinji. Avgust je pio i postajao sve pričljiviji, stekao je publiku, pa 

je njegova mašta počela da cveta. Pravio se uostalom da razgovara samo s 

Edevartom, ali je ipak gledao levo-desno i govorio tako glasno da su svi 

morali da ga slušaju. Sada je opet bio u svom elementu. 

Sećaš li se onog pojasa? rekao je. Na jugu su mi nudili mnogo para za 

njega pre nego što sam otputovao odande. 

Nisi ga prodao? upita Edevart. 

Da li si lud? Jer kad ti ponude četiristo onda on vredi osamsto – to je i 

detetu jasno. Ne, nisam hteo da se pogađam sa njima, morao sam tih dana da 

se pobrinem za druge stvari. Morao sam da pazim kad je Magnus noću na 

pristaništu i otprema brodove. Ti ni ne znaš o čemu pričam, ali na kraju sam 

ipak uspeo da se obračunam s Magnusom. 

Da se obračunaš? 

Zar mi ne veruješ? 

Šta si uradio? 

Pa šta sam mogao da uradim s tim bednikom? Uklonio sam ga. 

Besmislica! Nisi valjda pucao u njega? 

Jesam, reče Avgust. 

Edevart: Ne, jer onda ne bi sedeo ovde. 

Kažeš da onda ne bih sedeo ovde? Ali zar je taj majmun smeo da širi po 

čitavom kraju laž da sam ja čovek koji se boji mora? Ja sam obišao ceo svet, 

imam imovinu u mnogim zemljama! U redu onda! Evo me ovde - dođite i 

uhapsite me! Ali nisu se usudili. Sećaš li se uopšte Magnusa? To ti čak i ne 

verujem, jer je on nula od ničega, samo glupi pomoćnik u dućanu. Sećaš li se 

koliko se bojao miševa? I taj će da kaže kako se ja bojim mora! Ali ona, ona je 



nešto sasvim drugo. Neću da izgovorim njeno ime, ali misliću na nju i u času 

svoje smrti. Nije baš da je stalno govorila ne, ne i ne, ali se uvek smejala 

onome što sam hteo i nikada nije spominjala tog svog majmuna. Prve noći - 

ne, ni reči o tome, ona se samo smejala, ali nije spominjala tog majmuna. 

Videćeš, ona će na kraju hteti, mislio sam i ponovo došao sledeće noći, ali nje 

nije bilo, sakrila se negde. Tražio sam je i tražio - nigde je nije bilo! Sutradan 

sam je ponovo video, ali s njene strane nikad nije bilo prebacivanja...  

Edevart upita. Kažeš da si se obračunao s njim. Nisu valjda pucao u 

njega? 

Avgust: On je to zaslužio! Ne, nisam pucao, samo sam ga zatukao 

kamenom. 

Sad je već nepovezano brbljao i Edevart je hteo da ode, ali je uzalud 

pokušavao da odvuče svog druga. Avgust je sedeo, utonuvši u uspomene. To 

mora da su bile vesele uspomene, jer se smejao i vrteo glavom, možda mu je 

samo svašta padalo na pamet, pa se prepuštao svojoj mašti. Kad je opet 

progovorio, pričao je o nekoj svečanosti sa Knofovima, o nedeljnom izletu; 

on je poneo harmoniku i svirao. Bili su prisutni svi iz dućana, tu je bila i 

gospođica, pa Romeo i Julija, svi ti mladi ljudi. Tada je kroz travu protrčao 

mali poljski miš, a Magnus je prebledeo i skočio uvis. Dajte da ga Avgust 

uhvati! viknuo je Romeo. I Avgust ga je uhvatio, uhvatio je miša i... ho- ho-ho! 

tu se Avgust nasmejao i lupio se po kolenu. Kasnije se ručalo, oni su sve 

poneli, trebalo je zagrejati limene kutije s jelom, ali niko nije znao kako da to 

izvede, pa je opet Avgust bio tu. Napravio je malo ognjište, naložio vatru, 

ugrejao limene kutije i otvorio ih, a udesio je stvar tako da je majmun, kao 

poslednji, morao da se posluži iz jedne kutije s prepelicom. U njoj je ostalo 

sasvim malo, a Avgust je u nju ispod sosa stavio miša. 

O! uzdahnu publika u brvnari, jer su neki sedeli tu i jeli. 

Da! uzviknu Avgust, zanesen sopstvenom pričom, Ja sam miša lepo 

skuvao u sosu i... Izvoli, Magnuse! Da, da, Magnus je počeo da jede, prvo je 

uzeo parčence. Šta je ovo? rekao je. To ti je, kažem ja, samo parčence filea ili 

kako god se već zove, možeš mirno da ga pojedeš. Magnus je zaista zagrizao, 

ali je odmah ispljunuo, kao da je po ukusu osetio da je to miš. 

Ali zar on to nije mogao da vidi? upitaše slušaoci. 

Avgust: To baš i nije bilo lako, jer sam mu odsekao noge, a još je bio sav 

u sosu. 

Ćutanje. Niko se nije smejao. Na kraju neko upita: Ali zašto si napravio 

takvu svinjariju? 



Hm. Zašto sam to uradio? I Avgust lukavo reče: Hteo sam da ga izlečim 

od njegovog straha od miševa. Zar to nije bilo prijateljski gest? To je isto kao 

kada mi nekog na brodu lečimo od morske bolesti: neprestano ga teramo da 

guta - gutaj, gutaj... 

Ućuti više! uzviknu Matea. Zar ne vidiš da ovde sede ljudi i jedu. 

Mišljenja o Avgustovom postupku bila su podeljena. Neki ljudi upitaše: 

Ali kako se sve to završilo? Da li te je napao? 

Da, pa to je bilo onda kad sam morao da ga lupim kamenom! reče Avgust. 

On nije shvatio da sam mu samo hteo dobro. 

Međutim, hladno držanje prisutnih zgasnulo je Avgustov žar, on nije 

trpeo nikakvo negodovanje. Možda je sve to bila samo izmišljotina, ali je u 

svakom slučaju previše popio i sada je pričao šta god mu padne na pamet. 

 

Edevart je stajao u brvnari i prodavao, u početku je išlo loše, ali ko je 

jednom došao kod njega, dolazio je opet, a onda je dovodio i druge. Edevart 

je naime rešio da proda svu robu, šta god dobio za nju, i da se po svaku cenu 

otarasi tovara iz svog čamca. 

Od Avgusta nije imao mnogo koristi, on se pojavljivao samo tu i tamo, i 

uvek je imao neke nove ideje. Njegova ludost nimalo nije oslabila, svašta je 

predlagao Edevartu, između ostalog da prodaju čamac i za taj novac kupe 

vergl. 

Edevart je odmahnuo glavom. 

Avgust: Kad bih imao vergl s kojim bih mogao da idem naokolo, i kad bih 

u cirkusu kupio nekog medvedića, onda bih zaradio više nego ti ovde u 

dućanu. 

Edevart upita zašto radije ne svira na harmonici. 

Neću, reče Avgust. Obećao sam Matei da ću jednog dana svirati na 

harmonici za nju, da namamim ljude u njenu kafanu. Biće igranka! A ljudi će 

doći u gomilama, vjeruj mi! 

Imao je i druge zamisli: Eh, kad bi neko mogao da izmisli prašak protiv 

reume i prodaje ga ovde na sajmu! rekao je. Mada sad radim na nečemu još 

boljem. Ali to ti ni mrtav neću reći. 

Edevart je znao da njegov drug može mnogo štošta da izmisli, pa se nije 

smejao njegovim rečima, već je samo hteo da ga obuzda. Rekao mu je: Malo 

se brinem za tebe, Avguste. Nemoj samo da uradiš nešto što bi te uvalilo u 

nevolju! 



Avgust, prezrivo: Ne brini ti za mene! A sada ću tačno da ti kažem o čemu 

razmišljam. To su pilule koje bi žene uzimale da ne dobiju decu. Već sam ti to 

jednom pominjao, ali ti nisi hteo da slušaš. 

Neću ni sada da slušam o tome. 

Ma nosi se! reče Avgust i nastavi: Bilo bi ipak neobično kad mi to ne bi 

uspelo. A kako znam mnogo jezika, između ostalih engleski i ruski, već bih 

izmislio neko ime za to. Plovio sam jednom s nekim brodskim oficirom koji 

je imao bočicu snežnobelih pilula u kojima je bilo žive, i on ih je davao ženi 

kad je bio kod kuće. Tako je pričao; Ali nije smeo da ih ostavi kod kuće. o, ne! 

Žena bi onda mogla da se smuca naokolo i samo bi trebalo da guta pilule dok 

je on na brodu. Pokazao mi je bočicu, na etiketi je pisalo Secale cornutum. To 

mi je zauvek ostalo u pamćenju. 

Mogao bi ponekad da staneš ovde za tezgu i zameniš me, reče Edevart. 

Avgust je to prečuo: Bože, koliko bih takvih pilula mogao da prodam 

ovde svim tim mladim momcima... pa i devojkama, ako ćemo pravo! 

Edevart: Mogao bih da odem i kupim nešto za jelo. 

Naravno. Ma naravno, vratiću se da te zamenim, rekao je Avgust i otišao. 

Ali nije se vratio. Edevart je uveče zaključao brvnaru i prošao ulicama 

grada, kupio je kod pekara nekoliko zemički i jeo ih u hodu. 

Sada je, u tihoj letnjoj noći, vladao pun sajamski život, čule su se sve 

vrste buke, zviždanje, pesma i lupanje po limenim kutijama. Ljudi su sebi 

sasvim opravdano priuštili malo zabave. Neki momci došli su do rakije, pa su 

počeli i da se koškaju, pokazujući jedni drugima svoje krupne, nepobedive 

pesnice. 

Edevart je prepoznao dvojicu malih tamnoputih ljudi s verglom. Ah, to 

su Mađar i Jermenin. Ponovo su izvodili svoju jadnu otrcanu predstavu, jedan 

je okretao vergl a drugi ga je napao udarcima i šamarima, izmazavši mu lice 

sokom od kupina. Naučili su jednom taj trik i čvrsto ga se držali. Bedne 

varalice, poznavalo ih je već suviše ljudi, bili su nešto novo samo još za malu 

decu, a posao im je loše išao: tu i tamo poneki novčić, a posle napada možda 

i neki komad od dva šilinga. 

Stigao je i Papst, večni prodavač satova, sada već ostareli Jevrejin s 

belom bradom, ali isto onako debeo i krupan u svom ogrtaču do zemlje i s 

mnogo lanaca na trbuhu. Ali nije više bio tako spokojan kao pre, bio je oronuo 

i izboranog lica. Edevarta nije odmah prepoznao, ali je, zagledavši se u njega, 

pronašao i bez pomoći njegovo ime u svom pamćenju. Bilo je to čudo posle 

tolikih godina i s obzirom na hiljade Papstovih poznanika širom Norveške. 



Ali to je bio njegov poseban talenat: da prepoznaje ljude; on je tu svoju 

veštinu usavršio i postao majstor. 

Upustili su se u prijateljski razgovor. Edevart mu je pokazao svoj sat - 

još uvek ga ima i nikada nije bio kod časovničara s njim. Papst otvori sat i 

reče: Da, ali sada ga treba očistiti. Ostavi mi ga na nekoliko dana, pa ćeš ga 

dobiti očišćenog. 

Da li bi s tim moglo da se pričeka dok ne stane? upita Edevart. 

Šteta je za tako fini mehanizam, reče Papst. Vidi, dobiješ za to vreme ovaj 

ovde, a on ide sasvim dobro. Nego, da li bi ti možda opet prodavao satove za 

mene, Edevarte? 

Ne mogu. Imam ovde svoju tezgu na sajmu i moram da budem tamo. 

Tako znači, sada imaš svoju tezgu. Postao si veliki čovek otkako smo se 

poslednji put sreli i to me raduje. A možda bi mogao uveče? 

Ne, oprostite mi, ali ne mogu, reče Edevart. Ja stojim čitav dan za tezgom 

i moram sebi uveče da priuštim bar malo odmora. 

Imam nekoliko satova koje bih baš ovde hteo da prodam, dobrih satova, 

jeftinih satova. Kod mene je sad rasprodaja, nije sigurno da ću ikada više doći 

u ovo mesto. 

Putujete negde? 

Možda ću umreti. Ja sam star čovek. Ako prodaš deset satova, dobićeš 

jedanaesti besplatno. Hteo bih da ih se rešim. 

Edevart: Ne, ne usuđujem se ni da pomislim na to. Ali imam jednog 

druga koji bi to možda hteo da radi. On je izuzetno sposoban čovek za 

prodaju. 

Gde je on? 

Sutra ću vam ga poslati... 

 

Počelo je da se smrkava. Edevart je odlutao dole do pristaništa i 

pogledao da li je njegov čamac još tamo. Naravno da je bio, pa Avgust nije 

valjda ipak bio tako lud da ga proda. Prošao je pored Mateine brvnare i 

ispred nje ugledao mnogo ljudi. Bilo je sasvim crno od ljudi, vrata su bila 

otvorena, unutra je bilo krcato, a ljudi su stajali i napolju. Čula se muzika, 

zvuci harmonike. Avgust je svirao. Ah taj Avgust, sigurno nije imao nikakve 

koristi od tog koncerta, ali on, kao i uvek, nije mario za to. 

Edevart se progurao kroz vrata, I Nils i Matea imali su mnogo posla s 

prodajom jela i pića punoj kući. Bilo je zaista prepuno, što je stvaralo dobro 



raspoloženje. Momci i devojke sedeli su jedni drugima u krilu, a svetio je bilo 

prigušeno. Posle jednog zanosnog marša Avgust domahnu Matei i upita: Šta 

ću dobiti za ovo? 

Matea, koja nikad nije mislila baš onako kako je obećala, odgovori: Šta 

god kažeš! 

Avgust klimnu glavom, prebirao je nešto po toj velikoj harmonici i 

gledao u goste. Ono što je sad uradio privuklo je svačiju pažnju, i za stolovima 

zavlada tišina. Pevao je i svirao, pevao je, uz svoju duboku bolnu muziku, 

neku mornarsku pesmu na engleskom jeziku, tu se radilo o ljubavi i ubodima 

nožem i nekoj devojci u Barseloni. O, Avgust je znao svoj posao! 

Onda je prestao i samo je ćutke sedeo. Niko nije razumeo o čemu je 

pevao, ali svako je osetio da je to bilo nešto neizrecivo lepo. Neko je hteo da 

mu da novac, ali ga je Matea sprečila i šaputala levo-desno: Njemu to nije 

potrebno, on ima veliki dućan ovde na sajmu, do vrha krcat robom. Zar još 

niste bili tamo? Sutra obavezno idite. Tamo eno stoji njegov drugar! i tu je 

pokazala na Edevarta. Njih dvojica su zajedno u tom poslu i odlično im ide... 

Pojavio se odjednom Teodor. Nigde ga nije bilo sve ovo vreme, a sada je 

izronio i hteo da se pravi važan. Da, nas trojica došli smo istim brodom, rekao 

je. To su moji drugari. Ne znate ih? E pa ja ih znam! 

Avgust je ustao sa stolice, pokazivao je prstom naokolo i izdavao 

naredbe. Svi stolovi i stolice da se pomere do zida, jer ovde će da se igra! 

Nego šta! Sve su pomerili i ispraznili, i onda je započeo takav ples da se čitava 

brvnara ljuljala iz temelja. Tu je bio Henrik Sten i pobednički je osvajao jednu 

devojku za drugom, jer je bio neodoljiv. Ali kad bi došao trenutak da se dama 

tokom plesa podigne uvis, niko se nije mogao meriti sa snagom ruku kovača 

Eide Nikolaisena. O, kakvo je to bilo veče! I mada su Nils i Matea morali da 

poslužuju goste uza zidove, čak su i njih dvoje zaigrali. Ko zna. Nils je možda 

nešto i popio, a kad se već sve primicalo kraju, njegova je žena povukla 

Edevarta u neki mračan kutak i bacila mu se divlje i ošamućeno u krilo. Kakva 

noć! 

Dolazilo je sve više i više ljudi, i Avgust je prestao da svira. Nils i Matea 

su napravili veliki posao prodajom toplih i hladnih jela, piva i krijumčarene 

rakije, pa su mogli da budu zadovoljni. Ali kad je Avgust trebalo da dobije 

nagradu za svoju svirku, Matea je iščezla. Samo je još Nils hodao naokolo u 

polumraku i pospremao. Avgust je čekao neko vreme, a onda je otišao u 

kuhinju, tražio je Mateu, ali nigde je nije bilo. 

Šta hoćeš od nje? upita Nils. 

Da joj kažem laku noć, reče Avgust.  



Sigurno je otišla na spavanje, reče Nils.  

Bedan i jadan završetak zabave. Edevart ga je dozivao: Hajde sad, 

Avguste, moram da popričam s tobom! 

Kad je Avgust najzad pošao, ogorčeno je promrmljao: Kakva cvećka! 

 

Avgust je počeo đa radi za Papsta. To nije bilo tako loše, ni najmanje, 

hvalio se Avgust. Radio je čitav jedan dan i prodavao na sajmu satove. Ljudi 

su ga prepoznali, pa to je onaj muzikant od sinoć, onaj što je u kafani tako 

čudesno pevao i svirao. Mladi ljudi rado su sklapali s njim posao. Avgust nije 

govorio da prodaje za Papsta, ni reči o tome. On nije imao ništa protiv toga 

da ga ljudi smatraju i za trgovca satovima, pored njegove trgovine robom. To 

ga je činilo važnijim, u njegovim očima to je čak bilo prilično bleštavo, nešto 

kao prodaja nakita i dijamanata na sajmu u Levangeru. 

Predveče je došao Edevartu i rekao da prestaje. 

Prestaješ? Zašto? 

Pa prodao je deset satova, dobio jedanaesti, i sad prestaje. 

Edevart zavrte glavom. 

Tu sad ništa ne pomaže, reče Avgust, ja to neću više da radim. Zašto bih 

i dalje šipčio naokolo i tovio parama onu debelu svinju? Zamisli da se 

raspukne! Muka mi je od njega. Da li si mu video novčanik? Da u nekoj drugoj 

zemlji prošeta s takvim novčanikom bio bi mrtav čovek pre nego što bi to i 

saznao! A još i svi oni satovi! Na čitavom telu ima satove, pa još i u jednoj 

masivnoj gvozdenoj kasi tamo gde stanuje. Nikad nisi video tako nešto! I da 

ja onda hodam naokolo i sakupljam za njega novac? A razmisli malo o tome 

i budi malo bistriji: ako svi oni momci nakupuju satove, onda neće više imati 

para da kupe nešto drugo, pa neće ni doći kod nas. Mislio sam ja o tome - 

neće mene niko upecati! Ali sve u svemu, ja sam za jedan dan zaradio sat, a 

to nije tako loše! Avgust je protrljao šake, tiho se nasmejao i bio zadovoljan 

samim sobom. Znaš, rekao je, sada bismo mogli da odemo pravo kod Matee i 

tamo pojedemo nešto. Ceo dan ništa nisam stavio u usta. 

Neću još da zatvorim, reče Edevart. Ali idi ti prvi, a onda možeš da se 

vratiš i zameniš me. 

Dobro. Nego, da nemaš slučajno nekoliko talira? Baš ti hvala! 

Edevart je shvatio da njegov drug jedva čeka da ode i pokaže se sa svojim 

novim satom, pa ga nije zadržavao. 

Odmah se vraćam, reče Avgust na vratima. 



Nije se vratio. Edevart je stajao za tezgom sve dok i ostali nisu počeli da 

zatvaraju, i prodao je dosta robe. Morao je da ima obzira prema Avgustu, jer 

istina je da su sinoćnja igranka, Avgustova svirka i Mateina reklama Prvukli 

ljude u njegov dućan. Edvart je trgovao kao nikada ranije, a rešio se i skupih 

tkanina i vunene robe, što bi inače morao da vrati kući. Bio je to neočekivano 

uspešan dan, i, pre nego što je zatvorio dućan, Edevart je stavio na stranu 

zaista lepo sukno za haljinu, namenjeno Ragni. 

Kao i obično, za večeru je jeo svoje zemičke lutajući ulicama. Sreo je 

Teodora i jednog od onih što su igrali prethodne noći, Henrika Stena. Zastali 

su i popričali. 

Teodor reče: Sutra ću da prodajem satove za Papsta. 

Ma nemoj! reče Edevart. 

Da, zamolio me. 

Edevart je otišao dalje, sišao je dole do šatri i ringišpila. Iza cirkuske 

šatre stajao je Avgust zagrlivši neku damu kratke kose, koja je spadala u 

osoblje krotitelja zveri. Ona je nastupala u jahaćim čizmama, s medvedom i 

vukom sa svake strane. Da, to je bila ona s kojom se Avgust tek upoznao, a 

kad je ugledao Edevarta, on mu doviknu: Odmah dolazim! 

Edevart se okrenuo i pošao sasvim drugim putem. 

 

Ujutro je u njegovu brvnaru došao stari Papst i vratio mu sat. Sada je 

očišćen i u redu, rekao je. 

Edevart ga pogleda, stavi ga na uvo i reče: Meni se čini da je i spolja 

čišćen, on sad izgleda kao nov. 

Da, Papst ga je malo i spolja čistio. Počeo je da govori o Avgustu. Ne, taj 

čovek nema istrajnosti. Izuzetan prodavač, da, ali sklon piću i mnogo priča. 

Prepoznao sam ga kad je došao, reče Papst. On je tada bio tvoj brodar u 

Kristiansundu, imao je zlatne zube. Ne, on neće više da prodaje satove. Ali 

sada sam dobio tvog brata, na njega čovek valjda može da se osloni. 

Mog brata? Ja nemam ovde nikakvog brata. 

Šta?... Pa rekao je da ti je brat.. . Teodor... 

Ne, nije mi on brat. Zaista je to rekao? 

Prišao mi je sinoć i rekao da je tvoj brat i da hoće da prodaje satove za 

mene. Zar ga ne poznaješ? 

Poznajem ga. Ali on mi nije brat, mi nismo ni u kakvom srodstvu, daleko 

od toga! 



Dao sam mu jutros jedanaest satova, reče Papst i pođe prema vratima. 

Postao je uznemiren i vrteo je svojom bradatom glavom. Vidiš, Edevarte, 

nastavio je, i ja sam malo posumnjao. On je nekako drukčiji... Kako da se 

izrazim?... Nije od tvoje sorte, pa sam zato hteo da se obavestim. Misliš da će 

da pobegne? 

Ne. Došao je čamcem zajedno sa mnom, pa ne može da ode dok ja ne 

krenem. 

Ćutanje. Papst je malo razmišljao i rekao. Pokušaću s njim. Misliš da ne 

bi trebalo? 

Pa možete. Valjda neće biti toliko lud da ukrade jedanaest satova... 

 

Avgusta opet nije bilo ceo dan, a Edevart je prodavao. Namestio je 

tkanine i robu ispred otvorenih vrata i napisao na svemu cene. To je bilo 

pametno, ljudi su zastajali, čitali cene, pipali robu, ulazili i kupovali je. Njegov 

se novčanik punio novčanicama, a on je imao pred sobom još jedan dan, taj 

poslednji dan. 

Uveče je sreo Teodora i rekao: Ti se predstavljaš kao moj brat? 

Ja? reče Teodor, glumeći iznenađenost. 

Rekao si Papstu da si moj brat. 

Ah kako laže ta stoka debela! Ne, sad mi je jasno! uzviknu Teodor kao da 

mu je laknulo. Nisam rekao da sam tvoj brat. Rekao sam da smo iz istog mesta 

i da smo kao braća rođena. 

Edevart je razmišljao. To je bilo dobro objašnjenje, vrlo prihvatljivo. 

Stari Jevrejinbio je i ostao stranac, možda je pogrešno razumeo Teodorove 

reči. 

Da li si prodao neki sat? upita Edevart? 

Prodao sam osam komada i sada idem kod njega po obračun. Ostalo mi 

je još dva, plus naravno i moj. Ja već dugo želim sat... 

Nekoliko sati kasnije, kad se već prilično smrklo, Edevart je pošao u 

dućan da tamo odspava, a onda je doživeo nešto veoma čudno. Počelo je tako 

što je ispred sebe na ulici ugledao nekog čoveka kako ide. Mora da je izašao 

iz jedne od kuća. To nije bilo ništa neobično, i Edevart nije ni obratio pažnju. 

Ali kad je čovek počeo da trči, on se malo začudi i odmah pomisli da je to 

možda Avgust koji se uvalio u neku nevolju, pa pojuri za njim. Zašto je čovek 

trčao? Bilo je mirno veče i Edevart nije video da ga iko progoni. Doviknuo je: 

Avguste! ali nije dubio odgovor, čovek se nije zaustavio, samo je skrenuo i 

nestao iza ugla. Edevart je trčao. Video je kapiju neke kuće napola otvorenu, 



ona se polako kretala i zatvorila se, možda ju je vetar zatvorio, a možda je 

neko prošao kroz nju. Edevart utrča u kuću, i kapija se ponovo zatvori. Našao 

se u nekom mračnom hodniku. Avguste! uzviknu on. Nije bilo odgovora. 

Samo mrkli mrak. Edevart je pružio ruke ispred sebe i pipao duz hodnika, 

nabasao je na neki zid i nije mogao dalje, ali pipajući duz zida došao je do 

stepenica. Baš kad je počeo da se penje uz stepenice, vrata se dole ponovo 

otvoriše i čovek šmugnu napolje. Edevart potrča za njim. Sada je dobro video 

da to nije Avgust, ali je i prepoznao čoveka i hteo da ga zadrži, hiteo je da 

razjasni čitavu stvar. To je bio jedan od onih što su igrali prethodne večeri, 

onaj kovač. 

Zašto trčiš? nasmeja se Edevart zaustavivši ga. 

Odgovor je bio: A zašto ti trčiš za mnom? Zar sam ti nešto uradio? 

Edevart je morao da razjasni stvar: mislio je da je to njegov drug Avgust, 

da je nešto uradio pa bezi, ali to je bila greška... 

Pa idi onda svojim putem! promrmlja čovek i htede ponovo da potrči, 

osvrtao se i bio krajnje uznemiren.  

A kuda ćes ti? upita Edevart. 

Šta te se tiče? Miči se! 

Ali tako nešto nije smeo da kaže. Edevart nije ustu¬knuo pred tim 

rečima, već je naprotiv skočio na njega. 

Šta kog đavola... zastenja kovač i zamahnu rukom. 

U toj tuči nije bilo pobednika, ali je Edevart znao iz iskustva kako da se 

postavi i izbegne udarce. Najgore je bilo što je kovač udarao svežnjem 

ključeva, a bio je jak kao medved. Edevart nije uspeo da ga obori svojim 

trikom sa podmetanjem noge. 

Pacove dućanski! čuo je kako kovač stenje. 

A ti ključevima biješ! uzviknu Edevart. Dobro, onda nek te đavo nosi! I 

on zamahnu nogom prema kovačevom telu - gde god bilo! Nije mu izgleda 

naneo nikakvu štetu, ali kad je drugi put zamahnuo nogom, kovač ga 

munjevitom brzinom uhvati za petu i obori ga. 

Dok je Edevart ustao, kovač je opet pobegao i već je daleko odmakao. 

Edevart nije odmah potrčao za njim, zadržalo ga je to što se otvorio prozor 

na kući, i neki muški glas ga upita: Da li si povređen? 

Ne. 

Lice ti je krvavo. 

Udario me je ključevima. 



Da, to je bio kovač. On uvek udara ključevima A zašto je tako bezao? 

upita Edevart. 

To već ne znam. 

Kovač se sad jedva video, i Edevart je odustao od potere. Šta ga se 

uostalom tiče taj čovek? I zašto ne bi smeo da trči ulicom? Edevart se vraćao 

istim putem kojim je došao, izubijan i malaksao. Tamo odakle je potrčao 

naišao je opet na Teodora. On je tu stajao sa starim Papstom, a Papst ga je 

čvrsto držao za mišicu. Stari Jevrejin je bio jako uzbuđen. 

Ah, najzad jedan pristojan čovek! Uzviknu Papst. Edevarte, dođi ovamo! 

Napali su me, hteli su da me opljačkaju i ubiju. Ovo je jedan od njih!  

Edevart pogleda u jednog pa u drugog, a onda upita Teodora: Napao si 

Papsta? 

Ja? nedužno uzviknu Teodor. Napao sam ga koliko i ti! 

Da, on je jedan od njih, tvrdio je Papst. Bio je još jedan ovde, ali taj je 

pobegao. Legao sam bio u krevet kad je došao taj čovek. Ja ga znam. Crn u 

licu, crna brada i crna koža, užas, Papst poznaje sve ljude - to je kovač. Šta on 

hoće? Da kupi sat. Ne, ne, ja sam već legao da spavam, sutra! Ali to mora 

noćas, sada, jer on ide na put. Prepao sam se, odjednom sam sve shvatio, 

napolju je na hodniku još neko, tu su njih dvojica, on bi kad da nešto kupi, a 

kad budem ostavljao novac, da ugrabi novčanik i pobegne. Kakav greh, kakvo 

zlo prema starom Papstu! Ja tu ležim, a on može da se baci na mene i zadavi 

me. Bojim se i ne usuđujem se da vičem. Reći će: Daj novac! Daj Novčanik! A 

onda čujem nekog na hodniku - ovog ovde! 

Mene? ponovo viknu Teodor. Da me možda niste videli? 

Ćuti! Ovaj insistira da kupi sat, a ja sam sav izbezumljen i kažem: Ako 

tražiš novac, on je u kasi!... Pod jastukom! viče ovaj sa hodnika. 

Ja sam bio da napravimo obračun... poče Teodor. 

Da, i video si da sam gurnuo novčanik pod jastuk. Ćuti! 

Ne, ja sam došao mnogo pre kovača i otišao sam odmah posle obračuna. 

Zar nisam uredno predao obračun? 

On bi samo da kupi sat, a ja se bojim za život i molim se. U kasi, kažem, 

u kasi na podu! On će: Ovamo ključ! Ali ja mu samo govorim: Pogledaj u 

kasu!... Pod jastuk! opet viče ovaj sa hodnika. Užasan trenutak! To je smrt, 

dvoje ubica. A onda je sigurno nešto čuo; počeo je da osluškuje i kao da se 

prepao. Požuri! čuje se iz hodnika, I onda je, naravno, istrčao na vrata. A ti, 

dragi moj; i ti: si bio tamo! O da! 



Teodor: To ie najveća laž na svetu! Da me niste možda videli? Ja sam 

došao i položio obračun za osam satova koje sam prodao, i zar to nisam 

pošteno obračunao? Hteo bih samo da znam imate li nešto da prigovorite 

obračunu? 

Obračun... obračun... reče Papst. Pusti sad to. Ti si bio zajedno s njim. 

Kako sam mogao da budem s njim kad je kovač došao mnogo posle 

mene? 

Edevart: Odakle znaš da je kovač došao mnogo po¬sle tebe? 

Aha! Da! reče Papst. Odakle ti to znaš? 

Otkud ja to znam?... U Teodorovoj hitroj glavi mora da je blesnula iskra, 

i on odgovori: Pa sreo sam kovača daleko dole na ulici, kad sam odlazio 

odavde posle obračuna. Možda je on posle toga išao ovamo kod Papsta. To 

ne znam. 

A zašto si baš ovde stajao? Opet si pošao kod Papsta? 

Ne, samo sam šetao ovuda. 

Ja sam se obukao i sišao dole, a on je stajao ovde, reče Papst. O da, on je 

bio u svemu tome, a sad se vratio da vidi šta će biti. Pomozi mi, Edevarte! 

Šta je Edevart mogao da uradi! Ništa se u stvari nije desilo. Papst nije 

izgubio svoj novac, samo se strahovito prepao. Ali očigledno je sve bilo istina: 

kovač je pobegao, Edevart ga je sustigao i potukao se s njim. Jer, kad je 

postalo ozbiljno, i sam se kovač uplašio, pa je pobegao. On nije bio nikakav 

pravi lopov, verovatno se prvi put upustio u tako nešto. Na sajmu u 

Stokmarknesu nije bilo nikakvih velikih lopova, sama deca i novajlije u tom 

poslu, koji se lako uplaše i pobegnu. Avgust je umeo da priča o lopovima i 

razbojnicima; ako večeras dozna za kovačevo bekstvo, slatko će se nasmejati. 

Ali stvar je bila ozbiljnija zbog čoveka na hodniku, njegova uputstva 

odavala su saučesnika. Policija bi možda i uhvatila tog čoveka, ali ko je 

policija? Svaki čovek bio je sam sebi policajac na ovom miroljubivom mestu; 

tako je uvek bilo na tim sajmovima i sve je uvek bilo kako valja. Da li je 

Teodor stajao na hodniku? Ni Teodor nije bio nikakav pravi lopov, samo 

lukava svraka, ali moglo bi se poverovati da je negde stajao sakriven dok 

neko drugi pljačka. Edevart mu nije verovao. A s druge strane - ko bi uopšte 

mogao da zamisli tako bedan razbojnički napad? Pa ništa se nije dogodilo, ni 

krađa ni ubistvo, samo se Papst toliko uplašio. 

Dok je Edevart razmišljao o tome, Teodor mu ulagivački reče: Kako to 

izgledaš - da nisi pao? 

Edevart: Zar nisi juče stajao s nekim čovekom i razgovarao s njim? 



Jesam, reče Teodor. Taj se zove Henrik Sten. 

Da nije on bio na hodniku? 

Teodor uzviknu: Eto vidiš! Da, mora da je tako, to je bio Henrik Sten! Jer 

kovač i on su baš dobri prijatelji. Šta sad kažete na to? pobedonosno se 

okrenuo ka Papstu. 

Papst kratko odgovori: To neće biti! Zakleo bih se da... 

Teodor je sada hteo da pokaže silu, stisnuo je pesnicu i stavio je Papstu 

pod bradu, okrenuo je nekoliko puta i izjavio da će Papsta zbog njegovih reči 

tužiti sudu. 

Ti si bio tamo! tvrdoglavo reče Papst. 

Ma šta se ja mlatim ovde! reče Teodor i udalji se. 

Ostali su sami. Edevart je hteo da uteši starog, pa mu reče: Sramota je 

kako su se poneli, ne daju vam ni da spavate na miru! 

Papst je klimao glavom: Da, da, to je bio kovač. On bi me zadavio, o kakav 

pogled u tim očima... 

Slutio sam da nešto nije u redu, zato sam se i potukao s kovačem. 

Šta? Ovde na ulici? S istim razbojnikom? Pa video si kako je crn u licu, 

pravi ubica. Da li si ga bar pošteno izmlatio? 

Ne, oborio me je. 

Mi ćemo ga prijaviti. 

Dobro je što ste novčanik držali u kasi, reče Edevart. 

Da... ah da... 

Jer ne bi mogao da pobegne s gvozdenom kasom. 

Ne! Naravno da ne bi! Ali vidiš, Edevarte, šapatom reče Papst, novčanik 

uopšte nije bio u kasi. 

Nije bio u kasi? 

Ne. Onaj napolju u hodniku rekao je pod jastukom, ali ja sam ga 

obmanuo - bio je ispod odeće, u podnožju kreveta. Da, tako je bilo. Kad je 

došao s obračunom i kad. sam dobio nekoliko talira, stavio sam novčanik pod 

jastuk, tako da on to vidi. Ali njegove oči nisu bile oči poštenog čoveka, pa 

sam, čim je izašao kroz vrata, stavio novčanik ispod odeće. Obmanuo sam ga. 

Papst ume da vidi kroz ljude. Ali to je ipak bio užasan trenutak - dvoje ubica. 

Papst je polako dolazio sebi i Edevart je hteo da ode. Šteta što te oborio, 

reče Papst. Da li te boli? 

Da, ali i njega je zabolelo. 



Papst, detinjasto zainteresovan: Zaista? I njega je zabolelo? 

On me udarao ključevima, ali ja sam uzeo kamen, slagao je Edevart. 

Bravo! Ti si pravi junak, Edevarte! 

Bilo je zadovoljstvo razveseliti starog čoveka s tako malo reči, i Edevart 

je lagao dalje: Pošteno sam ga odalamio, ne brinite. Kad sam ga šutnuo, 

slomio sam mu ruku. 

Slomio si mu ruku! oduševljeno uskliknu Papst. Jednu od onih strašnih 

ruku! Da li je kukao? 

Nego šta! o kako je samo kukao! 

Ah to je dobro! Nikada ti to neću zaboraviti, Edevarte! Blagosiljam te 

zbog toga. A kako je kukao? Da li je ječao? 

Ne, mora da ga je stravično bolelo, pa je zavijao. Zavijao je! O hvala ti, 

hvala! Naplatio si mu za mene! 

Niko nije branio moj život osim tebe, Edevarte. Šta znači život starog 

Papsta za sve druge? Ništa. Vidi, Edevarte, reče Papst i posegnu u jedan od 

svojih džepova, imam ovde nešto za tebe, ovde je tvoj sat, koji ti sad vraćam! 

Edevart zinu i ostade bez reči. 

Zamenio sam ga i dao sam ti drugi sat, ali sam to video tek kasnije, 

oprosti starom čoveku. Ali evo ga sad ovde. Ja sam poštena duša i daj mi sad 

onaj sat ovamo. 

Edevart se vraćao kući. On nije verovao Teodoru. Ne. Ali nije više 

verovao ni Papstu. 

 

Zatekao je vrata brvnare otvorena, brava je bila polomljena - pa šta je 

to? Ušao je i ugledao nešto u uglu, tamo gde on noću spava, nešto savijeno i 

zgrčeno kao početak ljudskog bića - to je bio Avgust. Pijan kao letva! pomisli 

Edevart. 

Avgust je progovorio glasom čoveka na umoru: Izboden sam. Uneli su 

me ovamo, morali smo da provalimo vrata. 

Izboden, kažeš? Kako se to desilo? 

Nožem. Otišli su po lekara. 

Avgust nije mogao mnogo da govori, samo je rekao da krvari, ali je s 

malo reči ipak objasnio da ga je u cirkusu ubo nožem neki čuvar, lud čovek. 

Avgust je sasvim klonuo, sva njegova mahnitost je iščezla, čekao je da umre, 

ležao je u krvi. 

Gde je rana? upita Edevart. Na grudima? Dobro, daj da je previjem. 



Ne, ne! Već su me previli i ja ležim ovde i stežem zavoje, ali ne vredi, 

osećam kako curi i curi, sigurno ću umreti, Edevarte. Sada ću platiti za ono 

što smo učinili. Bili smo ludi. A ona je umrla. 

O kome govoriš? 

O crnačkoj devojčici. Ubili smo je. Bilo nas je četvorica, i ona to nije 

izdržala. Poslednji koji ju je imao rekao je da je umrla - suviše joj je dugo 

držao ruku preko usta. 

Zar ste bili takve odvratne svinje? 

Da, reče Avgust. 

Ćutanje. Avgust se borio za vazduh. Onda reče: Kad bih samo došao pod 

nečije ruke! 

Edevart: Ruke? 

Da, koje bi me blagoslovile. Sveštenik... 

Zar to želiš? 

Ne znam. Kad sam bio na krizmanju i hodao prema oltaru, sveštenik mi 

je stavio ruke na glavu i blagoslovio me ili tako nešto. 

Ćutanje. Edevart upita: Kažeš da su otišli po lekara? 

Da, ali to neće pomoći. Osećam kako sve vreme krvarim. Ti sigurno ne 

bi mogao da nađeš sveštenika? 

Ne. 

Mogao bi ipak negde da ga potražiš... 

Edevart je ćutao, mislio je kako je sada noć. 

Avgust mu molećivo reče: Ti to nećeš učiniti badava, Edevarte. Kada 

umrem, možeš da mi povadiš zube. 

Šta to pričaš! uzviknu Edevart. 

Da, moraš to učiniti. Moraš da uzmeš klešta i povadiš ih. Oni dosta vrede. 

Nikada to neću učiniti! 

Ti misliš da bih ja dolazio noću i uznemiravao te? Ne, nemoj ništa da se 

bojiš, meni oni više ne trebaju. Isto kao sa Skaarovim prstenom. Zar on ne 

može da bude blažen u grobu i bez zlatnog prstena! Samo ti povadi moje 

zube, kažem ti, Edevarte, nemam ništa drugo za tebe. A to nije ništa koliko bi 

moralo da bude ako pronađeš sveštenika. Možda je to neko loše zlato, neko 

prosto zlato! 

Ušla su dva čoveka i lekar. Pitali su: Gde je on? Zar ovde nema neke 

svetiljke? Podignite ga i iznesite ga ispred vrata! 



Avgust se grčevito držao za ranu, tako da je lekar morao silom da mu 

pomeri ruku. Da, ima krvi na košulji i na grudima, ali to je slabašno krvarenje, 

ništa ozbiljno. Lekar upita da li je nož duboko ušao? Da, duboko, reče Avgust. 

Koliko duboko? Avgust ne zna. Udahni! reče lekar. Avgust udahnu. Lečnik 

gurnu sondu u ranu da utvrdi dubinu uboda. Avgust zaškripa zubima za 

vreme ovog mučenja. 

Nije duboko, reče lekar. Ali Avgust se gorko nasmeši i reče: Boli me 

skroz, sve do leđa! 

Da, reče lekar, ležao si u tom ćošku na promaji. 

Isprao je ranu vatom umočenom u alkohol, a Avgust je ječao od bola. 

Zatim je previjen, prebačen natrag u ćošak i umotan u raznorazne tkanine sa 

polica. 

Kada je Edevart plaćao lekara, upitao ga je: Da li je opasno? 

Ne, ni najmanje! Dajte samo rani šansu da zaraste! 

Kad je Avgust saznao šta je lekar rekao, ponovo si gorko nasmešio. Nije 

se drugačije smešio ni sledećih dana, ali kasnije, kad je rana počela da svrbi i 

kad je primetio da zarasta, opet je postao onaj stari Avgust i opisivao je kako 

se nesreća dogodila. Pritom se rugao i nije štedeo čoveka koji ga je ubo 

nožem, a tako je to bedno izveo. U nekoj drugoj zemlji bih nastradao! rekao 

je Avgust. 

Naravno da je povod bila neka dama, ona krotiteljka zveri s kojom se 

Avgust sprijateljio. On je poslednjih dana stalno bio dole kod cirkusa, pa kad 

je za probu odsvirao na harmonici jednu od svojih majstorskih tačaka, cirkus 

ga je angažovao da svira na predstavama. Dama je zbog toga bila posebno 

ljubazna prema njemu i dala se poljubiti. Avgust je trebalo da svira svoj 

najburniji marš kad ona ulazi na scenu, a onda je trebalo da prekine usred 

takta i stvori mrtvačku tišinu, da ona uđe sa svoje dve opasne zveri nasred 

podijuma - taj trik je Avgust i sam video u velikom svetu. Sve je bilo 

dogovoreno, direktor je Avgustu obećao svako popodne po dva talira, 

napisao je plakate o Avgustovom nastupu i okačio ih na ulazu u cirkusku 

šatru. 

Dobro! Avgust je svirao, a njegova slava od one igranke privukla je 

mnogo ljudi. U trenutku kada je iznenada prestajao da svira, kao da se i sam 

užasno prepao, gledaocima je zastajao dah, direktor je trljao dlanove, a dama 

je bila oduševljena. 

Da, sve je izvanredno krenulo. Ali onda se desila mala neprilika. Za 

vreme treće predstave došao je neki mlad čovek, krotitelj životinja, i rekao 



Avgustu da drži svoje šape dalje od dame. Ma nemoj? rekao je Avgust i 

nasmejao se svojim zlatnim zubima. Da! rekao je krotitelj, jer je dama 

njegova devojka. 

Ne verujem ti, rekao je Avgust. Ti si običan lažov! 

Krotitelj je pobesneo i zakleo se u pakao i đavola da će to Avgusta skupo 

koštati. 

Tako mi moje časti! rekao je. 

Čega? upitao je Avgust. 

Da, tako mi moje časti! 

Avgust se nasmejao svim svojim zlatom i posavetovao krotitelja da se 

ubuduće ne izražava tako otmeno, iznad svog bednog ranga - i nosi se odakle 

si došao! 

I krotitelj je otišao. 

Zatim je Avgust svirao na poslednjoj predstavi, svirao je kao da mu život 

zavisi od toga, hteo je da nadmaši samog sebe. Odjeknuo je Napoleonov marš 

kakav još niko nikada nije čuo, Avgust ga je u sredini prekinuo i to je bilo to, 

Ali kad je dama završila svoje majstorije s medvedom i vukom, usledio je 

dodatak: dok je ona izlazila Avgust je odsvirao marš do kraja. To je bilo nešto 

sasvim izuzetno, gledaoci su tapšali i vikali, dama je više puta izašla i klanjala 

se, a Avgust je neprestano svirao. Na kraju je sklopio harmoniku i pošao. Hteo 

da dobije nagradu za svoj trud. 

Došao je iza kulisa, dama je stajala tamo i čekala ga, bacila mu se 

strastveno oko vrata, sa svim znacima potpune predanosti. U tom trenutku 

na njega je nasrnuo krotitelj, zadao mu smrtonosni udarac nožem i pobegao. 

Tada mora da je nastao veliki metež, Avgust se srušio i sad je imao 

dovoljno svoje muke, ali je čuo oko sebe viku i dozivanje. Pojavio se direktor, 

a došao je i čovek sa zlatnim gajtanom na kapi - to je bio žandar. Ali taj ništa 

nije preduzeo, jer mu je neko bacio konjsku balegu u oči, pa je morao da 

spasava svoj život. 

A ko je bacio balegu? upita Edevart. Drugi krotitelji? 

Ne, tamo ima samo jedan krotitelj. Znaš, reče Avgust, ja sve mislim, tako 

mi boga, da je dama bacila tu balegu, samo da bi spasla svog krotitelja. Ali 

briga me za nju! 

I šta je dalje bilo? 

Ne znam, reče Avgust. Neki od gledalaca u cirkusu došli su tamo, 

pomogli su mi i doneli me ovamo. Onda su otrčali po lekara. Dobri ljudi, ne 



znam ko su... Da, da, mogao sam da ostanem na mestu mrtav! Ali sada moraš 

da odeš u cirkus, Edevarte, i pokupiš moja dva talira, jer ja nemam ni šilinga. 

Samo ako cirkus nije otputovao kad su se i ostali razišli, reče Edevart. 

Idem da vidim! 

Avgust doviknu za njim: Onda potraži i tu ženu da mi vrati sat. Samo sam 

joj ga pozajmio. 

Edevart je otrčao, ali se ubrzo vratio. Naravno da je cirkus otputovao. I 

on zavrte glavom nad svojim drugom i reče: Opet si znači izgubio sat! Nov 

novcati sat! 

Da, Avgust je proklinjao sve to, ali šta se moglo! Ona je bila tako 

izgubljena i nikad nije znala koje je vreme, pa zar je onda mogao da bude 

sitničav i odbije njenu molbu! Uostalom, reče Avgust, pljujem ja na taj sat! 

Nije dobro išao, svaki čas bi stao. 

Tu se sad javio i Teodor: Da, te satove koje smo prodavali kao da je đavo 

pravio! I moj stalno staje, ide samo kad ga protresem. A mučio sam se dva 

dana da ga zaradim. 

 

Trgovci i narod su se razišli, sajam je bio prazan, svuda je vladala tišina. 

Edevart i Teodor su samo čekali da se Avgust oporavi, a onda je utvrđen dan 

povratka. 

Avgust je ubrzo mogao da sedne i sasvim je ozdravio, ali bio je užasno 

potišten zbog toga što se one večeri ispovedio Edevartu. Zato nije prestajao 

da psuje čoveka koji ga je ubo nožem. O, kako je ta budala loše obavila svoj 

posao, pa to je prava bedina beda, mora da je imao paralizu u prstima! Avgust 

je bio ozbiljno ogorčen. Navikao je da svaki udarac nožem znači smrt, rekao 

je, a ovo ovde je bila obična prevara, samo praviš ljude budalama, da bi 

pomislili kako su ubijem. Eh, ako se jednom dočepa tog krotitelja... 
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oakim se dao na posao da dogradi svoju štalu; trebalo ju je proširiti, tako 

da u njoj bude mesta još za dve životinje, ali ne i za tri, nipošto za konja. 

Avgust je odmah pokušao da se umeša i predložio je da se predvidi posebno 

mesto za dvoje teladi, ali je odbijen. To ga ni najmanje nije pogodilo, Avgust 

je već navikao na takve stvari, ali Joakim je to uradio na vrlo uvredljiv način 

i upitao je Avgusta da li bi hteo da podigne i deo štale za kanarince. Avgust je 

hteo da pomogne oko polaganja temelja, uvrteo je u glavu da će se oporaviti 

čak i ako bude malo neoprezan sa svojom ranom. Ipak je ponovo odbijen, a 

još više ga je zabolelo kad je Joakim uzeo za ispomoć nekog tesara. 

Kako Avgust nije mogao da se smiri, jednog dana je napravio sanduče za 

pisma. Obojio ga je u krvavocrveno i naterao Joakima da na njemu velikim 

slovima ispiše reč POŠTA. Posle toga je sanduče okačio na spoljni zid pored 

vrata dućana i ponosno ga nadgledao. Ljudi su se pitali šta on to hoće s 

poštanskim sandučetom bez pošte u selu. Ali Avgust je upitao zašto bi 

poštanski sandučići postojali samo kod seoskih trgovaca u Australiji, a ne i 

ovde. Žitelji Poldena mogu sada da dolaze i u sanduče ubacuju svoja ljubavna 

pisma i pisma za Lofote, a onda ih jednom nedeljno sigurnim putem pošalju 

preko ljudi koji idu u crkvu. Uostalom, reče Avgust, neka za Polden zatraže 

poštu, jer ovo je sad veliko mesto. 

Da, on je bio prilično neukrotiv, bio je to čitavog života, čak ga ni ubod 

nožem opasan po život nije ukrotio. Ali Avgust je uprkos svemu bio u zalivu 

jedini čovek koji je oplovio svet, On ni u kom slučaju nije bio bilo ko, i vredelo 

je imati ga. Pa ipak, zašto su mu devojke iz okoline poklonile nešto pažnje 

pre mnogo godina, kad se prvi put vratio kući - a zatim nikad ništa? Možda 

on nije mogao da im ponudi sigurnost, ali ko je to uopšte mogao u čitavom 

kraju? Kako je stvar sada stajala, devojke su mogle s njim otvoreno da se šale 

i govore mu da ga vole i da bi će umreti na njegovom grobu, a Avgust je samo 

bespomoćno stajao i zbunjeno se smeškao. 

Sve u svemu, nije trebalo ignorisati činjenicu da postoji takav čovek; on 

je drmao svet oko sebe i ostavljao trag. Njegova je zvezda bila čas visoko 

J 



gore, a čas duboko dole. Da je spasao svoje kovčege prilikom izvesnog 

brodoloma s jedrenjakom Soleglad, on bi možda postao glavni čovek zaliva i 

čitavog kraja. Ali nije bilo suđeno da se tako visoko popne, mnoge sledeće 

godine nisu bile dobre. Njemu je lenjost ipak bila potpuno strana, pa je čak i 

u svojoj nemoći bio aktivan. Eto, sada je recimo okačio to crveno poštansko 

sanduče koje se caklilo kao plamen, ono nije kvarilo dućan, naprotiv, samo 

mu je dalo na značaju. Kasnije, u leto, moći će oko sandučeta da se kače 

oglasi: važna obaveštenja okružnog načelnika ili župnika, možda čak i oglasi 

o zaostavštini, s žigom lava na norveškom grbu. Poštansko sanduče 

doprinelo je da dućan postane javno mesto u Poldenu. 

 

Mala Paulina sada je bila jedini šef za tezgom, sve je prolazilo kroz njenu 

glavu i njene ruke, nabavka robe i prodaja, cene i veresija. Ona je stalno 

napredovala. Kad se Edevart vratio sa sajma, predao joj je to malo neprodate 

robe i čitav prihod od prodaje. Mogli su da se pokriju svi Joakimovi izdaci i 

još više od toga, i Edevart je ponovo bio jedini vlasnik dućana. 

Uzmi ti dućan, rekao je Edevart. Ja ga neću, pa i da ga baciš za mnom! 

Pa čime ćeš onda da se baviš? upitala je sestra. 

Da, čime će Edevart da se bavi? On je neprestano sve više i više tonuo, 

puštao je dane da prolaze lenjo, monotono, hodao je naokolo raščupan, legao 

je uveče, a zaspao bi tek pred jutro. A pogledajte sad Avgusta! Kad je bio 

gotov s poštanskim sandučetom, napravio je đeram za izvlačenje vode iz 

bunara. To je bilo veliko olakšanje za Paulinu, koja je zimi morala da brine o 

nekoliko krava. Kad je Avgust završio s tim, odmah je prešao na izgradnju 

štale, pa je onaj tesar postao suvišan. Avgust je na svoju ruku proširio 

osnovni nacrt. Joakim je sada ipak shvatio da mu je potrebno mesto za telad, 

ali nije to hteo da prizna, pa je s drskom zajedljivošću upitao Avgusta: Šta 

zamišljaš da radiš? 

Pravim mesta za dva teleta, rekao je Avgust. 

Toliko! uzviknu Joakim. Tu ima mesta za šest teladi! 

Avgust je samo nešto promumlao. On je sproveo ono što je zamislio, a 

Joakim mu je pripretio strašnom osvetom kad štala bude gotova. 

I tako je Avgust bio svakodnevno zaposlen, živahan, neukrotiv i lud, ali 

uvek aktivan. 

A Edevart? Sam bog zna da li će na kraju morati da ode Hozei i Ezri, 

prepusti se njihovoj milosti i jede njihov hleb sve do svoje smrti. Živeo je od 

danas do sutra, spreman da uradi šta god je potrebno, ali ništa nije bilo 



potrebno. Ono što je njemu trebalo i što bi moglo da mu pomogne nije se 

moglo steći radom u jednom danu. Rak bi morao strpljivo da pređe čitav svoj 

dugački put unazad, da ponovo nađe svoju glavu. 

Dobio je pismo od Romea Knofa, vrlo dobronamerno pismo, ali ozbiljnog 

sadržaja: da li bi Romeo smeo da za njega proda Dopen, jer Edevart ionako 

tamo ne živi niti redovno obrađuje zemlju. Sused Karel ima sada dva velika 

dečaka i razmišlja da kupi Dopen za starijeg sina. Romeo je ponudio da uzme 

natrag one takoreći neupotrebljene krevete, za koje je Edevart još bio dužan, 

i pisao je da će prema svom najboljem znanju nastojati da se Edevartov dug 

u dućanu pokrije. Čamac se može prodati zajedno s imanjem, jer će biti 

neophodan novom vlasniku. Što se tiče vodopada, to pitanje ostaje za sada 

otvoreno, Edevart može i dalje da ostane vlasnik vodopada. Ako bi kasnije 

hteo da ga proda i ako bi Romeo postao kupac, onda bi se moglo razmišljala 

o tome da li da se tamo podigne mlin, a Romeo bi u tom slučaju rado postavio 

Edevarta za glavnog čoveka, kako je to predložio Avgust. 

Lepo dugačko pismo, koje se završavalo prijateljskim pozdravom oca i 

samog Romea. To je bilo tako neobično, ali Edevart je sada bio toliko bez 

korena da ga je ovo pismo stranog čoveka iz stranog mesta ganulo kao nešto 

domaće. Zaboravio je na dane i godine koje je tamo izgubio, pa je na trenutak 

osetio želju da se vrati. Joakim je na njegovu molbu napisao odgovor da on 

nema ništa protiv prodaje Dopena, i da Romeu zahvaljuje na njegovoj 

ljubaznosti. 

Eto, sada je ostao bez imanja na jugu, a ovde je imao dućan koji nije hteo 

da ima. I tako je svuda bio beskućnik! Poverio je stvar Avgustu, koji je 

klimnuo glavom i rekao: Moraš da pođeš sa mnom, Edevarte! Moramo 

obojica odavde! 

 

Dani su prolazili. Dograđena štala stavljena je pod krov i sada je trebalo 

urediti obore. Jedne lepe večeri Paulina je namamila Joakima da joj ulovi 

nekoliko riba, rekla je da su joj zaista potrebne, jer bez riba ne može da 

nahrani sve muškarce za stolom. To je izgledalo vrlo nedužno, ali svakako je 

bila zavera, jer su Avgust i Edevart radili čitavu tu noć tako da je znoj tekao 

s njih, i napravili su štalu kako su oni hteli. Paulina je došla da ih obiđe, sela 

je i posmatrala ih. Ali kad je Joakim trebalo da se vrati, ustala je i rekla da ide 

kako im ne bi smetala. 

Kad se Joakim pred jutro vratio kući, drugari su završili s velikim 

oborom za telad. Odvojili su prikladan prostor za dva teleta, a od preostalog 



prostora napravili su - obor za konja! Ni to im nije bilo dosta. Konj je morao 

da ima svoj ulaz, pa su otvorili i nova vrata! 

Joakim je zanemeo. O, ali možda je on i slutio šta bi moglo da se desi? Ko 

zna! Izgledao je kao da se ne može da stoji na nogama, ali je ipak progunđao: 

Pa zar ste vas dvojica sasvim poludeli! 

Krivci su ćutali. 

Pitam vas! Šta ste u stvari mislili? 

Šta smo mislili? bojažljivo ponovi Avgust. 

Zar nešto nije u redu? reče Edevart i poče da se izvinjava što nije znao 

da uradi bolje, pa je uradio samo ono što mu je rečeno. 

Onda je Avgust uzeo reč, smatrao je da je pametnije da govori slatko i 

ulagujući se: Vidiš, Joakime, konačno sam shvatio da si ipak u pravu bio ti, a 

ne ja. Prostor za telad je bio prevelik, pa smo ga razdelili za dve životinje. Zar 

ti se ne čini da je dovoljno velik? Rado bih čuo tvoje mišljenje. 

Joakim ga mračno pogleda: Da ne stojim ovde s ribama u ruci, ti bi već 

saznao moje mišljenje! 

Edevart, blago i uviđavno: Pa zar ne možeš da ostaviš te ribe na stranu? 

Avgust hitro nastavi: Na taj način dobili smo jedan prostor viška, to se 

ne može poreći, ali on je evo ovde, mi nismo pobegli s njim. 

Sada je izgledalo kao da se Joakim obuzdava kako ne bi počeo da urliče. 

Pokušavao je da otkači jednog bakalara, ali to je verovatno bilo samo 

nesvesno, pa upita: Napravili ste znači još jedan obor? 

Da, obor za konja. 

Za kakvog konja? 

Sada ponovo progovori Edevart: O, da li je to moguće! Ja sam mislio da 

ste se vas dvojica dogovorili šta je trebalo uraditi. Da sam znao kako ovde ne 

treba sagraditi obor za konja, ni prstom ne bih mrdnuo. 

Ali u tom trenutku Joakimu je uspelo da otkači tog bakalara, i on pljesnu 

sirovom ribom Edevarta po ustima. Kad je Avgust video šta se događa, 

sklonio se malo u stranu, da za svaki slučaj ima otvoren put. Edevart je stajao, 

pljujući i brišući lice. 

Joakim se okrete Avgustu i polako poče da mu se primiče: Ja ću već sutra 

da srušim ovu vašu štalu! Neću da me smatraju za budalu i da imam takvu 

štalu bez konja. 

Ne, konja moraš imati, priznao je Avgust. 

Kakvog konja, pitam te ja? 



Joakim je sada prišao toliko blizu Avgusta da ovaj malo ustuknu pre 

nego što je odgovorio: Edevart je mislio da ne možeš bez konja da obrađuješ 

imanje s pet grla stoke. 

Ja? zapanjeno uzviknu Edevart. 

Znači to je mislio Edevart? Da, on je pravi čovek za takve misli! besno 

reče Joakim. A ja nemam pet grla stoke, imam samo tri. 

Da, i jednu kravu u Hozeinoj štali. 

Otkud ti to znaš? 

To je ukupno četiri, reče Avgust. 

Da, to je ukupno četiri, gnevno ga je oponašao Joakim. Ali kako god 

okreneš, pet ih nemam. 

A onda sledeće godine nova krava, pa će ih biti pet, reče Edevart i hitro 

uzmaknu. 

Kog đavola pričaš - kakva sad nova krava? 

Edevart, braneći se: Pa to mi je rekla Paulina. Osim toga, tu je sad pet 

obora. 

Joakim je zanemeo. Paulina? rekao je. Šta ona zna o tome? Znači Paulina 

sad šuruje sa vama. Dobro je da znam! Da ne veruješ! Ali sada Paulina može 

do sutra da čekana svoje ribe, ali neće ih dočekati! Idem da ih razdelim 

pristojnim ijudima! 

Joakim je zatim izašao, ali tako da je naoko sasvim nedužno prošao blizu 

Avgusta i onda ga pljesnuo svežnjem riba po ušima. 

Na to su se sva trojica nasmejali, ali se Joakim i dalje pomalo gorko 

smejao. Otišao je dugim koracima do Martinusove kuće i tamo okačio ribe za 

kvaku na vratima... 

 

Naravno da štala nije srušena, Joakim je morao da otrpi da stoji gotova 

dok ne dobije konja, još je koješta morao da otrpi od Avgusta, tog izvora svih 

sumanutih ideja. Tako na primer nije uspeo da spreči Avgusta u tome da 

jedne noći dogradi uz staju dražesno mali kokošinjac, s motkom na kojoj 

živina može da sedi, i s posebnim ulazom za kokoške. Za ovo dobro delo 

Paulina mu je potajno zahvalila od sveg srca i obećala mu protivuslugu. A kad 

je Joakim zatražio objašnjenje, Avgust je samo rekao. Šta, zar će samo 

Gabrielsen da drži kokoške? 

Avgust je sve do svojih poslednjih dana u zalivu bio izuzetno 

preduzimljiv. Otišao je kod načelnika Karolusa i zatražio da se za poštansko 



sanduče u selu napravi pošta. Ne, Avgust nije hteo više da trpi takvo stanje, 

sanduče je već nedeljama stajalo ispred dućana, a u njega nije ubačeno još 

nijedno pismo. I to samo zato što u Poldenu nemaju poštu. Šta Joakim misli 

o tome? Joakim, koji je bio pretplaćen na neke novine, ali je mogao da ih 

dobije samo ako svake nedelje ode u crkvu i tamo ih podigne. Čemu to! 

Sada je ta stvar morala da dođe pred okružnu upravu. Joakim je tamo 

vodio zapisnik i obećao da će sastaviti zahtev u svom najboljem stilu: Polden 

je veliko mesto, ovde se sastaju sva okolna sela; župnik, načelnik i drugi koji 

pišu mnogo pisama, moraju da zalegnu za zgradu pošte, pre svega načelnik 

Karolus, koji je tako često pisao u ime zaliva okružnoj upravi i vladi, a osim 

toga tu je i dućan, preduzeće Edevarta Andreasena i Pauline, koja tokom 

čitave godine šalje pisma i velike novčane svote svojim dobavljačima. 

Tu nema nikakve dileme, rekao je Avgust. Mi moramo imati poštu! 

Da, Karolus to nije poricao, sve je bilo jasno. Dobro, rekao je, naravno. 

To će se raspraviti na sledećoj sednici okružne uprave. A tebi, Avguste, ide 

sva zahvalnost što si izneo tu ideju. Mogao bih svakog dana da pišem neko 

važno pismo i onda ga nosim kojekuda u svom džepu dok se ne izgužva i 

zaprlja pre nego što uspem da ga pošaljem. Da, pokrenućemo tu stvar meni 

se čini da je hitna. 

Siroti Karolus, svakako je želeo da učini nešto dobro, bio je ljubazan i 

dobronameran, ali nikada nije bio naročito bistra glava, a baš sada je sasvim 

potonuo u svoje brige. Imao je više nego dovoljno posla s onim što ga je već 

tištalo. Trebalo je obraditi imanje, žetva je bila pred vratima, a on nije našao 

nikog da mu pomogne osim Teodora, koji je imao kilu i nije mnogo vredeo. 

Osim toga, uskoro će se vratiti Ana Marija. Karolus je dobio pouzdanu vest o 

tome, pa je mozgao i zaplitao se u detalje kako treba da se ponaša kad se ona 

vrati kući. Ali svejedno, poštu moraju imati. 

Ja zaista hoću da vidim poštu kad se vratim! reče Avgust. 

Odlaziš? 

Da, odlazim. 

O? A kuda ćeš? 

Prvo ću malo da skoknem do Indije i Južne Amerike; treba tamo štošta 

da obavim. 

Do Indije i Južne Amerike! ponovi Karolus. Tebe onda dugo neće biti 

ovde u zalivu? 

Neće. Ali kad napišem pisma ili pošaljem gvozdenu kasu ili nešto slično, 

onda ću napisati Polden, pošta u Poldenu. Zato morate imati poštu. 



Avgust se spremio na put i otišao. Nije ubedio Edevarta da pođe s njim, 

ali to ne znači da je Edevart hteo da dočeka penziju u zalivu. Ne, i on je 

poželeo da ode, bio je i ostao lutalica, Polden mu ništa više nije značio. Ali 

nije bio u stanju da zatraži od Pauline novac za put, pogotovo jer je sad 

pomogla Avgustu da ode. 

Avgust je pošao u Bergen, da se ukrca kao mornar na brod neke 

okeanske plovidbe. Paulina ga je darežljivo opremila odećom; Ezra i Hozea 

došli su da se oproste, stari Edevartov otac uhvatio ga je za ruku i poželeo 

mu božji blagoslov na putovanju, a Joakim i Edevart su ga čamcem odvezli 

do pristaništa. 

Edevart, taj veliki brat i prijatelj, koji se lišio skoro svega na ovoj zemlji, 

reče: Dobro, sad gledaj da zaista odeš na brod i nemoj da traćiš vreme na 

nešto drugo! 

Avgust je samo rekao: Šteta što nismo napravili još veću štalu i što nismo 

u njoj odmah napravili i obor za svinje. 

Joakim ništa nije odgovorio na to. 

Kad su stigli u pristanište, parobrod redovne linije već se video u fjordu. 

Avgust je hitro povukao Edevarta u stranu i rekao: Ono što sam ti one noći 

priznao na sajmu - da smo bili četvorica oko nje i da smo je ubili - to je bila 

čista izmišljotina. 

Naravno. 

Kako bi uopšte mogao da poveruješ u to? Četiri muškarca - nikada nisam 

čuo tako nešto glupo. Mi smo ipak bili samo ljudi. I ne moraš da pričaš o 

tome! 

Ne pričam o tome. 

A zahvalan sam ti i što nisi otrčao po sveštenika. 

Nećeš ni to da pričaš! 

Ne. 

Jer sve je kako sam ti jednom rekao: bio bih anatemisan. Znam za nekog 

kome se to desilo, i taj je bio anatemisan sa svih lađa i svih luka. Niko nije 

hteo da plovi s njim. 

Ne treba da me opominješ, reče Edevart. 

Ulazite u čamac! uzviknu otpremnik... 

 

Braća su veslala kući. Razgovarali su o čoveku koga su ukrcali na brod i 

Joakim reče: Ima nešto čudno u njemu - da nije on možda čovek sa misijom? 



Kako to misliš? 

Ne, Joakim to nije umeo da razjasni - tako, neki čovek sa misijom. Sve u 

svemu, život u zalivu bio je u poslednjih dvanaest godina oplođen 

Avgustovim prisustvom. Dobra i loša vremena, vremena izobilja i 

rasipništva, vremena oskudice i nesigurnosti - sve se na kraju moglo svesti 

na njega. Još od dana kada je kao putnik oko sveta izronio iz dubine i mraka, 

zarazio je svaku dušu u zalivu i okolini, postao je izvor svega i svačega. 

Uradio je mnogo toga dobrog, reče Edevart. A Joakim, preduzimljiv 

mladi čovek koji čita novine i štošta, bio je istog mišljenja. Ali da nije on ipak 

na neki način bio oruđe...? 

Obojica su veslali čvrsto i snažno. Čamac je bio svojski natovaren, jer su 

sa pristaništa prevozili nešto robe za dućan, ali vreme je bilo lepo. Edevart je 

sedeo napred pa je Joakim mogao da vidi samo njegova leđa i zato je govorio 

slobodnije nego da je brat sedeo naspram njega. Edevart se malo začudio 

zbog te potrebe za razgovorom, a bilo je i nešto neobično u tonu Joakimovih 

reči, nešto više bratsko - ili možda ne toliko bratsko koliko osecajno. 

On je od takvog soja da nas je promenio, nejasno reče Joakim. Da, on nas 

je vukao gore, ali nas je i povlačio dole. Ne znam da li i ti tako misliš? 

Da, možda si u pravu, reče Edevart. 

Evo uzmi mene. Ja bih sasvim dobro živeo i bez konja. 

Ne, reče Edevart, ne bi. 

Eto ti ga sad! 

Veslali su i razmišljali, veslali i razmišljali. 

On je u svakom slučaju mnogo pomogao novom naselju, reče Edevart. 

Da, istina! uzviknu Joakim. Ali ima nešto čudno u svemu tome. On nam 

nije doneo mir i spokojstvo. Za nas je bio stranac i doneo je strane ideje u naš 

život. Sada su gore u severnim brdima počeli da gaje telad. Hrane ih neko 

vreme i onda prodaju za klanje. Dobijaju novac za to. 

I to je loše? 

Valjda i nije, reče Joakim. 

A zar je Avgust tome kriv? 

Pa možda je i kriv, na ovaj ili onaj način. Ovde je pre bilo mirno. Otac je 

bio siromašan, ali to nije bilo strašno, on je to ćutke trpeo i nije se žalio. Isto 

tako i majka. Sećaš li se, kad bismo joj nešto poklonili, ona nije znala šta bi s 

tim. I pamtiš li, kad bismo joj samo čabar vode doneli, ona je govorila da je 

činimo lenjom. A to je bilo kad je već bila bolesna. 



Edevart se sećao. 

Nešto je gadno i pokvareno sa tom teladi, reče Joakim. Prvo ih gajiš i 

upoznaješ ih, a onda ih šalješ finim ljudima za jelo! A kako je to bilo nekad? 

Gajili smo svoje životinje i voleli ih, i nikada se ne bi desilo da prodamo kravu 

a da ne znamo da li će biti dobro pažena i na novom mestu. Bilo je kao da 

rođeno dete dajemo od sebe. Ali danas više nismo takvi, promenili smo se. 

Edevart ne shvata sasvim šta se zbiva u malom bratu Joakimu, ali ipak 

odgovara: Da, promenili smo se. 

Nakon dužeg ćutanja Joakim reče: On nije imao ni oca ni majke, niti je 

imao dom. Kad se vratio kod nas, bio je stranac. 

U Edevartu poče da se rađa slutnja kako mlađi brat ima neku posebnu 

ideju sa svojom pričom, i to mu postade sasvim jasno kad Joakim odjednom 

upita: Šta ti misliš, Edevarte, šta bi se desilo kad nas dvojica, ti i ja, ne bismo 

sada imali ni roditelje ni dom? Onda ni nama ne bi bilo bolje nego Avgustu! I 

ciljajući sve više i više na Edevarta, on nastavi: Ne mislim da je nekome dobro 

ako je beskućnik i luta kojekuda. Mi treba da ostanemo tamu gde pripadamo. 

Edevart se ne smeje. On to shvata ozbiljno, razmišlja o tome i kaže: 

Pitanje je da li bi možda trebalo da pokušamo da otkrijemo gde u stvari 

najbolje pripadamo. 

Joakim: Pa zar ne pripadamo tamo gde smo rođeni i odrasli? Jer inače 

sigurno ne bismo bili tamo rođeni. A kako je bilo s Avgustom: on je prvo 

negde bio usvojen, ti to znaš, a onda ti ljudi nisu više mogli sebi da priušte da 

ga zadrže, pa je dospeo na neko drugo mesto, gde je imao ne samo više hrane, 

nego i bolju odeću. Ali posle tri nedelje je pobegao - vratio se na ono prvo 

mesto. I sam si čuo kad je to pričao. A sećaš li se kako je rekao da nikada u 

životu nije bio tako očajan kao tada kad je ponovo morao da ode s onog prvog 

siromašnog mesta? 

Edevart se seća. 

Joakim: Pokušati da otkrijemo gde u stvari najbolje pripadamo - da, on 

je imao prilike da to pokuša! Zar mi najbolje pripadamo tamo gde dobijamo 

više jela, bolju odeću i više novca? Onda naš otac i naša majka nije trebalo da 

žive ceo svoj život zadovoljni i zahvalni ovde u zalivu. Niti bi onda bili mnogo 

srećniji u životu od recimo Avgusta, ili... da, i drugih, koji lutaju kojekuda i ne 

spadaju nigde. Šta ti misliš o tome? 

Ne mislim ništa, promrmlja Edevart. 

Ima sad različitih ljudi gore u severnom kraju, koji neće više da ostaju 

kod kuće. Počeli su da štede za brodske karte, pa zato tako postupaju sa 



svojom teladi, a ponekad prodaju i kravu. Čuli su Avgustove gluposti i hoće u 

Ameriku. 

Mnogi misle da odu tamo, reče Edevart. 

Joakim: Ali ti sigurno nisi mislio o tome?  

Mislio, ne mislio - to se ionako neće desiiti. 

To je dobro! Beskrajna polja žita i gomila para, govorio je Avgust. Ali on 

nije odavde. On je samo povremeno boravio ovde. Gospod bog ga je pustio 

da slobodno luta naokolo. Mi ne postajemo srećniji od toga što možemo da 

jedemo više slanine. 

Edevart se okrete na svojoj klupi, pogleda bratu u lice i reče: Meni onda 

nije jasno zašto ti želiš pet krava, kad su otac i majka bili zadovoljni sa dve. 

Eto ti sad! reče Joakim. Ma sve ti je jasno! Pre svega, otac i majka su bili 

samo dvoje ljudi, ali nas je četvoro dece i treba nam više od dve krave. Osim 

toga, mi moramo da obrađujemo sopstvenu zemlju, norvešku zemlju, jer 

samo tako nećemo morati da kupujemo toliko hrane iz inostranstva i 

stenjemo pod porezima i drugim nametima. Ali to još nije sve. Najvažnije je 

da mi na taj način izbegavamo sudbinu koja je Avgusta zadesila kao dete: da 

zajedno s korenjem budemo istrgnuti iz sopstvene posne zemlje i presađeni 

u masniju - a uprkos tome čeznemo za povrakom u onu posnu. Čitao sam da 

nije uvek mast i bogatstvo ono što je merodavno, već da mast nikada nije ono 

glavno. 

Da, ti čitaš i čitaš, reče Edevart. Da li je to merodavno? 

Vredi nečemu. Ja đubrim morskim algama, a to sam negde pročitao. 

Mast? Ne znam da li si video onih pet malih topola što rastu kod plićaka? Ne, 

ti si prestao da hodaš naokolo. Ali tamo stoji pet malih topola. Četiri su baš 

izrasle i imaju guste krošnje, a peta je manja rastom i ima samo malo lišća. 

Meni je nje bilo žao i hteo sam da joj pomognem, pa sam jedne nedelje odneo 

tamo čabar kravlje balege, uklonio sam travu i nađubrio zemlju oko korenja, 

zatim sam je zalio, a onda opet namestio travu kako je bila. To je bilo u jesen 

prošle godine. Sada u leto - bože dragi, topolica se skroz sparušila, dobila je 

neki snežno- beli zrnasti osip po čitavom stablu, i lišća ima još manje nego 

pre. Vidiš, ona je dospela u nešto tuđe i nije mogla u tome da raste. 

Ali ni pre toga nije rasla. 

Jeste! Rasla je na svoj način, samo je bila sporija i manja. Ne može sve 

biti veliko. 

 



Kasnije u leto, kad je započela žetva, Edevart je radio naizmenično, malo 

sa Joakimom, a malo sa Ezrom, jer je obojici trebala pomoć. On se nije štedeo 

i bio je vredan radnik, izgledalo je kao da će zauvek da pusti korenje u zalivu. 

Nije više bio nešto posebno i veliko, ni brodar ni trgovac, bio je kao i svi ostali, 

i izgledao je zadovoljan što nije ništa posebno,. U dućan nije zalazio, ali je 

voleo da šeta Seoskim stazama. Očigledno je primio k srcu reči mlađeg brata, 

pa je otišao i dole do plićaka da vidi tih pet topola. 

Tako se odvijao život u zalivu, običan svakodnevni život bez velikih 

događaja, i tako se odvijao život u čitavom kraju. Nigde nije štrčala neka veća 

ličnost, mada je najveći ipak bio, uprkos svemu, Karolus, koji je živeo sasvim 

sam i dobio debeli trbuh. On je osim toga bio vlasnik imanja i nikom ništa 

nije dugovao. Da je tu postojao neki lekar, onda bi on bio najveći, jer lekar 

studira punih sedam godina da bi naučio svoju magičnu veštinu, a to se ne 

može reći ni za upravnika pošte, ni za orguljaša u crkvi. Ne, oni nisu imali 

ovde svog lekara, oni su lekara delili sa susednim selom, a on je stalno bio 

tamo preko. Ali išlo je sasvim dobro i na taj način. Život ide svojim tokom. U 

unutrašnjem zalivu kupovali su telad sa severa, crkvenjak Johansen pušio je 

svake nedelje svoju lulu idući na službu božju, a župnik je zatražio mesto na 

jugu. Zašto ne bi sve išlo svojim tokom! 

 

U avgustu je na grebenima u zalivu osušen bakalar, brodar iz Ofota 

isplatio je radnike i ponovo stavio nešto sitnog novca u opticaj. Siroti stari 

brodar! On je i ove godine mogao da kupi samo tri četvrtine tovara da bi imao 

novca za radnike na grebenima. A to je bilo žalosno. 

Teodor i Ragna su bili i ostali oličenje bezbrižne lakoumnosti. Teodor je 

pomagao pri žetvi kod Karolusa i radio je kako je umeo, nije bio najgori, a da 

ga Karolus nije hteo, svakako bi drugi mogli da ga upotrebe. Teodora to nije 

brinulo. On je uostalom veoma vešto umeo da šiša, pa je nedeljom posle 

crkve bio veoma tražen od čitavog sela. Dobio bi tako mnoge šolje kafe, a i 

nešto za jelo. Kad se ta bledunjava i neuhranjena figura ponosno šetala u 

svojim visokim čizmama i s džepnim satom koji nije radio, onda je to bila 

prava nehajna ovaploćena mešavina bede i sjaja. 

Ragna, mala Ragna, njegova žena, smatrala ga je možda nesposobnim u 

mnogo čemu, da, tako je ona gledala na njega, ali nije mu zvocala niti je 

besnela zbog toga. Ragna je bila u neku ruku zadovoljna. Pa zar nije od 

Edevarta dobila i nov materijal za haljinu, koju je sama sašila da može da ide 

u crkvu, a to je ipak bilo nešto. Dobijala je svake druge godine dete, ali je opet 

ustajala i bila ista stara Ragna. Kad joj je muž pričao o svojoj avanturi na 



sajmu, Ragna je možda pljunula i rekla: Sram te bilo! Tebi je taj debeli 

novčanik takoreći bio u ruci, pa ipak ništa nisi doneo kući! A Teodor je možda 

odgovorio: Eh, oboje bismo mogli sve da radimo bolje nego što radimo! 

 

Tada su se dogodile neke neočekivane stvari. 

Jedne nedelje popodne sedi Joakim i čita svoje novine, koje je doneo iz 

crkve. 

Umro je Papst! reče on. 

Papst je umro? uzviknu Edevart. Pročitaj! 

Bio je to dugačak članak o njegovoj smrti, takoreći posmrtni govor 

ispunjen tugom. Stari prodavač satova bio je dobro znana pojava na čitavoj 

obali i teško da je iza sebe ostavio i jednog jedinog neprijatelja. On je varao, 

da, naravno da je i to radio. Kružile su čak mnoge zabavne priče o tome kako 

je stari Papst umeo da baca pesak u oči sveznalicama, onima koji su dolazili 

i nazivali ga Mojsijem i tobože se razumeli u satove. On je prodao ljudima 

nebrojeno mnogo loših džepnih satova, koji bi radili samo dan-dva a onda bi 

stali. Ali Papst nije bio tako jednostavan kako je izgledao, on je osim varalice 

umeo da bude i sasvim drugi čovek. U Karmsundu je na primer poklonio 

veoma skupocen srebrni sat nekom mladiću, kojeg do tada jedva da je ikad 

video. A kad je to izazvalo veliko iznenađenje, Papst je rekao da taj mladić 

potiče od čestitih ljudi i da ima dobro srce. I gore na severu znali su ljudi 

slične stvari o Papstu. Odakle je to proizlazilo? Mnoge, često i okrutne 

prevare, a onda, sasvim neočekivano, nešto sasvim suprotno. On je često bio 

sasvim neposredno ganut nekim dobrim licem, i tada se sasvim odricao svoje 

zarade. Najbolje se slagao sa mladima, znao je kakvu vrednost ima lanac za 

sat na prsluku mladog čoveka, i često je davao na veresiju nekom momku 

koji toliko želi da ima sat. Sada tog časnog patrijarha nećemo više viđati na 

sajmovima duž obale, on je sredinom meseca umro u Trondhajmu. Veruje se 

da je iza njega ostalo prilično veliko bogatstvo, a zna se da je neki poznati 

advokat pre Papstove smrti pozvan kod starca, koji je tada već bio ozbiljno 

bolestan... 

 

Zatim se dogodilo da je Paulina jedne večeri ušla u sobu i rekla: Napolju 

u sandučetu je nekakvo pismo. Pogledala sam slučajno tamo i videla ga. Za 

tebe je, rekla je i dala pismo Joakimu. 



Ah, dragi bože, to je bilo neko malo zgužvano devojačko pismo, bilo je 

sigurno ubačeno jedne noći u sanduče. Kada ga je video, Joakim je pocrveneo 

i odmah izašao napolje. Ujutro je nestao. 

Sigurno je otišao gore u sevemo selo, rekla je Paulina. Tamo je neka 

osoba koja je htela da ode u Ameriku, ali biće da je sad odustala od toga. Gore 

u severnom selu ima ih tako mnogo koji samo čekaju Ameriku i štede novac 

za brodsku kartu. Videćemo da li će Joakim moći da je odgovori od toga! 

Da, to izgleda nije bio problem. Kad se Joakim vratio, pevušio je i činilo 

se da je postigao ono što je hteo... 

 

Dok je vreme tako prolazilo, jednog dana dogodilo se nešto što se ni 

najmanje nije moglo očekivati. Edevart je poštom primio veliku novčanu 

uputnicu. Poslao ju je advokat iz Trondhajma - četiri stotine kruna, kako je 

advokat pisao, jer novac se sada zvao krune i eri, a to je po dobrom starom 

računu bilo stotinu talira - iznenada i potpuno neverovatno od Papsta. Od 

Papsta! 

Naravno, Edevart bi pre nekog vremena zahvalio bogu za taj novac i 

pošao na put u Ameriku, jer se za to pružala izvesna zgodna prilika. Sada je 

ravnodušnije gledao na to i u prvi mah nije znao šta da uradi s novcem. Ne, 

on je pomišljao da ostane u zalivu, da živi i umre u zalivu. A šta drugo? 

Kakvo si dobro učinio Papstu? upita Joakim.  

Edevart zavrte glavom i odgovori: Ti mi reci! 

Pročitali su advokatovo pismo, bilo je kratko i jezgrovito. Dva reda: 

 

U skladu s poslednjom voljom trgovca satovima Papsta, šaljem 

vam četiri stotine kruna kao njegov dar. Potvrdite prijem. 

 

Joakim je napisao pismo i zahvalio se. 

 

Jedne nedelje došao je Ezra i upitao za Edevarta. Nije ga bilo, mora da je 

izašao u šetnju po poljima, kao što je to sada sve češće radio. Ezra je bio u 

crkvi i doneo je novine za Joakima. A imao je i pismo za Edevarta. Pismo iz 

Amerike. Proučavali su ga: žuti koverat nalik na kožu, tanak užurban rukopis, 

mnogo maraka i žigova. 

Pozvana je Paulina da pogleda pismo. 

Da ga spalimo? upita Joakim. 



Oboje ga pogledaše, a Paulina se uplaši i prošapta: Ne - nemoj to da 

radiš! 

Šta ti misliš, Ezra? upita Joakim. 

Ne znam, reče Ezra. 

Spalimo ga onda! 

Paulina ponovi: Ne, ne možemo to da uradimo! 

Joakim reče: Ja ću to uraditi. 

Uzeo je pismo i krenuo, ali je Paulina potrčala za njim i zadržala ga. Šta 

bi ti rekao da sam ja spalila tvoje pismo iz sandučeta? 

Joakim je razmislio i hitro joj vratio pismo. Radi šta znaš! Rekao je. 

Paulina bi mnogo dala da je mogla da vidi Edevartovo lice dok je čitao 

pismo, ali on je otišao u svoju sobicu i dugo ostao tamo. Kad je popodne 

došao na kafu, izgledao je kao i uvek, bio je škrt na recima i odsutan duhom. 

Onda je ponovo otišao u polja. 

Nisu više mnogo mislili na Edevarta i pismo, jer je došao Karolus i bio je 

neobično uznemiren. I on je bio u crkvi i konačno dobio vest o Ani Mariji: ona 

je već bila na putu i trebalo je da stigne prvim brodom redovne plovidbe. 

Karolus je potonuo u duboke misli; to je bila ozbiljna stvar, i hteo je da 

njegova desna ruka Joakim pođe s njim kad ode na pristanište da je dočeka. 

Da, Joakim to nije mogao da odbije. Znači prekosutra, rekao je. Uzećemo 

Edevartov čamac. 

Ali i ja imam čamac, reče Karolus. Zašto ne bismo izvukli moj osmerac iz 

kolibe za čamce? 

A zašto bismo to radili? 

Ne znam. Možda ona ima kojekakvog prtljaga. 

Joakim to nije razumeo i ništa nije rekao. 

Bilo bi joj udobnije u osmercu, rekao je Karolus. Ah, bio je potpuno van 

sebe, toliko je mozgao o njenom dolasku da je postao sasvim izgubljen i 

bespomoćan. 

Uzećemo Edevartov čamac, reče Joakim... 

 

U utorak ujutro su odveslali. Karolus je i dalje bio uznemiren, ali se 

Edevartov čamac pokazao kao dovoljno velik. U njega je sela žena iz zaliva, 

Ana Marija, prilično je dobro izgledala, spokojna i s paketom odeće pod 

rukom. Pružila je muškarcima ruku i pozdravila ih, a Karolus se nasmešio, 

crven i u zabuni, i zamolio je da sedne na klupu uz kormilo. Zatim su zaveslali. 



Kakva žena, ta Ana Marija! Malo se promenila za sve te godine, možda je 

čak bila u istoj haljini u kojoj je tada otputovala, lepa je i ozbiljna. Karolus je 

ćutao i nikako nije mogao da se osmeli i nešto kaže, pa je Joakim upita: Kakvo 

je vreme gore na severu? 

Lepo, reče ona. O, pa to si ti, Edevarte. 

Ne, reče Karolus, to je Joakim, njegov brat. 

Joakim? reče ona. I već toliki čovek? Da, vreme leti. 

Kakva žena! Nije plakala niti se smejala, bila je ista kao i pre nego što je 

otputovala, mora da joj nije bilo tako loše. Ti si se ugojio, rekla je svom mužu. 

Ah, već sam pravi krmak! preterivao je on i pretvarao se da je potišten 

zbog toga, mada nije imao ništa protiv velikog trbuha, koji ga je činio 

važnijim. 

Pitala je za novosti u zalivu. Muškarcima je bilo pomalo teško da nešto 

ispričaju, jer su stalno morali da računaju koliko je dugo bila odsutna. Da, 

ovde se sada svake godine suši riba na grebenima, rekli su. 

To znam, prekide ih ona. 

Mnogi su se poženili, a neki su pomrli - neki od tih događaja desili su se 

još pre njenog odlaska; od onda je umro Martinus, a Teodor se oženio 

Ragnom. 

A onda je Gabrielsen bankrotirao, ali sad imamo dućan u zalivu. 

Ana Marija, zainteresovano: Nije valjda tvoj, Karoluse? 

Ne, nije njegov. Edevart... Paulina... 

Zamisli, mala Paulina, bila je tako sićušna. Da, vreme leti! 

Da, reče Karolus koji se malo pribrao. A sada bi trebalo da dobijemo 

poštu, ja ću to da sredim u okružnoj upravi. Zašto ne bismo i mi imali poštu 

kao oni u unutrašnjem zalivu? 

Ana Marija nije bila zainteresovana za poštu. 

Joakim reče: A pre kratkog vremena otputovao je Avgust. 

Koji Avgust - a, onaj... 

Štošta je doznala i sada je donekle bila upućena u prilike u zalivu. Kakva 

žena! Kako je samo bila pribrana! Ni najmanje nije bila zabrinuta zbog toga 

što se vraća iz zatvora. Iz Ane Marije uvek je zračila neka nadmoć i 

samosvest, ona će sasvim sigurno vratiti sebi svoje pozicije. Karolus je u 

svakom slučaju bio zadovoljan što se nije vratila kući sa suzama i zagrljajima 

i velikom galamom. Jedino je zbog kojekakvog govorkanja možda trebalo da 

ima malo više prtljaga, kad je već tako dugo bila odsutna. 



Edevart je postajao sve povučeniji, sve je manje razgovarao sa ljudima, 

pa su se pribojavali da će jednog dana samo otići svojim putem. Posetio je 

Hozeu u novom naselju, uzeo na ruke njenu majušnu devojčicu i dao joj 

novčanicu od deset kruna, da joj majka nešto kupi. Hozea je pljesnula 

rukama, ali Edevart je rekao da je to doduše deset kruna u nekakvom novom 

novcu, a u stvari su to samo dva i po talira. O, ti si uvek bio tako dobar prema 

svima nama! reče Hozea. Ove reči mora da su ganule Edevarta, jer se naglo 

okrenuo i otišao ne rekavši zbogom. 

 

Joakim i Paulina su većali šta da učine. Razgovarali su šapatom, ali su se 

uprkos tome bojali da ih neko ne čuje. 

Trebalo je da spalimo pismo, reče Joakim. 

Da, složila se Paulina. 

Jer ono mu nije donelo nikakvo dobro. 

Nije. 

Kad bismo samo mogli da ga zadržimo još malo ovde, dok ga to ne prođe! 

Ramišljala sam, reče Paulina, ta mudra i okretna Paulina, da od njega 

pozajmim taj novac na neko vreme... 

Da, kad bi sam mogla! 

Tako bih nakupovala robe za Božić. 

Da! Tačno! To je spas! Jer Edevart to nikad ne bi odbio, on nikada nije 

govorio ne... Joakim se osetio takvo olakšanje da se nasmejao. To je bilo 

najbolje što su mogli da smisle, to je bio jedini izlaz. Zatim je rekao da mora 

još noćas u severno selo, to je nešto važno, žuri mu se, reč je o posadi za 

ribarenje ili tako nešto. Ali vratiću se do sutra ujutro, rekao je... 

 

Ali ujutro je Edevart nestao. Mora da je čuo kako Paulina hoće od njega 

da pozajmi novac, ili je to nanjušio. Kad se Joakim vratio kući i nije našao 

svog brata, odmah je potrčao dole do koliba za čamce, tamo je stao i nemo 

gledao - čamca nije bilo. 

Da, tako je i ranije odlazio. Bez oproštaja. 

Sumoran dan. Pozvali su Ezru i rekli to starom ocu, bili su tako tužni kao 

da je neko umro. Hozea je glasno plakala. Ali možda je on samo nekim poslom 

odveslao negde, pa će se opet vratiti? 

Ali on se nije vratio - dugo, dugo se nije vratio. 
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