МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЋ
ЛАЈАЊЕ НА ЗВЕЗДЕ
1.
СТАРЕ КУЋЕ
„Здраво, Филозофе!“
Смешног ли ословљавања, зауми Михаило Кнежевић.
„Здраво, Филозофе! Кнежевићу! Михаило! Кућо стара. Препознао бих те у
милионима!“
„Здраво! То си ти! Толико времена је прошло и нисам те од прве препознао!“
„Срушили су Салку посластичарницу! Сећаш се како је Милић Гавранић, знаш
Тупу, појео тридесет баклава за опкладу! После смо га возили хитном помоћи!“
„Замало га нисмо угушили, пола разреда се спаковало у хитну помоћ, као да му се
нађемо.“
Слобеновић је причао:
О породици!
О стану!
О жени, војном лицу!
Михаилу пада на памет:
Могло се десити да не матурирам те године.
Били су у трећем разреду.
Целу јесен и зиму имао је хроничну кијавицу. Досадну али и са извесним
предностима.
Могао је својевољно кихнути колико пута зажели. Нарочито му се, по жељи,
кихало на часовима кад се прозивало и испитивало за оцене.
Ниједан професор није сачекао да тридесет пута кихне.
И најстрпљивији су га око петнаестог кихања слали кући на чајеве.
Рекорд је држао професор Ратковић, на чијем је часу кихнуо 29 пута.
Михаило је ту сам био „кривац“.
Професор Ратковић је имао прикључни апарат да боље чује, који је по вољи
укључивао и искључивао.
Михаило није знао да ли је професор „прикључен“.
Професор се укључио после осамнаестог кихања.
Први мирис који је Михаило осетио тога пролећа, био је мирис Маринине косе.
Марини Шимун је у априлу коса чудно замирисала.
Ноздрве су му се шириле, очи су му биле немирне, а лице му се час јапурило, а час
у таласима бледело.
„Филозофе, шта ти је?“ – питао га је Милић Гавранић, звани Тупа.
„Јак мирис! Осећам јак мирис јабука!“
И Милић је омирисао околину.
„Мирише Маринина коса! Шампон са мирисом јабука...“ – открио је, гледајући
брижно Михаила:
„Шта ти је, човече?“
Михаила је хватала блага несвестица и одједном му је шикнула крв из носа.
Цео први час се после држао за нос у школском WC-y.
За нос се држао десном руком, док му је лева била увис дигнута са цигаретом међу
прстима окренутом на унутрашњу страну, кад је ушао професор Милош Петровић.
Професор се чудио толиком диму. „Дими се и кад никог нема. Зидови купе дим па
га испуштају.“ – професор је угледао Михаила: „Звизнуло те!“ „Шикнуло је само од себе.“
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„Пратећа појава младости: хипертензија. Претерани прилив крви из дупета у главу.
Само, што тебе да то изненади?“
„Ева и јабука – у шампону.“
„Љубав? Дешава се.“
„Пушиш?“
„Не пушим.“
„Онда пази да ти се рукав не упали.“ – рекао је гледајући у зидове:
„Не ловим ја ђаке који пуше... Доста је што то други раде... Свратио сам само на
изложбу.“
Професор је загледао записе и загонетне цртеже.
„Волим примењену уметност.“ – професор је читао:
Професори хватају на знање.
Моле се професори да не улазе без велике нужде...
не улазимо ни ми у професорску зборницу...
Овај зид има ваше уво, професоре, зна се и чије...
Кад се Михаило вратио у разред, био је сигуран: поново осећа мирисе.
Сео је иза Марине и већ петог часа био је потпуно
омамљен.
У Марину је почео да пиљи другим очима. Развалио је очи! Шapao је.
Почео је све на њој да прижељкује – лепшим.
А лепог је доста било за уочити.
Уз све необичне и зачорљиве околности.
Ошинуло га добро.
Међу очи.
Жижио је у њу нетремице и ловио је њене безначајне погледе по разреду.
У њима је тражио смисао који је желео да нађе.
Руку на његово срце, смисла није било.
Он га је, међутим, све више налазио.
Откривао је скривену лепоту.
Три године у гимназији седео је иза ње.
Једанаест година су у истим разредима.
Становала је коју кућу даље од њега, у старом граду који су као ненасити
прождрљивци сваке године јели солитери.
Њен уњкави и размажени глас је годинама опонашао.
Сада му је тај глас био благозвучан. Одлучио је да је освоји иа невиђен начин,
највећом могућом жртвом:
Пашће с њом из хемије.
Професор хемије Милош Петровић је био далеко од оног што се зове особењаком,
задрибалдом и закералом.
Професор Петровић је првог дана сваке школске године одлазио у књижару.
Куповао је свеску на коцкице.
Листове свеске је делио на разреде.
Прве школске недеље, поподне, професор Петровић је носио по неколико
разредних дневника кући.
Узео би лењир и, са врхом језика у зубима, шпартао свеску.
Првих седам коцкица сваке две стране, у два реда, биле су за име и презиме сваког
од ученика.
Имена ученика је исписивао калиграфски.
По дванаест коцкица у два реда за сваког – за свако тромесечје.
По једна коцкица за недељну оцену.
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У горњем реду – за усмени одговор.
У доњем – за писмену вежбу.
Усмени одговори и писмена вежба су били наизменични.
Професор Петровић је имао веома широку скалу оцењивања ученика, децималну.
Он је ученицима одозго скратио једну оцену, али је зато продужио доле.
Укинуо је петицу и увео нулу.
„За чисто пет“, – причао је: „хемија још није откривена да би се знало. За 4,88
знали су професори хемије по факултетима. За 4,50 знају професори хемије по школама, и
то средњим. За 4,20 знају студенти треће и четврте године хемије. Ђаци гимназије, уз сво
гледање кроз прсте, могу добити највише 4,00.“
Професор Петровић је увек оцењивао на два децимала.
Имао је 400 оцена.
Пола негативних од 0,00 до 1,99 и пола позитивних.
Равне части.
Оцене је уписивао у коцкице танким рапидографом и уз помоћ лупе, асистирао му
је врх језика, ради прецизности.
Уписивање је трајало близу минуте, колико, најчешће, и ђачки одговор.
Тражио је кратко и без врдања.
Чудно да је овај тако разложан и темељит професор био страх и трепет гимназије
„Милутин Ускоковић“.
Више страх.
Марина је из хемије, кад се све зберу, имала оцену у просеку: 0,18.
На крају априла јој је недостајало – 1,82 до прелазне двојке.
Михаило је био једини ђак гимназије који је непрекидно имао четири.
Био је професору Петровићу частан пример и пред ђацима и пред родитељима и
пред разредним и наставничким већем:
„Може се хемија знати, на пример, Кнежевић“. Оцену код професора Петровића
није било лако добити, али је ништа лакше није било ни покварити, Михаилу нарочито,
јер је био професоров љубимац.
Два пута у редовном испитивању није знао. Професор му је оба пута стављао
рапидографом тачку, која се без лупе није ни видела.
На два писмена испитивања исписао је такве глупости да професор није имао куд:
дао му је две нуле:
„У каквој ли си ти великој нужди? Имаш две нуле!“
Средином маја професор је прозвао Кнежевића, да утврди оцену.
Михаило је тада, у просеку, имао око 1,57, за тромесечје, и ћутао је.
Професор га је напросто молио да одговара:
„Хајде, шта је? Је ли ти неко забетонирао уста?“
Није лако човеку кад му занеми школски пример. Рекао му је како добро зна да је
он осетљив:
„Знам и да те зову – Филозоф. Сад те ухватило, али проћи ће!“
Ћутао је.
Другови су га, колико завидљиво, толико и подругљиво гледали.
„Ја знам шта знаш. Ево, ја ћу да одговарам. Ти реци је ли тако или није?“
И почео је да одговара.
Поново је предавао минерале.
Кад је завршио молећиво га је погледао:
„Је ли тако?“
„Није!“
„Шта?“
„Све!“
„Шта могу?“
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Професор је десет минута испуњавао преостале коцкице нулама, које су, уз
изведени просек 1,57, представљале неку милионску цифру.
„Ти си заведен! Коначно! До августа!“
„Добро дошао међу алхемичаре. Ми толико мешамо формуле, да неће бити чудо
ако направимо злато...“ – поздравио га је Младен Лозанић.
„Ако га и направимо нећемо знати да је то злато... то је малер...“ – алудирао је
Слобеновић на Лозанићев надимак Малер.
„Већ сам га открио: Ћутање је злато!“ – Михаилу се златио поглед у коси Марине
Шимун.
Док је Михаило Кнежевић замишљао себе у будућем времену глагола – волети, тај
глагол је у Маринином првом лицу презента гласио:
„Удајем се!“
Неколико дана пре краја школске године Марина се удала за свог ближег суседа,
слагача у локалној штампарији, главног шмекера Моравских Карловаца, Мићару званог
Верзал.
„Овом изгрева месец на темену“ – рекао је Слобеновић на свадби, где се
опроштајно нашао цео разред, који је младожењу само једном погледао са висине:
„Нисам месец приметио док је стајао, сад кад седи, видим да сија, још је прва
четврт, али ће скоро бити пун.“
Разред се осећао потуљеним, као да се Марини нешто страшно догодило.
Михаило Кнежевић је запамтио здравицу младожењи:
„Здрав си, младожења!
Алат имаш, занат знаш,
Немој да се обрукаш “.
2.
ПОПРАВНИ ЛЕТ
„Кнежевићу! У последњу клупу! Пет клупа около да не видим никога! Целог лета
сам се домишљао – зашто ли си драговољно пао. Сад ми је синуло! Да би други могли да
препишу од тебе. Прочитана је тактика! Ја другарство ценим! Али то је лажно другарство!
Није се мајци родио тај ко код мене препише писмену вежбу! Ко успе, свака част! Скидам
капу, коју не носим!“
„Професоре, имате ли трему од нашег поправног?“ – изазивао је Чедомир Панић.
„Пита мене мајка: Шта очекујеш? А ја, њој: Да препишем, ако професор не
примети.“ – храбрио се Видосав Марковић.
„Мало сутра! Мало јуче!“ – одговарао је професор:
„Пре ћете изазвати временске непогоде, него преписати!“
Професор хемије Милош Петровић је и поправни испит поделио на два дела:
писмени и усмени. Он је то, додуше, и морао.
Више од пола ученика гимназије „Милутин Ускоковић“ падало је из хемије.
Да би их све испитао, требало би поправне испите почети одмах по завршетку
школске године.
Разуме се: то се није могло.
Сваки ђак, који је, на писменом, за који децимал добијао више од два, ослобађан је
усменог дела поправног испита из хемије.
Природно је било да се ђаци довијају на све могуће начине да препишу писмену
вежбу.
Професор је улагао натприродне напоре да их спречи.
„Ко препише, свака част. Ђачко је да покушају, моје је да их спречим!“ – према
значају писмене вежбе, професор се довијао колико и ученици – и више!
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Поправни писмени се обављао у великој свечаној сали гимназије „Милутин
Ускоковић“.
Тако је сваки ученик имао своју клупу, а између сваког, бар по две празне клупе.
Претпоследњег часа минуле школске године, професор Петровић је саопштавао
ученицима који ће се појавити на поправном испиту које услове морају задовољити:
– Обавезан долазак без икаквих књига, свески и папира.
– Понети само оловку.
– Без обзира на временске прилике сви морају бити у кошуљама кратких рукава.
– У салу се улази са изврнутим џеповима, уз показивање руку и уз обавезно
задизање ногавица на панталонама.
„Папир ћете добити на улазу и прво ћете исписати своје име и презиме. Писмена
вежба траје колико и један час, ако је не скратим због сумњивих околности. Ко заврши,
може изаћи. Папир се не предаје, него се оставља на клупи. Да знам ко је све где седео!
Први ће полагати старији разреди, па онда млађи, по реду!“
Преко две трећине ученика III2 затекло се на овом поправном испиту.
Сви су имали хемијске оловке.
Професору Петровићу су оловке биле сумњиве. Наредио је да се отворе и у свих
осамнаест је лично завиривао. Око мина је нашао, у неколико оловака, замотане цедуљице
са формулама.
Очи су му чудно сјајиле, док се победнички смешкао, као да је био захвалан
власницима цедуљица. Овлаш је бацао погледе по цедуљицама које је запленио.
На једној је приметио погрешну формулу, што га је развеселило.
Обавезну комисију за полагање поправног испита из хемије чинили су, поред
предметног професора, још два професора.
Били су то: професор телесног васпитања Стевић, разредни старешина и професор
општег техничког образовања Милетић.
Професор Стевић се наслонио на прозор и током часа је био физички у сали, а
погледом и мишљу напољу. Професор Милетић је био школски чистунац. У џепу је носио
кутију са сумпорним сапуном и пљоску са раствором хипермангана, коју је свако јутро
пунио.
Стално је брисао руке, било где да уђе или изађе.
Свака врата и врата свог стана отварао је облажући кваку марамицом или тоалет
папиром.
Звонце увек притиска лактом.
У школи се његово тачно знало, до детаља:
Изађе из наставничке канцеларије, носи дневник под пазухом и брише руке.
Дневник испод пазуха испушта умешно на сто на рикну да се раскрили приближно
где треба. Упише час и брише руке.
По упису часа, обавезно је вадио црне чиновничке донадлактице и навлачио на
рукаве.
Ако би током часа било шта додирнуо, машао се марамице.
У сваком џепу је имао по више марамица.
Дневно је употребљавао десетак освежавајућих марамица, по утврђеном редоследу.
Да би одржао редослед, марамице су биле различите и по боји и по мирису.
За време часа никада није седео.
И час је уписивао стојећи.
Уписивао га је врхом пера, не ослањајући руку ни на шта.
Исто је и оцену уписивао, са извесним гађењем према тим замрљаним странама
дневника.
Током часа је шетао и то тачно средином између школских клупа, трудећи се да
ништа не додирне.
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Руке је држао подаље од тела, полусавијене, као што то чине глумци у каубојским
филмовима непосредно пред потезање у двобоју.
И најрасније псе и пудлице је обилазио у широком луку.
Све је држао на дистанци, јер се руковања клонио. Од женидбе је одустао због
блиских контаката: „Љубљење, која је то размена бактерија! По принципу спојених
судова!“
Професор Милетић је предано шетао салом.
Био је врло срећан што је шетачка стаза између клупа била толико дуга. Приметно
му је сметало што је и професор Петровић шетао, те се, при размимоилажењу, мучио да не
додирне ни професора Петровића, ни клупе. Искретао се и ишао укосице, боком.
„Одлично! Ништа не покушавате? Знате да ми неће промаћи!“ – професор Петровић је био
у праву. С ве му је било сумњиво, и професори Милетић и
Стевић тако је и њих сумњичаво загледао.
Негде пред крај вежбе, професор Петровић је ухватио професора Милетића.
Лист је лепршао окачен чиодом о чиновничку донадлактицу, испуњен са стотинак
ситних формула. Колега, куд гледате?“
„Откуд ја знам?“ – професор Милетић је марамицом
брисао надлактицу и црвенео:
„Ја се не примичем никоме!“
„Важно је да није стигло до оног коме је послано! Доста. Сви руке горе. Устаните.
Рекао сам да ћу прекинути! Колико сте стигли, толико! Уосталом, већ је скоро и крај!
Излазите, један по један.“
Пре него што је ико изашао из разреда, професор
Стевић је одскочио од прозора и потрчао ка вратима:
„Неко је полетео, доле на првом спрату!“
Гордана Ђокић, ученица II1 прописно се угрувала. Полагала је латински код
професора Ратковића. Професор Ратковић је имао обичај да искључује
свој слушни апарат ако му ђак не одговара како треба.
Ископчавање је, најчешће, пропраћао наглашеним речима:
„Нећу да слушам лупетања!“
Овога пута ништа није рекао, али је искључио слушни апарат.
Ђаци су говорили да је Гордана знала.
Комисија и професор Ратковић су јој, накнадно, дали четири.
Да ли је Гордана рекла нешто што је професор сматрао лупетањем, или је
професору звонило уво?
Несрећом, Гордана је била добра гимнастичарка и тако јој прозор није представљао
никакву висину, одлепила се из корака.
Срећа је, ипак, хтела да је испред школе кестен пустио гране, које су се нашле на
дохват руке прве гимнастичарке гимназије „Милутин Ускоковић“.
Михаило Кнежевић је после срео професора Ратковића, рекло би се потресеног:
„Младићу, да ли си негде видео професора Ратковића?“
„Нисам!“
„Хвала!“
Професор Ратковић се повратио:
„Младићу, извини, питао сам те нешто неразумно, да ли си видео мене... У ствари,
ја сам хтео да те питам: да ли знаш где станујем?“
Писменом вежбом сви ђаци из III2 су постали матуранти.
До усменог није дошло.
Професор Петровић је сумњичаво вртео главом, али зар да посумња у себе, зар
неко може код њега преписати.
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А 19. августа, увече, уочи поправних испита, дуго су светлели прозори велике
свечане сале гимназије у Моравским Карловцима.
Гимназијски фамулус Раденко – Раћа је сређивао салу за писмене вежбе из хемије,
а помагало му је неколико ученика из III2.
Oни су ову своју „поштену испомоћ“ платили флашом „Рубина“.
Испомоћ је трајала до неко доба ноћи. Толико, колико је требало да се понешто
запише на свакој клупи обичном оловком.
Нешто, што је видљиво само са двадесетак сантиметара и брише се потезом
влажног прста.
„Сви сте положили. Сад – што је, ту је. Не верујем да сте преписали. А сумњиво
ми. Рекао сам свака част. Јесте преписали или нисте? Шта је у питању?“
„Знате оно ‘мало јуче’, што сте ми рекли? Е, то је у питању!“ – разуверавао га је
Видосав Марковић.
Извор: Милован Витезовић, Лајање на звезде, Завод за уџбенике, Београд, 2013.
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