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ПРВИ ДЕО



I

БЕЛА

Путовао сам поштом из Тифлиса.1 Моје таљиге биле 
су слабо натоварене; био је ту мален кофер, до по-
ловине напуњен примедбама о Грузији. Већина ових 
бележака, срећом по читаоце, изгубила се, а кофер 
с осталим стварима остао је, мојом срећом, здрав и 
читав.

Сунце је већ почело залазити за снежне горе, 
кад сам ушао у Којшаурску долину. Осетски кочијаш 
непрестано је гонио коње, да би се за вида могао по-
пети на Којшаурску гору, и певао је колико га је грло 
подносило.

Красна је та долина! Са свих страна непри-
ступачне горе, црвенкасте стене, окићене зеленим 
бршљаном и украшене високим платанима, жуте 
пукотине, излокане водојаже; а тамо горе, сасвим 
горе, златни поруб од снега, а доле, загрливши се са 
другом неком водом, која са хуком продире из црне и 
магловите гудуре, кривуда Арагва, као сребрна нит и 
блиста се као змија својом кожом.

Дошавши под Којшаурску гору, зауставимо се 
код хана. Ту се бучно гураше двадесетак Грузина и 
планинаца; недалеко се зауставио карван камила 
ради конака.

1 Данашњи Тбилиси, главни град Грузије.
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Морао сам најмити волове да ми извуку таљиге 
уз ту проклету гору, јер је већ била јесен и поледица, 
а уз гору има до две врсте2 ићи.

Најмим дакле шест волова и неколико Осета. 
Један од њих упрти мој кофер, а други помагаше во-
ловима једино дерањем.

За мојим таљигама вукла су четири вола нека 
друга кола, сасвим лако, иако су ова била до врха на-
товарена. Томе сам се дивио. За колима је ишао гос-
подар, пушећи на малену кабардинску лулу, сребром 
оковану. На њему је била официрска горња хаљина 
без еполета и черкеска шубара. Могло му је бити око 
педесет година. Мрка боја на његовом лицу покази-
ваше да је одавно упознат са закавкаским сунцем, а 
пре времена оседели бркови неодговараше његовом 
крепком ходу и бодром изгледу. Приђем и поклоним 
му се. Ћутећи одврати ми поздрав и пусти густ облак 
дима.

– Ми као да заједно путујемо!
Он се опет ћутећи поклони.
– По свој прилици, ви идете у Ставропољ?
– Јесте... С владиним добром.
– Али, молим вас, кажите ми, како то да чети-

ри вола као од шале вуку ваша теретна кола, а моја 
празна једва се мичу уз шест волова и толике Осете!

Он се лукаво насмеши и пажљиво ме погледа.
– Ви као да нисте одавно у Кавказу?
– Има годину дана – одговорим.
Он се опет насмеши.
– Дакле, како је то?
– Тако! То вам је погана скотија, ти Азијати. Ви 

2 Врста је стара руска мера за дужину, растојање. Једна врс-
та има 1066,7 метара.



11

мислите да они помажу што се деру? А ко ће знати 
шта се деру? Волови их разумеју; упрегните их, ако 
хоћете, и двадесет, па нека вичу на сву меру, волови 
ни да ће маћи... Страшни су то лупежи. А шта ћете 
с њима? Воле само путницима празнити кесу... Раз-
мазили су их, лопове једне! Видећете, још ће од вас 
искати да их частите. Ја их већ знам, мене неће об-
манути!

– А ви већ одавно служите овде?
– Давно богме, служио сам овде под Алексијем 

Петровићем Јермоловим – одговори поносито. – Кад 
је он дошао на кордон, био сам потпоручик, и под 
њим сам добио два чина за дела против планинаца.

– А сад?
– Сад сам у трећем линијском батаљону. А ви, 

ако смем питати?
Ја му се кажем.
На томе се наш разговор сврши и ћутећи пођос-

мо даље један поред другог. Наврх горе нађосмо сне-
га. Сунце је зашло и ноћ дође за даном без сутона, 
као што је већ уобичајено на југу; али уз бели снег 
лако смо могли распознавати пут, који је непрестано 
ишао узбрдо, иако не више тако стрмо.

Дам метнути кофер на таљиге, упрегнути коње 
на место волова па се последњи пут окренем долини; 
али густа магла, која је из гудура куљала, сасвим је 
покривала и већ нам никакав звук отуда не допираше 
до ушију. Осети са халабуком окружише ме иштући 
напојницу; али штабни капетан тако се горопадно 
продере на њих, да се онога часа разбегоше.

– Ето какви су! – рече – ни хлеба не уме руски 
рећи, али је научио: „Официр, дај напојницу.“ Ми-
лији су ми и Татари, бар нису пијанице.
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До станице остаде нам још једна врста. Свуда 
наоколо било је тихо, тако тихо, да би по зујању ко-
марчевом могао познати куда лети. Слева се црнила 
дубока гудура; за њом и пред нама тамно сињи вр-
хови гора, издрти као браздама, покривени таванима 
снега, видели су се спрам бледог обзорја, на коме је 
трептала последња светлост. На тамном небу поче-
ше трептати звезде, и чудно ми се чинило да су мно-
го више него код нас на северу. С обе стране друма 
стршило је голо, црно камење; овде-онде испод снега 
виђаше се по какав шипраг, али се не мицаше ника-
кав сув листак, и мило је било у сред ове мртве при-
роде слушати како дувају уморни поштански коњи и 
како неједнако звечи руско звонце.

– Сутра ће бити красно време! – рекох.
Штабни капетан не одговори ништа већ само 

пружи прст на високу гору што се баш пред нама 
дала.

– Шта то? – запитах.
– Гут-гора.
– Па?
– Погледајте како се пуши.
И заиста, Гут-гора се пушила; по њеним боко-

вима виле су се лаке магле, а на врху је лежао црни 
облак, тако црн да је на тамном небу изгледао као 
каква пега.

Већ смо угледали поштанску станицу и кровове 
колиба око ње, пред њима су трепериле миле ватре, 
кад наједанпут дуну влажан, хладан ветар, гудура за-
хуји а ситна се киша спусти. Тек што огрнух бурку3, 
а снег завеја. Са неким поштовањем погледах штаб-
ног капетана.

3 Козачка кабаница.
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– Мораћемо овде коначити – рече он нешто 
зловољан – код такве вејавице не може се преко 
брда. Да није било лавина на Крестовој? – запита ко-
чијаша.

– Није било, господине – одговори Осетин ко-
чијаш – али многе тек што нису пале.

У поштанској кући није било собе за путнике, 
зато нам дадоше конак у чађавој колиби. Позовем 
свог сапутника на чај, јер сам имао са собом гвоздени 
самовар – једино уживање на путу по Кавказу.

Колиба се једним крајем наслањала на стену. 
Три клизава, мокра степеника воде ка њеним врати-
ма. Пипајући уђем и набасам на краве, јер у тих људи 
штала је на месту трема. Нисам знао куда да се окре-
нем: овде блеје овце, тамо режи пас. Срећом блесну 
на страни слаба светлост, те ми поможе наћи нека 
друга врата. Ту ми се показа доста чудан призор: ши-
рока колиба, којој су кров држала два чађава дирека, 
била је пуна људи. На средини је тињао огањ, кога 
су на земљи наложили, а густ дим, кога је ветар кроз 
рупу на крову терао натраг, ширио се по колиби тако 
да дуго нисам могао ништа разазнати. Код ватре су 
седеле две бабе, кијамет деце и један суви Грузин, 
сви у ритама. Шта смо знали чинити, него се посади-
мо крај ватре, запалимо луле и наскоро поче чајник 
врити.

– Јадни људи! – рекох штабном капетану по-
казујући му наше прљаве домаћине који су ћутећи у 
нас бленули.

– Наказе! – одговори – Нећете веровати, али 
тај свет ништа вам не зна, није ни за шта. Наши Ка-
бардинци или Чечени, ако и јесу хајдуци, голи си-
нови, ипак су јунаци; али ови овде немају воље за 
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оружје; нећеш ни у једнога видити ни поштена ножа. 
Прави Осети!

– Ви сте дуго били у Чечнији?
– Био сам тамо са четом десет година у граду 

код Каменог Брода; је ли вам познато?
– Слушао сам.
– Ти лупежи били су нам баш додијали! Сад је, 

слава Богу, мирније; а бивало је кад ни сто корака не 
одеш иза бедема, а ма какав од тих рутавих врагова 
седи и чечи; ни да поштено зевнеш, а већ ти је или 
аркан4 на врату или тане у потиљку. Стоврази!

– Вама се, дабоме, много штошта десило? – ре-
кох подстицан радозналошћу.

– Дакако, дакако!
Ту стаде гладити леви брк, спусти главу и даде 

се у мисли. Хтео сам дознати од њега ма какву причу, 
као што је већ обично код свих путника који сваш-
та записују. Уто и чај би готов; узмем из кофера две 
мале путне чаше и метнем једну пред њега. Он сркну 
мало, па рече као за себе:

– Дакако, много штошта!
Ове речи дадоше ми мало наде. Знам да ста-

ри кавкаски војници воле коју рећи и приповедати, 
али тако ретко имају прилике! Гдекоји чами гдегод 
иза божијих леђа по пет година са својом четом, па 
у свих пет година нико да му каже : „Здравствујте!“ 
(јер заставници смеју рећи „Здравља желим“). А 
било би шта за казивање; свуда народ дивљи, зани-
мљив; сваки дан опасност; збива се многа чудна при-
года, па управо мора човек да жали што наши људи 
слабо шта прибележе.

– Хоћете ли мало рума? – запитах свог са-
путника – имам белог из Тифлиса, доста је хладан.
4 Уже којим се хватају коњи.
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– Хвала, не пијем.
– Како то?
– Ето тако. Заклео сам се. Кад сам био још 

под поручиком, па, знате, једанпут се малко накре-
шемо; а ноћу стану добовати на узбуну. Онако пија-
ни изађемо, али нам је све пресело кад је Алексије 
Петровић дознао. Сачувај Боже, ала се био расрдио! 
Ама за длаку па да нас све зове на суд. Тако је то, 
буде по годину дана, па не видиш ни бесног пса, сад, 
ако је ту још и вотка: пpoпao си!

Кад сам то чуо; готово изгубих сву наду.
– Ови Черкези – настави он – чим се на свад-

би или даћи напију бузе5: терај, туци се! Једанпут за-
мало што нисам заглавио. А још сам био код кнеза с 
којим смо делили веру. 

– Па иако је то било?
– Е како... – Он напуни лулу, повуче дим и ста-

де приповедати. – Сад ћете видети. Биће богме томе 
целих пет година, тада сам био с четом у градићу 
с оне стране Терека. Једанпут, беше у јесен, дође 
транспорт с храном. У транспорту је био официр, 
млад човек око двадесет и пет година. Он ми се пред-
стави у пуној униформи и рече ми да му је наложено 
да остане код мене у градићу. Био је тако витак и бео, 
мундир му је тако нов био да сам онај час погодио да 
није одавно на Кавказу.

– Вас су – упитах га – без сумње сада послали 
из Русије?

– Јесте, господине штабни капетану – одговори.
Узмем га за руку и рекнем му:
– Мило ми је, мило ми је. Мало ће вам бити 

дуго време... Но, ми ћемо се већ слагати. Него, мо-

5 Пиће од брашна са водом.
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лим вас, зовите ме просто Максимом Максимићем. 
И молим вас, чему та парадна униформа? Дођите ми 
увек само у капи. 

Њега одведоше у стан, и он се намести у граду.
– А како му је било име? – запитам Макcима 

Максимића.
– Име му је било Григорије Александровић Пе-

чорин. Красан је то момчић био, тако ми Бога, али 
само малко настран. Бива, кишом, зимом остане по 
цели дан у лову; сви озебу, сустану, а њему ни бриге. 
А други дан седи код куће у соби, ветрић пирне, он 
вели назебао је; лупне прозор, он се тргне и побледи; 
а ја сам га видео где сам иде на вепра. Бива кадкад 
не можеш од њега речи ишчупати, али опет други 
пут кад почне причати: да пукнеш од смеха... Да, пун 
вам је био таквих необичних ствари и мора да је био 
богат: имао вам је тај пуно свакојаких скупоцених 
ствари!

– А је ли дуго био са вама? – запитам ја наново.
– Тако, годину дана. Али на ту годину увек ћу 

се опомињати; шта је било било је, али ми је враш-
ки начинио посла! Али баш канда има људи којима у 
рожданику пише да ће им се најчудноватије ствари 
догађати!

– Чудновате? – повикнем ја радознало и на-
спем му чаја.

– Сад ћете чути. На шест врста од градића жи-
вео један кнез с којим смо имали веру. Његов син, 
деран од петнаест година, научио се к нама долазити 
сваки дан, те за ово, те за оно. Па смо га Григорије 
Александровић и ја размазили. А био је угурсуз и на 
свако зло брз; умео је у трку дохватити капу и знао је 
добро нишанити. Једно му није ваљало што је страш-
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но грамзио за новцем. Једанпут, шале ради, обећа 
му Григорије Александровић дукат, ако му украде 
од оца најбољега јарца; и хоћете ли веровати, сутра 
на ноћ ето га, води јарца за рог! А бива, кад га мало 
дирамо, одмах му крв подиђе очи и он се маша ножа.

– Еј, мој Азамате – говорио сам му – нећеш се 
зацело као други свет поштено наносити главе.

Једанпут дође стари кнез да нас зове на свадбу. 
Удавао је старију кћер, ми смо му били комшије, да-
кле, знате, нисмо га могли одбити, ма да је Татарин. 
Опремимо се. У аулу6 дочека нас кијамет паса жес-
токим лајањем. Жене утекоше кад нас видеше; што 
смо их могли видети, ни налик да су какве лепотице.

– Богме ја сам мислио да су Черкескиње много 
лепше! – рече ми Григорије Александровић.

– Чекајте мало! – одговорим му и насмешим се.
Ја сам већ знао, зашто сам то казао.
Код кнеза у колиби било је кијамет света. Зна-

те, у Азијата је обичај позвати на свадбу кога год 
виде. Нас лепо приме и поведу у гостинску собy. Али 
ја нисам заборавио погледати где су нам коње оста-
вили, знате, за сваки случај.

– Какви су им сватовски обичаји? – запитах 
штабног капетана.

– Нису особити. Најпре чита мула нешто из 
Курана, онда дарују младенце и сву њихову родбину, 
једу, пију бузу, и увек ма какав одрпанац, сав мастан, 
на хромом коњу труди се да забавља часно друштво. 
Кад се смркне онда у гостинској соби почиње као не-
какав бал. Убог какав старчић удара по... Како је оно 
зову... Но налик је на нашу балалајку и има жице. 
Девојке и момци стану у два реда, једни наспрам дру-

6 Черкеско село.
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гих, тапшу рукама и певају. Онда стану једна девојка 
и један момак у средину, па певају једно другом наиз-
менце, што им већ падне на ум, а они остали помажу 
им у хору.

Ја сам са Печорином седео у горњем челу, кад 
му приђе млађа кћи домаћинова, девојче од шеснаест 
година, и испева му... Како да кажем... Као некакав 
поздрав.

– Не можете се опоменути шта му је певала?
– Отприлике ово: „Лепи су, рече, наши мом-

ци и кафтани на њима сребром су везени, али млади 
руски официр лепши је од њих, и он има златне гајта-
не. Кao топола је он међу њима, само што у нашем 
врту не расте и не цвета.“ Печорин устаде, поклони 
joј се, дирну руком уста и срце и замоли ме да јој од-
говорим; добро говорим њихов језик, па му одговор 
протумачих.

Кад она оде од нас шапнем Григорију Алексан-
дровићу:

– Но, како вам се допада?
– Дражесна! – одговори ми – А како јој је име?
– Бела – одговорих.
И заиста, дивна је била: висока и танка, са цр-

ним очима као у горске срне, па вам је њима душу 
пробијала. Печорин се загледао у њу, није скидао 
очи с ње, а она је опет почешће на њега кришом пог-
ледала. Али није се лепа кнегиња само Печорину 
допадала: из једнога угла гледале су је друге, укоче-
не, огњене очи. Погледам боље и познам мог старог 
знанца Казбића. Он, знате, нити нам је био пријатељ, 
нити непријатељ. Много се сумњало на њега, али га 
не ухватише ни у каквом неваљалству. Бива, кадкад 
нам у градић дотера овце, па их продаје буд-зашто, 
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само што се никад није погађао: што заиште, дај му, 
и пре би их поклао, него што би попустио. Говорило 
се за њега да воли тамо иза Кубана скитати се са лу-
пежима, и да не грешим душу, изгледао је као сушти 
лопов: онизак, сув, широких плећа. А окретан је био 
као сушти враг! Бешмет7 му је увек био издрпан и 
пун закрпа, али оружје му беше сребром оковано. 
А његов коњ славио се по целој Кабарди; и заиста, 
не може бити бољег коња на свету. Нису му бадава 
завидели сви јахачи и нису једанпут покушавали ук-
расти га, али им не пође за руком. Као да му сад вран-
ца гледам: вран као смола, ноге витке, а очи: ни Бела 
их лепших нема! Пa снага његова! Може те носити 
и педесет врста; а обучен је иде за господаром као 
псето: по гласу га је познавао! Никад га није морао ни 
везивати. Ма, прави лоповски коњ!

То вече био је Казбић мргоднији но икада и ја 
приметим да испод бешмета има верижњачу8.

– Није бадава обукао верижњачу – помислим 
– ма шта да је наумио.

У колиби је било спарно па сам изашао да се 
мало расхладим. Мрак је већ завио брегове и магла 
поче пловити по гудурама.

Пођем да обиђем шупу где су нам били коњи, да 
ли имају хране, а већ и иначе не шкоди кад се човек 
чува јер имао сам доброг коња и многи Кабардинци 
жељним су га оком посматрали. 

Идући поред плота чујем неки разговор. Један 
глас одмах сам познао, био је то онај обешењак Аза-
мат, син нашег домаћина; други је говорио брже и 
тише. 
7 Кратак татарски капут.
8 Врста оклопа који се састоји од малих металних прстенова 
везаних један за други.
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– Шта се ови овде разговарају? – помислим – 
ваљда није о мом коњу?

Прикријем се поред плота и станем прислушки-
вати, пазећи да ми ниједна реч не измакне. Каткад би 
шум од песме и говора у колиби био толики да нисам 
могао чути занимљиве речи.

– Ала ти је коњ ваљан! – рече Азамат. – Да сам 
ја старешина у кући, па да имам ергелу од три сто-
тине кобила, дао бих ти, Казбићу, половину за твог 
вранца!

– А, Казбић! – помислим и падне ми на ум ње-
гова верижњача.

– Јесте – одговори Казбић, поћутавши мало 
– у целој Кабарди нећеш му равног наћи. Једанпут, 
беше то с оне стране Терека, био сам са дружином и 
ловио руске ергеле. То нам не пође за руком и ми се 
куд који разиђосмо. За мном појурише четири Коза-
ка. Већ сам чуо како се за мном деру ђаури9, а преда 
мном беше густа шума. Полегнем по коњу, препору-
чим се Алаху и први пут у свом веку увредим коња 
мамузом. Као птица летео је између грана; оштро 
трње дерало ми је рухо, суво брестово грање шибало 
ме је по лицу. Коњ је скакао преко пањева, а грудима 
растављао честар. Могао сам га лако оставити на-
крај шуме, па се сам пешице сакрити, али ми је било 
жао да се растанем са њим и пророк ме награди. Не-
колико метака просвира ми изнад главе, већ сам чуо 
како Козаци за мном трче у стопу. Наједаном, зину 
преда мном дубок јаз. Мој вранац промисли, па онда 
скочи. Његове стражње копите пропадоше на оној 
страни па је висио на предњим ногама. Пустим узду 

9 Неверник, кривоверник, јеретик; погрдно име којим су у 
Османском царству називали хришћане.
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и полетим суновратице у јаругу. То ми спасе коња, 
он искочи. Козаци су све то видели, само ниједан се 
не спусти да ме тражи; зацело су држали да сам сло-
мио врат, и чух како се отискоше да ми улове коња. 
Срце ми се цепало; пузећи по густој трави у јарузи 
вребам; шуми беше крај, неколико Козака излете из 
ње на пољану, а мој Карађоз управо се њима упутио. 
Сви навалише на њега вичући. Дуго, дуго су га гони-
ли, један од њих у два маха замало да му набаци омчу 
на врат. Задрхтах, склопих очи и почех се молити 
Богу. После неколико тренутака погледим и видим 
мог Карађоза где лети подигнутог репа, слободан као 
вихор, а ђаури далеко један за другим вуку се по сте-
пи на измученим коњима. Вала, то је истина, сушта 
истина! До мркле ноћи седео сам у јарузи. Наједан-
пут, шта мислиш, Азамате? У мраку чујем где према 
јарузи лети коњ, фркће, рже и бије копитама земљу. 
Познадох глас мога Карађоза, то беше он, мој мили 
друг...! Од тог доба никад се више не растадосмо.

И он поташе по глатком врату свога вранца те-
пајући му најмилијим речима.

– Да имам ергелу од хиљаду кобила – peче Аза-
мат – дао бих ти их све за твог Карађоза.

– Јок! Нећу – одговори Казбић равнодушно.
– Слушај, Казбићу – рече Азамат улагујући му 

се – ти си добар човек, ти си јунак, а мој отац боји 
се Руса па ме не пушта у гору. Дај ми твог коња па 
ћу учинити што год хоћеш; украшћу ти од оца нај-
бољу пушку, или шашку,10 што ти је воља; а шашка 
му је као змија, дотакни јој руком оштрицу, сама иде 
у месо; а верижњача иста као твоја, не може се ку-
пити.

10 Черкеска сабља.
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Казбић је ћутао.
– Кад сам први пут видео твог коња – настави 

Азамат – како је под тобом играо и скакао, а ноздрва-
ма фрктао, а камење му све лети испод копита, тада 
осетих у души нешто необично и од тог доба ништа 
ми се више не мили. Са презиром сам гледао нај-
боље очеве коње, стидео сам се да их узјашем и ни 
за шта више нисам марио; па сам тако по читаве дане 
седео на стени и непрестано ми на уму беше вранац 
са својим поноситим ходом, са својим глатким и као 
стрела правим лећима, гледао ме је својим јуначким 
очима као да ми хоће нешто рећи. Казбићу, умрећу 
ако ми га не даш! – рече Азамат дрхтавим гласом.

Учинило ми се као да је јецао; а ваља вам знати 
да је Азамат био тако јогунаст деран да ни на какав 
бој неће пустити сузу, ни кад је млађи био.

Казбић му се смејао у сузама.
– Слушај – рече Азамат тврдим гласом – ви-

диш, ја сам на све спреман. Ево, украшћу ћу ти моју 
сестру? Како она игра, како тек пева, а што златом 
везе: чудо! Ни турски падишах нема такве жене... 
Хоћеш ли? Чекај ме сутра навече тамо у провалији, 
код потока; ићи ћу са њом онуда у суседно село, и 
твоја је. Зар Бела не вреди твога вранца?

Дуго, врло дуго ћутао је Казбић. Напослетку, 
умecтo одговора прогуди старинску песму11:

Да су наше цуре лепе,
то признајем ја;
Шта им око тек обриче,
Како л’ дивно сја!

11 Извињавам се читаоцима што сам у стих пренео Казбиће-
ву песму, коју сам, наравно, чуо у прози; али навика – друга 
природа. (Љермонтов)
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Сретан драган, ком завиди 
тих лепота свет;
Ал’ сретнији, ког не веже
Њених чари сплет.
За благо се красна мома
Лако купит’ да;
Ал’ се ‘вако ваљан коњиц
Исплатит’ не да;
Кад полети преко поља,
Као ветар сам,
Коњанику свом на дику,
Душману на срам!12

Бадава га је Азамат молио, плакао, ласкао му, 
преклињао га; напослетку му Казбић нестрпљиво 
прекине реч.

– Хајд’ одатле лудо дериште! Ти ћеш јездити на 
мом коњу! У прва три скока збацио би те, па би раз-
лупао главу на камену!

– Мене! – кликне Азамат пун беснила и гвожђе 
његовог ножа јекну на верижњачи. Силна рука 
отисну га и он тресну о плот, да се овај затресе.

– Биће белаја! – помислим, уђем у коњушницу, 
опремим наше коње и изведем их у стражњу авлију.

У два минута начини се у колиби страшна гун-
гула. Азамат је отрчао са раздртим бешметом, па 
рече да га је Казбић хтео посећи. Сви скочише, ла-
тише оружје и вашар поче. Крик, шум, пуцњава, али 
Казбић беше већ на коњу и вртео се као бес какав по-
сред граје на улици, машући на све стране шашком.

– Лоше је опити се у туђој кући – рекох Григо-
рију Александровићу и узмем га за руку; – боље ће 
бити да што пре идемо одавде.
12 Ову песму превео је г. Стеван Владислав Каћански.
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– Та чекајте да видимо шта ће бити.
– Зло ће бити. Код тих Азијата је увек тако: на-

деру се бузе, па онда туци се!
Уседнемо на коње и одјездимо дома.
– А шта је било с Казбићем? – запитам нестр-

пљиво штабног капетана.
– А шта ће му бити! – одговори он и испи чај – 

утекао је!
– Нису га ранили? – запитам.
– А Бог ће га знати! То су вам прави лупежи! 

Виђао сам их у боју; свог га изрешетају бајонетом, а 
он и даље маше шашком као бесан.

Штабни капетан поћута мало, па онда лупи ногом.
– Али једно не могу себи опростити. Кад смо 

дошли у градић, натера ме враг да испричам Григо-
рију Александровићу све што сам чуо за плотом. Он 
се смејао; лукави враг, али је већ нешто наумио.

– А шта? Причајте, молим вас!
– Кад сам већ почео, нема друге, морам и наста-

вити. После четири дана дође Азамат у град. Као и об-
ично оде Григорију Александровићу, који му је увек 
давао посластица. И ја сам ту био. Поведе се разговор 
о коњима и Печорин поче хвалити Казбићевог вран-
ца, како је хитар, леп, сушта срна: укратко, по њего-
вим речима није таквог коња било на целом свету.

У Татарчета засветлише очи, а Печорин се пра-
ви као да то не примећује. Окрећем ја на други раз-
говор, али он све навија на Казбићевог коња. Тако је 
бивало кад год би Азамат дошао. После три недеље 
видим да се Азамат суши и вене, као што бива у ро-
манима од љубави. Право чудо!

Ја сам после већ све то увидео. Григорије Алек-
сандровић до тога га је довео да би и у воду скочио.
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– Видим, Азамате – рече му једном – да ти се 
тај коњ баш допада, а овамо ћеш га добити, кад ви-
диш свој потиљак. Хајде, кажи, шта би дао ономе ко 
би ти дао коња?

– Све што му је воља – одговори Азамат.
– Е, онда ћу ти ја прибавити коња, али под јед-

ним условом. Закуни се да ћеш га испунити.
– Кунем се... Али закуни се и ти!
– Лепо! Ево и ја се кунем да ћеш добити коња; 

само ћеш ми за њега дати сестру Белу. Ваљда ће ти 
се овај ћар допасти?

Азамат је ћутао.
– Нећеш? Е, што ти драго! Ја сам мислио да си 

ти момак, али ти си још дериште; још је рано за тебе 
да на таквом...

Азамат плану гневом.
– Али, мој отац? – рече.
– Зар он никад не иде од куће?
– Да...
– Хоћеш ли?
– Хоћу – прошапута Азамат блед као смрт – А 

када?
– Првом приликом, чим Казбић овамо дође; 

обећао је да ће дотерати десетак овнова; остало је 
моја брига. Али пази добро, Азамате!

И тако они сврше посао... хоћу рећи, неваљало 
дело. Истина, ја сам то Печорину после рекао, али 
ми он одговори да дивљакуша черкеска треба да се за 
сретну држи што ће добити тако лепог мужа као што 
је то он; јер по њихом начину мишљења он ће јој бити 
као муж, а Казбић... Он је лупеж кога је давно тре-
бало казнити. Узмите и сами шта сам на то и могао 
рећи? Али тада ништа нисам знао за њихов договор. 
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Једанпут је дошао Казбић те запита да ли нам треба 
овнова и меда. Кажем му да сутра дође.

– Азамате – рече Григорије Александровић – 
сутра је Карађоз мој. Ако ми ноћас не доведеш Белу, 
нећеш видети коња.

– Добро! – рече Азамат и одлете у село.
Предвече, Григорије Александровић узме 

оружје и изјаше из града. Сад, како су удесили, не 
знам; тек ноћу се обојица вратише и стражар виде 
како пред Азаматом на седлу лежи жена којој су руке 
и ноге биле свезане а глава увијена чадром.

– А коњ? – запитах штабног капетана.
– Ево, ево. Сутра ујутру дође Казбић и дотера 

десетак овнова на пазар. Веже коња за плот и дође 
к мени. Ја га почастим чајем, јер ако је и био хајдук 
био ми је кунак.13 Поведосмо разговор о овом и оном. 
Наједанпут се Казбић затресе, промени се у лицу и 
полети ка прозору; али прозор је несрећом гледао на 
стражњу авлију.

– Шта ти је? – запитах га.
– Мој коњ! Мој коњ! – рече тресући се целим 

телом. И заиста чух коњски топот.
– То је какав Козак дошао...
– Није! Ох, Бог га убио, викну он и појури на-

поље као рис. У два скока већ је био у авлији; на град-
ској капији хтеде му стража пушком препречити пут; 
он прескочи пушку и стане друмом трчати. Издалека 
видео се прах: Азамат је скакао на брзом Карађозу. 
У трчању опали Казбић из пушке. За часак застаде 
док се не увери да је промашио; онда цикну, тресну 
пушком о камен да прште на стотину страна, прући 
се на земљу и стаде плакати као мало дете. Око њега 

13 Пријатељ.




