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ПРОВИНЦИАЛКА

Апа je сасвиN,t неочекиI]ано добi,rла позив из
Москве. Бlлвшtи друг Ilз разреда, ко.jи je становао
код стрица, N,Iолл,tо je да лопуryjе у госте.
fieBojKa je пристала без рttзlлишьаьа: она },IN,Ia

Beh двадесет, а уз то je побиjедила на фzu{скоп,I
такNILIчеIъу зil ьепотицу и све до сада .ie
прожl,tвjела у провинциjtл. ,,Мисlлци града,, су
много штошта обеhавали локалI{и бизнисп,tени.
Али Ала ниjе б_чдала. она гледа ,,ж1lBoT Ваrчihе,,
и друге сериjа-пе о богатltьц ьудl4]\{а и поуздано
зна - дtl бtt се све то }{N{ацо, треба хивjетl{ caN{o

у главноI,{ граду.
Ипле tъеног граллttrа, ко.iи се наJIазt{ }{а сто

првоNI кило]\{етру од Москве je веопла звуtlно _

НоволIосковск. ,А,ци због тога он ниjе постао
нова Москва. облIчна ilаланка, цiе ьепоту и
NIJIilдост nlory да траже caNlo гл,vпа.ни. Удатlt се
за MocKoBjbaHl{Hil и cTehtt жеJьено боравиште
ето то je jедirна могуiiност дli гlоLtllеш ;кив.jетll
правиN.,t )(I,IBoToM.

фони. коjи, чllнило се, подупиру небо, огро]\{на

KyxL{lьa, претрпана cl,apиLIcKili\r напdештаjем -
све то je прlлсltъав.Lпо да се jIL{ви непотребно.|

расипности MocKoBbat,ta.
Сергеj l,{ ьегов стриц су чекали гошhу. У

Апол1,Iнариj, ]\Iладолl,{к,,чистокрван N{ушкарац,
са спретно усукаtIи\,I флtнип,t брчиhима: - ж1,1вот

чl,tнlt jело, call l,t проблепtиl - изjавltо je он
свечано. Тако ето, да не би било проблепла, треба

укусно jести и ако IlN,Iaш са киN,l спаватиi Аца .ie
приплиjетлt,та да je стриц гtекако посебно погле-
д},jе, као кроjач, коjи узипlа bliepe. Он je бlrо
ьепоречив и обас1.1пао je луховитошIrу.

Затип,t се окренуо преN,{а малоIчI сточиllу за
картаье. tla KoN,Ie се налазила N,lуз1.1чка лиltlца tt

укьучуио je:

- Ово je рани Висоцки, Извагlредан je,

талеьIтован и ltстиноьубивl Посебно ово: ,.1,1

удавача je сва у бубуьr.лLiаN,Iа - значLI да je зре"lа:,
Илlr ,,Сjелипло yTpoje. lIграNlо Ntrгараца. И ко lе
од нас тро.jе Behrr N,{tiгарац, jош lte зна}Iо за ca.tal"
Свиhа ли Tt{ се длошка?

Ала je у ьегово]\l пltTllгьy осjетlrла cKp1,IB-

ен подсмиjех, посебно у алузиjи на сазре,l\
]\Iладу. и одговорI|ла je енерги,Iltо:

- Не, не сви|а ь,{и се.
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Аполинариj се ниjе збунио, Beti je o]\t.1\.

Покахи rшта зltаш] Аrs longa. r,ita brel,isl
- У чегчлу je овд|е уплjеi,ност? - }4зговорlI0

je Сергеj не oKpchylllt сс.
У Tobte, што je гьert пут дуг, а )(1,IBoT

Дла je имала особлtне за преображаj поставио други дltск. Зачула се прlлjат,на ]ч{},зIlк|,t

Пепеьуге у прI{I{цез.ч. Одлшчно .jе учила, била je и ли.jеп проN{укао глас.

olilTpoyп,lнa. знала je ла оствари поставьени циь, Леонарло Коен. Он се сви|а свимOшll,p0yN,lнa. знit]tit Je ла 0сltsари tlUcl,atjJbcНи цлlJь, - JlL,Uп.rрлU l\Ugп. \/l] UL

а уочi{ своjег пунOjьетстL]п .iош je tt (lизl.tчки женаN,{а. Знате ллl ьегове пjесмl,ruе?

набуjала. Изваjана фигурlлца, }ьежна, гипка Она ниjе чула за то и]vIе, али je одглу}{lI-

кожа, буjна коса t{ уз то прекрасно злраво pyN{e- ла ла зна о коме се гоВорИ. МеI3ути;rl, ниjе jo.j

нllло у образ1,1пла. Риjечjу, Дла je одавно била пошло за pyKoNl да то caKpltje:

спреN{на за акциjу, потребан je био само повOд. - Не cTl,tдtlтe се да признате оно l-l;To не

И ев0, он се пojaBtto: Сергеi, коjи je био знате. Или бо.lье слажите, - весело je lIзговорtlс,

заьубъен у fuIy и коjи je cBojeBper,tetto одбачен * Лаж je .tовjеччанстtsу учинила BeoN{a \1ного

ка0 неодговараjуhи Nlладохеьа. Сада joj се oBaj корl{сти. Сви велики ствараоци били с1, "ца>+<овlrl

студент Московског државног унI,Iверзtlтета, Ща ли сте },t ви такоtзе? - неочекивано jeстудент lчlосковског лржаtsнOl, ун1,1вgрзи,lе,lа, - лd,
ко.iи je становао код богitl,ог стрl{ца, чtlнио као уllитала Ала.

принц, коjи се не смиjе испустити. - Браво, лjевоjчиltе, - напредуjете. Даjте
Са жеьезнLILIке ста}lице Павлецклt, до да вас за то поьубишл.

стр}iчевог gTil}la, Kojtt се наJlilзио у TBepcKo.i И он се брзо, не дозвоJt}Iвшllt JjcBo;ull н,,

уjtrици, fula je стttгла без проб.пепла. Таксиста, да доhе себи, нагнуо пре]иа boj и слаl,ко lе

коjи je по)t(удно погледl.tвао привлачну дjевоjку, поьубио у уста. Све се OдllграJlо неоtlекиваl,{о li

;чиjе х,гl,tо да jo.j наплати. Када се она ]\,{илостиво брзо ла Ала чак ниjе Hl,I llоi\"IисЛИЛа Да се

clcMjexHyпtt и }lзашла из аутоlчtобила, брзо се одупире. Али ту ltи.je излржао Сергеj. Скочио je.

0ьцадIlо. Апи у стану pohaKa друга из разреда зграбио гошhltу за руку ],I рекао:
обузео.jу- je страх: cy]\,lpaK лугачког ходника, коjи - Идеп,tо: ja иш,tапл FIешто tlHTepecaHTHtl.je

се про1езао у I{еj{Oглед, гlеобично високt1 пла- од ьеговог Леонарда!
- Де-де, - ирOнl4чIIо je добацио стриц. _

LергеJ ,{ ьегов стриц су чекали гошtlу. у - J luN,lc, шlU Jg гDgгt llyl л}r) d l\,,lDul

Kyx}{15l4 су постав1,1ли cTot 1lспред свакога су кратак, - обjаснио ie Аполиьtариj. Лови TpeHyTaKl

ставили стариLIске чаше од боемског стакла и Ала je била збуьена. Знала je да je била узрок
порцеланске тtiьире Сан-Пе,гербуршке царске препирке синовца и стрица, Али она je била

сРабрике. Из огроп,tне чиitttjе за супу су насули_заокупьена 0гроN,,ЕtоN,t количt{но]\{ LIoB[,Ix i,,гиса-

ц,стir боршl., ul- Haro.,"nr, вина. Наздравио rjй$а;,ла гlиjе блtло времена за анализу онога шIто се


