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ДЈЕ ЦА

(цр ти ца из дру ге све ске) 

Остао си та ко ста ја ти с ру ка ма по диг ну тим у зрак иако ти

је ауто већ по бје гао из ви да. Мај ка је спу сти ла ру ку у тво ју

ко су и гла сно уз дах ну ла. Ти сто јиш до ње и још уви јек од -

ма ху јеш у да љи ну. Спу шташ ру ку тек кад ти про ла зни ци

поч ну од ма хи ва ти. 

Ни су има ли вре ме на оста ти на руч ку. Твој ро ђак и ње го -

ва три при ја те ља от клип са ли су низ ули цу. Још је жив и ја -

сан тај звук мо то ра што сте ње под ха у бом ње го вог Ре на ул -

та че твор ке. 

Сто јиш на те ра си. Пр сти ма ми лу јеш цр ве но-би је ле пје ге

на но го мет ној лоп ти. Мај ка у жур би про ла зи по ред те бе, ме -

те уве ло ли шће од бје гло с од ри не, жу ри у ку ћу да по ви ри на

ру чак док тво ји дру га ри ар ла у чу под бал ко ном. До зи ва ју те. 

Игра те на ма ле. Ти и Амер про тив ста ри јег де ра на. Он је

ци је ли пе даљ ви ши од обо ји це, ка же: „Рас ту рит ћу вас!“ До -

даш лоп ту Аме ру, он је ушто па, по ву че је ко рак-два, од и гра

кра так пас с то бом и лоп та је већ шмуг ну ла ми мо два ка ме -

на. Ста ри ји де ран се љу ти, а ти и Амер срет не те су у за гр -

ља ју. 

Езан. До го вор је да на ста ви те по сли је руч ка. Пе њеш се

на те ра су. На штри ку, чар ша фи ис пла зи ли је зи ке твом дре су

с уши ве ним бро јем 7 пре ко ле ђа. 

Из уста тво је мај ке ви ри шти паљ ка. У ко су јој се уву кла

сун че ва зра ка, па јој ми ни вал по при ма обри се цр ве ног. Отац

не во ли кад јој је ко са цр ве на. Он би во лио да се не фар ба

ни ка ко, али ако већ мо ра, не ка бу де цр но. Као код дру га ри -
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це Јо ван ке. Не во лиш ти ни шта, ка же мај ка, ти во лиш са мо

ра ди ти; црн чи ти од зви је зде до зви је зде.

Сва сре ћа да отац ни је ту. 

На мај чи ном ли цу при мје ћу јеш умор, а кад је умор, он да

је и сва ђа. 

Твој отац уста је у 6. По пи је ка фу и па ли ауто. Ти не чу -

јеш кад он оде. На рас пу сту си и спа ваш до 9. 

Те ле фон се огла ша ва 4 пу та. Мај ка ко ра ци ма пре мје ра ва

те ра су. Сто јиш уокви рен у до врат ку и гле даш ње но за ја пу -

ре но ли це. Во лиш кад вас не ко на зо ве. Мај ка је до бро рас -

по ло же на кад при ча с не ким та мо. С би ло ким. Сми је се. Че -

сто по же лиш да си с дру ге стра не. Да бу деш глас ота мо.

Овог пу та мај ка оста је ни је ма. Гле даш ка ко јој се уна при јед

при пре мљен осми јех ота па с ли ца, ка ко се усне пре тва ра ју у

рав ну бли је ду цр ту, гле даш ка ко зу ри у Вре ло Бу не ока че но

на зи ду... ка ко јој се бо ја ли ца од цр ве не пре тва ра у жу ту.

Мр твач ку. 

Тр чиш у ку ћу, у ча шу си паш во ду, гра биш коц ку ше ће ра;

по ди жеш мај ку из кор пе од пру ћа. Она уми ре, гла ва јој је те -

шка, па да и ди же се, кр ко љи: Ка ко? Па при је по ла са та...

Ов дје код ме не! Сви... Бо же мој... 

У слу ша ли ци пре по зна јеш да и џин глас. 

Пи та те је си ли сам с мај ком. Је сам. Дај јој во де и ше ће -

ра. Дао сам. До бро си ура дио, па зи на мај ку, сад ће ти до ћи

отац... ја ћу до ћи...

Сат ка сни је отац у дво ри шту га си ауто. Ула зи у ку ћу и гр -

ли тво ју мај ку. Не мој пла ка ти, та ко тре ба ло би ти. Суд би -

на! Да је остао на руч ку, сад би био жив, пре ва љу је мај ка

пре ко уса на. И умре. 

Отац је ожи вља ва ли му на дом. Кад је ожи ви, сви ће те за -

јед но ослу шки ва ти да и џи не ко ра ке ка ко жу ре пре ко бал ко -

на, гле да ти ка ко на вра та ли је пи ква дра тић зе ле ном бо јом

уокви ре ног па пи ра са сли ком у гор њем ли је вом углу, по том
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ће ње гов за гр љај про гу та ти тво ју мај ку, а он да ће на сту пи ти

мрак и ни шта се ви ше не ће ви дје ти. 

Це ста је ви ју га ва, скли ска и по шкро пље на сни је гом.

Спри је да сје ди мај ка, отац у кри ви ни уба цу је у ма њу бр зи -

ну. Ти и се стра сје ди те по за ди. Шу ти те. Пр сти ма ша ра те по

ста клу. Град дри је ма у до ли ни умо тан ма глом. Мра ком... 

У дво ри шту је мно штво аута, у ход ни ку уред но сло же на

обу ћа. У ку ћи дри је ма мук. 

Мај ка се вје ша о врат сво је се стре, пла че... Го во ри ри је -

чи за ко је обје зна ју да ће од мах по из го во ру би ти за бо ра -

вље не. Ње на се стра не го во ри ни шта. За гле да на у јед ну тач -

ку, она сје ди, пре сла гу је ру ке у кри лу и кр ши сво је дрх та ве

пр сте. 

Но ге су ти ле де не, пр сте ско ро и не осје ћаш. Сни јег у ха -

ре му је ду бок. Си бир ски. Сто јиш пред отво ре ним ка бу ром,

пред 4 отво ре на ка бу ра, окру жен сто ти на ма смр зну тих ли -

ца. На ра ме ну ти по чи ва оче ва ру ка. Имаш 11 го ди на и ту си

нај ма њи. Хо џа при ча о из гу бље ној мла до сти, о Ахи ре ту. Хо -

џа при ча о бо љем сви је ту и сви гле да ју пре да се. Са мо ти

гле даш у да љи ну и чу диш се. 

Имаш 11 го ди на и не вје ру јеш хо џи. Не вје ру јеш му ни -

јед ну ри јеч. 

У ку ћи је то пло. Ти хо. Шу ти те. Не па ли те те ле ви зор. И

не ће те још 40 да на, све док вам оби ча ји не ис ти сну ту гу из

ср ца. Гле даш мај чи но бли је до ли це и с ужа сом при мје ћу јеш

да ту га не ће про ћи. Отац от пи ја срк ка фе, у џеп тр па ци га -

ре те и ка же: Не мој те из ла зи ти, на по љу је мраз.

Имаш 11 го ди на и сто јиш на те ра си с по диг ну том ру ком

иако је оче вог Ре на ул та че твор ку већ про гу та ла кри ви на.

Ко ра ци ма пре мје ра ваш те ра су и пи таш се: Шта ако за зво -

ни? Бо же, шта ако за зво ни?
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ЈЕ ДАН ДАН

Ни је вје ро вао да ће јед ном за вр ши ти у при чи. Ни је ни

слу тио. Ле жао је на тра ви по су тој сре бр ном ро сом и раз ми -

шљао да ли да уста не и по тр чи. Али ку да? Око ње га су се

ни за ли не по зна ти кра јо ли ци, на чич ка ни ку ћер ци из ко јих су,

вје ро ват но, ви ри ле пу шча не ци је ви. Од лу чио је да не иде

ни гдје. Ма кар не до по вољ ног тре нут ка. До но ћи. 

Са вио је сво је кло ну ло ти је ло и по ред се бе од ло жио пу -

шку. Осам на е сти сат је ка ко ле жи на истом мје сту, за бо ра -

вљен од свих. Чак и од не при ја те ља. Још ла ни су сви из ла -

зи ли на иста мје ста, оти ма ли се око истих дје во ја ка. Да, баш

ла ни су јед ни дру ге по сје ћи ва ли, раз мје њи ва ли књи ге и гар -

де ро бу. А сад се на зи ва ју не при ја те љи ма. 

Из јак не је из ва дио кекс и при нио га усти ма. За тим га је

бр зо са жва као и про гу тао. Чи ни ло му се да ја ко хр ска. Оста -

так је од ба цио. Ни је же лио да за ло га ји ма при вла чи па жњу.

Мо гу га от кри ти, мо гу чу ти ка ко ха ла пљи во гу та, мо гу му се

при шу ља ти и на сло ни ти хлад ну ци јев на озно је но че ло. Мо -

гу, али не ће. Не ви де га. Ле жао је у гу стој дје те ли ни. Од си -

ноћ је ту. Ми рис ба ру та је већ из ла пио. Око под не ће јул ска

же га у ње го во скро ви ште, на да шку вје тра до ни је ти но ви

ми рис. Ми рис људ ског ле ша. Знао је то. Из гор њег де сног

џе па на ко је му је ста јао ам блем с љи ља ни ма, из ва дио је ко -

ма дић га зе, из дру гог бо чи цу с во дом. За тим је на мо че ни ко -

ма дић га зе при сло нио на уста. Ова ко ће се бра ни ти. Баш

ова ко. Кад на хру пе мр твач ки ми ри си. Ка жу да по ма же.
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Ју тро се већ ра си па ло до ли ном. Сун це је шки љи ло на

јед но око, вла га из зе мље про жи ма ла му је ти је ло. Цри је ва

су је ча ла, глад на. Пред се бе је, на ма ли бу сен тра ве, по ло -

жио сли ку.

Ана.

Гдје би мо гла сад би ти Ана, ње го ва дје вој ка из лањ ског

жи во та. Ње го ва по сљед ња дје вој ка. На кон ње ни је ви ше

имао ни јед ну, из у зев оних «ла ких» ко је су за ку ти ју ци га ре -

та би ле спрем не ле ћи, од но гу у тре ну на пра ви ти ше стар,

без емо ци ја, без осје ћа ја, ко је у је ку ак та мир не ду ше мо гу

чи та ти ро ман, или ве сти го блен. Али оне се не ра чу на ју. Ана

је не што са свим дру го. Де сет ми ну та, са мо де сет пи шљи вих

ми ну та аутом одав де, у гра ду, спа ва ње но ти је ло, у со би на -

чич ка ној аква ре ли ма. Ана је сли ка ри ца. Би ла је сли ка ри ца

до ово га ра та, до ужа са, сли ка ла је све до по сљед њег тре на,

све док ни је по ди гла очи с плат на и од луч но ре кла: Чуј, ова -

ко ви ше не иде. 

Гле дао ју је про дор но, збу ње но, у не вје ри ци. Ни је се ша -

ли ла. 

За што? 

Рат ће, ре кла је, те бе ће од ву ћи јед на стра на, ја ћу

оста ти ов дје, иако ја не мам сво ју стра ну.

Оста ћу с то бом, ре као је. 

За што? Да те уби ју, је ли? 

Устао је с та бу реа, по ку пио са сто ла ци га ре те и упа љач,

јак ну пре ба цио пре ко ру ке и иза шао на по ље. Ни је се окре -

нуо пре ма ње ним про зо ри ма. Ни је ни ти же лио. Знао је да ни

Ана не сто ји иза за вје се ка ко би му бро ја ла ко ра ке. Ис кли -

знуо је из ње ног жи во та, ти хо, као ко ма дић сви ле из пр сти -

ју. Од ње га, у Ани ном жи во ту ни је оста ло ни шта, тек књи -

га, Ја ди мла дог Вер те ра, тек ње го ва Ло та, го ре, на тре ћем

спра ту, ко ја га је прог на ла са сво је стра не жи во та.
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Сље де ће ју тро је ушао у ко ман ду. 

Охо-хо, шта је Мир че, сам се ја вљаш, за је дљи во је до ба -

цио без бјед њак. 

Ни је ре као ни шта. За ду жио је уни фор му, не ка кву ра шти -

ма ну пу шку, ра нац, за ши вен на два мје ста, до био је чи зме

ко је се коп ча ју са стра не, у ко је су му је два мо гла ста ти сто -

па ла кад об у че ма ло де бље ча ра пе. Да ли су му не ка кву пло -

чи цу и на њој ути снут број: 014552, да га ар хи ва пам ти ако

се ни ка да не вра ти. До био је чак и дви је ку ти је ци га ре та. 

Ово ти је за два да на, ре кли су му. Он их је ис пу шио за

два са та. Да ли су му кар ту пу та смр ти ко јим се спре мао по -

ћи. За тим су за тво ри ли вра та, на су ли ра ки ју и на здра ви ли.

Без бјед њак и ору жар. Он је од ше тао с пу шком на ра ме ну,

пра во у ди вер зан те. Они су оста ли у ко ман ди, оп ко ље ни те -

шким бал ва ни ма, вре ћа ма с пи је ском, у си гур ној ба зи, ли -

ше ни емо ци ја, с фла шом ра ки је на сто лу, увје ре ни да ће крај

ра та до че ка ти на но га ма. 

Ле жао је у тра ви, кекс ко ји је ба цио раз вла чи ли су мра ви.

Из над гла ве му се ко чо пе рио па ук. Тан ка сви лен ка ста чип ка

шка кља ла му је ли це. Ни је се по мје рао. Је два да је ди сао.

Ноћ ну та му, за ми је нио је врео, спа ран дан. Чуо је љу де ка ко

псу ју, чуо је ка ко опла ку ју сво је мр тве, чуо је шкри пу коч ни -

ца. Па зи, снај пер, ти хо, чуч ни, по жу ри. Скла ња ли су сво је

ле ше ве, ње го ве лањ ске ко ле ге, ње го ве дру га ре ко је је још

ла ни по сје ћи вао, исте оне с ко ји ма се оти мао за дје во јач ку

на кло ност, ко ји ма је и од ко јих је, по су ђи вао књи ге. Али ни -

шта ви ше ни је исто. За спао је. Умо ран и кло нуо, сти снут у

по ло жај фе ту са. Ка ко се чо вјек од два ме тра мо же склуп ча -

ти у јед ну ша ку, ми слио је, док су му оч ни кап ци, оте жа ли

од умо ра, пре кри ва ли очи. 

Са њао је Ану. Сли ка ри цу. Сво ју лањ ску дје вој ку. Са њао

је Ло ту и Вер те ра. У сну су ње го ве му ке би ле те же од Вер -

те ро вих.
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Ле жао је на кре ве ту, ома мљен од про шле но ћи. Ана га је

шка кља ла по та ба ни ма. За тим се раз бу дио и са вио сво је ру -

ке око ње ног мр ша вог, гим на сти чар ског ти је ла. Во ди ли су

љу бав са ти ма, све док се ни је огла сио езан, све док зво но на

цр кви ни је од зво ни ло два на е сти пут. 

Под не је, ди жи се.

Ни гдје нам се не жу ри.

Већ сам тре ба ла би ти на по слу.

Не иди.

Мо рам.

Не мој. 

Мо рам.

По љу би ла га је у раз дје љак. Два рас по лу ће на пра мич ка

ко се, по ди је ље ни на сре ди ни тје ме на, па да ли су му на ра ме -

на. Као код ан тич ких бо го ва. Али он је био пје сник. Он је

био бог оча ја. Ма кар та кви су би ли ње го ви сти хо ви. „Ни је

тач но“, бра нио би се пред дру штвом. Па за што он да пи шеш

о би је ди, за што до зи ваш кри ком упо моћ, за што се бо јиш да

ће све јед ном у ве ли ком пра ску да не ста не?! За што, пи та ли

су га. Ни је знао. По ку ша вао је опје ва ти оса ка ће ни сви јет.

Сви јет у ко ји је и сам упао, трг нув ши се на гло из сна. Ане

ни је би ло, ни езан се ни је чуо.  Тек зво но на обли жњој цр -

кви га је упо зо ри ло да је три са та по сли је под не. Био је мо -

кар од зно ја. Те шка вој нич ка јак на по кри ва ла му је ти је ло.

Ко са му се ра су ла по тра ви. Мра ви су пу за ли у њој. Ми слио

је на Ло ту, на Вер те ра, на За га јев ског, на оса ка ће ни сви јет,

ми слио је да уста не и по тр чи. Али ни је. Из џе па је из ву као

пло чи цу, 014552, број, ње гов број кад га јед ном не бу де. По -

стао је број. По ми слио је на без бјед ња ка, на ору жа ра, на ли -

тру ра ки је, на њи хо ве но ге по диг ну те ви со ко на сто. Осје тио

је ка ко се од умор ног вој ни ка пре тва ра у би је сно псе то.

При ву као је пу шку. При те гао чи зме и стао пу за ти ми сле ћи

на сти хо ве: 
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Но ћас се мо је че ло жа ри 

Но ћас се мо је вје ђе по те, 

И мо је ми сли сан оза ри, 

умри је ћу но ћас од ље по те...

Од лу чио је. Још са мо дви је пје сме. Још са мо дви је пје -

сми це да сло жи у сво јој гла ви, и да ко нач но по тр чи. Дуг је

пут до вјеч но сти и ми га пре ла зи мо ћут ке и у ми ру, сје тио

се сти хо ва од бје глог пје сни ка. За тим је чвр сто стег нуо пу -

шку и по чео да тр чи. 

Тр чао је ду го, ско ро вјеч ност, сам и без при ја те ља. Дан се

од вла чио свом зе ни ту кад је ко нач но за пу ца ло. На дао се, док

је тр чао, да су га по зна ли кроз снај пер ско око. Али се ни је

на дао да ће пуц њи ста ти. По же лио је да с дру ге стра не сто -

ји не ко од ње го вих лањ ских при ја те ља и да скла па сти хо ве

у ко ји ма се да ви чо вјек ко ји у инат сви ма тр чи до ко нач ни -

це, до не ке но ве пје сме, до без бјед ња ка ко ји ће пре кри жи ти

у но те су још је дан број, до ору жа ра ко ји ће по жа ли ти за она -

ко до брим чи зма ма, до Ане, ко ја ће у тај но сти чу ва ну сли ку

пре ма за ти цр ном тин том, до ме зар ја, на ко је му ће не ко на -

пи са ти, Мир че Ати фо вић, пје сник ко ји је по ку шао по пра ви -

ти хро ми сви јет. Тр чао је док су му ме ци бу ца ли ти је ло. Док

га ни су пре кри ли зе мљом. Тр чао је све док ни је од зво ни ло.

Све док ни је од зво ни ло, тр чао је и ни је же лио па сти. За тим

је не чи ја ру ка из над ње го ве гла ве на цр та ла цви јет љи ља на,

по ди гла сли ку са спр же не зе мље, ока чи ла је на вид но мје -

сто, у спа ва ћој со би. Тек он да је до шао крај, и тек он да су

му ке Вер те ра и Ло те, ко нач но пре ста ле. А сви јет око њих

остао је јед на ко са кат. До не ке но ве књи ге, до не ког но вог

ра та. 
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Ана се по ди гла са хлад ног ка ме на. Она ко, у цр ни ни, из -

гле да ла је по пут вра не за лу та ле на огром но плат но про ша -

ра но би је лим ба шлу ци ма. Је ди но то је још оста ло. Успо ме -

не, сли ке и по не ки стих ис пу њен кри ком. Ни је вје ро ва ла да

ће га икад за пи са ти у сви је ту ко ји ше пе са на обје сво је но ге.

У сви је ту ко ји љу де ди је ли на ове и оне, у сви је ту ко ји пре -

зи ре ма ле ну гру пи цу оних ко ји су ода бра ли, баш по пут ње,

да их бо ли с обје стра не ср ца. 
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КАН ЦЕР

Мо ја не на пу ши „Ла ру“ и не ма ри што је де да ко ри ри је -

чи ма „да ће бо ла до пас’“ због то га. Она има свој ри туал: три

ку ти је днев но, је дан оброк и дви је џе зве ка фе. Он от пу ху је

на ка у чу и сва ко ма ло уста не ка ко би пре ба цио ка нал. Не за -

ни ма ју га по ли тич ка де ша ва ња ни обра зов ни про грам. Мој

де да гле да умјет нич ко кли за ње, док му из уста, сва ким но -

вим уз да хом по бјег не по је дан ал ко за дах. 

Не на га си ци га ре ту и ра спре ма сто. 

Из шпо ре та, тек из ва ђе на, по шкр по ље на уцвр ља лим ма -

слом из пе ра пре кла не ко ке, пу ши се пи та. Ру ча мо у шут њи.

Са мо де да по не кад гла сно уз дах не и за пух не нас ко ња ком.

Гу та мо за ло га је и за ли је ва мо их јо гур том. 

Ја, са сво јим де дом и не ном. 

Мај ка је у бол ни ци, тре ба да се по ро ди, отац се вје ро ват -

но у „Лов цу“, уна при јед ве се ли, а ја ис па љу јем „ка ко бих

во лио да за у ви јек оста не ова ко.“

Шу ти, си не, не го во ри то, до би ћеш бра та ил’ се ку, бла -

го ме ко ри не на. 

Де да псу је ца ра, а ја не кон там шта с тим же ли да ка же.

За тим уста је од сто ла и стро ва љу је се на ка уч. Та мо, на ле -

ду, кли жу се два на сми ја на ли ца. Не на ра спре ма сто, из теп -

си је у та њир пре ба цу је не по је де не остат ке пи те и ста вља их

на крај шпо ре та. Ја из но сим на по ље стол њак и мр ва ма хра -

ним ко ко ши. Кад се вра тим, не на ће сје ди ти на дру гом ка у -

чу пу ше ћи, де да ће пре ба ци ти но гу пре ко но ге и про мр мља -

ти: „ Пе дер“
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Ко де до? за ни ма ме. 

Ма овај Рус што кли за. 

Што?

Ка ко што? сад већ узру јан, ди же глас, ка ко се мо же кли -

за ти, ца ра му је бем, по ред она ке ље по ти це, а да му чу на

ми ру је... 

Ја се ва љам од сми је ха, не на по те же фа ти ху. 

Мај ка је ро ди ла се стру. Отац се ни је на пио, на про тив, за -

клео се да ви ше ни кад не ће. И ни је. 

Ишао сам и на кон то га код де де и не не на но ће ње, јео нај -

бо ље пи те на сви је ту, али ви ше ни је би ло исто. Сад се оже -

нио очев брат, до вео сво ју же ну, је ло се за истим сто лом,

исти на, с јед ном сто ли цом ко ја ни је би ла из ком пле та, а ја

сам тр чао у од ра ста ње. Не на је све ја че ка шља ла кад бих јој

до ла зио у по сје ту, де да се до под не јед на ко за ли је вао ко ња -

ком од под не гла сно хр као, но ћу гле дао умјет нич ко кли за ње

и све је на о чи глед би ло исто. Али ни шта као при је... 

Жи вио сам с ро ди те љи ма, у бе ши ци љу љао се стру, пи тао

се ко ли ко ће отац из др жа ти без ка фа не, по ма гао мај ци у сит -

ним ку ћан ским по сло ви ма и по том од ла зио у шко лу. У ме -

ђу вре ме ну, не на и мо ја мај ка су се сти гле „до но жа“ за ва ди -

ти. Отац је одо лио ис ку ше њу и ни је се на пио, де да је опсо -

вао ца ра, али се ни је упу штао у де ба те, се стра је упи са ла

фа кул тет и по че ла по гра ду хо да ти др же ћи се за ру ке с мом -

ком.  

Ље то, де сет го ди на ка сни је. Не екра ну ре при за Олим пиј -

ских ига ра. Пра тим умјет нич ко кли за ње. Не на је на умо ру.

Де да шу ти, али ца ра не ди ра. Са мо по не кад про му ца: „Фи -

но сам јој ја го во рио“. Кли кер на ње ном гр лу је по рас тао у

би ли јар ску ку глу и раз лио се у кан цер. Се стра тр чи пре ко

бал ко на: „Умр ла не на“, пла че... У авли ји пу но сви је та, ми -
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ри ше ка фа... пи је се у шут њи. Мој отац се ску трио на се ћи -

ји и је ца. Мај ка ди је ли фил џа не, пре шла је пре ко сва ђе, али

ни је за бо ра ви ла. На ли цу јој се не зр ца ли ту га, али је на мје -

сти ла не ка кав из раз. Не знам ка кав. Де да сје ди под одри ном

и гле да у пра зно. Смрт чу чи и на ње го вом ра ме ну. Ви ри му

из ока. Ја не пла чем, ву чем ди мо ве из ци га ре те и гле дам ка -

ко се на коц ку ше ће ра ве ре мрав. Су зе не мо жеш ис тје ра ти

на по ље кад по же лиш. Ја уви јек пла чем у са мо ћи. У авли ји је

пла ка ла са мо ду ша, али то ни ко ни је ви дио... 

На џе на зи, док спу шта мо не ну у ка бур, гле дам оче во по -

гу жва но ли це, ко ји јед ном ру ком при др жа ва ти је ло сво га

оца. Не ли че, баш као да ни су у ро ду. Отац, бр кат, оштрог

по гле да, по ви јен у ра ме ни ма... Де до, с пра зним по гле дом,

ко сом за ли за ном уна траг, из бри јан, с ље вом ру ком ко ја вид -

но дрх ти. Не ко их сли ка. За мр за ва им ли ца фо то а па ра том.

Хо џа учи у са су ше ној ха рем ској тра ви, бол фр ца у ко ље ни -

ма... Го то во је... 

Из џе па ва дим ци га ре те и пу ше ћи од ла зим ку ћи. Мо ји

ро ди те љи и се стра иду у ку ћу смр ти. Ја не же лим. Сва љу јем

се на ка уч и не ми слим ни на што. За не ма ру јем пра ви ло о

не па ље њу те ле ви зо ра че тр де сет да на, ка ко љу ди му дру ју,

али у књи га ма не пи ше. Ту га је иста, и с те ле ви зо ром и без

ње га. 

На екра ну, кли зач ба ца у зрак сво ју пра ти љу. Она се три

пу та пре вр не у зра ку да би му по но во па ла у на руч је. Ја при -

па љу јем сље де ћу ци га ре ту, гле дам у кли за че ве пре ти је сне

пан та ло не и ви дим – ми ру је... Из не ког раз ло га ста нем раз -

ми шља ти о де ди.

При зи вам ли то ја још јед ну смрт? 
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НЕ КИ ДА ТУ МИ У МА ЈУ 

До го ди се та ко сва ке го ди не да с не ким да ту мом ма ја ва -

рош на пра сно про цвје та. Да дје ца сми је хом ис пу не со ка ке,

ла хор ма ха лом раз не се ми рис пр же не ка фе из за гор је лих

ши ше ва, да у авлиј ским ћо шко ви ма пла ме ном бук ну чи та ви

бо ко ри ру жа... 

Бу де то да се с не ким да ту мом ма ја у град сли ју по вор ке

ауто мо би ла; то се на ша ди ја спо ра вра ћа „ку ћи“, на очи на -

сла ња Олyмпу се, па штро ка у из вор, дје ца се про вла че ис под

те спи ха гдје (фа лан) по чи ва ју ти је ла Са ри Сал ту ка и Ачик-

ба ше. 

Де си се уви јек у про ље ће да се и ја при сје ћам не ких де -

та ља за ко је сам ми слио ка ко су одав но за бо ра вље ни, са хра -

ње ни не гдје у ме ни и да с овим жи во том не ма ју ама баш ни -

ка кве ве зе. А он да се лак то ви ма под у прем о ко ље на, гле дам

ка ко се до ље, из ме ђу мо јих но гу, мрав бо ри с ко ром хље ба и

сје тим се да то ни је мо гао би ти мај јер је на по љу ли ла ки ша,

иста она ква ка ква зна па да ти још са мо у но вем бру, да сам

био 12 го ди на мла ђи и да је стра нац ко ји је хо дао ули цом у

гла ви имао оно ли ко си је дих ко ли ко их да нас има мој при ја -

тељ Е. Не зи ро вић. 

У јед ној ру ци он но си ке су, у дру гој фла шу не че га. Он да

по диг не ке су у зрак. За у ста вљам ауто и чу јем: „Вре ло Бу не?

Те ки ја?“ 

„Пра во. Са мо пра во.“ 

Уљуд но за хва љу је. Су но вра ћа по глед на вр хо ве блат ња -

вих ци пе ла и од ла зи пра во, пре ма мо јој упу ти. Ја скре ћем

ли је во и ви ше га не ви ђам. Али, кре ни мо ис по чет ка. 
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По што ва жим за по при лич но асо ци јал ну осо бу ко ја те -

шко скла па но ва по знан ства (не знам ка ко са чу ва ти ни ова

по сто је ћа) те из ла зим са мо јед ном сед мич но (пет ком), ни је

те шко по го ди ти ка ко сам те но ћи сје дио на бар ској сто ли ци

и тру дио се за по дје ну ти не што, би ло шта, с ко но ба ром у

шан ку. По што он не по ка зу је ни ка кво за ни ма ње за мо је „по -

ку ша је“ (од про шлог пет ка пли вам му 20 ма ра ка), а на по љу

ли је уби тач на ки ша, не да ми се оти ћи ме ђу бо љи, при стој -

ни ји сви јет и с њи ма за по че ти не што. Би ло шта. Од лу чио

сам ка ко је бо ље оста ти ту. На ру чио пи ће и, гле чу да, у огле -

да лу пре по знао ње га. Сад ври је ме кра тим про у ча ва ју ћи фи -

зи о но ми ју тог ли ца, по кре та, тру дим се от кри ти „по ри је -

кло“ ње го вог за ни ма ња. Ви дим ру ке: квр га ве. Под нок ти ма

та лог ма шин ског уља, де бе ле пр сте и ја ке, из ра зи то ја ке ми -

ши це, па по ми слим: „Ме ха ни чар“. 

Он не ски да по глед с огле да ла ис пред се бе, а ко је му уз -

вра ћа там ним под оч ња ци ма, ис пи је ним ли цем, не у ред ном,

ма сном ко сом, ду гач ким, не при род ним зу би ма... А он да се

на гло пре не, ис пи ти вач ки ду го мо три ко но ба ра и ка же: „Дај

мом ку шта пи је. Успи и ме ни ово мо је.“ Гле дам ка ко по кре -

ти ма свој стве ним чо вје ку ко ји у сва ком тре нут ку зна шта

хо ће по ди же сво ју ча шу, узи ма ци га ре те и при вла чи сто ли -

цу бли же мо јој. 

У су да ру на ших лак то ва осје ћам сна гу. 

Уљуд но за хва љу јем, на ис кап ис пи јам пи ће, по гле ду јем у

сат на зи ду и не без чу ђе ња при мје ћу јем: „Ух, за бо ра вих да

мо рам...“ 

А ка сни је? 

Ка сни је се ис по ста ви ло да Атиф ни је био ни ка кав стра -

нац ни ти је с та мо шњим чар ши ја ма имао би ло ка кве ве зе.

Био је то чо вјек у ка сним пе де се тим ко ји је, јед но став но,

тје ран не во љом, не ми ром, чи ме ли већ, јед ног ју тра уга зио

у на шу ва рош и убр зо по стао је дан од нас. Код бо ље сто је -
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ћег сви је та чи стио би ко ров, ве рао се по оџа ци ма или кр пио

ру пе у зи до ви ма. 

За сво је услу ге узи мао је сит ниш или про сто го во рио:

„Шта ја знам... Дај оно ли ко ко ли ко те ср це сте же.“ А љу де

је ср це сте за ло та ман оно ли ко да с та ва на сву ку јак ну (к’о

но ву) де мо ди ра не тра пез-пан та ло не, ко шу ље по ха ба них

лак то ва, де рут не чи зме... 

Па ипак, Атиф је пли је нио па жњом. По стао оми љен у

гра ду. Пли је сан ис под но ка та иш чи ли ла је под ба те ри јом ту -

ша, пра вил на ис хра на у обра зе је по но во утје ра ла ру мен,

там не ке се ис под очи ју за ми је нио је из раз за до вољ ства...

Жи во та. По че ло се шап та ти: „Зго дан. Ва ла, јес’.“ Же на ма би

пу ца ле ци је ви у су до пе ру баш он да кад им се му же ви на ђу

на по слу, спа да ле би кар ни ше, тро ши ли се зуп ци на ко си ли -

ца ма. По че ло се ого ва ра ти... 

А он да јед но ври је ме ни сам из ла зио... Би ло ми је за бав -

ни је дру жи ти се с Ми љен ком Јер го ви ћем, по хо ди ти с њим

во до па де у Јај цу, че зну ти за по љуп цем Ги те Да нон, стра хо -

ва ти с ње го вим оцем кад се ма ма по пе ње на ону да ску из над

ба зе на, а он мо ли Бо га, ко га ли већ, да не ско чи, да га не

осра мо ти пред дје те том јер је не пли вач... 

На ред не су сре те с Ати фом, све и да сам хтио, ни сам мо -

гао из бје ћи. Ви ђао сам га у ди је лу гра да гдје сам у то ври је -

ме био за по слен. Жур но бих про ла зио по ред пра зних ка фа -

на, оглéдао се у му са вим из ло зи ма, хи тао у гра нап по до ру -

чак, а та мо је уви јек ста јао он. Уљуд но би се по здра ви ли и

ја ни у јед ној ње го вој ге сти ни сам мо гао пре по зна ти чо вје -

ка ко ме је био по тре бан не ко. Би ло ко... Не знам ка ко, али

имам тај дар да пра вог са мот ња ка пре по знам ме ђу сто ти на -

ма слич них. 

По сли је не ко ли ко та квих су сре та, при ми је тио сам да он

ни кад ни шта не ку пу је, да не пу ши, не пи је... А он да ми се

„упа ли ла лам пи ца“, па сам ско ро вик нуо: „Он че ка да ја...“
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Ота да бих у гра нап од ла зио ра ни је не го обич но, пла ћао сен -

двич, ку ти ју ци га ре та, јо гурт, по том бих на миг нуо про да ва -

чи ци и од ла зио у гра нап пре ко пу та да и се би ку пим исто.

Не сје ћам се ви ше ни ти је за ову при чу тај по да так ва жан,

кад сам с Ати фом по ди је лио сто. Знам са мо да је би ло че сто

и да је тра ја ло ду го (чи та во про ље ће и ци је лу по ло ви ну ље -

та). Не знам ни об ја сни ти шта то има у ме ни (или на ме ни),

ка кав је то маг нет ко ји у клуп ко мог по сто ја ња при вла чи не -

вољ ни ке, оне муч не при че ка ко су и они, ето, јед ном има ли

жи вот, авли је у ко ји ма бук те ру же, јор го ва ни, сно ви... 

Знам са мо то да ми је до са ди ло по вла чи ти се по ру па ма

у ко је ви ше ни ко не ула зи, сје ди ти у нај у да ље ни јим ка фан -

ским мра ко ви ма, уви јек ле ђи ма окре нут вра ти ма, по гле ди -

ма... жи во ту ко ји се ко ви тла на по љу, па сам му јед ном при -

ли ком ре као: „Па до бро, за што не оде мо јед ном сје сти не -

гдје у ма су, из ми је ша ти се са жа го ром, сми је хом, по гле дом

свла чи ти же не, бу љи ти у жи вот...?“ 

„Жи вот“, ре че, и као да му ли цем пре ле ти не што на лик

на сје ту. Грч. 

При је не го сам за у стио не што ре ћи, он из та ме ка пу та из -

ву че уред но пре са ви је ни но вин ски па пир, на сло ни дуг, ис -

пи ти вач ки по глед на ме не, па уз дах ну: „Отво ри! Отво ри

сло бод но. Отво ри, да се ко нач но упо зна мо.“ 

Под не ким да ту мом ма ја из 1986. ста јао је чо вјек и ру ком

по ку ша вао за кло ни ти ли це. Из над фо то гра фи је на ко јој се

гу жва ла но га ви ца ко ја упра во ула зи у ми ли циј ски „сто ја -

дин“, ври штао је на слов: „На смрт из бо су пру гу.“ 

Па жљи во, баш ка ко и до ли ку је кад за ви риш у не чи ју ин -

ти му, пре са вио сам па пир, по кло пио га пра зном ку ти јом ци -

га ре та и ре као: „Шта ћеш... Сва ко ме се мо же де си ти.“

Он ни је ре као ни шта. Са мо је са сто ла по ди гао упа љач, а

он да ише тао из ка фа не. 
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Уско ро сам и ја остао без по сла, па су се про ри је ди ле мо -

је по сје те том ди је лу гра да. Рас пи ти вао сам се, она ко, као уз

пут, да се не при ми је ти, гдје је и шта ра ди. На и ла зио сам на

ни јеч но кли ма ње гла вом, гор чи ну на усна ма кад би ми ре -

кле: „Ма пу сти“ и пи тао се: „С ким ли се то све Атиф упо -

зна вао?“ Не гдје, сре ди ном ље та, са знао сам да је на пу стио

град. 

Ви ше га ни кад ни сам ви дио. 

Да нас не знам да ли је не што од ње го вог тра га оста ло у

ов да шњим ча ша ма, пе пе ља ра ма, ули ца ма... Да је жив, и да

га мо гу упи та ти, Иван Цан кар, са свим је си гур но, ре као би

да јест. 

Ова ко... 

Не знам чак ни то да ли ме ђу пр ља вим, огу ље ним сто ло -

ви ма, он да кад се из над гра да уси дри но вем бар и за спе нас

ки шом ме лан хо лич них кур шу ма, ожи ви она до бро по зна та

ту га у ње го вим очи ма. Пла ћа ли не по знат не ко у гра на пу ци -

га ре те и јо гурт... Про ду жа ва ли не чи ју на ду? 

А он да, кад од мак не про ље ће... Кад по диг нем ру ке с ко -

ље на, кад мрав раз ву че ко ру ис под мо јих но гу, не мо гу а да

не по ми слим шта ће се де си ти ако јед ном, с не ким да ту мом

ма ја, кад го ди не од про жи вље ног жи во та ис кле шу мост сје -

ћа ња, пре ко ко јег пре ла зи не чи је мла до, ра до зна ло ли це, да

би за ви ри ло у огле да ло – и по гле да ло из раз на мом ли цу –

да ли ћу се та да и ја пре ну ти, по сег ну ти у та му свог ка пу та,

у су да ру лак то ва, за чу ђен, по гле да ти здра вље у не чи јим очи -

ма, раз ли сти ти ко мад по жу тје ле но ви не и ре ћи: „Отво ри.

Отво ри сло бод но. Отво ри, да се ко нач но упо зна мо.“ 
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РУ КЕ

1.

Мо гло је то би ти ље то про шле го ди не кад ми је до ру ку,

пу ком слу чај но шћу, до пао не ка кав тан ко уко ри чен ма га зин

о астро ло ги ји и у ње му по тан ко пре ци зи ра на ре че ни ца:

„Хи ро ман ти ја је вје шти на чи та ња из дла на“! На је дан чу дан

и нео бја шњив на чин при ми је тио сам ка ко ме та ре че ни ца у

нај ма њу ру ку ко сну ла, за о ку пи ла сву мо ју па жњу. 

На овом мје сту узет ћу пре дах, тек то ли ко ка ко бих у сви -

јест по звао при ли ку мо је не не и оче вог дру га ра, Ду ша на Ро -

го зи на, ко ји би, не дво је ћи ни тре на, ауто ра ове ре че ни це у

хи пу про гла си ли бо го хул ни ком. 

У на став ку тек ста пи са ло је ка ко у дла ну ли је ве ру ке мо -

же мо от кри ти ка рак тер сва ко га од нас док се у ли ни ја ма де -

сног дла на кри ју пу та ње на шег суд бин ског пу та. Иако сам

текст ис под ко јег је ста јао пот пис из вје сног Хо wар да W. са

за ни ма њем про чи тао до кра ја, ни у јед ној ре че ни ци ни сам

про на шао од го вор на пи та ње ко је ме тих да на на про сто из -

је да ло: „Ако је хи ро ман ти ја вје шти на чи та ња из дла на, ка ко

се он да зо ве вје шти на ко ја би от кри ла ху ље ме ђу на ма?“ 

2.

Мо је дје тињ ство Са фе та М. пам ти као оче вог при ја те ља,

на сми ја ног до бро ду шног ди ва за о гр ну тог ко жу хом, спо соб -

ног си ја ли цу на ка фан ском стро пу утр ну ти јед ним тр за јем

гла ве. Не ка да дав но, још би јах дје чак, во зио сам се с њим у

ка ми о ну ко ји је сво јим пред њим тра пом нео до љи во под сје -

ћао на ре пли ку оног из Ко то та мо пе ва. Звао га је До рат.
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Пи тао сам: „За што До рат?“ Он је кроз про зор из ба цио опу -

шак, на сми јао се у сти лу Па вла Ву и си ћа и ре као: „Ех, је ба -

ји га сад.“ 

Ко ју ми ну ту ка сни је за у ста ви ли смо се на сред чар ши је

да би Са фет у кар тон ску ку ти ју, пред ко јом је сје дио чо вјек

без ру ке, спу стио нов ча ни цу. Окре нуо сам гла ву ус тра ну;

бје ше то пр ви пут да ви дим ин ва ли да. Са фет је ре као: „А у

пич ку ма те ри ну!“, за тим је спу стио ру ку на цр ну ку глу шал -

те бла и по но во уба цио у бр зи ну. Ка сни је је зе мљу ки по вао у

те мељ на ше ку ће у на ста ја њу. 

Сје ћам се: с пр вим про љет ним да ни ма тек до ђо смо до

пр ве пло че; отац уга си тран зи стор, опра ру ке на ко ри ту, па

ре че мај сто ри ма: „Ако ће мо пра во, си гур ни је ће нам би ти у

по дру му.“ Сје ћам се још да је мај ка за ри да ла.

3.

А он да су се на на шем Го ре ње те ле ви зо ру по че ле ре да ти

сли ке Па кра ца, Ву ко ва ра и Му ра та Ша ба но ви ћа... На кон

што је екран ко нач но пре крио мрак, ужи во сам ви дио мр тва -

ца, па још јед ног... Ви дио сам смрт у си ло ви том за ма ху и ди -

вљи људ ски на гон ко ји се до ви јао ка ко јој до ско чи ти. 

Са фе та сам с вре ме ном пре стао ви ђа ти; мо ји ин те ре си

од ма кли су не што да ље од ње го ве шо фер ске ка би не. Па

ипак, кад би се де си ло да се срет не мо на ули ци или нам се

пре ко зби је них ка фан ских сто ло ва укр сте мој по лу пи ја ни и

ње гов на да све ра до зна ли по глед, је дан дру го ме уљуд но би -

смо клим ну ли гла вом, раз ми је ни ли пар кур то а зних ри је чи и

ни шта пре ко то га у наш од нос ни је мо гло ста ти. 

Ври је ме је (ни је ли то већ не гдје за пи са но – сва ко при ја -

тељ ство има рок тра ја ња), ко зна за што, по ни шти ло мно га

оче ва пред рат на при ја тељ ства. У но ва, пла ше ћи се раз о ча ра -

ња, ни је се усу дио јур ну ти. Ако се при ја тељ ство сма тра

оазом у ко јој се ср це на па ја с из во ра искре но сти, он да сам
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ми шље ња да се до ње до ла зи га зе ћи не пре глед но по ље ис -

ку ше ња у ко је отац ни је же лио кро чи ти. Ипак, с вре ме ном,

тр се ћи се ваљ да Рас кољ ни ко ва у се би, успио је са гра ди ти

ку ћу. Ње ном из град њом као да је же лио ста ви ти ко нач ну

тач ку на сми сао на шег по сто ја ња. Кад ма ло бо ље раз ми -

слим, мој отац ни кад ни је гра дио ку ћу. Он је гра дио дом, а

то ни је исто. Или ни је би ло на ма: убо гој по ро ди ци с муч ним

ис ку ством под ста нар ства. 

Тај дом имао је два спра та са шку ра ма са да окре ну тим у

пра во слав ни зво ник, авли ју са ша др ва ном, про стра не бал ко -

не опа са не огра дом од ко ва ног же ље за. С јед ног од тих бал -

ко на он, мој отац, су зних очи ју од ма ху је ко ло ни цви је том за -

ки ће них ауто мо би ла ко ји мо ју се стру од во де у дру ги жи вот. 

Се дам да на на кон се стри не свад бе; по сљед њи го сти већ

су на пу сти ли ку ћу, он спу сти ру ку на мо је ра ме и ре че: „Ни -

си знао да је Са фет бо ле стан?“

„Ни сам.“

„Јест. Има хеф та ка ко ле жи.“ 

4.

Истог тре на упа лио сам ауто и од ве зао се у бол ни цу. Во -

зе ћи се, раз ми шљао сам о дав но про чи та ној Кр ле жи ној ре -

че ни ци: Не ки љу ди у свом ка рак те ру има ју пле ме ни те еле -

мен те ви шег ти па. На при јем ном одје ље њу ста јао је чо вјек

за о гр нут би је лим ман ти лом; ње го ва по ви је на ра ме на и при -

мјет но тра пав ко рак ода ва ла су фи гу ру мог зе та. 

У про ла зу смо раз ми је ни ли не ко ли ке ри је чи, та ман оно -

ли ко ко ли ко је по треб но да раз би је мо „би ро кра ти ју“ ме ђу

на ма, и ја сам јур нуо у та му гор њих одје ље ња. Уз гред бу ди

ре че но, по ну дио ми је сва ку вр сту по мо ћи ко ју сам, ипак,

крај ње оба зри во од био. 

Са фе та сам на шао ка ко ле жи на кре ве ту за гле да ног у

ољу ште ну ко ру на ран че на нахт ка сни ис пред се бе. Био је
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по кри вен плах том. Оног тре на кад ме угле дао у кра јич ку

ње го вог ока ро ди ла се су за. Сјео сам у дно кре ве та, али ни -

сам знао ода кле бих по чео. А он да је он, слу те ћи мо ју не ла -

го ду, ре као: „Не знам за што, али че сто раз ми шљам о не -

знан цу што је не коћ сје дио на чар ши ји.“ 

Та да је осло бо дио сво ју ли је ву ру ку, исту ону ко јом је кр -

хао ча ше у ка фа ни, ми ло вао мо је ли це кад би по хо дио наш

дом, исту ону ру ку ко јом је, не чи не ћи из у зет ке, да ри вао ју -

ро ди ве, да би на кон цу стрг нуо плах ту са се бе. Ду го сам зу -

рио у оно мје сто ода кле би тре ба ла из ра сти дру га ру ка, ру -

ка Па вла Ву и си ћа ко ја ће сад из ауто бу са из ба ци ти пот пу но

збу ње ну при ли ку Та шка На чи ћа и ре ћи: „Во зи, Ми шко!“ 

Али ни сам је ви дио. Из не ког раз ло га у ме ни се од јед ном

ро ди ла по тре ба да за гр лим тог чо вје ка, да на сло ним гла ву на

та ди вов ска пр са и гор ко, она ко, од ср ца, за пла чем. Ни сам то

учи нио. Не због то га што у свом ка рак те ру ни сам про на шао

до вољ но хра бро сти за та кво што не го чи сто због бо ја зни да

бих му тим за гр ља јем на го ви је стио ко нач ни и бес по врат ни

крај. 

„Ово се зо ве про па да ње, или, ако баш хо ћеш, ово се зо -

ве смрт у га ло пу“, ре као је. 

Ни сам, као не кад у дје тињ ству, окре нуо гла ву ус тра ну.

Зу рио сам у мо дри па тр љак увје ра ва ју ћи се да ма кар то ли ко

мо гу из др жа ти. 

„Ка ко?“, је два чуј но пре ва лих пре ко уса на.

„Ни сам не знам. Јед ног ју тра ме пре сје кло. То ли ко ја ко

да ни фил џан ни сам мо гао др жа ти у ру ци. До шао ова мо, за -

гле да ли ме ови ма ло, по че ли вр тје ти гла ва ма, са шап та ва ти

се, а чим се они са шап та ва ју, знаш да ти је ва ди ти па ре. Три

хи ља де сам дао; ра чу нам: бит ће у ре ду. Џа ба! Од сје кли је.

Сад се то све и на плу ћа про ши ри ло, али они шу те. А ја знам

да се жи вот не по врат но рас та че из ме не.“ 
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Још не ко ври је ме за др жа ли смо се у раз го во ру; на оп ће

згра жа ње де жур ног ље ка ра, ис пу ши ли по 2-3 ци га ре те, сју -

ри ли се у но стал гич не про ва ли је за јед нич ке про шло сти, а

он да сам га на пу стио, уз обе ћа ње да ћу по но во до ћи. 

Кад сам га сље де ћег да на ви дио, Са фет М. је спа вао. Че -

ти ри сна жна му шкар ца, сва ки са сво је стра не, по ди гли су

ње го во ти је ло и пре ко ру ку га по ни је ли у ка бур.

5.

На ве чер је у мо јој ку ћи за зво нио те ле фон. Се стра! Пи та

ме по сто ји ли ва љан раз лог због ко јег ни сам от по здра вио

ње ном му жу. Шу тим. За гле дам пу та њу ли ни ја на свом ли је -

вом дла ну и тру дим се пре по зна ти чо вје ка у се би. А он да од -

би јем је дан ду га чак дим и гла сно се упи там: „Ако је хи ро -

ман ти ја вје шти на ко ја от кри ва на ше ка рак те ре, ка ко се, по -

бо гу, зо ве вје шти на ко ја би от кри ла ху ље ме ђу на ма?“

6.

Сље де ће но ћи мо ја се стра ни је зва ла. Кад сам јој ују тро

ку цао на вра та, ни је је би ло код ку ће. 
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СНИ ЈЕГ

1.

По чет ком фе бру а ра пао је сни јег и чи ни ло се као да ће мо

на је дан дан по бје ћи из вла сти тог жи во та. Бу љу ци дје це до

под не су ди за ли дре ку да би пред су тон, су зних очи ју, обра -

зе при пи ли про зор ским ок ни ма. Би ло је не че га, као из вла -

сти тог дје тињ ства, пре сли ка ног у том при зо ру. 

До па да ла ми се та из не над на оту ђе ност ко јом ме сни јег

осло бо дио од сва ко днев ни це, тај осје ћај не мо ра ња ко јем се

мо гу пре пу сти ти. До па да ло ми се раз ми шља ти о дру гим

ства ри ма, ре ци мо, о Нер ва лу; да ли би пје сник по так нут

иди лич ним пеј за жом, ко нач но успио свла да ти ме лан хо ли ју? 

За 7-8 да на, ко ли ко је сни јег па дао, град су за де си ле 4

смр ти. Пре ви ше, чак и за мно го ве ће сре ди не у ко ји ма љу ди

има ју при ви ле ги ју не по зна ва ти ту ђе не сре ће. 

Из ме ђу спо ро ва ко је ста ри ји во де око то га ка ко ова кав

сни јег ни је па дао још од Шо три ног фил ма ис пра ћам џе на зу.

Спу штам ру ку на не знан че во ра ме и ка жем: „Не пам тим да

сам ово до жи вио ни он да кад сам са Hemingwayem по хо дио

вр хо ве Ки ли ман џа ра.“ Гле дам ка ко се пре ма ме ни окре ћу

два на бо ра на ста рач ка ли ца. У њи хо вим очи ма на зи рем са -

свим из ра жај ну при сут ност су ћу ти. Са гла ва сми чу фран цу -

ске ка пе и пу шта ју по глед низ ко ло ну. Пре ко уса на, је два

чуј но, пре ва љу ју: „Ште та... А та ко млад чо вјек.“ Мла дић,

ко ме сам по ку шао до ча ра ти ље по ту ју трос про чи та не књи -

ге, па жљи во, уз збу њен осми јех, ски да мо ју ру ку са свог ра -

ме на. За тим пру жа ко рак и не ста је у го ми ли. Кат кад се окре -
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не да би, ши ром раз ро га че них очи ју, по тра жио лу ђа ка у ме -

ни. 

2.

Гу жва мо се ис пред ка ме на меј та ша. Рав на мо са фо ве.

Сан дук, пре кри вен зе ле ном чо хом, ле жи ис пред на ших по -

гле да. 

Хо џа по сре ду је из ме ђу нас и Бо га. Ка же: „Овај сни јег са -

мо је ку шња на ко ју нас Све ви шњи ста вља.“ Ис пред ме не, у

дру гом са фу, сто ји чо вјек. Гле дам рав но у ње гов по ти љак.

Он се на хо џи не ри је чи пре ме ће с јед не но ге на дру гу, као да

ће сва ког тре на из гу би ти аб дест. 

Љу ди иза ме не за не ма ру ју пра ви ло о скру ше но сти, ко је

се под ра зу ми је ва у ова квим при ли ка ма, и ро мо ре. Спо ми њу

маљ ко јим ће уку ћа ни, кад за то до ђе ври је ме, ло кал не тр -

гов це уда ра ти ди рект но у че ло. Јер друк чи је, ве ле, не ће ис -

пу сти ти ду шу. 

Хо џа по ди же ру ку; ауто ри те том сво је фи гу ре опо ми ње на

шут њу. Три пу та се ко лек тив но гла са мо здру же ни у на ка ни

да ха ла ли мо мр тва цу. По гле дом кли зи мо, пр во по де сном,

по том по ли је вом ра ме ну. За тим се ко ло на по вла чи пре ма

ха ре му. У ка бур спу шта мо сан дук. Кле чи мо. Ду го кле чи мо.

Смр зну тим дла но ви ма уми ва мо ли це. По на вља мо ри ту а ле

из прет ход них да на. 

3.

Пу тем ко јим смо до шли до ха ре ма не пре по ру чу је се вра -

ћа ти ку ћи. То је због то га да не би смо ре по ве смр ти пу сти -

ли ме ђу уку ћа не. Они ко ји Књи гу по зна ју бо ље од ме не та -

кве те зе на зи ва ју гат ка ма. 

Све јед но. Ко ра чам пре ма по лу мра ку обли жњег би феа.

Три да на не ма мо стру ју. Сви је ће, рас по ре ђе не у че ти ри

угла, нео до љи во под сје ћа ју на рат. Че сто раз ми шљам о ра ту.
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О то ме ка ко смо та да сви под јед на ко би ли исти. Умје ре ни ји.

Да рат за по сље ди цу не но си не под но шљив број смрт но сти,

и да нас бих пот пи сао да жи вим у ње му. Склон сам се за пи -

та ти да ли је та рат на по сље дич ност до бру тал но сти до ве ла

наш осје ћај за жа ље њем. 

На сло њен на из ли за ну пло ху шан ка, гле дам дје вој ку ко ја

на отво ре ном дла ну др жи тац ну. Обри си ње них гру ди на зи -

ру се ис под ма ји це с по гу жва ним ли ком Еви те Пе рон. Ноћ

гри зе у пла дањ с пре о ста лим оста ци ма да на. 

4.

Си ноћ је ов дје, ла кат до мо га, сје дио Аб дел Ке скин. Раз -

го ва ра ли смо о Мир ку Ко ва чу. Још мо гу ра за бра ти ри је чи

ко је му дрх те на усна ма. Јед ну на дру гу, он при па љу је но ву

ци га ре ту, пот пу но за чу ђен над мра ком ко ји се сли је же из над

нас и ка же: „Град без стру је, ако ни шта дру го, ну ди до вољ -

но вре ме на да спо знаш дру ге ства ри.“ 

У ра диј ској ку ти ји спи кер за по ма же ка ко стру је не ће би -

ти ни на ред них да на. Апе ли ра на оне ко ји су у мо гућ но сти

пру жи ти по моћ се лу, ко је за по ма же го ре, од сје че но од остат -

ка сви је та. Не ма ју хра не. Аб дел при ми је ти: „Је беш се ло у

ко јем је сра мо та ства ра ти за ли хе у хра ни!“ 

Ко ли ко са мо исти не ста не у јед ну ре че ни цу! 

Да нас смо у смр зну ту ра ку по ло жи ли Аб де ло во ти је ло. 

5.

По зна вао сам га го ди на ма. Ту и та мо, на шли би смо се за

истим сто лом, сва ко за се бе при су тан у шут њи. Баш као и

ме не, оп чи ња ва ла га је са мо ћа. Људ ски жи вот, на мо је чу ђе -

ње, во лио је по ре ди ти са биљ ка ма – не успи је ва сва ка на

истом мје сту. Био је стра стве ни за љу бље ник у књи жев ност;

што шта ко ри сног на у чио сам од ње га. У по сљед ње ври је ме

по но во је от кри вао Ко ва ча. Сви ђао му се, у од но су на мла де
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пи шче ве да не, тај за о крет у сти лу, та вра то ло ми ја при сут на

у ре че ни ци. Не бро је но пу та до у де та ље ми је пре при ча вао

ње гов по сљед њи ро ман: за ми шље ну сли ку Ду бров ни ка ко ји

дрх ти под ја ром, док се ју на ко во ли це зр ца ли у огле да лу,

онај чу јан шум та ла са при је не го се раз би је о хрид, сто ти ну

пу та опи сан Јо зи пин лик и при зна ње да би му се до ље, у га -

ћа ма, уви јек не што про пи ња ло кад би за ми шљао ка ко Јо зи -

па, та се о ска учи те љи ца, са гла ве сми че пе ри ку... 

Га јио је илу зи ју ка ко ће се јед ном, кад то ме до ђе ври је ме,

пре се ли ти у Ро вињ и у ти ха пред ве чер ја ис пра ћа ти сла по ве

сун че вих зра ка ко ји се га се на зво ни ку цр кве св. Еуфе ми је. 

Мје сто гдје би у ко нач ни ци био сре тан ни кад ни је про на -

шао. Ни кад ни је до че као да до ђе ње го во ври је ме. Да као

биљ ка ус пи је ма кар на јед ном мје сту. Чак ни рат ни је успио

раз бу ди ти са ња ра у ње му. На про тив, по стао је ме лан хо лик,

не вје шти вој ник ко ји је имао не сре ћу јед ном од лу та ти иза

ли ни ја. Ро вињ ни кад ни је ви дио. У по ра ћу се до го ди ло да

му се сви јет окре не на о пач ке, да Са ња ни је мо гла ра зу мје ти

оно што су пси хи ја три сло жи ли у скра ће ни цу ПТСП; јед ног

ју тра са сто ла је по ди гао це ду љи цу: „Ма ла је са мном. Не

тра жи нас.“ Ско ро па не при мјет но, у ње гов по глед усе ли ла

се ту га. 

По ла го ди не ка сни је Управ ни од бор шко ле у ко јој је (ви -

ше не го по лет но) пре да вао књи жев ност про на шао му је за -

мје ну по на ло гу на бу си тог стра нач ког ка дра ко ји се бу са у

сво ја гај рет ска пр са, а уства ри је са мо ли це мјер ко ји је ов да -

шњи по кољ пра тио за ва љен из фо те ље не ка кве бје ло свјет -

ске ву ко је би не, а да нас, на кин ђу рен ла жним па три о ти змом,

по сло ве ди је ли по ло ги ци по доб но сти. 

У бес ци је ње је дао сву имо ви ну; ку ћу, по лов ни ауто и ци -

је лу би бли о те ку. За ко ра чив ши у жи вот из не коћ про чи та них

књи га, дри је мао је по стра ћа ра ма, пот пу но по ис то ви је ћен с

по лу сви је том о ко јем је то ли ко то га знао... Ор ди ни рао је
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про мет ним град ским рас кр шћи ма, на оп ће чу ђе ње сви је та,

вјеч но на сми јан и са њив. А он да је чу ђе ње про гу та ла рав но -

ду шност. Дје ца су про на шла но ву за ба ву и пре ста ла гра би -

ти за њим. Ни шта од при ја шњег Аб де ла у тој фи гу ри ни је

оста ло; ис под там ног самрт ног кач ке та из ра сло је ци је ло бу -

се ње ко се, пан та ло не се си ја ле од из но ше но сти, са ко сва ким

да ном по ста јао ши ри, под нок те се на се ља ва ло све цр ни ло

би је де... Са мо је уч ти вост у ње го вом гла су оста ла јед на ка.

Књи шка. 

6.

За 60 ми ну та мо же се по пи ти де се так пи ва. Мо жда и ви -

ше, прем да је не у мје сно хва ли са ти се та квим под ви зи ма.

Ко но ба ри ца је на сло ње на на вра та и од сут но зу ри у ноћ.

Дје вој ци ко ја при ла зи шан ку ка ко би усне по ну ди ла пла ме -

ну сви је ће ка жем: „Не мој то чи ни ти. Мо жда не знаш, али

ако то учи ниш, је дан мо ре пло вац на пу чи ни овог ће тре на

из гу би ти жи вот.“ 

„Ти за и ста вје ру јеш у то?“ 

„А за што не бих вје ро вао?“ 

Она на усна ма но си не при па ље ну ци га ре ту и не ста је у

та ми. На зи ду се из ду жу је ње на сје на а он да је гу та ју огле -

да ла би феа. 

7.

По не кад би се де си ло да Аб дел иза ђе из сво је ано ним но -

сти. Ви ђао бих га ка ко сто ји на рас кр шћу са дла ном ис пру -

же ним пре ма про ла зни ци ма. Че сто бих и сам гу тао кне дле

ти ска ју ћи ко ва ни це у ње го ве ру ке. Уч ти во за хва лив ши, за -

мо лио би ме да са че кам ча сак, под усло вом да не жу рим. 

Кат кад уисти ну не бих жу рио. До па да ло ми се до ко ли ча -

ри ти, уми шља ти ка ко, по пут Victora Hugoa, ту ма рам гра дом,

по гле дом пра те ћи про ла зни ке, њи хо ва ли ца и по кре те,
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уобра жа ва ју ћи се би да та ко ства рам про фил не ког но вог

Quasimoda. 

Сје ћам се тог вре лог љет ног по дне ва, те опи пљи ве ја ре у

зра ку... Ста јао сам та мо, ис пред ма тич ног уре да, че ка ју ћи

Аб де ла кад се је дан ауто на гло за у ста вио. Има ло је за там ње -

на ста кла ко ја се спу шта ју при ти ском на дуг ме да би на

днев но свје тло про ви ри ла ру ка. На ду гач ким пр сти ма ко ји

сти шћу ци је ли све жањ нов ча ни ца ви дио сам цр ве ним ла ком

обо је не нок те. За тим се ру ка по ву кла уну тра, на се ма фо ру

се упа ли ло зе ле но и ауто је, као из филм ског ка дра, не ста ло

из на шег по гле да. Ка сни је, док смо сје ди ли у ре сто ран ској

ба шти, уди шу ћи ми рис што га је из над нас про си па ла ли па,

про фе сор се на мах пре ну. С ње го вих уса на као да се от ки ну

тек јед на ри јеч. 

Са ња! 

У по за ди ни ње го вог осми је ха још не ко ври је ме ти трао је

ус хит, а он да је опет по стао онај ста ри, ме ни дра ги шу тљи -

вац. Он да је по но во по стао Со крат. 

Ота да је, при ми је тио сам, све ма ње по хо дио ули цу или

ма кар ни је она рас кр шћа ко ји ма сам ја у жур би про ла зио.

Ка сни је су се до ву кле ки ше и вје тро ви са зву ци ма ме лан хо -

лич них при зву ка. На мје сту гдје сам га јед ном че као, ви ше

га ни је би ло. 

Код јед ног, за ме не зна чај ног пи сца, по сто ји сље де ћа ре -

че ни ца: „Не при стој но је умри је ти у је сен, кад уми ре и све

дру го. С ли шћем.“ 

Аб дел Ке скин умро је сре ди ном фе бру а ра, у зи му, он да

кад је сни јег на ра стао до ко лек тив ног оча ја ња. Мом ци из

Гор ске слу жбе спа ша ва ња про на шли су не чи је ти је ло док су

се по ку ша ва ли про би ти до се ла о ко јем смо прет ход не но ћи

за јед но слу ша ли. По ред ње га, од ба че не, ле жа ле су дви је ке -

се с на мир ни ца ма. 
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8.

Сни јег има уло гу оп тич ке вар ке. Ства ра при вид ка ко смо

ко лек тив но по ста ли бо љи љу ди. Под не по го дом, ка кву ни

нај ста ри ји у овом гра ду не пам те, пе ка ри бес плат но ди је ле

хљеб од ју чер, за Ци ган чад из ру ше ви на на шло се мје ста у

ко лек тив ном цен тру, је дан је га зда на ло жио ко но ба ри ма да

на кон фај рон та не за кљу ча ва ју вра та ло ка ла ка ко би бес кућ -

ни ци има ли гдје пре но ћи ти... 

А он да је у ра ди о а па ра ту не ста ло ба те ри је. 

Ну дим се да ско чим у ноћ. Отва рам вра та тр го ви не. Ци -

је не у ра фо ви ма сто је ова ко:

сви је ћа, ко мад – 5 ма ра ка 

ло па та за гр та ње сни је га – 40 ма ра ка 

ја је, ко мад – 1 мар ка. 

Тр го вац сто ји за пул том. Пòдиже по глед са днев ног из да -

ња но ви на и ка же: 

„Из во ли?“ 

На мах пре по знах чо вје ка у чи ји сам по ти љак да нас гле -

дао. И sînū ми; кад је у гра ду по сљед њи пут па дао сни јег

ври је дан пам ће ња, ја сам тад био 20-го ди шњак. За кло њен

иза сво је мла до сти, у то ври је ме мо гао сам се охо ли ти и ре -

ћи тр гов цу ка ко бих же лио ку пи ти маљ и по кло ни ти га ње -

го вим уку ћа ни ма. Он би, не вје што скри ва ју ћи не ла го ду,

про гу тао мо ју др скост и већ су тра, уз гред бу ди ре че но, на

ка фу по звао мог оца. 

Али но ћас, док пре ко пул та гле дам ње гов бе сра ман из раз

ли ца, ја имам ви ше од 30 го ди на. Још сам млад да бих имао

же ље. Али ипак... 

Ба те ри је ни сам ку пио. Отво рио сам вра та и сју рио се у

ноћ, пот пу но свје стан чи ње ни це ка ко сам упра во ство рио

лик Quasimoda. На по љу, сни јег је па дао јед на ком же сти ном. 
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9.

Док не мо ћан ле жим у кре ве ту, за гле дан у не бо ко је не

обе ћа ва, из не ког нео бја шњи вог раз ло га ста нем раз ми шља -

ти о по чет ку при че Ко њу шни ца Ви то ми ра Лу ки ћа: Но ћу чу -

јем ка ко ме са дна не ког ла га ног све ми ра гдје се за ме ће сан,

до хва ти не јак раз лог и мо ја сви јест мут на, те шка пло ви,

пло ви, раз да њи ва се. Вра ћа ју ћи се не че му од че га се ра ни је

от ки ну ла, она по ве ћа ва на пе тост из ко је се од јед ном ро ди

ствар ни тре ну так. Та ко да лек.

10.

Ју трос сам од сво је мај ке чуо ка ко је пре ста ло ку ца ти ср -

це у ти је лу на ше га ком ши је Ја сми на. По ста ром до бро ком -

шиј ском оби ча ју, по ма гао сам ко па ти ме зар. Ка сни је сам

узео аб дест, стао ис пред ка ме на меј та ша и пи тао се: чи ју ћу

не сре ћу да нас пре по зна ти? На чи ји ћу по ти љак на сло ни ти

по глед? 
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БЕЗ ДАН

1.

Гле да но одав де, с ру ба те ра се, но ћас у оку Те о до ра Га ки -

са има још то ли ко мје ста да у ње му бље сне ова по лу пра зна

ули ца. И као да ни кад ни је ни по сто јао, са мо ће се пу стош

раз ли ти око ње га и све ће оста ти бли је до и тје скоб но. Освр -

нут ће се још јед ном и по гле да ти по овим сме жу ра ним ста -

рач ким ли ци ма што ис пу шта ју до ми не из ру ку, ви дјет ће

још хлад не и го ле зи до ве из ко јих би је сту ден и овај ја сан

по нор под но га ма ко ји га ма ми. 

Ваљ да та ко бу де кад по тро шиш жи вот, па ти оста не још

са мо онај про ду же так над ко јим се и сам чу диш док че каш

да Онај од о зго пре си је че ту нит ко ја те ве же за зе маљ ско. А

смрт се већ јед ним кра ком усе ли ла у ње га, осје ти он ка ко му

за ви ру је но ћу у со бу, при та ји се под свје тло шћу, ис кли зне

не куд, ску три се у кљу ча ни це, па отуд па ла ца је зи ком док се

лам пе не по га се... 

Због то га је но ћас од лу чан ода гна ти страх. А он да све из -

но ва за ро ни ти у овај без дан, на кон че га ће за со бом за у ви јек

за тво ри ти вра та жи во та. 

2.

Кад се ноћ при мак не кре зу бим фа са да ма, а тми на с не ба

на лег не на со ка ке, у ка фан ска вра та кључ уди је ва Тео Ја бан -

џић. Уви јек у исто ври је ме и уви јек ли је вом ру ком. Го ди на -

ма та ко. Ис пр ва се љу ди чу ди ли тој ње го вој на ви ци да ка фа -

ну отва ра са мо но ћу, а он се осмјех не и не про го ва ра. Ће иф
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је ње гов и не ми сли га прав да ти пред сви је том. Уз ве ре се уз

ове ба сам ке, си пљи во ка шље док их не са вла да, кврц не

кључ у бра ви и већ је ту... Окру жен гро тлом са мо ће. 

А и ово што ра ди – то је од не во ље. Дру гог из бо ра не ма

до пре ра но збо ра но ли це сва ко ноћ но гу жва ти у осми јех,

уче ство ва ти у овом жи во ту у ко јем су све ври јед но сти одав -

но из гу би ле и сми сао и об лик. 

Ту од сје да ју са мо пу ки не срет ни ци, па, пре пу ште ни жи -

вот ној сти хи ји, че ка ју ука за ње би је лог ми ша, па да мир не

ду ше мо гу ре ћи ка ко је ко нач но го то во. А до тад ва ља ње му

про зра чи ти ка фа ну, опра ти ча ше од си ноћ. Ва ља му по пи ти

ко ју на бр за ка; му ка је та ко под но шљи ви ја. Сад ће они. Са -

мо што ни су. Не мо же их спри је чи ти ни ова би блиј ска ки ша

што се про си па на град. 

3.

Ноћ је за ја ха ла не бо над Со лу ном. Уз ве ра ла се и сје та на

ср це Те о до ра Га ки са. Осје ћа да ће се но ћас ис пи са ти из жи -

вих и да ће зо ру до че ка ти мо тре ћи на хи ља де звје зда них пје -

га ра су тих по не бе ском ли цу. Већ му се жмар ци ве ру уз ти -

је ло. А до ље – пуст град. На ули ца ма ни ко; тек онај улич ни

сви рач са зве че ћом ми ло сти њом у ше ши ру и је дан ка ва лир

с цви је том хри зан те ме у ру ци, оду ше вљен су сре том у ко ји

хр ли. И ни шта ви ше у ње го во око не мо же ста ти; ни бли је -

да Мје се че ва фле ка оку па на у мор ској ду би ни ни оно дво је

мла дих, што се ту, на ње го ве очи, љу бе. Ни шта. Ро ман ти ка

је одав но иш чи ље ла из ње га и жи вот му се свео тек на пу ко

од бро ја ва ње са ти док га Она ко јој се у по хо де спре ма ко нач -

но не при гр ли. 

Те о дор Га кис при па љу је лу лу и та ко, док се око ње га из -

ви ја дим и га сне је дан сви јет, ска њу је се. Још је у ње му оста -

ло до вољ но при бра но сти да се ма кар при сје ти. А кад је мри -

је ти, не ка бу де уз дра ге сли ке. Још и ово пи смо под ср цем,
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ко је га та ко зе бе... Го ди на ма га ни је чи тао, по ми сли, па на -

гло стре се ра ме ни ма. 

4.

У ка фа ну ула зе пр ви го сти. Отре са ју ка пи с ки шо бра на,

па их за ди је ва ју у ћуп иза вра та. Кли ма ју гла ва ма, па сје да -

ју, сва ко за свој сто. Тај твр до гла ви сви јет. Тај убо ги сви јет

ко ји се др жи сво јих на ва да све док у шут њи не по пи је пр ве

бо ка ли ће и тек кад је зик оде бља, па из њих су ну ри је чи, он -

да је пот пу но све јед но и то гдје ће ко сје сти и от куд ће при -

ча по те ћи. 

Исти на, ис по чет ка се го во ри ти хо и дрх та вим гла сом, а

он да, охра бре ни ра киј ском ча шом ис пред се бе, ста ну га ла -

ми ти. Не ри јет ко се ка фа ном про ло ми и псов ка. 

А Тео, ја дан, слу ша. За пра во, слу шао би он и ве че рас,

али не ма ни ка квог чу да да се де си, да од го ди при чу, а кад је

та ко, мо раш при ча ти о се би. Да кле, ње гов је ред да ис при ча

му ку, али без псов ке. Та кви, и кад их не во ље при ти сну, гле -

да ју да их не под ја ру ју псов ком, не го сво је ка зи ва ње, ма ка -

кво је, пле ту би ра ним ри је чи ма, као кроз си то: од ба це оно

што не ва ља, па оста ну са мо оне ми сли ко је су ја сне са ме по

се би. Та ко се нај те же ри је чи ни кад не из го во ре, а му ка се

лак ше под не се. 

Ма да га но ћас бри не упра во то што је о се би већ све ре -

као, па не зна ода кле по че ти. При ча ти о Есми ко ја га је оста -

ви ла већ у апри лу 1992. би ло би још јед но бол но по на вља -

ње и сва ње го ва бе сје да не би по тра ја ла ду же од пô бу те ље

ви на, а то је, бог ме, ма ло. Пре ма ло кад у те бе бле ну не вољ -

ни ци; љу ди глад ни ту ђих усу да. 

И има ли сад сми сла из џе па ва ди ти ову бли је ду па пир ну

ко пи ју ко ју је одав но спа ко вао у ко вер ту, пљуц нуо на пр сте и

за у ви јек је за пе ча тио, од био од се бе, па пу стио да лу та сви је -

том, да тра жи оно га на ко га се од но си и ко ме је упу ће на? Још
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је у ње му ти ња ла на да да ће тај чи је је име ста ја ло на по ле ђи -

ни би ти жив да стиг не про чи та ти кад му бу де уру че но. 

Да ли да тај са др жај пи сма сад на но во ис при ча и шта би

тим по сти гао, пре ми шља се Тео. Да ли би не што од овог

бре ме на спа ло с ње го вих умор них пле ћа или би га и да ље

јед на ко при ти ска ло? 

5. 

Раз ми шља ста ри Га кис о свом ми ну лом жи во ту; уза луд

му но ћас и пла ка ти. А ко ли ко до ла ни све је би ло ма ње бол -

но. Све се стр пљи ви је под но си ло. Још ла ни он је ова ко на -

лак ћен ста јао на вла сти тој те ра си, слу шао ка ко до ље, по

мра мор ним по до ви ма, цви ле од луч ни Ма тил ди ни ко ра ци, а

со ба ма се од ли је же за ра зни сми јех уну ке Та ње. А са да – ни

Ма тил ди них ко ра ка ни пра ска Та њи ног сми је ха. Же ну је

оно мад спу стио у гроб ни цу, Та ња се уда ла, од се ли ла у Ати -

ну, па му ку ћа по ста ла тек пу ко гро бље успо ме на. Због то га

ни тре ну так ни је дво јио кад му се ука за ла при ли ка да је про -

да Фин ци је ви ма. Но вац је по слао уну ци и без има ло устру -

ча ва ња по ку цао на вра та овог ста рач ког до ма. Од тог да на

он жи ви тје ше ћи се да не ће умри је ти пот пу но сам, па ма кар

то би ло и с овим не по зна тим, се нил ним стар ци ма, иако је

ка ја ње оста ло јед на ко. И још ра сте. Још бу ја у ње му. 

О то ме но ћас, за гле дан не гдје пре ко мо ра, на лак ћен, с лу -

лом ме ђу усна ма, раз ми шља Те о дор Га кис, а он да се до хва -

ћа нов ча ни ка. Ис пред очи ју му се пре ни жу сли ке, на но во

ожи ве и као да му су зе скли зну низ ли це. Кад би се на те ра -

си упа ли ло свје тло, си гур но би се ви дје ле. Али не ће он то

учи ни ти. Ту га је ма ње при мјет на у мра ку, зна он то, па још

чвр шће ме ђу пр сти ма сти ска успо ме не. До вољ на је и ова

улич на си ја ли ца чи је свје тло до ба цу је до ње га па да још јед -

ном све на но во про чи та. И да ни ко, сем не ба над Со лу ном и

овог улич ног сви ра ча, не бу де свје док ње го вог ко ра ка. 
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6.

Јед ном ће га стре фи ти смрт на овој се ћи ји, а не ће се зна -

ти од че га је тач но умро. На гла бат ће чар ши ја – та због то га

и по сто ји, али не ће вје ро ва ти да је Тео Ја бан џић умро од ту -

ге ко ју, ето, ни кад ни је при знао. На гла бат ће чар ши ја и сми -

јат ће се кад га у ће фин за мо та ју јер ко му је крив што ни је

имао па ме ти, па на ве го... Та мо гао је. 

7.

Пре ни зао је Те о дор Га кис све сво је успо ме не. Али у ми -

сли ни је мо гао до зва ти оно га чи ја му сли ка но ћас не по дрх -

та ва у ру ци. А и ка ко би кад је ни кад ни је ни имао. 

Па ста не ми сли ти на Еми ли ју, сво ју је ди ни цу, на ту је сен

из 1978, тај хроп тај ко ји јој се згр чио на усна ма при је не го

јој се је зик за гла вио из ме ђу зу би баш као кад хо ћеш из го во -

ри ти сло во Т, а он да су јој гра шке зно ја оро си ле че ло и ри -

јеч се за у ви јек ска ме ни ла из ме ђу мр твих уса на. 

Ра за зна је му са мо име у овој дрх та вој шкра бо ти ни ис пи -

са ној на ко вер ти, а са да, кад за ви ри ме ђу та не чит ка сло ва,

са мо ће још ви ше про ду би ти ово пи та ње ко је му при ти ска

ду шу; Бо же, па за што ни сам ни шта учи нио? За што? 

И сви на по ри за од го во ром остат ће уза луд ни и ово срав -

на ва ње ра чу на из ми ну лог жи во та... све је већ одав но по при -

ми ло обри се смрт ног. Остао је са мо овај ко рак на ко ји се

спре ма, али ће још јед ном отво ри ти ко вер ту и пред њим ће

на но во за и гра ти ри је чи. 

8.

Имао је Тео ка мо. На ње го вом па со шу, сре ћом, не цвје та -

ју љи ља ни. Зна чи, мо гао је... Ре ци мо, у Дан ску, па ово зло не

би ни ви дио. Али ни је. Остао је ов дје, ра чу нао „не ће ово за -

ду го“, с по чет ка, с пу шком у ру ци, за не се но тр чао пре ко

41



опу стје лих град ских ше та ли шта, с ми ри сом рас цва лих ли па

у но сни ца ма и стра хом у очи ма, вје ро вао да се бо ри за пра -

ву ствар, псо вао за град ским по бје гу ља ма, пре ко снај пе ра се

гле дао са до ју че ра шњим ком ши ја ма... и крај ра та до че као с

овим па трљ ком на мје сту гдје му је не кад би ла де сни ца. 

Пи смо је пи сао ли је вом ру ком. 

Исти на, ви ше је то ли чи ло на жвр љо ти ну, али не ко га је

мо рао окри ви ти. Не ко је мо рао оста ти оби ље жен због то га

што ње го ва де сна ша ка ви ше ни кад не ће осје ти ти то пли ну

ту ђих пр сти ју, по ди ћи сли ку, по и гра ти се Есми ним пра ме -

ном ко се... Чи тав свој жи вот спа ко вао је у ту ко вер ту и адре -

си рао на тог стран ца. Он је крив. Он и ни ко дру ги. Јер да ни -

је пу стио кћер да по сви је ту шко ле га ња, не би се он да нас

му чио у ово ме гра ду. Не го, ова ко... 

За сво је име има би ти за хва лан упра во њој, ко ја је те го -

ди не из Ри ма, гдје је сту ди ра ла са вре ме ну умјет ност, по тег -

ну ла ова мо ка ко би се вла сти тим очи ма увје ри ла шта је све

људ ска ру ка ка дра са гра ди ти. 

Кад је Едиб, ко ји је у то ври је ме по ред мо ста др жао ре -

сто ран и ва жио за во де ћег жен ска ра у гра ду, ви дио ка ква се

ље по ти ца од о зго, са ге лен де ра, за гле да ла у ри је ку, на  бр зи -

ну је ски нуо оди је ло, с вра та стр гао леп тир-ма шну, па стао

на врх лŷка. Она га у чу ду по гле да ла, ши ром раз ро га чи ла

очи, па по се гла за фо то а па ра том. При је не го га је успје ла

уло ви ти у ка дар, он је већ ле тио не бом. Ка ко је са мо ве лик

био у очи ма те ље по ти це кад се из ри је ке из ву као и као уко -

пан стао пред њу! Од тог да на она сва ко днев но за ла зи ла у

ре сто ран, он трч ка рао око ње, све док се из пу пољ ка те љу -

ба ви ни су из ро ди ли бли зан ци. 

Тео и Та ња. 

Пре зи ме му по ни је ла истог ље та. Вјен чао их Пре драг Су -

бо тић, не про пу стив ши при ли ку да Еди ба по зо ве ус тра ну и
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ка же му: „Ја дан не био, гдје ћеш Гр ки њу по ред ово ли ке на -

ше ље по те“, а Едиб ни му ка ет. 

Пр ву го ди ну по жи вје ли у љу ба ви, а он да се иди ла у њи -

хо вим жи во ти ма по че ла тро ши ти, ота па ти по пут сла до ле да

оста вље ног на ужа ре ној кал др ми. Шта се зби ло ме ђу њи ма

Еди ба ни кад ни је пи тао, Еми ли ју ни је сти гао. Оне го ди не

кад је ро ди ла, не гдје пред до чек 1976. оти шла и ни кад се,

ево, ни је вра ти ла. Та њу по ни је ла са со бом. За ње га, у ње ном

на руч ју, ни је би ло мје ста. 

Ка сни је се при ча ло ка ко је Еди бу дов де до шло тог ју -

жњач ког та би ја та, а пра ва исти на ле жи у чи ње ни ци да га је

уло ви ла гдје се ва ља по пе ри на ма с Еди ном, чи ста чи цом, ко -

ја је тих го ди на спре ма ла у ње го вом ре сто ра ну, па су тра ују -

тро на пу сти ла град, а Еди на на кон два мје се ца при сје ла на

ње но мје сто. 

Ота да он са мо за му ке зна. 

„Шта сам ја Бо гу згри је ши ла па да ту ђу дје цу ли је чим“,

по бу ни ла се јед ном Еди на на кон што га спо па де брон хи тис,

а Едиб ни да зуц не. Узео ди је те за ру ку, па пра вац де ди Ази -

зу. 

У оче ву ку ћу ви ше ни кад ни је кро чио. 

Де до му пре пи са ову ка фа ну и по сли је крат ко по жи ви.

Ота да је ов дје. У по чет ку по сла би ло да те Бог са чу ва. По -

го то во ље ти. Ску пи се стра ни сви јет, штро ка ју апа ра ти ма у

ћу при ју, ку пу ју би жу те ри ју и ба кро ре зе, пи ју, али по сљед -

њих 10 го ди на ни шта. Од ћу при је оста ле са мо ис ке же не кр -

љу шти ко је се гле да ју пре ко во де, али ни је то ви ше ни на лик

чу ве ној ка ме ној обр ви. 

Ота да он ти хо про па да. То не у сво ју му ку, из ра ња и све

на но во. 

За крај још по ру чио Стран цу да му па зи на се стру. Да је

у ње го во име упи та да ли и она по не кад осје ти тје ско бу у
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пр си ма или јој је сви јет остао ши рок по пут не пре глед ног

мај чи ног на руч ја... 

Ето, због то га би он да се ка кво чу до де си, па да ве че рас

не мо ра при ча ти. 

9.

Не бо је умр ља но цр ве ном тин том. Зо ра. До го ри је ва лу ла

ме ђу усна ма Те о до ра Га ки са. Је ца ју пи та ња у ње му док под

ср це скла ња ко вер ту. За овај сви јет др жи се још јед ном дрх -

та вом ру ком, а он да му се учи ни ка ко му ше шир улич ног

сви ра ча при ла зи све бли же. 

Или се мо жда он при бли жа ва ње му? 

44



СУ ЗЕ ИНЕС МАР ЛОТ

Има на ра ви ко је се хра не сит ни ца ма, а уми ру од те -

шких ри је чи.

(Кнут Хам сун)

1.

„Јед ном, кад умрем, на пи ши при чу о ме ни“, ре кла је

Инес Мар лот. 

Још се жи во сје ћам, иако је ври је ме по од ма кло, оног

хлад ног по дне ва, ци је лих чо по ра па са ко ји се ли је но од вла -

че ули цом и не ка кве опи пљи ве ча мо ти ње у ци ган ском на се -

љу пре ко пу та бол нич ког зда ња. Иза ма сив них вра та, у

облач ном да ну, цви лио је вје тар и по не што вањ ске зеб ње

уно сио у ду гач ки си ви хол. Кроз за ле ђе на ок на гле дао сам

ка ко се на не бу мре шка ју обла ци; у њи хо ву утро бу стре ми -

ла су чи та ва ја та пти ца. На кон дво сат ног че ка ња и пот пу но

ис цр пљен, ско ро да и ни сам осје тио ка ко се не чи ја ру ка спу -

шта на мо је ра ме, а је дан глас пи та:

„Ко ти је она?“ 

„При ја те љи ца“, ре кох, по гле дом ло ве ћи пло чи цу на ње -

го вој ску ти. 

Др. Ај дич пр сти ма је про мр сио си је до пра ме ње ко се, гла -

сно се на ка шљао у ру бац, а ја сам још ја че сти снуо ме тал ни

за слон сто ли це. 

„Же на ко ју че каш има ма ле шан се. Њен же лу дац као да је

про го рен ки се ли ном.“ Још трен зу рио је у ме не оним по гле -

дом за ко ји ни си си гу ран шта му се кри је с дру ге стра не на -
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мје ре, а он да је јед ним по кре том ру ке гур нуо цви ке ре на нос

уда љив ши се; слу шао сам ка ко се ње го ви ко ра ци га се у

мрач ној ду би ни ход ни ка. 

2.

Инес Мар лот упо знао сам оне го ди не на кон што сам до -

спио у фир му у ко јој је она про да ва ла по ли се оси гу ра ња.

Бје ше бре ме нит април ко ји је сво ја ње дра раз го ли тио по

уре ду у ко ји сам тек за ко ра чио. Сје ди ла је у тро шној фо те -

љи и на мо ју ис пру же ну ру ку од го во ри ла ср дач ним сти ском.

За те као ме тај њен на ступ; осми јех ко јим је по бри са на

ушто гље ност и од су ство не ла го де ко ју ћу тиш на по тиљ ку.

Про ме шко љи ла се у фо те љи, тек то ли ко да ис так не ду би ну

свог де кол теа и ре кла: „До бро нам до шао. Бит ће ти ли је по

с на ма. Са мо се не мој кур чи ти и све ће би ти у ре ду.“ 

Истог по по дне ва, да ли во ђе ни пр стом суд би не, чи ме ли

већ, об ре ли смо се у не ка квом за пу ште ном бир цу. Пре по -

зна ла је чу ђе ње у мом др жа њу јер наш про стор ди је ли мо с

мрач ним ти по ви ма огре злим у ал ко хол. Што, ето, сје ди мо

под лу сте ром ис тач ка ним му хо се ри ном и зу ри мо у не склад,

у ти хо људ ско про па да ње. „Да би успио у жи во ту, мо раш се

кат кад спу сти ти и ова мо. Тек да се увје риш ка ко се жи ви у

при зе мљу жи во та. Сва шта се ту дâ на у чи ти“, ре кла је и по -

кре том ру ке до зва ла ко но ба ра. 

Па ипак, с вре ме ном смо пре ста ли од ла зи ти на та ква мје -

ста; сад смо ра ди је сје ди ли на отром бо ље ним пар ков ским

клу па ма и ћа ска ли о ко је че му. 

Ни је ме за ни ма ла ње на при ват ност, и не са мо ње на, али

ипак ври је ме је учи ни ло, а да то га ни смо би ли ни свје сни,

ка ко се по ма ло збли жа ва мо, ка ко по ла ко са зна јем све оно

што го ди на ма ка ним смет ну ти с ума. Че сто се хва там ка ко

ни сам ка дар из ни је ти се ни с вла сти тим ја ди ма, а не ка мо ли

уз то но си ти и бре ме ту ђих. Па опет, са за ни ма њем сам слу -
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шао ње не до ско чи це, сит на ого ва ра ња и ма ле по дло сти свој -

стве не та квим на ра ви ма ко ји кроз успје хе дру гих на зи ру за -

че так вла сти тог по ра за. Јед ном јој се ома кло и то да ми ка -

же ка ко јој се ма ти за љу би ла у по гре шног. 

„Бје ше ја ну ар. На Ма гре бу се ра ђа ла но ва др жа ва. Ал жир

је клик тао не за ви сно сти кад су не чи је ру ке на пр са мо је мај ке

спу сти ле ко пи ле. Да. До бро си чуо. Ја сам то ко пи ле.“ 

Ни слу тио ни сам да ћу бу ји цу тих ри је чи да нас усмје ра -

ва ти у ко ри то ове при по ви је сти. 

3.

Инес Мар лот ро ђе на је 6. 1. 1962. као пр во и је ди но ди је -

те Мил ке Мар лот, тех ни чар ке у град ској ме те о ро ло шкој ста -

ни ци и ље по ти це за ко јом је уз ди са ло по ла гра да. У 18. го -

ди ни слу чај је хтио да рас ки не за ру ке с То мом Бо ри ча ни -

ном, шпе ди те ром из По суш ја, на кон што јој је у „Раз вит ку“

не чи ји прст кврц нуо ра ме, а она се окре ну ла и умје сто по -

гле да ка кве су сјет ке или, у бо љем слу ча ју при ја те љи це, ви -

дје ла страх у очи ма тог дје вој чур ка ко је је об је ма ру ка ма гр -

ли ло по за ма шну обли ну у дну сто ма ка. Вра ти ла му је пр -

стен истог да на, ври снув ши му у ли це: „Гов но шо фер ско!“

Тад је вре ли по су шки крш за ми је ни ла смр дљи вим мо стар -

ским со ка ци ма, по и гра ва ла се са удва ра чи ма, од луч на у за -

кле тви да је ви ше ни јед на му шка ру ка не ће до та ћи. А он да

се де си ло оно што се та квим при ро да ма обич но де си. 

Тај му шка рац био је по све дру га чи ји. Иако не од већ ли -

јеп, знао је но си ти пле ми ћа у се би. Ни је се ли био гра дом

про ни је ти чи тав бу кет ру жа, уз на клон до дир ну ти обод ше -

ши ра и са че ка ти да уми не ври сак у њој. Да кле тва по ста не

пу ка три ча ри ја; до га ђај за ко пан у мрач ној ла ди ци сви је сти.

Сит ним зна ци ма па жње он је дви је го ди не ота пао ле де ни цу

у Мил ки Мар ло то вој, сру чив ши јој на кра ју у ти је ло на бу ја -

ли млаз по жу де. 
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Пра ва је ште та што не ка ним пи са ти о то ме. 

Кат кад, док је још би ла дје вој чи ца, Инес је зна ла скок ну -

ти до тр жни це. Гро зи ла се и са ме по ми сли да ће га ус пут не -

гдје сре сти, а он се уви јек по ја вљи вао ту; кат кад би про ви -

рио из зе ле на ре, по не кад би у хи пу из ју рио из Бо ћар ског до -

ма и ду го ста јао на ули ци. Гу би ла би дах зу ре ћи у ру чи це

ње го вих кћер ки обје ше них о сна жна му шка за пе шћа, че зну -

ла за по љуп цем ути сну тим у ру ме ни ло сво јих обра за, ма -

шта ла, све док је из сна тре ња не би пре ну ла га ла ма. 

„За што псу јеш на ди је те кад ти ни шта не иште?“, слу ша -

ла би ка ко се на тог чо вје ка, одје ве ног у бес при је кор но си во

оди је ло, из ко јег је ви рио је зи чак уред но сло же ног руп ца,

ко снуо тра фи кант или ка кав згро же ни про ла зник, а он би,

за не ма рив ши плеј бо ја у се би, до зво лио да му се с уса на

про спе пре зрив осми јех: „Не иште сад, али пи та ње је да на

кад ће за и ска ти. Кур ва је од га ја, у кур ву ће из ра сти.“ 

Ку ћи би се вра ћа ла пра зних ру ку. Ла га ла мај ци да су је

ком шиј ска дје ца га ђа ла ду дом, а по том би, скри ве на у мра -

ку јед но соб ног стан чи ћа, ду го пла ка ла, ши ва ла по де ро ти не

на ду ши, али ни кад ни је ра ши ри ла длан. Ни кад ни је „за и -

ска ла“. 

Ври је ме је од ми ца ло и с ње го вог за пе шћа тр га ло пр во

јед ну, по том дру гу ру ку ње го вих кћер ки, сад већ је дрих дје -

во ја ка ко је бу ром жи во та је зде пра ће не ње го вим бла го сло -

вом. Кат кад би, с при кри ве ном на мје ром про ла зи ла по ред

Бо ћар ског до ма, кри шом за ви ри ва ла у зе ле на ру, али за њом

из у зев зви жду ка до ко них мла ди ћа ни су ишле грд ње. С не -

пу них 18 ско ро да се ни је мо гла сје ти ти ка ко је, уства ри, из -

гле дао. Тр ча ла је у од ра ста ње увје ре на да је та мо, у ма гла ма

бу дућ но сти, оче ку је ко нач на сре ћа. 
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4.

А он да је њен глас по чео по дрх та ва ти; учи ни ло ми се да

не ћу до хва ти ти ко нац при че. По ну дио сам је ци га ре том и

она је, от пу ху ју ћи ду гач ке ди мо ве, од лу та ла не ка мо у да љи -

ну, тру де ћи се рас кри ли ти ок на про шло сти тек да за ви ри у

град ски мрак и та мо још јед ном пре по зна так си сту и оног

тр гов ца де ви за ма на углу, за о гр ну тог ду гач ким кром би ка -

пу том. Упи ња ла се још јед ном сје ти ти оне но ћи у ко јој је за -

у ви јек и ко нач но оста ла са ма, да спу сти по глед у кри ло гдје

је, пот пу но спо кој но, по чи ва ла гла ва ње не мај ке. Те но ћи вр -

шци ма пр сти ју по ди гла је пин це ту у ко јој је, као да пр ко си

смр ти, дрх та ла дла чи ца мај чи не обр ве, за тим је по бри са ла

оти сак уз да ха са си ћу шне пло хе огле дал ца, по том се за гле -

да ла у ко нач ну са мо ћу и на кон цу узе ла те ле фон. 

Фра Пе тар Мар лот, све ће ник и ро ђе ни брат по кој ни це,

ни је био за то да се Мил ка са хра ни уз чед но и нео ка ља но

пре зи ме ка квим су се сма тра ли Мар ло ти. Спу сти ла је слу -

ша ли цу. Ци је лу ноћ на сла ња ла обра зе на хлад на про зор ска

ста кла, од би ја ла пу сти ти су зу и ми сли ла: „Не ка, са мо док

ово про ђе, са хра нит ћу ја мај ку што да ље од вас, ни мр твој

јој ни сте по треб ни.“ 

Из ми ца ла је 1993. И ни ка ко ни је пре ста ја ло. Чи ни ло се

да је тра ја ло ци је лу јед ну вјеч ност а она, Инес Мар лот, јед -

на ко је ста ја ла уз про зор, упи ра ла по глед у да љи ну и мо ли -

ла: „Са ста ви већ јед ном. Са ста ви, па да и ово ко нач но про -

ђе.“ 

Уза луд. Чо вјек се кат кад то ли ко за бо ра ви да му на про сто

скли зне с ума ко ли ко су му, уства ри, из бо ри су же ни. Ње го -

во је тек да сна три, а Бо жи је да оства ру је. А сам Бог хтио је

да Инес оста не на овом убо гом сви је ту, да гле да ка ко се уру -

ша ва је дан жи вот и на ста је но ви, вид но скр хан и у ра на ма.

Да зу ри у по ло мље на огле да ла про шло сти, из чи јих јој кр -

хо ти на, чи ни ло се, по кај нич ки од ма ху је Азу ро. 
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По ко зна ко ји пут при сје ти ла се те но ћи про ве де не с

њим, а ме не је, не знам за што, пра тио осје ћај да сам пр ва

осо ба ко јој Инес Мар лот при ча свој усуд. 

„У ку ћи је би ло то пло“, ре кла је. „Ру же у дво ри шту на -

гло су ће ла вје ле. Град је за си па ла ки ша, те шка бљу зга ва је -

сен. Још су са свим осјет не и жи ве бу ји це по љу ба ца под ко -

ји ма се гу шим, још су раз го ви јет не ри је чи ко је је по ро дио

ус хит. Ско ро да ни сам осје ти ла ка ко плах та по да мном оста -

је кр ва ва, а ње гов еуфо рич ни глас ша пу ће: ‘Ја те ни кад, али

ни кад не ћу оста ви ти’.“ 

5.

„У по чет ку смо обо је жи вје ли увје ре ни ка ко ће уисти ну

тра ја ти крат ко“, уз дах ну ла је Инес, по ву кла још је дан ду га -

чак дим и но гом уга зи ла опу шак. „‘Про ћи ће са мо пар да на’,

ми сли ли смо, ‘и сви јет ће се ис три је зни ти, дво јац из Ка ра -

ђор ђе ва јед но став но ће по гу жва ти сал ве ту и он ће по но во

би ти онај ста ри: мој Азу ро, чо вјек ко ји из Тр ста до вла чи

Super Riffle фар мер ке, ка фу и ци је ле ште ко ве ци га ре та’. Те

но ћи до шао је ра но. Ис под ока је но сио ма сни цу. За гњу ри -

ла сам гла ву у ње го ва пр са.“ 

„За што?“ 

„Ни је знао. Са мо је ре као ка ко их ра ни је ни је ви ђао у гра -

ду. Ре кли су му: ‘Ти ви ше ни си Азу ро. То је про ла зи ло док

се мо гло у Трст. Са да се одав де мо же или у смрт или с ону

стра ну ри је ке. Ов дје си Ор хан, а та мо бу ди шта хо ћеш. Па

би рај.’ 

Иза брао је да оде, а ја сам бри са ла су зе про кли њу ћи: ‘За -

што, Бо же? За што ми ово ра диш?’ При ви јао ме на пр са и је -

два да сам чу ла ка ко го во ри: ‘Нај бо ље да ја пре ђем та мо док

ово не про ђе’.“ 

Инес Мар лот још је ду го ста ја ла на ули ци на кон што је

Ор хан Муј ка но вић ко нач но пре шао бу ле вар. Чу ла је ка ко се
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гла сну ло зво но с ка те дра ле и про су ло три пра вил на је ца ја.

Од ма хи ва ла је у да љи ну, а на усна ма се мр знуо ша пат: „Ово

ни кад, али ни кад не ће про ћи. Ме не у жи во ту ва зда не што

мо ра је ба ват.“ 

Про шло је на кон што се ли па у пар ку по но во раз о дје ну -

ла да би на ву кла сво је тре ће ру хо. Сје ди ла је у истом ка фи -

ћу гдје су не коћ оби ча ва ли за ла зи ти. По сма тра ла је бр да с

ону стра ну ри је ке. Не ко је у ка ме ња ру Фор ти це из бри сао

Ти то во име и на истом мје сту, у кри ву да вом ср цу, до пи сао

„БиХ, во ли мо те.“ А он да је при ми је ти ла то ли це ко је је

упра во ка ни ло про ћи по ред ње. У сва кој ру ци при др жа вао је

по јед ног дје ча ка. Мо гли су има ти 2-3 го ди не. За њи ма, тек

ко рак иза, ше та ла је згод на бри не та; има ла је пра вил не гру -

ди и са свим ма лу ди оп три ју. Не ке дав не сли ке ожи вје ле су

и по пут сје чи ва за ри ва ле се у сви јест Инес Мар лот. 

По глед је скло ни ла у кри ло сје тив ши се ка ко је у та шни

за бо ра ви ла не ка кву ствар чи цу; кар мин, ми ри сне ма ра ми це,

би ло шта и ни је их мо гла на ћи све док ко но бар на сто, ис -

пред ње, ни је спу стио ци је лу ли тру вот ке. „До бро је иза -

брао“, ре кла је. Ко но бар се на час збу нио, хи нио да ће не што

ре ћи. Од мах ну ла је ру ком, пу сти ла по глед низ ули цу и ре -

кла: „За бо ра ви.“ 

„Тад сам се по че ла опи ја ти, она ко, са мо у би лач ки, уред но

и свој ски. Ско ро да се ни сам мо гла сје ти ти кад сам по сљед -

њи пут за спа ла три је зна. Тек јед ног ју тра, на кон ви ше од

три го ди не лум по ва ња, осје ти ла сам сна жну бол, ево ову да,

по дну сто ма ка. То је је био знак да ва ља ста ти на лоп ту, оха -

ну ти, по че ти жи вје ти. Сје ти ти се ка ко та мо у оси гу ра ва ју ћој

ку ћи имаш су сје да. По ку ца ла сам на вра та, уси ље но се сми -

ја ла (се кре та ри ца је има ла но ге до ис под па зу ха и, су де ћи по

из гле ду, ово ли ку ру пу у гла ви), на сва ку из го во ре ну глу пост

кли ма ла гла вом, за ду жи ла по ли се и по че ла ра ди ти на по сто -

так.“ 
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6.

По не кад би Инес сје ди ла у ис тој оној ба шти не при мје -

ћу ју ћи ка ко се оп сје не па три от ских на го на рас цвје та ва ју по

бр ди ма над гра дом. По глед јој не ма ме об на же на дје во јач ка

ти је ла ни дје чи ја гра ја у пар ку пре ко пу та. Она не ма ни је дан

раз лог да би по глед скла ња ла у та шну. Сво је по ра зе про жи -

вља ва са ма и, ка ко то обич но би ва, утје ху про на ла зи у нов -

цу. Скра ћу је ко су и ми је ња на ви ке. Са мо, као не коћ, истим

по кре том ру ке до зи ва ко но ба ра, љу ба зно се за хва љу је и го -

во ри „За бо ра ви“ кад се овај ла ти нов ча ни ка ка ко би јој вра -

тио сит ниш, по том че ка да се уда љи, а он да се мир но пре да -

је збра ја њу за ра де ко ју је да нас оства ри ла. 

Све је бр же стар је ла. Све се ви ше пре по зна ва ла у ли ку из

не коћ про чи та не лек ти ре, али ипак да ле ко од сви је та фик ци -

је. Да ле ко од ко шма ра Рај ке Ра да ко вић. 

Јед ном сам био до бре во ље, па сам јој пред ло жио да за -

блу ди мо. Чи сто да се и то де си. Као то бож, на шла се у чу ду,

по гле да ла скло пље ну књи гу у мо јим ру ка ма и ре кла: „С то -

бом? Ма не ма шан се! Ти знаш са мо за те сво је гу бит ни ке

што пи шу; чуј Хам сун, мо лим те. Син гер! Ма јок! Не ма

хље ба од те бе. Ме ни тре ба не ко др чан, не ко ко ће би ти у ста -

њу крх ну ти ша ком о сто.“ 

7.

На сто лу су ста ја ле три ча ше с ка фом. 

Сан да је при ми је ти ла ка ко ће уско ро сни јег. „Не би ва ља -

ло“, до ба цио је Ха ра, а ја сам при па лио ци га ре ту ми сле ћи на

по е тич не де та ље Па на и је два да сам чуо Амру ко ја ви че:

„Има ли ко с аутом? По зли ло јој, умри јет ће!“ 

Глан и Едвар да, оста вље ни у мра ку, на стра ни 63, на ста -

вља ју пло вид бу из ма гли ца ма нор ве шких фјор до ва. Сад ју -

рим пре ма бол ни ци не ма ре ћи за цр ве но на се ма фо ру. По ред
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ме не, за ва ље на у сје ди ште, с мр твач ком бо јом у ли цу, пла че

Инес Мар лот и тру ди се од го во ри ти на по зи ве кли јен те ле. 

Го во рим јој да се оста ви то га, да се ура зу ми, а она ми уз -

вра ћа: „Во зи ако хо ћеш; ако не ћеш, он да се је би!“ 

8.

Два са та ка сни је де си ла се та ру ка на мом ра ме ну, рав но -

ду шно кли ма ње гла вом и не ста нак у ка фа ни пре ко пу та. 

Кад сам је угле дао, по ми слио сам: „Љеп ши се ко па ју.“

На рав но да сам јој то ре као, а она је, пи тај Бо га от куд, из ву -

кла осми јех и до ба ци ла: „Ока ни се пи шљи ве про зе.“ 

Да је од ве зем ку ћи? Ни слу чај но. Вра ти ли смо се у фир -

му. Сан да и Ха ра јед на ко су ста ја ли уз про зор и гле да ли ка -

ко се на по љу зби ја сни јег. У уред смо ушли др же ћи се под

ру ку, као у гри јех огре зли љу бав ни ци. Па жљи во сам је спу -

стио у сто ли цу. Про зир ним пр сти ма по ми ло ва ла је те ле фон -

ске тип ке, а по том се освр ну ла на при сут не и упи та ла: „Је л’

не ко до ла зио док ме не ни је би ло?“ 

Би ло је 15:30. Спре мао сам се по ћи ку ћи, а Инес је оства -

ри ла (исти на, че стим грд ња ма ис пре ки да ну) ве зу са др. Би -

ри шем. Же ље ла је зна ти да ли би јој мо гао су тра, при ват но,

на рав но (јер њој од го ва ра су тра, су бо та је, не ра ди се), ура -

ди ти тај за хват на же лу цу и ка кве су јој шан се да у по не дје -

љак по но во бу де на по слу. Он се упра во спре мао спу сти ти

слу ша ли цу не про пу стив ши при ли ку на зва ти је лу ђа ки њом,

она му је про стач ки опсо ва ла, а ја сам сјео у ауто и у ре тро -

ви зор ском ста клу гле дао ка ко бо со но га Ци ган чад сто је у

при крај ку и на збу ње не про ла зни ке ба ца ју мо кре кр пе сни -

је га. 

То је би ло у пе так. Пам тим то јер ми ис пред очи ју још

уви јек ис кр сне она сли ка по гр бље них ста рач ких ти је ла, они

вје шти за ма си ру ку ко ји раз гр ћу сни јег ис пред сул тан-Су -

леј ма но ве џа ми је. 
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Јед ном сам, у ра ту, из дво ри шта Су леј ма ни је украо јак ну.

Мла дић ко ме је при па да ла ле жао је у га сул ха ни. То плом во -

дом су га ку па ли. Ка сни је сам ту јак ну про дао вој ни ку за

ште ку „Дри не“ без фил те ра. Да нас се не ра до и с ка ја њем

при сје ћам тог де та ља. 

9.

Инес Мар лот ви дио сам још са мо јед ном. У су бо ту је иза -

шла ку пи ти хљеб и мли је ко, сти гла чо вје ка ис пред се бе куц -

ну ти по ра ме ну и сру ши ти по ли цу с пар фи ме ри јом. 

Др. Ај дич упра во је из ла зио из смје не кад су је до ве зли у

бол ни цу. На ко ма ду па пи ра на швр љао је упут ни цу и уз гла -

сну псов ку на пу стио смје ну. 

Пет на ест да на ви си ли смо по ред те ле фо на. На ве зи је

био Жељ ко, њен да ле ки са ра јев ски ро ђак. Хра брио нас је.

Го во рио ка ко он сва ки дан бди је на Ко ше ву, да је у стал ном

кон так ту са док то ри ма, да су је већ два пут „отва ра ли“ и да

је са да до бро. Он ми сли да ће се из ву ћи. Да се не бри не мо. 

10.

Ого ва ра ли смо је. О, ка ко смо је ого ва ра ли! Го во ри ли ка -

ко су јој па ре ва жни је од све га, од здра вља, од жи во та, ка ко

ће мо јој псо ва ти оца без о бра зног кад јој по но во под нос по -

ту ри мо ка фу, сми ја ли се... а он да сам ауто за у ста вио пред

бол ни цом. 

На вра ти ма при јем ног одје ље ња ста ја ла је же на. Су о чен

с по жа ром у ње ним очи ма, ре као сам да до ла зи мо из Мо ста -

ра и да смо рад не ко ле ге Инес Мар лот. 

„Са чу вај ме Бо же та квих ко ле га!“ 

„Из ви ни те, али...“ 

„Ни шта ‘али’! За ову же ну већ 15 да на још ни ко ни је

упи тао.“ 

„Мо лим?! Па на ма је Жељ ко ре као...“ 
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„Слу шај, мом чи но, не по сто ји ни ка кав Жељ ко. За 15 да -

на, ко ли ко уми ре ов дје, за њу још ни ко ни је упи тао. Па зна -

ла бих ја, по бо гу!“ 

По сти ђен, ста јао сам пред њом не зна ју ћи шта бих још

мо гао ре ћи. Пот пу но не мо ћан, чи тао сам сло ва с пло чи це

ње ног ман ти ла. 

„Али, те та На до...“ 

Те мо ле ћи во из го во ре не ри је чи као да су утр ну ле бук ти -

ње у ње ним очи ма. По ву кла је ру ку уна зад, осло бо ди ла ци -

је ли пра мен ко се, ко ји се сад про си пао по склад но из ва ја -

ним ра ме ни ма, и пу сти ла очи ма да се бла го на сми ју, да пре -

ко уса на пре ва ли ка ко ће она на крат ко, али са мо на крат ко,

отво ри ти про зор. „15 да на, ко ли ко уми ре ов дје“ од зва ња ло

ми је у уши ма док смо оби ла зи ли згра ду и че ка ли да те та

На да ис пу ни обе ћа ње.

Мо жда би за ме не под но шљи ви је би ло да је ни тад ни сам

ви дио. Да ни сам ви дио то мо дро клуп ко ко је не по мич но ле -

жи на плах ти, ту кап згру ша не кр ви у ку ту уса на, да ни сам

ви дио ту искру у оку ко ја се без у спје шно упи ње не пре тво -

ри ти у су зу, тај ша пат от ки нут из ду би не не мо ћи: „Не ћу ја

ви ше ова ко. Кад иза ђем одав де, има да ста нем на лоп ту, да

жи вим...“ 

Ка жем, мо жда би би ло лак ше да све то ни сам ви дио иако

бих се, у то сам си гу ран, ка сни је гри зао због то га.

Сто ји мо та ко на лак ће ни на си ве про зор ске клу пи це. Са

смр зну тих ста ба ла кат кад прх не пре гршт сни је жне пра ши -

не и про спе се по на шим ра ме ни ма. Не без по но са у гла су,

Инес се окре не пре ма двје ма се стра ма и ка же: „Ово су мо -

ји. Мо ји с по сла.“ Оне фрк ну по гле дом пре ма на чич ка ним

гла ва ма у ра му про зо ра и на ста вља ју пи ти ка фу. 

Же ље ла је зна ти ко је ми је ња откад је „ов де“. 

„Мир ко“, ка жем, „фин мо мак и на да све кул ту ран.“ 
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„По зна јем Мир ка! Због та квих ка кав је он, да нас је љеп -

ше жи вје ти у кур цу не го у гра ду. Све го се љак, све пе дер чи -

не!“ 

Ни сам ре као ни шта. Гле дао сам ка ко се јед на се стра при -

ди же да би из ли ме ног ор ма ра из ву кла де ку ко јом ће по кри -

ти си ћу шну хр пи цу ко сти ју на кре ве ту. Још крат ко зу ри ли

смо у то сла ба шно клуп ко жи во та ко је не чи ја не ви дљи ва ру -

ка бес по врат но раз мо та ва, опра шта ли јој за све те шке ри је -

чи ко је је из го во ри ла и пре шут но се ка ја ли због оних ко је

смо, иза ње них ле ђа, ми го во ри ли о њој. А она, као да је

осје ти ла о че му раз ми шља мо, окре ну ла се и са свим са бра -

но, као да не ма на мје ру оти ћи, ре кла: „Тре ба ли би по ћи.

Сни јег па да и скли ско је. Ско ро ће мрак.“ А он да се за гле да -

ла рав но у мо је очи. Про шла је ци је ла вјеч ност при је не го је

из у сти ла: „По ла ко во зи. И пи ши. На пи ши не што о ме ни. О

мо јим су за ма не што на пи ши. И не мој да си што год слаг’о,

јес’ чуо? Мо жеш још ста ви ти и ово ако ће ти ва љат: ‘Ти је лу

је да се ра ду је, ду ши да смрт че ка’.“ 

11.

Се дам да на ка сни је још уви јек је па дао сла ба шан сни јег.

Ха ра и Сан да ста ја ли су уз про зор за ба вље ни бро ја њем ко -

ра ка ко је је за со бом оста вља ло бо со но го Ци ган че. На сто лу

су се пу ши ле три ча ше с ка фом. За ба вљен чи та њем но ви на,

ско ро да и ни сам чуо кад је Амра отво ри ла вра та и са хра ни -

ла ру ке на мо јим ра ме ни ма. 

По гле дао сам у зид. Пре ко ка лен да ра, уокви рен цр ве ним

ква дра ти ћем, из ми цао је ше сти дан ја ну а ра. 

„Да нас би јој био ро ђен дан“, ре кох. Ха ра и Сан да окре -

ну ли су гла ве. У не вје ри ци по гле да ше у ка лен дар. Иза њих

дах оста вљен у про зор ском ста клу бри сао је дје чи је ко ра ке

у по врат ку. 
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12.

На ис пра ћа ју Инес Мар лот би ло је мно го сви је та. Ти скао

сам се из ме ђу тих по гу ре них при ли ка; ма хом су во ња ли на

ал ко хол. Сни јег је пре стао па да ти и би ло је хлад но. Са мо су

за лу та ли ле пе ти пти чи јих кри ла те сла ба шан глас фра Пе тра

Мар ло та скр на ви ли ти ши ну. Та да се, из не бу ха и не на ја -

вљен, као да је при сти гао из при зе мља жи во та, не чи ји ша -

пат про би до ме не: „По гле дај. Та мо! Та мо пре ко пу та сто ји

њен отац. То зна ју са мо ри јет ки. Ја сам је дан од њих. Зо вем

се То мо Бо ри ча нин и јед ном сам био шпе ди тер. Са мо то.

Да нас сам при ка за ко ја је про пу сти ла све сво је при ли ке. Да -

нас сам тек сјен ка.“ 

Окре нуо сам се и по гле дао спо до бу чи ја је ру ка дрх та ла

на мом ра ме ну. Био је об ра стао у гу сту не у ред ну бра ду.

Имао је аве тињ ски мр ша ву ру ку на ко јој су иж ђи кља ли ду -

гач ки цр ни нок ти. Уву као сам врат још ду бље у краг ну и ти -

хо, да ме не чу ју скру ше ни ци, ку шнуо га ри је чи ма: „Ти си

са мо гов но шо фер ско!“ 

Стре сао сам ра ме ни ма и по гле дао пре ко гро бљан ског зи -

да. Та мо је ста јао чо вјек од сут но за гле дан у да љи ну. Ње го ве

лак то ве, сва ка са сво је стра не, при др жа ва ле су дви је же не, а

он је сва ко ма ло осло ба ђао ру ку ка ко би дрх та вим пр сти ма

гур нуо цви ке ре на нос. У не вје ри ци сам гле дао тог ство ра

пре по знав ши у ње му лик др. Ај ди ча. Осје тио сам ка ко ми се

гр че пр сти на ру ка ма. Ка ко ми се из утро бе не ка слуз ве ре

рав но у гр ло, у нос, ка ко се гу шим. По же љех ста ти пред ње -

га, за ви тла ти му пе сни цом ис пред но са, ре ћи му... 

Али ни сам. 

Не за то што бих ка сни је жа лио због то га, не го чи сто што

ни сам то ли ко др чан да бих крх нуо ша ком о сто. Са мо сам се

окре нуо, за рио гла ву у краг ну ка пу та и још ду го, ду го гле дао

ка ко не чи је ру ке у по хот ну ра ку ба ца ју вла жно гру ме ње зе -

мље. 
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УХО ДЕ 

1.

Да му је не ко ре као ка ко ће 20 го ди на ка сни је ле жа ти у по -

сте љи, ли ста ти јед на ко то ли ко ста ре но ви не и ми сли ти о гла -

ви Ру де Ки си ћа, са свим је си гур но да би га Да ут Бе глер про -

гла сио лу дим. Ако не лу дим, он да ма кар на по ла пу та да та -

квим по ста не. Али, ето, до ђе и то с вре ме ном, уву че се у чо -

вје ка, па не мо жеш по ште но ни за спа ти. Час по но во про ла зиш

20 го ди на ста ре до га ђа је, час про ви ру јеш на Мје сец што се

као ухо да шу ња сво дом, па он да по диг неш ру ке из над гла ве и

не знаш за пра во због че га ти сан од би ја по кло пи ти вје ђе. Или

мо жда знаш, али се из не ког раз ло га не усу диш сје ћа ти. Сам

си у при вид ном мра ку, а кад је та ко, он да се чи ни да те чак и

жи вот за о би ла зи. И ни шта се опет не би про ми је ни ло све и да

по диг неш ро лет ну, пу стиш Мје сец да се ушу ња у со бу, па да

се жи вот на ста ви и да се Бо гом за ку неш ка ко ни су про шла ни

два треп та ја ока, а ка мо ли 20 го ди на ка ко си он да сјео на воз,

от коп чао гор ње дуг ме на ко шу љи и уго дио све да за спиш да

би се, на кон што јед ном по но во про гле даш, сју рио рав но у ро -

ди тељ ски за гр љај. Ни си их ви дио пу них 7 мје се ци. А Ве ле ње

је да ле ко, тек ко рак од ино зем ства. 

О то ме ми сли Да ут Бе глер на кон што про у чи до ву, пр во

за ро ди те ље, па он да за Сев ду, а по том још хи ља ду њих за

све мр тве ду ше и још то ли ко ко ли ко мр твих у овој но ћи има.

И ко ли ко је по треб но про у чи ти до ва док ко нач но не сва не. 

Ове но ћи, док зу ри у неон ко ји се ди рект но с не ба про -

вла чи кроз ону шу пљи ну на ро лет ни, рав но на ње гов ја стук,

Да ут Бе глер не мо же пре ко уса на пре ва ли ти ни јед ну је ди ну
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ри јеч. Ни ти му је, искре но, ста ло до то га. Чо вјек се по не кад

уда љи и од се бе са мог, па ка ко не би од Бо га, а зеб ња се уву -

че у ти је ло и не би је рас тје рао ни пље сак из Сев ди них дла -

но ва да у њи ма има још има ло жи во та и да не ким слу ча јем

про ље тос ни су кло ну ле по пр си ма и оти шле, ску па с њом,

та мо, на бо љи сви јет. Исти она кав ка кав се спо ми ње још са -

мо у бај ка ма. 

2.

Го ди не 1975. Да ут Бе глер сје дио је у ку пеу и ме ђу дла но -

ви ма гу жвао ка пу. Ус пут су ку ња ла успа ва на пред гра ђа, с

не ба се оти ма ле сни је жне кр пе, а у ва гон ским ок ни ма зр ца -

ли ла се ту га свој стве на чо вје ку ко ји се осје ћа са мим на сви -

је ту и не зна за пра во куд би са со бом. Сло ве ни је му је ви ше

дов де до шло; љу ди хлад ни и без о сје ћај ни, стег ну тих ду ша,

пу ни под сми је ха за све осим за на ви ке ко ји ма се по ви ја ју.

Твр ди до те мје ре, хеј, да сва ко сво је пи ће пла ћа... А ту, по

не ком људ ском и не пи са ном пра ви лу, пре ста јеш би ти и чо -

вјек и Сло ве нац јер оно га ко ме Су тје ске, Ко за ре и све оста -

ло што уз то иде зна че та ман оно ли ко ко ли ко и за кр па на

ста рој ко шу љи ни ти мо жеш на зва ти чо вје ком ни ти Сло вен -

цем. При је ће би ти да су то Шва бе ко ји су се за бо ра ви ли у

збје гу, а он да им Мар шал са крио кључ од авлиј ских вра та,

па би сад ра до, са мо да им мо же би ти, пре о ра ли кал др му да

до кљу ча до ђу. До бро, мо жда Шва бе још ни су по ста ли, али

су на по ла пу та да се и то де си. И џа ба им, ва ла, да има ју још

три Пре ше ре на кад ужи ва ти не зна ју; нит’ из ла зе рад ним да -

ни ма нит’ ва ра ју же не. Ма кар не она ко, му шки, ба ха то и јав -

но, и што је нај го ре од све га, умје ре но пи ју. А и кад их пре -

ва ри, па се, ето, и то де си, ра де то ти хо и без псов ке. Го спод -

ски. А је беш он да тај ће иф. Ће иф у ко јем су ти и у нај ве ћем

пи јан ству све на бро ју и у ко јем ме ђу кр ва вим зу би ма ни си

про но сао ча шу, ушти нуо пје ваљ ку за гу зи цу кад ти по ред
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сто ла про ђе и од мах по том нај бо љег ја ра на рас па лио пре ко

зу ба. Е, упра во је због тих и та квих Да ут Бе глер оне но ћи

при је 20 го ди на на мјер но от коп чао оно дуг ме под вра том и

у дла но ве згу жвао ка пу. Тек због то га да од мје ри од ша ке до

лак та пр во ме ко ји га због то га опо ме не. И да се при сје ти

ста рог до брог оби ча ја. 

3.

Опо ме ну ла га је уч ти во. Шу шну ле су нај лон ке кад су се

не гдје го ре су да ри ла бе дра, из по лу та ме је бље сну ла ни ска

би сер них зу ба, он се као ма ло пре нуо, а он да је же на по глед

спу сти ла на но ви не. Ја сно је мо гао ви дје ти ка ко је до ље, у

ње ном кри лу, не ки но ви нар би ље жио смрт Иве Ан дри ћа.

Стра шан гу би так, про шло му је кроз гла ву. И ни је јој од мје -

рио. Скло пио је очи, тек оно ли ко ко ли ко је по треб но да у

ми сли ма по ре даш све на сло ве. Мо жда не све, али си гур но

оне ко је си до сад про чи тао. Тра ја ло је крат ко. Су де ћи по то -

ме, Да ут Бе глер ни је мно го ма рио за књи ге. Или ни је до вољ -

но. Али му је још уви јек у гла ви, те шка и не до хва тљи ва, ста -

ја ла она дав но про чи та на ре че ни ца ка ко смо сви мр тви и ка -

ко се, ето, са мо ре дом са хра њу је мо. Ко зна, мо жда би се он

и ухва тио тих и та квих књи га, али он да ви ше не би био Да -

ут. Он да би био са мо са њар, дан гу ба и бес по сли чар у очи ма

оца Аби да. Хро ни чар јед ног вре ме на око ко га се љу ди гло -

же, али се ни кад не ус пи ју до го во ри ти. Ваљ да је из тих раз -

ло га, ви ше да удо во љи оцу, не го због се бе са мог, и упи сао

агро но ми ју, у ро ку по ло жио све ис пи те и та ко из бје гао муч -

не књи жев не раз го во ре ко ји при је те да бук ну у пра ву сва ђу

и, ево, 4 го ди не ста ри ји од свих у кла си, по ло жио за кле тву.

Кад од слу жи сво је, а то ће би ти за 5 мје се ци, за ми је нит ће

оца на има њу, об ре зи ва ти ло зу ком ши ја ма и ка ле ми ти тре -

шње кад за то до ђе ври је ме, док му се ко нач но не гдје не

отво ри не ко стал но и си гур ни је мје сто. 
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4.

„Већ ће се не што на ћи“, ре кла је, бли је до се осмјех нув -

ши, ча сак ка сни је. 

Он ни је ре као ни шта. Са мо је кроз про зор пу стио у ноћ

је дан сје тан по глед и по гу жва ну ку ти ју ци га ре та. 

Пу то ва ли су за јед но тек је дан школ ски час, а ње му се чи -

ни ло као да се по зна ју по ла жи во та. Чи ни ло му се као да ду -

жи на њи хо вог по знан ства се же чак до оних вре ме на кад су

љу ди би ли ви ше љу ди, а ма ње Сло вен ци. На сми јао се тој

ми сли по же љев ши на трен да је не гдје при би ље жи. Не ка се

на ђе. Ко зна, мо жда јед ном бу де срав на вао ра чу не са са мим

со бом, па му та ре че ни ца по слу жи као увод у не што што не -

ће зна ти ис при ча ти. 

(Мо жда би на овом мје сту тре ба ло на пу сти ти при чу. По -

бје ћи из ње као из на спруд на су ка не ла ђе и пу сти ти сва ко -

ме на во љу да је до ве де до кра ја. Мо жда би тре ба ли по бје ћи

или тек би ти са ња ри. Исти она кви ка кав Да ут Бе глер ни кад

ни је успио би ти, па због то га уви јек кад се Мје сец пре тво ри

у го ро ста са, ни ти мо же усну ти ни ти до ву по тег ну ти. Не го

ли ста хеј бет го ди на ста ре но ви не и пи та се ка ко, по бо гу, ви -

ше ду ра ју. 

Ко зна, мо жда би још и успио за ко ра чи ти у сан да се он -

да ни је об рео у во зу ко ји је кла па рао из Ве ле ња пре ма Мо -

ста ру и да у по лу та ми ни су шу шну ле нај лон ке. Мо жда би

успио, а мо жда и не би. То зна са мо Онај го ре што но ћас по

не бе ском сво ду ко ту ра џи нов ску лоп ту и ко га Да ут у свом

стра ху ни је ка дар за зва ти. Мје сец је гла ва Ру де Ки си ћа и

дру ге не мо же би ти.) 

5.

А он да се окре нуо на ону стра ну до зи да. У го блен ском

ра му сми ју љи ла се дје вој ка, а он се по но во при сје тио оне
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дав не но ћи и по кре та ко јим је же на од ло жи ла но ви не да би

у пун џу по ку пи ла ко су. Мо ли тве ним гла сом, свој стве ним

не на ма у ње го вом кра ју кад дје ци са ли је ва ју стра ви ну, ре кла

је да пу ту је за Са ра је во, а он је раз ми шљао о то ме ка ко се та -

кве же не, с па му ком у гла су, ри јет ко ра ђа ју. А кад се јед ном

ро де, бу де то са мо због то га да им ан ђе ли у кри лу дри је ма -

ју. И ни шта ви ше. Ре кла је да иде у по сје ту си ну, али је он

то пре шу тио. Чо вјек је кул ту ран и до сто јан ствен са мо оно -

ли ко ко ли ко је у пра вом тре нут ку ка дар пре шу тје ти. Све

оста ло је ви шак. У сва кој при чи. Ваљ да је та ко и у сва ком

жи во ту. Са мо је по то нуо још ду бље у сје ди ште и рас коп чао

сље де ће дуг ме на ко шу љи. Из ва дио 2 на ран че из тор бе за ро -

нив ши у оке а не ње них очи ју и уго дио све ка ко би се што

при је оти снуо у слат ко бес пу ће дри је ме жи. 

6.

„Та мо ми је син“, ре кла је. „Код мо јих ро ди те ља. С му -

жем сам се већ одав но раз и шла. Ни је ишло. Исти на, тру ди -

ли смо се. Ви ше због ма лог не го због нас са мих, а он да смо

јед ног ју тра обо је схва ти ли ка ко нам се жи вот пре тва ра у

стр пљи во под но шо ње, у ал бум ли шен сли ка“, уз дах ну ла је

и за гле да ла се у ње го во из бри ја но ли це. 

(Во зо ви не раз два ја ју љу де. На про тив. Они бу де сје ту за

љеп шим, ми ну лим вре ме ни ма, го ли ца ју ма шту ту и та мо

прот ка ну блуд ним ми сли ма. И по ве зу ју ме ђу соб не стран це.

Да из се бе рас тје раш ту гу, не по сто ји љеп ше мје сто за то, на

овом ше па вом сви је ту, од ва гон ске по лу та ме. Још ако је кон -

дук тер не ки уљу дан чо вјек, па те нут ка ра ки јом, као што је

оне но ћи био Ра мо Љо шај, и ако те из дри је ме жи бу ди глас

Сил ва не Ар ме ну лић.) 

„Ка ко то да вас, вој ни ке, ни ко не пра ти на овим пу то ва -

њи ма?“, од ва жи ла се, на кон што је с уса на по бри са ла и по -

сљед њи слој кар ми на. По но ви на ма ис пред њих па ле су пр -
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ве ко ре од на ран че, а ње му се учи ни ло ка ко је кроз по лу сан

успио ре ћи: „А за што би нас пра ти ло?“ 

„Па ето, она ко. Мла ди сте. По не кад нео б у зда ни. Знам

при чу о вој ни ку ко ји је, има то ме и ви ше од 10 го ди на, по -

шао на ре до ван до пуст, а да ку ћу ни кад очи ма ни је ви дио.

Бит ће да је ис ко чио из ва го на не гдје у Шу ма ди ји и још исте

но ћи се спан ђао с крч ма ри цом ко ја му је за 2 са та, ко ли ко је

сан по тра јао, сти гла от кри ти тек јед ну дој ку и узе ти све

осим жи во та. За ово по сљед ње ни је би ло вре ме на. Из ме ђу

њих се ис при је чи ла те ту ра ва при ли ка ње ног му жа. Успје ли

су још у од ра зу сје чи ва пре по зна ти вла сти ти страх, а он да је

на нож су ну ла крв и ни шта се ви ше ни је ви дје ло. Њој је, пи -

са ле су но ви не ка сни је, она ко мр твој, од ре за ло и ону дру гу

дој ку, ко ју је, за ша ку ди на ра, ка ни ла по ка за ти вој ни ку. Осу -

ђен је на 25 го ди на, а то опет ни је ни шта пред спо зна јом да

ће та мо јед на мај ка до кра ја жи во та но си ти цр ни ну. Мо жда

зна те за ту при чу?“ 

Ни је знао. Сти ска ју ћи у ру ци свој џеп ни нож и на ран чу,

био је на по ла пу та да до хва ти онај кри стал ни тре ну так бу -

ђе ња. Из су сјед ног ку пеа про би јао се глас Сил ва не Ар ме ну -

лић и „Бол бо лу је мла до мом че“, а Да ут Бе глер на гло се пре -

нуо и у пр ви мах по ми слио ка ко ће јед ном, кад не сре ћа до -

вољ но са зре, од те но вин ске при че на ста ти сев да лин ка. Сва -

кој му ци су ђе но је да за вр ши у пје сми. Уви јек бу де та ко. А

он да је по ње го вим пр сти ма су ну ла крв и Да ут Бе глер је, ис -

ко чив ши у ствар ност, остао сле ђен над по гле дом ко ји се за -

ри ва у ње га. Тра ја ло је крат ко. Та ман оно ли ко ко ли ко је по -

треб но да сав стид из ти је ла јур не на ли це и да ти на ран ча

за ста не у гр лу. Окре нуо је гла ву ус тра ну и гла сно се на ка -

шљао. Је дан је чо вјек та мо, у глу хој но ћи, уз гла сну псов ку

ми је њао гу му на ауто мо би лу. Око ње га је цуп ка ла же на и ја -

сно се мо гао ви дје ти жар ци га ре те ко ји се оси па с ње них

уса на. А он да су обо је иш че зли и Да ут Бе глер остао је сам,
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су о чен с јед ним ра до зна лим жен ским по гле дом. Учи ни ло

му се да су се ско ро по љу би ли ако се по љуп цем мо же на зва -

ти оно кад се до дир ну дви је дрх та ве ку гле на ко ље ни ма. 

7.

Ле жи Да ут Бе глер у пу сти њи сво је по сте ље 20 го ди на ка -

сни је. Ако већ не мо же за спа ти, Мје се цу ће ли је по окре ну -

ти гу зи цу, па зир ну ти још јед ном у онај рам на зи ду. Са го -

бле на се још јед на ко сми ју љи дје вој ка. У ру ци др жи ибрик

с во дом и гле да рав но у ње гов страх. Као да се и са ма не че -

му чу ди. А он, ја дан, не зна због че га му у ми сли до ла зи све

ово, иако је све уго дио да за спи. На по љу је ти ши на од ко је

тр ну ко сти, око вла жних гни је зда лу та ју збу ње не пти це, а он

раз ми шља о Сев ди. О то ме ка ко ју је про ље тос по сљед њи

пут об љу био, ево, баш ов дје, на истом овом кре ве ту, са мо

дан ра ни је при је не го је под ли је вом дој ком на пи па ла кли -

кер. Ка ко је са мо дрх та ла у ње го вом на руч ју те по сљед ње

но ћи при је бо ле сти и ка ко је гор ко за ри да ла пред зо ру. Као

да је зна ла да тро ше по сљед њу у жи во ту. Исти на, до че кат ће

они још пре гршт слич них, али то ће би ти тек обич не, ни је -

ме но ћи, пу не слут њи и на бу ја лог стра ха. 

Ни кад се ни је мо гла по ми ри ти с тим усу дом да му ни је

по да ри ла ди је те. Нај ра ди је би пљу ну ла на се бе, зна ла би ре -

ћи кад би је при гу шио очај. А он би је још ја че при вио на пр -

са и го во рио: „По ла ко, Сев до, не пла чи. Фи ног смо жи во та

ми за јед но про шли. Кад бо ље раз ми слиш, не знаш шта чо -

вје ку те же па да: или то што не маш по ро да или то да га

имаш, па да му по ста неш ту ђин у жи во ту. Ни ча шу во де у

бо ле сти да ти при не се. Зар не ви диш, бо на, да овај сви јет у

си гур ну про паст иде? Ро ђе но те ди је те ви ше не по зна. А Бог

го ре све уго дио, па по сма тра, пра ви за би ље шке и ни је му

хит ња. Кад Му се теф тер по пу ни на шим гри је си ма, сру чит
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ће од о зго за слу же ну нам ка зну, а тад ће, бој се, би ти ка сно

по пра вља ти, ка ко љу де, та ко и на ви ке.“ 

Тад би се Сев да, као, ма ло при ми ри ла и тра ја ло би та ко

све док се не раз да ни и док не пр сне коц ка ме ђу пр сти ма, па

је пр ва ком ши ни ца (и уви јек то бу де слу чај но) пре ко ср ка

ка фе не упи та: „А, је ли, Бо га ти, Сев до, код те бе још ни шта

но во?“ 

Сље де ће но ћи све би по но во би ло исто. Сев ди ни је ца ји и

пљу ско ви ње го вих утје ха. Али, сад се ви ше ни шта не чу је у

ку ћи Да у та Бе гле ра. Ни утје хе ни на ри ца ња. Не чу ју се ни -

ти пти чи ји је ца ји у смр зну тим кро шња ма. За ни је мио жи вот

ме ђу хлад ним зи ди на ма и са мо успо ме не, ти кре зу би под -

сјет ни ци на не ко ми ну ло и љеп ше ври је ме, на ви ру из свих

пред ме та. 

Раз био се кли кер на Сев ди ној дој ци. Др. Кри во ка пић два -

пут клим нуо гла вом, па угри зао усну: „Не ма јој ли је ка. И

ни је кли кер, Да у те. Кан цер је то. Зло ћуд ни. А од ње га се још

ни ко из ли је чио ни је.“ Сље де ћа 3 мје се ца чи нио је све да

уго ди же ни; трч ка рао по ку ћи, про ку ха вао тра ве и ми је шао

их с ме дом. Уза луд. Коп ни ла је Сев да ту, на ње го ве очи, са -

ти ма за гле да на у исти онај го блен на зи ду. Пре ну ла би се тек

да по пи је фин џан во де и да му кроз је цај по но ви: „Нај ра ди -

је бих, Да у те, пљу ну ла на се бе.“ А он би при ла зио кре ве ту,

јед на ко као и ра ни је, за звао још јед ном Ње го во име и са сва -

ким но вим за гр ља јем по ста јао свје сни ји ске ле та ко ји при ви -

ја уза се. 

Уга си ла се ти хо. Без на ја ве. Без ијед не про ли ве не су зе.

Про ље ће је бу ја ло на по љу и пти це су у олу ци ма са ви ја ле

но ва гни је зда. Го лим се оком мо гло ви дје ти ка ко та мо, у по -

љи ма, уз да си вје тра рас тје ру ју бе хар уоко ло и от ки да ју ма -

слач ци ма гла ве. Био је 12. дан апри ла кад ју је спу стио у ме -

зар и по том се за кљу чао у сво ју ту гу. 6 да на ни је из ла зио на -

по ље ни ти је ко ме отва рао вра та кад би на њи ма јек ну ле
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шар ке. Сље де ћег пет ка за ко ра чио је у џа ми ју, кла њао џу му

и дао да се про у чи хат ма за ње го ву Сев ду. Ка сни је се ис пи -

тао са џе ма тли ја ма, и то ви ше због ре да не го што му је

истин ски би ло до то га, па гур нуо за сун на авлиј ским вра ти -

ма. 

Ота да по ти хо ве не. Сам. Са сво јим утва ра ма. Још би се

не ка ко мо гао и но си ти са жи во том кад се низ пла ни ну сту -

шти ме ћа ва или кад од о здо, од Мет ко ви ћа, на ле ти ју жи на,

па у чо вје ку раз др ма све ко сти и ожи ви бољ ке за ко је си вје -

ро вао да си их дав но пре ле жао. Тад се чо вјек не ка ко за де ве -

ра око се бе, па не ма вре ме на пре ко па ва ти по сје ћа њи ма.

Али кад за но ћа, па на не бо чуч не Мје сец као сад што је чуч -

нуо, те жак као при јет ња и бли јед по пут смр ти, Да ут Бе глер

за ка пи ја све про зо ре, па ста не кра јич ком ока зу ри ти кроз

ону ру пу у ро лет ни. Баш као да оче ку је да му се воз из оне

но ћи сва ког тре на на ка шље у дво ри шту, а с њим да ожи ве и

но ва сје ћа ња. 

Мје сец је ухо да и дру ге не мо же би ти. 

8.

Ви ше кроз ша лу, али, ипак, гла сом ко ји оста вља про сто -

ра да му се по вје ру је, ре кла је ка ко је мо жда она та ко ја га

но ћас пра ти. Он се зблах нуо на те ри је чи, по ин стинк ту стао

по пра вља ти уни фор му и већ у сље де ћем тре ну од ба цио од

се бе та кву мо гућ ност. „Па, же на је по бо гу! Уз то још и ли је -

па. А као та квој јој је од Бо га да то да ан ђе ле у кри лу ни на, а

не да ухо ди го ло бра де мла ди ће“, ми слио је, отва ра ју ћи но ву

ку ти ју ци га ре та. И шта има од то га све и да јест та ко? А он -

да му је у па мет до шла, ни сам не зна от куд ни ка ко, она же -

на му шког име на. Иста она што је би ла, и то је не гдје про -

чи тао (при је но што је отац пре по знао дан гу бу у ње му), кур -

ти за на и цир ку ска пле са чи ца, не од већ ли је па, и да се, ако је

до бро упам тио, зва ла Ма та Ха ри. Или та ко не ка ко. И ни шта
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ви ше ни је знао. Или му у па мет ни је мо гло ста ти. Ре као је

не што тек да од ба ци ми сао што му је у хи пу јур ну ла кроз

гла ву. Бит ће да су те ри је чи пр сну ле у по лу та ми, ја че и

озбиљ ни је не го што им је би ла на мје ра. 

Шут ња је тра ја ла до вољ но ду го да на ли це за сјед не стид

и да се је дан по глед ис кра де у ноћ. На по љу ни је би ло ни ко -

га ко би псо вао око ауто мо бил ске гу ме ни ти су са жен ских

уса на у ноћ пр сну ли жи шци. Кад се окре нуо, ја сно је ви дио

на ва лу оча ја што бу ја у ње ним очи ма и учи ни ло му се ка ко

ће се сва ког тре на про су ти рав но у ње го во кри ло.

„Ако се очи ма мо же из мје ри ти ду би на ту ге, он да су очи

ове же не ја ма ду бља и од Го ра но ве“, по ми слио је док је

усна ма при но сио ци га ре ту.

9.

Фик си ра ла га је очи ма још ча сак-два. Спу стив ши по глед

у кри ло, као кад се чо вјек пред не чим по сти ди, ре кла је ка -

ко је не кад би ла узо ран спор таш. Пре гршт ме да ља у ви три -

ни. И још их чу ва. Два пут за ре дом др жав на пр ва ки ња у ка -

ра теу и још два пут су јој, са мо за поен, ума кле сље де ће дви -

је. Али она је тра жи ла иза зов. Опа сност. Она је же ље ла ви -

дје ти све, а да њу не ви ди ни ко. Од би ли су је због крх ке гра -

ђе, ма да је она сум ња ла у то. Ка сни је је за вр ши ла пра во, 2

го ди не тра жи ла по сао, а по том се уда ла, ро ди ла ди је те, про -

шла кроз па као по ба ча ја го ди ну по том, сље де ће дви је бо ри -

ла се про тив де пре си је и ко нач но јед ног ју тра у огле да лу ви -

дје ла ка ко јој се ли це мре шка бо ра ма. 

„А он да су се тих го ди на по че ле де ша ва ти чуд не ства ри,

мно жи ти не во ље“, уз дах ну ла је. „Љу ди су зе мљу на пу шта -

ли сми шља ју ћи ва ља ну псов ку и по том се вра ћа ли на зад.

Али не у Мер це де си ма као на фил му, не го у ме тал ним сан -

ду ци ма, с истом оном псов ком, већ из ре че ном, ко ју је, ето,

не ко не по знат, од јед ном уга сио. По ко па ва ни су она ко као
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што се уко па ва сва ка сра мо та – без на ја ве и ве ли ких ри је -

чи.“ 

Ни је се из не на ди ла кад јој је по ку ца ло на вра та и ре кло:

Ње мач ка. Та мо ћеш, би ва, ви дје ти све, а од те бе за ви си да ли

ће тај не ко ви дје ти те бе. Зна ла је да је то тај тре ну так. Њен

тре ну так. Али зна ла је и то ка ко је у њој ис коп ње ла сва ка

же ља за иза зо вом. Ка ме ре су по сви је ту још уви јек пра ти ле

Ти та и би ље жи ле ње го ве без бри жне осми је хе, али кад би се

ма ло ду бље за ду био у њих, ја сно си му у очи ма мо гао ви дје -

ти од луч ност. 

Ре кли су јој да ће се убу ду ће, док је на за дат ку, зва ти Ол -

га Фирц, а ка сни је, кад све про ђе, не ка бу де Сем ха Де лић ко -

ли ко хо ће и ко ли ко је и ра ни је би ла. И да не при ча пу но с

тим сви је том. Да се не вра ћа пу тем ко јим је ју трос про шла

и ето,  да па зи на се бе. 

Го ре ју је до че као тек ле де ни за гр љај ја ну а ра и љу ди

исто вјет ни вре мен ским при ли ка ма, озбиљ ни и бли је ди, па је

ње но из не на ђе ње над ма ши ло сва оче ки ва ња оног тре на кад

јој се ко нач но на сми ја ло јед но бр ка то и ру ме но ли це. Ли це

чо вје ка за чи ју си по ја ву по све си гу ран ка ко си је не гдје већ

имао при ли ку ви дје ти. 

Но вац му ни је био по тре бан, али јој је ипак при стао, за

сим бо лич ну на кна ду, из нај ми ти јед ну со бу. Звао се Ру долф

и био ду ша од чо вје ка. Па зио је на њу и љеп ше и ње жни је

не го Екрем у пр вој го ди ни бра ка. Оних сље де ћих ско ро да

се и ни је сје ћа ла, што због по ба ча ја, што због де пре си је и

уоп ће ни је по то ну ла у очај кад јој је јед ног ју тра спу стио ру -

ку на ра ме и по кај нич ки ре као ка ко се жи вот мо ра на ста ви -

ти те да он има дру гу. Истим так си јем ко јим су се сва ко днев -

но во зи ли на по сао јур ну ли су кроз рас ква ше не са ра јев ске

ули це. Зо ран Ко ста, као и сва ког ју тра, на сми јао им се у ре -

тро ви зор, упи тао за ма лог и про ко мен ти рао Же љи них 0:0 од

ју чер не слу те ћи да ће њих дво је за по ла са та пот пи са ти па -
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пи ре за раз вод и за у ви јек, као од ру жне успо ме не, јед но дру -

гом не ста ти из жи во та. 

Био је удо вац. Без дје це и ико га свог у Бер ли ну. Већ 13

го ди на ту је под на јам др жао мо тел. И сад би да га ни је ла -

ни, на кон сил них пе ри пе ти ја, вра ти ло ова мо. Ку хао је са мо

ов да шња, до ма ћа је ла. А кад је та ко, он да ме ђу сто ти на ма

слич них пре по знаш баш онај сто за ко јим сје ди наш чо вјек.

Јер са мо наш сви јет мљац ка док је де. А ка ко се зо ве кад

мљац ка ју че тво ри ца у исто ври је ме, е, то, ви диш, ни је зна -

ла. Сје да ла би за су сјед ни сто, по мо гућ но сти у по лу та му,

Ру долф би уред но при мио на руџ бу, па не стао иза па ра ва на

и док до го ри ци га ре та ме ђу пр сти ма, већ би се вра ћао, не ка -

ко, сав сто пљен у осми јех. 

Од хра не би узи ма ла тек оно ли ко да са му се бе раз у вје ри

ка ко ни ко ме ни је упа ла у око и тру ди ла се чу ти шта тај по -

лу сви јет пре ко за ло га ја при ча. Јер сад ће, на кон што Ру долф

са сто ла по диг не пра зне та њи ре, кре ну ти опи ја ње и при ча

због ко је је она ту и због ко је се Ста ри у Ју го сла ви ји мр шти.

Уви јек је та ко; не ма при че док је не под ја ри ал ко хол. И док

ча ше не по ле те из над гла ва. Тад мо жеш од ло жи ти при бор за

је ло, ис под сто ла по пра ви ти сук њу, пр стом укљу чи ти ми -

кро фон и ни ко те због то га не ће ни по гле да ти. Осим оно га

ко ји се про те гао с на мје ром да до хва ти упа љач (а уви јек је

тај нај пи ја ни ји ме ђу ис ти ма), па, за гле дан од о здо, из де ли -

риј ске пер спек ти ве, ме ђу жен ским но га ма, ви ди чу да, пре -

по знао оно не што. Е, та кав ће те уви јек пр ви раз от кри ти, у

етер вик ну ти јед ну гла сну псов ку, по том се скљо ка ти на зад

у сто ли цу и упит но по гле да ти Ру дол фа. 

А Ру долф к’о Ру долф, пр во се за чу дио, с ли ца му је скли -

знуо осми јех, пре тво рио се у ти ху псов ку, а он да је отво ре -

ном пе сни цом лу пио по шан ку и од био пу сти ти пје сму ко ју

је не ко, с из ра же ним сен ти мен том, ма ло при је на ру чио јер

се, ето, сје тио да се се до ље не ће вра ти ти. Ма кар не док је
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Мар шал жив и на мр го ђен. Жив ци ти до ђу до ру ба пу ца ња и

ни је ти лак ше ни кад озно је ним пр сти ма по ми лу јеш ци јев.

Гле даш Ру дол фа ко ји без ри је чи сто ји иза шан ка, ка фа на

уми ре у му ку, што од стра ха, што од иш че ки ва ња ко је се по -

пут са та ре кла ти ме ђу уко че ним по гле ди ма. Шут њу ре ме ти

тек је дан пи ја ни уз дах и зу ја ње му хе у би је гу, а он да ви диш

ка ко она тро ји ца уста ју од сто ла и пи јан ца од вла че у ноћ.

„Хва ла, зе мља че. И дру ги пут раз ми сли ко га пу шташ у ка -

фа ну.“ А он са мо од мах не ру ком, по на ви ци за су че ру ка ве и

вик не за њи ма: „Марш на по ље, ба гро! За вас су ова вра та од

ве че рас за тво ре на“, а њој је про шло кроз гла ву ка ко то мо же

би ти; Ру долф, па још зе мљак. Сва шта. 

Те но ћи оста ли су до пред ју тро сје ди ти у Зе му ну. Она му

је при зна ла због че га је до шла ова мо, а он је ци је лу ноћ, као

да је то по све нор мал но, уљуд но кли мао гла вом. А он да је,

не гдје пред сви та ње, пу стио сво јим пр сти ма да пре ђу пре ко

сто ла. Ни је по ву кла ру ку кад су у ње го ве озно је не ша ке ста -

ли ње ни дрх та ви дла но ви ни ти је успје ла про гу та ти кне длу

ко ја је на ди ра ла од о здо, из утро бе, спрем на сва ки час пр сну -

ти у вул кан ко ји ће еруп ти ра ти на ње го вом ра ме ну. И ви ше

се ни је мо гла сје ти ти ко ли ко је пла ка ла ни ти кад је пре ста -

ло. 

Про бу ди ла се око по дне ва. Кре вет је још ми ри сао по то -

пли ни ње го вог ти је ла, а њој се учи ни ло, она ко бу нов ној, ка -

ко пр ви пут у жи во ту, са сва ким но вим уз да хом, по ста је си -

гур ни ја у тај осје ћај сре ће, пред ко јим је го ди на ма уз ми ца -

ла. На нахт ка сни по ред кре ве та ста ја ла је ча ша ис ци је ђе не

на ран че и ма ли др ве ни рам, из ко јег се осмје хи ва ло ли це у

ко је се по ла ко за љу бљи ва ла. 

10.

Пред зо ру се ис крав ши из кре ве та, по љу био је ње но че -

ло и спу стио се до ље. На по при ште сво јих сје ћа ња. Не вољ -
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ко се про вла че ћи из ме ђу сто ло ва, пр сти ма је по вла чио ру бо -

ве стол ња ка, на пра вио еспре со и за по чео но ви дан ми сле ћи

на онај не том за вр ше ни. Јед на га же на го ре че ка; још уди ше

ми ри се ње ног ти је ла. И не ма раз ло га не би ти сре тан. Пр ви

пут на кон 13 го ди на осје тио је ка ко се ота па мраз у ње му и

пр ви пут на кон сил ног вре ме на ужи вао је у ча ри ма жен ско -

га ти је ла. Али је знао ка ко је но ћас био да лек. Сму шен. На -

лик на тра па ви по крет Слав ка Ци го ја ко ји ће уско ро отво ри -

ти вра та, на бр зи ну и без ри је чи по је сти омлет и по том од ју -

ри ти кроз си во ју тро, рав но за струг у обли жњој фа бри ци

ала та. За њим ће од мах ући и Ели да, ста ри ца с ко јом се уви -

јек ча сак-два за др жи у при јат ном ћа ска њу. Она ће по пи ти

ча шу ку ха ног ви на, пла ти ти још јед ну за ка сни је, па по но во

за по во дац узе ти пу дли цу и од ше пе са ти у обли жњи хи пер -

мар кет ка ко би свом ста ром Ди ет ма ру до ни је ла свје жу

штам пу и 2 век не хље ба. 

На кон то га у Зе мун чи та ва 2 са та ни ко не ће ући, а ње му

ће оста ти до вољ но вре ме на да у ми ру још јед ном про ђе кроз

ону про ва ли ју ду бо ку 13 го ди на, кроз ону ноћ због ко је се

сад пот пи су је као Ру долф, а не Ру до, ка ко се ста ри Та ди ја

Ки сић из ја снио, а поп Ди ми три је при је 40 го ди на пре кр -

стио. Све то он зна, а ипак се у та 2 са та сва ки пут из но ва

пре пу сти тој сти хи ји ко ја га гу ши, хва та за врат и по вла чи

та мо ода кле је јед ном за у ви јек по бје гао. 

Оне но ћи (кроз ко ју већ 13 го ди на про ла зи из ме ђу дви је

Ели ди не по сје те) играо је кар те у „Два је ле на“ и тру дио се

јед ним ухом уло ви ти спи ке ров глас. С цен тра су, та мо, у да -

ле ком Чи леу, по ла зи ли Че хо сло ва ци и на ши, а ње га је већ од

пр вог ди је ље ња лу ђач ки кре ну ла кар та. Јед на је ру ка смје -

њи ва ла дру гу и он је са сва ким но вим хан дом би вао све пи -

ја ни ји. До кра ја пр вог по лу вре ме на пред њим је ста ја ла ци -

је ла фла ша ра ки је, а до сље де ћег ху ка с три би на крч мар Да -

ни ло на сто је спу стио још јед ну. Да не уста је ка сни је. А ње -
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му, Ру ди Ки си ћу, про ла зи ло је кроз гла ву ка ко ће су тра осва -

ну ти но ви дан у ко јем ће с те шким мах мур лу ком, али ипак

три је зан, мо ра ти ста ти пред Ми ли цу тра же ћи хи ља ду раз ло -

га да се пред њом оправ да, пот пу но свје стан да ће са сва ком

но вом ри јеч ју мо гућ ност да се то де си оста ја ти без из гле да.

Јер Ми ли ци се не ла же. А он то, искре но, ни ти мо же ни ти

зна. За то се ци је лог свог жи во та и по ви ја сва кој ње ној же -

љи, пре ла зи пре ко увре да, свик нут на грд ње и те шке ри је чи,

ко нач но се уда љив ши од му шкар ца у се би оног ју тра кад је

не моћ но ди гао ру ке и од у стао од све га пре пу стив ши јој

„Фе њер“, ту од по кој ног му оца сте че ну крч му, ра чу на ју ћи

ваљ да да ће та ко су зби ти у њој тај по рив за на о па ким. Тај

по рив ко ји га из вр га ва под сми је си ма, ево, од пр вог да на ка -

ко је кро чио у тај брак. 

А он да се де си ло да Јер ко вић за би је за Пла ве, да не ко из

мра ка Че хо сло ва ци ма опсу је мај ку, а да Ру до Ки сић за бо ра -

ви на све сво је ту ге и све же ни не не вје ре. Про бу ђен из пр -

вог пи јан ства чуо је са мо не ке да ле ке шу мо ве. Утак ми ца је

за вр ша ва ла. Са чи ле ан ских три би на спре мао се још је дан

стра шан хук, на мр ву си ра спу шта ла се му ха, а за сто лом је

сје дио са мо Да ни ло, окру жен пра зним ча ша ма и гла сно уз -

ди сао: „„Је ба ји га, ни је би ло сре ће.“ Ру до је клим нуо гла -

вом, са сто ла по ку пио кар те и сту штио се у ноћ. 

Пред ку ћом ни је би ло свје тла. Фе њер пред вра ти ма љу -

љао се утр нут, па је с опре зом по сег нуо за нож. Јед но ври је -

ме пам ти ка ко су но ћи у Шу ма ди ји зна ле би ти су ро ве. Дру -

га је ствар да ли ће то у не ком дру гом би ти и за пи са но. Од -

јед ном му се из би стри ло пред очи ма и он је у вла сти ту крч -

му ушао ти хо, као не зван гост у не по зна ту при чу. Ми ли ца је

ле жа ла на по ду. С мје ста гдје јој је ко ли ко ју трос по чи ва ла

дој ка у тан ким мла зе ви ма ши кља ла је крв. Сли је ва ла се рав -

но у ша ку не по зна тог мла ди ћа. Очи су јој би ле отво ре не.

Чи ни ло му се као да гле да пра во у ње гов страх и као да се
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сва срџ ба из њих пе ње рав но на ње го во ли це. Мла дић је, сје -

ћао се Ру до, на се би имао до по ла раз о дје ну ту уни фор му и

по ве ли ку ру пу у сто ма ку. У мр твој пе сни ци још уви јек је,

као да ће се сад од бра ни ти, сти скао но жић руч не из ра де и

ко мад же ни не дој ке. Бље снуо је као опо ме на у тој хлад ној

но ћи, а Ру до је у ње му пре по знао сву ко ли чи ну стра ха ко ји

му је, на про сто, ле дио жи ле. Пре кр стио се три пут, по крио

Ми ли цу ко ма дом рас па ра не пре га че и, пре шав ши пре ко сло -

мље ног ста кла, без гла во јур нуо у ноћ. До бро је знао да ће

та мо, ме ђу хлад не за твор ске зи ди не, чим сва не, чу ва ри уба -

ци ти још јед но про зир но ће бе. Ње му на ми је ње но. Знао је то.

Због то га је тр чао ци је лу ноћ, не ко је, чи ни ло му се, из мра -

ка, Че хо сло ва ци ма псо вао мај ку, не ко је, бог ме, спо ме нуо и

ње го ву, а он ни је имао вре ме на ста ти и по гле да ти у све сво -

је стра хо ве. 

На кон 15 да на до ко пао се Аустри је, ту се ко нач но окре -

нуо, раз ли стио но ви не и схва тио да још уви јек не гдје у да -

љи ни не ко тра га за ње го вим име ном. Осу ђен је на 25 го ди -

на. Али то је већ би ла дру га при ча. При ча ко ја се Ру де Ки -

си ћа ви ше ни је ти ца ла. Ка сни је је пре шао ова мо, у Бер лин,

по ве зао се с љу ди ма ко ји су већ има ли при ли ку дрх та ти под

тан ким за твор ским ће ба ди ма, па се сад ме ра че кад Ста ром

опсу ју оца без о бра зног. Истим они ма ко ји су му уде си ли па -

пи ре до дав ши му уз име она два сло ва, ето, тек то ли ко да се

не уда љи пре ви ше од се бе. 

11.

Сје ди Ру до Ки сић у 20 ква дра та Зе му на. На зи ду из би ја 8

са ти. Про шла су она два у ко ји ма се сва ко днев но су но вра ћа

у про шлост, па се, по пут гро ги ра ног бок се ра, по ла ко при ди -

же са сто ли це и по гле ду је на вра та. Ка фу је већ по пио. Сад

ће се ба ка Ели да вра ти ти с век на ма и штам пом за свог Ди -

ет ма ра, по пи ти и дру гу ча шу ви на и жи вот ће на по кон по -
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ста ти ли јеп. Још са мо да не ка ко уве де ре да у овај про стор

ко ји га хра ни. Мо жда чак да му про ми је ни име. Да га на зо -

ве она ко као што је ред да се је дан мо тел зо ве, јед но став но,

„Фе њер“ и та ко од би је ло мља ве и уоп ће да се нео сјет но уда -

љи од тих љу ди због ко јих не мо же ра ни је за тво ри ти, па иза -

ћи го ре и с Ол гом по но во про ћи кроз оно што је при је 13 го -

ди на са хра нио у се би. Та по ми сао на тје ра ла му је осми јех на

ли це, па се по сти дио кад му је у но сни ца ма за ми ри сао хљеб,

а у до вра так ста ла по гу ре на Ели ди на при ли ка. 

12.

Сре ћа тра је ко ли ко и ду жи на јед не пје сме. Ни си по ште -

но ни удах нуо, а већ јој се на зи ре крај. Њи хо ва сре ћа тра ја -

ла је тек је дан уз дах ду же. До во љан да у ње му за бо ра виш на

свр ху свог бо рав ка у стра ној, вјеч ним ја ну а ром око ва ној зе -

мљи и да с вре ме ном у сук ње пре ста неш ти ска ти ми кро фон.

На кон сје дјељ ки у Зе му ну од ла зи ла би го ре и че ка ла на ње -

га. Он би је ис пра ћао осми је хом, пот пу но свје стан ка ко се

ота па онај Си бир у ње му и пре тва ра га у ње жног љу бав ни -

ка. Ка ко се по но во при бли жа ва му шкар цу у се би и све ви ше

уз ми че од дру штва. Ско ро да је за бо ра вио на сво ја су но вра -

ћа ња у про шлост, па је у раз ма ци ма из ме ђу два Ели ди на до -

ла ска са ња рио са мо о оно ме кроз шта је све си ноћ с Ол гом

про шао. 

Два мје се ца ка сни је Ол га Фирц ле жа ла је у по сте љи пр -

сти ма гу жва ју ћи ру бо ве чар ша фа. До ље, у при зе мљу, жа мор

је над гла са вао му зи ку. У јед ном тре нут ку учи ни ло јој се ка -

ко је не гдје пр сну ло ста кло. Мно го ста кла, као кад раз би јеш

из лог на хи пер мар ке ту. На са ту су из ди са ле по сљед ње су -

бот ње ми ну те, а она је ми сли ла о то ме ка ко љу ди ви кен дом

се би да ју оду шка, па се бес по треб но да ве у ал ко хо лу, је ду

хра ну ко ју не стиг ну овим да ни ма, па он да у пи ја ном ра -

строј ству ло ме из ло ге хи пер мар ке та. На екра ну се при ка зи -
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ва ла не ка ква бе сми сле на еми си ја, тек да ис пу ни про грам ску

схе му. Уга си ла је ТВ и оти шла до про зо ра. Град је за си па ла

ки ша и чи ни ло се ка ко под бље ште ћим ауто мо бил ским фа -

ро ви ма ули ца ма пљу ште са ми кри ста ли. Ми сли ла је о свом

жи во ту, о то ме да ли је Екрем био пра ви из бор и ка ко ће ма -

ли под ни је ти кад му ка же да ју је Ру до, је дан фи ни чи ко, ето,

за про сио. 

Зво но на вра ти ма огла си ло се јед ном. Од мах по том и

дру ги пут и тра ја ло је мно го ду же, а Ол га Фирц се у пр ви

мах на сми ја ла. Оби ча вао је он та ко зво ни ти кад би га пре ва -

ри ло, па умје сто јед ну, по пи је и дру гу бу те љу ви на и та ко се

при бли жи они ма од ко јих се свој ски тру ди по бје ћи. Ни је се

љу ти ла кад би га ви дје ла та квог. Са мо би је на сми ја вао тај

ње гов ње мач ки ко јим би је про сио кад би стао у до вра так, а

опет би био то ли ко по ни зан да му се на ли цу ја сно гу жва ло

ка ја ње. Гур ну ла је за сун и отво ри ла вра та. Пред со бом је

угле да ла три му шке при ли ке. Исте оне ко ји ма су за у ви јек

би ла за тво ре на вра та Зе му на. Или је она са мо та ко ми сли -

ла... Из ви ња ва ли су се. Јер ноћ је и они жа ле што су мо ра ли

до ћи ова ко ка сно, на сми јао се је дан од њих и пред вра та

спу стио кар тон ски па кет. За тим је вр хо ви ма пр сти ју до дир -

нуо обод ше ши ра, а он да су сва тро ји ца не ста ла у мра ку. 

13.

Оста лог се ни је же ље ла сје ћа ти. Гур ну ла је ру ку у тор бу,

ис пред се бе спу сти ла но ви не, а по том су ри је чи при гу ши ли

је ца ји и ту га из ње них очи ју ко нач но се про су ла у кри ло Да -

у та Бе гле ра. Сил ва на Ар ме ну лић још јед ном је от пје ва ла

„Бол бо лу је мла до мом че“, а он да је Ра мо Љо шај уга сио

тран зи стор и у гр ло са суо оста так ра ки је. За тим је ру ка вом

обри сао усне и кроз про зор по гле дао у на до ла зе ћу зо ру. Са -

свим је си гур но да је у том по гле ду иш че зло и нај ма ње сје -

ћа ње на пут с јед ног на дру ги крај сви је та. Воз је про би јао
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ти је сто ис пред се бе и већ су се на зи ра ли пр ви обри си гра да.

У кри лу мла дог вој ни ка је ца ла је же на, а он је пре ко ра ме -

на, кра јич ком ока, успио до хва ти ти крај при че. 

Не ке ста ре, до бра но по жу тје ле но ви не на по сљед њим

стра ни ца ма под на сло вом „Би зар но“ пи са ле су о јед ном да -

ле ком уби ству, ко је се ви ше ни ко га ни је ти ца ло. У ње мач ком

гра ду Бер ли ну про на ђе на је од ру бље на људ ска гла ва. Гла ва

Ру де Ки си ћа. Чо вје ка сво је вре ме но осу ђе ног на 25 го ди на

те шке ро би је. И ни шта ви ше ни је на пи са но осим да је ис -

тра га у то ку. На сље де ћој стра ни ци пи са ло је још и то ка ко

је ју чер од и гра но ре дов но но го мет но ко ло, те да ће до су бо -

те би ти из у зет но хлад но ври је ме, а он да је воз стао и Да ут

Бе глер по гле дао је кроз про зор. Ви дио је та мо, на пе ро ну,

два мр ша ва за гр ља ја у ко ја је ка нио по хр ли ти на по чет ку ове

при че. 

По том се по ла ко при ди гао и још јед ном по гле дао ли це

Ол ге Фирц. Пу стио је сво ју ру ку да по чи ва на ње ним ра ме -

ни ма још ча сак-два, а он да је схва тио да из ва гон ске по лу та -

ме мо ра иза ћи ти хо, као ухо да. Без ијед не из го во ре не ри је -

чи. Јер чо вјек је до сто јан ствен са мо оно ли ко ко ли ко је у пра -

вом тре нут ку спре ман пре шу тје ти. Све оста ло је ви шак. У

сва кој при чи. У сва ком жи во ту. 
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