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ЈА САМ МАСЛАЧАК

На углу улице, осветљеном цели век заборављеном,

плин ском светиљком, сачекао ме високи, погрбљени човек,

куштраве косе, с наочарима позлаћеног оквира на носу. Био

је у дугачком црном капуту из којег су провиривали свечани

сако и бела кошуља раздељена широком, пурпурном крава-

том. Погледао ме преко наочара, осмехнуо се и руком поз -

вао да пођем за њим. Одвео ме до реке, која је управо пресу -

шила у самом центру града, показао прстом блатњаво кори-

то и брзо закорачио даље, кроз дугачке и уске пролазе, сеју -

ћи дахом магличасте духиће иза себе. Увео ме у омању бого-

мољу, закопчану између две високе зграде, с двоструким

низом врата и замућеним витражима уместо прозора. Уну -

тра, у сали, у неколико редова на дрвеним клупама седеле су

часне сестре, загледане у олтар, непомичне и с рукама у мо -

ли тви. Личиле су на осликане лутке. Лево, у последњој клу -

пи, седело је створење умотано у капуте, шалове и мараме,

мла дић широког, ведрог лица, ситних очица и прасећег

носи ћа, са осмехом чија доброта као јара бије ка олтару. Око

младића трчкала је стара дама, раскошно обучена, поправ-

љала његове шалове и петље, кончиће и чуперке који су

изви ривали испод вунене капе. Пред олтаром био је стакле-

ни ковчег са мртвом лутком свеца, прекрштених пластичних

руку, у шареном цвећу и свиленим јастуцима. Владала је

ста класта тишина, ни дашка гласа није било. Изнад олтара,

у висини људске главе, дизало се попрсје живог свеца лутке.

Човек у црном капуту махнуо је руком да кренем за њим, и

изашао кроз задња врата у мрак. Следио сам га у стопу, али

он је већ грабио преко дворишта хитро као сенка, до вели-

ког запуштеног градилишта, док сам ја тешко дисао и, зас -

тав ши, у трену га изгубио из вида. Оронуло градилиште ши -

ри ло се великом плитком удолином до суседних зграда,
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носећи у свом средишту високи наборани стуб препун, у

мраку нечитљивих, искошених записа. Около, по градили -

шту, биле су три, четири прилике које су петљале око малих

ватри у лименим кантама, свуда су биле разбацане кутије и

кесе. Једна од црних прилика, умотана у старе капуте и

крпе, са три или четири зимске капе натучене на главу,

погле да ка мени, и, нагло пришавши, упита ме на чистом

срп ском:

– Имаш цигару?

– Имам. А, реци ми... како знаш одакле сам?

– Види се из авиона.

– Је ли?

Тип умотан у крпе зачуђено ме осмотри:

– Имаш ли ватре?

– Немам. Шта радиш овде, човече?

– Ништа. Дошао сам, као и сви, да видим... оно... – маше

ка ишараном стубу.

– Шта да видиш?

– Па ништа – маше опет ка стубу: – Тамо, тамо је оно...

тамо је право ништа, али баш, баш право ништа... тамо, та -

мо у ствари није ништа, и то је једино место на свету где

није ништа... и ако хоћеш, можеш и ти да вирнеш, да видиш

то право ништа. Да видиш да тамо, и само тамо, није ништа.

Али, право, правцато ништа.

– Ништа? Хвала ти човече. Нема потребе да гледам... и

одавде лепо видим да тамо нема ништа.

– Не, не и не. Ништа ниси укапирао. Док не видиш сво -

јим очима, нећеш видети ништа.

– А што је то ништа другачије од овог овде?

– Слушај, не прави се Тоша... и дај још једну цигару за

пос ле – тип опет размахује руком ка стубу: – Тамо, баш

тамо, јесте, односно није, али заиста и заиста баш ништа...

Натмуреног погледа, вртећи главом утегнутом зимским

капама, човек, ноншалантно попут ликова из рото-романа,

изву че затурено палидрвце из неуредне браде и кресне га о

нокат палца, припали цигарету, и, опет, држећи и даље у

руци шибицу, показа на стуб:
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– Тамо јесте ништа. И то управо оно ништа које није

ништа. И то ништа није баш ништа, јер да је ништа, било би

нешто, и онда не би било ништа, а оно заиста није ништа.

– Добро – кажем смирено, мада ми већ иде на нерве:

– То је све лепо и јасно. Него... мораш нешто да ми

разјасниш... То тамо... то заиста јесте врло необична и веома

чудна ствар. Али... реци ми, пошто је то тако занимљива и

врло необична ствар... како то да онда овде нема више никог

ко жели, или би хтео, да ту чудесну, и изузетно необичну

ствар, мало боље осмотри?

– Има их на милионе, али су му преблизу па се не виде...

С леђа, за крагну, граби ме познаник са угла – човек у

црном капуту – и повлачи назад у двориште богомоље.

Држећи ме још увек једном руком за раме, подигне

кажипрст до уста и шапне:

– Andiamo...

Извео ме кроз богомољу до улице. Ускочио сам у трамвај

који је јурeћи ка катедрали непрестано звонио растерујући

бескућнике са шина као голубове...
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ШЕ ШИР ОД КО НО ПЉЕ

Та кав ше шир не по сто ји. Сва ки ше шир за ми шљен је као

зев, ру па та мо где дре ма усну ла гла ва. А с гла ва ма је исто

као и с ру ка ма; по сто ји и ле ва и де сна. За не ти у ми сли, ми

не при ме ћу је мо ону дру гу, од мах ту, тик по ред пр ве. Али,

ако бр зо клим не мо гла вом, ле во па де сно, раз би је мо обе. 

– Зна чи, гла ве су на спрам не, а она дру га увек је на де -

сном ра ме ну, исто као што је и ну ла нај бр жи број у ко смо -

су!

Отре сам се од сне ног по зна ни ка, и на вра ти ма крч ме на -

ле тим на го ми лу де це. За ху че и за бу че зво на са хра ма, као

да су мин ђу ше на уши ма. У крч ми вла да ме мљив мрак, и ро -

мо ри не ко нео д ре ђе но, сом нам бул но пуц ке та ње, као кад са -

њам да сам се про бу дио и за пи су јем про те кле сно ве у рас ку -

пу са ну школ ску све ску, а на ли сто ви ма уме сто сло ва оста је

са мо не раз мр си во мр мља ње олов ке...

– Же ли те ше шир, го спо ди не? – шти па за уши глас из

мра ка.

Благ, чај ни ми рис на го ре ле смо ле би стри ми ми сли, и ја ви -

дим да за пра во ни сам ушао у крч му не го у ста ру, за пу ште ну

фа бри ку ше ши ра. У мра ку огром не фа брич ке ха ле на сто ти не

де це мр ша вим, бле дим пр сти ма пле те ше ши ре. Под ме ким

деч јим ја го ди ца ма ко но пља пуц ке та као жар у ка ми ну.

– Па на рав но, си не ми; ако су љу ди дво гла ви, он да ова

фа бри ка, уз сла бо пла ће не ма ле рад ни ке, са свим си гур но

згр ће ве ли ки но вац! 

На ро гу шен, из ла зим у ноћ на ули цу и сре ћем оног истог

по зна ни ка с бра ди цом, ко ји ме као из то па пи та:

– Чо ве че, зар не ви диш? Овај наш свет ства ра Бог, у зби -

љи је дан ма то ри зи дар ко ји се тре штен пи јан стро по шта са

ске ле, раз би је гла ву и оне све шћен и мр тав пи јан на пра шња -

вом по смрт ном од ру у мр клој но ћи са ња да гра ди бес крај не
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па ла те, а у том ко шмар ном сне ва њу зи да са мо овај наш свет

ова кав ка кав за и ста је сте, и у ком ми згра ну ти и за те че ни, уз

по тму ли хук фру ле у зи да ре вој на пр слој ло ба њи, га си мо не -

у та жи ву жеђ ис пи ја ју ћи на ду шак ху де зи да ре ве сно ве, ср ма -

сти жи ви елек три ци тет!

– Не ви дим. Ни шта не ви дим – смр љам увре ђе но:

– Ја сам онај ко ји ни сам. Ја чи там. Чи там стал но. У ма -

слач ку све ће, у огле дал це ту ча ђа ве лам пе. У сну чи там књи -

ге ко јих не ма на ја ви. Чи там бр зо, и, ве руј ми, вр ло сам вешт

у чи та њу: чу лом ми ри са чи там књи ге та ко пра ста ре да их

кру ни по глед...

– Са мо гу биш вре ме – кроз зу бе про сик ће по зна ник.

– Знам. Али и ти мо раш да па зиш шта при чаш, чак и у

сну. Бог-зи дар чу је све, при чу вај се. Он чу је и пу за ње сен ки

по ла ти ца ма ру же, и пра дав ни од јек уга ше не апо ка лип се...

– Не бри ни – скру ше но зев не по зна ник, а очи му за су зе у

ка лем осми це:

– Уоп ште не мо раш да бри неш. Ја сам фа та ли ста, и у је -

сен са ку пљам опа ло ли шће ко но пље. Но не где сам за ту рио

штап с ек сер чи ћем, или ми га је укра ла она де чур ли ја ис -

пред фа бри ке...

На пра ви по крет као да ће да збри ше, али и као да га не -

ка ми сао др жи при ко ва ног на ко рак од мо је стег ну те пе сни -

це. Окле ва. Утом хр пи це све лих ре чи по диг не у ва здух

трам вај ко ји про ми че крај нас, пре пун сма раг дних све тла ца,

оза ре них хи ти на кла вир ских бу ба, а ре чи...  ре чи, пре ну те,

за тре пе ре над ули цом:

– Крај њи је час да пре ста неш да пи шеш ово. За и ста, за и -

ста гу биш вре ме – ве дро грак ће по зна ник:

– Вре ме је жи во! Има очи, уши, обр ве и нос. Да бо ме, има

и гла ву и ру ке. И увек је ту. Чак и сад зу ри у те бе. И твр ђе је

и од ка ме на и од сна. А твр до ћа сна не појм љи ва је; као ни у

про шлост, ни у сан не мо же да се уђе. Оно што те че је сте је -

зик, и стру не гла са, ме ке као ка пи во де. Док ти пи шеш ово,

ле де на во да об ли ва ка мич ке, отвр дле тре нут ке...

– Цин-цин! – збу њен ус ко ви тла ним ли шћем, трам вај још

об ле ће око нас.
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Чо век с бра ди цом мр ко га по гле да, па се наг не ка ме ни и

без да ха шап не:

– Ти тре ба да се при чу ваш...

За ма хом ру ке за та ла са цео град око ме не:

– У сну, као у ка ме ну жи ве вр ло нео бич на ство ре ња. Бр -

зи ном му ње те ку кроз ка мен. На те бе гле да ју као на лањ ски

ми рис ру же. И за то, ни ти ни ја не ма мо хра бро сти да их при -

че ка мо и ослу шне мо шта збо ре кад про ми чу крај нас, не го

се бу ди мо, отре са ју ћи пе ну сна са све ске, про те же мо се на

бал ко ни ма огре зли у ју тар ње ни ти сун че ве пе не, и, на је же -

ни и сне ни, бр зи ном ну ле ро ни мо у те шко, не му што вре ме...

– Ми слиш?

– Ми слим.

Уз на клон ше ши ром, по зна ник с бра ди цом од ла зи низ

ули цу, а иза мо јих ми сли сто ји не што жи во. Гле да ме раз ро -

га че но, и ја, као у сну зу рим у ње го ве ду бо ке очи, на та ло же -

не без да не не бро је них ве ко ва, по ко ји ма, као по кри но ли ким

пе ле ри на ма да ди ља, ле пр ша ју ши шми ши-ше ши ри и у ја ти -

ма при сти жу ће ко ме те.
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ОТ КРО ВЕ ЊЕ

Кад је вре ме по че ло да те че уна траг, бо је су се згу сну ле у

тач ке, а сун це је упи ло сву све тлост из та ме. По том ство је на -

хру пи ло у прет ке. На сту пи ле су ве ја ви це лањ ског сне га, сав

жи вот је окоп нео са бес кра ја, и би ло ко да се про бу дио, већ је

био мр тав. Но вац је ожи вео и по ку љао на ули це из ба на ка –

злат ни ци ште дро кр че па у чи ну ста рих, на пу ште них гра до ва –

кра љи ца је има ла ру ке ко је су би ле два ле о пар да, и но ге – две

сун ча не ви ле. Кроз ве ко ве, нов ча ни це су би ле ме ке као угаљ и

твр де као ка мен. Ла во ви сун ца по пут зве зда па да ли ца за ро ни -

ли су у јун ски оке ан зо ре. Пот ко ва ни кра љев ским пу же ви ма,

не чуј ни као реп ма слач ка, про жди ру све око се бе. Као врап -

чић, ти гар ле пр ша на нас. У зе му ни ца ма, де вој чи це склуп ча -

не ко је жи ћи гриц ка ју сво је усми ни це. Со ве, осе дла не, не стр -

пљи во иш че ку ју на ше ду ше. Не бо, не ми не вен, жмир ка жу -

тим оком, ма слач ком ко ји ве је жр тве но се ме. Бан ке се по ра ђа -

ју у гран ди о зним аква ри ју ми ма, бес те ле сне а плод не, ве не ре

без кр ви и ме са, ра ђа ју сво је кр зна те ка ма те. Бан ке но се то пле

груд ња ке од је се њег ли шћа и у на руч ји ма но вац ко ји се кру ни

у со. Иш че зле су све сто ли це, оста ла је са мо зе мља, ме ка као

мо ре. Одо ле ва још, те шка ка ме на цр ква, по диг ну та на пу чи ни,

на те ме љи ма од во де. Ол тар у пор ти као вре те но на мо та ва

злат ну ву ну сун ца, зе ле но мор ско дно уги ба се под те ре том но -

та те жих не го тег су то на. Во да већ спа ва. Сад кад је ка сно, зна -

мо: ду ша је не ви дљи ва ше сто вр ха лоп та и тре пе ри увек на два

цен ти ме тра из над гла ве. И ја, као да сам је зик, а не де те – веч -

ност је пре су ши ла и пре ста ла да те че. Бес крај је Бог ве зао у

чвор. Сад зна мо и да су зрн ца во де тек чи ста све тлост ко ја се

као би сер вр ти око сво је осе. Ве тар нам ути ску је тре па ви це у

зе ни це и окре ће их као ка заљ ке оч ног са та и ми нај зад ви ди мо

вре ме. Ди ше мо ми сли, а ми сли на сун цу пра ве сен ке. Дим је

у сло ви ма, ка жем. А сан је Бог. Све бож је од ли ке, од ли ке су
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сна. То, кад смо жи ви, а не ма нас ниг де, то је Бог. Усну лост у

по сто ја њу без бу ђе ња.

Ши шми ши ши ју ше ши ре за пут ни ке. Бу чи и ху чи у та ми

ма те ри це. Не у мор не, зве зде ста са ва ју још увек, и пред сам

крај не ба, у за то ну ве се ле и шим ши ра сте, а за ти ли час од њих

ни прах не оста не. У су то ну, на зи ре се па пер ја сто дан це веч -

но сти, склуп ча но под на бо ри ма злат не па ти не, а иза ње га ме -

ко дно ва си о не. А са свим иза, под скра мом да љи не, сти дљи во

дно сна ду бљег не го мо ре, – зо ра бри ше све су то не. Пр во се,

та мо где је ма ло час ста ја ло сун це, по ја ви пла ва тач ки ца, а за -

тим из ње кап не квин те сен ци ја ду ге. И по сле, оке ан да ни ма,

са жа ла, си па пе сак на нас; без веч ност да ту нам у на сле ђе.

Наш сан је по то пљен, пун те шке, не мир не во де, и по ње му

пло ве огром не ри бе, дел фи ни и уље шу ре. Ле лу ја ју ћи по пут

ли шћа, кроз сан по ни ру опа ле шкољ ке. Ми сли те ку ко су зе.

Вре ме се пре тво ри ло у во ду. Про ја вљу је се у ба ри ца ма, у је -

зер ци ма у ко је ро ни мо по не ро ђе не и дав но зга сле да не, па да

у па ху ља ма, мра зом ша ра зе ни це... Вре ме је оно што се ни из

че га ства ра и ни у шта пре тва ра...

Је дан цр ни кос мрд не бр ком и на уво ми шап не: – Не обра -

ћај па жњу на ово што се до га ђа. Ми за пра во и ни смо у све ту,

не го у Бо гу. Баш уну тра. У пра вом, жи вом Бо гу. Та ко да ово

не ма ни ка кве ве зе с на ма. Уоста лом, и ова ко и она ко, све је

при вре ме но; кад по гле даш до вољ но да ле ко у бу дућ ност, ви -

диш да смо већ одав но мр тви...

– Је ли? Баш си ме уте шио, ка жем. Обла ци но се бе ле цврч -

ке.

– Не бри ни – на то ће кос – Бог је све мо гућ. А то зна чи да

мо же све, па и то, да  бу де све мо гућ.

– И? За што га он да не ви ди мо? – от пе ва кра љи ца.

– Па за то што је ма њи и од не за ми сли во ма ле тач ки це –

сри чу ћи ће кос – ма њи од би ло че га што не по сто ји. И још ма -

њи и од то га. Ма њи и од свог ока, па ка ко он да да га ви ди мо?

А на мр ву нам је ис пред но са...

Кра љи ца огр не пе ле ри ну, мах не ле пе зом и зев не: – Вре ме

је за по чи нак!
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Кос за мук не. Ни сун це се ви ше не чу је. Но те спа ва ју у лу -

ли лу не. Чи о да сто, па пер ја сто дан це сна. Кру ни се ци мет с ме -

се ца, и уги ну ле де вој чи це не жно пре кри ва млеч на чип ка.
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СВЕТ

Биљ ке спа ва ју стал но. Од би ља ка ко је су, пу ким слу ча јем,

про бу ђе не, на ста ле су жи во ти ње. Сно ви ко је са ња ју биљ ке вр -

ло су нео бич ни. По што се ни кад не бу де, сно ви им ни кад не

пре ста ју, та ко да биљ ке не мо гу да утвр де раз ли ку из ме ђу сна

и ја ве, јер за њих ја ве на про сто и не ма.

Зар то ни је чуд но? Не ко дру ги ми сли баш сад кад и ти. Не -

ко је жив. По не кад и оно ни шта што не по сто ји ство ри не што

да по сто ји. Сан ство ри свет, а сан, по што је ни шта, ни шта не

по ста не.

Свет сна об у хва та свет ја ве. И све што је на ја ви, и у сну је.

И у сну смо увек буд ни. А на ја ви...

Пр во бит но по сто ји свет сна. Наш свет ја ве у том снев ном

све ту са мо је још је дан сан. У ства ри, кад бо ље раз ми слим,

нео бич но би би ло да Бог не по сто ји. Ка ко би то Бог уде сио?

Да по сто ји је дан ма ли, не ви дљи ви црв, а Бог сам не?

По сто ја ње не ке ства ри огле да се у мо гућ но сти да се на пи -

та ње да ли та ствар по сто ји од го во ри са да или не.

Мој свет по сто ји са мо за то што мо же и да не по сто ји.

Исто је и с Бо гом.

И Бог по сто ји са мо за то што мо же и да не по сто ји.

Свет је у су шти ни са здан од не тач ки ца. Бог је свет ство рио

у бу дућ но сти. Ство рио га је у тре нут ку ко ји ће се тек зби ти.

Бог је увек у бу дућ но сти. И сан је, као и во да, пре пун ду би на.

Ду ша ко ја ће не ста ти чу де сни ја је од веч но сти. Јер има оно

што веч ност не. Бес крај ни крај. Је ди но сан је, за пра во, и ства -

ран, и је ди но сан ни је сан, али ми то мо же мо ви де ти са мо у

сну. Бог је бес ко нач на тач ка.

Тај свет је сте ме сто и је сте вре ме. Ма те ри ја свој те мељ има

у сну, ко смос цео из ви ре из сна, дух се сме шта у сан, и у сну

не ста је, сва би ва ња и сво вре ме та ло же се у сну.

И ве за из ме ђу ду ха и ма те ри је, мем бра на кроз ко ју ми сли

те ку у ве не, је сте упра во сан. И сан је увек ту.
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И увек је супростављен мне њу о оном што ни је ја, о јед ном

не-ја ко смо су. Стра шно по и ма ње: на су прот веч но сти не-ја, ја

је бес крај но крат ко.

II

Ан ђе ли су се по са кри ва ли у па у но ве. У из ве сној сне но сти,

ја бу ка и игра ча ка, у да ну у ком се се ка по ре за ла по ка жи пр сту,

у су тон ском тре пе ра вом кник су, па у чи на сти ти тра ји ма те ри је

из не дри ли су свет ко ји је био мр тво ро ђен че сна.

По ја ви ли су ми се гла со ви у гла ви. Као шум ве тра у кро -

шњи бу кве. Укус смо ле под неп ци ма. Сет ни сне ни су то ни,

мла дун чад ме се ча ра, са жи ма ли су се у зе нит на хо ри зон ту.

Над на ма, кроз обла ке, про ла зио је огро ман свет. По ку ша ва ли

смо да згра би мо узде тог све та, врп це што ви се из обла ка,

ужад ко јим би смо га опет ве за ли, ако је икад и био укот вљен,

али свет из над нас про ла зио је осци ли ра ју ћи у сво јој огром но -

сти та квом фре квен ци јом да ни је до ти цао ни тач ки цу све тло -

сти на шег све та, ни зрн це ки се о ни ка у на шој ат мос фе ри, про -

ла зио је кроз пла ни не и на ше усну ле гла ве, а био је то за и ста

огро ман и те жак свет, чак и не обра ћа ју ћи па жњу на пре ле пе

кар не ва ле у ули ца ма-при то ка ма, на де цу-бр шља не, и ка пљи це

ва тре по обо ду.

И док сам та ко са се ком ле жао на оба ли и са њао ноћ, из мо -

ра је из ро нио ма ли мор ски пас, за ле тео се свом сна гом ка на -

ма и на су као на пе сак. До пу зао сам до ње га, за гр лио га обе ма

ру ка ма и шап нуо:

– До шао си да ме ви диш, мој ма ли бра те, и због то га ти

опра штам што си уги нуо...

Се ка се упла ши ла и зва ла ме да се вра тим, с пр сти ма у ко -

си, из гу бље на у пе на стој вр то гла ви ци да љи не и та ла са...

– Не бој се – ми слио сам – сад кад је уги нуо и мој ма ли

мор ски пас, ја ви ше ни кад не ћу би ти сам. Се ко, мој ма ли пас

и ја, ми смо већ ор ло ви на зле ху дим та ла си ма сун ца.

– О, ка ко је стра шна об ма на де тињ ства! И ка ко је глуп твој

сан!
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– Је сте. Баш је глуп. Не го... да се опро сти мо?

– Мо же. Збо гом, го спо ди не.

– Збо гом леп ти ри це!

Хор ср на:

– Збо гом, збо гом!
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СР МА

Устао из гро ба да пи шем. У ноћ, у то плу, мрач ну со бу.

Да ли се тре ну так смр ти за уми ру ћег пре тва ра у хо ри зонт

до га ђа ја? За по сма тра че треп не је два, а за уми ру ћег?

И нај ма њи де ли ћи треп та ја про ду жу ју се у бес крај и

Уми ру ћи жи ви сво јих жи во та оно ли ко ко ли ко је жи вео тре -

ну та ка до тад.

Да ли смо пре на шег ро ђе ња би ли мр тви? За жи ве у том

вре ме ну на ше ствар но ста ње ни је се раз ли ко ва ло од ста ња

дав но, пра дав но умр лих љу ди. То ка зу је да је наш свет ис пу -

њен мр тви ма из бу ду ћег до ба? На ши жи во ти су са вр ше на

не га ци ја пу по ља ка.

Да. Веч ност је би ла па про шла! За у век. Зби ва се да не ма

ни чег осим оног што је би ло. Жи вот је упу ћен на не сре ћу,

као што је и сва ки но ви тре ну так исто вре ме на смрт свих

прет ход них, од ри ца ње чи та ве веч но сти.

Па за што је он да цве ће ле по?

За то да би га Бог, пре нут, при ме тио, и осло бо дио цве ћа,

од но сно ле по те, ко ја је ни шта. Бог је ну жно, со бом, ру жан.

До вољ но му је што је Он – огле да ло. Он не мо же спо зна ти:

не са њај те га, не гу би те вре ме, иона ко је за љу бљен у вас.

А што се ти че про шло сти дав не? Сто ји сва ки трен не где,

и ми не бри не мо, по се ти ће мо га јед ног да на, из не бу ха, и за -

тим ће мо то чи ни ти стал но, у бес крај, из да на у дан, из тре -

на у трен. Ако не да ви ди мо, мо жда смо у мо ћи да са ња мо

Бо га? Ма да ја ве ру јем да је Бог ту не где, иза угла, и да га мо -

же мо сре сти.

Са мо ћа је уљуд ност пре ма Бо гу. И наш сан је смр тан.

– А смрт?

– Исто та ко.

У про шло сти се сад сва шта зби ва. Про шлост се мо же ме ња -

ти са мо у про шло сти, ни ка ко у са да шњо сти или у бу дућ но сти.
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Ако по же ли мо да ни смо ро ђе ни? Та же ља већ као же ља

би ва истог тре на про шлост, и по став ши про шлост, а бу ду ћи

и да ље же ља, сти че во љу, моћ, да ме ња свет. Би ва оства ре -

на. Чим умре мо, ми смо без гра нич но моћ ни у од но су на сву

бес ко нач ну про шлост.

За то је све што је би ло – а јед ног да на та кво ће би ти и оно

што ће би ти – би ло по на шој во љи. По же ли би ло шта – и то

је би ло. На ме сто пу но ће на шег све та, је два да нас за пљу ску -

ју та ла си ни шта ви ла, се о ска се та.
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УЧЕ НИК ПТИ ЦА

При чам о то ме да је жи вот чу де сан и обо го тво рен са мо

ако не ма ни чег ни пре ни по сле, са мо ако је гу би так нео по -

зи ви гу би так. А то је огром на, не из мер на ве ли чи на. Та моћ

на ше ми сли да об у хва ти од су ство усред све га, усред оног

што са ма ни је. Це ла фи ло зо фи ја је са мном, чи ста као смрт,

је ди но је мо је ја там но. И цео ко смос про ми че кроз ме не, и

сва вре ме на ко ја не ман из ду би не кроз ме не ди же. И све је

то у мо јој ду ши си ћу шно као тач ка. Ис ти снуо сам име на лу -

ди ла, од по ста ња, у ог њу још лу ђег, до да нас. Ка ко је тај на

би ла гор ка с те стра не! И жар у ср цу, пу ном отро ва из нај ду -

бље тми не. Ја ви дим још, кроз зе ни це од би строг га са. Не ћу

по ре ћи тач ки це кроз ко је ди ше вре ме, али те ми сли, за и ста

ни су ми сли од овог све та: Ни ко ви ше не ће умре ти, ни кад,

ни ко ви ше. Јер не ма жи вих ви ше. А мо је ре чи, у овом све ту,

још зве че!
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ПРО ГЛАС ЦИ ЈА НИД НЕ УМЕТ НО СТИ

Умет ни ци уми ру у два де сет че твр тој го ди ни жи во та. Би -

ти фи ло зоф не зна чи схва ти ти и об ја сни ти свет већ уни шти -

ти га. Ни ко ни је био фи ло зоф. Ис то пи ће се и од ње га ће

оста ти са мо ба ри ца на про лећ ном ас фал ту. Отро ва ће све фе -

но ме не!

Ха ос и анар хи ја ис ки пе ли су из ме лан хо ли је. Ка ко је ру -

жно и гро зно би ти сре ћан! Ка ко је ру жно и гро зно би ти бо -

гат! Ап со лут ни збир свих хар мо ни ја да је ха ос. Жи вот је за

ро бо ве.

Про шлост је цен три фу гал но, бу дућ ност цен три пе тал но

вре ме. Ми си па мо отров у ча ши це. Отро ва ће мо кул ту ре.

Отро ва ће мо др жа ве. Отро ва ће мо ин сти ту ци је. Кад до ђе

Стра шни суд ни ког би ти не ће.

Је ди ни фи ло зоф ски про блем је: по сто ји ли су џук-ба бу -

шки ца? То је оно што оста је. У сну мо жеш би ти мр тав, а на

ја ви ни по што!

Ви жи ви те у тре нут ку, ми не. А тре ну так је са мо са да.

Ни ти је ика да био, ни ти ће би ти.

Не мо же мо би ти сло бод ни, сло бо да не по сто ји! И упра во

због то га смо сло бод ни, осло бо ђе ни све га, сло бод ни као

што је смех!

На ше ре чи су, за ум не ци ја ни де, за ва ше срећ не гла ве као

ми рис и звук за око. На ма је ра зум по тре бан је ди но као гу -

та чу ва тре упа љач. По нор ни це ре чи су на ша моћ на по ји ла.

Ми је де мо са му глад. Не ка уги не му зи ка! Не ка за мук не сан!
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ЦИ ЈА НИ ДЕ 

Још јед ном, мрак ти хо и де ти ња сто па ху ља дан. Кроз про -

зо ре умо бол ни це до пи ре не раз мр си во мр мља ње бо ле сни ка из

пар ка. Па ци јен ти, са бе сед ни ци у ћу та њу, гу та ју ав гу стов ски

ва здух из пред ве чер ја, сен ки раш че ре че них по ста за ма пар ка.

Ви дим сва сво ја ли ца из го ди на. Чађ и бе ли слез.

Сле ћу у парк ство ро ви ко ји би се мо гли сма тра ти сад ни -

ца ма, се мен ка ма ан ђе ла и ра до сно на здра вља ју бо ле сни ци -

ма, ча ши ца ма пу ним све ле, пур пур не кр ви и пу же вих сен ки.

Ду ша жа ри овај свет!

По вор ке мо јих ба ка про ла зе ули цом по ред бол ни це у цр -

ним ман ти ли ма, по ки да них дуг ма ди про тив уро ка. Слу зав,

сум по раст траг ву че се за њи ма. Ста зе у пар ку су ма ко ва

сач ма, шум ко ра ка мек је као бе лан це и че зне за ка но на дом

по ле на у пред ве чер ја да ле ких во жњи и до са да.

У овој со би упо знао сам вр ло угла ђе не ми не ра ле и био

нео бич но за до во љан тим по знан ством. Че сто ме по се ћу ју

мај и по не ки не по зна ти ме сец, са сун цем на дну мо ра, што

је глу пост.

Ве че рас шти ће ни ци ове бла ге уста но ве по сма тра ју ме се -

чев су тон. Ме сец то не кроз ја бла но ве до хо ри зон та.

Сен ке су скро ви шта на ших ду ша, по ср ну лих од дрх та ња,

не жна тре пе ре ња све тач ког оре о ла. Гла са ње па лих ан ђе ла

ле лу ја наш ноћ ни, бе ли ча сти мир. Ја је сам од сна, спа вам на

до врат ку у по зна ју тра и но ћи, сам. На овим про зо ри ма по -

не кад су за ве се од гу стог ме да а кат кад су то раз и гра ни врат -

ни пр шље но ви на про зо ри ма и усна ма. Са клу пе у дну пар -

ка су мрак ује да ур лик – лав.

Пе ва бле да де вој ка, Ма ра, она ко ја сва ке су бо те за клу пу

у пар ку за ки ва сво ју ле ву ру ку – ру ку ко ју већ ту шта и тма

је се ни не упо тре бља ва, са свим све лу од зар ђа лих ек се ра.
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Ма ра но си жи ве и шум не усне, у об ли ку деч јих пти ца,

га ле бо ва или ла ста, и два хра сто ва ока над њи ма, са свим лу -

да. Ње ни бе ли зу би че зну ве че рас у ди ја де му.

Гра не гро бо ва над ви ја ју се над зад њи улаз згра де, и под

њи ма Ма ра про во ди ноћ, ако је не оте ра ју пси лу та ли це или

зли бо ле сни ци. Смрт сун цо о ка се иза згра де у том скро ви -

шту је два про би ја кроз гра ње.

Ма ри на ко са је та ко ма хо ви на ста, а ра ме на по ср мље на

ча ђа во зе ле ном бу ђи и шум ским ја го ди ца ма, као у звер чи це

ро ђе не да се скри ва. И то ње но скро ви ште пот пу но над зи ре

шу мор ли шћа ко је по под не шу шти ја сне и пре ци зне ре че ни -

це, при че на ку пље не из ху му са и ко ре ња.

У цик по лу лу де зо ре, мо је очи су бра да ви це на Ма ри ним

гру ди ма, и тад ви дим по кло ње ња раз дра же них, нео бри ја них

вам пи ра и лу да ка над ус треп та лом, за пе ње ном Ма ром.

Ма ри на ха љи на је во да и мр зне на ко ша ви, ле ди срж кич -

ме не мо жди не.

До жи вео сам, у тим уне зве ре ним, рас па ме ће ним зо ра ма,

пла ни ну и шу му као оке ан. Пу чи ну др ве ћа сам тад ви део, да

бих ово ти хо ве че, то пло и су во, с ли сна том по ста вом на то -

пио ми ри сом бе ле смо ле.

Уљуд не сен ке из пре двор ја усрд но су ме, ма ло пре, умо -

ља ва ле за плес у вр ту – слу шај те, ја сам ма сла чак, не смем

да пле шем с ве тром, ни сам бле сав – од го во рио сам, а сен ке

су се ску пи ле у чвор и сто пи ле с млеч ним ме дом по хра ње -

ним у по друм бол ни це.

Згра да у ко јој бо ра ви мо је аустро у гар ски цвет, и кроз це -

ви за гре ја ње про ти че мед; ра ди ја то ри су зи ми оро ше ни ћи -

ли бар ском па вла ком ко ја, кад се за жа ри, ми ри ше на лан и

па ље ни па мук, а гла ве па ци је на та тад за глав ча ју у гљи ве

или у там но зе ле ни как тус с под ваљ ком пе ли ка на; тро ти нет

је, у том су ром ча су, по у зда на ствар за је ло. А тек жи ви

кром пир, ка кав је то нек тар тад! 

Ав густ ме сец је у су шти ни зде нац! Сен ке по зла те из јул -

ских пре на ду ва них ве че ри спу шта ју се на ње го во чи сто име,

као и ја ну ар ска сре бр ни на на со фру ње го вих кро шњи, ја бла -

но ва и то по ла, и ово при зва но се ћа ње оста вља у усти ма сла -
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дак траг, је зик на то пљен ми ри сом смо ле из на бре клих дој ки

јед ног са свим обич ног кла ви ра.

Луд сам кад за ми шљам да гра бим ру ка ма ва здух згу снут

у тим об лим сно ви ђе њи ма, у сјај ном кон церт ном са ло ну за

шља ште ће, леп ти ра сто об у че не кла ви ре, где, баш ове ве че -

ри, је дна вит ка пијанисткиња рас кри љу је за ме не свој бе ли

де кол те, а ла хор – де вој чи ца му зе ми у шо љу од ле да ка пљи -

це пре зре ле, злат не смо ле, ка пљи це ко је се сли ва ју низ бе ле

дој ке.

Сва ке ве че ри мо ли мо снег да очи сти свет! Ми смо пра ва

при чи на за ве че. По ре ђа ни у дво ри шту под сне гом из сна,

ба је мо дла но ва скло пље них у пи ра ми ду.

Гр га, де вој ка без ко се, би ла је труд на кад се смр зла на та -

ва ну бол ни це. Ни ко је ни је на шао три да на. Са хра ни ли су је

за јед но с не так ну тим фе ту сом, да ле ко одав де, на гро бљу

Ор ло ва ча, што да ље, да не уз не ми ра ва на ше ду ше.

Она ко смр зну та и уко че на би ла је не у по тре бљи ва за ме -

ди цин ско раз вр ста ва ње ор га на по те гла ма и док то ри је ни су

ди ра ли.

У сне гу, у мо ли тва ма, по здра вља ли смо не ро ђе но де те,

по хра ње но за веч ност у дво стру ком гро бу: у Гр ги и у зе мљи.

Де ча ка или де вој чи цу? Мо ли ли смо снег и за ње га, али је он

окоп нео.

Ни је био у пи та њу снег, већ мно штво ма лих ми ну та ко ји

су па ли с не ба. Уоста лом, то је ипак пе сак. А пе сак је хр па

ска заљ ки ко ју раз но си ве тар.

Ха, огле да ло у пре двор ју слу ђе но на шим вуч јим ур ли ка -

њи ма те шко ди ше.

Пре три не де ље имао сам не у та жи ву же љу да пи там док -

тор ку: шта ће се до го ди ти ако се Гр га по ро ди под зе мљом?

У че жњи за шу мом, ни сам.

Кад бу дем ми ран као лав, кад бу дем благ као чај, кад бу -

дем про ви дан – уто рак, сре да, не де ља, иза ћи ћу на по ље. 

Знам: Краљ ове уста но ве би ће де вој чи ца. Де вој чи ца

краљ. На и ме, од у век су пче ле же ле ле да има ју кра ља. Има -

ју кра љи цу, али кра ља не. За то су оте ле де вој чи цу Ма ру да

им бу де краљ. Укра ле су је кроз про зор ко ји је тог ју ла био
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ши ром отво рен; ле те ћи с му ком, гр ле ћи је но жи ца ма, од не -

ле су је чак до ко шни це скри ве не у шу ми. И он да је краљ

пче ла, Ма ра, по ве ла пче ле у рат про тив стр шље но ва из гро -

жђа. И пче ле су пр ви пут по бе ди ле.

Из над мо је гла ве зво ни зид ни сат са бр ко ви ма мор жа! Ко -

са му је аква ма рин пла ва, но си ко шу љу са са мо ле вом краг ном

и јар ко цр ве ни пр слук на ле вом ра ме ну, а на де сном џем пер;

из обо да ше ши ра из ре зан је мла ди ме сец, тик из над че ла го -

спо ди на са та; пре ко, на че тог, обо да ви си цр ве ни клик-клак.

По вре ме но се по на ша као вен ти ла тор, опре мљен је за и ста ши -

ро ким ска заљ ка ма, а на се кун да ри му је рас пет ко ли бри.

Сун це је већ одав но ис под хо ри зон та и ки ја по лар ну све -

тлост. Ово је јед но вр ло нео бич но, ре ту ши ра но ве че, с ла хо -

ром што си па прах сен ки по отво ре ним про зо ри ма у про че -

љу згра де, од су ством ме ни срод них, умо бол них би ћа по

ода ја ма на ше скру ше не уста но ве; ве че чуд но као да ће сва -

ког тре на с кро ва да ско чи не ки за ча ра ни сват и раз би је се о

шљу нак код ула зног сте пе ни шта; чуд но, чуд но ве че у ком,

ма ко ли ко да ле ко од да на, ноћ још не па да. А ис под те пи ха

му ви ри зи ма!

Из ста рог, цр ног шпо ре та у углу со бе ма шу ми бу кве, то -

по ле – сво под сме шљи во др ве ће по здра вља ме и мо ли да га

сле дим кроз цве то ве што из во де плес кр ви сун че ве, и ја од -

мах ду го и па ти на сто пла чем, на ма лом остр ву у ср цу со бе.

Да се вра тим у дав не ча се? Слат ка па вла ка ма ко вих пу -

по ља ка ми то не мо же одо бри ти; ду бо ко ли шће, опа ло ли -

шће у дво ри шту већ жед ни за сне гом – за сне гом бла ге зи -

ме, или сна, а гро бље иза огра де већ је са свим све ло.

У јед ној да ле кој зе мљи снег се већ уве ли ко спу шта ме -

ким око ви ма на гро бља; па да лањ ски снег, и ду го ће др жа ти

око ван чи тав свет.

Смрт, кад јој по ка жем пи шу, за ру ме ни се од сти да – де -

вој чи ца с обра зи ма од бо сиљ ка, а ве тар се над њом раз го ро -

па ди, ши рок по пут свеприсутног ми ри са. За то гро бље ве не

бр зо као што ве тар цве та.

Ми умо бол ни, у ма ле ној ста кле ној ба шти од га ји ли смо за

гро бље пла ви мак.
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Во ђа дру жи не на ше, наш глав ни ба што ван, Оли вер, ма ли

ка плар са хр пи ца ма пе пе ла на ра ме ни ма као епо ле та ма, са -

оп шта ва чу ва ри ма свој ранг у вој сци лу да, по вор ци што сва -

ког пр вог ма ја мар ши ра ба штен ским ста за ма око бол нич ког

зда ња.

Као мај стор ски ба што ван, Оли вер би био вр ло до бар отац

бе би Гр ги ној, ро ђе ној под зе мљом.

На ши ка пу ти пре че сто има ју гро зни цу  и зи ми су не у по -

тре бљи ви па у бе лим ко шу ља ма чи сти мо снег с кро во ва, а

Оли ве ров ка пут је увек здрав!

Да има мо је зе ро, Оли вер би га јио во де не ја бу ке, чи тав

кварт. Али не ма мо је зе ро, ма да у наш по друм гра ђа ни скла -

ди ште лањ ске сне го ве. До во зе их шле пе ри ма, сва ког про ле -

ћа, и си па ју у по друм не бро је не лањ ске сне го ве.

– О сне го ви, сне го ви лањ ски, до бро нам до шли!

– Бо ље вас на шли!

Шљу нак ста за ма не у мит но те че. Ти ше од не чуј ног, ко да

пер ци ма оре са мрт ни час. Кло ну ли, сви је ни чо век зе ва на

иж џи кља лој ко рен чи ни ја се на, сло мље ног, ста рог ста бла, на

че тврт са та од бол нич ких вра та. Спа ва као бе ба, за сут без -

број ним зе ва њи ма. У сну он ни је луд. Са ња као здрав чо век.

Сен ке леп ти ра ју хук шу ме из над ње го вог ли ца; мо ји са бор -

ци, па ци јен ти, шу шка ју лу де мо ли тве. Кроз уши, кроз но -

здр ве, кроз ја го ди це и обр ве. На ше је жи вље ње кр ца то свр -

шет ком.

Град се око на шег све лог, кри но ли ког са на то ри ју ма раз -

лио као бе лан це. На тој при чи ни Бе о гра да, хи ја цинт ној по -

тки ча ђа вих ве че ри, ми у то плим да ни ма хе кла мо из ве сност

да ће мо сви, и лу ди и здра ви, чим умре мо из ро ни ти на по вр -

ши ну. Стре сти плав ка сте ка пи с пре пла ну лих, злат них ра ме -

на и за пе ва ти чист ше бој. На цр тај ми име!

На те ра са ма гра да сјак те зве зда не ци га ре те. Њи хо ву сно -

вид ну де цу ко вр џа жбу ње, а го ре, на не бу, бла га је зе ра кроз

су тон пли ва ју. Са турн ски плав дим за но си ужа ре но си дро.

На дну гра да, у мо чва ра ма, од га ји ва чи тра ва, срећ ни,

уги ба ју у љу би ча стом бла ту. Не у по ко је ни им краљ, Жу та

Ду ша, но си ше шир. Кад гро зо мор ни див пу ши тан ки ци га -
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ри лос, до ма ћи це си па ју ка фу; ша ре на ча ша цуп ка око њих,

не де ља ми ла, у бла гу, у шкри њи.

Уз  по сте ље на ше ца ру је тру леж ста кла, аме ти ста; кад све

иш че зне, спа ље не ши би це сви ма, па и на ма вре де.

Хи ља да ма го ди на већ ни сам жив, а нар ће, из над мо је

гла ве, пре пу ни ти сно ви го спод њи.

На про зор је до ле пр шао лу ди ма мин мех и ре као:

– То су не си ме трич не ме не, а Бог као облак из ра ња на хо -

ри зон ту. Блу на се игра ста ро га па на; је зе би ће, кси ло фон и

очај из гру ди лом них, где го ре по мам но и хуч но љу би ча сте

зве зде. Би сер не во де до но се дан.

Про бу дио ме је ур лик лу де Ма ре из пар ка. Уко чио сам се

и пре зно јио у сто ли ци за љу ља ње. Ав гу стов ски ла хор ле ди

ми врат, па пи ри ћи на ко ји ма ис пи су јем сен ке раз ле те ли су

се по ки сел ка стој та ми со бе. Не мам ни же љу ни страх да

бра ним Ма ру, ни ти осе ћам ужас ко ји на ви ре ис под вра та,

увек за кљу ча них, на ше док тор ке.

Уз ужас ис под док тор ки них вра та до пи ре и звук на ви ја -

ња ку хињ ског са та, ду го и ис пре ки да но на те за ње спи ра ли це

док сил но бу са о пла ви број ча ник. Ма ра је опет крик ну ла.

Не ма јој по мо ћи, не ма спа са, Бог је хо ри зонт.

Зна ли док тор ка шта се зби ва, док кроз мрак зу ри у ве ју -

ће се кун де, у да ле ко, де бе ло по под не?

Цве то ви спр же ни и бро до ви... Бук ти да ле ко под не. Си дро

је за гла вље но у зе ни ту и цве ће свуд на о ко ло те че: про бу дио

сам се опет. Цве ти ћи су би ли зној не ка пљи це с ме дом, ла хо -

ром смр зле, и Ма ри ни кри ци зга сли су у ко ко ре ње, а док тор -

ки но хр ка ње из ли ло се у ка ди фе.

Зво на с хра ма огла ша ва ју крај аук ци је, ду ше су рас про да -

те!

– Ка ко мо же по сто ја ти по ноћ кад су око тог тре на с обе

стра не две па ра лел не пра ве? Ко је се ни кад не сре ћу, ни кад

не га се? Про шлост и бу дућ ност су две па ра лел не пра ве, не -

ма сум ње, а њи хов пре сек је... име тај не!

За то сам ја ов де, не ма сум ње.

За што ни ко не за тва ра про зо ре? Зве зде ће по ле те ти к на ма и

сле те ти као сне жне па ху ље, да за тр па ју свет, да нам крв уга се.
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Врт је тих, чу је се са мо ро мор ре па тих ан ђе ла по скро ту -

ми ма лу да ка.

Ва здух гре зне у мед, и ја мо гу да за гњу рим ру ке у ср чу

ме се чи не, да за гра бим цео ис то че ни то чак.

Ко пре си па то чак из ча ше у ча шу? Стар ма ли су но ва ра -

са. Нео бич но је што свет, иза ове огра де од пре ко ва ног гво -

жђа, ола ко до пу шта да се у по дру ми ма ове уста но ве оба ве

при пре ме за уни ште ње људ ске тва ри, чо ве чи је ма те ри је.

Не уви ђа он, Бе ли Свет, ка кве се ту сла жу фор му ле, не

уви ђа да упра во ов де по чи ње не из бро ји во иш че зну ће, и да

ће се све то зби ти за час – кад до ђе Стра шни суд ни ког би ти

не ће. Би ће раз лу дла, су ва ти ши на и ти тра ње сна усред ма те -

ри је.

Сву да се ши ре не пре глед на по ља и кроз њих раз ле гла ре -

ка па ти не, љу ба ви му злат не!

Сар ди на је умор на ши би ца. И она ће ов де, баш на овом

ме сту, у не раз мр си вом ба ја њу, јед ног да на, у јед ном, од пе -

не, тре ну, спо зна ти тај ну, от кро ве ње.

Шу шти не бо, зрич ци ха љи на ре ав гу стов ским вр том,

биљ ке има ју здра ва и по жуд на те ла.

Умил ним, то плим во ка ли ма успа ван ке, Оли вер, уче ник

пти ца, с клу пе ис под сте пе ни шта мо ли да га по ко па мо, јер

је мр тав.

О да, ско ва ће мо ми, иако мо тре на нас, за ве ру, да ис ко па -

мо гроб и да ру је мо му га за ро ђен дан!

Оли вер је ро ђен се дам на е стог сеп тем бра пре три де сет

го ди на у ма лом ру дар ском на се љу.

Шко лу је по ха ђао у гра ду у ком зри ју, на ули ца ма око

бол ни це, сун ча них и за та ла са них ко са, да ме пу ти све лог

туч ка, по све за ум ног туч ка, јед не вр сте би сер не све ће; да ме

ко је, као та кве, но се то пле бе ле па вла ке у гру ди ма.

Оли вер пре де бес крај но за мр ше ни ко нац но ћи из ле ве

но здр ве. Ње гов раз у зда ни мо зак ро ји у та ми без број елек -

трич них све то сти ко је су у ства ри при чи на, ор ган или, чак,

жле зда што лу чи илу зи ју да смо сви жи ви.

Ту жле зду, то дуг ме, због не у та жи вог шо ка лу дач ког от -

кро ве ња ми др жи мо сти сну ту до бе све сти.
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Га се нас ру же, не у ро леп ти ци, ду ги ни се ди мен ти, ка ле и -

до скоп ска сло ва, али, дуг мен це клик ће и кад нас уга се! Ду -

ша се ску пи ла у хо ри зонт жив, и лу ди ли лу ди, и све том и

сном.

Две цр не при ли ке гре бу о за кљу ча на вра та иза ко јих док -

тор ка хр че ка ди фу те шку као слон; док тор ка је ка диф на бу -

ба и сом. Ма јок! Све су то бу да ла шти не, ма јок је нов, нов -

цат по јам, коњ. И про зрач но ли шће, пле те ни це су за бли ста -

ју на док тор ки ним обра зи ма, ка ње ним очи ма на шу ле по ту

Бог ду ва са дла на; у док тор ки ном сну ми хо да мо кра дом, о

Ме леа!

Про ми чу ка пи зве зда кроз на ше сне не зе ни це. Очи сет них

љу ди на то пље не мле ком ча ђи. Цве ће ра сте око нас уз гр мља -

ви ну, ми лу је вр хо ве смре ка, уви ја ку ће и чво ро ве. Тре па ви це

бе же.

Ја схва там за ве са шта хо ће: Бу ља ви ко мад бо ро ви не, по -

му ће но жу ман це – бе лан це, зе ле но про ле ће да га зи ста за ма

од цр кве ног кре ча, мај му на у бе лом џем пе ру. То хо ће.

Уби ти шу ме и обе си ти све – га вра но ви се мре шка ју ода -

но. Га вра но ви па ра ју ма глу кљу ном, а је се ње ли шће са за ве -

се то пи се ода но. Да тво је ру ке ни су са мле ве не, ја би их сад

са жва као. Зим зе ле ног ми све ца. Зим зе ле ни ан ђео ле по зе ва.

А зим зе ле на сун ца? Ко ја па да ју у ка де, пре пу не зе ба? Лу да

Ма ра је ца. Бум!

Ни је на ка па ло ни сат вре ме на из док тор ки ног сна пре

мог тре ћег бу ђе ња, а мо то ри ло ко мо ти ве, с по го ном на ди -

зел, ето већ рас те жу свет. Ноћ је, и та ма је те шка као слап,

ма да ја још увек др жим тач ки цу су то на на сто лу. О-о!

Ми шић на сим су про зо ра отре са нео н из сво јих ме ких зе -

ни ца. Ули цу још пла ви пли ма елек три ци те та, по ноћ је и снег

се про си па у лет њи сан. Са мо је ба ка умр ла, и ни ко ви ше. О

Ме леа! Очи су тво је мор ске ха љи не. У твом вре ме ну, ко оке а -

ни ве ју зми је, зве зде гро мо ре у вре су. А ме ни ов де, у мом вре -

ме ну, сте жу гр ло од врат не, глу па ве ре че ни це ко је бру је у Ма -

ри ном ма лом мо згу, ре че ни це глу па ве као цр ви у ди ја ман ту.

И, гле, у овај по зни ав гу стов ски час хва та ме је за, а врт

оча ран шу ми под про зо ри ма. Опа да ју про зо ри као ли шће,
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жу та и цр ве на ок на; на пу ште не њи хо ве пе тељ ке кри че: Са -

мо не ка цве та Мар сов брег!

Хи ља ду сто три на е сте го ди не већ сам био ов де, лу да Ма -

ро! И у мом ви до кру гу ста ром то ли ко го ди на, бе ле се тво је

си се, про зо ри об ли и оро ше ни – два цве та у вр ту!

Мла дић ко ји те гле да кроз огра ду, је два ди ше од овог ме -

се чар ског зре ња и у освит ће јад ни чак удах ну ти за ра зу – за

го ди ну да на тач но, би ће луд.

Та ко ди шу гру ди ав гу ста – Ма ра ко ја спа ва у вр ту луд ни -

це и про зрач но го ла ма ми зе ле не пти це. Ви дим је кроз про -

зор, ба че ну као бе ли стол њак крај огра де, и ви дим та му на

гла ви мла ди ћа кад вир не иза пла ве вр бе у Ма рин млеч ни

сат.

Чу до, да па да ју сне жни кри но ви на оба ле да ле ке ре ке, не

по ма же да се раз би стре на ше мо жда не ви ју ге, из рец ка не

жи ле ти ма ан ти де пре си ва и аква-ба ри то на лу де док тор ке.

Не умем да схва тим ка ко ми та ко ола ко из ми че фи на

свест и та ло жи се под но про зор ског ра ма. Ожи вља вам, луд,

на до мак цр ве них и пла вих би се ра.

Је дан по је дан по ви ја ју се пр шље но ви но ћи – да ме по -

љу би сун це у освит? Ка кве су усне ро се? Или с је се ни ма -

гле? Или је зе? И сад, нек ми за пу ши уши глуп стих: с је се -

ни зри ју бре зе. У Бе о гра ду су мај ске ру же ле пе зе. А у ав гу -

сту су то бре зе, и квин та! Пур пур, пур пур, хо мин шум... Још

чу јем шу шта ње књи га у пре мо ре ном, по ле глом вр ту; бли -

ста ва зво на ме ких пе са ма, мла ке па пи ре у ре са ма. 

Вир нуо ми је кроз про зор ка скас и од гур нуо се у ноћ по -

и гра ва ју ћи се мо јим чу ђе њем у окре ту ле лу ја ве ме се че ве

ду ге, ва нум ним сре бр ним треп та јем у на бре клим сен ка ма.

Под ша па ма ка ска са, док не ста је, шу ште, из над отег ну тог

об зор ја, зве зде по нор ни це. Дрх ту ри, лист по лист, ка скас-

биљ ка на иви ци бал ко на, где су ме де не се стре од га ји ле ру -

жу – пу за ви цу, у об ли ку ви о лин ског кљу ча, глу пе, ки ча ве и

три ча ве.

За њих је мој при ја тељ на пи сао пе сму о ко вр џа вом сун -

цу, пре сто го ди на.
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Жив сам а ни сам у ра зум ном жи во ту, и то је до би так; ту

по чи ње мо ја гла ва, мој мо зак, мој мо зак је све ну ло ли шће,

ду бо ка је сен, а ав густ ме сец је сав, сав, ко да... и за то му пе -

ва мо пе сму:

– Ки ша се ди на клу пи, са мо јој се ко са ви је...

Је смо ли ми срећ ни љу ди?

Да, сва ка ко, по што је, ка ко ка же Пол Ди рак, или та ко не -

ка ко име но ва ни на у че њак, у сва ком слу ча ју је дан пла во крв -

ни чо век – по што је, ка ко он ка же, ва ку ум не у по ре ди во чвр -

шћи од сте не, па смо и ми, ду бо ко и не про бој но срећ ни!

То пли Бе о град.

До зи вам дав но, жи во вре ме, где у де ча штву ми лу јем пла -

ву ре ку и по и мам  са да шњи тре ну так, кад је жи вот до вр шен

то ли ко да је се та, по доб на шум ским про план ци ма, за и ста

не из ре ци ва на гра да де ча ку ко ји ви ди тај исти трен кроз го -

ди не сви ну те бе лим маг не том.

До ско ра сам кроз огра ду по кла њао де вој чи ца ма – оним

ко је ни су уви ђа ле ко ли ко је то опа сно, ма ле – у об ли ку па -

ра ле ло пи пе да ли ве не бон бо не ра зних бо ја и уку са, али ви -

ше не ћу, ма да ми ми рис оро ше них обра за и леп ти ра стих њу -

шки ца му са вих ви ме ни ца ре зи у гр лу...

Чуд ни све те! Да ли си уоп ште био?

Сум ња ро ни кроз тми не.

Гра дом су ра су те сне жне бе ли не же на, и њи хо во од су -

ство ов де је бол и је ка. А кад се то до го ди, лу ђа ки ње се скри -

ју у миш је ру пи це.

На пе те као пре пе ли це, јер ни је не у о би ча је но да у та квим

но ћи ма уги ну, слич не сне гу као прин це зе, или се ис то пе као

ка ле и до скоп ске ме ду зе.

До ле, ду бо ко, свет је за пла као и из су за су из ра сле љу би -

чи це. Пих, у ав гу сту љу би чи це. За у век де тињ ство. Снег са

мо јим ро ди те љи ма – ка ко је то на уч но, и, гле, ули цом за чи -

ње ном с ма ло ро се про ла зе љу ди ко ји да нас при ну ђе ни да

ра де... лу ди су...

Бо ље уги ну ти но ра ди ти.

Ако ов де ду го и стр пљи во гле даш у та му, скри ве ну у по -

дру му овог зда ња, свом во љом сво јом и свом сна гом сво јом,
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са свим из ве сно ви диш оштру иви цу, у ду би ни до ле, јар ко

цр ну – је дан цр ни зрак ви диш – то су се кун де! Ви диш их ка -

ко про ле ћу, цр не као ва си о на. У по дру му је скри ве на ма ши -

на ко ја ра ди про тив веч но сти це ле ва си о не.

Из та ло га на ших пре зре лих ноћ них ури на ра су тих по

ули ца ма и те ра са ма па ти на стих гра до ва из ра ста ју љу би ча -

сте ви си ба бе и жу те љу би чи це.

Ми, лу да ци, ми смо бо жи ји на род. Очи су нам про вид не,

јер, осно ва све та, слу чај ност, уоп ште ни је слу чај на. И на тој

по став ци, на пот пу но из ве сној слу чај но сти, леб ди свет. Сав

свет, сви ми смо са мо сен ке бу ду ћих мр тва ца. Веч но смо мр -

тви, а све дру го про ђе. На ши плу та ју ћи ду си за кла ња ју из -

ла зе ће сун це и ба ца ју сен ку ко ја је жи во тки во, веч на смрт

сме шна.

Жи вот те че кроз гли сту. Маг не ти у пол ним ор га ни ма же -

на ши ром гра да хи сте рич но бру је.У ча ши це цве то ва, као у

ко лев ке од ла же мо очи, и це лу ноћ ли шће око нас шу-шу...

А у по дру му ша ре ни смех. О да, зли су лу да ци већ од ву -

кли Ма ру у по друм.

– Ма ро, мла тио сам но жем по ва зду ху и из ва зду ха је по -

те кла крв...

– Кад не ког по ре жеш, увек по те че крв – ка же Ма ра.

– Рас трг ну ће те глу па чо! Из ла зи из по дру ма! Ис то пи ћеш

се као снег из сна. Из ла зи бр зо.

– Не бој се, ро ди ћу се опет ако ме уби ју, у бе лом че ста ру

као два би се ра... 

Има у тој спо до би, у Ма ри, јед но бе ло зрн це љу ба ви.

Бог ће се по ста ра ти за нас. Кроз три ста го ди на, у тр сци,

осмех ну ће се во де њак и Ма ра ће би ти мо ја.

Де ца се мо ле и пло де. А око гра да кру же ду бо ки ви ро ви

хра сто вог ли шћа, и мо ја со ба да ма ра као све ћа:

– Ко пе ва ко те че ко ре ци пре ре ци...

У Бе о гра ду, та мо до ле, де вој чи ца  ста кле них гру ди гу та

злат не ри би це.

Луд ни ца под сун цем бр зо за ми ре.

Ма ра и Оли вер и Гр га су ли шће – па пи ри ћи ко ји су се из -

ме ша ли на ве тру.
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Мо мак што је сву ноћ зу рио у на ше дво ри ште сад об ле ће

око огра де тра же ћи све тле ће те ло де вој чи це ко јом пли ва ју

злат не ри би це.

Ка мич ци ста зи це су пе ге ша ре не бол нич ке пи џа ме, бол -

нич ко зда ње се рас тва ра у др во ред, и по ле глом тра вом по

пу стом про план ку кли зе злат ни пу же ви – го ла ћи, сун че ви

зра ци. Ро са бли ста на аве тињ ској сен ци иш че зле огра де.

– О, до бро ју тро – ка же ка мен.

– Здра во све те и амин!
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ВЕ НАЦ ГО СПО ДА РИ ЋА

Ре ци ми ре ци! Ре ци Ду на ву, ре ци Са ви. Ка кав град у сну

те че? Ре ци ми ре ци! Пре ре ци ми: не ма мо ра не ма не ба не -

ма зе мље. Је ли та ко или ни је? Ре ци, ре ци! Са њам те у Ду -

на ву, са њам те у Са ви. Ре ци! Ко пе ва? Ко те че? Ко? Ре ци!

На ше се ло пу но је вр ло чуд них ма ло ум ни ка; оних ко ји

ску пља ју зми је и но се их по џе по ви ма, оних ко ји лу та њем

опра шу ју смре ке на шег огром ног сре за и пре зри во сви ра ју

на фру ли сво ју му зи ку, она квих ко ји се смр за ва ју у из не над -

ним ве ја ви ца ма, срећ ни и уто пље ни у са мо за љу бље ност

свог жуд ног цве та, оних ко ји те пра те док им не про зо веш

име, та квих што зах те ва ју од ду ше да иза ђе из њих чим пре,

што ма шта ју све што им по ме неш.

Са ња ла сам да сам од сне га и ме да, сен ка, да по си пам

оцу док се уми ва, да сам кра ва са ле пим име ном Сре да, па

опет бож ја ов чи ца, и за тим кром пи ро ва зла ти ца, и жа ба-ра -

чу наљ ка, и са свим иза, па ху ља на чи не ла ма. Пла ве па ху ље

су при ча ле. Он да је ба ка раз ба ца ла ко ре од ба на на по кро ву,

ан ђе ли да се окли зну и пад ну у на ша кри ла.

Ма ма и та та су ми јед не зи ме на по клон до не ли ма ло, ма -

ле но ку чен це, али го ди не пре со ва не ве тар већ ли ста по сто -

лу, и ста ри се пас, по гу рен и чки љав, одва ја од сно ва пра -

шња вих да би згре јао про мр зле ко сти у ти хом сун че вом дво -

ру.

У по сте ља ма, ко је ја, иако је то би ло мо гу ће, ни сам ви де -

ла и ко је, по спа не и кр ме љи ве, гре ју пе ћи у зо ра ма ру ме них

обра за, док им це ла ку ћа те па и за муц ку је, гњи ли од кр ви и

ме са сре ћа пра ва.

Мо ре је пре пр же ни ше ћер, ве ли ки мај му ни чуп ка ју бр ко -

ве, го ми ла пе ру ни ка, то је сав свет око ме не. Пец ка ју сво јим

сно ви ма, цр та ма у пе сми ца ма – ка да на пу ним бу ре и са кри -

јем се у лу лу-сен ку, љу бав бу де ту, склуп ча на у мраку.
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Ако се дим по ред пу та, те ве че ри, че ка ме смрт на ноћ. Не

уме да при ча, али љу би. У њој ћу опро сти ти без гла вом твор -

цу за бле са ви сме шак: 

– Ми ша ле ти у зве зду та мо где ја не смем да по гле дам,

пе ва ми:

– По што те ја то ли ко во лим, а ти ме не уоп ште не, ми слим

да би нај бо ље би ло да умрем, и ро дим се по но во, и то као

тво је де те, да бих ти био што бли же, да бих био ти, да ме но -

сиш у сто ма ку док не про ври вре ме!
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ПЕ ПЕ ЉА СТА ИЗ ГУ БЉЕ ЊА

Рад ни ци су хте ли да је са жва ћу, да се не ке зи нај леп ше

пр ља во и пла зи тре па ви це, и да ку ка кроз зу бе, док је тум -

ба ју. И да ље је при ча ла не у мор но, је зи ком ве ли ким као три

ка ми о на, про сто је њи ме вла жи ла сво је но ге, пи цу и си се.

Прх нуо је ма ло пре ке сте ња сти леп ти рић: руж њен што га је

ухва ти ла још ју трос. Хтео сам шут ну ти опа ли уве ли лист, и

по бе ћи пре но што се сна ђе да ме по ју ри и вра ти ми гро зну

увре ду. И пти це су по пут аустро у гар ских ка пла ра по че ле да

се спу шта ју на то пла ра ме на, па да мр се ко вр џе и за по под -

не сне ва ју и скри ва ју гне зда у ју трос сне се на ја ја. За цвр ку -

та ла је из кр пе них бле дих ша ра на за мр зну тим зе ни ца ма,

зим зе ле на ту га, за је ца ла је јер су је оте ли лам пи о ни ма и по -

мо ран џа ма на мер мер ном сто лу. Она се та ко фи но ја вља ка -

да не ко укра де мла дун че цве та. Пра те је, уз зе ва ње, сме шне

про це си је ба ја де ра. Се ка ма на шим ми лим рад ни ци уши ва ју

цве ти ће. Са њи ма тра же би сер не шкољ ке или ле гла ка диф -

них бу ба, та ко жу стро ро ва ре по пе ску. – Тра же па лу ма ју -

шни цу; пре но што се угу ши у љу ба ви бе са не пла ве де вој -

чи це ко ју је до та кла же љом да је има, опе кла пр сти ће и од -

мах их уву кла у ша пи цу. Раз бо ле ла се и ни је хте ла да ме ви -

ди. Ка ја ла се, па ла ма ју шни ца, шмр чу ћи, што је хте ла мо је

ухо ма и тих ма лих са ти са мо, док је ди са ла без ма ји це, ша -

ша вим ку по ла ма ла ти ца дра же сног ме са, и дрх та ла пред бе -

лим оџа ком, ко ји је ме ни опро стио. – Нај дра жи хи мен, што

га је по це пао мла дић-ло пов, за кр пи ла је ло во ром и сми љем.

(За гри зао је ње не пр сте као штру длу ле пу пра шња ву од ше -

ћер ног пра ха, са ма ком, и жва као ку ти ји ца ма, ум ња ци ма,

млеч ња ци ма, плом ба ма. Упла ши ла се да јој не по је де пр сти -

ће, а во ле ла је сво је пр сти ће.)

На кра ју ћу оти ћи до чи ви лу ка, ако не ућу ти. Не ка ма ју -

шни цу усрд но за го ли ца ју сти дљи ви зе ле ни су то ни, по неп -
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ци ма, са го лу би јим обла ци ма пљу вач ке – не ка умре од гла -

ди, не жног чу ва ра ро ма на. Ни жр тво ва но цве ће не мо же је

спа си ти! По бу ни ће се пред сед ник град ске скуп шти не и зах -

те ва ће да мо ле ри пре бо је град и да пе ра чи шљап ка вих ули -

ца си па ју во ду у ису ше на ко ри та ре ка и да се сме ста пре ста -

не са по вр тар ством и пре жде ра ва њем. Же лим да му ка жем,

да скро ви те да љи не, где се по ра ђа ју чуд на ли ца, древ на као

реч у свом ври ју ћем во де ња ку, да оне не ће још ду го куц ка ти

успа ва не по пут сун ча ног са та за кри стал но сне них ле де них

до ба, већ ће, за не те ди мо ви ма пе ћин ских не ви дљи вих ло ма -

ча, оти ћи још да ље, иза свог не до сти жног ли ка у ис цр пље -

ни ути ша ни бес крај, где пе пео хром пе ва. Стра сно бих учи -

нио да та ла си оке а на по шкро пе вен це нај ви ших пла ни на и

ока де па ху ља ма за и скре на ог њи шта ле да; да им по да ре

скру ли вео со ли, ко ји то пи сво ју тај ну и чу ва је злих и ра до -

зна лих, на сме ше ним обра зи ма, иза цр них на о ча ра, пред ка -

ра ва ном са ка ми ла ма у мо јој ули ци рас па лих цар ских вој ни -

ка и жа бо кре чи не у њи хо вим ушним ку ћи ца ма. Бо гу бих

пре до чио да жи вим још увек за то да бих му се ру гао, а он

би, пре сре ћан, це ли вао мо ја ја ја шца све док се не из лег ну

две жуј ке из њих. Та да бих кон цем из не ба ве зао сво ју пи шу

ко ја би игра ла као ма ри о не та, и све би де вој чи це ра ђа ле бо -

го ве. То је што ми је жао што сва де ца ко ја се ра ђа ју ни су

мо ја, и из мо је слу за ве ри зни це ни су, не ће ни би ти, ду го.
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ЦР НО И ЖУ ТО

Про бу ди ли су ме као не ког дру гог у мом кре ве ту од огле -

да ла. У са мо не дељ но ју тро, за ку ца ли су на мо је че ло, ре као

сам: сло бод но! И отво рио кап ке. Ушли су раз ли ве ни пал ма -

ма ко жних на бо ра, раз ми чу ћи тре па ви це и за тва ра ју ћи кр -

ме љи ва вра та шца за со бом. Ка жу: И те би су по се ти ли зе ни -

це, што сам и сам мо гао да за кљу чим јер ми ри са ли су на

тво је су зе и жу ту мр љу. Ипак им да јем опро штај, јер, зар се

не се ћаш: Кад за тво рим очи све што ви дим је мо је. А и мо -

гу га по кло ни ти би ло ко ме. Све је мо је.

Та ко сам сва ког сун ча ног не дељ ног ју тра у ве не убри зга -

вао мрак, а уве че ци ја нид, и не бо је би ло жу то. Не што као

кроз там не цви ке ре за ср це, не што као кроз па мет не обр ве.

Не што као кроз пу пољ че у гла су слат ке глу ми це што се пре -

вр ће у до сет ка ма угље ни са них се ћа ња на по по дне ва сва

дру га и не ствар на. Хо ћу да бу дем, иако сам ту, и ни сам та мо

где бих мо гао да бу дем. Злат ни лан чи ћи све тлу ца ју на штам -

пар ским гре шка ма. Ка ко су ле пи, јер же ле да са мном гле да -

ју фуд бал ску утак ми цу на те ле ви зи ји. У су бо ту, ка да је не бо

још пла во, ка да је још без цр них на о ча ра ко је га бо је у жу -

то. Пра шни ци та да иска чу из цве ћа, на па да ју зе ле не про зо -

ре, и при ча ју о сло ву „и“. Пе ца ју ко шти це пре зре лих ви ша -

ња. За до ру чак упра во, ова ко ра са њен, имам сир, па ра дајз,

бе ло мле ко и хлеб.
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ПО ЗО РИ ШТЕ У ПЕ СКУ

Хи ља ду се дам сто де ве де сет дру ге го ди не био сам ту жан

као је сен. Оло во је ти хо и ме ка но кли зи ло низ мо је обра зе:

пла као сам за то што ни сам Фран цуз. Пла као сам као вој ник.

Оста ле су ми са мо мач је ша пе у усти ма. Пи сао сам при ја те -

љу да их по ша ље још. Ко ће из гра ди ти ку ле и гра до ве од ша -

па и су за? Књи ге су по чи ња ле го ди на ма. Ауто бу си су би ли

пу ни жу тих, зе ле них, на ран џа стих, си вих, ма сли на стих љу -

би чи ца и бе лих цр на ца. Из ауто бу са се из ла зи ло пра во ме ђу

кру шке, ја бу ке, шљи ве, ман да ри не, бре скве, кај си је, лу бе ни -

це, ти кве и оста ло во ће, ко је се на зи ва ауто мо би ли ма: обо је -

ним, ве ли ким, ма лим, ре ги стро ва ним, по лу па ним. Ком по ти

од кру ша ка, коп че од зла та на ко жним узи ца ма и бе ле пло -

чи це оту ђе не пец ка њем ури на. Све што се за пи ше или на цр -

та, не по сто ји. Ћи ли ми су од греј фру та, штру дле са ора си -

ма, по по днев них би бли о те кар ки, го лу ждра вих ри ба, ту жних

па ти ка, ке стен пи реа, сим па тич них де цо у би ца, буб ња у про -

ле ће. Де вој чи це су ле пе: цр ве них но си ћа, оче шља них обр ва,

ме ке као те сто – гриц ка ју ква сац да на ра сту. Ја сам вој ник

ра до сних ди ви зи ја и мо рам би ти ту жан. Же ле зни ча ри су

пра ви ли хар мо ни ке од во зо ва и отва ра ли кон зер ве за нок ти -

ца ма. А цр ве ним и пла вим по љуп ци ма, по ло же ним на дах

про ла зни ка, раз но си ли су све мир ску гро зни цу по скро ви -

тим, тми ним, сним ку то ви ма бес крај них да љи на. Сви ле ни

пло до ви мо гли су од гри сти ру ке. Ка ко су би ле ту жне усне

ба ка, да ма, сне них те ле ви зо ра, и по спа них ко ка. Ста кле ни

ка пу ти ру ко ва ли су се у гар де ро би би о ско па од пла сте ли на,

а мрак је ти хо и де ти ња сто па ху љао дан. Ба ка је на дво ру

умо ва ла у свом ша ша во склуп ча ном кри лу. До не ла нам је на

по клон: об ра не де вој чи це у пра ху, и ру жи ча сти сат. По вра -

ћа ла је кроз нос, ја бу ке и гри си не, ко та ри це кр ца те смо ква -

ма ту ге.
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ХАЛ КИ О НИ

Асре при пре ма оде ло за це ре мо ни ју, ко пи та бру ше на и ко -

ва не ро го ве, рас кла па бе ле нок те, бри тве; хра струр ски краљ

раз лу дле ло зе, ко рач ник Асре.

Спре ма це ре мо ни ју са мо у би ства, у безазленом бла гу деч је

игре. Плав или блед? Раз ми шља цар и це ри се. Нео бу ћи сне,

за ве че рас... Не!

На чач ка ли це на ту ћи зу бе и по не ти да се допадну, ши ро ко -

гру дим скри ва ли ца ма из шу ме. Вр ло је ва жно да је Асре оде -

вен из ну тра, у ру ха, у бе ла оде ла. На ре бра обу ве не ци пе ле.

Ка кве су то жр тве на про план ку? 

Мо жда жр тву ју ме се че ве си ре не? 

Да су ле пе по е ме у огле да лу, бо ле сни ду шом жва ћу огле да -

ла, упла ше ни да им очи не ис пад ну кроз но здр ве...

– Са звао сам це ре мо ни ју да бих уко твио... то је тај на. За

спи се. Но ћас ће мо, што је вр ло опа сна ствар, ухва ти ти јед но

би ће из сна и жр тво ва ти га – жа го ри цар са од ра зом у огле да -

лу, са од ра зом од ра за у зе ни ца ма, лу ди Асре.

Ко ли ко књи га до по но ћи мо же да про чи та Ха сре? 

Пра -ро ди ли смо се да не од ла зи мо, ал да смо крип те, је смо!

О ми јеф ти ни је се њи љу ди, без дра ге, без крип те, ни шта нам

не значи што ви ди мо цр не зве зде над за ди ха ним чем пре си ма;

то је по ноћ ни го вор за све ти ли ште. Ми смо умет ни ци ко ји ће

на дан Стра шног су да ла ко ожи ве ти свој лик – смрт.

Крв ће нам зво ни ти за по ноћ. А укра си, укра си на тр гу би -

ће ру жни цве то ви бо ров ни це. Вр ло је ве ро ват но да ће мо уз -

бур ка ти на ше сун це од во де... Сад ће Ме сец. Да да ви пла та не.

– Елеа, да ни си от пу то ва ла, ви де ла би сла вље. Удво ри це

ка ко ко па ју ка на ле да би при слу шки ва ли љу де и про план ке

под њи ма, лар ве. Жан је за сла вље на цр тао ауто бу се и псе ко -

ји цви ле у жу то зе ле ном шу мар ку. С њим, игра ли смо се пче ла

у ста кле ној ба шти – ша ша ва не ка бде ња. 

Жан? Сми слио је пла ви сок за славље. Мач ке су му би ле
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бу дил ни ци, такође и пси про ро ци и пти це ту жне. Иона ко ће

све ис тру ну ти, ни је ва жно шта Жан ра ди мр тав. По ду ћа ни ма,

за го ли ца ни жуд ним да хом, ку пу је мо Жа ну ка пи лим ба као су -

ве ни ре.

Би стра река ре же око нас зе ле но о ка бр да, од се ца их као

гла ве ла бу до ва, ма гли нам име са гру ди са њих, и шу му за си па

очи ма сет них љу ди на то пље ним мле ком ча ђи.

Жан? 

А ја?

Ја ћу умре ти у ма ју у два де сет че твр тој го ди ни, у два пла -

ва ћу па, на тр гу где је ти гар јео пла ве де вој чи це ко је лу та ху

гра дом. То је са свим из ве сно.

На и ме, си ноћ сам слу шао сво је име на пу чи на ма: 

Ми ка и ло ни је ту, оти шао је у град.

У та њи ри ма пу ним су пе, јед не лет ње ве че ри, у ми ри сном

дво ри шту, уто пљен је смех. И још су зи це ју тра ве тар на но си

на праг, уга сле очи сет них љу ди, на то пље не меланхолијом –

сто го ди на је про шло од тад, и шта се у ме ђу вре ме ну зби ло?

Опе ва ли смо у ме ђу вре ме ну су то не, а ја сам био ли сац ста -

рог хра ста – Да ни ло се играо тру лог па ња с ве ве ри ца ма.

За ду ше су то на си па ли смо у чај све тло ст, док су ки шне

ули це цр та ле псе, а на нас ре жа ла гла ва ха о са.

На све ча но сти ма, у да ле ким ве ко ви ма, ули ва ли смо се у

мо ра, ма да – вр ло је те шко про на ћи тај трен на ста ром са ту.

По не кад имам ути сак да је ово Бе о град, а не кад да су то

књи ге – сеп тем бар је ју че био по кло пац крип те; све ле по те

штам па ли смо на сне гу.

На ма гли смо на цр та ли сат. Су мрач на ју тра измаштаних

по ко ле ња и раш чу па нo време.

Ве че рас је це ре мо ни ја!

О бла га мо ра, по нео сам ре вол вер на тај цр ни жур! До бро

сте чу ли! Олу ја – ме лан хо ли ја про жди ра ла је Бе о град, још

три де се тих го ди на про шлог ве ка; од це лог гра да остао је са мо

овај скри ве ни за мак на оба ли из над ада, у ства ри на ма лом бр -

ду што је два ви ри из во де, а и са мо бр до је за мак скри вен, са

сво јим про план ком и још јед ним зам ком у ср цу, с ку ла ма што

се пре пли ћу са пр вим гра на ма бо ро ве шу ме прику пље не у ве -
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нац око чи сти не пре пу ште не свет ко ви на ма.

По вор ке већ по ла зе уз не ви дљи во бр до, уз ве че. Но ћас Бе -

о град хла пи ми рис жен ских ме на, и се стре нам ота па црвена

пли ма, а анар хи стич ке хор де с па ро лом – Кра љи ца је ва ги нал -

на клеп си дра! при ла зе ус треп та лим вр то ви ма дво ра уз мрак с

мо чва ра...

Али, нас тај хаос не ди ра.

Анархисти уми ва ју бе ла ли ца де бе љу ца, ста ни ол ска је ноћ

све тог Ло рен ца и на ви со рав ни ма Бе о гра да ту шта је и тма пра -

дав них ушта па; сли ва ју се ко и ту си с ме се ца. 

Ве тар је ју трос, чим је са ис то ка ис ко чило сунце – пена

шам пањ ца – по де лио по зив ни це по ку ћа ма, па се ве че рас ули -

ца ма пе ну ша људ ска лар ва; ге ни ји од де бе лог ме са за ву кли су

се у по дру ме – то ли ко их пла ши све што жи вот при ча да им

ово што  но ћас ви де ли чи на пре леп сан. 

Про ле ће већ... ми не ма мо го ди не не го иде је – си но ви – шта

си но ви? – љу ди! – за ко па ни су нам у на си пе, и плаве их ре ке,

од но се на ше фор му ле да опло де свет, пра во у Цр но мо ре – то

ми ма стур би ра мо у снег!

У све ту ко ји је те мељ ло ги ке,  спи ра ле мо де ло ва них сно ва

прона ла зе ра су те јај не ће ли је, уко вр џа не гене но во на до шле

ма те ри је...

До бро сте чу ли! Ја сам онај ко ји чи ни да на ро ди ра сту из од -

ба че ног се ме на и пул си ра ју ћих цве то ва! Да, јер и кре та ње, и

че жња му шког се ме на, и раст би ћа у том бестијаријуму ма те -

ри је је су иде је и... до во љан раз лог за су лу до ода ши ља ње у рат. 

Шта ра де та по ко ле ња та мо?

Ме се чи на пре би ра се мен ке по слив ни ци ма; цр не при ли ке

га зе ње не светле при то ке, из ла зе ћи из од шкри ну тих вра та дуж

Сав ске ули це, про ми чу по ред по спа лих пу же ва на оба ли и ве -

ру се стр мом ули цом у цен тар гра да.

У шу ма ма, ве че је зе ле но, при пре ме за свет ко ви ну пре-

стају. А ипак, про пла нак цве та од жуд ње.

Ко их је по звао на ову це ре мо ни ју, где ле до ко се же не ме се -

чи на сву ноћ пом но би ште, са жи жу ћи па ху ља сте ва шке из зле -

ху де ко се њи не, на ко јој се ло ме пти це – со ве?

Мр ски при ја те љи!
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Раз ми сли те са мо: ми рис је оно што оста је... Кад би се са -

ку пио ми рис што су га оста ви ле све же не, што су ика да хо да -

ле зе мљом, то би био брег ве лик, раз ве јан низ ко смич ке за то -

не и па ле о не.

Али, по зив ни ца је за ве чер ње жр тво ва ње, не за њу шка ње.

По диг ни те краг не и на ту ци те ше ши ре на гла ве, зве зде нас но -

ћас хла де ко ле пе зе, под ка пу ти ма ср це ви ше не гре је, и мач за

па сом не же же!

И чуј те: ве ћи на нас ће би ти успа ва на отровом!

Мо ји при ја те љи, го ди на ма већ, око по но ћи, у спи рал ним

пу та ња ма оби ла зе цен тар гра да, но ћас рас ко шно про цветао

фон та на ма; ску пља ју опа ле жу те нов ча ни це по ру бо ви ма

слив ни ка и то пе их у усти ма, осо ко ље ни фла ша ма злат ног ви -

на. За јед но са њи ма, увек у ју тар њим ча со ви ма, ба вио сам се

по зла том све та. И та ко, кр цат тај ном позлате био сам удо сто -

јен у очи ма зелених шу ма! Но ћас по сма трам це ре мо ни ју са

од сто ја ња. Свитац ма ло пре ме је осло вио:

– Ти си шпил пун шпи ју на! Упа ли шу му! 

– Не, ја сам црв, и то је дан, је дан! – ви као сам згра нут, а

свитац је почео да се увећава и кре нуо да плу та ис под трам -

вај ског мо ста; ножице су му се претварале у бу дил ни ке ко ји су

зврн да ли по мам но, као да мо стом пре ле ће трам вај, и та је ја ва

би ла обмањујућа, ши штао сам – не ћу да па лим шу му, не ћу да

го рим! – а свитац је тад из ба цио свој светлећи трбух, и са мо -

ста, почео да осветљава Са ву. Његова сенка у води је фи ло зо -

фи ја, знао сам, до га ђај је био ства ран и мно го при ли ка гле да -

ло је са оба ле. А он да је на и шао трам вај...

У Ко шут ња ку је у том ча су из ко ре на об ур ва не то по ле из -

ра стао на глав це из вр нут је лен, и цео сат по сле мла та рао пап -

ци ма по ва зду ху, тек да схва ти мо – ри че – да ме сец ни је пена

шампањца! И да но ћас не ма све ча но сти, да се то са мо оку пља -

ју мут не на ше гла ве по крч ма ма. Не ма жр тво ва ња, то тек ал -

ко хол нам ре зи мо зго ве усред ди ма.

Зе мљо тре си тум ба ју га ле ри је и бе ле зграде умор них архи-

теката. Зи да ри, пред ушћем дре жде цео дан и још по ла но ћи.

Над Бе о гра дом леб де мо је ру ке као ва тра! Де вој чи це у мра ку

цр та ју тр ске ме се че вим зра ци ма. Спу шта се де тињ ство са зве -
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зда них гра ни ца, пре ко тр шча них цва сти у ду ше су рих мо чва -

ра. За и ста, то су са свим до бро про ме шани цртежи годишњих

до ба; клат но без лан ца, зво но – клеп си дра из које је ис цу рио

сав мед.

Де ка де про ми чу ли шћем. Сви у гра ду би ће сву ноћ буд ни,

иш че ки ва ће крик жртве са пропланка, при бо ја ва ју ћи се гро -

зни ча во да ће им у том тре ну гру ди пре пу ћи од ужа са.

Ни сам ни сам убе ђен у от ку ца ји ма соп стве них да ма ра, сту -

пам ли ули ца ма на жур, сква ше них но га ви ца и кло ко та вих ци -

пе ла, или иза цр ног ста кла,  при та јен, слу шам жи це ве тра,

пазећи да их не по ки дам гла сом.

Тмим да се у ову лет њу ноћ спу шта смр зну ти оси њак; осе

су у ње му мла ке, по лу мр тве; ра зу мљи во, ви ше не ма ју сун ца у

гру ди ма да лепршајући крилима за гре ју град. Сав сам страх и

упла ше но се ме; дрхтурим на ветру, ко да пре ко зи да, иза ко га

је, са свим по у зда но чи сти сан – пре ска чу к на ма би ћа, из сна,

тан ка, нејасног облика, у то ли ком бро ју да гу ше сва ки дах.

И мним да упра во због те на је зде пси вуч ја ци по дво ри -

шти ма уместо да завијају цвиле. 

Не ће па сти снег! По ноћ је ав гу стов ска и осам на ест је сте -

пе ни по сре бр на стим сту би ћи ма али, сви зна ју да су се ква -

дри ли је па ху ља уло го ри ле ту не где, од мах из над мра ка. Бр рр!

По ноћ ав гу стов ска, а из по дру ма и са та ва на кре ће то пот

од ба че них град ских са то ва. То ли ко бр зо од би ја ју сил не го ди -

не да се пе сак на оба ла ма ре ка глан ца у огле да ла од бли ста вог

сре бра, и та огле да ла с по вр ши на ле де них во да већ укли зава -

ју у град; ме сец је иза ло го ра у коме чекају по спа ле па ху ље

које ће напасти град. Рас по рен ру чи ца ма зла та стих кр сто ва

Месец те че у ве тар. 

Мах ни ти –  за и ста ма ла ду ван ке са с тим сло ви ма је у мо -

јим ру ка ма, и ја би сад тре бало да смо там ци га ре ту на оба ли

Бран ко вог мо ста, баш ту где су ми се на ко ша ви зи мус смр зли

бр ко ви и бра да, и где сам при но се ћи ру ку с ци га ре том, усна -

ма, до био од са мог се бе пра ви прав ца ти уда рац: трас! уз ур ла -

ју ћи смех ши па ри ца и ши пу ра ка с дру ге стра не мо ста.
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За што сам сту пио на мост кад је свет ко ви на у ста ром де лу

гра да? Ве ро ват но сам се за нео, кру же ћи ули ца ма око бр да?

Не! Са Те ра зи ја сам ви део ме сец та мо где ни кад пре ни је био,

из над остр ва, и за ба сао за њим.

По стр мим ули ца ма, у ста ром де лу гра да, по сву да клизе

упа ље не ци га ре те: за стао сам на тр гу, пла ше ћи се да сле дим

њи хов лет.

Учи ни ло ми се да је око ме не не ви дљи ва зи ма. Не ви дљи во

ле то је ту – па да ми глас на краг ну, а ја мр мљам се би у неп ца

– бо ље је ре ћи ле то не го зи ма, јер, от куд ина че ту жар ки свици

цигарета?

Ма ло пре сам, кле че ћи ис под По бед ни ка на Ка ле мег да ну,

иш чу пао ме тал ну чу ту ри цу из џе па мор нар ског ка пу та, ис пио

ви но и пре тво рио се у цвет. Бор до за га си та по ста ва мог мор -

нар ског ка пу та је су тон – ве штич је ја је, још од ју трос љу ска

дан.

Раз вио сам сво ис пи је но ви но око Са хат ку ле као оре ол.

Гле, имам цвет нео н ко јим пра вим оре о ле – ми слим – а сат

на ку ли ћу ти. И ћу та њем из би ја не- вре ме; одбројао је сво

време и за то ћути.

Би ло је мно го сен ки ко је су пи ле са мном по по дру ми ма и

спра то ви ма ку ћа у цен тру гра да и, ако уста нем из ове тра ве

под Са хат ку лом ви де ћу их свуд на о ко ло, скривене међу чети-

нарима.

Ви де ћу сун це ка ко сле ће у мо чва ру, сун це та ко ма ло да се

мо же пре кри ти деч јом пе ле ном, и ви де ћу, што се ти че раз ме -

ра сун ца, да је то упра во та величина, је ди на пра ва... 

– Здра во. Ро гом ћу про ко па ти ту нел до ол та ра – ка же сун -

це – ош са мном?

– Не ћу.

Из вр ну ли су Бе о гра ђа ни дво ра не на шег ста рог зам ка; ту се

не где окупљају, под спи ра лом ко ја се раз мо та ва из ме ђу хра ма

Све тог Са ве и Са бор не цр кве. 

Че ка ју да их на ми ри шем у ме мљи вим дво ра нама чи ја пре -

двор ја избијају на оба лу код Ка ра ђор ђе ве.

Из ро нив ши из мра ка од не куд иза ме не, Ха сре ми ша пу ће

на уво:
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– Чим про на ђеш дво ра не, све ча ност ће по че ти жва ка њем

му ха ре, да би при сут них би ло ви ше не го што их је, јер ћеш са -

мо та ко ли цем у ли це ви де ти сне...

Бежим од њега и вра ћам се у тра ву да њи шем де ли ри ју ме

– сен ке, ка пи те ле ма сли на и на ран џи шлаг. Привиђају ми се

мр кле бе рет ке, опре мљен у пла ву пи џа му црв одан ве ве ри ца -

ма и пот ко ви ца ма, дим њак од пе не, ху... Мој љу бље ни оби јач

ба на на... А ви, да ге ро тип ски про зо ри, ви ди те ли ка ко ја ну ар

ко ма да и раз ба цу је ав густ по ју лу и ок то бру? Ви ди те ли ка ко

рас тр же ле то лав? И ко ли ко ће се са ти још ули ти у ме не? Са -

мо о смр ти ди шем. Као не ки ли сац. Це лим сво јим лицем Бе о -

град ве че ри ове по ста је пе ћи на у ко ју, у свом опо на ша њу по -

нор ни це, оке ан ски ве тар уле ће и те че бру је ћи под ђо но ви ма

љу ди ху ком да ле ких зе мљо тре са.

А та ко! Из ве сно је да сам и ја не жно да лек, у ру ци, у пар -

ку, док ве тар чи та, иза зго ди на, овај шлаг написаног.

Ви ди: ве тар – умо ва ти о ве тру је глу по – ум ни је је дозна-

ти... да ли је би ће сна, ко је ови љу ди жр тву ју, же на ми ла, ле по -

ти ца? Ка мен жен ског по ла? Или жи во ти ња? Чу ва ри ре да пу не

сво је сач ма ри це ма ко вим зр ни ма, ис па ли ће сал ве на наш смех.

За ле ди ла се ме се чи на у олу ци ма, шљап као сам из гу бљен

за не ким де вој чи ца ма по ло кви ца ма ме се чи не, И ме ки ђо но -

ви , у по ноћ, баш гла сно крц кају. 

Снег у ав гу сту на ре ку не мо же, упа љач – зве зда сле ће кроз

кров... Кроз про зор до ла зи сан, нож – брод пло ви Бе о гра дом!

Ули ца иза Бо та нич ке ба ште плов на је због ми ри са пла вог уља,

због пре пр же них ри бљих ко сти ју.

А младић који ће бити жртвован... Он чу ва цр ве не да не, за -

ро бљен у де тињ ство, са ња дечју љу бав; је сен јед на љу би ча ста

и там на, гро мо ви су му пу ни ме сеца – про да ва чи це љу би чи ца

за ње га гу ше љу бав ту бер ку ло зом и пла хим цве то ви ма – зе ле -

но сре бр на дво ри шта, мо дром, жу том ква ком љу бе га под гра -

на ма – та ко је ме ка та ма у су то ни ма. На дну ули це је мала мо -

чва ра; мно штво ста рих вој них ка ми о на, во зо ва и др ве них ку -

ћа, зга ри шта, пра шња во ле то – град.

Ве тар раз но си по слив ни ци ма шна ле и на у шни це, опа ле

го ди не пре пу не го ди шњих до ба; ове ве че ри је ду вао из та ме, а
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ме ни је опет из ме шао па пи ри ће! Пси су би ли цр ни, по ки сли –

угар ци пу ни мр жње. 

Ис пра ћа ју нас са оба ле бе ле очи мо сто ва. У вр ту, за не ти ис -

под жи вих сво до ва, у раз мо та ни би сер ло ви мо жар.

Ево поново са ња мо овај свет.

Ство ре ње ко је но ћас при но си мо на жр тву скри ва се у пар -

ку. То је ство ре ње ко је уме да раз мо та би сер ко клуп ко, а под

дру гим др ве том на прст да на мо та жар. Али, сви ле на жи ца би -

се ра за тог ство ра је не по ки ди ва. Ухва ти ће мо га но ћас бе лом

мре жом ис пре де ном из јед ног би се ра!

Ова це ре мо ни ја је жр тво ва ње це лог све та! Ха сре је већ сто -

ти на ма го ди на мр тав. Мом чић у цр ном ка пу ту на про план ку

из ве шће са мо у би ство; цео свет је са мо пи штољ у ње го вим ру -

ка ма.

О да! То је за ову ноћ сва тај на Бе о гра да ко ји се шу шка ју -

ћи га си, као и све ли ко смос око про план ка. Мо мак сад ви ди

ср це де тињ ства. До ле, у слив ни ци ма пра по ра ју звон чи ћи су за,

то по ле мр мо ре за мр ше ни слик. По вор ке на пре ду ју пе вајући. 

А ка ко ми ри ше Он? 

Ми ри ше ле по, ми ри ше као ла хор скри вен у ли шћу реч ног

ви ра. 

Пси у под нож ју бр да су мо кри, са ша па им све тлу ца... са

ша па им зе бе вер ност. 

Мла дић пу ца у свет, ве се ло чуп ка ју зра ке злат не нок ти под

леп тир краг ном. На тре па ви це мом ку ни жу се ка пи сун ца и

вла ти тра ве. Осмех му је као кр пељ, док ми рис ње го вог ле ша

ле лу ја кроз да не. Ро ни цар да из ро ни мо ре на жал. О, наш пе -

во пој, ој ој. 

Ако стиг нем на про пла нак, да ли то зна чи да сам ја Он?

Про ми чу ћи кроз рој цр ве них свица, тр чим у стра ху да не

за тек нем се бе пред жртвеником. Да не ви дим ка ко крв из мо -

га ока, с ру ку мо јих спи ра древ не не са ни це. 

Пре бе ле очи ле по јам не. Крит ко ко рун, ко ко ундн, шаввн,

фнсн, у ме ком бо ру слат ка ви о ли на. Пла ви бум у пу жу од дав -

ни на. Кад ли ста, ко лу чи сен ке на вр ху оке а на? Ко спа ва на

бро ди ћу у бо чи ци си ру па? Ла ку ноћ!
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СР ЦЕ ТА МЕ

Цр те жи и ду хо ви! Ма сла чак од кај ма ка! Сат ку ца че ки -

ћем по све сци. Не же лим да се дру жим са чо ве ко ли ким љу -

ди ма. Зо о ло шки врт ће ми до ћи у по се ту. Са да сам сâм. И

увек ка да је то са�да, ја сам сâм. Отуд: Сви ко ји су у веч но -

сти уса мље ни су. Веч ност је то ли ко ве ли ка да за кон ве ро ват -

но ће не до пу шта да се у ње ном огром ном про стран ству су -

срет ну два би ћа. Збир ка та ме. Не бо го ре и до ле. Зве зде у

веч но сти су упут ства за не бе ског кро ја ча – стре ли це за ма -

ка зе: Ов�де�ре�жи!�Од та квог не ба са ши ти мр твач ки по кров.

За по глед, из рец кан те сте ри цом од тре па ви ца. Де вој чи ца је

нај че шћа реч у мо јим при ча ма. И нај леп ша. Њом отва рам

вра та око шта лих ср ца и усе де лих ду хо ва. Ис под пла ве сук -

њи це при на глим по кре ти ма на зи ру јој се пре ли ви ци ме та и

не жне га је. Оџа чар пра ви ње ну скулп ту ру од хле ба. Ка да за -

вр ши, по је де свој мо дел – де вој чи цу. Гриц ка је по ла ко, чуп -

ка ју ћи ње но то пло ме со као уштип ке. Си си це од чуп ну те за -

ми ри шу на бо ро ви ну, а из ра ни ца по те че хе ро ин. Бе ба ко ју

би до ји ла би ла би нај срећ ни је де те на све ту. Мо је де те. Хтео

бих да се во зим ауто бу си ма ко ји но се осмо ци фре не озна ке;

по ру па ма из уџ бе ни ка, по шу ма ма и го ра ма, по Зоо-вр ту.

Хтео� бих да бу дем успо ре ни по крет. Не пре глед на ду жи на

сна. Хтео бих да ме уби је не ко. И пра шу ма ми је обе ћа ла до -

ћи у по се ту. До не ће пи кант не по кло не, при ву ћи па жњу ком -

шиј ских џу ка ца и иза зва ти за вист ма лих гра ђа на. По кло ни -

ла би ми го блен од зми ја, и три злат не жа бе. Ја то ни кад не

бих за бо ра вио. Оти шао бих код ње, јед ном, у ав гу сту, пе -

шке, но се ћи јој у ру ка ма – на дар сво је ру ке. По вео бих са

со бом и де вој чи цу, иако она не ће да иде ниг де са мном, јер

ме не во ли. Уро ђе ни ци би има ли не што про тив, са сво јим

ди вљач ким зу би ма и но ћи ма. Они чу ва ју тај ну: Из ту ба у

пра шу ми, уме сто па сте за зу бе цр ни сре бро. Во до па ди су
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див ни, и за то се сву да по зе мљи про да ју кон фе те од би стре

во де, за па ко ва не у ста кле не ке си це. Сва ка ку ћа сла ви ју тра

по си па ју ћи се тим ка пљи ца ма по тек ожи ве лим обра зи ма.

Као за Но ву го ди ну, раз ба цу ју ћи их ши ро кикм отва ра њи ма

ру ку: Сан сре бр не ср не! Иза жбу на је скри ве на, и треп ће.

Вре ба је не ко у та ми ис под мог кре ве та. Смрт чу чи, а ја

имам ма ли прст и он од јед ном осе ћа по бу ну: оши ша ће се

као Чер кез и ско чи ти под ауто бус. Мој ма ли прст же ли да

уби ја, да уни шта ва, да пра ви ле ше ве, да ћу ти. Же ли да се

ку па, са гу ме ним па ти ка ма, гу ска ма, бро ди ћи ма, кр ди ма

фла мин га. Ка ко је ужи ва ње ку па ти се у кр ви: Мо ра те ући го -

ли у ка ду да вам се ге ни та ли је пот пу но на ква се. Брч ка ти мо -

шни це у чед но сти то пле пла зме ко ја ис ти че из отво ре них

ве на свих мо гу ћих ре чи што улеп ша ва ју де вој чи це. Спа ли -

ти им зу би ће (де вој чи ца ма) – Ва тра је сан та ме, ње но ни -

шта ви ло, за ве са. Си ви обла ци из ви ру из ње, гу та ју не бо са

стре ли ца ма за Ов�де� ре�жи! Хтео бих да пли вам по си вим

обла ци ма, али ту су стра жа ри. Има их мно го. Је дан, на пи цу

мо је кће ри ко ја ће се јед ног да на ро ди ти ве ли ком ку тла чом

си па вре ли чај. Ври ште ћи глас из ње них плу ћа, фи ло ва них

ја бу ко вом ко ром, ми ри ше на ши пак. А чај је од љу би чи ца;

ве ли ких, ма лих, ту жних, срећ них, си ро ма шних. Љу би чи це,

у ства ри, на ја вљу ју је сен, а не про ле ће, и то чак шест ме се -

ци уна пред! На жа лост, сви им не пра вед но под ме ћу на ја ву

про ле ћа, и љу би чи це, за сле пље не сле пи лом прав де, за ме ћу

у се би зрн це бо ла ко је их, хра не ћи се као би сер, све ви ше

гри зе и рас та че, рас ту ћи, чак до тле, док их пот пу но не по је -

де, и оне не уве ну и иш че зну не до че кав ши сво је пра во до -

ба. Не мој да ми се сме јеш због ове глу по сти. Ре ци: Ти ши на!

На пра ви ћу ти мин ђу шу од свог до ди ра, и он да мо раш стал -

но да је но сиш. Смеш да је ски неш са мо кад се ку паш, или

спа ваш, с не ким дру гим. Чу вај је тих тре ну та ка у ку ти ји ци,

као кон чић сна. Пре но што уги неш, за кљу чај мин ђу шу у

ку ти ји цу и за ко пај ис под иш че зле љу би чи це у шу ми. Из та -

квог се ме на ће из ра сти и про цве та ти мрак; за сва ки тре ну -

так, за сва ку веч ност, за сва ки крај! Ка да бих за спао сад,

осло бо дио бих те ових ре чи што пул си ра ју као ср це. Али
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знам да ћу, чим за спим, са ња ти да са њам те бе, а ја бих све

дао да ствар но са њам да смо за јед но на ја ви; да усним да ми

се све ствар но до га ђа. И док не бу дем са свим уве рен да то

мо гу на не ки на чин по сти ћи, не ћу уоп ште да спа вам. Ле жа -

ћу при хра њен бде њем, ов де у гро бу, где сун це не у мор но и

до сад но, не ви дљи вом чет ки цом не пре ста но по ли ра мо је че -

ло. Оста јеш за то у за тво ру. Где се огла ша ва дво ри ште, и где

у ку ћи ца ма за пса јед на бе ба пра ви ку ћи цу за пти це. – Дво -

ри ште жи ви од дрх та ња ма лог мај сто ра. Стра жа ри кли чу

ма лом мај сто ру: Ожед нео си, ожед нео си! Умре ће од же ђи

ма ли мај стор: Кон фе те од би сер не во де су у ке си ца ма ко је

ни ко жив не мо же отво ри ти. Чај је пре ви ше врео. Сре бро и

хе ро ин су одав но ис цу ре ли на под. Смрт ће са да ско чи ти и

ре ћи: Хоп! По сле зло чи на, про зо ри пре кло пе за ве се, окре ну

очи уну тра и пе ва ју ми: Ти си убио: Ти: ти си уби ца: ти. Та -

ма је по ста ла ту жна. Ми ли ци ја већ ку ца на вра та. Пре њих,

кроз про зор упа да Чи ка-по штар, клек не пре да ме и ре ци ту -

је:

Те би,

та ти и ма ми

срећ ну Но ву го ди ну же ле

Зо ран и Здрав ко

са та том и ма мом.

За тим на гло уста је, от ме но отва ра вра та; ми ли цај ци су од

брон зе: „Ухап си те!“, ви че Чи ка-по штар.

– Ухап си те пум пи цу за ва ги нал но ис пи ра ње!

– Ухап си те чо ко лад ни април!
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ПРИН ЦЕ ЗА У БИ СЕ ТРИ

До че ка ла ме по ро ди ца игра ча ка. Уми ла ме цар ском во ди -

цом и по ви ла у пе ле не пре де не од слат ке па вла ке, ма ко вих

пу по ља ка и успа ва ла до зи ва њем сво јих уги ну лих ма ма.

Сви ла ме не жно у ко лев ку где спим. Де вој чи це при ла зе и

ми ри шу ми цвет ко се. А не де ља је, и поп ме, бр зо, цр ним

ма ка за ма ши ша на ну лу. Де вој чи ца ма не пре о ста је ни шта

дру го до да ми уда ра ју чвр ге по окоп не лој гла ви ци и да је

ли жу као сла до лед, цр ве ним, хра па вим је зи ком, уз све тлу ца -

ве от ку ца је гр ла, за ро ње не у слат ке пе ле не. Гро бар тим без -

о бра зним клин ка ма ну ди ли за ли це умо ља ва ју ћи их да ме

оста ве на ми ру, и да ње му по мог ну да по са ди па ра дајз у вр -

ту. Клин ке му, ме ђу тим, псу ју ма му. Из га ћи ца из вла че са -

тру ле пло до ве па ра дај за и раз би ја ју их о ње гов нос. Гро бар

за то осе ћа стра хо ви ту же љу да бу де же на и да ро ди де те. И

да то де те бу де де вој чи ца и да га он му чи све док од ње га не

оста не труо па ра дајз. Он да би га он та ко гњи лог, сме стио у

га ћи це и оп тр чао два кру га око гро бља не би ли га скроз ис -

це дио. Али не де ља је, и же ља се гро ба ру не ће ис пу ни ти –

са мо ће не по треб но ис кр ва ри ти у свом гри ми зном вр ту.

Де вој чи це од мо је ко лев ке ла ко од вла чи вас пи та чи ца ли -

шћа. Во ди их на по по днев ну из ло жбу да ви де мо ју смрт у

му зе ју бу дућ но сти. У на руч ји ма од но се уве ле ла сте. Уби ја -

ју ср не у Ко шут ња ку, док бе бе у ко ли ци ма ври ште уз не ми -

ре не ми ри сом то пле кр ви. Тре па ви ца ма од чо ко ла де, као бо -

ро вим игли ца ма, де вој чи це сен че сво је су зе у му зе ју, и по -

сле, ту жне, од ла зе у пи о нир ски град, у пољ ску чи та о ни цу,

где поп цр ним ма ка за ма про по ве да љу бав и го во ри: Ка да

пи шеш или ка жеш: 

Ве ру јем у Бо га – ти си не зна бо жац. За то што Бог не раз -

у ме је зик и не зна да чи та. Не чу је! Не ви ди! Не осе ћа! Не
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са зна је! Бог те бе мо же са мо да во ли! А ти ве ру јеш у Бо га

тек ако знаш да те во ли. 

Ла ви ћи из об да ни шта, у ули ци ве ли ког атен та то ра, уз бу -

ђе но су за пље ска ли. Ја сам оти шао из учи о ни це јер сам

схва тио: Ме не Бог не во ли и због то га не по сто ји. По ро ди ца

игра ча ка че ка ла је да ме у аути ћу од ве зе ку ћи, пре не го што

ми се по сте ља охла ди. Поп је остао сам у пи о нир ском гра -

ду. Ве че га је ту ши ра ло ко мар ци ма. Ње го во те то ви ра но те ло

пе ва ло је кр ва ву бај ку. Би ло ми га је жао и по кло нио сам му

брис из гу зе и ов чи је бо ги ње. За бо ра вио сам да ме ни при па -

да ју са мо оне ства ри што се мо гу ни у шта пре тво ри ти и ни

из че га ство ри ти. На кра ју сва ког те ла сто ји пла ва тач ка. 

Јед на пла во ко са де вој чи ца гр ца ла је снег из цуц ле и за гр -

ли ла ме; за љу би ла се до уши ју са злат ним мин ђу ша ма; се -

вер ни ве тар мр сио јој ко си цу ду гу до па са, и бе лу ма ра му

из ве зе ну ру жа ма од цр ве ног кон ца. За вла чио бих јој је зик

под нок ти ће са мо ка да ми не би на сла ња ла гла ву на ра ме и

са ња ла ме оне не дељ не ве че ри ка да смо се пре пле ли као

маг нет ни пиљ ци. 

Ора си и ле шни ци, док их при ку пља ве ве ри ца, под се ћа ју

на обла ке: Ве ли ко не бо је ки шо ви та лу ла. Бр ка ти ло вац

скон ча вао је у жбуњу, угри жен од ву ка за над лак ти цу, мо ле -

ћи сни јег да свој траг по ка же и шу му по мо ри. При жди ве на

је ва тра у ко ли би. Сви пу те ви су за ме те ни. Свет је од се чен

од нас. Ор ло ви са пла ни не су сне жне па ху ље; ле те у сан и

па да ју на зе мљу. Њи хо ви по том ци би ће ал хе ми ча ри и сло -

бод ни зи да ри: Све ти Лу ка чи та ће им пе сми це у об да ни шту. 

– Не ће мо ћи да ка ке. Жир ће бу бри ти све до Ца ри гра да,

и да ље. 

А пла во ко са де вој чи ца има ће око вра та лан чић од бе лих

крв них зр на ца, мо јих. Та ко је ту жно то што она ни кад ни је

озбиљ на и сне на. Не би за спа ла и да зна тај ну: Вре ме је тре -

ње из ме ђу не у мор них точ ки ћа сун ча ног са та. Њу је баш

бри га за то. Че сто је пла ка ла у ко су и по ки сла од суза че ка -
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ла ме иза вра та. Гр ли ла ме ру ка ви ма бе лог џем пе ра, и због

то га за њу ће се цвет ном бом бо ном по мо ли ти плач љи ви

дужд, да вас кр сне кап ср ца у пр вом ма ју од по стан ка све та,

и да се тим царским пе ча том за тво ри ду ша у ко јој се од ви ја

вре ње сно ва, за сва вре ме на што ће пло ви ти не бом. 

Девојчица је по ка зи вач ра до сти. Пре ки нуо сам јој лан -

чић. По шла је за мном и укра ла ма лу пла ву књи гу. Клин ка

ду гач ких пле те ни ца. За тра жи ла ми је гла ви цу цр ног лу ка да

би мо гли за јед но пла ка ти. Ни је мо гла да се вра ти кући, али

ни је ма ри ла за то. Би ло јој је жао са мо ма це, што је не ће

опет ви де ти и ма зи ти. 

У би о ско пу су игра ле За бра ње не игре. Рад ни ци и се ља ци

но си ли су пла ва оде ла и во ди ли за ро бље не зве ри пу тем ис -

под на шег има ња од низ бр ди це и осу ше них шљи ва. На це -

лом не бу јед ног обла ка и ни јед не зве зде, а ли сне ва ши и пче -

ли це ра ди ли це су ку ца ле на ок на. Зве ри су во ди ли у шу ме

да их са кри ју. Ме че се по под не про ше та ло ли ва дом и по љу -

би ло ме у ру ку. Снег је жед нео за ли шћем, опа лим у по ток и

пла ву гли ну. За сти део се трав ке и ру ме нео. 

Зи ми нас сун це чу ва у ка ве зу. А књи ге ка шљу. Та да се до -

но се ра зни ча је ви од би ља. А Је жи на стри на гу зом гре је

обра зе. 

– Ма цо у ма га зи, по кри вај до бро поспа ле врап це! 

Ка лен дар на зи ду је ка снио. Вре ме је, шљи ве су про вр ле

у бад њу и та та је хтео да пе че ра ки ју: Мрак је био пун ву ко -

ва. На пла нин ском про план ку ср не су рас тр гле страх. Пио

сам са ста ри јим, бр ка тим љу ди ма цр ве ну и пла ву ра ки ју. Ва -

тра је усни ла ле де но до ба. Снег у кр пи ца ма. На кап ци ма су

при сти гле успо ме не: ја је, се но, чи ни; укра си од ба сно сло ви -

не, у хо ро ско пу ри ба; сун цо крет ко ји спа љу је му ња. Ка ко је

не срећ но три на е сто пра се! Хра ни ћу га ба на на ма, ма сли на -

ма, па ла чин ка ма. То га сам се се тио и зви ждао и опет се се -

тио; и опет се се ћам а зе бу ми но ге. Ба цио сам кр стић.  
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Чим гра не љу би чи ца ди вљи го лу бо ви умо ри ће се од не -

по мич ног ле та и окра вље ни хру пи ће ти у за гр љај. Ле де ни це

са олу ка за ба да ју свој нос сву где, па и у врат тво је се стре.

Не дај да умре у сне гу! У три ми ну та до по но ћи по ми луј пе -

так и, мр мља ју ћи би ло ка кве ба ја ли це, отво ри кон зер ву и

про спи гра шак као па ху ље; на цр тај на ста блу бу кве ћуп зла -

та, отво ри сва вра та на ку ћи; угри зи се за је зик, и мо жда ће

ти се стра жи ве ти још је дан дан. Од зим ских смр ти ду ша

окоп ни у про ле ће. 

Ча роб њак је мо лио и при чао о то ме ка ко ме две де бу ди

цвет на гро зни ца по сле зим ског сна; о то ме ка ко је дав но јед -

ном је сен сти гла у су до пе ру, ма ши ну за пра ње ве ша и те глу

за џем; ка ко сам ја оста рио а ко ли ба је би ла пу на мли је ка; и

ка ко је тра ва вас кр сла у тр бу си ма јед но ви ме них кра ва, по -

сле че га, на ли ва ди је јед на од њих, ша ре на, чуч нув ши осло -

ње на о пред ње но ге пи шки ла као же на, иза гр ма. И ка ко је

све то би ло пре не то у са ња лач ке ар хи ве, у ко ји ма су по хра -

ње ни жи во пи си ван брач них сно ва, и ра зни дру ги ак ти. Чу -

ва ри ар хи ва су мај ске ко ки це и ду го у хи љиљ ци, ко ји вр ло

нео бич но пе ва ју. Ло по ви, ко ји до ла зе да их по кра ду спу шта -

ју се ти хо низ стр ме ве че ри, у бе ле та ме. Осе ћају да су ту!

По мом тр бу ху тик так ће цар гор ских је зе ра. У ње го вој ку ћи

је гра ја од леп ти ра а у дво ри шту пра шум ски по жар. На кро -

ву, из оџа ка ку ља ју сме ђе очи. Ка пи во шта не све тло сти,

као су зе из ока све ће кли зе, низ не ви дљи ви образ сна. Зве зде

па да ли це ве ја ви цом на ја вљу ју ва тро мет у част суд њег да на. 

– Ово су пред рат не го ди не – ка же мо ја ба ка и по кла ња ми

ки шо бран од ко се. Не ћу има ти де те са зи мом. Љу бо мор ни

на нашу љубав и цр ни дел фи ни сне ва ју у по та ји о топлом

ду гом ка пу ту у ком би упи та ли ру жног бо га: Где су ста кла

за огле да ло во де ним зми ја ма? У бла гом лон чи ћу или у лиф -

ту од па пи ра? Кад би их ру жни бог по гле дао?! 

На нашем вен ча њу био је кум. Пле сао је са во до ско ком,

фон та ном, или обич ном че смом, у за но су, ур ла ју ћи на биљ -

ке по вр ту и из ви ру ју ћи из над звуч ног зи да на ули цу. Мој
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ру ко пис ли чи на ње гов плес, и рет ки су они ко ји чи та ју оно

што на пи шем олов ком. За то мо гу без сти да да укр штам апо -

те ке и чам це; зе ва ње про сти тут ке мо гу про из ве сти у са бла -

жњи ву сце ну за сво ју ба ку; на сли ка ти умор ну ру ку на ње ној

гу зи, и шта још? 

Па туљ ке у ве на ма? Сво ју гла ву као па ра но ич ни гло бус?

Што из гле да су лу до? Ја у ства ри, има ју ћи на уму љу бав, ко -

ја се у ње га ута па као у жи ви пе сак, по ни рем ка гро бо ви ма.

Обу ци те цр ни ну за мо јом пи шом ако оста нем без по то ма ка. 

Не ка во ље ни пла ви де чак опро сти све мо гу ћем Ису су

што је сво ју ма му, де ви цу Ма ри ју, де фло ри сао мо кром гла -

ви цом на соп стве ном ро ђе њу, ра ђа ју ћи се та ко у нео про сти -

ви грех и че жњу. Пред ста ва ве че ри на ве ли ком кра љев ском

пи ру нек бу де ре даљ ка и об љу ба мр тво ро ђен че та.

Ако ме не бу деш слу ша ла ужди ћу пар цр ве них ка ран фи -

ла на сред тво јих гру ди, тро ро гим бо де жом. Ожед не ле ду бо -

ке до ли не по слу жи ће ми као ја стук. Бр да или пла ни не ла ко

би ис то пи ле тво је кра ље во че ло. Пе га ва, а но сиш зе ле не зе -

ни це, и име Ррр рр. У тво ме ср цу чу ва се нај леп ша смрт на

све ту. Чи ја је то смрт? Уро ђе ни ци че ка ју да те си лу ју. Ра ши -

ри очи да не осе тиш бол! Об ра до ва ћеш зе мљу? Је ца ћеш ту -

жна, док ће крв на та па ти чар шав. Де ча ци те ли жу кад

усниш. Јед ном дав но по ги ну ли су рат ни ци на бр ду, и ми ри -

шу на цвет дан и ноћ. Уги ну ли су у пли ша ном жи во ту, и то -

ну у ху мус, ило ва чу и хлеб. 

– Кад им из ко ре на гру ди из ра сту звон чи ћи, зна чи да Де -

да Мраз обе ћа ва ле то.

Јед но га да на ла сте не ће од ле те ти на југ. Ба ка ће по шпо -

ре ту по су ти та мјан, пре вр ну ти шо љу пу ну мле ка и умре ти. 

До ви ђе ња, не ви дљи ва де вој чи це!
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БА КА СА СА ЊОМ

Пас ми је ско чио на гру ди и обо рио ме у не оденуту де чи -

ју ха љи ну. Пла као сам и ко тр љао се у хи три по топ бу ба и

мра ва. Ба ка је усни ла по ки сле др ве не кро во ве. Ње на уну ка,

Са ња, по је ла је отров ну пе чур ку и у бе лој со би бол ни це мо -

ли ла се стре за мо че не у па ху љу мле ка да јој по кло не гу тљај

во де, а оне ни су сме ле, ма ко ли ко она је ца ла: „Мо лим те се -

ко, са мо ма ло во де!“ – ма ју шним пр сти ма ис пу сти ла је сан.

У бе лој со би за стр ли су чар ша вом по сре бре ну са њи вост и

цвет. 

– Та та ми је ку пио мо ре-играч ку. 

– Ка ко из гле да та тво ја играч ка? 

– Као мо ре, са мо ма ло. 

Са усну ле ру чи це ти хо је от ку цао де чи ји сат. 

Мо ја дру жи на са стре ли ца ма тр ча ла је по че ста ру от ки -

да ју ћи гне зда смре ка. Ја сам им при чао о Са њи, а они су ке -

зи ли сво ју не ве ри цу и ша пу та ли ми о јед ној дру гој пти чи ци,

слат кој и са свим до број; по кла ња ли су јој по кло не, а она је

са сви ма од ла зи ла у шу ми цу, чак и за не скр ца ни орах. На

кра ју су оти ма ли свој за лог, као олов ку или лоп та сти но жић,

уз сме шак, драг и њен. 

На рав но, од та да сам и ја то мо гао. 

А нај ве ћи де чак, наш во ђа, јед ном је у за кло ње ној там но -

пла вој до ли ни учи нио зло де ло! На тр пао је у си ћу шни отвор

ме ђу но га ма на ше де вој чи це го ми лу цр не вла жне зе мље. Гу -

рао је обе ма ру ка ма, гли сте и цр ви ће, у ра шир е ни пу по љак,

а она је за мр ше не ко се и тра ве, ви де ла вр хо ве је ла, за чу ђе на

ко је то што је во ли сад, та ко нео бич ном, за жа ре ном мо ли -

твом. Уве че су ње не ла ти це са ма љи ца ма про цве та ле у ру -

жи ча сту гро зни цу, услед по бу не ма лих под ста на ра. 
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Тре ба ло је да сту де ном во дом оку па мо ње но тело. Пла ка ла

би и спа ва ла, мр мља ју ћи, али би оздра ви ла, и без фи не пра -

шња ве на не и бо кви це; да на ње ном гро бу не цве тају маце за -

пах ну те бож јом сла ном, пре пу не ку ка ца и ма зних бра ца. 

У до ли ни жи ве не по мич не и из про шло сти из ро ње не

ства ри. 

За то што је де вој чи ца по бе гла, са цр ним на о ча ри ма, го -

ми ли ша ре них џу ке ла и ис ке же них гу би ца и ста лаг мит ских

ка пљи ца, што ми ри шу ње жно на је ре ми чак, из ми слио сам

ва ло ве у ка ли ца ма ко је је из ду био по ток, кру ну и на не се не

ма це, у га ју, по вр хо ви ма – је дан џин. А ру зма рин ске со на -

ти не вла ге цве та ле су од та да у плу ћи ма по мо ћу ко јих сам

сво жи вље ње сво је од леб део као оче ру па ни па ун, и ву кле ме

у ру пе пу не бла та, тру ло ви не и из ме та, да ми на у де. 

– Лу да је прин це за. Ка ља ва по кроф ни ца ма. Це лу, це лу

по ло ви ну да на за ста ла на ки ши под смр чом и ки шо бра ном.

Бежећи са мо што ми ни је па ла у за гр љај.

Ди вља ку ша, пи ја на по вра ћа од иди от ског ма же ња обра -

зом у го ми ли, и пр ља из вор; у ње је пли ма зла та око уко сни -

це. Не при ја тељ је сун це, сви пу ца мо са: Та та! Сла ни ба рут

нам се су ши на ја го ди ца ма, и тре се нас гро зни ца. За жа ре не

кроф не? По ру ча ће нас ше сто но ги ме две ди. Ка ра би ном и но -

жем раз гр ће мо (кар мин ски ис пљув ци), срећ не љу де. А на ше

ку ће су мир не, зар не? По под не ту по це ли дан игра се и из -

ви ја из над кро во ва. Кад су пси без бој ни, кад цве ће за не се,

снег се поч не спу шта ти ме ким око ви ма. На је сен, ле де ни

ки се о ник но си до мог про мр злог про зо ра, та да већ не ви -

дљи ве тач ки це ми ри са ма ри о нет ских кон чи ћа ње не ко се.

Бог ми до пу шта да пу стим ро го ве. Од во ди ли смо је че ти

сле пих два на е сто го ди шњих си ро чи ћа и из ба ци ва ли у за ма -

за ној кор пи. Гро бља су пи ју ка ла као пи ли ћи, сјај ни, де ти ња -

сти, зе ле но о ким зу би ма од гри же них кљу ни ћа и гла ви ца – у

је сен опет љу би ча сте се ни це. Све га та ре су ми вра ча ле ка ко

ћу уско ро би ти ис тре бљен. На га про сја ки ња се игра ла са на -

ма. Све тлу ца ле су на нок ти ма, у ма ју шним око ви ма, у игри

ха љи не рас пле те не.
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МА ХА ГО НИ ЈА

Гун де љи треп те и по ка зу ју шест и два де сет и пет по под не.

Ка ко сам не сре ћан!

А и ова го спо ђи ца крај ру ко хва та. Она је ту жна као и ја.

– Хо ће те ли ма ра ми цу, го спо ди не?

По же лео сам та ко ве ли ку ма ра ми цу да се јед но став но уви -

јем у њу и спа вам, а она је у ру ци др жа ла бе ло па пир но ли шће,

у сме шној бе лој ру ци, са ма лом бра да ви цом на пр сту – си ћу -

шним жи вим пр сте ном.

– За ко га сте се то уда ли, го спо ђи це?

За цр ве не ла се ко ли ко је мо гла. Ко ли ко ша ре них, по ки слих

љу ди, и трам вај по ко ме све тлу ца во де ни прах – и ули це кроз

ко је се про ла зи, са ауто бу си ма ве ћим од ку ћа.

На сте пе ни ца ма ис пред мо је ку ће, ша ре на че тво ро го ди -

шња ма ју шни ца:

– Чи ко, имаш ли сат?

– Имам.

Пру жам јој са да већ ку ти ји цу ма гле. Гле да ме, осмех ну та,

и ка же:

– Па он ку ца: шљап-шљап.

– Као и ти.

– Хва ла ти, чи ко.

Сно ви су зе ле ни а она у њи ма ве ве ри ца и кр ца ора хе, а ора -

си пуц ке та ју у ње ним ру ка ма: цин-цин!

– Хо ћеш ли да уђеш?

– Хо ћу.

– Зар ме се не пла шиш?

– За што да се пла шим? Ја сам ја ча од те бе.

У зе ле ним сно ви ма она са ња ву ка са бе бом у на руч ју и ша -

ре ну цу ри цу док ска че у ру ке и вр ти се на рин ги шпи лу, гу се -

ни цу нео бич но ве ли ку ка ко за ви ру је јој под ха љи ну, крин и

мед пла ви, са са та. Ка же сат: шљап-шљап. И ја бу ка се по кло -

ни у сан.
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– Чи ко!

– Да?

По што идеш, да се љу би мо?

– А куд идем?

– Ку ћи.

Ма ло сам био друг и ни шта ви ше. Же лео сам да јој ка жем:

здра во, где је твој та та? А ти ка жеш: ни је твој та та. Ка же: пла -

чем.

Мо лим те, са мо ово, ба ко. Та глу па ча ка же: Ја сам си ро ти -

ца пу на пу же ва. Ни је ме по љу био ја че од зрн ца пе ска, а ја сам

му на бро ја ла све не ве се ле и не за до вољ не сво је, не ка се на у чи

од мог пре зи ра да црк не. Мр зим га сво јим на пу пе лим туч ком.

За ча рај ме, ба ко. Љу би ча сте ко шчи це по си си ца ма и зе ни -

ца ма. Брод ко ји пла че, и цр ве ни ауто бус са сво јим ту жним па

па. 

А зар се не вра ћа мо у исти град? Сне жа ту спа ва, у том гра -

ду, па па, спа ва.

– Ти си из гу бље на, ни зрн це на де, не ма ма ме. Ти си са да

пу жи ца.

– Знам. Све је сме шно и пу но све јед но.

Кад би бар умр ла, са ја го да ма цр ве ним и чо ко ла дом у кр ви

и шла гом.

– Ако уљуд но за мо лиш Бо га, по кло ни ће ти пе ти цу из ма те -

ма ти ке. Узмеш кр стић и ма зиш га, и то је до вољ но.

– А Ма ха го ни ја?

– Ма ха го ни ја је пла ва ви ла.

Сне жу, Сне шки цу и Са њу.

Ја сам срео сво ју ду шу; за тва ра очи као снег, да ви се у огле -

да лу, увек ће има ти че тр на ест го ди на и ску пља ти че тр на е сто -

го ди шње ве ре ни це, цр ну и две пла ве, кли ке ре, аути ће, не ста -

шне обла ке у сук ња ма, слам ке и се ки не осме хе, зе ке, ве ве ри -

це, гун де ље. Му ве ко је има ју ру жи ча сто ли це.

У ку ћи ца ма за пре свла че ње од са мог цве ћа и под смо ква -

ма. Го спо ђи ца труд на као ба шта. И де вој чи ца ко ја са ња зе ле -

но ма че и пи та:

– Имаш ли деч ка?

– Имам.
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– Ка ко се зо ве?

– Исто као и ти.

Су тра ће до ћи и ма ма и та та, ми ли ци ја, са шта по ви ма и ча -

роб ним шта пи ћем, и по ку ша ва ће да ме уби ју, али бра ни ће ме

де вој чи ца. До ћи ће и Но во ју тро; до не ће шум ме се че вих мо -

ра, то пље но ср це, кар фи ол, мр кву, кај си је, во де не бо је. Пре по -

зна ће га по то ме што ће ле вом ру ком др жа ти црк ну то сун це за

реп.
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ЈЕ ЛИ НИ ЈА

Пис ма цо! Је ли ни ја ме во ле ла не кол ко тре на:

– Ти си глуп! Ја бих се пре уби ла не го би ла с то бом!

Је ли ни ја је са да де чак:

– Не, пр во бих те бе уби ла!

По сле смо ишли на мо ре, у по сла сти чар ни цу, на ве чер ње

шам пи те и уске, ду ге ули це, стри по ве и чар ша ве, па ра де

гран ди о зних тр бу ха за ра же них бе сни лом и ве за них де бе лим

цре вом за огра ду из бо ја зни да не угри зу не ког, пи та ли се да

ли је цре во до вољ но чвр сто да бе сне тр бе за др жи до ве че ре

и упла ше ни ку по ва ли им ки ки ри ки, ко ки це и се мен ке и ба -

ца ли са од сто ја ња пра во у че љу сти или у из о кре ну те сур ле

бе сних тр ба, док су нас из мра ка бо дри ле клем па ве уши де -

це.

На оба ли, ис при ча ли смо Је ли ни ји све стра шне при че ко -

је смо зна ли. А она нас је гле да ла ве ли ким ле шни ци ма и ћу -

та ла.

Тек што смо се вра ти ли у се ло, Је ли ни ја је по је ла на ра -

мак отров них гљи ва, и про лећ ни ла хо ри од не ли су јој па мет

у свет. Се де ла је у вр ту ко сте ћак. Ми, па жи ћи, око па ва ли

смо око ло бе ле зле ху де ла хо ре и ти хим на зал ним ма ком по -

ји ли пе ро рез нос! Упла ше не пла ни не ре жа ле су на ма ло, за -

пе ње но мо ре, по чео је рат, и учи ни ло нам се да Је ли ни ја у

вр ту цвр ку ће:

– Та ко је умро ста ри астал! Та ко је умро мој ма ли астал!

От куд да је и био ту?

На је сен, раз лу де ли про лећ ни ви хо ри по сла ли су Је ли ни -

ју да са ку пља сне, од се ла до се ла, од ку ће до ку ће. И та мо

где Је ли ни ја по ку ца на вра та, из те ку ће прх ну сни кроз дим -

њак ко пре пе ли це, и у ку ћи го ри ста ри шпо рет од па пи ра, и

бу ја злат них зво на пе на; ве ле тр гов ци се вра ћа ју у го ди не.

А по сле, низ образ сли ва ју се би стре се кун де.
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Је ли ни ја се у овом ра ту не ко ли ко пу та ојаг њи ла и јед ном

ома ци ла. Ома це на де ца оста ја ла су по шу ма ма, и шу ме су

би ле по су те би се ри ма и бе лом скра мом – ма ла хо ри су то! А

Је ли ни ја ни је учи ни ла ни шта дру го до јед но на ше огле да ло

раз мо та ла у стру ну сре бра и њом опле ла шу ме и пу те ве око

се ла. Ни су то де ца ни ма це, ви хо ри су то, од ку ће до ку ће, од

се ла до се ла. 

А Је ли ни ја? 

Она је би ла ку штра ва цр на ви ла ко ја гле да сво јим ве ли -

ким ле шни ци ма зле ху де ху ље љу де и сил но сун це:

– О, за бо ра ви ме Бо же! Мо ја ду ша жа ло сна – спо ме ник

на пра гу! Ча ро ли ја је кад по сто ји ча ро ли ја, и шта он да? Зве -

зде не уме ју да па да ју, глу пе су као точ ко ви, с да хом ме ким

под неп ци ма, за гле да не у мо је око, цр не и нео бри ја не, оти -

ма ју се о ко мад хле ба. А на сун цу шу ма...

И цео свет се на ро јио та квих пут ни ка ко што је она, злат -

не ан ђе ле про бу дио је рат, про ми чу кроз др жа ве и ду бе

упор ним хо дом ка њо не у шу ма ма и сте на ма за ра слих пла ни -

на, ку штра вих ко са ка пљу сво је очи у но ћи на ше, у цр не ме -

се че ве нок те. Це стом про ла зе ов це и за пит ку ју ме:

– За што но сиш ки шо бран кад ки ша не па да?

– Не знам, ка жем, не знам.

– Ро ђа че! Ја не мам ни два на ест го ди на – јед на ма ла, ма -

ле на ов чи ца – упа ла бих у ва тру и из го ре ла!

Је ли ни ја пе ва, а мој сан пре кри ва дан. У том сну бе ли

оџа чар чет ком чи сти сан. Сто ли це су то пле и жи ве. Је дан по

је дан злат ни ан ђе ли не ста ју с ли ца зе мље, као сен ке зве зда

с пра мич ка ма гле, ал Је ли ни ја иде од се ла до се ла, од ку ће

до ку ће, без број ле та већ, и зи ми спи у вр ту ко сте ћак, а пти -

це су јој ска заљ ке.

Ка кву нам тај ну Је ли ни ја от кри ва? Ни шта дру го до да не -

ма све та, и да је она би ће ко је пре де сне.

Го ди не су одав но се де и по гу ре не, без па ме ти и пе сме.

Овај рат тра је то ли ко ду го да су сви љу ди већ по ги ну ли, па

и ја са њи ма. Ал Је ли ни ја жи ви још! Ко кад се ве ли ка ска -

заљ ка сун ча ног са та за у ста ви на ше сти ци, а ма ла на ста ви

свој ухо да ни тре пет.
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СМЕ ШНИ

У ко ли би жи вео пла ви Бог, сре ћан, са би љем и пло до ви -

ма у жу тим хра сто вим ку ти ја ма на зе мља ном сто лу. Ко ли ба

га ма зи ла. Шу ма око ло гу ста и обо је на, жи ва сва; жи во ти ње

од чо је про ла зи ле са го ди шњим до би ма. Чај на ва три ври,

хлеб као нај дра жи мир; Де да Мраз, мач ке, под пра гом је зе -

ро и сре бр не па стрм ке; бу бе у др ве ним де бе лим зи до ви ма.

И до шла пред вра та де вој чи ца-ви ла. Ре кла:

– Не ма ни ко га.

– Хо ћеш ја го да?

– Тво је су. 

У чи ни ји пла ва во да да ко си цу, обр ве и зу бе за ца кли. За -

спа ла је де вој чи ца са мо на трен на тра ви у ко ли би и уста ла.

– Не ћу да се играм са то бом.

Ми ша се склуп чао у углу и ћу тао.

Та де вој чи ца је пла ви мрак – та ко не кад не до ра сло ди ра

сво ју цр ту и без о бра зно ми сли на нас. А и ку па се: Ма зи гру -

ди са пу ни цом из без да на. Мо жда се ку па и ње на ма ма. И се -

ка је по ли ва гле да њем и се на ма.

Ми ша је био сме шан и ту жан. Сне шки ца је би ла дра га

као грам зла та. Ми ша је са њао ка ко Сне шки ца до ла зи код

ње га и ма да му је ро ђа ка свим ро ђа ци ма ка же да је она де те

и као де те мо же и мо ра са мо с њим да спа ва. За тим се у кре -

вет увла чи, ру жна и зла. Сун це тик та ка ло, ре ка љу би ла. Чу -

дан је био та да Ми ша, са ка пљи цом ре ке у очи ма. Ав гу ста

ниг де ни је би ло, да ни тек. И још цр та ју ан ђе ли овај свет. За -

то што је пу по љак са мо, јад ни Ми ша. Ни је ви део пла ву ви -

лу са очи ма бо је ја си ко вог ли ста. Ули цом во де них огле да ла

од нео го ди ну ја бу ка у сне гу. Има са мо бе ло и цр но. Цр не

усне го во ре бе ле ре чи. Ру ка бле да као сан у цр ном ка пу ту

отре са пе пео с ра ме на.
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Ми ша не ће за бо ра ви ти са мо оно што је ма штао: Је ре ми -

чак, сви јен под је зи ком и дро бљен умил ним во ка ли ма љу би -

ча стог свра ба. За тим опет, на оба ли ба ци ти ста кле нац, јер је

ди рао за бра ње ну пе ну; ко ја је као би ље: Има без број го ди на

од пра ха. Па муч ни сно ви осве ти ће му се јед ног да ле ког мра -

ка. Њи хо ве мо шти су ма штар ске ве тре ња че. За пам ти ле су:

хлеб и бу ђе ње у тор би, та му и ми рис ву не них чу но ва, гур -

бе те оки ће не ку ку ре ком и ба ки ним про сцем. За чи њу пе сме

и по све те: „Не зна ли ца ма за дра ги без дан.“ Цр та ју раз глед -

ни це. А на раз глед ни ца ма зе ле на ки ша да ви ка ми он ске гу -

ме, гу ра све тлост, отва ра на ка пу ти ма кон чи ће. На Раз глед -

ни ца ма ко ли бе и там но др ве ће. Ули це су ути хле и шу му

осве тља ва ју трам ва ји са ве ве ри ца ма. Ви диш: то по ле, ма ти -

це ма ца, сла га ли це, ма сти ло. По крај жи це леб де, не жне као

ја си ке, де вој ке ва ја не ру жним ру ка ма, а пла ве и ле пе – су за

пле те ни це.

Сме шни,

про гу та ло ме про ле ће.

Имам че тр на ест го ди на уве за них бе лим леп ти ром. Цве та

леп ти ри ца у ма ју шном вр ту. Ду ша у ко си. При ја те љи ми

уби ја ју де вој чи це тр њем. А Сне шки ца? Пла ва, у мо крим,

про мр злим ча ра па ма, ку пи ла ше ћер ле му, за усне и усни це.

Сва се пре тво ри ла у пла ви мол. Ц као звон це. Ту жи ла ме је -

же ви ма. Не ви на? Шум ска си ре на? Се ни ца јој сва ког ју тра

до но си по јед но за ше ће ре но око у кљу ну. И пе ва: 

„До ђи у ју тро са сво јим зво ни ма, звон чи ћи ма, сре бр ним

и сви ле ним леп ти ром и по кло ње ним усна ма (бу ке ти шум -

ских ја го да).“ 

Ми смо кра љи це, мо ји дру го ви и ја. По љу би ћу  ти са мо

зу бић. Во зи ће мо се ауто бу сом. Обу ци пла ву сук њи цу, и на -

сме ши се но си ћем. Гле дај, у не ком за не се ном фил му, у мо -

јој со би, ру жи ча ста па у чи на ста уста; а па у ци љу би чи це. 

Ми ша ша ље по кло не не ко ли ко да на по сле пра зни ка, ро -

ђен да на, и то је гра ци о зно ка ја ње што ме не во ли још увек.

Опа ле су го ди не от ка да ни је ви део че тр на е сто го ди шњу Сне -

жу. Ви ла је за спа ла на гран чи ци и пла ка ла; во да ка па ла пред
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ли шћем, пред ма ком. По ми ло вао је злат ном се ном па је ују -

тро, на ки ши, зе бла и би ла бо ле сна – за труд не ла. Тр ча ла је

ули ца ма и ви ка ла: Ја труд на! 

У њој ку ца ју два ср ца са по се дам на ест ру би на. А у не -

ком чуд ном ме се цу, о бе лим ска заљ ка ма, цве тић за гроб да -

ла јој Сне жа на, за Ми шу, и мно го во де них ви ла; ауто бус

мин ђу ша и пре гршт ис пи са ног ли шћа. Та же на: „Не мо раш

још да ме во лиш. Ми смо тек гу се ни це“, ка же на ма. 

Ако се бу де игра ла, од не ћу је. Али не ће се игра ти.

Псетанца је го ли ца ју по тр бу ху и ша пу ћу. И се ни це је хра не

зр не вљем а она њих су за ма. Са да је бу ба-ма ри ма ма, у го лу -

бар ни ку сва. Чуд на је то при ча, без ко ли бе, у ко јој мри је де -

да мој, без зе мље, у ко јој кра де мо сле пи ло и љу би мо га, мо -

ји дру го ви и ја – го ми ла па стел них би ћа. 

– Мо гла си по ста ти ши пак и – не дај Бо же – мо ја ба ка! –

кажем девојчици.

– Сло мио си ми прст.

– Ни сам.

– Умре ће нам ви ла.

– Знам. Би ће слат ка ви лин ска ту жба ли ца, го зба ли шћа –

ме се чи не, на про план ку из ло жба ду ша, у вр ту, у кро шња ма

др ве ћа, ки ша и веч ност ће па да ти, сто па ма ве тра игра ће се

тра ва.

На ве тру, на шим пра зним ули ца ма ле пр ша цвет, во да,

уги ну ла ви ла. Она так не и љу би усне чо ве ка у цр ном ка пу -

ту, уз бур ка ча шке пе пе ла на ње го вим ра ме ни ма и рас пр ши

се; рас тво ри се. Он да хо да с пе пе ља стим су за ма. Зве ри у ка -

њо ну ужи ва ју чај. Но се га у зе ни ца ма, а у че љу сти ма љу бав.

Ро ђа ци су ди гли хај ку. Ло ме гра ње у шу ми и тра же смр чу из

ко је из ви ре дим, или жу те ша ре у сне гу. У пе ћи ни раз бој ник

је за гр лио џем пер и ша пу ће му мра ве. Во де не ви ле за не су

не ку де вој чи цу, шап ће. Ду хо ви би за и гра ли кар те с њим, али

не ма ва тре. Смр ча над пе ћи ном је из да ји ца. Дим ка шље. Ту

по ред, про ти че пру га. Ву че ре ци за љу бље не ле ше ве, бал ва -

не смо ла ве, др ве ће мо је со бе.

– Хо ћеш да се обе сиш?

– Не ћу. Пи шки ми се са мо а не мо гу да уста нем.
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– У кре вет.

– Про бу ди ћу се.

У мо јој ку ћи зве зде су ма ле као ави о ни. Ове пла ве цу ри -

це, из ули це бла та и во де, са смр дљи вим, ће ла вим рад ни ци -

ма раз ме њу ју ки шо бра не. Од лу чио сам да бу дем нем. Не ћу

ре ћи ни цар ви ше. Ове ули це и го ди не бу ја ју тра вом и очи -

ма. Жу ре као ска заљ ке кад ка сне. Че ка ју ки шом? Сун цем?

Да их по кри ју ко ли бе? Да их зве ри за ско че. Кре ћу: ва го ни,

пу ни сто ке за кла ње, бес крај не ком по зи ци је ко је на о ру жа ва -

ју из да ји це, пла ве и пла во о ке, с ми ри сом у га ја ма пр ве мен -

стру а ци је. Кра ве и ов це ло ме ва го не и ми тра ље зи ма уби ја ју

же ле зни ча ре по ку ћа ма. Шпи ју ни су им то по ле и дру ге биљ -

ке. То ли ко су глу пи љу ди. 

Уско ро ће мај! 

Цео свет је од ле тео, а оста ла су зрн ца ди ма. И до бра не -

ма. Скла пам ла ти це и очи. Бол кли зи као ла ђа, по ред огра де.

У ру ци но си здрав стве ну књи жи цу. Су бо та је пред пра зник.

Бол ни це за кљу ча не. Же ле зни ча ри су их за кљу ча ли. Крат ки,

ма сни и про ће ла ви. 

Ни шта не ви ди де вој чи ца пла ва са усна ма-очи ма; ви со ка

и ту жна. Ле пе су ње не ми сли. Због њих је Бог на пра вио још

је дан, ма ли ко смос. Не ста је, ја си ка-пи штаљ ка. Са њом не -

ста ју увој ци мла дих го ди шњих до ба.

А го ре у ка њо ну жи ве ле су ме до но ше; у ку ћа ма, жи вим

па ла та ма, срећ ни лов ци за гр ље ни спа ва ју. Са њима го спо ђи -

це и прин це зе – зми је љу бавни це. 
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ВЕ НЕ РИ ЦА

Њи хо ва ма ма је Сне шки ца, са да је про ле ће и они је не ма -

ју. О, ка ко ду го пла че. Ње на ду ша посетила је во де но се ло у

оном пре де лу ко ји ни је пре део јер је не из ре ци во шта је. Зи -

ма ће очу ва ти жи во ти ње, ро ђе не у про лећ ној сен ци – чу ва -

не до та да сво јом ма мом, исто вет не мор ској цр но ко сој гла -

ви ци на мом ра ме ну, у пла вом ауту, на обал ској це сти, у мра -

ку, ко ја, го лих ра ме на пре да них као у пе шча них зве зда, узи -

ма па ран број ка ран фи ли ћа за ро ђен дан ски по клон, а нај -

леп ши је за бо ра вљен у ко лев ци му са вих ште ни ћа. 

Се тио сам се: 

Ка ко је се де ла на ли ва ди у ло ква њу ша ре не ха љи не. 

Пу те ва ко ји крц ка ју бр до ви те шу ме, ора ха ко ји се тре су

и па да ју у ли шће, зми ја и кор ња ча у пла ни ни. – Би ла јед ном

ку ца ко ју сам ја звао Ма ца. По сле ви ше го ди шњих ра стан -

ака, кад се срет не мо, смрт се упи шки од ра до сти. Зар не? 

Ис ка ки ла сам гри ми зне гру му љи це и упр ља ла кр зно на

гу зи. Тра жи ла сам те под кре ве том, у те шким сан ду ци ма,

ма га зи, се ну. При пре ми ла сам чај од мај чи не ду ши це, у спо -

мен ку ци и две ма ма ца ма; зе ле ној, и зе ле ној од ти гра!  
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ХОР

Клов но ви су оку пи ра ли град. Ја спа вам са сво јим сном и

са њам ве тар крај ма ле шко ле и де вој чи цу ко ју сам са њим пре -

ва рио. У шу ми уми ре из гу бље на се ни ца. Не мо гу јој по мо ћи;

шу ма је не про ход на и док ја стиг нем јед на ја го ди ца већ зри

усред ле пр ша вог пер ја.

Мој жи вот тра је. Има мно го тре ну та ка ко ји све тлу ца ју, из -

ла зе на пу чи ну. До га ђа ју се вр ло оме ђе не ства ри, ра зни да ни и

љу бав. Да ру јућ ми сла ни пла мен, кро во ве си те кр за злат на ки -

ша. Ре чи ца ми це ли ва збр ка не ми сли и ка мен чи ће.

Мр тво ми је све. На у чио сам да мр зим. Мр жња пла ва од но -

си од ме не дра ге љу де. По ува ла ма, уто пље ни це се љу љу шка -

ју др же ћи се за ру ке. Се ве рац им тре пе ри маг нет не игле ме ђу

но га ма. На пи та ни мле ком сун ца, уби ја мо зрич ке. На сте на ма,

у ср цу ма ти це, де ца во де љу бав и пло де се, пр ска ју бе лим зрн -

ци ма пче ле. Сен ке реч них не ма ни оче шу пре вр нут сплав; ди -

вље сви ње да ве се у ужа су.

Сти же мо из ра на, очи су нам ма гле, очи су нам клат на. Ви -

со ко из над нас бли ста ма на стир на сун цу. Ла ва о ни ја се ди с

пле ти вом у ру ка ма, по се ћу ју је шкор пи о ни и ми ше ви с ла ла -

ма. У за љу бље ним ја сту ци ма и јор га ни ма, у чај ној та ми со бе,

с др ве на ри јом ко ја зри као жи то, Ла ва о ни ја ку са зеч ју чор бу

чи ји ми рис открива тај ну шта су зе ке сни ле пред смак ну ће.

У но ћи Ла ва о ни ја пе ва пе сме; пе ва у ср цу гра да у ком има

мно го то по ла и те ра са пре пу них цве ћа. Ја кле чим да ле ко иза

свих пла ни на и сми шљам ма ле ла сте да ле те око ње. У очи ма

ми га си све тло пла ве мар ме ла де. Оџак би шти зве зди це са сво -

да. Шкољ ке и је же ви на се ли ли су нам те ла. Пра зник тап ше

ри зе срећ них пре га о ца; уда ра ју радосне да не на сва зво на.

Пристижу времена пуна недеља које почињу млеком мек-

им. Хамон круни сунце и искре врцају над црним сном. Ресе

сунца злате му дом. Изнад њега, као перорез се расклопио дан.
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И живот траје. Има много тренутака који светлуцају. Догађаје

омеђују празни дани и љубав. Кровове крза златна киша.
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ДУША

Ка да је гу тљај пи ва пла тио сву љу бав, ро ди ла се при ли ка

ма ле и је ди не ду ше од ср ца. Отво ри ла је очи, за це ни ла се од

све тло сти, умо че на сва у во ће и ру же, и уги ну ла. Чи ни ја је

би ла пу на слат ког пи ћа за слу ђе не леп ти ро ве што жи ве са -

мо из над во де. Ко ли ко њих леб ди над оке а ном и од ма ра се у

тр бу си ма кр во жед них га ле бо ва. 

Бо ро ви су је бом бар до ва ли по ле ном да је опло де, да ро -

ди зе ле ни цвет ко ји још ни ко ни је за ми слио. Спа ва ла је с ја -

бу ком под гла вом и бо дљи ка вом жи цом на гру ди ма ду го и

ти хо по пут зве зда стог лу га. Ру чи це ма лих си ро ма ха, које су

је обујмиле, мо гле су би ти дра же сни је од сно ва за ла ку ноћ.

Са њима ле по ти це са жу тим ру жи ним ла ти ца ма у уве лој

кру ни. 

На не по ко ше ним ав гу стов ским бр да шци ма, док је воз

про ла зио, играо сам се ра та с па муч ном ђа во ли цом. Је ре ми -

чак је мо лио сви ле ну ро су да га се од рек не, да га ви ше не бу -

де, да би га чо век за во лео. 

Мој при ја тељ је у тим тре ну ци ма пио ко њак, за то што је

био ту жан. Пе пе ља ра га је сне но и ти хо ка ди ла. Де чак се

окре нуо и ви део Ње но ли це као круну ма слач ка, а она је

треп та ла и от ки да ла ма це са уво ја ка; по бе гла је из бол ни це

и не ће се вра ти ти та мо, у бе лом ауту, и са ру ка ма на отво ре -

ном пуп ку. У бол ни ци сад пе ва ју пти це про бу ђе не од ро се.

Де чак је ба цао ка мич ке у пе сак. Пти ћи па ли са ора ха у

вла жну де те ли ну, пи ју чу и гу та ју гру му љи це хле ба, ва зду ха

и во де! Тет ка је од не ла ку ти је у шу му, у ко јој су љу ди чу ча -

ли и оста вља ли хр пи це, бла ге и ди мље не хра не, ли си ца ма и

ву ко ви ма. На сту пио је зе мљо трес ша ре них ки ки ца: Ка кав је

то на чин да спа ваш по сле два на ест? Звон чи ћи од ру ме ни ла

– раз дра га ни ки кот у ја ми ца ма. 

– Здра во, ре че цр ни пра мен ко се. 
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– Здра во! Јед ном ћу ти спу сти ти цр ве ну ру жу на пу пак, и

по бе ћи. 

Две су ме слат ке ро ђа ке за ве ле у шу му, а по сле у снег, и

он да по бе гле! Љу би чи це у вен чи ћу ро се та да су ре кле: 

– На овом све ту сви по зна ју јед ног де ча ка. Ње го во име је

ма ма.  

Би ла је то сва ђа око раз дра га ног и уми ља тог увојка већ

мртве душе. 

Ро ђа ка је сло ми ла прут и дрв ци ма за чи ка ва ла скр на вље -

ње. Ње на зи ма је; ко шти це опи ју ма као кич ме кри ста ла. 

– Дра же сне ци ја ни де! Ма ли цр ве ни бог у але ји ма ли ша -

на че ка – не зна ли це! 

На ма лом пр сту цр но ко се – ко ја је це ла ви ти ца – је сре -

бр ни пр стен, ћин-ћин нир ва на. 

Кад је Бог зао, сре ћа је нај леп ша. Бог је сун ча ни сат у

зим ском сну; за ла зак сне га.

Цар му је плео ки ку, а ки ка се ру га ла – цр ве ни пу но гла -

вац. 

Сед мо го ди шња цр но ко са цу ри ца вра ћа ла се из про дав -

ни це игра ча ка са тор бом пу ном зе ле них фла ша. Питао сам

је о мртвој души. Ништа није рекла. За мо лио сам је да ме за -

гр ли и по том је од нео у цве ће. По љу био сам јој на је же не

усне и по ку пио ми рис са пла шљи вих ма љи ца.

– Ца ри це – ре че Емин – зар ти до зво ља ваш врап ци ма да

кљу ју иње са тво јих пур пур них бра да ви ца у овој би строј зо -

ри.

Ни је би ло од го во ра. 

Ка шљу ца ви па па гај сме тао је Је жи да пи шки са др ве та, а

кро шња је сва дрх та ла од стра сти.

– Ти си мо је ма ло скро ви ште спер ме!

А ти си ма ла смр ди бу ба. Кад би смо се по љу би ли, то би

би ло као да сам се ис пи шки ла у ла ва бо. 

Ми ло пов ке укра ле смо сви це, ка ра ме ле, бо је и душу.

72



АМИ ЛИО 

Снег од ра ног ју тра па да на Ама зон. Ами лио ви ди ко ли -

ко је гро зно от кри ти да не ма ни да на, ни ме се ци, ни го ди на,

и да је но вем бар ско ју тро у сун цу сад исто што и ре ска теч -

ност у зе ле ним бо ца ма, исто што и му зи ка у огле да ли ма;

шта год да ура ди ис прав но је – ва се ље на је у ства ри смех.

По зна јем ства ри и са те дру ге стра не, из ну тра. И зве зде,

и јул ски смех. За то сам тог чет врог но вем бра ви део ха ос. 

Леб део је на ме тар из над зе мље, тик ис пред ме не. Био је

то пра ви, прав ца ти ха ос! Ав гу стлед, жу те бре зе, ме двед са -

бо јан... Ње го ва појава пре тво ри ла је све нас у ти гро ве.

Ами лио, чу вар ма га ци на, по чео је да си па јун ску су пу с

кро ва, пра во на нас. Си пао ју је у ноћ но вем бар ску, и у зо ру,

на гру ди нам је на ве ја ла бе ла пе на. Ами лио, згро жен, ре ши

да упле те ша ку сне га у игли це че ти нар ске, и да их си па у бе -

лу шо љу, па да с ју тром, у тој пли ми ру жа, на оба ли ро не,

бли ста ви бал ко ни, да им ноћ на ду га бу де знак над ко лај на -

ма. Али истог тре на вр тлог зве зда од ву че нас у цен тар не ба.

Окре ће се Ами лио, па ми ка же: 

– Ов де ће јед ног да на би ти сун це! Да сам пун па ра, но -

сио бих цр ни ман тил и ла ко ва не чи зме, звао бих се Оле ан -

дер и тро вао бих де вој чи це кад је пуни ме сец. 

Ја му на то ка жем (а усне ми шум ски мед и оле ан дер):

– То, да ће ов де јед ног да на би ти сун це, то је ствар мо -

де! – бе лим пр сти ма обра зла жем му це лу обману де тињ ства.

То пи се Ами лио. Од ње га, оста ће ми ноћ да у њој ру шим

мо сто ве и ве шам се стре; снег па да на Ами ли о ве ве ђе, на во -

ди бе ле ме та ле на руб белине. 

И ето, та ко по чи ње ха ос, као што се и све мир, кап по кап

спу шта у сан; зри кав ци раз дра же но опе ва ју чар ње го вог уз -

не се ња, а ви со ко из над, у на бо ри ма не ба је дан орао већ се

ска ме нио, док шљи ве ду бо ко до ле ту по пул си ра ју у мре жи
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сун цем на то пље них ве на, ши ром све та љу ди уби ја ју жи во -

ти ње. То обич но би ва кад се вер, млад и пли мом на чет, за -

поч не азур на, вр то гла ва вас по ста вља ња про пи сног об ли ка

тог чуд ног, не рас па ко ва ног да на. 

Ами лио, од сеч ним, крип та стим по кре ти ма кри ла маг нет -

ног леп ти ра, на вр лог из цр ног не ба, на ду шак гу та ко шти це,

за пра во брон за не ти кви це!

– Ами лио, у чи јим је пе сма ма ва ги на огле дал це? И ко

има ока два – два би стра ком па са? Ви ди: Бол ни ца се зла ти

на бре гу пред на ма, као кру на. Дво ри шта на пу ште них шко -

ла гра дом цвр че. Згу шња ва се сен ти мен тал ност де ви ца у ка -

ме ње; на све стране распршују се ма це – де бе ли сло је ви де -

тињ ства – и сми сао из ма ште оча ра ва овај дан у бли ста ву

про паст ве ко ва... А он да сле ди са мо до сад на му ка уми ра ња,

од гла ди и бо ле шти на.

– Ами лио, стра шно же ли мо да уни шти мо свет, али не мо -

же мо, јер свет се већ до го дио, и са мим тим је не у ни штив,

Ами лио!

Ама ни та при ча древ не са ге, а про ро ци још ја шу ма че ве

под џи нов ским оле ан дри ма, и де ру се на сав глас:

– Бес крај но де тињ ство зри око гро ба! Бес крај но де тињ -

ство зри...

При зи ва ју ка ме ни вал. Са мо у би ства као цве то ви ра сту с

кро во ва. Кли чу им ја бу ке осло бо ђе не там ни це пло да и око -

ва биљ ке, и ја бла но ви се пред њи ма шепуре као сук ње кад

се спусти олу ја. Глув за кра сте – ри ме, је дан за стор – Ами -

лио, оча јан и ште дар, леб ди  над по но ром и у не сви клом ср -

цу скри ва це ло вре ло же ђи, док је зла то у на бо ју сун ца, и

зве зда, ко је че зну из над сво је веч не, не ро ђе не, са неп ци ма

сра сле та ме. Во ло ви и ро де но се ње но  тај но име, а  Ме сец

се на гне здио у обла ке, и пер јем љи ља на пре кри ва им гла ве!

Ни у ли шћу, ни у сен ци не ма ни чег. Ни да ту ма, ни сун цо -

кре та, ни ти би ло че га што би де ца (ћу ди скроз за ум не), мо -

гла ско ва ти у сно ве... сно ве без Ме се ца. Ни хи ља де су на ца

ко ја уместо све лог ли шћа па да ју на на ша че ла... на нас мр -

тве.
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Сву пре о ста лу зе мљу под не бом, око на ших па лих те ла,

осво ји ће на род Лу ни, ја шу ћи на ста ди ма ле пих ма га ра ца! И

Лу ни, и Ри мља ни, и Мон го ли леб де у ма си; сва цар ства су у

сен ка ма по да ни ка, оних ко ји те ку кроз ве ко ве – на ма ни шта

не оста је, са мо дој ка смр ти ка пље, јер, вре ме је:

– Зо вем се Рун Слен. Мо је су го ди не спа ље не над из во -

рима...

– За што ме уби јаш? – пи та се ни ца.

– Због те бе.  Јер да те не ма, не бих мо гао да те уби јем –

пе ва клас.

Код мо ста са кога се бацају посмртни венци, мла да као

ли шће, игра бе ла де вој чи ца, игра ноћ већ, ко дан чед на. Го -

ни чи ноћ них би ци ка ла на оба ли ди жу је дра. Кли чу, у свим

не де ља ма на о ко ло, све ће; но вем бар ска, фе бру ар ска, јул ска

све ћа, и уз све њих, од мај ског сре бра јед на. 

Кад је сун це оба сја ло све мо сто ве, ско чи ли су са оба ле

Са ра це ни и рас тр гли де вој чи цу ко ја игра. Као ли си ца ша пу,

у зам ци, ма ју шно би ће из тр бу ха рас трг ну те де вој чи це пре -

гри зло је врп цу од сре бра, пуп ча ник бе дан, и бр зо иш че зло

у во ди, са сен ком не ба...

– Ами лио! Ко мо же би ти си гу ран да тај фе тус, не ве ћи од

твог ока, не ће жи ве ти у ре ци још мно го го ди на, под бр зом

во дом, пре но што спо зна љу бав пре ма оној ко ја га је до не -

ла на свет, а ко ја је од ју трос са мо прах на дну ва се ље не?

– Ни ко, ни ко бра те.

– Ајд сад: збо гом све те и амин.

Ами лио пре де бе ле зве зде, а сун це па ра ма ле кла де. И ре -

ка те че и те че...
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МЕСЕЦ

Кад помислим да ћу једног дана умрети, дође ми да се

убијем. Али ништа зато. У сунчаним вечерима златни крст

са звоника старе и добре цркве од пролећа до јесени уздиже

сунчево ушће и опет га полако враћа у мир и тишину. За све

који су леђима окренути сунцу дарује мирис сунца: Пођите

за мном; кроз мирис сунца, кроз ноћи са снегом, мркле по

крововима и у баштама око реке, кроз улице до пристаниш-

та. Ту живи...

На ивици сиве воде, свеже и бистро, изгребано леденим

кисеоником. Видећете, и једва ћете престрашени дочекати

да га дим из кућа раствори у јутарњи мраз. И тада, из рупа

и дрвених соба, појавиће се прашњава, навреће као сат,

набубрела као магла, воштаних зеница, глад...

Девојчица у хаљиници од конопље:

– Јеси ли ти луд?

Не знам, мислио сам. Да знам да ли јесам или нисам,

сигурно не бих био... овако – не знам…

Много пута сам у тим тренуцима као дете био збуњен

што могу да замислим своје ја. Што могу да га укотвим у

мисли. И било је са сунцокретом и лептирићима и мачкама

као слуз. И увек се претварало у оно што нисам ја. И толи-

ко се наталожило да је постало досадно виђати га сваког

дана, данас или сутра.

Приметио сам да је роса јача од пупољка. И догодило се

да сам схватио свет. Нестао је, и остао сам сам ја. 

– Ма јок… све је као јутарњи залазак сунца, наштимова-

но у сну, машта штимује свет према сну – привиђа ми се

глас.

Не могу да га чујем, али га видим. Време тече унатраг

брже од сна.
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И на пристаништу, прилази ми Бог, нуди ме цигаретом,

и каже:

– Веруј ми, вечност је толико велика да колику год да је

својим умом можеш замислити, она је неизбројив број пута

већа – потапше ме по рамену па настави – али не тугуј што

јој не можеш сагледати крај… Јер ово је тек почетак! Све до

сад и од сад, гледај: Нема чуда у свету! Јер чудо је највеће

управо то што нема чуда... И једино то и јесте чудо... Никако

не оно што нарушава неки ред или склад…

И шта ми онда преостаје? Да седим у врту и будем несре-

ћан због руже? Или откинуте гранчице бора?

Шта год да се излегне, биће лепо. Само сан постоји и

нема ничег што није сан. Ја је јаје. Постојање неког ко није

ја је чудесна ствар.
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КРИН КЕ

Кре ли це,

ево до ла зи је сен. Др ве ће по чи ње да пла че жу тим и ру ме -

ним су за ма. У пла ни ни го ре ва тре, у но ћи, у сне гу. Ста ри,

тру ли па ње ви. По ла ко ноћ ре же. Све што так не раш чи ња ва

у прах.

Ву ко ви ко ји из ви ру из мра ка, као  и за ла зак сун ца – цр ве -

ни су и стра шни.

У ле лу ја ва ју тра, у сва ки дом сти же не у мор ни умет ник –

мраз.

На са мом дну пла ни не је ре ка, траг ди ја мант ске су зе, ле -

гу ра ми не ра ла и ле да; кр во ток сне га.

Шу ме су тек ти хе ре чи оста вље них у мо ли тви. А ја сам

сâм. Ве тро ви ше ста ре по мо јим сно ви ма и бри шу се ћа ња на

бла ги лук обр ва и очи при ча ли ца. Кад умру и они, отво ри ћу

кон зер ве пре пу не про ле ћа, у без да ном све ми ру луд ства.

Мо ја пла ни на пре ко ле та по ста је град на во ди, Ве не ци ја,

и кро ко ди ли чу ва ју мој дом, сплав га ли о та. За то, не ка мо ја

клат на бу ду љу би чи це за про ле ћа, на ки пу ћем че лу по да ни -

ка, Кре ли це!

Ве жи ми тре па ви це да не ви дим ни је дан дру ги цвет осим

љу би ча стог ока. А ја ћу тре сну ти пра во у твој сло мље ни

сат: трас! – снег већ ми ри ше на смр зну те врап це. Спу штам

их на длан и да хом им гре јем про мр зла пе ра.

Врап чи ћи вас кр са ва ју и од ле ћу пут гра да. Кре ли це, на -

цр тај ми мо лим те цвет ну гро зни цу, и цр кву ви о лин ских

кљу че ва, пре ђом тво јих зла та, и пе ра, у сне ним крет ња ма

ве тра кроз ко је смо је зди ли. Сне жни дух у из гу бље ним но -

ћи ма жа ри нам че ла цр ним кли ке ри ма; сенице сле ћу на тво -

је гру ди и рас пр ска ва ју пла ви сум пор плу ћа, пе пео нам за ве -

ја ва но здр ве и ушне шкољ ке – упла шен, ја отва рам очи и

пла чем.
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Мним да ле жим на ве ли кој во де ној лоп ти; ти ви риш са

стр ме зве зда не ла ти це, у мо је усне. За пљу снуо бих те та ла -

си ма кри на, сад кад сам те уснио, сво је бе ле очи по кри ћу ан -

ђе о ским па пер јем, а на дла ну чак, скло пи ти јед но око зве -

зда ном пин це том. Не бе ску чи ни ју на пу ни ћу кри ном.

Ви дим, ма ли је же ви оста ли су без мај ке. Псе тан це и де ца

на те ра ли су је да за лу та, па ни је ви ше уме ла да се вра ти у ма -

ли парк – над гра дом се шу ња ла олу ја сти дљи вим му ња ма

пре ко се вер ног не ба. Бе ше то ноћ цр на: куц, куц. Ко је?

За што не отво риш, кључ је у сло ну? Сан о љу би чи ци

ску пио се и за то не мо гу да про дрем до ње га, сав је из рец -

кан ма ка за ма; сун це про се ја ва све тлост кроз мо ју ду шу и

сен ка ми, по пут па у чи не ле лу ја на ве тру – у њу ло вим све -

тло пла ва ју тра. Ти ха и сне на од ту ге. Ако гле даш у ру жу, ру -

жа спа ја тво ја два ока; а где је ру жа?

Та мо је тре ба ло да од не се мо на ше ма ло, про вид но ср це,

је ди но ко је има мо. Гле да ли би смо ка ко све тлу ца и тре пе ри у

во ди. Ту, где је из вор на ко јем ви ле ни це тка ју сре бр не лан -

чи ће. Тре ба им са мо ма ло сне жних кри ста ла и врх зра ка. За -

љу бље на па ху љи ца боц ка и жа ри ср це. Али са да је ка сно;

ста за са мо што ни је отво ри ла очи.

Не стр пљи во че ка мо за ла зак сун ца. Ов де, у ка њо ну, сун -

це је про зрач но, огром но и да ле ко. Ту су сен ке од у век мир -

не, осим по ко је бла ге олу је и, кат кад, раз ја ре ног сун ца; бо је

су зе ле не; и цр ве на је зе ле на, и жу та, и пла ва.

У ку ћи има шкор пи ја. Ју трос смо ухва ти ли јед ну ве ли ку,

на та ва ну, и јед ну ма лу у ка ди. А има и не ких бу би ца ко је

пре ду у ја сту ку. Ме сец ка сно из ла зи, а и млад је, тре ба се за -

ву ћи у ку ћу и за кљу ча ти. Стру жу зри кав ци, што је знак да

по чи ње веч ност.

До ћи ће, као облак де бе ла и мут на сумрачја.

Од свих пти ца, ов де нај ви ше има де тли ћа. И сва ки де -

тлић већ уме да ка же: Да, да! и на грч ком, и на срп ском.

И ве че рас, као и увек, ов де бр зо па да мрак – љу би чи це се

већ жа ре на хо ри зон ту. Кор ња ча ка же:

– Све је до бро, да куц нем у др во! 

– Ко је? – пи та од о зго де тлић.
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Ду бо ка је ноћ, и не бом ше па ју обла ци ко пи ја не фе њер -

џи је, а ме сец ло ми бе ли че лик, оч но сре бро.

– О па ху ља ри! Улу био се век от кад ми, зло тво ри, ни смо

пи ли сре бро ока! У за куп кр ме зног гра ди ва узета је Ци ца –

ци пе ли ца, Кви лимб ду лу лом би... По ла зи на спа ва ње ку ва но

мле ко. 

То пле су ми па ти ке – рекла си – ево, по ма зи образ да осе -

тиш ка ко ти се сва ђа ју зве зде са бра дом... ку ку ноћ, куц куц -

ноћ, дел фи ни уми ру у мом оку.

Кре ли це, пу ниш се очи ма. Очи леб де око тебе, а ти их

гра биш, јед но по јед но, два по два, и пу ниш се њи ма, пу на

си очи ју сне них. О, ко ли ко си на тр па ла у ри би цу!

Ли ро ви ди жу мо ју усну ду пљу у не бо, све тли ке сте ни ри -

чу. У на пу клом хо ри зон ту де бе лог ви на ри за, тро у гао – лаж.

Ра но си ме про бу дио и сно ви су за бо ра ви ли сво је ру ке у

мо јим џе по ви ма.  Стал но ми кра ду но вац и кљу че ве.

– Ко је јео па прат? И пио чист си руп? На руч ку од ча је ва

с кур зи ви ра ним сук ња ма, ко пи је мрак? Сред њо ве ков не бре -

зе су по су те га вра ни ма. У јутру, ис пра ћа ју нас са оба ле бе -

ле очи бе би ца за ве ја них сме хом мла дих мај ки. Зрич ци сри -

чу, и пло ви пе тао под је дром кре сте пра во на нас – ње му у

част це ре мо ни ја, а из над ње га, ан ђе ли нас пр ска ју сре бром.

О, они си па ју тми ну у без дан! Пу као им је осмех и ис пр скао

нам лица. И још че зну ка пљи це на на шим усна ма. Крелице,

ти си у својој кући сат ка ној од да ма ра, ока ме ње ном ма хо ви -

ном и сме ђим ка ми ни ма, с ко јих мед пла ви на ша при ста ни -

шта. Оке а ни ве ју док зве зде гро мо ре у вре су. Ка жеш: Не ка

па ху ље укри ста ле оке ан! 

Кре ли це, на ше би де те би ло вр ло ру жно, ми ри са ло би на

ко су, по вра ћа ло ку ва не уши, на врат-на нос, час, ашвих, а за

ку ћу сми шља ло пла ве смо кве. Зар не?

За гр лио сам ја го де, које су тек узреле, па су но те на кро -

во ви ма осе де ле. Тај језик који може све рећи.�Кроз обла ке

на зе мљу си ла зи ка ра ван. Бе ле обла чи це те ку из над ка ра ва -

на, на сто лу су но же ви и пра ста ра сре бр ни на. У ку ћу, ло ме -

ћи кров, уле ће суд ња ку тла ча и ку са баш ме не. Сла мун пу -

шта ки шу. Жан ло ми маг не те у вр тло зи ма, у ср цу ви со ког
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ка њо на, за Кре ли цу, са му на вр ху ус пе лог сте ња. За то смо

ми ов де та ко срећ ни! Пред ста си тим чем пре си ма ли шће нас

ли же ка пљи ца ма ро се, древ на ре ка ов де но ћу гр ми због нас,

а да њу ме ље мли во за сан. Ов де су пу те ви из гу бље ни, од

стра ха пра дав ног, у шум ној та ми мо ле сме шни пип ци... Вре -

ме је!

Не ка сва ко на пра ви соп стве ни за кон и не ка вла да! Уби ја -

ће мо и па ли ти, же тве на ше! Чуд но је сло во е, од сун ца и ма -

гле, чи стих би сер них ре ка и су за. Ово је оба ла сен ке! И  на -

ша ку ћа те па зо ре ру ме них обра за, док нам усне пу ца ју као

ме се че ва ко ра, кад је ме сец  ман да ри на. А чин? Уга си ле су

га бо је фе ње ра, и ре ка – ри ба, ве ко ви у ње му из во де пар ти -

ту ре, на не бу, док сре бро кре ће се; је де мо смрт! Гро бља, с

про зо ри ма од пу за ви ца, ма шу гра на ма кр сто ва:

– Фу уу... 

Ди ми се на ран џин цвет! По ноћ го ри. Не ве зе ме се гру два -

ју, кре да сти свет. Ко је иза свих цве то ва? Апа ра у на ти. Им би -

ра сау кво ти. Древ но ро ти ра ње увек се та ко огла ша ва. Сно -

шај мр тва ца пред сан. Блед шка ри ти, зе лен пух, Сви ли но око

је смо ла, ри бља кост зу ба, Ке дал. Мрач на ју тра маштских

по ко ле ња тап шу раш чу па ни сат. Ка ша за ве че ру ври на шпо -

ре ту, за си ро ма хе – то је сло бо да!

Уби ћу све шу ме и обе си ћу све...  пре но што на сун це зве -

зде не јур ну сле по... Зве зде су бра да хо ри зон та, нео бри ја но

не бо. А ка ши ке?

Ка ши ке ми ле још спо ри је од ве ко ва. Ми ле, дра ге, из ве -

ко ва ху дих, мин ђу ша ко је им гри зу уши. Гур бе ти им до но се

ка пе од пор це ла на, за ве тар, пи сму не, ка диф не бу бе за цве -

ће у вр ту...

Ми, го ре, да нас смо сасвим мо кри од гр мља ви не, са руку

нам све тлу ца... са лица нам до из не мо гло сти зе бе вер ност –

хи ља да ма го ди на ја ни сам жив! 

Де ча ци уби ја ју цве то ве, да ве их, ва де им очи ва ди че пом

од сло но ва че – рил цем укра ше ним ја спи со вим пра хом.

Сви ци су у пе ску, ма ли мач је у ха о су. Ме се чев веј отва -

ра ма слач ке, ла ким умом по дра жа ва бо ко ре пур пур них ви о -

ли на и шу му ви со ких су то на, пра и сто ри ју ле та и би стре ча -
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ше. Њене огром не пла ве очи над ри ђом бра дом, с је се ни,

сет ним по гле дом окре ћу реч ни ток. Фе бру ар, али Ње га не -

ма...

– Ко га па то?

– Не знам. Ту је са мо ста ра ва си о на. Не у мор но и ти хо ка -

пље. Ово је ноћ у ко јој цве та ју крин ке. Ми смо на вр ху пла -

ни не, а у под нож ју је рат... 

И  де цу нам сад до је зве зде па да ли це.
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НАР

Јуче ме пробудила киша а данас брат. Куцао је на врата

моје собе и онда ушао и шутнуо кревет. Отворио сам очи

широм, право у ово снеговито место на рубу света; клечао

сам смрзнут, на трамвајској станици иза катедрале. У сну

сам стварно имао брата, био је август, сунчано јутро и

бистро море изнад планине:

– Коме год да причаш, увек причаш себи.

– А коме причам?

– Па себи, наравно.

Затим сам пронашао свој гроб у пољу боровница. Ишао

сам сам шумском стазом, дуго, без дамара, кроз долине пуне

сенки. Слушао сам шум росе у трави и тих као анђео у

ластавичјем гнезду набасао на свој млади гроб посут набуб-

релим боровницама. Још неотопљена роса светлуцала је по

плавим, укусним плодовима – уросио бих патике да сам

загазио у то језеро модре пене, и зато сам остао на обали и

сачекао да сунце погаси све капљице, и да вечност скроз

прође…

Видео сам: Монах је блед и мршав, ужарене коже и дрхта-

вих руку, без даха... Седи годинама на камену и храни се плес-

ни са камена. У обрве је уплео свице да би могао и ноћу да

чита. У ноћима уштапа и несанице, после толико година, звез-

де су се распале, месец се струнио, планине су ишчезле, свет

је нестао, и остала је само тиха монахова душа наспрам Бога.

И безброј душа плесни у реду испред њега...

Та прва и права истина довлачи мраве који једу душе, али

ће и њима бити потребни милиони и милиони година да

доврше бескрај.

И... како да ми који спавамо на дну сна чујемо Божји

глас? Сваки камен, сваки зид на свету, свака стена, све је

само сан, незнатно гушћи од меда.
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Чак и Бог постоји тако, као мед, зато што је савршен.

Савршенство уз све своје моћи подразумева и моћ

постојања... Али ништа? Ништа је савршено само ако не

постоји. Не може се рећи: ништа постоји, пошто онда не би

било ништа, већ нешто. Значи, ништа не постоји. Ништа

није ништа. Од постојања нечег потпуно савршеног, веће је

непостојање нечег исто тако савршеног. Зато што је немогу-

ће. И самом том својом недостижношћу и јесте савршено.

Непостојање је савршено јер не постоји! И баш тако, на

такав начин, и Бог не постоји.

И оба та исказа подједнако потпуно доказују постојање

Бога. И исказ: има Бога, и исказ: нема Бога. Шта год да од

та два устврдиш, доказао си постојање Бога.

И колико год да се трудиш, и да на крају сасвим стварно

успеш да докажеш да нема Бога, тако си, ако заиста дока-

жеш непостојање Бога, само доказао његово постојање. 

И нема излаза, и не може бити ништа друго, јер то је

божја суштина: да не постоји и ако постоји, и да постоји и

ако не постоји…
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ЦА ДИ ЦИ 

Не ве ро ват на је сре ћа жи ве ти у кра ју у ком про сти тут ке

про во де де тињ ство, у кра ју где де вој чи це у га ћи ца ма га је

си руп од ко га че твр так по ста је пе так а април мај. И где на

кро во ви ма ку ћа те исте де вој чи це, оп но кри ле ви ле, лепрша -

ју кри лима, по ди жу ћи ка небу чи тав млеч ни сат, мај ско сте -

пе ни ште у пе ни, у том су ром ча су скра бу ље ног ле та.

Да сам ја де вој чи ца, та де вој чи ца би ма ми ре кла јед ну ру -

жну пе сми цу:

– Са бо ра за жа бе, ду ња сто и зум бу ла сто ми ри шу ки хот -

ња ци, ки хо ти не. О, ко ће ких ну ти уз то? Чим лето ожи ви

зден це ма сти ла, обе ћа вам!

У том на шем квар ту, са ка пу ља ча ма пре ко сен ки, ми ли -

цај ци над де во јач ким гро бо ви ма по ди жу клац ка ли це, клеп -

си дре у ко ји ма уме сто пе ска цу ри сун це. Из над нас ве ко ви -

ма, гро бље ли је ко сти са ли ве не, звон чи ће од су за. А ми?

Жр тво ва њем де це мо же мо ми ли цај ци ма до са ђи ва ти це ло

јед но по под не или цр та ју ћи их по бу ба ма. 

Да да, мо ја ма ла Све ли це! Там ни Ко шут њак је тво је бла -

го ме ђу нож је. То пли парк ко ји ва пи и гу та кишно не бо. Од

мојих писама плу ћа су ти на то пље на ма сти лом; из ви ња вам

се: био сам алер ги чан на тво је очи и смех, бо го бо ја жљив у

то пло ти пре сто ло на след ни ка и гри ми зних сто ли ца, не жно

жва ћу ћи рођенданске торте, же лео сам да уби јем сво ју ду -

шу јед ног мар тов ског по по дне ва, у то плом ву не ном џем пе -

ру, или је удавим у за му ће ној ре ци. Же лео сам скок са мо -

ста, у ра све тље ној но ћи, кад мост је сте ре ка! Али, са су за ма

у га ло пу вра ти ла се крв у гр ло, и му зи ка је би ла ул тра ма рин -

ска, и ве ве ри ца ме је по се ти ла. Је ди ни од го вор био је, да сам

то баш ја та мо, за ча ран у цр не ци пе ле. 

Да да, је сте та ко. Ја за да јем сан. Ко штит не ки рат нич ки.

О, да ле ке пла ни не, не бе са и мо ра! Ода ли сте ме сребр-

ном по току; река љу би мо је ко ле но, и скри ва се. И на пла ни -
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ни, та ла си ма плāви врх – там но пла во сло во Љ; вода оси па

мој жи вот до дна. Сво јим сне ним му зи ци ра њем, бу де нас,

ме не и пла ве девојчице, у становима у ко јe ју три ма свра ћа -

ју де ча ци, задојени стра шћу она ни је – бу де нас сво јом нео -

бич ном пе смом. 

Девојчица пла ве косе каже: – Ја сам грех. А где је мо ја

љу бав Бо же, за коп ча на у те би?

Смрт као снег па да на зе мљу – је сен да је жу тим оком

треп не на длан. 

Хи ја цинт ка пље из про вод ни ка, ми смо са ми, да ле ко од

оба ле, у огле да лу, медаље ћемо бацити и изговорити мант-

ру: – Цр но ко се сне жне пла ни не рец ка ју гро зну там ну пе ћи -

ну у ко јој дах се ху. Са њам пан тљи ке – зми је, ву чем но те.

Пу ље, шта су то? Исти град, у ко ме пу ри бри сач тин те, на

ре ка ма ла ма ма, и па ра да уз то.

Па ра дирају – тра та та! Мом та ти ко рач ни ца сва ког да на,

по ред пру ге где пролазе во зо ви. И та ко, као пе сак крај ка ми -

на, ду ги сан ниоткуд. А шрм шрш? Пис! Крв. Крц. Шу шу-

кров.

У слу зи нео н ске крви, за љу бљен у мо је се де очи, цадик

за кљу ча ва бо је и је ди но је ти хо и чи сто у мо јој гла ви; зе ле -

но ма че је склуп ча но у њој, око фе ње ра, то плог и ру ме ног,

сме ши се и пре де.

Па пир ни ауто бус са точ ко ви ма од ска ја про тут ња ће на -

шом ули цом и за о кре ну ти на скве ру, шкри пе ћи. 

Трам вај пун ца ди ка скли зну ће са ши на и ушу ња ти се у

на шу со бу. И је дан ца дик ће це лу ноћ спа ва ти на се ди шту до

мог кре ве та. Ца дик спа ва под јор га ном на ми ри са ним, уз

пче ле и ли сти ће бла гог ду ва на. Хр ка њем спа ја све тач ке не -

пре по зна тљи вог и огром ног сре за.  

Ди ви зи је ца ди ка про ла зе кроз по зо ри шта у сен ци бре сто -

ва, пла ви свра чак им се ру га:

– Цр ни кри стал – ди вља леп ти ри ца, кад су уми ра ли. Ка -

луп кр ви под зу би ма. 

Ца дик си ла зи у сно ве. Пре но што усни да спа ва сном за -

ла ска, од зву ка је на пра вио ка ду, од ка пљи це зву к.
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На гра ни ци између кварта и шу ме, ца ди ци пи шке у тра -

ву, и ми пу ши мо ту тра ву, срећ ни, љу би мо и ли же мо им ри -

би це, чет ком ко су ма зи мо. Нудимо им кри ста ле бе лог гу ба,

у усти ма пе кли смо им бор. Ву ко ви су уби ли ко ња у ме две -

ђем до лу. Ту је било огром них гра бо ва и бу ка ва и опа ког ли -

шћа на осој ној стра ни шуме. У до лу но ћу тут њи страх и ва -

тра је друк чи је жи ва – кад уз дах не, љу ди трче ули ца ма, тре -

ну ци се ди жу за њом као хор де, и хо де ца ди ци по љи ма.

Под ри ва чи ле гу ра... За њих, наш де да са чу вао је да не у

џе по ви ма, по чи нак бе дан за осу ше ну шкољ ку... Ко ли ко го -

ди на већ, ми смо за ње га мр тви?

Ја стук је пун ду ва на; кад бу де на не бу сле ђе на ду га, по -

че ће да цве та ју све ске у про зо ри ма на ших ку ћа, ца ди ци већ

ку ју за нас пан ци ре ге о ме триј ских ко шу ља, аква ри ју ме људ -

ских те ле са да гре је мо и хра ни мо све жом во дом; у њи ма, у

те ле си на ма, рас пад тки ва об у зда ће те жње да сва ка ствар са -

чу ва свој об лик и сви лен ка сто ста кло аква ри ју ма оте жа ће до

по вра ћа ња, из ко смо са у ко смос...

За то нам ца ди ци рев но сно ша љу до пи сни це од људ ских

ко сти ју, и са до пи сни ца ма у ру ка ма по шта ри нас тра же пет

ве ко ва већ, рев но као зрич ке ви дра, и кад-тад нас на ђу, и

запишу, за у век. И за у век жму ри мо у углу у ком смо се кри -

ли.

На по љу, уса хло сун це од ла зи пре ко бр да, у ко чи ја ма зла -

ћа ним. Кри че са ка те за ста ве за раз ву че на по ко ле ња измаш-

таних ро ди те ља. А сеп тем бар и ав густ већ се игра ју. Кад бу -

ду зве зде ро ми ња ле, би ће ту це ло бе сми сле но мо ре светло-

сти, јед но то пље но ср це пред ко јим та ма ши ри сво је но сни -

це – очи на ше ко је нам по тму ло по дрх та ва ју у за мра че ној

со би.

– Ко има стра шни глас и гребе ти ши ну? 

У том ју тру ја мо рам да бу дем ти тан ско кро ко дил ско ја је,

да пук нем и рас пр шим се по тра ви це лог све та – по сле сло -

ма и ру ко пи са, са не бом хра сто вих пи то ма ца, ме сец је пу то -

каз за сун це – кад ви диш ме сец, увек знаш где је сун це.

Храст је оки ћен зеч јим ко жа ма, ов це те ра ју сво је бо ги ње

на па шу, у пре де ле детињства, ко пља су забодена у на ше тр -
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бу хе као сад ни це на ого ле лим па ди на ма, зо о ло шки врт по -

вра ћа на на ше гла ве, фо ке, пат ке, па ви ја не и ку ни ће – ни је

ми баш ја сно ко ли ко ја имам го ди на. За ни мљи во ће би ти ако

сам бе ба или ста рац. Знам са мо да ми је жао што не мо гу да

по раз го ва рам са Ису сом – стар цем; за то ће ми мој ро ђен дан

за ро ђен дан по кло ни ти ку ти ји цу за биљно се ме; про суће се

оно у сну или у оку, од ав гу ста до ме се ца. 

Ме сец је чи ви лук за из но ше не сен ке. Мла ди ме сец са мо.

Под њим фла ше ра сту као бо ја огле да ла од о страг. А иза, има

све га. Сав свет је ту. Би ва! Ту се пра ве ства ри. Пти це ле те

из над смре ка, а за њи ма при сти жу стра шни љу ди – пла ше, у

наш за ла зак сна. Ли жу по спа не ма ра ми це.

Ули це су од бо ра ви со ког, про зо ра за стр тих цвет ним за -

ста ва ма, кро во ва си вих, пу за ви ца што пре кри ше ча ђа ве олу -

ке. Те ку обла ци спле те ни, топи се снег са ба ки не лут ке, чу -

ју се да ле ки од је ци ре зо нант не ку ти је,  допиру из пла вог ка -

њо на зви жду ци ви ле.

Не у ки и не му шти, ми смо леп ти ри це – гљи ве, у вла жном

папер ју. Уми ра ло је бли ских љу ди тма, бо ја ду бо ка. Да је ка -

зне и по ка ја ња, би ло би и цар ство гре ха. Ова ко, не тр че ви -

ше исти пси под па сјим сун цем. То је врт свих стра на све та,

и сад ето у њему не до ста ју по мо ран џе; глад злат них па у -

кова.

Са мо цр ве но ви но, храст не ки, кр стић, и зе ле но у огле да -

лу; не ћу да спа вам у сну! Па при че мог стри ца са ше ши ром

су вре ме! Ео, али чим поч не рат по зво ни ће на вра та наш жу -

ти ма чак. 

О, ка ко нас је љу био мо кро зе ле ни пла мен шу ме. Ну ди ле

су нам се зве ри у ва зду ху око ме се ца, на пут је пред нас ис -

ко чи ло чу до ви ште. Мре жња ча од ар ми ра ног ста кла, а за

њом у на шу со бу на хру пи ле су кроз про зор тер мо а ку му ла -

ци о не пе ћи! Чи тав су је та ри јум од есен ци ја ва зду ха. И тај

су је та ри јум је остао до ве ка мој. Ме сец ми због ње га са да из -

вла чи бе ши ку на по ље, уко че ни су мо ји про зо ри, дво ри ште

је по кри ла сне ност са мрт ни ка, ти ха као сло во ш. Црв у до -

лу. Ши шти: ш.
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Ужа сна де ла су нас усто ли чи ла – ка ко смо се упла ши ли!

По неп ци ма нам ми ли слат ка ви о ли на, ми љу би мо за нок ти -

це Сми ни не, о, спљо ште не пе чур ке; цр та Сми на за ру чак ра -

жа не хле бо ве, њи ма, тим хле бо ви ма чу ва нас од злих ми ну -

та док на ди ру из са тру ле бу дућ но сти, шшш... не ма ви ше! 

Ова ко ће, као што сад ми ли це, ки ша јед ног да на уми ва -

ти и мо ју кр ста чу, о не! Иви ца кр стов ни, пче ле – ка пљи це

чи не мрак, ја сам тр кач кроз мед. Сва ка реч са др жи тај ми -

не рал. Ке дал.

Јед ном дав но на пи сао сам ро ман сенку: О смр ти ко ја је

све дру го, и обри сао га ка ме ном. Да га не ки ца дик не про чи -

та. Чи та ва мо ја др жа ва и ја срећ ни смо због то га.

Ви ди мо сун ца на по вр ши ни но ћи. Пи та мо: ка ко ожи ве ти

смрт? Ми смо бу да ле и глумци.

За ми шља мо је дан мрак у за ба че ној, стр мој ули чи ци и пи -

ја ног гр бав ца – гу бав ца у том мра ку. Ше па ка по де ра ном ку -

ћер ку и ву че, кад за жму риш, не жни звон на узи ци око из об -

ли че ног вра та. Но си бе бу у зу би ма.

Ме ша се звек ли ме не кан ти це са сик та њем па цо ва из

слив ни ка, ду ша тог ство ра је на ша же ља. Ти хи пр ви дим. По

на ма искре па ху ље из истог обла ка у мра ку. Цр вљи ви удо ви

бауљају ка ме ни у хра сто вим ко ли ма, по тла че ним гу шни ци -

ма сра мећи се.

Мо рам да вра тим поклон – оном ко ми је даривао – не са -

мер љи ви бол за пре тен у ње го вом ли цу. Јад ни гр ба вац – гу -

ба вац не срећ ни... Уко ли ко га во лим, ни ка ко не мо же би ти

мој. Ужа снут, то ли ко га во лим... да ћу сви сну ти.

За ве че ру му ку вам ма лог бе лог зе ца са цр ве ним очи ма.

На истом шпо ре ту ври за ње га чај од шип ка, а на сто лу га

че ка мле ко, у за тон ском ми ру ко ли бе ва ре но, и ора хо ве ма -

сно ће под пр сти ма. Цр ни лук смр вљен ка ме ном, са ко лу то -

ви ма ди ма, фи ним ду ван ским за чи ном и жва ка њем ста ни о -

ла.

У крч ми, с ко но ба ри ма се игра Бог. Смр ти стра шне на ру -

чу је. Га зи мо мо ре у шо ља ма. Сву ноћ сам био ки ша – бри ша:

то ли ко тра ју на ши, жи вље ња до стој ни да ни. Да са оп штим у

ве тар, или у пе ну мор ску, у пе сак на дну: Про да је мо веч -
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ност! По кој – кра со та све пам ти, све ре ша ва. Па да ју бе ла по -

ме на у го ди не, по пут, на пу стињ ски пе сак за лу та лих, па ху -

ља.

Мно го је зе мље и да ха, во де, сра сла је ма гла са ста бли ма;

ме лан хо ли ја, сим би о за. Ово је за све ко ји пи ја ни од ми ши ћа

и жи во та не уме ју да ми ри шу: Ни ко нас не ће спа сти од се -

ћа ња на сне г!

Бог мо же учи ни ти по клон:  Пре тво ри ти нас у ли шће, ко -

је ће за тим ветрови раз не ти на све стране! Знам да је уми ра -

ње ма гич ни друг ко ји ме из вла чи из са ћа.

Ни је ме би ло на овом све ту, за бо ра вио сам и ка ко ду ва ве -

тар, и ка ко ми се спа ва, и сто ли цу, и ва зу са цве ћем – ус прав -

ни гра до ви је ца ли су као ме та ло фон. Ми смо би ли ти ус -

прав ни гра до ви. Су тра је би ло вр ло слат ко. 

На пу ту у раз ба ру ше ну пра шу му, ду ша је би ла чи ста ма -

ши на, лу да ду га – у њој смо но си ли на рам ке лет њих звон чи -

ћа, но си ли смо за гр ље ну дра гу веч ност и пе ва ли ко рач ни це: 

– Оштри ца се ки ре ку ља у ср ни, ми ри шља вим ора ни ца ма

бе ла са жи вот, ка пу ти вла же друм на о ко ло!

Мо ра мо што пре пре ста ти да тро ши мо пре кра сну ша ре -

ну му ни ци ју ис ко ва ну у на шим нај леп шим то пи о ни ца ма где

се то пи оло во за оруж је. Ва тра пуц ке та ста рим хра стом. Ца -

дик је пру том иш чач као пла мен ка сту ти кву ис под ве ли ке

пи ра ми де по ки слих па ње ва, ма мур них од бде ња над ва тром

ко ли бе. С ог њи шта цве та зâр – док су ца ди ци ту, би ће ко ли -

ба то пла и не ма. Ле пр ша ју ца ди ци као при де ви сун ца, а по -

смрт но сти не ма...
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ПАД

Спуштали смо се на скијама низ планину, данима. Пла-

нина је била неизмерно висока, са благим и широким пре-

војима, ми смо клизили полако по странама у дугачким

цик–цак захватима кроз недохватно дубок и растресит снег.

Падао је још увек, у ретким пахуљама, крпицама, ледило је

око носа и уста, чинило се да нисмо ни започели пут, пошто

се логор при врху планине губио у магли, колена су почела

да шкрипе од напора и застајкивали смо да се одморимо на

сваких четрдесет пет минута. Пили смо из белих термоса

врелу ракију и жвакали комаде као угљен сувог меса, виде-

ли смо кристале глечера како вире попут дечјих тестерица

из снега, и редове леденица виших него човек, скорашњих

лавина, било је и преломљених снопова невидљивог сунца

на обзорју, и од њих су нам се златиле црне наочари и цве-

тале у пурпур наше насмешене њушке. Плашили смо се

претпоставке да има на десетине хиљада километара до

океана, десетине хиљада километара по леденом крову

света, и чак и кад би и пожелели, не би било повратка у

напуштено уточиште на врху планине са остацима неупо-

требљиве хране и згариштем велике колибе, требало би

ходати цео људски век да се вратимо горе. Нема заостајања

на путу, нико не сме да успори, да не би заувек заостао, зато

смо срећни и гајимо радост кад се окупимо, сви на броју за

одмор, са блиставим скијама, премазаним лојем дивокоза и

окованим платинским плочицама којим ломе зубе глечера.

Грлили би се од среће и певали, и онда кретали низ падину,

урлајући и призивајући закопане лавине, извлачећи скијама

шаре у снегу као правечна дела бесмислене апстракције.

Било је хладно, и на већим стрминама ваздух је био проша-

ран невидљивим жилетима, снежним иглицама, образи су се

руменели од крви, и ветар се повремено привијао уз нас, да
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се огреје. Облаци по небу носили су, час љубичасту, час жу-

ту, па зелену, и браон боју сенки, били су велике лопте, или

балони, бале памука, кишобрани, и, често, дуго времена

дубоки светли јоргани који прелазе у сиву и црну маглу

преко целог свода. У пределима напуклим ведрином и у

прстену љубичасте боје, појављивале су се илузије, или

халуцинације, које су, потом, прекривали магличасти праме-

нови дима, изникли из увоштене црте хоризонта; град

изврнут наопачке, шарен као лизалица, букет разнодобног

планинског цвећа, замућени кристал и кашасто стакло, и

куће које као да су капале и падале из облака, у пену снега.

Привиђала су нам се острва постељине и уљани фењери, па

би све то ишчезло у снежној олуји, и око нас је постојао

само бели прах, смењивали смо се као птице селице у вођ-

ству, предводник је газио скијама непознати ток и отварао

пут осталима, поређаним у лепезу која шири реп далеко иза

стреле јата. После дугих мрачних сати ноћи, које смо прове-

ли клизећи по серпентинама низ велику страну, прогледали

смо нагло, кроз снег, и открили да је ноћ у ствари светла, и

да је дуготрајна заслепљеност само ствар уморног ока;

видели смо, доле, на падини испод нас, стуб са проширењем

при врху, како вири из смета, и неколико корака даље, огра-

ду налик на кочије. Ветар је начас развејао снег са палубе

малог једрењака, отворио поглед на прамац, и, као у пусти-

њи песком, опет склопио бели гроб над прастарим бродом.

Нико од нас није видео брод овако високо у планини, пого-

тово не ово средњовековно дрвено чудо. Дрво од кога је био

саграђен, имало је ћилибарски, црвени премаз, јарбол је још

увек био читав, као и кормило, ланац за сидро губио се у

снежним дубинама испод дине. Само је на десном боку снег

пунио утробу једрењака кроз рупу величине лубенице,

почињала је блага снежна олуја и полуиструлела ужад на

палуби нестајала су под белим прахом, и у тренутку кад смо

се отиснули у маглу ка невидљивом подножју планине, из

снега је вирио једва јарбол са осматрачком корпом, чији је

горњи обруч, од кедровог дрвета, још чувао шаре извучене

кљуновима небројених галебова и сланих, давних година.
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Лебдели смо кроз белине са љубичастим, па жутим, па сма-

рагдним сјајем, наишли смо на котлину где су пахуље

подигле кулу, пахуље велике као људска шака, ослоњене

једна о другу правиле су кристално, нестабилно брдо, про-

видно попут рибарске мреже, целу једну ледену кулу коју

смо за трен у лету распршили и излетели с друге стране на

висораван прекривену сасвим обичним снегом, белим као

поларни медвед. Прешли смо у предео где је видљивост

била снажна и јутарња, са дубоким снегом и ситним ретким

пахуљама у ваздуху, уморни и тешки, промрзлих руку и

образа, видели смо врх планине изнад огромног залива

магле и жућкасто–сивих облака, и свуда, до замагљеног

хоризонта од стакла, хиљаде превоја и благих белих падина

са доминама сенки, снег који смо топили у рукама и пили,

био је слан. Клизили смо полако кроз радозналост и сан у

меко детињство, грејали смо нашу унутрашњу дубину сне-

гом који је, ту под нама, надмашио дно океана, силазили смо

ка подножју планине у непрепознатљиво широким осмица-

ма. Чак је и сунце понегде нападало по падинама и топило

нам зенице, густе од мраза. Викали смо опет и гризли ваз-

дух, плућа су нам одјекивала, цепајући се у рите, оставља-

ли смо капљице крви око белих глатких прагова под нашим

нежним, претанким скијама, погнути, тукли смо пахуље

штаповима. Чула се шкрипа згњечених кристала и хучање

ветра, и онда, први у јату застао је и сачекао остале, покази-

вао је прстом право у долину пред нама, чинило се оштру и

дугу као шав којим може цела планина да се опара. Широм

долине, кроз дубоке наносе, тешко и споро, сабијајући снег

огромним грудима, пробијало се крдо коња. Црни и мокри

од растопљених пахуља, слепљених грива, са сапима у

равни пртина, махали су главама горе доле, прикупљајући

снагу и издижући предња копита у празно да ишчупају из

сметова набрекле телесине. Дивљачки су растрзали уморну

тишину рзањем из дубина... са дна страшног напора.

Пртили су неколико стаза, без снаге да се крећу једном

истом, снег се обрушавао на широке сапи, отресали су га

као што планине отресају шуме у земљотресима, и сваким
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скоком грабили једва, брзином корњаче, навише, ка ивици

за њих непрелазне долине. Било је највише црних, затим

тамно смеђих, и, врло мало, три или четири сива коња. Од

врелине коже и даха око њих се дизала блага, провидна

измаглица и отицала у златножути ореол. Занесени, дуго

смо посматрали велике исколачене очи испод паперјастих

трепавица, тешко дисање стравичних плећа широких попут

постеља док хватају снагу из дубина тела, мишиће што гро-

зоморно затежу кожу у узалудном напору урањања њушки и

грива у бели очај, безумно млевење снега у искричави прах.

Пролетели смо као птице на скијама кроз крдо и упловили

у дубоки снег с друге стране долине. Снег на хоризонту

дисао је и био плав, а под нама тврд као метал, пахуље су

опет подигле завесу, јурио сам за опсеном на скијама испред

себе, са леденим дахом друге авети иза леђа.
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Бе ле шка о при по ве да чу

Ми ка и ло Бо ди ро га (1965) об ја вио је књи ге при ча: Ро ман

о је ре мич ку, Ква дри ли он, Во шта не бо ји це, Ма це, Ро ман с

лу лом и Му ха ре. 

За сту пљен је у ан то ло ги ји Тај но дру штво, коју је при ре -

дио Ва са Пав ко вић.
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