


Награда часописа Прича –

осни вач Сло бо дан Сто ја ди но вић 

Изда вач 

Књи жев но дру штво „Све ти Сава“

Бео град, ули ца Ган ди је ва 167–177

За изда ва ча 

Живко Николић

Иницијатор

Милош Јанковић

Уред ници 

Сла во љуб Мар ко вић, Васа Павковић

Пријатељ часописа

Горан Обрадовић

Дизајн

Тамара Пајковић

Часо пис При ча изла зи чети ри пута годи шње

Тираж – 300

Штам па Горапрес – Београд

Омотница:

Деспина Четник Црнчевић

Плодови, скулптура, сребро, 2019.

Корице: 

Алина Гадомски Тодоровић

насловна страна: 

Мала шкољка, уље на дасци, 50x40cm, 2015. год

полеђина: 

Говор тела, уље на платну, 80x50 cm, 2016. год 



Нарцис Агатић

ПРЕЗИР

ПРИ ЧА

Часо пис за при чу и при че о при ча ма

Бео град, септембар-децембар 2019, 

годи на XIII, број Приче 46-47





САДРЖАЈ

Још само мало о љубави, пожуди 

и изгубљеној младости

Лолита 13

О девојци О. 18

Дан када је умро Тито 24

Слободна мушка љубав 28

Приватна историја

Ноћ усред зиме 39

У потрази за изгубљеним временом 36

Пасје стазе 51

Врт Сећања 54

Ноћни воз за Вилах или Филах 59

Сами против свих

Процес, казна и злочин 71

Напад на полицијску станицу 73

Милосрдни анђео 75

Писмо непријатељу 82

Белешка о аутору 93

5





Посвећено мојој драгој супрузи Радмили, која ме већ

ви ше од двадесет година штити од самог себе.

Н. А.





Ја сам умишљена величина, сипач празних фраза и

хохштаплерских бомба и моји производи немају

никаква посла с књижевношћу. Сви су моји јунаци

дегенерирани блудници и пијанице, дегенерирана и

проституирана дружба. Моја књижевност је најбру-

талнија бласфемија против достојанства човјека.

Мирослав Крлежа, Мој обрачун с њима





Још само мало о љубави, пожуди 

и изгубљеној младости





ЛоЛитА

Владимир С. испричао ми је следеће: 

У сну сам био у Опатији, а то је градић према којем

имам подвојен однос; с једне стране мрзео сам Опатију

из дна душе јер је била мека модерног сељачког квази

фенси туризма који је за мој дух био чисти отров, док

ме је са друге стране привлачила њена историја и њене

сабласти: место од пар стотина душа које је живело у

богомданом миру крајем деветнаестог века постало је

монденско зимовалиште и летовалиште у којем су се

проводиле неке такозване мителевропске елите; само

место било је пренастањено духовима и доброћудним

аветима које су вам шапутале о вама потпуно несхват-

љивим доживљајима из старих времена, само ако сте

умели да их слушате. Седео сам тако у неко предве-

черје на једној од ретко пријатних тераса које су пре-

остале у том, глобализацијом и транзицијом, потпуно

руинираном месту, сасвим поред мора, већ изван сезо-

не, као и обично када посећујем Опатију и у рукама

држао књигу Вернера Хајзенберга Физика и метафи-

зика која ме је већ више од тридесет година на разне

начине штитила од спољног света, када осетих руку на

свом рамену и чух питање, врло јасно: слободни сте?

Уистину није то било питање, више позив, па чак и

наредба, учинило ми се, а врло могуће и нека врста

хипнозе; и већ сам знао, могла је то да буде Миа Гот
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или Ел Фанинг у доби кад је имала око дванаест годи-

на, или било која друга девојчица-жена тог узраста.

Пришла ми је без речи, не чекајући никаквог одговора,

села поред мене и зграбила ме за тестисе својим дугач-

ким, танким, младим прстима и стиснула их јако, до

самог бола, а онда попустила стисак, али ипак настави-

ла да их држи јако чврсто и врло, врло пријатно.

Ставио сам Физику и метафизику Верне ра Хјзенберга

на сто испред себе, као у знак предаје и заиста устук-

нуо; уследило је непознато очекивање, са још више

страсти. Била је то заиста девојчица од својих дванае-

стак година, истовремено разиграна и мирна, дуге

праве црне косе, са по којом пегом на образима, густих

обрва. Имала је на себи једноставну хаљину до колена

са дугмадима на копчање спреда и сандалице с трака-

ма; слутио сам да осим тога нема никакве друге одеће

на себи. Рекло би се, још увек дете. 

Ти мене не знаш, рекла је, али ја тебе знам.

Руке су ми толико дрхтале да сам их прекрстио на

грудима и из све снаге покушавао да одглумим лежер-

ност. 

Знам те још док смо били истих година, рече мала,

гледао си ме гладно и упорно из далека, са чежњом с

којом се гледа нешто за шта се неумољиво зна да се

никад неће имати. Желео си ме као пас, а ниси ме

могао имати, као што ни сада не можеш да ме имаш, а

време је учинило своје, и сад си већ скоро можда и

дупло старији од мог оца. Иако си се читавог свог

живота утапао у женама сасвим другачијим од мене,

старијим, често и са старијим од тебе, пуних и једрих

зрелих и презрелих жена, маљавих ногу преко међу-
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ножја и трбуха па до пазуха и руку, твоја скривена

страст и тајна љубав заувек су остале девојчице. 

Сада је већ била на коленима између мојих ногу, и

даље ме држећи заробљеног у том стиску тестиса, гле-

дајући ме продорно из тог наизглед подређеног поло-

жаја. Већ следећег тренутка ми долази сасвим друга

слика. Лежимо обоје, једно поред другог, на обичном

гвозденом кревету, у огромној празној соби високих

прозора, у једној типичној опатијској буржујској вили.

Ничег нема међу нама двома, али близина тог младог

тела, ње ни покрети и мешкољење, та млада кожа и

месо и сјајна коса пробудиле су у мени блаженство

какво се не доживљава у стварном животу, него само у

сну од којег смо читав следећи дан неизмерно срећни,

све док не избледи сећање на њега. Ипак, нисам био

миран, у паници сам преклињао да се ово лешкарење

никад не прекине. А онда је рекла: Наравно, према

заповести твоје страсти обучио си се и изабрао занима-

ње које ће те за цео живот држати врло близу девојчи-

ца, а да то ником не буде сумњиво, да друштво, па чак

ни твоји најинтимнији немају појма о чему се ту запра-

во ради, јер ниси ти од оних што се шуњају поред огра-

да школа или тумарају парковима њушећи девојчице

које се неким чудом претварају у жене. Јер то беше

увек твоја највећа срећа: ухватити тренутак у којем се

безазлено дете претвара у жену која додуше још увек

не зна сасвим шта се заправо дешава, али гуши је жеља

да ју дан и ноћ јебе мушкарац, мушкарац што старији,

управо такав као што си ти. Колико ли си само пожуд-

них и гладних погледа разменио са таквим од страсти

избезумљеним пола девојчицама пола женама, и коли-
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ко дуго си могао да живиш од тих погледао као од ваз-

духа и воде. И никад себи, за све ове године, ниси доз-

волио да та чаролија нестане, да шчепаш неку жену-

девојчицу и да је поједеш до самих костију, можда и

буквално, од силне жеље, јер знао си ти да је лепота

окрутна господарица и ниси јој се дао, јер ово ужива-

ње је било непроцењивo и да си само прстом додирнуо

комад тог младог меса, све би се распукло као порце-

лан, баш као и овај сан. Зато си се и ваљао са другим

женама, дебелима, маљавима, зрелим и презрелим,

прекомерно, само да ти се страст не би прелила и изли-

ла у неко пиче што му длака тек ниче, као што вели

прост свет. Све је то била радост твог живота, страсна

потрага за тренутком у којем се дете-девојчица претва-

ра у жену којој је само једна ствар на памети и у томе

си постао мајстор над мајсторима, уметник разоткри-

вања женског цвета. Шта се дешавалo касније, тебе

није ни најмање занимало, нека тамо која је већ напу-

нила осамнаест и коју си и по закону могао да имаш, за

тебе није била ништа друго него обична девојчура и

простакуша. 

Након тога сам опет био на обали, лежао у неком

прастаром лигештулу, посматрајући у рану зору како се

море у даљини спаја с небом, како се то обично каже,

рече Владимир С. Читао сам Физику и метафизику

Вернера Хајзенберга, књигу која ме је већ више од три-

десет година штитила од света на разне начине – мој

омиљени део у којем аутору опонира филозоф: 

Ви, верници природних наука, увек сте спремни да

се позовете на искуство и верујете да тиме држите

истину чврсто у својим рукама. Али кад помислим како
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се до искуства долази, могао бих да оспорим начин

како ви то радите. То што ви говорите потиче ипак из

ваших мисли, само о њима сте непосредно информиса-

ни, али мисли нису при стварима. Ствари не можемо да

уочимо непосредно, морамо прво да их претворимо у

представе и на крају тек да створимо појмове. Оно што

при чулном опажају продире у нас прилично је несре-

ђена мешавина веома разноврсних утисака... Сунце већ

беше сасвим високо, имао сам осећај да сам задремао,

а мени је у крилу седела девојчица којој чак ни имена

нисам знао.

Пробудио сам се ерекцијом, обливен знојем, а срце

ми је у грудима тукло као лудо, рече Владимир С. на

крају.
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о ДевоЈци о.

У спомен на Anne Desclos

1. Често користим усамљену девојку.

2. Скидам је полако и спуштам у каду, палим свеће

и посипам је ружиним латицама. Купам је сатима, без

разговора, без мисли, као прворођену, а затим јој мека-

ним пешкиром бришем глатко тело. Косу сам јој још

раније обојио у плаво, сад јој лакирам нокте на рукама

и ногама – то траје, јер јој за сваки прст дајем другу

боју, од мртвачки беле и дивљачки жуте, наранџасте и

зелене, па до класично црвене, плаве, тамноплаве,

кобалт плаве и тако све до црне, коју чувам за палчеве.

Руке ми дрхте од узбуђења док јој то радим, али свејед-

но, нисам нервозан, никуда не журим. И очи јој оцрта-

вам црним, лице јој мажем финим пудером, на прсте

стављам сјајно прстење, у косу јој забадам шналу боје

меда, једва видљиву у том жутом плаветнилу. Облачим

је само у дугачку једнобојну хаљину и одводим је до

огледала. Испред огледала усамљена девојка је сада

као на олтару. И већ ту, на самом почетку, настаје први

неспоразум, који је заметак несклада. Усамљена девој -

ка не препознаје одраз у огледалу; то није она. Слика из

огледала не поклапа се са њеном представом о себи и
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она разбија огледало, у нади да ће тим актом промени-

ти стварност.

3. Често се користим усамљеном и остављеном

девојком. По правилу она има између двадесет и три и

двадесет и осам година, можда коју годину мање,

можда коју годину више, већ у складу са њеним живот-

ним искуством и степеном изломљености и доживље-

ног бола. Није то мој избор, да будем искрен. Да се

питам, ја бих изабрао старију госпођу, преко педесет

година засигурно, природно и задивљујуће очуваног

тела и коже, са малим стомачићем и шумом између

ногу и испод пазуха, али таква старија госпођа, која

често уме да води љубав тако страсно као да јој је то

последњи пут у животу, без обзира на недостатак хор-

мона, у овој авантури ми није ни од какве помоћи. Она

већ зна све тајне овог света, и не може се више облико-

вати према мојој вољи.

4. Често се користим девојком О. која је остављења

и усамљена. Као што већ рекох, у питању је врло, врло

млада жена у својим раним двадесетима. Ако је млађа,

девојка О. нема скоро никаквог искуства, није нигде

напукла, још увек није разочарана и несрећна, њене

жеље још увек нису формиране. Врло млада девојка

неупотребљива је као девојка О. не због неискуства,

него због недостатка жеље што се рађа у боли. Ако је

усамљена девојка нешто старија, рецимо, ако се при-

ближава тридесетим годинама живота, значи већ по -

тпу но стасала жена, такође, није за употребу. Она

услед животних разочарења, који су се нагомилали, не

19



мари више за жељу, њоме не руководе страсти и

чежње, и она се напросто предаје једном једином циљу

који временом постаје безуслован, а то је да нађе муш-

карца и да рађа децу – превасходно су јој деца импера-

тив – али и мушкарца жели да задржи из све снаге,

сматрајући га својим власништвом. Таква остављена

девојка у стању је да буде врло, врло неваљала, али

само ако је то у складу са њеним циљем. Таква усамље-

на девојка, односно жена, засигурно није оно што нам

треба у овој авантури која је само један од многих.

5. Често користим усамљену, остављену и помало

несрећну девојку која је у својим раним двадесетим

годинама. Сасвим је могуће, чак је и добродошло да је

била малтретирана у детињству, не нужно сексуално.

Неколико раних, јаких удараца, могу од људског бића

да направе створење с којим можете да радите шта год

вам је воља; таква усамљена девојка у својим раним

двадесетим је идеалан материјал да се створи сасвим

нова млада жена која више никад неће моћи да изађе из

те коже: понизна, спремна да угоди безусловно, гладна

љубави и пажње коју ће примати на све могуће начине,

па и кроз бол, ако треба. У ствари, бол је оно што је

чини живом, нарочито физичка бол и она ће у финој

комбинације окрутне физичке боли и емоционалне не -

жно сти, бити надомак потпуном испуњењу. И обрнуто:

физичка нежност, дуготрајно миловање и пољупци у

комбинацији са емоционалном тортуром, усамљену и

остављену девојку може довести надомак потпуног

испуњења. Јер девојка О. није напросто тамо нека Оли -

вија, Офелија, Олга, Олимпија, Опал или Оља – О није
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ни почетно слово њеног имена, О није чак нити слово.

О је симбол који сугерише празан простор, рупу или

рупе које треба испунити, јединствену празнину која

ће учинити све да је се испуни и доведе надомак потпу-

ног узнесења.

6. Често користим усамљену девојку О. Ако неко

мисли да је она једна неугледна, страшљива, која гра-

дом с цигаретом у устима лута у нади да ће наћи неког

да попуни празнину између њених ногу, онда је то врло

површно и сасвим далеко од истине. Посматрам је у

разним ситуацијама. Делује самоуверено, има каријеру

и амбиције, социјалне вештине су јој на високом нивоу.

Хватам је у критичним моментима, али она се не да,

више је него солидна та маска која је изграђена за јав-

ност; да је сретнете сад на улици, не бисте знали да је

то она, јединствен и редак драгуљ за некога.

(Такође, служим се детаљима изнимно шкрто и

задр жавам потпуну одговорност.) Неко би рекао да је

она плод моје фантазије, али, нажалост, или на срећу,

није. Стварна је, ту, поред мене. Зато је, мислим, Набо -

ков рекао да је стварност реч која би се морала писати

под наводницима, јер стварност је, ето тек тако, необа-

везна, напросто није „стварна“, као и време и простор,

уосталом.

7.

8. Често користим остављену и усамљену девојку

звану девојка О. Изгледа као да је јединствена у својој

особености, али сасвим је могуће да постоје разне
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варијанте девојке О. Не мислим да је девојка О. лутка

са покретне траке.

9. Често се користим девојком О.

Сада је већ формирана у заљубљењу субмисивну

жену која је спремна да се даје до краја, давање је њен

облик показивања љубави према мушкарцу, и за мрви-

цу узвраћене љубави спремна је на све, за друго она не

зна.

Ради са мном шта год желиш, каже она. Молим те,

преклиње. То ме распаљује као бич, то је ватра која ће

ме још неко време палити на овој ломачи страсти што

сам је сам себи спремио. Љубим јој косу, шапућем јој

тихо речи за које знам да чине да се топи од среће, заче-

пим јој све отворе и пустим је још само да дише,

изгладњујем је и шамарам; везану за кревет, као жилет

оштрим ножевима изрезујем дивне шаре по њеном

телу које ће ту остати заувек, као мој потпис на мом

власништву, нудим је другим мушкарцима, не морам

да је присиљавам да прими у себе гомилу непознатих

мушкараца одједном, јер видим да је чини срећном то

што мене чини срећним, јер видим да њу узбуђује то

што сам ја узнесен, и она тако непрестано гладна бола

и љубави ужива надомак потпуног испуњена. Али,

ипак... 

(Питам се понекад, већ исцрпљен од уживања и сада

већ сасвим изгубљен у тексту, куда нас двоје то идемо

и где је граница ове авантуре.)

И онда у чуду, престрављен, обливен хладним зно -

јем, схватам да она то зна, а ја још увек не. Она зна да

је ова наша мала игра која је увек доводи надомак
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потпуног испуњења неће задовољити до самог краја, а

на крају ћу морати да је убијем – смрт по мојој жељи,

за њу ће бити потпуно испуњење. Након те мисли,

након тог сазнања, у мени се рађа, скоро моментално,

потпуна равнодушност према девојци О.

Али не само то. Из моје незаинтересованости и

неспо собности да је убијем, чиме би јој приуштио

коначни тренутак потпуног испуњења, крије се једна

срамотна истина, а то је да су нам се улоге промениле

и да је она сада господар, и ма колико удараца прими-

ла, ма колико понижења поднела, ма колико је страна-

ца пљувало и шамарало, ја сам само понизни роб њене

потребе за потпуним испуњењем, и та срамота, тај осе-

ћај промашености и узалудности јачи је од сваке рав-

нодушности, и ја се напросто предајем. Јер мени,

љуби тељу старијих госпођа које често умеју да воде

љубав као да им је то последњи пут у животу, служење

не треба.

10. Често користим девојку О. али никад до краја.
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ДАн кАДА Је умРо тито

Сексуалну и стварну невиност изгубио сам четвртог

маја хиљадудеветстоосамдесете године, негде око три

сата после подне, у доби од петнаест година. Те неде-

ље сам изашао из куће под изговором да идем на излет

са пријатељима, са поклоном у виду бомбоњере пу ње -

не сирупом од вишања, отишао одлучно код лудакиње,

која је живела пар улица даље и за коју се знало свуда

по крају, да прима мушкарце на секс, поготово оне мла-

ђих узраста. Већ у тој доби, већина мојих вр шњака хва-

лила се неким сексуалним искуством, или барем губит-

ком невиности, док се ја, услед стидљивости и неси-

гурности, или несигурности па и стидљивости, нисам

ни усуђивао да приђем девојкама, иако сам непрестано

био заљубљен. Услед тога, по мом мишљењу, изабрао

сам најлакши могући пут и у то недељно јутро упутио

се код жене за коју сам мислио да ће ме пустити без

икаквих проблема, у тајности и без одби јања; био сам

апсолутно сигуран да ћу се кроз тај једнократни чин

потврдити као мушкарац и бити једнак са осталима.

Сећам се да су врата њеног стана била откљу чана,

можда чак и одшкринута, што ми је дало додатног

самопоуздања; ушао сам скоро безобразно, без куцања,

и затекао је у соби како прича сама са со бом, полугола

у лабаво везаној кућној хаљини. Мала гарсоњера у

којој је живела била је руинирана, кухиња је била пре-
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натрпана прљавим посуђем, а у соби се налазила само

једна фотеља, мадрац на средини, телевизор на поду

који јој је служио као сто и орман одваљених врата.

Није се лудакиња нимало изненадила кад сам ушао у

собу и дао јој поклон, понашала се као да сам већ одав-

но ту и као да се већ одавно знамо, могуће и да ме је

побркала с неким; из неког разлога звала ме је Марсел,

што сам беспоговорно прихватио. Јадна је жена тако

причала неповезано час сама са собом, час се обраћала

мени, час неком невидљивом посетиоцу, те се након

неког времена испружила на мадрацу и заспала. Ја сам

утонуо у фотељи, питајући се да ли да се скинем, да ли

да легнем поред ње, или напросто да само одем.

Несигуран ипак нисам ни најмање сумњао да ћу доби-

ти оно по што сам дошао, само нисам знао како. Жена

се, иначе, звала Ева, или су је барем тако звали, и била

је толико луда да је у телефонском именику имала

бројеве Алена Делона и Пабла Пикаса. Била је то жена

у својим четрдесетим годинама, крупног, набујалог,

али још увек чврстог тела, мени силно узбудљивог, и

могла је да буде чак и лепа да није било тог свепрису -

тног лудила, те комплетне искључености из стварно-

сти. Личила је помало, или сам је барем у својој свести

таквом изградио и запамтио, на глумицу Роми Шнај -

дер. Не знам колико дуго је спавала, нити шта сам ја

све то време радио и мислио, али рекао бих да су про-

шли сати и подне је одавно одмакло, када сам одлучио

да се скинем и потпуно го легнем поред ње. У тренут-

ку кад сам осетио додир њеног тела добио сам ерек-

цију и скоро истовремено свршио. Лудакиња се пробу-

дила, пољубила ме својим мокрим устима, и свукавши
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хаљину, опкорачила ме и села на мене. Захајала ме је

тешко дишући, гурајући ми у уста своје топле брадави-

це, и ја сам већ следећег тренутка, такорећи одмах,

свршио; није тај чин трајао дуже од неколико десетина

секунди. Након оргазма, наставила је да се трља о мој

стомак, и добро се сећам да ми је био потребан силан

напор, да је, као у неком рвачком захвату, скинем са

себе, и био сам се што брже обукао и у некаквој силној

паници истрчао из стана на улицу и трчао ни сам не

знам куда. Прво што сам осетио након тога било је

олакшање, а одмах затим страшан осећај кривице и

избезумљености, било је заиста као да је њено лудило

прешло на мене у том кратком мизерном чину, као да

сам починио тежак злочин чије последице никако неће

моћи да буду исправљене. У међувремену, небо се зата -

мнело и почела је да пада фина ситна киша, и ја сам

још увек само безумно трчао да стигнем кући, али сам

ипак приметио да су улице неприродно пусте, тек ту и

тамо понеки човек унезвереног погледа, а кад приме-

тих једну жену која је у сузама села на клупу, било ми

је јасно да очигледно сви знају за моју тајну и моју сра-

моту. Сабласно је било и сећам се тачно да сам се осе-

ћао као онај дечак из књиге Пале сâм на свету, само

што сам ја при том још носио и голем терет са собом.

Какогод, мислио сам да моји родитељи, за које сам се

надао да нису били напољу, нису сазнали шта сам ура-

дио. Код куће су отац и мати седели у кухињи и ћута-

ли; већ сам се тресао од свих помешаних осећаја који

су ме преплавили и напросто сам желео да ме нема. А

онда приметих ведар израз мајчиног лица, и оца који

је, добро памтим, буквално са вучјим осмехом и жаром
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у очима, устао, извадио новчаник и тутнуо ми у руку

хрпу новчаница. 

Купи ми, рекао је, три флаше шампањца, и ни са ким

не причај о томе што се догодило.

Збуњен, постиђен и поносан у исто време, отишао

сам у продавницу, мислећи како сам тога дана и ја

коначно постао прави мушкарац.

27



СЛобоДнА мушкА љубАв

Сусрет и упознавање са господином Марјаном (који

ми је још на самом почетку наше преписке поштено

нагласио да то није његово право грађанско име, него

да га користи само дискреције ради, као уосталом и све

друго  што смо радили и што ћемо радити, требало би

истом том дискрецијом бити обележено, додао је) био

је договорен за рано после подне једног сунчаног кас-

нојесењског дана године двехиљаде и петнеасте, ако се

не варам. На сугестију господина Марјана требало је

да се сретнемо у такозваној таверни Стари храст у

Земуну, која се налазила у појасу код ресторана Ша ран,

горе према Гардошу, и која је била идеално, никад пре-

натрпано место, нарочито на горњем спрату, где се

могао водити било какав дискретан, интиман разговор

без страха да ће нас неко чути. Ја се сложих и са вре-

меном и са местом; викендом увече скоро никад не

излазим, јер су то по мени термини резервисани за

народ који је радом зауздан па сходно томе и жељан

сваке врсте забаве, а то је фела мени страна и одбојна,

и да будем сасвим искрен, ни као млађи нисам био

љубитељ ноћних излазака; некако сам по природи био

више дневни тип, чак, јутарњи рекао бих. Читавог свог

живота будио сам се рано ујутро и животан био до кас-

ног послеподнева, и сву бих своју животну енергију

исцрпео до тада, тако да ми до предвече и увече није
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више преостајало енергије ни за шта, а поготово нисам

имао енергије за такозвану социјализацију, која ми је у

била напорна, нарочито у сусретима са непознатим

људима. Место ми је такође било потаман, јер сам

Земун волео, нарочито Кеј поред реке, који сам небро -

јено пута обишао уздуж и попреко, још у доба кад

обала реке није била претворена у прости туристички

сајам, без икакве душе, како се то обично каже. 

Срели смо се у тачно договорено време и испоста-

вило се да је господин Марјан био у праву: Стари

храст је у овом нашем термину био заиста готово пра-

зан, а на споменутом горњем спрату, нашли смо пријат-

но ћоше у самом дну просторије, скоро невидљиво, у

пријатном полумраку. Чуо се однекуд тихи четбејке-

ровски џез и ја сам се, уз пола милиграма Xanaxa који

ми је управо прорадио, осећао заиста пријатно, с обзи-

ром на ову напету и за мене сасвим нову ситуацију.

Испоставило се да је господин Марјан културан, леже-

ран мушкарац,у својим раним педесетима, угодно

попу њен, како се то обично каже, никако дебео, нити

најмање феминизиран, са незаобилазном обријаном

главом и уредном брадом. Први утисак је био да се

ради о једном срдачном и добронамерном мушкарцу,

или сам ја можда жудео да буде тако, у сваком  случају

даљи развој догађаја показао је да се  нисам преварио.

Па ипак, иако је ово требало да буде необавезан први

сусрет и упознавање двојице мушкараца који у тајно-

сти жуде за додиром мушког тела и сексом, господин

Марјан се након неколико уводних формалних речени-

ца упустио у неку врсту монолога, скоро исповеди, у

којој као да за мене није било места. Обично за туђе
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исповести немам много живаца, али деловања Xanaxa

у комбинцији са црним вином и сама специфичност

ситуацији, учинили су да ми буде сасвим свеједно, а и

прича мог новог пријатеља и потенцијално првог

љубвника била је сасвим занимљива за слушање. 

Након рата, причао је Марјан, доселио сам се у Бео -

град, не због неког посебног разлога, нити због неких

веза, него можда управо упркос томе, зато што овде

нисам никог познавао, и наравно, зато што је Београд

био и остао највећи град на  овом језичком подручју.

Изабрао сам  га, рекао бих, рекао је Марјан, зато што

се у великом граду човек може лако изгубити, сакрити

од света, остати неприметан и анониман, што ми је

изузетно одговарало. Далеко од некаквог богатства,

био сам довољно ситуиран да себи обезбедим кров над

главом и пристојан живот; бавио сам се и данданас се

бавим ситним мешетарењем без много ризика, које ми

омогућује слободу, прецизније, независност, до које ми

је необично стало. Неког егзистенцијалног страха,

нисам имао, нити имам, и то сматрам, могу слободно

да кажем, чистим луксузом. У последњих неколико

година имао сам слободног времена и ствари које сам

желео да урадим на претек, па ако је истина да је време

новац, или новац време, у шта сумњам, рекао је, онда

себе слободно могу да сматрам богатим човеком; једи-

но што је моје богатство изражено у супротној валути

од оне уобичајене. Иза себе сам имао два бездетна

брака без љубави, који су трајала укупно нешто више

од десет година; након свег тог константног неразуме-

вања, крвења и ратовања с кратким предасима страсти

и склада, одлучио сам да се више не петљам са жена-
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ма, а нарочито брак није долазио у обзир. Потомство

ме ни у ком облику никад није занимало. Тада је насту-

пило једно доба туге, потиштености  и усамљености,

депресије можда, како се тај душевни бол научно

дефи нише, али поклопио се тај период и са открићем

интернета, који је унео истинске промене у мом већ

описаном јадном животу. Интернет сам првобитно

открио посла ради, откривши да се може анонимно

мешетарити и посредовати у скоро свим врстама

пословања, и ја, који сам увек, кад се о послу ради,

строго био у ниској зони ризика, да тако кажем, одно-

сно никад нисам дозволио да ме евентуални профит

повуче за собом, открио сам да се из властите фоте-

ље и властите анонимности може остварити једна

сасвим лепа егзистенција. Али, некако успут, сасвим

ненамерно, открио сам и нешто друго; схватио сам да

се, као што рекох, из властите фотеље и властите ано-

нимности могу упознати многи људи, различитих

склоности и афинитета, а ја сам одувек фантазирао о

сексу с мушкарцима, премда никаквог искуства још

нисам имао. На интернету се могло наћи мноштво

мушкараца сличних мени, који су били фантасте секса

са мушкарцима, али и оних других, но, о томе ћу ти

касније причати. Показало се да је неуспоредиво лакше

упознавати се са мушкарцима преко интернета, него

улазити у компликоване игре са женама, које су увек

непредвидивог, често лошег исхода. Да се разумемо,

далеко од тога да ја и дан данас не љубим пичку, али тај

мушко-женски однос који је вазда напет, пун трзавица

и трења, константна некаква борба, постао ми је напо-

ран и одбојан преко сваке мере. И пре брака, па и за
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време, и касније, имао сам сасвим пристојан број

девојака, младих жена, зрелих, па и старијих од мене,

и увек је присутна била та негативна напетост која ме

је посебно раздраживала и чинила ми живот горким, и

апсолутно је био праву Ниче, или који год други аутор

то да је изрекао, да бракови не пропадају због недо-

статка љубави, него због недостатка  пријатељства, то

је једна велика тајна и велика истина која је истински

примењива на односе мушкараца и жена. И тако сам,

већ у својим зрелим годинама,  ушао у свет, који је за

мене био сасвим непознат, као једна страна земља - пре

него наставим, рече Марјан, буди тако љубазан па ми

дозволи једну малу дигресију. Када сам рекао да сам

фантазирао о сексу с мушкарцима, и када се то деша-

вало, искрено сам живео са једном дозом кривице, мис-

лећи да се ради о некаквој аномалији. Но сада, не да

мислим, него знам, да сваки мушкарац фантазира о

сексу с мушкарцем, ако ништа друго, оно барем једном

у животу, у то можеш да будеш сигуран. Својевремено

ми је неки тип, прилично плитак, изашао са глупим

ставом; рекао ми је нешто у смислу: замисли да про-

баш секс са мушкарцем, па да ти се допадне, какав би

то ужас био. Божемесачувај, замисли ту свест, тај нао -

паки резон, замисли живот у таквој кожи. Такво сулу до

размишљање је нарочито карактеристично за ове наше

просторе, где сви људи, и мушкарци и жене, имају

тешке проблеме у перцепцији властите сексуалности,

просто се не сналазе у њој, њих то плаши. Нарочито

кад је у питању класични балкански насилни хомофоб,

и не само балкански, да будемо отворени; то је тај што

иде да млати педере и то скоро увек у групама, пошто
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он у првом реду мора да умлати педера у себи као вола

у купусу, јер не зна како да изађе на крај с њим. И то је,

ако допустиш, реципрочно; бруталност, насилност и

плиткоумље једног типичног хомофоба права је мера

његове неспособности да се носи са властитом бисек-

суалношћу, ако ништа друго, јер свако је људско биће

бисексуално у одређеној мери, то је бар јасно као дан.

Здравом разуму је то кристално јасно, балканоиду и

динароиду и још некима никако. Елем, извини на овој

малој спекулацији, но ипак то се мора изрећи. Значи, ја

у новом свету, на страној земљи, сам, само са голом

жељом, с којом не знам шта бих. 

Питао си ме јесам ли искусан. Иако сам током ових

последњих пар година имао разне врсте односа са

можда стотињак мушкараца, наравно, не мислим на

чисто физичке односе, и разговор и размена мишљења

и размена фотографија, уосталом, може да буде однос,

ипак не бих рекао да сам искусан, ако бисмо причали у

стриктно хомосекуалном смислу. Уствари, ја се и не

сматрам хомосексуалцем, педером, ако ћемо већ да

улазимо у стегу дефиниције. Да, педер, то је та реч an

general, прилично ружна, мора се признати, ружно

звучи и само што не призива некакву срамоту и прљав-

штину; чујеш је од малих ногу и она одувек за тебе

значи мрак, прљавштину, срамоту и забрану, без обзи-

ра, копрца ли се у теби нека страст или не. Сада се

много тога променило, у задњих двадесет година,

имамо тај елбиџити покрет или како се већ зове, имамо

чак и геј лоб, мада верујем да је такав одувек постојао,

и саму ту реч геј, која некако неутралише прљавштину

која нам стиже од педера и уводи нас у свет скоро па
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невиних несташлука, друштвено малтене па прихваће-

них. Тако да, што се искуства тиче, рекао бих да је

искусан онај који је успео да изгради и дефинише свој

сопствени укус и нашао сродну душу у складу са њим,

што се мени нажалост није десило. Ја сам тај укус

донекле изградио кроз одређени број односа са разним

врстама типова, али никад нисам наишао на сродну

душу, никад нисам ушао у дубину где би емоције поче-

ле да раде, него сам пливао по површини, у јефтиној

страсти која кратко траје и брзо се заборавља. Мислим

да сусрет у некој прљавој канцеларији препуној кар-

тонских кутија и међусобно дркање и пушење на брза-

ка, без иједне речи, с неким мутним типом, нису секс,

и за мене тако нешто није вредно излажења из куће,

премда је често било, да будем искрен, дај  шта даш,

само да се пожуда примири. У том смислу, сретао сам

се са многима и, иако то није оставило ама баш никак-

вог трага, кроз такве промашаје ја сам се донекле фор-

мирао и дефинисао, ако могу тако да кажем. Група и

подврста има мноштво, и као што би се рекло да неки

мушкарац има одређени, посебан укус по питању же -

на, неко воли пуније, него мршавије, неко млађе, неко

старије, неко са већим грудима, неко са потпуно равни-

ма, неко плавуше, неко црнке, тако је могуће да и муш-

карац има одређени тип мушкарца, само што ту има

пуно, пуно више нијанси, стога, као што рекох, рећи за

неког да је хомосексуалац, педер, или геј, још увек не

значи скоро ништа. Мушкарац може преферирати ре -

ци мо хермафродите, мушкарац може преферирати же -

ну у чијем телу је закопан мушкарац којему се свиђају

мушкарци, или мушкарца у чијем телу је закопана
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жена која по природи ствари воли мушкарце, али ајде

да идемо толико далеко; иако ми млађи људи нису

нешто привлачни, провео сам неке лепе тренутке са

сиси дечацима-девојчицама, понекад су били и више

девојчице него дечаци, знало је бити узбудљиво и са

комплетним мушкарцима, који су се узбуђивали од

главе до пете обучени у женску одећу и нарочито воле-

ли да их се ословљава у женском роду, такве ствари

могу да ме привуку. Оно што знам и што сам знао од

самог почетка јесте да ме никако не привлаче отворе-

ни, класични педери испод тридесет година, фемини-

зирани, избријани, и поврх свега још такозвани спорт-

ски типови, тога сам се грозио. Такође сам временом

открио нешто што ми је било скроз непознато, а то је

да је огромна већина тих људи изразито пасивне при-

роде, субмисивне, а то је увек помало незгодна особи-

на: то су особе које воле да се дају, да се предају до

краја у наступу ради-са-мном-год-желиш, но увек је то

по њиховој жељи, по њиховој вољи, и у томе их видим

у неку руку као наредбодавне, што мени никако не

одговара; истовремене ме било каква врста грубости и

неких тешких перверзија тотално одбија. Тако сам

некако открио да сам читаво то време играо погрешну

улогу, био сам углавном доминантан, такорећи против

своје воље, са мушкарцима који су на разне начине

желели да буду подређени, и иако ме је то донекле

узбуђивало, никако ме није задовољавало. Због чега

постоји тако огроман број мушкараца који воле да се

подреде, да буду послушни и пасивни, то мени никад

неће бити јасно, али сам временом схватио да сам и ја

један такав, субмисиван, вољан да се предам, без икак-
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ве иницијативе, наравно, искључиво и само кроз секс,

није баш да бих неком да перем ноге, рекао је господин

Марјан. 

Причао је он тако још, опширно, искрено и страсно,

а ја сам у међувремену у тоалету узео још пола мили-

грама Xanaxa и лагано га заливао црним вином и сад

сам још само чуо његов глас, утонувши у неке своје

мисли, размишљајући како секс додуше има сврху раз-

множавања и заиста јесте со живота, али је и на неки

начин постао прецењен, или подцењен; какгод, негде у

скали људских задовољстава између шопинга и спорта,

и последње чега се сећам јесте да сам имао јасно сазна-

ње да сам у том специфичном тренутку једино био

погрешна особа на погрешном месту.
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Приватна историја





ноћ уСРеД зиме

Пролетос је на једном планинском узвишењу у

Србији пронађен већ распаднути леш мушкарца сред-

ње доби без икакве идентификације. Мештани ретких

села у том подручју потврдили су у краткој истрази да

су познавали тог човека који је с времена на време

обављао ситне и једноставне послове у замену за хра -

ну или преноћиште у току зимских месеци. Потврђено

је да је мушкарац, стар око педесет година, очигледно

градског порекла и невешт у сеоским пословима, на

том простору боравио скоро две године. Мештани су га

описали као особеног, али безопасног: нису били у

стању да дају више информација о њему, на пример,

нико није знао како му је било име, а по нагласку су

веровали да није био из ових крајева, те да овде није

имао никакве својте. Леш је пронађен у некој врсти

скромно направљеног склоништа од дрвећа, а у близи-

ни су нађени и следећи предмети који су очигледно

при падали покојнику: секира, нож, тестера, неколико

пластичних боца и металних посуда за храну, те ранац

са неколико књига и две дебеле свеске у кожном пове-

зу које су биле исписане нечитким рукописом, тексто-

вима у којима на први поглед није било никаквог смис-

ла. Такође, поред покојника, који је очигледно преми-

нуо услед смрзавања, у пластичној кеси пронађен је

нотес у којем је писало следеће:
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Убијен у појам од самих почетака своје егзистенци -

је, провео сам читав свој живот окружен кретенима, и

на прсте једне руке могу да избројим људе које сам

упознао током живота, а да су били чиста срца, а још

мање сам видео добрих дела којима би сама доброта

била сврха, а не прорачунатост и интерес. Моји су

родитељи били пореклом сељаци различитих нацио-

налности, истерани са својих огњишта због немаштине

у град, и тако сам ја, син јединац, постао први од те

мале удружене породице који је рођен у граду. И сами

моји родитељи, мајка учитељица у нижим разредима

основне школе, а отац војно лице, дакле служинчад

власти најгоре врсте, својски су се упирали да буду,

барем по спољашним ознакама, грађани, и не могу да

кажем да нису имали способности да се адаптирају на

градски стил живота. У то доба, као и уосталом, без

припадности тренутно владајућој и уједно јединој

поли тичкој опцији, није се могло напредовати у друшт-

ву и моји су родитељи били ватрени заговорници тако-

званог комунизма и њему припадајућег соција лизма,

иако, то сам већ врло рано приметио, без икаквог жара

и истинске преданости; само зарад напретка и власти-

тог пробитка они су се прилагођавали друштву, као и

већина осталих који су били амбициозни. Мој отац је,

по природи ствари, као војно лице, често мењао место

службе, што се подударало са његовим напредовањем

и тако сам до свог пунолетства већ обишао скоро чита-

ву тадашњу Југославију, од Ниша и Суботице, преко

Бањалуке и Тузле, Сплита, Винко ва ца, Вараждина и

Марибора, па све до Београда, који је претпостављам

био круна његове каријере, јер се више и даље није
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могло ићи. Мајка је била и остала учитељица и у сва-

ком граду у којем смо живели, увек је налазила посао у

року од неколико дана, што није било нимало чудно за

супругу војног лица у успону и на линији владајуће

политике. Ја сам се у свакој од тих средина једва сна-

лазио, сти дљив и повучен, тешко сам се уклапао у нове

средине, и од раних дана постао сам жртва такозваног

вршњачког насиља у време када тај термин још није ни

постојао. Школа је за мене била један пакао заглупљи-

вања и малтретирања, а изван шко ле, код куће, пакао

заглупљивања се настављао у недоглед. Оба су моја

родитеља полагали велике наде у мене са свешћу да се,

осим припадности владајућој структури, једино кроз

такозвано образовање могу остварити амбиције, али ја

сам још пре пунолетства, без икакве амбиције, напу-

стио школу и сваку идеју о школовању. Већ ми је у то

време било јасно да образовање нема ама баш никакве

везе са присилним школовањем, које је спроводила

моја мајка у нижим разредима основне (обавезне)

школе, нити да образовање има везе са обучавањем за

неки посао, јер ме нити рад нити било какав посао

нису нити најмање занимали. У то доба, негде почет-

ком осамдесетих, отац је већ имао висок ранг и углед у

војсци, а мајка је била његова часна пратиља, док сам

се ја срозавао у њиховим очима у једног беспризорног

типа без будућности, према речима мог оца. Па ипак,

према мом чврстом уверењу, презрео сам присилно

школовање и обучавање за било какав рад или посао,

који сам сматрао чистом проституцијом, понекад при-

силном, понекад добровољном. Већ сам тада потпуно

самоинцијативно читао књижевност, поезију, филозо-
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фију и психологију, и наравно да већину од тих ствари

нисам ни разумевао, али сам, чи ни ми се, посматрајући

свет око себе, а то је била Југославија пред крај осам-

десетих година, кад се рат већ, сасвим лагано, готово

криомице, припремао, угла вном трагао за делима чији

су аутори били опоненти овог опортуног и јадног кре-

тенског бивствовања које људски створ животари ево

већ најмање пет хиљада година писане историје, а да се

ни у једном тренутку није усудио рећи НЕ, ово је

погрешно! Пар година пред сам почетак рата систем

којем су моја мајка и мој отац служили верно, искљу -

чиво зарад својих амбиција и успут кроз године стекли

сасвим солидан положај у друштву и њему припа-

дајуће своте новца и разне покретне и непокретне имо-

вине, у потпуности се урушио и уступио место разним

такозваним националистичким опцијама, што није

била новост за моје родитеље, нарочито за оца, који је

као војно лице релативно осетљивог положаја увек

имао приступ информацијама за које обичан свет још

није знао, тако су се моји родитељи, без неких већих

напора, прилагодили новонасталој ситуацији и изабра-

ли страну, па према томе и начин мишљења који је, с

обзиром на њихову позицију, био одговарајући и про-

битачан. На своје очи сам пос ма трао како се рат при-

према далеко од терена на којем ће бити вођен, и како

се руља од народа преко ноћи преобраћа у нацију глад-

ну крви. Да је национализам који се још понекад зове

и патриотизам уточиште после дњег шљама и багре, то

сам знао одавно, али кад сам такорећи уживо видео тај

механизам од оживљавања такозваног националног

осећаја на три стране који се убрзо изродио у масовно
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клање, није ми преостало ништа друго него да се спа-

кујем и одем што даље из овог кавеза глупости и кре-

тенизма. Ишао сам по Европи пуне четири године

уздуж и попреко са наивним мишљењем да је Евро -

пљанин цивилизован, разуман, културан и доброду-

шан, за разлику од балканског идиота који се за месец

дана од такозваног обичног мирног грађанина може

кроз ратнохушкачу пропаганду претворити у лопова,

крволока и убицу, но убрзо сам схватио да је и Евро -

пљанин, као уосталом и било које просечно људско

биће, једнако бездушан и мизеран, поткупљен од вла-

сти кућом, аутомобилом, женом, телевизором, сатом,

храном и свом силом разних играчака, те да му је, као

и мојој мајци и мом оцу, властити пробитак и интерес

на првом месту. Где год да сам био, у Паризу, Бечу,

Лондону, Лисабону или Барселони, видео сам исто,

исту јадну мизерну глупост, исто плитко и јефтино

проћердано животарење, и тада сам на једној плажи, у

Барселони, на којој сам се пробудио ни не знајући где

сам био пре тога, доживео нешто налик на епифанију

или просветљење, нешто што сам одавно знао, али овај

пут ми се указало тако рећи изнад знања, а то је чиње-

ница да је овај живот само сан, прецењен сан, да је

људски створ зао и глуп и да једноставно не желим да

имам ишта с тим. Већ сам пре тога престао да читам,

јер више, по мом мишљењу, није било књиге која би

имала шта да ми каже, а читање за мене никад није

била забава, и убрзо након тога, одлучих да се вратим

у Југославију, прецизније у Србију, или како ли се већ

звала та држасва у том тренутку; пар година након рата

који је читав овај простор загадио као кугу и омогућио
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новим, младим тек формираним крволоцима да пре-

узму власт у своје руке, наравно, у сарадњи са носи -

оцима пређашњег система који су сада наступали у

новом стилу, у складу са владајућом реториком и про-

пагандом. Ко није био преклан, ко није био убијен, ко

није био унесрећен и излуђен, ко није био расељен, тај

је свакако, ако ништа друго, украо нешто за себе, а онај

амбициознији, сишао са неког села попут мојих роди-

теља, зграбио је себи и неки положај и обезбедио

друштвену сигурност и живот се наставио као да ничег

пре није ни било. Вратио сам се само због једне ства-

ри, а то није била пука носталгија која је за ме сасвим

непознат појам, нити због родитеља о којима нисам

ништа знао, нити ме је било брига за њих, него због

језика којим сам говорио и чији ми је недостатак у

Европи толико недостајао да ми се то чинило као

истински хендикеп. Првих сам година живео искључи-

во у великим градовима. У Ријеци, Загребу и Београду,

јер су ме села и паланке застрашивале као места у

којима се истински започиње сваки покољ, но како се

градови у међувремену напунише сељачинама најгоре

ратнопрофитерске врсте, нисам више могао да дишем

тај ваздух заједно са њима, осим тога, у једном таквом

великом граду, након тако великог покоља какав је био

рат у Југо славији, дневно сам могао срести барем пето-

рицу убица, кољача и лопова, сада пристојних адапти-

раних грађана, те одлучих да одем негде где заиста

могу да будем сам. И тако стигох до ове планине, до

ове шуме, већ одавно одрођен од људи, знајући да са

својим скро мним, углавном градским знањима, нећу

моћи дуго да изађем на крај са суровом природом, да
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нећу моћи да задовољим нити основне потребе, али

некако сам знао да ми другог пута нема, и био сам

сасвим помирен с тим.
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у ПотРАзи зА изгубљеним вРеменом

Дуго сам времена легао рано.

Са заласком сунца било ми је природно да прекинем

дан и легнем у кревет, лети касније, а зими, много,

много раније. Нисам спавао, али сам размишљао о про-

шлости. Сада могу слободно да кажем да је то било пре

пуно година, иако се простор, време и љубав нису

никад срели. Никад немам сасвим потпуну слику места

на ком сам одрастао, а призивам је у сећању непреста-

но, јер то место нећу никад више видети, не због неких

техничких ограничења, него зато што то место више не

постоји. Имам само те крпе и отпатке прошлих дана

које су ми се због неког разлога учауриле у сећању;

питам се зашто баш те, а не неке друге, јер проживео

сам и друге ствари, а не само оне којих се сећам.То ме

понекад, врло често, у потпуности опседа. Дугачка и

равна улица на рубу града, у предграђу, са чије су обе

стране поразбацане куће, углавном нешто мало боље

од кућа радничке класе и сиротиње. Једна од тих кућа

је и наша. 

Па онда, звук мотора аутомобила који би ноћу

проју рили испод мог прозора, изненадан и брз блесак

светла, па затим страх од нечег неочекиваног. Након

тога не бих заспао до јутра. 

Па онда шума! Да ли би свет могао да се подели на

природу и оно вештачко, створено људском руком, па
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према томе и самим тим мање вредно? Шетња шумом

у разбуктала летња предвечерја, кад је већ скоро време

за спавање, а напољу је још увек светло. Мир, и мирис

траве, или сена. Сада морам добро да се увучем и про-

вучем кроз читаву ту збркану гомилу утисака да бих

дошао до тих блажених мириса, али кад их се дочепам,

не испуштам их дуго. Да је мирис потицај на сећање,

тако се говори, но мени требају друге успомене да бих

се сетио мириса. Додири, додир руке једне од мојих

старијих рођака, имала је дугу црвену сјајну косу и

танке руке, мирис њене косе и мирис њене коже, то је

све што тражим. Сећам се њеног врата, у ствари

девојчица још, мени је била све. Па онда, моја мајка,

пере ми руке стално у некаквом мени непознатом стра-

ху од прљавштине, купа ме, каже, а сада ћемо да опе-

ремо китицу. Миловања, нежност, па опет нежност, па

онда погледи из сенке пуни несхватања, и најзад,

наслућивање скорог одласка, или доласка, свеједно. Је

ли било лепо, то се увек пита. Не знам, имам све те

слике, успомене и сећања у глави, као што се каже, у

свести, у лименој кутији од колача која је стара сада

већ изгледа више од хиљаду година. Али, временом,

ређе их призивам, или ми ређе долазе, а и не могу да

схватим шта покушавају да ми кажу. Као да су то слике

неког другог, не неког другог живота неког другог

човека, него неког мог живота, паралелног са оним

стварним, који се одвијао по страни. Посматрам то без-

азлено дете с преваран тским осмехом – ја, не никако,

то мора да је неко други. Понекад мислим да је живот,

а не стварност, негде између тих слика: на једној сам ја

у кратким панталонама и незаобилазној морнарској
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мајици, загрлио сам нашег пса који је већи од мене, на

другој су моја мати и отац, седе једно поред другог,

загрљени, рекло би се, пре мене. Након што дуго вре-

мена гледам у те фотографије, помишљам да се права

истина налази између њих, не између онога што поку-

шавају да представљају, него између онога што заиста

јесу, неки међупростор између стварности, живота, сна

и фантазије, ожиљак у вечности. 

Па онда, јуче, док сам се бријао. Засекао сам се мало

по врату, по оном делу где је кожа најосетљивија,

нисам осетио ништа, никаква бол, али крв ми слевала

у танком млазу низ груди. Помислио сам, значи тако је

то, смрт, то не боли, то се не осећа. Помислио сам како

сам се очајно срозао и да бих морао да учиним незами-

слив труд да дођем до оног стања које би се сматрало

природним. Напор да се буде природан! Дошло ми је

да разбијем огледало, и као у филму, да самом себи

пресечем грло и да гледам како ми крв шикља из врата,

или да барем самом себи опалим једну добру шамарчи-

ну. Да осетим мало бола, јер и бол испуњава празнину

коју смо приморани да трпимо. (Јесам ли ја то споме-

нуо душу?) Јесам ли несрећан, питање је реторичко.

Јесам, али не онако како бих желео да будем несрећан.

Несрећа је ту готово стално, природно стање, да тако

кажем. Мислим на све оне блажене људе који на спава-

ње одлазе гладни, који немају кров над главом; мислим

на срећнике које живе у сталном страху и немају вре-

мена да размишљају о несрећи, јер је они живе. 

Има несреће и у луксузу, без догађаја, добро ушуш-

кане и осигуране патње? 

Рођење, школа, посао, смрт, све је речено и описано,
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али ипак старост није споменута, старост која је веш-

тачки одржаван живот, ни за шта. Претпостављам да је

тако и код других, али није одувек било тако. Након

раног детињства дође младост, откривање ствари,

поређења, очекивања, узбуђење пред спавање, јер ће

сутра да се деси нешто лепо. Па онда фантазије, слобо-

да, снови, слобода, путовања, па онда опет природа и

опет жене. 

Био сам тада на мору, у неком скромном хотелу, пан-

сиону пре, пред крај лета, с једном младом женом.

Била је старија од мене, али још увек млада. Сенке у

уским улицама малог места још увек незагађеног

туризмом, дуга лења преподнева, па послеподнева у

затамњеној соби, мокри и луди од додира. Вечери смо

проводили међу људима, да се повратимо себи, па онда

ноћ, и опет два тела као једно. Каже се да је то љубав,

али то траје кратко. Кад је љубав у питању не требају

нам велике катастрофе: рат, пожар, земљотрес, смрт.

Несрећа неће доћи споља, она је садржана у нама

сами ма; окаменимо се у љубави, уморимо се од љуба-

ви, навикнемо се, заситимо се, досади нам, понављамо

исте радње, све исто као и пре, али више ништа није

исто као пре, јер више нема жеље, нема више заноса, и

само је још питање како се извући из тога, како побећи.

Понови се то касније и са неколико других жена. Иста

прича, исти осећаји, само други декор, и временом

траје све краће и краће, док се сасвим не потроши, а

самозаваравање се тешко и споро учи. И тако то дође.

Ако човек има срећу или несрећу да довољно дуго

поживи, да се сасвим потроши, и ако није светац или

психопата, мора да се дочепа некаквог вештачког сред-
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ства за одржавања живота, иначе ће сам себи пререза-

ти грло првом приликом, пуцати у уста, скочити са бал-

кона, било шта. Добар осећај самог себе постаје прио-

ритет, све остало је мање важно, такође, добар осећај

самог себе мора се огледати у другима: не вредимо

ништа ако нам се други не диве и завиде нам, а понај -

боље је кад нас се боје, тако то мора. Па онда, историја,

кошмар из којег не знам како да се пробудим, и питам

се, јесам ли негде погрешио, или је свачији живот

такав, иде лагано, лагано према свом крају, и увек је

промашен и бесмислен. Деца, потомство, лака превара

да људско биће себе разуме као бесмртно, само зато јер

је направило некакав меснати, ружичасти продужетак

самог себе; тешко могу да се помирим с тим. Но, сада

то није ни важно, јер знам да нисам ништа погрешио,

јер знам да ово јадно ја нисам ја, оно је саздано од тих

насумичних догађаја, од тренутка кад су моја мати и

мој отац ишли поред реке, ове мисли и ови осећаји

нису ја, ово је један живот који је, као и сваки други,

плод низа случајности, могао је да буде и сасвим дру-

гачији и, најзад, кад подвучем црту, понављам, ја знам

да ја нисам ја, и чак и више од тога, у мојој књизи пише

да ја не постоји, и онда ме више и нема, као што и

јесте.
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ПАСЈе СтАзе

У једном тако типичном насељу која су се система -

тски градила на рубовима великих градова крајем ше -

здесетих и почетком седамдесетих година, у добу

кому нистичке владавине, живео је мушкарац, очиглед-

но самац, који је годинама изводио свог пса у шетњу

увек у одређено време, ујутро после девет, поподне око

два и касно увече после десет сати. Псето, класичан

примерак уличног мешанца, додуше нешто веће од

просечног, у потпуности црно, увек је ишло невезано и

увек пар корака испред гоподара. Мушкарац, средњих

година, ни по чему посебан, држао се у великој мери

по страни, и то можда беше једина особина која га је

издвајала у овој новонасталој заједници која је форми-

рана углавном од градске сиротиње која је коначно

добила свој кров над главом и народа који је због оску-

дице био приморан да напушта села. Као што већ

рекох, насеље (бетон, дугачке четвероспратне зграде,

солитери, неколико клупица, нешто јадних травнатих

површина и нешто налик на спортско игралиште),

налазило се на рубу града иза којег наизглед није

постојало ништа, сем пространих ливада, исушених

ру ка ваца и шуме у даљини, такорећи ничија земља,

ником потребна. Насеље, које се још иронично назива-

ло и спаваоницом било је као невидљивом жицом огра-

ђено од остатка света. Мушкарац и пас нису излазили
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само у прецизно одређено доба дана, него су се крета-

ли и одређеним путевима, никад асфалтираним прола-

зима, него преко јадних травњака све до невидљиве

тачке када би изашли из насеља и изгубили се дубоко у

природи. Изгледало је да човек не бира пут којим ће

ићи, него да пушта животињу да га води и утабали су

својим ходом неколико таквих стаза; чинило се то као

да су насумични правци, али да сте погледали из авио-

на, или да сте ишли тим стазама више пута, као што

сам ја ишао из чисте радозналости, уочили би сте неки

чудан ред у њима, као да су стазе биле формиране тако

да се избегне било шта људско и да се на најлашки и

најбржи начин изађе из тог новосаграђеног логора у

који су људи били добровољно утрпавани. Те су шетње

трајале дуги низ година, сваког дана, ујутро, поподне и

касно увече, у пролеће и у лето, по јесени и по зими, и

заиста та ненаметљива анонимност није могла остати

непримећена од стране осталих становника модерног

логора – спаваонице. Иако никад није био виђен у раз-

говору с неким, никад ни у каквом контакту, или можда

баш због тога, овај је самотњак неминовно привукао

пажњу многих и чула су се разна говор кања на све

стране која су, по мом скромном мишљењу, била све

саме бесмислице и баљезгарије. Причало се да је нека-

кав странац – шпијун, да је педофил и силоватељ и

уопше манијак an general, да ради за полицију, да про-

даје и препродаје дрогу, да је хомосексуалац, да је

лопов и да нигде не ради јер по цео дан шета кера, и

још којешта, већ према мери и машти и пакости злих

становника – но једно је било сигурно, сви су га, гото-

во са гнушањем избегавали, што је, мислим, и био
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његов циљ. И трајале су и трајале те шетње дуго, та

рутина чији сам неми сведок радо бивао; јутра, попод-

нева, вечери, пролећа, лета, јесени, зиме, а онда се по -

че тком једног лета мушкарац на стазама почео појав-

љивати сам, без пса. Можда је то и неко други видео,

чисто сумњам, али ја сам, као истински добронамерни

посматрач овог усамљеничког пара, приметио време-

ном да се спорије крећу, да пас посустаје, на необичан

начин постао сам свестан чињенице да пас стари брже

од човека, па сам према свему томе утврдио да је пас

угинуо, али, мушкарац је наставио по стазама које је

пас утабао за њега. Мушкарац је тако наставио сам до

дубоко у зиму, а онда се више ни он није појављивао.

Из поштовања према овом чудном и дивном пару,

нисам се распитивао шта је могло да се деси с мушкар-

цем, али слутио сам да је овде, у овом логору ограђе-

ном невидљивом жицом, у којем људи добровољно

животаре, овај човек је био само физички присутан,

док је духом и душом са својим псом уистину био на

неком сасвим другом месту. Утабане стазе су остале

још дуго и ја још и дан данас са својим псом идем у

шуму, што даље, колико год могу.
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вРт СећАњА

Недавно сам срео познаника којег нисам видео више

од двадесет година и који ми је управо у једном даху

испричао како је допутовао у Београд само на неколи-

ко дана да би обишао своју кремирану мртву родбину

чији је пепео разасут на Новом гробљу у такозваном

Врту сећања који се још помпезно и перверзно назива

и Колумбаријумом или Розаријумом.

Тај врт, рекао је познаник, омалени је ружичњак

неправилног облика са зидом од цигле и камена огра-

ђен од остатка гробља у којем се још поред осталог,

налазе и квартови перверзних назива као што су

Костур ница, Алеја Великана и Алеја Заслужних грађа-

на. Сам Врт сећања, који се још због некакве сврхе

назива и Колумбаријумом или Розаријумом истини за

вољу није непријатно место, рекао је; исечен је и пове-

зан са свих страна уском стазицом од макадама и

верујем да већи део дана ту влада пријатна хладовина,

јер се налази у крошњи неколико стабала чемпреса,

бреза, или кестена можда, не знам заиста, у дрвеће се

никако не разумем, нажалост.

Не знам јесам ли ти причао икада о томе, рекао је,

али сва мени знана родбина, преци да тако кажем, њих

деветнаест душа, спаљени су ту мало ниже, у навод-

ним капелама, а касније је њихов пепео усут у некакве

тубе, ту у том ружичњаку званом Врт сећања.Од неких
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сасвим удаљених рођака које једва да сам знао, па

преко стричева, ујака и тетака, две баке и једног наро -

чито ми драгог деде, па све до моје мајке, која је умрла

последња у низу, у пролеће хиљадудеветстодеведесет и

девете, усред америчких терористичких напада.

Умирало се тако у неправилним размацима, у току три-

десетак година, и свако од њих завршавало би се на

исти начин: мизеран помен у вазда хладној капели уз

незаобилазни Албинонијев Adagio, па онда церемо-

нијално спуштање сандука прекривеног цвећем и вен-

цима у спалионицу, ако се не варам да се то тако зове,

и онда, након десетак дана, у већ споменутом Врту

сећања, којег још из неких разлога зову и Розаријумом

или Колумбаријумом, мала групица преживелих, у

присуству два типична гробљанска физикалца, који би

донели урну на којој је писало име покојника и у некак-

вој театралној гести је отворили, ваљда као знак дока-

за да се у урни налази оригинални пепео мртвака, и

најзад би тај пепео био сипан по ружичњаку, или мис-

лим у некакве тубе, не сећам се више тих појединости,

рекао је. Наравно, бакшиш је био још мало па обаве-

зан, скоро као код собара у хотелу.

Дошао сам рано ујутро и купио деветнаест сасвим

солидних свећа, са идејом да не испаднем шкртац, и

палио их једну по једну, у покушају да се сетим сваког

појединог покојника, са достојанством, како се то оби -

чно каже, али имао само збрку у глави. Тај ритуал па -

ље ња свећа извео сам сасвим пригодно, никако из

нека квих религиозних разлога, јер, иако себе сматрам

богобојазним људским бићем, организована религија

је за мене најтежи облик такозваног легализованог
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кри минала и напросто се ње ужасавам, као и свега што

иде уз њу. Организоване религије се ужасавам исто као

што се ужасавам војске и полиције, које су наравно

исто тако облици легализованог криминала, поред на -

уке, наравно, која није ништа друго него религија но -

вог доба и слушкиња војске.

Након обреда са свећама сео сам камену на клупу,

која се налазила на самом улазу и само сам још раз-

мишљао о томе како ћу прехладити тестисе. И тек тада

приметих да су по врту разбацане некакве табле тро-

угластог облика, попут рекламних паноа каквих се

сећам још из прошлог века. Биле су те табле испуњене

именима мртвих, односно спаљених, чији се пепео

наводно нала зио управо под мојим ногама. Није ту

било ничега монументалног нити достојанственог,

напросто списак имена по годинама, најобичнија листа

– претпостављам да се у укључену цену и није могло

добити много више. Није поред имена мртвог стајала

чак нити година рођења и смрти, само обична листа,

као што сам већ рекао. Избројао сам према тим табла-

ма смрти да се током година у Врту сећања или

Колумбаријуму или Роза ријуму, на тих педесетак мета-

ра земље, накупило пепела од неколико хиљада

мртвих, а засигурно их је било и много више, помислио

сам. Помислио сам да у тој поплава мртвих мојих

деветнаест мртвих, којих се једва сећам, не значи ама

баш ништа и већ је почело да ми смета да их називам

својима, као да су мртви нека врста власништва, или

нешто што ме на било који начин одређује. Те табле

подсетише ме на жртве холокауста, на масовне гробни-
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це, само што овде није био у питању никакав спектаку-

ларни нити ексклузивни злочин, него обично живота-

рење и смрт. Масовна гробница анонимних жртава жи -

во та, помислих, и затим рекох себи, ово заправо ама

баш ништа не значи, сав тај циркус, да, управо циркус,

који се изводи након умирања, изводи се због живих а

не због мртвих и оно најбоље, оно људско што можемо

да учинимо за мртве јесте да их пустимо на миру, рекао

је мој познаник. Живи морају због себе да изводе тај

циркус, рекао је, да граде гробља, гробнице, маузолеје,

пирамиде, Вртове сећања, Колумбаријуме и Розари -

јуме, да до изнемоглости пуштају Албинонијев Adagio,

али некако ми се чини да то нема везе са умрлима;

оплакује живи себе жалећи за мртвима и то је начин да

напросто осете да су живи. Тако сам се и ја најзад пре-

варио и превалио дуг пут да бих ту у сенкама крошњи

чемпреса, бреза, кестена или можда неког другог дрве-

ћа дошао да се самосажаљевам и да пребирам по успо-

менама којих није било. Јер, заиста, прошло је много

година од свих тих смрти и скоро ничег се нисам сећао,

и нарочито година смрти, а година смрти овде је била

једини путоказ. Једина годи  на које сам се сећао била је

година смрти моје мајке, она је умрла последња у низу

за време америчких терористичких напада у касно про-

леће хиљаду деветсто деведест и девете. Нађох годину

и име релативно лако, у дну табле смрти била је саби -

јена измеeђу Золта на Nagyja и Слободанке Стра ти ми -

ровић, само још једно име и само још једна жртва у

холокауста свакодневног животарења. Након тога,

завла дао је сасвим фини и прилично дуг убод туге и

жалости, без сећања, без успомена, а затим немир и
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нелагода. То би било то, рекох себи, као након солидно

обављеног посла и изађох из Врта Сећања заувек. Већ

помало на рубу панике очајно сам тражио излаз из

гробља провлачећи се кроз алеје мртве руље и раје,

бежећи од породичних гробница предратних буржуја и

убица и уредних гробова послератних генерал убица и

као црну кугу покушавајући да избегнем такозвану

Алеју Великана и такозвану Алеју Заслужних Грађана.

И још рече мој познаник: у потпуности помирен са

чињеницом да немам нити предака, нити потомака,

отишао сам са гробља заувек, са жељом да се моје уми-

рање деси далеко од ове фарсе, да умрем можда у нару -

чју неког драгог бића и да ми тело, након што живот

исцури из њега, буде предато земљи, да у њој иструли

и њој се врати, баш као што и треба, без посредника.
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ноћни воз зА виЛАх иЛи ФиЛАх

Послушајте ме добро што ћу вам сад испричати,

драги мој господине, рече мој сапутник који се прија -

тно завалио у седиште поред прозора нашег малог

купеа, јер ми се чини да сте коју годину млађи од мене.

Некад давно, још у прошлом веку, у добра стара време-

на док је још драги Бог ходао земљем, постојао је тако-

звани пословни воз који је возио на линији Загреб –

Београд и обрнуто, мислим да му је службено име било

Сава Експрес, но сад га у сећању бркам са возом

Марјан Експрес који је ишао према Сплиту, на море,

ако се не варам, то више сад и не могу са сигурношћу

да тврдим, али најзад није нити битно, јер је углавном

био познат као пословни воз, претпоставио бих да му је

то име дато услед његовог возног распореда. Воз је

полазио у шест ујутро са Главног колодвора из Загреба

и у Београд је стизао још пре поднева, тако је пословна

особа имала скоро четири сата да обави своје послове

и да се у три поподне врати тим истим возом до осам

увече у Загреб. Тај се воз сматрао и у неку руку луксуз-

ним возом, иако то заправо и није био; уобичајена прва

и друга класа купеа за то време, и наравно бифе – вагон

који је вазда био пун људи. Једини луксуз је можда био

што није било вагона треће класе, са дрвеним клупица-

ма, и што пословни воз није стајао баш у свакој селенд-

ри, ако добро памтим. Ја лично никада нисам био оно
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што се каже послован човек или човек од посла, или

бизнисмен буразерске економије, па да путујем посла

ради, нисам никада био ни туриста, Божемесачувај,

али сам заиста често путовао тим возом који је, добро

памтим, у три нула пет полазио из Београда и на Гла -

вном колодвору у Загребу био већ пре осам увече, у

летње доба, значи још увек за дана, и увек бих обаве -

зно прво попио једно пиће у башти колодворског

ресто рана у којој је мој деда радио читавих тридесет

година, све до пензионисања или умировљења као што

се још каже, премда ме реч умировљење подсећа на

умирање. У тој колодворској рестаурацији често сам

још као дечак одлазио код деде – где сам јео најбољу

бечку шницлу – који је познавао заиста много људи и,

све у свему, како се касније испоставило био помало

мистериозан човек, да не кажем особа која је водила

двоструки живот, можда неки шпијун и хомосексуа-

лац, и тако сам ту имао и прилике да као сасвим мали

упознам људе, истински интересантне, као што су

Фрањо Гласер или глумац Звонимир Рогоз, који су већ

у то доба били јако стари људи. Након тога увек бих

ишао пешке преко Зрињевца све до центра града или

до старог дела града, и то је била рутина коју сам

заиста са радошћу понављао, скоро сваког месеца,

понекад и неколико пута месечно, током осамдесетих

година прошлог века. 

Могло се путовати и другачије. Постојао је авион-

ски лет на линији Београд – Загреб. Полетало се око

седам увече са београдског аеродрома и већ након пола

сата слетало се у Загреб, на такозваном аеродрому Пле -
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со. Неприродно кратко путовање, драги мој господине,

рече мој супутник који се пријатно завалио у седиште

поред прозора у нашем малом купеу, но и то је имало

својих предности. Не знам је ли вам познат појам Бер -

мудски троугао, наравно, у Београду, не на Атла -

нтику, мада морам да признам да моје памћење време-

ном почиње лагано да искривљује неке податке, па је

сасвим могуће и да сам измислио тај појам, или га је

можда неко једном или више пута изговорио у шали,

или је био у употреби у сленгу код неких врло уских

кругова, како год, радило се о простору, троуглу који су

чиниле кафане Шуматовац, Под липом и Грмеч. У том

релативно малом зачараном троуглу који се налазио у

самом центру граду провео сам небројене сате и дане,

нарочито у летњим периодима и нарочито у башти

кафа не Шума товац. И тако се и дешавало да напросто

ничим изазван, благо супијан, ако могу тако да кажем,

драги мој господине, вођен духом авантуре, напросто

пређем улицу и седнем на такси и одвезем се до аеро-

дрома и затим, као што рекох, за нешто више од пола

сата већ бих слетео на такозвани аеродром Плесо код

Загреба и онда бих се са аеродрома поново таксијем

упутио ни где другде него директно до баште кафане

Алексинац која се налазила на старом Каптолу, упра-

во подно фамозне катедрале. Ако бих гледао на сат,

што иначе не радим, рекао бих вам да је људски створ

у то доба могао за око два сата да стигне од баште

ресторана Шуматовац у Београду до баште ресторана

Алексинац у Загребу, такорећи између два шприцера.

Башта ресторана Шума товац у Београду и башта

ресто рана Алексинац у Загребу за мене су биле и оста-
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ле две најлепше баште које су икада постојале, и то не

само, да се тако изразим, у архитектонском смислу,

према свом положају и погледу који су пружале, него и

према духу људи који су тамо боравили, па према томе

и по атмосфери и доживљајима које памтим. Истина је,

драги мој господине, да су у оба града у то доба

постојале разне кафане, ресторани, гостионице, баште,

бистрои, локали и многе биртије у којима сам радо

бивао, али башта кафане Шума товац у Београду и

башта кафане Алексинац у Загребу за мене су била и

остала неприкосновена мес та. Разлог томе је, мислим,

што сам ја на тим местима изгледа одрастао и образо-

вао се. Како сам одрастао без оца, често сам био у

друштву старијих мушкараца са којима сам могао раз-

говарати, дискутовати, бистрити политику, пропити-

вати, па могу слободно да кажем и филозофирати о

разним животним питањима, наравно у складу са сво -

јим животним искуством, јер сада, као особа у већ сас -

вим озбиљним годинама, знам да никаква количина

информација утрпаних у главу не може да замени

визуру који године дају људском бићу. Дешавала се ту

истинска размена енергије у разговору, за разлику од

конвенционалне пристојне и политички корктне кон-

верзације од које ми се увек дизала коса на глави и коју

ни дан данас нисам у стању да водим, нити желим.

Данас, наравно, ништа од тога више не постоји. Прева -

сходно ти људи, тај дух који су носили, који је био

јединствен, као што је дух сваког доба јединствен,

помрли или су још једном ногом у гробу. 

На месту где се некад налазио кафана Алексинац у

Загребу, данас се налази нешто попут помодног ресто-
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рана застрашујућег имена Катедралис, и то је, сасвим

сам сигуран, једно од оних места у које поштен човек

не би ушао чак ни да му плате, а од ресторана и баште

Шуматовац, нажалост, мислим да је остало само име. 

Ну, а шта данас још имамо, драги мој господине, у

овој раној декади фамозног двадесет и првог века?

Има мо ову фантомску композицију од свега неколико

вагона која је, не полупразна, него готово сасвим праз-

на, и у којој се сваке ноћи возика само неколико чуда-

ка и сумњиваца и ја једва да схватам какав је то апсур -

дни миракул узроковао да, у доба свеопштег убрзања,

пут возом од четира сата буде растегнут на пут возом

од скоро десет сати. 

Наравно, ту је граница, односно границе, које су нас

према званичним подацима коштале отприлике сто и

педесет хиљада људских живота, осталу штету да и не

спомињемо, а и 150.000 је само број, статистика,

уисти на никаква трагедија, као што рече Лењин, Ста -

љин или Гебелс, или ма ко год. То је побројано, запеча-

ћено и заборављено. Може вас зачудити, драги мој гос-

подине, али ја заиста нисам никакав путник, уствари

мрзим путовања. 

Одласци на море су ме ужасавали, а ван граница

југо славије ја никад нисам ишао, у том смислу су и

буквално и физички границе мог језика границе мог

света. Било каква врста туризма ме управо саблажњава

и радије бих провео десет дана у самици на лебу и води

него на атрактивној тури по некаквој егзотицној дести-

нацији. 

Једино што знам, ево скоро па педесетак година,

јесте ова промена ваздуха и духа на линији Београд –
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Загреб и обрнуто; но не сећам се да сам на том путова-

њу дуги низ година икада прелазио било какву грани-

цу, а сада ето прелазим и то не једну него две. 

Дозво лите да вам објасним. Граница постоји на

изла ску из Србије, и то у месту званом Шид, и граница

постоји на уласку у Хрватску, у месту званом Това -

рник. Исто тако и обрнуто, на изласку из Хрва тске

постоји граница у место званом Товарник, а на уласку

у Србију постоји граница у месту званом Шид. То би

биле значи хрватска граница и српска граница или

српска граница и хрватска граница, већ према смеру

вожње. Између тога, наизглед нема ничег, осим уског

појаса земље, који се још понекад назива и ничија

земља. На границама су граничари, јасно, гранична

полиција, могуће и војна и још нека друга полиција,

нека служба, можда у вези са данас врло популарним

тероростима, цариници и сличне сорте људи који су

засигурно најпоткупљивији сој у ионако тотално

корумпираном друштву. Граничари, полицајци и цари-

ници идентификују вас немилосрдно и копају по

вашим личним стварима без имало стида, јер то је

њихов посао. Поседују додуше неки од њих ону лажну

формалну пристојност, али истовремено су мајстори у

креирању атмосфере нелагоде и страха, томе их уче и

обучавају. 

Не, драги мој господине, не бих рекао да су то гра-

нице, то су, у најбољем случају, наплатне рампе. Гра -

ница, прецизније границе, додуше постоје, поготово на

овим нашим просторима, али оне су невидљиве, на њи -

ма нема цариника и полицајаца и никад нису на истом

месту. Истина, ту се негде стара добра Европа која нас
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је свему научила ломи и судара са Азијом, Оријентом,

Блиским Истоком или како ли су већ названи ти про-

стори, тај други свет, али ко може да одреди где је то

тачно. Можда на оном месту где се легендарни

Оријент Експрес заглавио у снегу, али ми више и не

памтимо да ли се стварно догодило или је у питању

само фантазија једне енглеске госпође филмована у

десетак верзија. И тако се у овом фамозном двадесет и

првом веку возимо у овом јадном прљавом возу чија је

крајња дестинација некаква ником позната аустроугар-

ска вукојебина звана Вилах или Филах, не знам како се

тачно изговара, знам да се изворно пише Villach, а прва

асоцијација на то име ми је селендра, ништа друго.

Ипак, читам да је Вилах или Филах некакво наводно

важно саобраћајно чвориште на тромеђи између

Аустрије, Италије и Словеније, те да има цирка шез-

десет хиљада становника, као и симпатичан детаљ да

је скоро читав град сравњен са земљом пред крај

Другог светског рата и то је све. Ето крајње дестина-

ције овог нашег путовања, и зато, драги мој господине,

пазите да не паднете у сан, јер ћете путовање заврши-

ти у аустроугарском кичерају. Ако би опет били вољни

да избегнемо ово десеточасовно мрцварење, преостају

нам још јадније алтернативе као што су аутобус, који

ми се одувек чинио као некакво сиротињско превозно

средство или аутомобил, који не возим, нити пристајем

да будем вожен. Постоји данас и авионска линија, коју

здрав раз ум тешко подноси а то је линија Београд –

Фран кфурт – Загреб, Франкфурт или Минхен, не

знам тачно, одувек су ми били слични називи тих

швапских градова, али ипак, морамо се запитати, коли-
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ко човек мора бити очајан и спреман на понижење па

да путује из Београда у Загреб преко Франкфурта,

Минхена, Дизелдорфа или Хамбурга, свеједно?

Сасвим сте у праву, драги мој господине, можда је

све ово што причам сам жал за прошлошћу једног

човека којем се полагано ближи крај, и слажем се с

вама, али није само то. Жал за прошлошћу је свепрису-

тан у сваком тренутку наших живота, и то не из некак-

вог јефтиног индивидуалног сентимента, него напро-

сто зато што је оно од пре било боље, направљено од

квалитетнијег материјала, и то не важи само за желез-

нички и авионски саобраћај, него и за кобасице, вир-

шле, фрижидере, фризуре, чарапе, аутомобиле, кафане

и ресторане, дрогу и музику, пластичне кесе и пилети-

ну, него и за голи живот. То није од јуче, тако је оду-

век било, барем у ових пет хиљада година писане,

углавном кривотворене историје, само што ми то не

знамо, нисмо у стању да увидимо да се кулисе живота

мењају на сваких педесет до сто година. Они рођени

данас неће имати појма шта је било јуче, а они рођени

јуче већ су мртви и нису нити знали шта је било пре

њих. То је тај фини невидљиви и дуготрајни пад људ-

ског бића, запечаћен, рекао бих, пре петстотињак годи-

на кад су Шпанци и Португалци пљачкајући и уби -

јајући по Америкама започели са такозваном глобали-

зацијом, а наставило се са сулудом и немилосрдном

индустријском револуцијом и њеном апсурдном иде -

јом прогреса, но истински нисмо ишли нигде напред;

ради се само о једном континуираном срозавању чије

крајње последице и крај ја можда нећу стићи да видим

за живота, но вас, драги мој господине, и вашу генера-
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цију, можда чека перверзна част да будете сведоци

тоталног колапса и краја ове наше мале комедије, да

тако кажем. 

Ну, док човек трепне, прођу сати, и дани, и године.

Волим у ово летње доба да путујем, јер се долазак у

Загреб скоро поклапа са зором, и ево, још мало па ћемо

ући у град, који додуше још увек спава, за разлику од

прошлих времена, када се у пет ујутро устајало, а у

шест су кумице већ увелико послагале своју робу ши -

ром Долца, но ништа зато, само нека иде даље, важно

је да смо стигли живи и здрави, и, уосталом, нови дан

је пред нама. 
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Сами против свих





ПРоцеС, кАзнА и зЛочин

Недавно сам читао текст у новинама о некаквом Ци -

ганину, о Рому како се то данас каже у поли тички

коректном новоговору, чији је циљ првенствено да кри-

вотвори стварност и прикаже је у некаквом наизглед

природном светлу, те да неутралише сву стравичност

модерног живљења; текст ми је привукао пажњу јер је

већ споменути Ром био позван од стране власти да се

појави пред судом и докаже своје посто јање и иденти-

тет у присуству два сведока. Сам догађај је по приро-

ди ствари био урнебесан, додуше са трагичним крајем,

а и писац текста, иначе некакав хуманитарац, припад-

ник једне невладине организације, написао је текст

изгледа на брзину, тек хонорара ради и није успео да

читаоцу дочара сву апсурдност овог догађаја. След

догађаја је био следећи: тридесетдвогодошњи Ром,

који се наводно звао Ћазим Бајрами, позван је пред суд

да, као што сам већ рекао, потврди свој идентитет, уз

присуство два сведока. Бајрами, у тој фази још увек

изгледа да је био људско биће здравог разума, те се на

дати позив није одазвао, сматрајући га спрдњом или

сасвим могуће као неку грешку. Убрзо након тога усле-

дио је још један позив од стране надлежних органа који

Бајрами није ни прочитао, него га је једноставно бацио

у смеће. Након тога, Бајрами је приведен од стране

полиције, да не кажем ухапшен или заробљен, и у врло
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кратком процесу одређена му је казна од месец дана

притвора због непоштовања суда. Јадан човек очиглед-

но није знао шта га је снашло, но испоставило се да је

истог дана приликом одређивања казне успео да побег-

не из државне установе, након чега је за њим издата

потерница. Но, ни након седам дана органима реда

није успело да га пронађу. Осмог дана га је пронашла

некаква навијачка банда и дивљачки премлатила, но

Чазим Бајрами, сада већ рекао бих поштено измучен,

поново је успео да побегне и опорави се. Епилог чита-

ве приче јесте да се Бајрами једног дана изненада

појавио на суду пред којим је требало да уз два сведока

потврди своје постојање и идентитет, те је пред

зградом суда активирао бомбу која је усмртила њега и

још двоје службеника, а последње речи су му биле: 

– Ја сам Чазим Бајрами, мајке ли вам га набијем!

Тако је Чазим Бајрами ишао обрнутим редоследом,

починио је злочин, којем су претходили процес, па

казна, а то, као што сви знамо, никако није јединствен

случај.
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нАПАД нА ПоЛициЈСку СтАницу

У ноћи усред Божића двехиљадеишеснаесте године

нападнута је полицијска станица на Вождовцу усред

Београда и то под веома чудним околностима. Напад се

десио око три ујутро, иако је трајао мање од десет

минута, изгледа да је почињена знатна матери јална

штета; на сву срећу није било људских жртава. Оно

што је изузетно чудно у том свирепом и хулиганском

наступу без преседана, јесте да је полицијска станица

нападнута искључиво примитивним оружјем; напа -

дачи су се користили Молотовљевим коктелима и пра -

ћкама које су избацивале камење вели чине људске

шаке? С обзиром на врло кратко време напа да, чини се

да је у овом срамотном чину учествовала већа група

хулигана који су истовремено – са већ споменутим кок-

телима – запалили већину аутомобила испред поли-

цијске станице, а у исто време камењем су поразбијана

скоро сва стакла на згради, након чега је иста зграда

засута већ споменутим Молотовљевим коктелима.

Специјалне службе полиције појавиле су се на лицу

места врло брзо, но починитељи овог безбожничког

злочина већ су били нестали, и у потери која је уследи-

ла није пронађен нико од учесника; такође, камере

постављене на полицијској станици нису успеле да

сниме много тога, јер су нападачи изгледа деловали са

велике удаљености, готово са самог аутопута који се
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налази на неких стотињак метара од полицијске стани-

це. Према незваничним информацијама, два поли -

цијска аутомобила су експлодирала, а просторије поли-

цијске станице су гореле на свим спратовима.

Споменуто је да би штета била много већа и да би

вероватно било и људских жртава, да се одмах поред

полицијске станице није налазила и ватрогасна стани-

ца чије су бригаде деловале такорећи истовремено и на

тај начин спречиле трагедију. У току следећих дана ни -

ти једна група, нити организација није преузела одго -

ворност за овај вандалски и терористички чин, а у

саопштењу службених органа јавност је информисана

да је полицијска станица горела услед квара на елек-

тричним инсталацијама. Какво год да је било саопште-

ње власти, на интернету се неколико дана касније

појавио петоминутни снимак овог напада и многи који

су га гледали изјавили су да је напад изведен ефект-

није, брже и у естетском смислу боље него у Карпен -

теровом филму. 
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миЛоСРДни Анђео

Извесни је Jan Vesely, у неким службеним докумен-

тима уписан и као Jan Veseli, (четрдесетогодишњи бан-

ковни службеник нижег ранга), током последњих пет

година усмртио, убио и живота лишио више од стоти-

ну људи који су углавном били или веома старе и

немоћне особе, или особе у терминалној фази болести,

а све то под изговором да им муке овоземаљске олакша

и да сав њихов терет пребаци на своја леђа. Тако је

барем речено да је утврђено и записано на бројним

саслушањима и скандалозном суђењу која су изазвала

огромно интересовање јавности. Како је ова трагична

епизода разоткривена усред лета, када државне служ-

бе, а нарочито судство једва и да раде, протекло је ско -

ро три месеца до фамозног скандалозног суђења које је

имало свој несрећан крај пре самог краја, односно пре

саме формалне осуде. Такозвани медији овај су случај

мајсторски пикирали као прворазредни материјал и

читаво лето, све до ране јесени, користили се њиме

свакодневно и управо немилосрдно. Наслови у новина-

ма су биле безбројне варијације у смислу Манијак

убио више од сто људи, Убица из сенке убијао немоћ-

не, па чак и Убијао, крао и силовао од врата до врата.

Власти су убрзо након тог првог налета издале званич-

но саопштење да је оптужени Ј.В. у временском перио-

ду од три године убио, лишио живота и упокојио два-
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десет и три особе које су све махом биле старе, немоћ-

не и тешко болесне, па су новински наслови преко

ноћи претворени у трагикомичне варијације Vesely

убио само 23 особе, и томе слично. (Иницијали и годи -

шта жртава били су уредно побројани и записани.) По

новинама и телевизији кружило је доброћудно лице

мушкарца у раним четрдесетим, ни по чему изузетно,

уредно, са нешто дужом косом чешљаном у раздељак

по средини, и једино што је пажљивом посматрачу

могло бити чудно јесте некакав неприродан несклад

између уста која су увек била у благом полуосмеху и

врло тужних очију. Сам Vesely је једном приликом

изјавио да су га од раног детињства звали увек само

презименом, али као надимком, те се он у складу с

тим и понашао, био је, као што је рекао, жртва тог лин-

гвистичког неспоразума, док у стварности никад није

био весео, управо супротно. Провео сам један тужан и

усамљенички живот, изјавио је. С друге стране, број ни

познаници и колеге, потврдили су да је био духовита и

шармантна особа, и да никад нико не би од њега очеки-

вао да се претвори у таквог монструма. Трајало је то

све до краја лета и мишљење јавности било је пропис-

но и адекватно формирано кроз медије о том мостру-

озном злочинцу, а онда је у једној телевизијској еми-

сији на државном главном програму, у ударном терми-

ну, на некаквој трибини, округлом столу посвећеном

овом случају на којем су учествовали бројни квалифи-

ковани и од власти ауторизовани психолози, психијат-

ри, криминолози, правници, па чак и један свештеник,

први пут споменут термин Милосрдни анђео. Један је

криминолог–психијатар или психијатар–криминолог, у
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сваком случају лице блиско полицији, објаснио како је

милосрдни анђео термин већ устаљен у пракси, додуше

редак, за особу која из милосрђа, осећаја моћи, па чак

и зарад сексуалног задовољства убија старе, немоћне и

болесне. Додатно је разрадио ту теорију како по прави-

лу већ бива да су то особе психички поремећене и то је,

већ у општој конфузији која је настала, била кап која је

прелила чашу, како се то обично каже. Јавности је

додатно детаљно објашњено како се оптужени према

својој животној доби, према чињеници да су му роди-

тељи рано умрли, према чињеници да је водио усамље-

нички живот, неожењен и без деце, такорећи био особа

изван друштва, у потпуности уклапа у профил масов-

ног и серијског убице, додуше специфичног усмерења,

које се још у пракси назива и Милосрдни анђео. Био је

то преломни тренутак, још један фатални лингвистич-

ки неспоразум у животу опту женог Ј. В. „Милосрдни

анђео“ био је термин неспретно и лажно скован или

преведен или напросто измишљен да би формално

означавао американске терористичке нападе над

Србијом у пролеће и лето хиља ду деветсто деведесет и

девете године. Како Jan Vesely већ по имену очигледно

није био српског порекла, напрасно је, преко ноћи, од

монструма и убице старих и немоћних, па и педофила

на неким местима, постао отелотворење американског

дивљања по Срби ји, те је у штампи, готово по вољи

народа израстао у шпијуна, страног плаћеника и теро-

ристу. Изгледало је да тих дана, тик пред заказано суђе-

ње, нико не говори ни о чему другом него о терористи

и страном плаћенику званом Милосрдни Анђео, и да је

било места за линч, Jan Vesely би одавно висио насред
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Теразија, бар је мишљење јавности било такво. Суђење

је почело усред ове новинско – радијско – телевизијске

какофоније која је достигла размере бизарне бесмисле-

ности и сувислом посматрачу, а који би уопште и био

заинтересован за овај случај, тешко би било да се при-

ближи нечему што би иоле било истина. Но, постоји

неколико детаља који су кружили по кулоарима, што

полицијским, што судским, што медијским и збило се

отпри лике следеће. Изгледа да се сам Jan Vesely у мају

исте године пријавио надлежним органима са изјавом

да је упокојио двадесет и троје старих и немоћних

људи, као и људи који су били у терминалној фази

боле сти, а све то по њиховој жељи, да би их ослободио

овоземаљских мука и, по природи ствари, да њихов

терет прими на своја леђа. Тако је некако изгледала

формална изјава оптуженог пре него што је оптужен,

јер је наводно два пута одлазио код надлежних органа

и два пута су га слали кући, уз опомену за спрдњу с

полицијом, или некаквом сличном формулацијом. Не

постоји никакав писани документ о томе, али наводно

је од органа реда окарактерисан као пијанац, провока-

тор, па чак и ментални болесник. Тек је у трећем поку-

шају саслушан, приведен и притворен; никакав посту-

пак још није био започет јер нигде није постојала

никаква пријава за двадесет и три убиства, напросто

зато јер нико није ни истраживао нити једну смрт од

тих људи, никога није занимала смрт старе и безнадеж-

но болесне особе без икога свога, и Jan Vesely је могао

до дана данашњег да јадне и од живота болесне, старе

и немоћне људе, ослобађа овоземаљских мука, али

више се није могао носити са теретом њихових мука,
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те се у складу с тим и предао властима. Није било

ника кве потребе за испитивањем, сам Jan Vesely је дао

врло прецизну и опширну изјаву и од самог почетка па

до последњег дана изричито је наглашавао да му ника-

кав адвокат, никаква одбрана нису потребни, јер он

није дошао да се брани, јер се бранити ни од чега нема.

Испоставило се да је Милосрдни анђео у једном тре-

нутку свог самотног живота покушао да изађе из

рутине затупљујућег ником потребног чиновничког

посла, у потреби да учини нешто добро, нешто више од

свог живота који му је дат, те је једно кратко време

радио као волонтер у хоспис центру који се бесплатно

бринуо за болеснике у терминалној фази болести. Упо -

редо с тим, завршио је и некакав интернет курс о бризи

за старији, где је за неколико дана и неколико долара

добио сертификат о оспособљености за бригу о ста-

ријим и болесним лицима. Недуго након тога, запослио

се у некаквом приватном центру који се ба вио бригом

о старијим и болесним лицима, и тада је почео инте-

зивно да посећује оне који нису имали никога, готово

свакодневно. На суђењу, истражни органи су били

упра во дегутантни у потрази за детаљима које им је

оптужени мирно и бескомпромисно ускраћивао. Наво -

дно је открио понеки детаљ из свог првог убиства;

беше то већ сасвим изнемогао старац, дубоко у осамде-

сетим, без иког свог, без прихода, без пријатеља, без

струје или било какве помоћи, који је живео у кревету,

у једном малом стану који није био ништа друго него

крлетка, кавез за човека. Никаквих лекова, никакве

хране, јадни је човек био кост и кожа, живи мртвац.

Оптужени је испричао да се силно уплашио када га је
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старац замолио да га ослободи овоземаљских мука и

помислио је да човек само булазни у кризи, али након

што се та молба понављала сваки пут, Весели је схва-

тио да јадном човеку смрт у овој ситуацији представља

истинско олакшање и излаз из пакла. Није причао ни о

чему другом, рекао је Весели, није причао о свом

животу, о сећањима, није жалио ни за чим, једино што

је било живо у њему била је жеља за коначним избав-

љењем. И још је додао да га је старац замолио „само

ако може без бола и крви“. У то доба оптужени је већ

увелико знао све о врстама и количинама медикамена-

та који могу довести до безболног упокојења људског

бића, а могу се набавити релативно лако, па чак и у

ветеринарским апотекама, како је ре као. У наставку

процеса углавном је одбијао да одговара на питања

истражних органа; такође је и даље децидирано изјав-

љивао да му никаква врста одбране није потребна.

Детаљи даљњег тока суђења до његовог трагичног

краја дословно су нејасни и магловити. Мило срдни

анђео је изјавио да су двадесет и три смрти које је пру-

оузроковао његова приватна ствар, те да је ово суђе ње,

као и свако друго уосталом, травестија и фарса. Када

друштво закаже, а оно закаже увек кад су слаби у пита-

њу, рекао је Милосрдни анђео, онда неко мора да узме

ствари у своје руке, неко мора да заборави на себе и да

се жртвује. У тој фази, сад већ на рубу скандала, суђе-

ње је прекинуто и оптужени је враћен у своју ћелију у

којој је провео сад већ скоро три месеца, без било как-

вог инцидента или захтева. Споменуто је у неким

уским круговима, који су били присутни на суђењу да

оптужени нити једном није показао било ка кве знаке
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блиске менталној нестабилности, да се није осећао

нити најмање крив, а да се према истражним органима

односио са видљивим презиром. Последње што се зна,

ако је то уопште истина, или чињеница, јесте да је

Милосрдни анђео три дана након прекида суђења јед-

ног јутра пронађен мртав у својој ћелији, под неразјаш-

њеним околностима. Ништа за собом није оставио, а

речено је да је имао управо блажени израз лица кад су

га пронашли. Неко добронамеран написао је у некој

минорној новини да је и Милосрдни Анђео имао свог

Милосрдног анђела, и то је било све.
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ПиСмо неПРиЈАтељу

Ево има већ скоро тридесет година како ми ти и теби

слична сорта дишете за вратом и не скидате ми се с

грбаче, и сад је већ заиста куцнуо последњи час, како

се то обично каже, да олакшам душу и решим те се за

сва времена. Пратим тај твој јединствени случај не зато

што си посебно занимљива персона, напротив, нити

зато што немам паметнијег посла, него напросто зато

што сам присиљен на то. Новине не читам, јер не бих

да упрљам руке, телевизор сам још хиљаду девтсто

деведесет и девете године бацио кроз прозор, интернет,

као и сваки нормалан човек, користим за гледање пор-

нографије, па ипак тај твој дух мизерије и паланачке

амбициозности, коју спроводиш у дело до немилости,

нисам у стању да избегнем. Не скидаш ми се са грбаче

још од раних деведесетих кад сам ти први пут угледао

ту одбојну њушку, и тако је исто и дан данас, скоро

тридесет година касније. Увек сам мислио да су људи

са одбојним, антипатичним њушкама истовремено и

морално и интелектуално деградирани и изопачени;

одбојна и антипатична њушка формира се већ у раним

годинама и временом само постаје још одбојнија и

антипатичнија, значи морално и интелектуално изо-

паченија, што се у твом случају показало сасвим исти-

нитим; особа, дакле, без имало емпатије, како се то

данас популарно каже, особа која је без стида спремна
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ићи преко лешева до свог циља, као што се показало,

премда, морам да признам, постоји и мали број изни-

мака у том правилу о повезаности изразито антипатич-

не спољашности и унутрашње трулежи. Дишеш ми за

вратом још од раних деведесетих кад си, као и сваки

други крволок, у рату нашао своју прилику за успех, за

напредак, за остварење личних амбиција, и то као члан

једне примитивне, ратнохушкачке банде која је успева-

ла и успела да у фукари пробуди оно најгоре и најниже

људско. Човек би можда ставио прст на чело па се

запитао је ли чудно да један млади амбициозни

каријере гладан поданик одрастао у великом граду, у

велеграду, да тако кажем, и при том још прошао кроз

дрил високог такозваног образовања, са наводно више

него солидним резултатима, изабере једну, слободно

могу да кажем, фашистичку опцију за стварање кари -

јере на крају двадесетог века. Но касније се испостави-

ло, што није нимало чудно, да ти промена мишљења и

става и заокрет у курсу нису нимало страни, да немаш

ама баш никакав интегритет, а такав склоп личности је

заправо и нужан за каријеристе твоје сорте, и није ти

дуго требало да, додуше случајно, готово ненамерно,

стицајем околности и у недостатку бољег избора,

постанеш кандидат за положаје од врхунске важности

у једном типично послератном глобалистичко-транзи-

ционом уништеном друштву које ти називаш државом.

То је та прва генарација рођена у велеграду од роди-

теља који су пристигли из ко зна какве забити и који су

очигледно били очајно амбициозни у доба такозваног

комунизма, па иако су знали да они сами за свог живо-

та можда неће имати времена да далеко догурају, осла-
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њали су се на потомство, које би се, уз већ споменуту

урођену амбицију и правилну дресуру, могло попети

коју степеницу више. И тако и би. Свих ових скоро па

тридесет година гледам тебе и теби сличне како се раз-

вијате и утемељујете, пуштате корене, како се то

обично још и каже у једној скоро па изумрлој, ионако

измишљеној институцији коју називате државом, а која

није ништа друго него фризирана институција легали-

зованог криминала, основана од криминалаца, пљачка-

ша и убојица. Није дуго потрајало, а ти си, скоро нена-

мерно, тако рећи случајно, стицајем околности, у тој

атмосфери постао газда и краљ једне такве другора-

зредне државице, ако не и трећеразредне, али, Боже

мој, имати пар милиона фукаре под својом шапом није

мала ствар. Управо у трену устоличио си самог себе у

једног наизглед апсолута, додуше у оквирима демо-

кратске фарсе, но без икаквог јасног циља, осим да

сачуваш власт која ти је пала с неба, стицајем околно-

сти. Да је ико пре тридесет година помислио да ће од

једног таквог клипана постати диктатор циркуског сен -

са, у то ја не могу да верујем. Како власт квари и најбо-

ље од нас, а камоли такве као што си ти, у међувреме-

ну си се осилио па се претворио у некакав морбидни

хибрид штребера-насилника, и заиста, нема у твојој

поја ви ама баш ничега достојанственог, никакве

визије, сем неспособности да се сакрије гола воља за

моћ и несувисло експонирање властитог ега. Истински

си заправо обичан мали политикант који не зна шта га

је снашло.

Да су другоразредне и трећеразредне државице са

својим природним ресурсима данас, у раним декадама
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двадесет и првог века, у великој мери само колоније

великих сила, то није ништа ново, нити је икаква тајна,

премда се не износи баш транспарентно, па се тако и

ти понашаш у том смислу, јер не умеш нити смеш дру-

гачије. Ти си продавац и препродавац ове земље уздуж

и попреко, можда зато, јер си побркао разлику између

стварне земље и измишљене државе. Но, другачије не

можеш, јер си служинче организација насталих на зло-

гласној конференцији у Бретон Вудсу која је одржана

крајем такозваног Другог светског рата, као да се рат

не води свуда и свагда, а која заправо није била ништа

друго него мафијашки самит. У том смислу, као послу -

шник бретонвудовских кланова, ти си сасвим сигуран

и осигуран да нећеш завршити на улици, затучен гов-

њивом мотком, како фукара то обично воли да каже.

И тако се твом наизглед невидљивом, али свеоп-

штем терору не види краја, а и шта би тај крај значио?

Мало има такозваних владалаца којима је апсолутно

непозната вештина сарадње; ослањаш се искључиво на

себе и своје интересе, а она шака адораната којом си

окружен нема никакву способност промишљања и

једине пожељне особине су пасја оданост, понизност и

превасходно послушност. Уистину је то била-би-смеш-

на-да-није-тужна владавина која може да траје унедог-

лед, или барем до твоје природне смрти. Наравно, ту је

и опозиција, верификовани опоненти власти, у овој,

како је већ речено, фарси која се зове демократија, која

сугерише слободу избора у политичком одлучивању, а

у стварности је увек на снази само једна опција са две-

три фракције или нијансе. Твоја опозиција, твоји пре-

тенденти на престо, међутим, бескрвни су и заправо
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фрапантно незаинтересовани да се домогну власти,

али су ти свеједно потребни у улози марионета, па

макар и да глуме како им је стало до власти, јер неко

мора да буде крив, неко мора да буде прозван, на неког

мора да се скрене пажња са твојих катастрофалних

потеза. А и твоји претенденти на престо, већина њих,

већ су били на власти, па си услед њихових катастро-

фалних потеза и ти дошао на власт, готово случајно,

ненамерно, у недостатку неког бољег. У међувремену,

добрано огрезао у чарима власти која те је снашла

почео си сомнабулно да махниташ, и то не између

четири зида, међу својим адорантима плаћеним да те

слушају, него јавно, са свих расположових медија које,

као и сваки сличан теби, сматраш својим власништвом,

не мислећи при том да између тих пар милиона људи

који те хоће-неће слушају и гледају има и пар њих

којима је остало нешто здравог разума и чистог срца. Ја

сасвим уважавам да ти за ту шаку јада не дајеш нити

пет пара, јер имаш и полицију и војску иза себе, за које

си изгледа забуном умислио да су твоје приватно влас-

ништво, а фукари се некако не пролива крв ових дана,

нити властита, нити туђа. Тако си и са тог аспекта

миран и докле год продајеш и распродајеш земљу коју

си побркао с државом, и докле год плаћаш стандардне

рекете бретонвудовским картелима, као што сваки вла-

далац другоразредне и трећеразредне државе мора да

плаћа, дотад си у милости и имаш благослов великих

сила. Имаш и copy/paste устав, имаш законе да их

доносиш и кројиш како те воље, имаш и лекс специа-

лис ако затреба, а порезе и хараче узорно убиреш, јер

како нека будала рече, а многи га у томе подржаше,
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ништа се не мора, осим умрети и платити порез, крај.

Да будем искрен, нисам превише огорчен, једино

што ме је помало срамота да делим ово доба и овај про-

стор с тобом и твојом сортом. Опет мислим, боље и то,

него да сам рођен у Сомалији или да сам Јеврејин у

доба Хитлера (стари добри Хитлер, par excellence,

парадигма зла; када њега потегнеш други злочинци су

невини). Нећу бити нити нешто срећан кад ти видим

леђа, кад ми се на овај или онај начин скинеш са грба-

че, јер ће се појавити други, више-мање сличан теби

мизерни, амбициозни политикант који неће имати дру-

гог избора него да настави у твом стилу. Последице

твоје да-није-тужно-било-би-смешно власти никада

неће бити отклоњене, а твоја је једина срећа што неће-

мо имати будућност која би ти судила и изводила

спрдњу с тобом; ако се неким чудом и деси да доби јемо

неких стотињак и кусур година живота на овој јадној

планети, такозвана историја ће те једноставно прећута-

ти и игнорисати, као што обично и бива с типовима

попут тебе.

Ја лично користим ово доба за оснаживање.Тешка

времена томе служе.У тешким временима човек се изо-

штри, очисти, склони у страну и изгради свој свет. Јер

ја сам преживео два крволочна диктатора, преживећу и

тебе комедијаша, а преживећу и оног следећег који

долази. Јер ја једва и да постојим, само сам ватра која

се мора пренети даље.

87



Армија деветнаесторице

Почетком врелог лета хиљаду деветсто деведесет и

девете, управо у доба када се хистерија око крвавог и

подмуклог тзв. домовинског рата почела смиривати, у

Хрватској се појавила анонимна организација под име-

ном Армија деветнаесторице, очигледно алудирајући

на тобожњи закон Републике Хрватске о јавном оку-

пљању, према којем свако окупљање на јавном месту, у

којем учествује више од двадесет људи, мора бити

уредно пријављено органима реда, односно полицији.

Скоро читаво лето, у јеку туристичке сезоне, Армија

деветнаесторице деловала је тајно, нечујно, ако се то

уопште може назвати деловањем, јер није постојао

никакав програм, објава, манифест или захтев с којима

би се та организација огласила у јавности. Једино што

се догађало, и то у ретким приликама тих раних лет-

њих месеци, и то у већим градовима, били су скупови

од деветнеаст или мање људи који би се окупљали на

јавним местима и наизглед не радили ништа, осим што

су сви били окренути самим себима и међусобно раз-

говарали. Крајем лета, ситуација се, како се то обично

каже, интензивирала. Неким чудом (није постојала реч

да се то другачије објасни) скупови од деветнаест или

мање људи почели су да се појављују свакодневно, у

свако доба, у скоро свим местима у земљи, од Истре па

до Славоније, од Загорја па до самих граница са

Херцеговином. Без обзира на пол, боју коже, национал-
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ну припадност, узраст или друштвени положај, људи

су стајали у групама, окренути сами себи и тихо разго-

варали. Медији су још увек сасвим шкрто и опрезно

пружали информације о тим фантомским окупљани-

ма без икаквог циља, како је речено на једном месту,

док је власт ову ситуацију од самог почетка пратила

нервозно, јер их је термин армија опсесивно подсећао

на неку врсту тероризма, док су истовремено били и

збуњени недостатком било какве акције. У међувреме-

ну је Армија деветнаесторице постало позната широ-

кој јавности и била тако рећи преименована у скраће-

ницу А19. Полиција и разне државне безбедоносне,

тајне и остале службе још увек нису располагали

заправо ни са чим, јер још увек није било никаквог зна -

чења у овим окупљањима, никаквог обраћања, а наро -

чито никаквих обележја. Католичка црква се прва слу -

жбено огласила изјавом да се ради о завери повампире-

них комуниста. Речено је да таква нездрава масовна

окупљања морају бити забрањена, однекуд је стигао

глас да се скуп групице од деветнаест или мање људи

према закону не може назвати масовним окупљањем

без дозволе власти. Са друге стране, чуло се да је то

ствар локалног карактера: као, на пример, какве везе

има то што се петнаест стараца окупило на пјаци у

Нережишћу са деветнаест младих родитеља са децом

који су заузели парк усред Осијека. Међутим, сусрети

и окупљања А19 постајали су све учесталији и шири-

ли се земљом као куга. Никада није било никаквих

такозваних инцидената, никаквог насиља, још увек

никаквих објава и никаквих других знакова. Само ти

мирни и тихи људи, окупљени у законски одређеним
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групама, по основи слободне воље, и управо та тиши-

на, тај недостатак гласа и сваке поруке, мук, били су

фрапантно загонетни сад већ прилично узнемиреним

властима, које ни након неколико месеци нису биле у

стању да сазнају о чему се ту заправо ради и ко су ства -

рни актери ових догађања. И догодило се, ту негде у

рану јесен, да је полиција у нешто већем броју изашла

на улице и, у почетку, мора се признати, релативно

пристојно улазила међу А19 групе, идентифицирала их

на основу својих права, претраживала, тражила оружје,

противуставни материјал и опходила се већ према

наређењима, но нису дошли ни до каквих резултата,

никакав узрок нити веза нису се могли пронаћи међу

народом на улици. Недуго након тога, стигли су ано-

нимни батинаши и у неколико мањих места групе су

биле растеране али, на срећу, још увек није дошло ни

до каквог насиља. Једина последица таквог понашања

било је да су се групе попут неког живог организма

смањиле, преполовиле на мање групе, али су зато били

присутне на већој територији. Безбедносне службе су у

својим неисцрпним извештајима углавном баратале

фразом спонтано окупљање и на основу извршених

идентификација једино су могле да потврде како у гру-

пама није виђен нико ко је био припадник власти, или

претендената на власт, односно припадник такозване

опозиције. И тако се тај тихи и немилосрдни отпор

спроводио редовно, све до једне недеље почетком

месеца новембра, када су уз најаву медија, на улице

изашли полиција и војска. Војска је претећи тенковима

и оклопним возилима такорећи окупирала своју вла-

ститу земљу, а полиција је у абнормалном броју, у
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пуној ратној спреми кренула свим расположивим

оружјем на људе које се нису чак ни бранили. Тачно у

подне било је проглашено ванредно стање. Што је

полиција више примењивала силу, то се на улицама

појављивало више људи, но како год, све је било

завршено још до сумрака. У понедељак ујутро дато је

на знање да је у такозваној редарственој акцији раз-

бијена и забрањена терористичка и противуставна

група Армија деветнесторице у којој је, у петнаест

већих градова и скоро педесетак мањих места и села,

учествовало скоро десет хиљада људи, од којих је око

двеста завршило по болницама са лакшим и тежим

повредама. Према објави полиције, једно седмогодиш-

ње дете је убијено под неразјашњеним околностима.

Према неким другим изворима, који нису споменути у

јавности, те крваве недеље полиција је уз помоћ ано-

нимних батинаша убила и тешко ранила преко две сто-

тине људи различитих полова, националности, боје

коже, доби и социјалног положаја. Нити једна од

убијених особа није била припадник власти, нити пре-

тендената на власт, односно припадник такозване опо-

зиције. Наводно, нити један једини полицијац, нити

бати наш није задобио баш никакву повреду. Тако је др -

жа ва у властитом страху за опстанак, уистину не зна -

јући шта ради, уз помоћ своје служинчади; војске, по -

ли ције и увек корисних анонимних батинаша, погазила

закон који је сама изградила, као што то чини свако-

дневно. Након те крваве недеље, окупљања више није

било, а за Армију деветнаесторице се више никад није

чуло.

91





Белешка о аутору

Нарцис Агатић је рођен 1965. године у Загребу. 

Са објављивањем прозе, поезије и есеја започео је

касних осамдесетих година у референтним ex-yu часо-

писима; између осталих у Quorumu, Студенту, Књи же -

вној речи, Пољима и Времену. 

Неке од Агатићевих прича прочитане су на Трећем

програму Радио Београда. 

Објавио је две књиге: 

Ентеријери, збирка прича, Матица српска, 1990, Но -

ви Сад и

Фуматори, Фуматори!, збирка песама, Флавио Риго -

нат, 1994, Београд. 

Паралелно с писањем, бавио се антикварном књи-

гом и andergraund издаваштвом.

Живи у Београду, повремено у Загребу и Ријеци.

93



821.163.41-1

ПРичА: часопис за причу и приче о причама / главни и

уредник Слободан Стојадиновић; одговорни уредник

Славољуб Марковић. – год. I, бр 1 (новембар 2007). –

Београд (Гандијева 167-177) Књижевно друштво „Свети

сава“, 2007 (Ниш: Свен). 21 cm. 

Тромесечно

ISSN 1820-5909 = Прича

COBISS.SR-ID 144590860


