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ХОРСКЕ СВЕЧАНОСТИ

Већ де сет го ди на Но ви ца пе ва у цр кве ном хо ру, сад 
му је два де сет и сед ма. Он је, уства ри, со ли ста, спе ци
јал ност су му пе сме ру ских ком по зи то ра, али му го де и 
на ше. Кад пе ва, де чач ко ли це се уно си у ме ло ди ју и 
текст, очи се на по диг ну тој гла ви за тва ра ју као ла ти це 
цве та „дан и ноћ“. Ру ке се ши ре, са ви ја ју у лак то ви ма, а 
ша ке до ди ру ју у је два ви дљи вом тре пе ту и пра ве леп
ти ро во кри ло. Мр шу љав, са тек пу па лом јар че вом бра
ди цом, па с на о ча ри ма на пр ћа стом и пир га вом но су, 
он ли чи на не ког бољ ше вич ког млад ца или пар ти зан
ског ку ри ра ко ји во ли да чи та ста ре но ви не. 

Сме стиш ли га у ово вре ме, он је ма мин син ко ји не 
мо же без пу дин га у ју тар њем кре ве ту, по ста до ле сцент 
ко ји ма ра ми цу из уну тра шњег џе па јак не, ма где се за
де сио, ва ди на сва ку про ме ну да шка ве тра, чак и у 
цен тру гра да док про ла зи кроз буч не из дув не га со ве 
са о бра ћа ја. Ех, ти ауто мо би ли, сва ко мо же да их на ба
ви, то ти је да нас као ку пи ти мо бил ни те ле фон. О том 
не раз ми шља Но ви ца док па пир ном ма ра ми цом по
кри ва пач ји нос.

У хо ру има де се так де во ја ка, то ли ко и мла ди ћа. Ди
ри гент је же на му шког по на ша ња. Има очи чи ју бо ју не 
мо жеш да од ре диш. Не кад је то ома гли ца на плав ка
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стој тек убра ној шљи ви, кат кад жу бор пољ ског цве ћа 
на ла хо ру. Че сто у зе ни ца ма, да се за чу диш, ви диш ца
кле ћи, тек опа ли ке стен. Чу до од очи ју и же не – Ми ле
ва из нај ви ше згра де у нај но ви јем де лу гра да, кћер ка 
та те спор ти сте ко ји се ба вио му зи ком.

Отац је сво јим спорт ским ауто ри те том ло мио ње ну 
пу бер тет ску на рав у да не ка да је на пра сно по че ла да 
ме ња мом ке. У че тр на е стој је има ла пр вог, у пет на е стој 
дру гог, па у ше сна е стој тре ћег и та ко све до двaде сет и 
пе те ка да су се раз ма ци из ме ђу но вих мо ма ка сма њи
ва ли и при кра ју све ли на ме сец да на, па и на не де љу
две, а не ки ка жу да је има ла не ко ли ко ти по ва у исто 
вре ме. Отац је све чи нио да је спа се из кан џи раз врат
ног по на ша ња, оти шао у цр кву, за мо лио да је узму у 
хор и – она се ту сна шла, на пре до ва ла бр зи ном све тло
сти. За го ди ну и по по ста ла је ди ри гент. По сре ћи ло јој 
се, ста ри ди ри гент, Ве ља из Дро бе ља, по лу све ште ник, 
гра ђа нин ко ји је из ср ца чи нио услу ге цр кви, на пра сно 
је оти шао у дру ги град, од се лио код кћер ке ко ја се уда
ла за пи ја ни цу. Сма трао је да ће на тај на чин спа си ти 
брак сво је је ди ни це ко ја се за те ле ба ла у кло ша ра.

Ми ле ва је у хо ру од мах обра ти ла па жњу на му шкар
це, али са из ве сном за др шком, јер цр ква је цр ква, а 
хор мо ра на том пла ну би ти чист – ни ка квих ви дљи вих 
шва лер ских му ва ња. Но ви цу је при ме ти ла као не ког 
ко је под се ћа на ње ног пр вог мом ка. Шта под се ћа?! Он 
је сто по сто ли чио на ње га. Да зи неш од чу ђе ња! Но
ви ца за ма ло да за вр ши у ду шев ној бол ни ци, јер је јед
на ро ђа ка хте ла да га, по ње го вом ми шље њу, отру је 
по што ни је мо гао да јој уз вра ти ин це сто ид ну љу бав. 
Ни шта ње но ни је хтео да је де кад би до не ла по кло не. 

Чак ни во ће и по вр ће без об зи ра ко ли ко га мај ка пра
ла и гу ли ла. У гла ви је имао гад не тур бу лен ци је, све му 
би ло опа сно и ту ђе, чак – мај чин праг. Па ра но ич но је 
из ла зио из ку ће у тре нут ку кад би мај ка по че ла да љу
шти кром пи ре ко је је до не ла ро ђа ка из су сед не згра
де. Ро ђа ка је има ла ње го ве го ди не, фар ба ла ко су у се
до, но си ла ха љи не са круп ним ру жа ма, а зи ми се уве
зи ва ла у два ша ла. Го во ри ла да је не ин те ре су ју де ца.

Кад би хор пу то вао у ино стран ство, Ми ле ва је на ре
ђи ва ла чла но ви ма да са из вр ну тим ка па ма ста ну ис пред 
ка те дра ле у ру ка ма и – про се. То је збу њи ва ло де цу из 
бо ље сто је ћих по ро ди ца. И дру ги ма ни је би ло све јед
но. Та за ра да че сто је би ла ве ћа од нов ца за ула зни це. 
А на сту пи су ина че би ли ско ро бес плат ни. Тек сим бо
лич но не ка цр ка ви ца. Али, би ло је пу бли ке ко ја би на 
ула зу да ла нов ча ни цу у ме та лу, или па пир ну, ка ко ко, 
рет ко би не ко ушао, а да не дâ свој при лог. На За па ду 
је та ко, не мо жеш као пи сац по кло ни ти књи гу по сле 
про мо ци је, јер ће тај ко ме ну диш, ма ши ти се за џеп и 
пла ти ти књи гу, а ти се про ти ви ко ли ко год хо ћеш.

Но ви ца се за љу био у ди ри гент ки њу, она ко из не на
да. Бо ље ре ћи, Ми ле ва је ње га ћа пи ла, он уз вра тио. 
Од луч на, и не што ста ри ја, мо гла је да га пре о бра ти у 
шта је хте ла. Ње му је то од го ва ра ло, же лео је би ти де
чак ко ји слу ша. Ми ле ва је би ра ла тре нут ке кад ни ко не 
при ме ћу је. По зва ла би га у ду би ну ход ни ка, у за сен че
но ћо ше, згра би ла за гла ву, при ву кла и по љу би ла ди
рект но у уста. Он би, с по чет ка ска ме њен, бу дио се из 
та квог кон так та сва ким ње ним но вим по кре том на за
ро бље ним ви ли ца ма. У јед ном тре нут ку би се пот пу но 
укљу чио у игру и уз вра ћао чуд ним дах та њем; као да 
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се бо рио за ва здух, та ко је по ка зи вао сво је оду ше вље
ње оним што му Ми ле ва при ре ђу је. То све обич но не 
би тра ја ло ду же од петшест ми ну та, бр зо би се вра ћа
ли у са лу где хор уве жба ва пе ва ње. Зна ли су, чак, пред 
сам по че так кон цер та шмуг ну ти на трен у то а лет или у 
ка кво ћо ше да се из да ма ра ју.

А тек из ван хо ра ка ква је Ми ле ви на по жу да би ла за 
Но ви цом! Ни је му да ла ни стан ка, ни при стан ка, мо ра
ла је зна ти где ди ше и оби та ва, у сва кој ми ну ти, кон
тро ли са ла је сва ки по крет, не за то што је сум ња ла у 
ње го ву вер ност, већ што ни је мо гла да се од ве же од 
ње го ве ауре ко ју је осе ћа ла и на ра сто ја њу од не ко ли
ко сто ти на ме та ра. 

Он је жи вео с мај ком та ко ка ко је жи вео, стал но под 
при ти ском ро ђа ке ко ја га је гу та ла очи ма и нут ка ла се, 
по ди жу ћи ха љи ну да му мај ка не ви ди или на ми гу ју ћи 
са ка у ча где то бож хе кла стол њак за про да ју на обли
жњој пи ја ци. Но ви чин отац је стра дао у во зу, не ко га је 
из ба цио на пру зи Ис тан бул – Мин хен; чо век се ба вио 
коц ка њем, шпар тао с кар та ма и ши би ца ма кроз ва го не, 
на ро чи то но ћу, уз ми цао кон дук те ри ма и кон тро ла ма 
сва ке вр сте, ни по ли ци ја му ни је мо гла ста ти у крај.

Но ви ца ли ком – исти мај ка. Али, ре ко смо, ли чи и на 
Ми ле ви ног мом ка. Реч по реч, туцмуц, ова моона мо, 
ис по ста ви ло се да је тај пр ви Ми ле вин мла дић, у ства
ри, Но ви чин ујак, брат ње го ве мај ке. Да чо век не по ве
ру је. Е, љу ди, шта жи вот мо же све да при ре ди. Ујак му је 
у Ка на ди, по бе гао од ре гру та ци је и бал кан ских ра то ва, 
та мо про да вао пек мез од ши пур ка као лек за ма лак са
ле од жи во та, а он да упо знао јед ну згод ну Си риј ку на
тр ће не гу зе и – оже нио. Има ју дво је де це, јед но бе ло, 

дру го ке сте ња сто. Али о то ме ни шта не зна ју ни Но ви
ца ни ње го ва мај ка. Они ми сле, ако се уоп ште ви ше и 
се те, да је он ве чи ти не же ња.

Ми ле ва се, за пра во, ни кад ни је раз и шла са пр вим 
мом ком, иако и она о ње му та мо ни шта не зна. Од не ла 
га ви за у Ка на ду, али јој у ср цу ни кад ни је пре су шио. 
До ла зи ли су но ви мом ци, а у гла ви увек онај пр ви, и у 
сну, и на ја ви, он и он, са мо он. За ми шља ла је њи хо ве 
су сре те и про во де ов де, у гра ду на Ду на ву, при се ћа ла 
се ра ја из да на ка да ни је тре ба ло мно го зна ти о жи во
ту. А дру гих мо ма ка ко ли ко хо ћеш; клин се кли ном из
би ја. Да ли је увек та ко?

Ми ле вин отац је ис ко ри стио од ла зак ње ног мом ка 
и по ву као по тез да са чу ва кћер. Да је знао да ће све 
би ти уза луд, мо жда би је пре био на мр тво име, или оте
рао из ку ће, ова ко, он ми сли да је све у ре ду. Ми ле ва 
се не љу ти, не по ка зу је зна ке не за до вољ ства, у ку ћи – 
до бри ца као бе ба, са мо што не тра жи гриз из фла ши
це, све ли чи на бај ку по ро дич ног до ма са та том од 
ауто ри те та. Ми ле ва и Но ви ца се ви ђа ју на тре ћем ме
сту, код ње не при ја те љи це што има оже ње ног љу бав
ни ка из дру гог гра да. Тај че сто то бож иде на слу жбе на 
пу то ва ња, же на му и не зна где, а он – код сво је пај та ши
це у хо тел под но бр да што се на сла ња на град у ко јем 
се све ово вр ти и до га ђа. Ми ле ви на дру га ри ца ви ше 
жи ви у том хо те лу не го код ку ће. А и кад јој љу бав ник 
оде, она стан усту па Ми ле ви на са те и са те, кад год ова 
по же ли. То ти је жен ска ко ле ги јал ност и са ми лост, и 
же ља да не ко бу де сре ћан, па ма и на пар че, а осим то га, 
да и са ма не урек не сво ју љу бав ну ве зу: по мо зи дру
гом да би те би би ло до бро.
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Ми ле ва би по жде ра ла Но ви цу, то ли ко јој је сла дак. 
А он, го то во не вин, ни шта не зна о же на ма: оне ства ри 
ра ди као да му из фи ше ка не кон тро ли са но цу ри сла
до лед, па ни ка ко да га обри ше са пр сти ју у јул ске да не 
кад на тр гу де ца у сме ху об ли зу ју смр зли ну од ва ни ли је, 
чо ко ла де или не знам ка квог во ћа. Не зна шта да ра ди 
са Ми ле ви ним си са ма, да ли да их сте же или чуп ка бра
да ви це на бре кле као ку пи не на жи ви ци ба ки не ба ште, 
да ли да јој обли не ми лу је или дро би дла но ви ма, сав 
се уму са ви, не сме ни по глед упе ри ти из ме ђу сво јих 
но гу: шта му то ра сте без ње го ве во ље? А тек њу – ни
ка ко, ни по гле да ти, а ка мо ли дир ну ти. Би он, али га не
што спе тља ва, од у зи ма сна гу и са би ја у грч.

Ми ле ва би га ћа па ва ла у по бе ла да на, од во ди ла лиф
том на осми спрат, ту од мах с вра та ман др ља ла и пе ру
ша ла, ру ши ла и – па да ли би ис пред кре ве та, ни је мо гла 
до че ка ти још ко ракдва до ле жа ја, уви ја ла се као мач
казми ја дро бе ћи му ко ске на по ду. Но ви ца би се ко пр
цао, за зи вао да ста не, али се, у на ле ту тор на да љу бље ња 
ко је је ви ше ли чи ло на зо ба ње, пре да вао и, смле вен, 
пу штао да га та ко сло мље ног ку са на ме сту где му је јак 
ма трак, по пут чу кун де ди ног из по ро дич не при че, као 
свећ њак од зла та ко ва ног пре два ве ка. Не уме ни ти 
мо же да се из ву че из ње ног бу ка стра сти; по то пи ла га 
као во до пад, об ли ла ду ги ним ми ли на ма ужит ка, ка ла ји
са ла му ко жу и тен сла вуј ним гла сни ца ма од ко јих жмар
ци ки пе оке а ном те ла и га ми жу ка свр ше ци ма удо ва. 
Раз ме та ла би га на са став не де ло ве, а он да у сми рај 
дрх та ви це ску пља ла ла га ним до ди ри ма пре ко ве на и 
жи ли ца по це лом би ћу. Све зан и бла жен, осе ћао је да 
на овом све ту има чу де со ко је до сад ни је ви део.

Тра жи ла је по сле све га да је ма си ра по ло же ну на 
тр бух, на по ду, по том да је га зи по ле ђи ма, да тр чи пре
ко кич ме на ме сту; ни шта јој ни је сме та ло, ни шта бо ле ло, 
са мо је от пу хи ва ла у сре ћи и за до вољ ству. Та ква бе ше 
Ми ле ва ко ју, не сво јом во љом, оста ви пр ви мо мак.

Хор је тре ба ло да от пу ту је у Ка на ду, да го сту је на „Да
ни ма свет ске кул ту ре“, уства ри, да се так ми чи са дру ги
ма. При пре ме су би ле ве се ле и пу не иш че ки ва ња да ће 
се не што не сва ки да шње до го ди ти. Лет ави о ном не би 
био за пам ће ње да не бе ше Ми ле ви ног и Но ви чи ног од
ла ска у то а лет на ви си ни од де сет ки ло ме та ра. Спа пу ња
ла га је над wcшо љом, љу бе ћи иси са ла оно ма ло ва зду
ха из усне ду пље; он се за нео – ско ро да сви сне. До да ла 
му је ва зду ха на уста као ка ши ком, по ди гла увис и при
ти сла свом те жи ном у уском про сто ру, уз про зор че кроз 
ко је се рас цве та ва ла мо дри на не ба у ви си на ма без ијед
ног об лач ка. Пре дао јој се на по знат на чин, не мо ћан и 
здро бљен; ра су ла га и са ста ви ла: зби ра ло се зр но по 
зр но чул но сти ко јој не ма за пре ке ни на не бу ни на зе
мљи. О, да ли за Ми ле ву по сто ји про стор на ово ме све
ту где не ће на ср ну ти на мом чи ћа са пр ћа стим но сем?

Кад су се вра ћа ли из то а ле та да сед ну на ме сто са 
раз ве за ним ка и ше ви ма, ави он је на јед ном по чео да 
про па да. Но ви ца је скли знуо у кри ло по ста ри јој да ми 
са че шље ви ма у пун ђи, а Ми ле ва го спо ди ну ко ји је 
блед бу љио у сто ти ну пу та про чи та ни на слов днев ног 
ли ста; је дан од оних љу ди што све вре ме ле та ави о ном 
др же јед ну те исту стра ну но ви на отво ре ну пред упла
ше ним ли цем са по пла ве лим усна ма. Ави он је тре скао, 
чу ли су се уз ви ци мно гих у стра ху ко ји је био ја чи од 
сва ког ра ци о нал ног за кључ ка. Обо је су оста ли у том 
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по ло жа ју у ко јем су се на шли, јер се ави он ис кри вљи
вао на јед ну стра ну, а тре ска ње ни ка ко да пре ста не. 
Па ни ка је би ла раз ве за ла ско ро све сво је чво ро ве. Све 
док тре сид ба ни је про шла, ни су се мо гли ис ко бе ља ти из 
слу чај них за гр ља ја, др жа ли су се за ка че ни ка жи пр сти ма 
на ра сто ја њу не ве ћем од ме тар. Не бо је при хва ти ло 
ави он као сво је де те и ни на ло га у све при јат ни јем ле
ту. То се осе ћа ло по сми ре ном то ну ме ђу пут ни ци ма.

Пред по ноћ, на аеро дро му их је до че као до ма ћин, 
све ште ник ри ђе бра де, на сме јан и гла го љив. Док су се 
во зи ли аутом ка хо те лу, чу ли су да ће на сту пи ти већ 
су тра и да фе сти вал тра је де сет да на: тад ће би ти про
гла ше ни по бед ни ци. Не ће би ти ла ко, јер на сту па ју по
зна ти ру ски, фран цу ски, гру зиј ски, јер мен ски, аме рич
ки, си риј ски, не мач ки, нор ве шки и мол дав ски хо ро ви. 
Да ли ће срп ски оста ти све вре ме, свих де сет да на? Не, 
хор ће се на кон три да на вра ти ти, а до кра ја фе сти ва ла 
ће оста ти са мо ди ри гент. Сви хо ро ви мо гу оста ти са мо 
три да на, а при сти жу дан пре на сту па. Ух, зар да се 
раз дво је Но ви ца и Ми ле ва? Сми сли ће она не што, оста
ће он, раз бо ле ће се на пра сно па не ће сме ти да пу ту је 
на кон три да на док се не за ле чи за нај ма ње се дам, а 
он да ће оста ти до кра ја. Та ко ће пре ва ри ти до ма ћи на.

И хор је на сту пио: це ло ве чер њи про грам, пре пу на 
са ла, срп ска ди ја спо ра до шла да чу је ду хов не пе сме 
сво га ро да. До ста им је естрад них зве зда и му та ва ца 
што узи ма ју па ре и шун дом тру ју де цу ко ја иона ко не 
зна ју ма тер њи је зик. А ако и го во ре, то је све дру го, али 
не срп ски, не ка та ла ши ка од сто ти нак ре чи, ни то ли ко. 
Не ки не зна ју ни реч. Ле гу ра све га и сва че га: по бр ка ли, 
из ме ша ли, ак цен те ис пре ту ра ли, ен гле ским ре чи ма 

на се ли ли во ка бу лар, не ки и фран цу ским бр бо ље, они 
из Кве бе ка што до ла зе у То рон то кад не ко из за ви ча ја 
зна ча јан при стиг не. Хор до че кан ова ци ја ма, пу бли ка на 
но га ма; ни су све на ши, има до ста Ка на ђа на по ре клом 
ода свуд, ту су и зе мља ци из бив ших ју го сло вен ских ре
пу бли ка, и они би да чу ју ре чи ко је раз у ме ју, јер, то и 
чав ке зна ју, све је то је дан је зик, тај бо сан ски, хр ват ски 
или срп ски, а сад и цр но гор ски. Ма и сло ве нач ки и ма
ке дон ски до ђу му као бра ћа, све се сли ва у пан сло вен
ске ко ре не, све жу бо ри јед ним то ком. Ова ци је, ве лим, 
па из ла зак хо ра на бис, јед ном, два пут, три пут, чак. 
Ори ло се од по др шке и на ше и стра не пу бли ке. Зби ља, 
кон церт за пам ће ње!

Су тра дан је на сту пао си риј ски хор. Мо жда по не ко 
и не зна, Си ри ја је ислам ска зе мља, али јед на од оних 
где се за че ло и у знат ном об ли ку за др жа ло хри шћан
ство. Та мо се и те ка ко не гу је и пра во слав на ду хов на 
пе сма. Тај хор је, уства ри, по ло ви ном био са чи њен од 
Си ри ја ца, а дру гим де лом од Ка на ђа на си риј ског по ре
кла. Кад су и ка ко уве жба ли пе сме, чу ди се Ми ле ва, ни су 
ваљ да пре ко Ин тер не та? На сце ни се пр во по ја вљу је 
ле па мла ђа же на, ди ри ген ти ца, осмех ну та, сјај них очи
ју, по кре та га лант них и хи тро но гих. За њом хор од че
тр де сет чла но ва, фиф тифиф ти му шкар ци и же не. На
ме шта ју се, кон цен три шу, та јац у са ли, све се на пе ри ло 
да чу је. Хор из во ди не ко ли ко пе са ма, бра ву ро зно, а 
он да на ста вља истим тем пом, све бо ље од бо љег, на 
кра ју – про лом пље ска, ни шта ма ње не го си ноћ. Па пе
ва ње на бис, он да још је дан и – тре ћи бис, исто као и 
наш хор, та ко су при мље ни, не знаш ко је бо љи. Не ви
ђе на ле по та до жи вља ја!
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Ми ле ва уста је оду ше вље на, али са до зом стра ха да 
ће упра во овај хор да по бе ди, но, без об зи ра, од ла зи 
иза по зор ни це и тра жи ди ри ген ти цу да јој че сти та. Не
што је ву че да то учи ни, због му зич ке умет но сти, и по
ште но је. С њом иде и Но ви ца, ула зе у гар де ро бу; ли чи 
да је пре сло бод но, али по не се ни ви ђе ним, као де ца 
уве ре ни да је то у ре ду. При ла зе осмех ну тој Си риј ки 
ду ге там не ко се; још се ни је пре сву кла, ни је ни по ку
ша ла – ка њој хр ле и дру ги. Ми ле ва успе ва да на ен гле
ском је зи ку по здра ви Си риј ку и че сти та, а ова уз вра
ћа ју ћи, при ме ћу је иза ње них ле ђа Но ви цу и, гле чу да, 
од јед ном на ра зу мљи вом срп ском ре че: Ви ли чи те на 
мог му жа!

Ми ле ва се збу ни, Но ви ца та ко ђе, за у ста ви реч ко јом 
је хтео да че сти та од мах по сле Ми ле ве. У том де ли ћу се
кун де по ја ви се чо век де се так го ди на ста ри ји од Но ви
це, у као снег бе лој ко шу љи са там но цр ве ном ма шном. 
Ми ле ва оне ме ла, не мо же да ве ру је: па то је њен пр ви 
мо мак, муж ове Си риј ке! Уко че на по сма тра свог пр вог 
мом ка чи је име не мо же да из го во ри. Иако је мла ђи 
це лу де це ни ју, не ма ве ли ке раз ли ке у ли ко ви ма Но ви
це и уја ка, го то во да се и не осе ти цр та раз ли чи то сти. 
Гле да ју се и не ве ру ју: су срет по сле то ли ко го ди на, ни је 
би ло ни до пи си ва ња, ни те ле фон ских раз го во ра, тек из 
тре ће ру ке по не што бе зна чај но би чу ли и за бо ра ви ли. 
Ни Ми ле ва, ре ко смо, ни је има ла ни ка кав кон такт с 
њим, он је био ре шио да у Ка на ди бол но за бо ра ви све. 
Као хип но ти са ни, два му шкар ца се за гр ли ше и оста ше 
у сти ску. Ми ле ва од лу чи да им при ле ти. Две му шке си
ле истог ин тен зи те та на дра жи ше јој гру ди: Ка на ђа нин 
ле ву, а Но ви ца де сну дој ку. Не зна ју ћи шта се де ша ва, 

Си риј ка по ми сли да је све то не ка гре шка, па кад уви
де да се не пре ста но гр ле, сад и дво је пла чу, чу се и ри
да ње, она схва ти да тре ба да се по ву че и – не ста де.

Чим пре ста клуп ко осе ћа ња ка ква се јед ном ја вља ју 
у де сет го ди на, Ми ле ва и Ка на ђа нин, као по на ред би, 
раз ме ни ше бро је ве мо бил них те ле фо на; Но ви ца „оста 
крат ких ру ка ва“, и не до би од уја ка те ле фон. По ми сли 
– па има га Ми ле ва, то је као да има и он. Али, жи вот 
сва шта из ре жи ра. Ми ле ва је већ у по ноћ по сла ла Ка
на ђа ни ну по ру ку да же ли да га ви ди су тра пре руч ка у 
хо те лу; би ће са ма за сто лом иза глав ног сту ба, ту је 
ме сто за дво је. 

Та ко је и би ло. Она – без Но ви це, не ка ко га је на бр зи
ну об ра ди ла да на ста ви да спа вуц ка – она ће бр зо из 
ку по ви не. За истим сто лом у Ка на ди Но ви чин ујак и 
Ми ле ва! Пар ко ји се во лео до не ба. Ни ма ње ни ви ше, 
пр ва љу бав, ту на до хва ту ру ке по сле то ли ко вре ме на. 
За сто лом, ћа ска ју, па и сет но се по гле да ју, усне им се с 
кра је ва за ши ље у ше ши рић еро ти зо ва ног сме јуљ ка. 
Ма ло ко би оче ки вао да ће он при хва ти ти Ми ле вин 
пред лог да сед ну у хо те лу. Али, ето, ни је га на пу сти ла 
же ља за њом. Ре као јој је да има де цу, да му је оно же
на и да до бро жи ве.

Шта би ти учи нио ако бих ја оста ла у Ка на ди, упи та
ла га је од мах по сле пр вог гу тља ја пи ћа ко је је би ла 
ме ша ви на ви ски ја и ја ког цр ног ви на на лик кар ло вач
ком бер ме ту. Не знам, ни сам раз ми шљао, ре че он из не
на ђен, так нут та квом мо гућ но шћу. Па ти нај бо ље знаш, 
ако имаш раз лог, до дао је за др жа ва ју ћи руб ча ше са 
чуд ним пи ћем уз гор њу усну ко ја је по дрх та ва ла као 
ру ка сум њи вог пут ни ка док ца ри ни ку до да је за ста ре
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ли па сош. На ње му се ви де ло да још ни је умр ла пр ва 
искра љу ба ви, да је из дру гих раз ло га мо рао да кли сне 
из зе мље, да ни кад ни је ап сол ви рао Ми ле ву. За зво нио 
му је мо бил ни те ле фон, би ла је то Си риј ка; без мно го 
ко мен та ра, мо рао је да оде. Ми ле ва је оста ла са ма за 
сто лом још де се так ми ну та, све док ни је ис ка пи ла ду
бо ке ча ше пи ћа, и ње го ву и сво ју.

Су тра дан је на сту пао ру ски хор. И он је био од ли чан, 
чи ни ло се нај бо љи. Та ко то би ва на хор ским све ча но
сти ма где на сту па ју хо ро ви са тра ди ци јом ко је во де 
до бри ди ри ген ти. Код Ру са ди ри гент – му шка рац ду ге 
се де ко се, с на о ча ри ма на ку ка стом но су, час на мр го
ђен, час ве сео; ме ша ви на крај но сти из ко је ис пи љу је 
лич ност без ком про ми са. По за вр шет ку, скан ди ра ње 
ру ских име на, оду ше вље ње, ето, из ве че ри у ве че, ми
ли на над ми ли на ма; а пу бли ка ма хом са ко ре ном из 
вре ме на Ле њи но вог до ла ска на власт кад се бе жа ло 
гла вом без об зи ра. О би се ви ма да и не го во рим.

На кок те лу су се на шли сви, и Ка на ђа нин и ње го ва 
же на, и Но ви ца и Ми ле ва. Су тра срп ски хор пу ту је на 
Бал кан, оста је са мо Ми ле ва. Но ви ца би нај ра ђе остао, 
та ко му је и обе ћа ла, али сад од то га не ма ни шта. Мо ра 
да оста не са ма, збр за ла је Но ви цу, он при хва тио да се 
вра ти у Ср би ју. За то је ју трос би ла с до ма ћи ном и ре
кла му да ипак оста је са ма, а да се Но ви ца вра ћа, да је 
оздра вио: не ки ви рус крат ког да ха, не ма ви ше тем пе
ра ту ру, не осе ћа бол у те лу, бо лест је про шла. А Но ви ци 
је ре кла да до ма ћин, на жа лост, не ма на чи на да пла ти 
још се дам да на бо рав ка би ло ко ме па ни ње му. 

Си риј ка се на кок те лу осме хи ва ла Ми ле ви и Но ви
ци, би ла чу де сно љу ба зна, слат ко ре чи ва, уба ци ва ла у 

раз го вор срп ске ре чи ско ро као сво је, ви ше не го што 
би ико тра жио, ни слу ти ла ни је да се не што ку ва иза 
ње них ле ђа. Но, и она се при бли жа ва ла Но ви ци ви ше 
не го што би би ло до пу ште но, ваљ да у инер ци ји да је он 
њен муж: има исти тај већ чу ве ни нос, пир гав и швр ћин, 
осмех – као да си пре сли као зу бе са јед ним ма ло на хе
ре ним зде сна.

Ми ле ва је већ зо ром от пра ти ла Но ви цу са оста ли
ма на аеро дром. Сви су ми сли ли да је до бро да Ми ле
ва оста не, да ће то би ти ни јан са не ви дљи вог при ти ска 
на жи ри да хор до би је не ку од на гра да, не мо ра би ти 
пр ва, то ни је ни бит но, али и за хвал ни ца за уче ство ва ње 
на фе сти ва лу је ва жна, не до ла зи се сва ки дан у Ка на
ду. Би ло би за и ста глу по и не про фе си о нал но да не бу де 
ни ко га да у име хо ра при ми при зна ње па ма ка кво оно 
би ло, чак и ако га не бу де. А хор је, чу ло се и ви де ло, 
био ве ли чан ствен. Уоста лом, као и ова два по сле. 

Уве че је на сту пао не мач ки хор, су тра дан фран цу
ски, па на ред них да на мол дав ски, аме рич ки – и та ко 
пред ви ђе ним ре дом, сви до кра ја. О, ка ко се ви со ко 
ви ну ла хор ска умет ност у све ту! Све су кон цер те из ве
че ри у ве че у дру гом ре ду пра ти ли Ми ле ва, њен бив ши 
мо мак и ње го ва су пру га. Ми ле ва је она ко уз гред упи
та ла, у па у зи на сту па не мач ког хо ра, где су им де ца, 
за што их не ма, во ле ла би да их ви ди. Де ца су у Ср би ју 
код де де и ба бе, оста ће још ко ји дан, мо жда и ду же, ре
кла јој је до вољ но ра зу мљи во Си риј ка пу на не ка квог 
ег зо тич ног ми ри са што је на се ља вао тај део са ле. Ка
на ђа нин је до дао да ће му же на ићи по де цу ових да на 
и од мах их из Ср би је од ве сти у Си ри ју код ње них ро
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ди те ља. Он ће због по сла оста ти у То рон ту. Ох, ка ква 
при ли ка за Ми ле ву. Жи ве ле хор ске све ча но сти!

И фе сти вал се при ма као са мом кра ју. Све ча но про
гла ше ње по бед ни ка! За вр шна све ча ност пу на ми стич ног 
сја ја: – ме ђу љу де ба не не ка ква све тлост из њих са мих 
па до га ђај по ста је као сан. Ми ле ва већ се ди, по ред ње 
два пра зна ме ста. Ве ли ко при су ство пу бли ке и ме ди ја 
по ја ча ва све тлост у Ми ле ви. Мно ги сто је, све та ви ше 
не го на кон цер ти ма по на о соб. Не ки би да сед ну по ред 
Ми ле ве, али она с на глим бо ра ма на че лу об ја шња ва 
да сва ког тре на тре ба да при стиг ну ње ни при ја те љи. 
Спи кер и спи кер ка сме њу ју се у ре че ни ца ма пу ним 
тре пе та вих по гле да и бе лих зу ба. 

Тре ће ме сто – си риј ски хор! Апла у зи, апла у зи... Ми
ле ва уз не ми ре на, не ма Си риј ке да иза ђе на по зор ни
цу. Где је њен муж, Ми ле вин бив ши мо мак? За што ни су 
до шли? Че стит ке на сав глас, спи ке ри по зи ва ју, по не ки 
зву ждук. Не ма их и не ма. Дру го ме сто – фран цу ски хор! 
Опет бур ни апла у зи, из ла зи ди ри гент, на сме јан и ру мен 
у ли цу, ма ло ви ше зви жду ка, али не за ду го, апла у зи на
но во. Фран цуз при ма при зна ње из ру ку до ма ћи на, љу би 
се и ца кли од за до вољ ства.

А он да, спи ке ри у глас: Пр во ме сто – Ср би ја! Не ве
ро ват но – гром из ве дра не ба, зви жду ци по др шке, ова
ци је, апла у зи без кра ја, чу је се „бра во“ из сто ти не гр ла, 
ат мос фе ра вр хун ског успе ха. Ми ле ва оша му ће на и срећ
на, као да је но си ка ква бо жан ска пли ма, из ла зи на по
зор ни цу на је дри ма не ствар ног чу да. При ма злат ни 
пе хар и по ди же увис – као да пе хар по ди же њу, бри ди 
од за но са, ле ти. 

На сце ни два ком по зи то ра, Фран цуз и Срп ки ња. Спи
ке ри по но во по зи ва ју пред став ни ка си риј ског хо ра да 
при ми пе хар, да ни је слу чај но при сти гао, при пит ку ју и 
уба цу ју крат ке до ско чи це. И та ман кад је во ди тељ ре
као да ни ког из Си ри је не ма, из ду би не са ле, све тр че
ћи, по ја ви се да ма у џинсман ти лу, осмех ну та, као да је 
са дру гог све та. Уз бу ђе на, ус тр ча ва сте пе ни штем на по
зор ни цу, из ви ња ва се, узи ма брон за ни пе хар, сте же га 
на гру ди и по ди же. Пу бли ка апла у ди ра, Си риј ка се љу
би три пу та са до ма ћи ном ко ји јој гла сно, да сви чу ју, 
де ли ком пли мен те. Она по гле да пу бли ку, на кло ни се и 
оста де са при гр ље ним пе ха ром на сце ни. Он да се тр же, 
при ме ти Фран цу за, го спо ди на са пу но шар ма, оши ша
ног до гла ве, очу ва ног вра та, у оде лу за га си те цр не бо је, 
са цр ве ним цве том на ре ве ру. При ско чи му и че сти та, 
љу бе се и они, гле да ју у очи нео бич но ду го. Као да не
што оно стра но ра ди на то ме да се она и Ми ле ва не по
здра ве. Али, при ла зи јој Ми ле ва и одва ја од Фран цу за. 
Си риј ка при хва та ру ко ва ње, љу бе се као се стре и гр
ле, пе ха ри за зво ни ше у су да ру.

На сце ни тро је на гра ђе них, во ди те љи и до ма ћи ни, 
и да ље бле ште фо то а па ра ти и про ми чу ка ме ре. Не сти
же Ми ле ва да упи та Си риј ку где јој је муж, а та ко би ра до. 
Он јој не из ла зи из гла ве. Ми ле ви при ла зи нај ве ћи број 
но ви на ра, на кра ју са мо она оста је с њи ма. Док да је 
ин тер вјуе, не при ме ћу је да су Си риј ка и Фран цуз оти
шли. Пу бли ка се већ раз и шла, оста ло тек не ко ли ко 
зна ти жељ ни ка да узму пот пис или раз ме не ко ју реч и 
уто ле но стал ги ју. 

Уга ше на све тла по зор ни це. До ма ћи ни на трен не
ста ли. Ваљ да ће се не ко вра ти ти? Ми ле ва по све са ма, 
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че ка да је во де на све ча ну ве че ру. Си ла зи низ ши ро ки 
сте пе ник, узи ма ома ле ну цр ну ко жну тор бу ко ја јој је 
оста ла на сто ли ци у дру гом ре ду. Из дна по лу та ме 
ужур ба но јој при ла зи Си риј ка и без ре чи да је бе лу ко
вер ту. И та ман Ми ле ва да је упи та где је он, a Си риј ка 
ре че да јој ка сни ави он и не ста де са је два чуј ним срп
ским „збо гом“. Отво рив ши сле пље ну ко вер ту, Ми ле ва 
угле да по знат јој ћи ри лич ни кра сно пис: „Оти шао сам у 
Ср би ју по де цу, ипак – ја, не мо ја же на. Она да нас ле ти 
у Си ри ју, оста ће не ко вре ме, та мо ћу и ја су тра с де
цом, али са мо на дан. Оста ни у То рон ту, до ла зим!”
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ЧИ ТУ ЉА

От ка ко су се раз и шли, Да мјан је ре дов но узи мао 
ло кал не но ви не и гле дао чи ту ље, тра жио Ко виљ ки но 
име и сли ку. Пр во је ба цао по глед на фо то гра фи је, бр зо 
пре ла зио из угла у угао стра ни ца, ли стао на ред не, а 
он да ла га ни је – све по но во. Та ко би, ина че ко зна кад, 
ви део да су умр ли не ки ње му по зна ти или ма ње зна ни 
љу ди, из не на дио би се ве шћу о смр ти не ких ро ђа ка с 
ко ји ма је пре стао да кон так ти ра.

Ко виљ ка и Да мјан би ли су у тај ној љу бав ној ве зи пет 
го ди на. Она уда та, он – нео же њен. Раз и шли су се због 
ње не дру га ри це Ста ке. Отра ча ва ла га је пре ко ме ре и 
за га ђи ва ла иди лич ну ве зу. Ова кав па она кав, пре ва
рант, ђу бров и гад. Ста ка је све то ис то ва ра ла пред Ко
виљ ку ко ја ни је ма ри ла, у Да мја на је би ла смрт но за
љу бље на, ома ђи ја на и – на кри ли ма!

Али кад јој је Ста ка по ка за ла фо то гра фи ју на ко јој се 
Да мјан ви ди у за гр ља ју са не ком пла ву шом што ли чи 
на спон зо ру шу из вре ме на те шке еко ном ске кри зе, Ко
виљ ка је пу кла. Не ће да га ви ди, збо гом за сва вре ме на. 
Да мјан упро да об ја шња ва да је то ње го ва се стри чи на 
из Не мач ке: фо то гра фи са ли су се кад је она с по ро ди
цом, му жем и дво је де це, до шла на лет њи од мор. Био 
је на род ни збор у Пот ко зар ју о Илин да ну, та да се оку
пља га стар бај тер ски свет са ме шта ни ма из то га кра ја. 

ЧИ ТУ ЉАНЕНАД
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Да мјан се ту за де сио, во ли на род не оби ча је, пе сму и 
ко ло, а јаг ње ти на са ра жња нај сла ђа је у илин дан ском 
хра шћу. 

Ко виљ ка је то ли ко те шко при ми ла фо то гра фи ју да 
се раз бо ле ла, па ла у по сте љу, ни ка ко да се при диг не. 
Муж до во дио ле ка ре, они – ово, оно, на кра ју кон ста то
ва ли да не зна ју о че му се ра ди. Је дан ре као да је Ко виљ
ка по све му су де ћи има ла смрт ни слу чај у по ро ди ци, 
не мо же да пре жа ли гу би так; муж ши рио ру ке, ка ква 
цр на смрт, ка кви ба кра чи, о че му то при ча ле кар, сви 
су жи ви и здра ви, хва ла Бо гу. Кљу ка ли су је ле ко ви ма, 
а она све сла би ја, жу ти и коп ни, иму ни тет ис под сва ке 
цр те, че као се дан кад ће да из дах не. Муж се рас тр чао 
на све стра не, али за луд, цео град је чуо за Ко виљ ки ну 
из не над ну бо лест без име на. 

Сва ког ју тра Да мјан је ра нио по штам пу. По сле не
про спа ва них но ћи, са зеб њом је отва рао но ви не и не 
треп ћу ћи тра жио дра го име. Ви ше пу та раз го ва рао је 
са Ста ком не зна ју ћи да је она Ко виљ ки да ла фо то гра
фи ју. Тра жио је са ве те шта да ра ди, она му је по на вља
ла да је Ко виљ ка бо ле сна и да не ће да га ви ди, да ће 
пре умре ти не го што ће га су сре сти. 

Ста ка је по ре клом из Пот ко зар ја, на Илин дан је би ла 
с бра том на на род ном збо ру у хра шћу. Фо то гра фи са ла 
је из гу жве Да мја на у ко лу, у за гр ља ју са се стри чи ном, 
и са це лом род би ном. Он ни је при ме тио, ни је ни знао да 
је Ста ка би ла на са бо ру, па ко сни ца. Ста ка ни је има ла 
свог му шкар ца, би ла је усе де ли ца, све је то бож зна ла о 
љу ба ви, али ни кад да јој се де си. Она вр ста ста рих цу ра 
ко је са ве ту ју уда те же не. 
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Да мјан је ви део да му Ста ка не мо же по мо ћи. Сми
шљао је ка ко да до ђе до Ко виљ ке. Ваљ да по сто ји на чин 
да је по се ти. Би ло би ви ше не го опа сно да ба не у ње ну 
ку ћу. Ако је то ли ко бо ле сна, мо гла би, не дај бо же, да 
умре чим га ви ди. Не, не ће ићи код ње, че ка ће да му 
да ни до не су не ка кво ре ше ње.

Је сен је ис пла ки ва ла зла ћа ноцр вен ка сте бо је. Та ко 
су ми ри са ле кро шње у пар ку кроз ко ји је сва ко днев но 
про ла зио Да мјан. При гле дао је за љу бље не па ро ве на 
клу па ма и за ми шљао Ко виљ ку. Ох, љу ба ви, за што ми 
се та ко ру жном при ка зу јеш, го во рио је се би у бра ди цу 
мр шу ља ви пла ву шан, чо век чи ја про фе си ја ни кад не 
би ре кла да је емо ти ван као де те. Ин же њер гра ђе ви
нар ства, по знат по про јек ти ма не ко ли ко мо сто ва по
сле бом бар до ва ња Ср би је. О, да, мо сто ви спа ја ју, мо ра 
да ту има не ки зврк по ја ча не ро ман тич не емо ци је, не ка 
лир ска си ла у овог чо ве ка, не што што га чи ни пе сни
ком жи во та. 

Не де ље су про ла зи ле с не са ни цом. Ли ста ју ћи јед ног 
утор ка но ви не, Да мјан је за пре па шће но ви део ме ђу 
осмрт ни ца ма Ста ки ну сли ку. Про тр љао је кап ке на пла
вим као ли вад ски цвет очи ма, ни је мо гао да ве ру је. Умр
ла је из не на да, а ис под крат ког тек ста, име на ње них 
нај бли жих, мај ке и бра та, и то би све. Јед ну чи ту љу, гле, 
пот пи су је и Ко виљ ка. За вр те ло му се у гла ви, про ле
пр ша ле се му из над те ме на ле лу ја ве сли ке раз го во ра 
са Ста ком. Од лу чио је да се по ја ви на са хра ни, ис по ти
ха, да га ни ко не при ме ти.

На гро бљу – ни три де се так љу ди. Да мјан је по ла ко 
при шао гру пи да ни по гле дом не по ре ме ти опе ло. Млад 
све ште ник и де чак бо го сло вац по ја ли су за Ста ки ну 
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ду шу. Тик уз отво рен гроб са спу ште ним ков че гом, по ред 
хр пе на ба ца ног гру ме ња зе мље, ста ја ла је Ко виљ ка с 
му жем. Уви је на у цр ни ну, бле да, не ви ше ле па, над но
си ла се и кла ти ла над умр лом при ја те љи цом. Муж ју је 
при др жа вао око стру ка, и сâм на па ће ног ли ца. На ла зе
ћи се иза не ко ли ко љу ди на су прот ној стра ни, Да мјан 
је кри о ми це по сма трао Ко виљ ку и дрх ту рио. Осе тио 
је бол у по ре бри ци, про ба да ње игли ча стих се ћа ња и 
цр них слут њи. 

Же лео је да се при мак не, да до дир не Ко виљ ку по 
ра ме ну, да је уте ши и за гр ли. Ду го је ни је ви део, ви ше од 
по ла го ди не. По ла ко, ко рак по ко рак, у по ве ћем лу ку, 
иза ле ђа, при ми цао се Ко виљ ки и ње ном му жу. До шав
ши тик иза њи хо вих по ти ља ка, у гру пи ци са још не ко
ли ко при сти глих љу ди, пре по знао је ми рис ње ног пар
фе ма. Отво ри ле су му се сли ке со бич ка где су се јед
номдва пут не дељ но ви ђа ли. Чуо је и њен звон ко ли ки 
глас док га гр ли и љу би као ла си ца у тр ку низ оба лу. 
За тво ре них ка па ка, Да мјан је ма штао. 

По за вр шет ку опе ла, све ште ник је по звао Ко виљ ку 
да одр жи го вор. Из ва ди ла је па пир из цр не та шни це 
ко ју јој је за ро ђен дан Да мјан ку пио, муж та да ми слио 
да јој је Ста ка по кло ни ла. Тму лим гла сом по че ла је да 
чи та, по ме ну ла Ста ки ну нео ства ре ну љу бав, чо ве ка 
ком ни кад ни је ре кла да га во ли. При сут ни су се не мо 
згле да ли, не ки и до шап та ва ли.

Пр ви гру мен на ков чег ба ци ла је Ко виљ ка, а он да 
оста ли. И Да мјан је узео бу сен. Уда рив ши по ков че гу, 
бу сен је јек нуо не ка ко дру га чи је. И да ље је по сма трао 
Ко виљ ку. Ста ја ла је по ви је не гла ве, ви де ло се да је сла
ба шна и бол на, али је ипак до шла да ка же по смрт ну 
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реч. Ни је га при ме ћи ва ла или му се то са мо чи ни ло. 
Утом је свет по чео да се ра зи ла зи. Ска ме њен, ни је се 
ми цао. Из не на да, као у не ком фил му, у ли це му се унео 
Ко виљ кин муж: Ти си Ста ки на љу бав, ку кав че!

Ве тар је за ко ви тлао опа ло је се ње ли шће са ви со ких 
ли па и не ко ли ко пе тељ ки на нео Да мја ну у нос. Гро бље 
се окре ну ло око гла ве, а ср це за лу пе та ло не ку сво ју 
тма сту сим фо ни ју од ко је се гр че гру ди. Збу њен и за те
чен, без осе ћа ња за про стор и вре ме по во дом ре че
ни це ко ја му је за тут ња ла у гла ви, остао је по след њи 
на гро бу. Ни Ста ки них нај бли жих ви ше ни је би ло. Бле
нуо је у све же по бо ден крст са Ста ки ним име ном не 
зна ју ћи шта да ми сли. Осе ћао се по ра же но и глу по, не
ствар но и из гу бље но. Зар је мо гу ће да ни је знао, да 
ни је осе ћао Ста ки ну љу бав, за све тли ло му је ово пи та
ње у ко шма ру дру гих. 

У из не над ном ве тру, пу сто гро бље из гле да ло је као 
са дру го га све та, омо ло ва но ци ју ком је два чуј не фу ге 
из кро ша ња. На до ла зи ли су ру жни обла ци и с њи ма 
гро мо ви на лик на гро хот ба ба у цр кве ном хо ру. Му ње 
су отва ра ле утро бу не ба и у по ме ша ним обла ци ма сли
ка ле огро ман Ста кин пор трет. Чуо је кле тву у за ви чај
ном на ри ца њу. 

Ка ко се и кад вра тио ку ћи, Да мјан не пам ти. Да ни ма 
ни је мо гао мак ну ти из со бе. На па ле су га ве ли ка ис цр
пље ност и ви со ка тем пе ра ту ра. Упла шио се да не ће 
пре жи ве ти. По ма га ла му је ста ра ком ши ни ца, бив ша 
ле кар ка, ку ва ла ча је ве, би ра ла ле ко ве, мо ли ла се Бо гу 
да оздра ви. 

Про шло је не де љу да на, Да мја ну ма ло бо ље. Мо гао 
је да чи та но ви не док их ком ши ни ца др жи пред ње го

НЕНАД
ГРУЈИЧИЋ

приче
романезапричезаприче



28

вим очи ма. Био је уто рак, ком ши ни ца до не ла ју тар њу 
штам пу и ли ста ла. На прет по след њим стра на ма, с де
сна, при вр ху, не ко ли ко Ко виљ ки них фо то гра фи ја. Ис под 
јед не, не ко је на пи сао: Веч но ће мо те во ле ти, Да мјан и 
Ста ка.
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ТРН КА И ЗУМ КА

Пет на ест го ди на у ве зи с оже ње ним чо ве ком, хеј бре, 
где јој је па мет? Не ма то ве зе с па ме ћу, дру же мој, ко га 
ухва ти ша па де мон ске за љу бље но сти, тај за бо ра вља 
ка ко се зо ве. Не ви на Зум ка упа ла је у ве зу с обли жњим 
пре про дав цем ко жне га лан те ри је кад јој је би ло осам
на ест го ди на. Про дав ни ца – иза ње ног ста на, на ћо шку 
ули це ко ја пре се ца глав ну ка ауто пу ту. Ту на вра ћа ју 
љу би те љи жи во тињ ске ко же, не оба зи ру се на свет ске 
ва па је да пре ста не уби ја ње ме две да, ли си ца, зе че ва и 
оста лих шум ских ле по та на. 

Зум ка је ви жља ста као деч ја играч ка. Отац и мај ка, 
ути цај ни љу ди, за по сли ли су је у ло кал ној ра диоста
ни ци. Ни је она за тај по сао, али, ето, да се ка же да ни је 
баш би ло ко: ин тер вју и ше га зде гра да и углед не лич но
сти, пра ви ан ке те на ули ци пред из бо ре, кад се по ве ћа 
це на бен зи на и хле ба... Лу та Зум ка на ово ме све ту од 
не ми ла до не дра га. Али, она је фа тал но за љу бље на, 
не ко би ре као, из гу бље ни слу чај. 

Град је нео бич не тра ди ци је, ту при ста ју реч ни бро
до ви из Не мач ке, Аустри је, Ру му ни је и дру гих зе ма ља 
на Ду на ву. Сва шта се до га ђа у ме ша њу ту ри ста и ме шта
на. Не ста ја ла су и де ца, не ким де вој ка ма ни кад тра га. 
Зум ка се ни је усу ди ла да из ве шта ва о то ме. А и ко њу 

ТРН КА И ЗУМ КАНЕНАД
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пи та, зад њи је зврк у точ ку но ви нар ства и не ви дљи вих 
га зда гра да. 

Ве лим, она је две де це ни је за љу бље на, шта – за љу
бље на, лу да за дрип цем ко ји на ње не очи га ња дру ге 
цу ре и же не не би ли се на по кон, гле, осло бо дио Зум
ке. Већ пет на ест го ди на све чи ни да је оте ра од се бе, 
али Зум ка не ће па не ће, уве ћа ва сво ју ве за ност, пра ти 
га и ужи ва да скри ве на по сма тра док с дру гом ис пи ја 
пи ће у не ком од ка фи ћа. Ни кад јој ни је па ло на па мет 
да уско чи у ка фа ну и по му ти им ра чу не. Ужи ва ла је да 
га нео па зи це гле да с дру гом, да ана ли зи ра њи хо ве по
кре те и чи та са уса на шта го во ре јед но дру гом. То је 
по ве ћа ва ло ње не апе ти те за све ре ђим сек сом са чо
ве ком ко ји јој је за тро вао и ду шу и мо зак. 

Пре про да вац се звао Ефим, по ре клом из ме ста Ђе
не рал Јан ко вић, у јед ној од та ча ка до ди ра Ср би је и Ма
ке до ни је. Имао је буј ну ри ђу ко су као ка кав че ти нар, 
по не кад му бук та ла на гла ви, ли чио на по жар шум ског 
чо ве ка у тр ку. Зум ка је по зна ва ла Ефи мо ву же ну, Па
нон ку, же ну са са ла ша и ри то ва, по ма ло луц ка сту, али 
као пас ода ну. Не у ред на и де пре сив на, све јој рав но 
до Ко со ва, ни је ма ри ла за Ефи мо ве из ле те. Има ли су 
пе то ро де це. Ко ли ко ли је по се јао око ло? Зум ка је осам 
пу та абор ти ра ла за ових пет на ест го ди на. На по мо лу 
је де ве ти абор тус. Е, то је сад при ли ка за Зум ку. По ку
ша ће да уце ни Ефи ма, да му ка же да ће ро ди ти де те, а 
он ако хо ће – хо ће, ако не ће – не ће. Не мо ра ни при
зна ти де те, ро ди ће се би но ву ду шу. Број де вет је сим
бол кра ја и по чет ка. За по че ће са де те том Зум ка но ви 
жи вот и за вр ши ти са Ефи мом за сва вре ме на, хм?
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У стан чи ћу је има ла ци гла сти кре вет на коjeм се, на
ро чи то пр ве дветри го ди не, пе ру ша ла с Ефи мом. На ла
зи ли су се они и дру где, али њен стан углав ном бе ше 
ме сто ог ње ви те раз ме не ерот ске са пу ни це. Ка ко су го
ди не про ла зи ле, све че шће је тра жи ла од Ефи ма да се 
раз ве де с Па нон ком. Ух, по зна је му же ну лич но, а ра ди 
јој иза ле ђа, Зум ка, Зум ка!

Сва ке Но ве го ди не ку по ва ла је по је дан ја сту чић. 
На том ја сту чи ћу би ку ми ла и мо ли ла Ефи ма да се раз
ве де, да се вен ча ју и оду не где иза се дам бр да и до ли
на. Пет на ест ја сту чи ћа у раз ли чи тим ни јан са ма, спек тар 
ду ги них бо ја на то пљен су за ма. Да ва ла им је име на жи
во ти ња, до ма ћих и ди вљих. Те па ла у са мо ћи, ма зи ла 
ја сту чи ће по не ви дљи вим дла ка ма и кр зну, пре ме та ла 
и пра ви ла но ве рас по ре де, ис ти ца ла да ће им за на ред
ну Но ву го ди ну при сти ћи но ви бра тић. И та ко из го ди
не у го ди ну. 

Зум ка је има ла при ја те љи цу мла ђу де сет го ди на; ба
ви ла се из ра дом на ки та, има ла и успе ха. Не бе ше то оби
чан на кит, већ умет нич ки, за из ло жбе и аук ци је, за про
бра ну кли јен те лу. Трн ка јој бе ше име, ве се ла и ор на за 
ак ци је, али по ма ло на ив на, ве ро ва ла у Зум ки не при че. 

Кад год би Трн ка на шла но вог мом ка, Зум ка јој је 
др жа ла пре да ва ње ка ко да се по на ша и за др жи ти па. 
Го во ри ла је то ге сти ку ли ра ју ћи ру ка ма и пу ће ћи усне 
уко со, као да пре за да ко не чу је. По не кад је ли чи ло 
као да на мер но до шап та ва не ком иза вра та сво је уто
пиј ске са ве те. По кре ти ру ку бе ху чу до: по не кад би се 
из ду жи ле и до пи ра ле до са мих ћо шко ва ви со ке со бе. 
До ди ри ва ла би па у чи ну и уз ви ки ва ла: Ево, ов де пи ше да 
то га тво га мо раш шче па ти као му ву, кри ла му по је сти!
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Трн ка је ве ро ва ла у ње не при че. Чак и он да ка да би 
оне би ле очи глед не из ми шљо ти не, не ре ал на под ло га 
за би ло ка кав план. А Зум ки не ру ке су уме ле зми јо ли
ко да се из ду же и у ра фа лу ре чи за гњу ре у Трн ки ну та
шни цу или џеп и из ва де сит ниш или кар мин, све што 
се на ђе то га тре на. Трн ка то ни кад ни је при ме ти ла, то
ли ко ве што и бр зо, хип но тич ки ома мљу ју ће ра ди ла је 
Зум ка. Ма, чу до од не сре ће!

Трн ка је има ла мом ка по слу шног као пас. А има ла 
је и пса, бе лу пу дли цу. Оште ни ла је дво је и ку ћа је убр
зо по ста ла по при ште па сјег ла ве жа. Трн кин мо мак, Јол
па шче, та ко га је од ми ља зва ла на гла ша ва ју ћи да је чи
та ла „Ја зав ца пред су дом”. Ето, ко би знао по нор не раз
ло ге име но ва ња љу ди и ства ри, по ја ва и чу де са. Елем, 
Трн ка је би ла љу бо мор на на Јол па за. А он, ни ма ло не
вин, ма да из гле дом та кав, ју рио је цу ре и цу ри це, ни је 
опра штао ни јед ној. Ра дио је као ко но бар у ку гла ни, по 
по тре би чи стио ве ли ку дво ра ну, ку пио чу ње ве и ку гле, 
деч ко за све. Али је сти зао да се ба ви и стре ља штвом, 
ло кал ни пр вак у га ђа њу из ва зду шне пу шке.

Трн ка је зна ла да за пре ти цу ра ма. На жу ре ви ма где 
би се за те кли Зум ка, Трн ка и Јол па ско (Ефи ма ни кад ни је 
би ло са Зум ком на јав ном ме сту), по не ка де вој ка за гле
да ла би ле по та на из ме ђу две ју же на. Трн ка се не би ли
би ла да јој при ђе и ка же да ће је ша ком у че ло ако још 
јед ном по гле да ње ног мом ка. Јед ном је гла вом рас цве
та ла нос јед ној ко ке ту ши, оно мад од ва ли ла ша мар чи ну 
тан ко но гој сту дент ки њи ме наџ мен та, а још се пам ти 
ка ко је раз бу ца ла удар ци ма но ге у сто мак бри не ту на 
бро ду на Ду на ву.
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Јол паз је све то по сма трао са стра не, са зеб њом у 
очи ма, пра вио се да ни шта не раз у ме, али знао да не сме 
да се ме ша у Трн ки не ви хо ро ве, ина че и он ће по пи ти 
ба ти не. Би ло је да на кад и он бу де пре ту чен, али од 
кли па на ко ји би га пре сре ли и тра жи ли мо бил ни те ле
фон или да ски не но ве па ти ке. Ту се ку ра жио и пру жао 
от пор, знао да ода ла ми јед ног и још ког, ме ђу тим, про
тив че тво ри цепе то ри це ни је мо гао. Трн ка би га да ни
ма ле чи ла и пре ви ја ла. Мо ра ла је са ма да из во ди псе у 
шет њу у обли жњи парк или до кра ја ду ге ули це где ле
ти ми ри шу ли пе и бо жан ски кâде за љу бље не па ро ве 
на клу па ма ис под кро ша ња. 

И Трн ка се ис по ве да ла Зум ки. Ни је зна ла шта да ра ди 
с до сад ном ве зом у ко јој не ма сна ге да се ра зи ђе са Јол
па шче том. И мо же с њим, и не мо же. Јој, гла ва je бо ли 
од то га, не мо же да је де да ни ма, а он да на пра сно поч
не да жва ће, сва се упр ља од хра не. Да не пу ши, ка же, 
да не ма ду ва на, уде бља ла би као кра ва. Ко те пи та за 
де бљи ну кад ве зи не ви ди крај. Мо жда јој Зум ка мо же 
по мо ћи, али ка ко, и она је у сра њи ма у ве зи ко ја не ма 
бу дућ но сти. 

Све сла бост до сла бо сти, не ја ке не ке же не, у хор мо
ни ма до гр ла. И све би те кло као до ко ли ца да се јед ног 
да на ни је по ја вио чо век ко ји је за вео и Зум ку и Трн ку. 
Или је та ко са мо из гле да ло. Сна шло их не што што ни у 
сну ни су по ми шља ле. До шао не ки тр го вац на ки том из 
Ма ке до ни је, Ђу зел, тур ско му име. То је на ро чи то стре
фи ло Трн ку ко јој на кит бе ше сла бост; и са ма је, ре ко
смо, пра ви ла за ни мљи ве ђин ђу ве и ади ђа ре. Озбиљ ног 
ли ца, Ђу зел мер ка же ну као му ву на ру бу теп си је, из не
на да за мах не ша ком, шче па је и бр зо, да не ви диш го
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лим оком, тре сне дла ном о длан. Та ко смље ска ну, оду
ва му ву с вр ха пр ста. Ко би га знао за што са же на ма 
та ко, мо ра да има не ки раз лог?

А шта је са Ефи мом и Јол па зом? Овај пр ви гу жва се 
са же ном око нов ца. Она би да по тро ши за кр пи це за 
ва жну све ча ност, а он не дâ, пре да је за коц ку ко ја га је 
по след њих го ди на узе ла под сво је. Она зна за по рок и 
то је уби ја, све ма ње нов ца у ку ћи. Чак су се по ту кли 
на бен зин ској пум пи док је то чио наф ту у ве ли ки там
ни ауто са не про бој ним ста кли ма. Из ле те ла је из ко ла 
и пре ти ла пла ме ном упа ља ча да ће раз не ти бен зин ску 
пум пу ако јој не дâ но вац за оде ћу ко ју же ли да об у че 
за го ди шњи цу ма ту ре, че тврт ве ка од ди пло ме с од лич
ним оце на ма. С ле ђа ју је шче пао по ли ца јац у ци ви лу и 
про тив ње је под не се на при ја ва за по ку шај те ро ри стич
ког на па да. 

За тај слу чај чу ла је Зум ка и ви де ла сво ју шан су, ето 
при ли ке да се ко нач но уда за чо ве ка ког свим би ћем 
во ли. И ро ди ће му де те, јао, осам их је по ба ци ла, грех 
над гре си ма. Ме ђу тим, Ефим се ни кад не би раз вео од 
же не с ко јом има то ли ку де цу, па и јед но са мо да има. 
Дао је „бе су” да ни кад не ће оста ви ти по ро ди цу. Још као 
сред њо шко лац, за клео се по бра ти му Са ди ку, Шип та ру 
из Те то ва и те то ви рао брат ска име на на де сној на дла
ни ци ис под три чу ве на сло ва – ЈНА. За кле тва до смр ти, 
брак с оном с ко јом имаш де цу до кра ја жи во та. Ма ло 
чуд но, пре би тре ба ло да је Па нон ки дао за кле тву. Ваљ да 
та „бе са” под ра зу ме ва и да је не ће ва ра ти с дру гим же
на ма. Али, та ко је то кад кре не пра ви жи вот. 

Јол па шко, пак, га ња цу ри це на те ни ском ста ди о ну, 
хва та и ма ме та лен то ва них де вој чи ца ко је у сно ви ма 
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ро ди те ља већ згр ћу огром не па ре на нај ве ћим свет ским 
тур ни ри ма. Он је сми рен, ко лу та круп ним оки ца ма бо је 
че ме ра ду ше, пра ви се луд, а уства ри сва шта ра ди. На 
при мер, он је пре ко Ин тер не та ну дио сек су ал не услу
ге хва ле ћи ди мен зи је те ла, и уда, ни шта ни је из о ста
вљао. Чак је те сти се на звао ов нуј ским при мер ком, а 
дру ги пут во лов ским ку гла ма ко ји ма ни нај бо ље то ре а
дор ке Шпа ни је не мо гу ни шта.

Трн ка је на шла те по ру ке и у њој се за га сио иона ко 
уту ље ни жи жак љу ба ви пре ма Јол па зи ни. Пла ка ла је 
да ни ма, је ла и де бља ла, а он да са мо пу ши ла и мр ша ви
ла с муч ни ном у же лу цу. Оста ви ће га, до ста јој је сму
ца ња по вр та ча ма пра зне ве зе, до ста иш че ки ва ња да 
ће се све по пра ви ти. Не ма по прав ке на сру ше ној др
ве ној ћу при ји ко ју је во да уве ли ко од не ла, а на ушћу, 
за гла вље на у при о бал ни жбун, мла та ра јед на тру ла ле
тви ца, знак да је не где јед ном би ла јед на љу бав.

Ђу зел је осво јио и Зум ку и Трн ку на ру кви ца ма од 
жа да и ћи ли ба ра. Обе су во ле ле скром ни ји на кит, ни ка
ко зла то и сре бро ко је је, ина че, Тур чин имао у ве ли ким 
ко ли чи на ма. Ви ше их је за ни ма ла ма ња тор ба на ки та 
од сми ру ју ћег жа да и пућ пу ра вог ћи ли ба ра, фи гу ри це 
и об ли ци у па стел ном пре си ја ва њу све тла: сло ни ћи, 
ла бу ди ћи, је лен чи ћи, пси ћи, зе чи ћи. Као де цу их је све 
то за ни ма ло па и оду ше вља ва ло – до отво ре них уста. 
Ки ко та ле су се по сле за јед нич ких по гле да у Ђу зе ло ве 
ка раочи, цр не зум бу ле ле по те. Тре сле су гла ва ма у 
не ка квом жен ском лу дом гро хо ту, а уства ри др ма ла их 
је бр за гро зни ца не по јам ног до па да ња. Тур чин је био 
дру га чи ји од њи хо вих не срећ ни ка.
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Ђу зел је не же ња, има се дам се ста ра, све уда те осим 
јед не пу бер те тлиј ке ко ју из др жа ва и шти ти као ле по 
ла не. А што је пе ва ла! То ко ни је чуо, не зна шта је пе
сма. Ђу зел је ши рио ру ке, уми вао ли це као у мо ли тви, 
без ре чи кла њао се до зе мље чу ду се стри них гла сних 
жи ца. Ме ђу тим, бра нио је да пе ва јав но, ни по што у ка
фа ни, од ре као би се ро ђе не се стре. Са мо ње му да пе ва, 
он је из др жа ва и чу ва. Јед ном ме сеч но, ма где се за де
сио, од но сио је но вац се стри, у по шту ни је имао по ве
ре ње. Као де те ту, ни кад му ни је сти гао па кет играч ки 
ко је су ро ди те љи на ру чи ли из Истам бу ла. 

И, ево, про шло је ви ше од ме сец да на, Ђу зе лу се 
ома кло, ни ка ко да стиг не да од не се се стри но вац у за
ви чај. А и се стра се не ја вља, не ма те ле фон, пи сми ма 
рет ко, са мо по не кад у ну жди зврц не га из обли жње ма ле 
по ште. Ни он ни је по зи вао у но ви је вре ме, за пе тљао се 
у не ка кав за бо рав, не да се об ја сни ти. На о ко, све је ја
сно, али ње го ва љу бав пре ма се стри је нео бич на и за то 
је чу дно Ђу зе ло во ка шње ње. Ви ше од ме сец да на ни су 
се чу ли, то се ни кад ни је до го ди ло. Ни су ли га оне две 
за ман та ле ви ше не го он њих? Не ко би по ми слио не знам 
шта, али о то ме се не мо же тек та ко. Иди, мо лим те, па 
ко све ни је за ка снио, има и круп ни јих огре ше ња. Не ка 
је он жив и здрав, све га ће би ти. 

Зум ка и Трн ка при ме ти ле да је Ђу зел ве о ма шкрт, 
ни шта им не по кла ња. Нут ка да по гле да ју овај или онај 
на кит, ма ми их на при че о сва ком по на о соб, али да ље 
од то га ни шта. Гле да са мо да ма зне но вац, а ус пут ка
кву не срећ ни цу ако по ва ли, то му је при де. Га дан не ки 
тип. А до па да им се – не мо же ви ше, шеј тан да га но си! 
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Од лу чи ле да га оку ша ју, да ви де хо ће ли из др жа ти 
да их не ча сти на ки том или већ не чим. Од ве шће га у ре
сто ран с арап ском му зи ком, ту јед на ле пог пуп ка игра 
тр бу шни плес. За се ли су уз ни зак окру гли сто на сре
ди ни ве ли ке про сто ри је, игра чи ца при шла и од мах про
др ма ла ку ко ви ма, ду ка ти за звец ка ли на бе дри ма и 
кр сти ма, а тек – ис под пуп ка! Јао, јао, има ли му шкар ца 
да га то не по диг не?

Ра ши ре них ру ку, уста ле Зум ка и Трн ка, па уз игра
чи цу – по сво ме, по ин стинк ту, уда ри ле и оне у плес; 
шта хо ће та пле са чи ца, бо ље ће оне! По ска ку ју у круг, 
ру ка ма ко лу та ју, да ле ко је то од арап ског пле са, али гру
ди ма та ла са ју, зад њи цом ма шу, око Ђу зе ла све ви ше и 
ви ше се сте шњу ју, већ га и че шу не би ли га ома ми ле 
да уста не и за и гра. Он пи јуц ка и ме зи се мен ке из по су
ди це што их је до че ка ла на ша ре ном стол ња ку, ни ти 
шта збо ри ни ти ро мо ри, гле дуц ка ис под обр ве, не знаш 
да ли се осме ху је или при го ва ра. Оне на ста ви ше – до 
зној ног умо ра, он ни ма кац, ћу ти и мо та ду ван. Пра ви 
Тур чин, пу ши, не пре ста је. Три ле пој ке игра ју, ма так
ми че се ко ја ће бо ље, а из за мра че них ћо шко ва чу ју се 
апла у зи и ти хо пе ва ње, ли ца се не ра за зна ју. 

Кад, гле чу да, на вра ти ма – Ефим и Јол па шче, от куд, 
ми ли Бо же, они? И с њи ма две де вој ке, ле пе као сли ке. 
Плав ка и црн ка, но ге до ра ме на, па ду гач ки вра то ви 
ли че на тре ћу но гу. Опа, ово је као на фил му. Зум ка и 
Трн ка пре ста ше игра ти, на ста ви са мо ва тре на игра чи ца 
– тре пе ри тр бу хом као кри ла ко ли бри ја над цве том. 
Ђу зел мо та ду ван и не мр да, као да га се не ти че. Кад – 
но во чу де со, на вра ти ма Ефи мо ва же на, Па нон ка! Ко ту 
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ко га ухо ди, мај ко? Чи тав ла нац зна них њу шки ца на јед
ном ме сту, за пе тљан ток фил ма. 

Сви у не во љи, згле да ју се ра ши ре них тре па ви ца, 
ли ца по мра че на, лу па ју људ ска ср ца. Шта ли је ре жи
сер да ље на ме рио? Ефим на пу шта сто, а Па нон ка за 
њим псу ју ћи. Зум ка бле да као по це па на ко ра ли му на 
гле да, не ве ру је: Е, ро ди ћу ти га ово га пу та, ба ра бо, ни 
име му не ћеш зна ти! Јол па ско при ла зи Трн ки и дрх ту
ра вим бле дим гла сом пи та: От куд ти ов де? Трн ка про
зу кло уз вра ћа: А от куд ти?

Из по лу мра ка у ћо шку, где бе ху скро ви та ли ца, сто
лу при ла зи но ва мла да де вој ка у гри ми зним ди ми ја ма. 
Ђу зел као из ка та пул та из ба чен: Се стро мо ја, от куд ти 
ов де, Сеј де фо? Гр ле се и пла чу. Сви бле ну без ко мен та
ра. Он је из во ди на по ље, ва ди нов ча ник и да је но вац. 
По том бур но рас пра вља ју. Опет се гр ле и пла чу. А он да 
се стра ре че да су у ка фа ни нај ви ше тра жи ли сев да лин ку 
„Сеј де фу мај ка бу ђа ше” и за пе ва на ули ци. Ђу зел клек
ну на ас фалт и об гр ли се стри на сто па ла. Про ла зни ци 
за ста ше и не ми од слу ша ше пе сму до кра ја. Не ки пред 
њих ба ци ше сит ниш.

У ре сто ра ну, Трн ка при ђе де вој ци уз Јол па за и од
ва ли јој ша мар чи ну, а ње га звек ну гла вом у нос. Не ка 
се зна ко је ко, та ко је увек ра ди ла, па ће и са да, не го 
шта! Зум ка сми ру је, успе ва да је укро ти. Две не по зна те 
де вој ке као хип но ти са не пра те чуд но ва то зби ва ње. Ипак, 
јед на при ла зи Јол па зу и сал ве том бри ше крв с ли ца. 

Му зи ка пре ста ла, пле са чи ца пи је ра ки ју. Из ћо шко ва 
та јац, тек је два чуј но бр бо ре ње, не по зна та ли ца на пу
шта ју ре сто ран. Је дан не што при го ва ра, али да је бак
шиш љу бе ћи пи ја ну пле са чи цу. Ко но бар јој ис трг не но
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вац и ста вља у свој уну тра шњи џеп. Ко ов де пи је, а ко 
пла ћа? Где је га зда?

На рас кр сни ци, Трн ка и Зум ка су сти го ше Ђу зе ла и 
Сеј де фу. При ме тив ши их, Ђу зел згра би се стру за ша ку 
и тр ком низ глав ну ули цу. Оне за њи ма, за ди ха не, са 
шти кла ма у ру ка ма. О, жи во те, чи ме ли све не укра ша
ваш људ ску пат њу на ово ме све ту!
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КОН ДУК ТЕ РУ ША

Ни је би ло во за ко ји ста не у Шај тов цу, а да Ко вр таљ
ка не уско чи. Од мах по тра жи кон дук те ра и, без во зне 
кар те, за ки ко ће му се у ли це. Узме га ис под ру ке и, ћу
ћо ре ћи, то бож при по ма же у по слу. Има кад ниг де не 
пу ту је, али је у во зу. Кон дук те ри су јој нај ин те ре сант
ни ји љу ди, с њи ма ла ко скла па са ве зе, отва ра им ду шу, 
од мах да је број те ле фо на, на ста вља кон так те да ни ма. 
Не ма раз ли ке из ме ђу оже ње них и нео же ње них, све 
обр ла ћу је, гле да да се до ко па бес плат них во жњи и још 
по не чег. 

Во зо ви, во зо ви, то су чу да, со бе на ши на ма, свет за 
се бе, ми ли на кло па ра ња, пре де ли из сно ва. И ђу бри
ште кад ви диш, ли чи на ле по ту, то ли ко је во жња иза 
ста ка ла ку пеa фа сци нант на. Сун це и на ђу бри ште за ла
зи, али се не упр ља, ша пу ће Ко вр таљ ка и ва ди уко сни
цу из чу пер ка иза уве та. А уво – шер пи ца за при јем зву
ко ва; пи сак во зо ва јој про ши рио ушну шкољ ку. 

Ко вр таљ ка је упо зна ла кон дук те ра пла ву ша на, оца 
тро је де це, чо ве ка што во ли да ши би ца ри по во зо ви
ма. Кон дук тер, а коц кар на рад ном ме сту?! Пре сву че 
се у сво јој ка би ни, ма ски ра, и ето ти га бр ка тог, ћо са
вог, цр ног к’о угаљ, гр ба вог, са пе ри ком жен ском, овом, 
оном, у ха љи ни, сук њи или крат ким пан та ло на ма, у 
џинсјак ни, као на кри ли ма; ето га с кар та ма, вр ти три 

ке ца, два цр на и је дан цр ве ни. Пут ни ци хип но ти са ни 
по ја вом, ђа ова квим ђа она квим бр бља ри ја ма, ђа ђа
во љим ђа ан ђе о ским по ну да ма; на чи сто их оп се ни не
по знат чо век и ча ском опе ље ши. Не ки ћу те, ду ма ју, ку
тре, што би ре кли с оче ве ло зе, дру ги тра же па ре на зад, 
про те сту ју, тре ћи се уда ра ју по че лу: Јà бу да ле, мај ко 
мо ја, шта ура дих? А он већ шмуг нуо.

У гла ва ма сте же пре лест на ма гла, бол за у зи ма сво је 
ме сто у ви ју га ма об ма ну тих. Не ко би се тр гао из муч не 
нир ва не и по ви као за коц ка рем, дру ги би тр ком за 
њим у ход ник; они нај по тре се ни ји зо ву кон дук те ра 
да из ба ци га да. А пре ва рант па цов ски кли снуо тај ним 
про се ци ма, као да ни је у во зу већ у ка квом гра ди ћу са 
де се ти на ма ули чи ца и ха у сто ра; ку да ли је про шао и 
ка ко, ни ко не зна. При ча се да се кроз про зор ве ре на 
кров па пре ко ва го на до то а ле та, ту се опет пре сву че, 
иза ђе на ход ник и, као да ни шта ни је би ло, скоп ча ва 
шлиц, ни за ди хан, мир но пи та от куд то ли ка га ла ма. Пут
ни ци још у вр ве жу, отва ра ју про зо ре, не ки од у ста ју и 
за тва ра ју, бо га ра ју се би у ре вер, пре те, мо та ју ши је у 
ра ме на, гле да ју у да љи ну кроз ста кла на за ви ју так: Где 
ли је ис пао онај ђа во?

Пла ву шан, дра ги мо ји, у та квим при ли ка ма ва ди теф
тер и ко ба ја ги за пи су је, ка же да ће оба ве сти ти по ли
ци ју. По не кад се у во зу зби ља на и ђе по ли ца јац. Али и 
они гле да ју сво ја по сла. Шу ру ју са кон дук те ри ма. Ем 
мљац ка ју ко ба си цу и пи јуц ка ју бр љу, ем ку ју не ка кве 
пла но ве око не по зна тих же на и цу ра, ем раз ме њу ју 
не ке ствар чи це и кло бу че џе по ве и та шне. 

Овај ма ли воз на ре ла ци ји Ке зи лов ци – Пој та ри це 
не ма жан да ра. Ту је кон дук тер бог и ба ти на. Пла ву шан 
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се уиграо у пре свла че њу. Но, из да шно га при по ма же 
Ко вр таљ ка. Кад ус тре ба за ме њу је пла ву ша на. Јед ном 
се по ја ви ла об у че на у сив ка сту ми ли циј ску уни фор му 
из Ти то вог вре ме на. То бож, до шао ми ли ца јац на уви
ђај по во дом опљач ка них пут ни ка. Ча ском пре сву че ни 
пла ву шан до вео, ето, ми ли цај ца на ме сто кар та ро шког 
ру сва ја. Бе ле жи ло се у но тес и обе ћа ва ло сва шта, кли
ма ло гла ва ма, тап ша ло по ра ме ни ма. Од та да до да нас 
ни ка кве по врат не ин фор ма ци је, а пут ни ци се раз ми ле
ли – куд ко ји ми ли мо ји. Про шао жи вот, што би ре као 
при ја тељпи сац ро дом из Дал ма тин ске за го ре. 

Шу ро ва ње са пла ву ша ном ушло у крв Ко вр таљ ки. 
Об у че ње го ву одо ру, рас ко мо ти се у њој, осе ћа не ку 
сна гу у чуд ном пре о бра жа ју; дру ги чо век и – го то во. 
Слич не је ви си не, по круп на же на, па јој пла ву ша но ва 
оде жда шти ма. На би је по лу там не на о ча ри и по ла ко од 
ку пеа до ку пеа бу ши во зне кар те. То ли ко пу та су за ме
њи ва ли уло ге да је на род већ на ви као на кон дук тер ку. 
Ко ве ле, ра ди же на свој по сао. За то вре ме, он у дру
гом де лу во за ши би ца ри. 

Кад би се пла ву шан истин ски по ја вио као кон дук
тер у прат њи Ко вр таљ кепут ни це, сви су ми сли ли да је 
то љу бав ни пар, она ко – из во за, ка квих да нас има на 
ра зним пру га ма, ко ли ко хо ћеш. Ни ко ни је ни по ми
шљао да ту има не што ви ше, не што дру га чи је, не што у 
ве зи с по слом и коц ка њем, не ка за вр зла ма ко ја би ма ло 
ко ме на па мет па ла. На њој дре ча ве бо је, ми ни сук ња, 
цр ве на ко са пре ко но са. Он и она – пај та ши на де лу, као 
на фил му, сва ка част. Она оп сед ну та кон дук тер ским 
по слом и ча ро ли јом пре свла че ња, а он ва ра и за ра ђу

је, пра ви са вез. Глум ци над глум ци ма, опа сни зја ло ви. 
Јед ном се слу чио до га ђај о ко јем се још при ча.

Она се по ја ви ла као по ли ца јац, нов и не по знат у во зу 
на ре че ној ли ни ји. Из не на да на ход ни ку, као ка та пул
том из ба чен из ку пеа, у бун ди од ме две ђе ко же, пре
о бу чен и кон дук терпла ву шан, коц кар, са на кри вље ним 
на де сно ше ши ром од зеч је дла ке. И, ко ба ја ги, по ли ца јац 
ухва тио пре ва ран та на де лу па му Ко вр таљ ка за су ка ла 
ру ке, а пре ру ше ни пла ву шан је чи ли је чи. Пут ни ци се 
ди ве по ли цај цу, ни на крај па ме ти да је то Ко вр таљ ка 
или не ки од ра ни јих ли ко ва у ка кве се све пре ман ду ри
ва ла. Апла у ди ра ју и ли ку ју пут ни ци, вре ва ми ли кроз 
воз као зми јашар ка па по ја ча ва бр зи ну на ши на ма. Те ра 
по ли ца јац ва ра ли цу да вра ти па ре пут ни ци ма. 

Али баш тог да на ни је дан пут ник не бе ше опе ље
шен у во зу. Коц кар још ни је био сти гао да за ђе у ку пее. 
Али сад кад се то бож прав да ис те ру је на чи стац, и то 
са го то вим нов цем у ру ка ма, ства ри су у нај ма њу ру ку 
чуд не. Нут ка ју се па ре на зад, а пут ни ци за те че ни, по
ште ни, ни ком ни да па да на па мет да ка же да је из и гран. 
Ваљ да им је све то што се од ви ја ло пред очи ма ли чи ло 
на филм ско хва та ње пре пре де ног ли сца. Као да ни је жи
вот, као да се ука зао ка кав тро ди мен зи о нал ни екран. 
Шта они има ју с тим?

На по след њој ста ни ци, с пут ни ци ма иза ђо ше по ли
ца јац и ло пов све за них ру ку. Иза њих ту це за до вољ
них на мер ни ка, пу на им ср ца, жи вот леп. И они би до 
по ли циј ске ста ни це – да ужи ва ју до кра ја. Има прав де, 
не ко ре че уз плач, а не ки ма на пу ко ше пр сти од сил ног 
сти ска ња ша ка. 
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 Утом се иза ста нич не згра ди це што до ти че по сла
сти чар ни цу по ја ви пра ва по ли циј ска па тро ла. Ви дев
ши их, ово дво је отр го ше се јед но дру гом и струг ну ше у 
су прот ним прав ци ма. Па тро ла се по де ли – па за њи ма! 
Шта је ово, за ле ди ше се на ме сту пут ни ци из не ствар
ног во за. 

Кад, ето ти но вог чу да – на про зо ру во за, на ме сту где 
бе ше ма ши но во ђа, по ја ви ше се за гр ље ни Ко вр таљ ка 
и кон дук тер. Још се и – љу бе! Воз кре ну уна зад – све 
бр же и бр же. Љу ди на ста ни ци из бе че ни и збу ње ни. 
Јед ни се хва та ју за гла ву, дру ги зо ву ни са ми не зна ју 
ко га, же на са шна лом у ша ци се кр сти, ста рац ка шље у 
ру кав и ма ше лулом, а не ки доц кан по тр ча ше за во зом. 
У да љи ни чу се пи сак ста ре ло ко мо ти ве.

ПО Е ТЕ СА

Та кав ру ко пис ни кад ни сам ви део – као не по но вљи
ви кар ди о грам ср ца, на гло за ши ље на сло ва или стре
ло ви то спу ште ни до њи об ли ци без за о бље них де ли ћа. 
Мо рао сам ула га ти ве ли ки на пор да бих де ши фро вао 
пе сме ис пи са не жен ском ру ком. А кад бих му ком ипак 
ус пео да про чи там не ку од пе са ма, ви део сам – из ван
ред не лир ске тво ре ви не...

Да ри ца је сту ди ра ла срп ски је зик, до шла је у ве ли
ки град из ма лог, из ср ца Шу ма ди је. Си ћу шна, ру жњи
ка ва, али ти ме не ка ко и ле па, ли чи ла је на ју на ке из 
цр та них фил мо ва, мо жда баш из „Штрум фо ва”. Глас јој 
је као из ис пра жње не зде ли це мле ка, звон каст, та ну
шан, на лик ћур ли ку ка кве пти це из де тињ ства. Пр га ви
ца, и сво ја, што би се ре кло, а уства ри, ис пу ње на стра
хо ви ма да не на пра ви ка кву глу пост у но вој сре ди ни. 
Већ је про пу ши ла – па ли ци га ре ту сва ко ма ло; во ле ла 
је ре пер ску му зи ку, и све дру ге об ли ке ко ји се жу до 
рò ка, обла чи ла се у пр њи це као пре жи ве ли хи пик и 
та ко глу ми ла де вој ку што се дро ги ра. 

Ста но ва ла је код мо је ин тим не при ја те љи це што је 
би ла ма ло ћак ну та, ле па, а лу да, то се че сто до га ђа, не 
знам от куд сам се и спе тљао с њом, не мо гу то да об ја
сним. Сам Бог зна за што је та ко. Да ри чи на га зда ри ца 
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је де сет го ди на сту ди ра ла пе да го ги ју, ни ка ко да ди пло
ми ра. Пре то га, за вр ши ла је ви шу пе да го шку шко лу, па 
да би су сти гла се стру ко ја је ди пло ми ра ла фран цу ску 
књи жев ност, сту шти ла се из ба нат ског гра ди ћа у Но ви 
Сад да до да још дветри го ди не ви со ке струч не спре
ме на сво ју про вин циј ску ди пло ми цу. 

Да ри ца је сва шта ви де ла код вр ца ве га зда ри це што 
је има ла не ка квог иди о та, лу пао на про зор у ка сно до
ба. Она би га пу шта ла и па пу ња ла се с њим у су сед ном 
со бич ку да су и ком ши је мо гле чу ти. Ни кад га ни сам 
ви део, али чуо – је сам. Ни сам по ку ша вао ни шта да про
ме ним у тој ве зи. Ни сам био за љу бљен у ту Да ри чи ну 
га зда ри цу, не го – она ко, по вре ме но сам је ви ђао, тај но 
и на ма ло, го ди на ма.

Али, би ло је ту не што и из ме ђу Да ри це и то га ти па, 
не што већ пр вог ви кен да, ни је за при чу, за сад. Да ри ца 
је по ми шља ла да на пу сти тај стан, ту укле ту ку ћу при
зе мљу шу, али ни ка ко да то учи ни. Скри ва ла је од га зда
ри це шта јој се до га ђа ми мо ње ног зна ња. Или ми сли 
да треп та ва га зда ри ца ни шта не зна. 

Бом бар до ва ње Ср би је пре су ди ло је да се Да ри ца 
вра ти у за ви чај, да ло јој је сна гу да се отрг не из ђа во љег 
тро у гла. Ето, на пу сти ла је сту ди је и оти шла ро ди те љи
ма на чвар ке чим је по чео рат. Та мо су сла би је па да ле 
бом бе не го на Но ви Сад, на ње го ве мо сто ве, ка сар не, 
згра ду те ле ви зи је, фа бри ке и стам бе на на се ља. 

Да ри ца ни је при па да ла оним сту ден ти ма што су зна
ли да ће мно го лак ше по ла га ти ис пи те у вре ме бом бар
до ва ња. У те стра шне да не по пу сти ли су кри те ри ју ми 
про фе со ра па је упор ни ји сту дент мо гао ис пи те јед не 
це ле го ди не да по ло жи у та дватри ме се ца, а би ло је и 
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оних ко ји су по две и ви ше го ди на чи сти ли за вре ме „Ми
ло срд ног ан ђе ла”. 

Јед на од та квих, на при мер, би ла је и Соња из Сре ма, 
жен ско ви жле пу но се бе, пре по тент но и без о бра зно, 
би ће ко је је ди пло ми ра ло машинство у вре ме бом бар
до ва ња, а би ло јој је оста ло пре ко пет на ест ис пи та. Али 
ко те пи та кад бом бе па да ју, сви ма је страх у цре ви ма, 
сви су се не што про до бри ли, сви пле ме ни ти, сви би да 
раз у ме ју јед ни дру ге. Мно ги су се вен ча ва ли кад им вре
ме ни је; ма њи љу ди од ма ко вог зр на па им сва ка про
ме на до бро до шла, по го то во удад ба или же нид ба. Мно
ги збр за ни бра ко ви, ве лим, скло пље ни су у то вре ме, 
ка сни је пу кли као звеч ка.

Но, ов де је о Да ри ци реч, о сме шку љи вом де вој че
ту ко је је од лу чи ло да усред бом бар до ва ња на пу сти 
Но ви Сад и вра ти се у Шу ма ди ју. Ми сли ла је: не ка про
ђе бом бар до ва ње – па ће се вра ти ти. Али, ка ко то већ 
у жи во ту би ва, и сит ни де та љи на пра ве го ле ме про ме
не. Та ко се и Да ри ци до го ди ло. И у ње ном ме сту љу ди су 
по шан др ца ли од не ке ве штач ке до бро те. Уда де се Да ри
ца за пр вог ком ши ју ког ра ни је ни је ни при ме ћи ва ла.

Слу ша ју ћи ве сти на ра ди ју, цео ком ши лук би се скла
њао у по друм док ави о ни не из ба це свој то вар на ко чо
пер ну Ср би ји цу. Рет ко би ко ја бом ба за лу та ла и па ла на 
Да ри чин гра дић, али ни кад се не зна. Док је би ло те ле ви
зиј ског про гра ма, мо гли су пре ци зно да ви де ру ше ви
не. Али кад је НА ТО бом бар до вао Те ле ви зи ју Бе о град, 
па он да и те ле ви зи ју Но ви Сад, оста ле су са мо да се чу ју 
ве сти на ло кал ним ста ни ца ма, не си гур не и спо ре. 

У ме мљи вом по дру му је Да ри ца упо зна ла Уро ша, ло
кал ног дил бе ра, мом ка из су сед не ма ле згра де. Ње му 
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су ма ло би ле ци га ре те, по чео је да се дро ги ра, пр во – 
ма ри ху а на, а он да, од бу рег џи ји ног си на, и ја че дро ге, 
хе ро ин, пре све га. На нос ушмр че бе ли прах из ма ле не 
као но кат ке си це и про тре се гри ма су. Тад не ли чи на Да
ри чи ног мом ка. Да ри ца то ни је сма тра ла опа сним, на
ив но је ве ро ва ла да ће Урош пре ва зи ћи кри зе и не ће 
узи ма ти опој ни отров кад га не бу де би ло. Она га во ли, 
и то је ле пи отров, сма тра ла је, ја чи од нар ко ти ка.

Јед не но ћи би ли су са ми у по дру му; на род је по ла
ко пре ста јао да до ла зи кад је уви део да бом бе не па
да ју на њи хов гра дић. Да ри ца и Урош по пи ли си ма ло 
ви ше ал ко хо ла или, пре, узе ли ка кав опи јум. Би ло га је 
у гра ду, не са мо пре ко бу рег џи ји ног си на. У нир ва ни, 
спе тља ли се у љу бав но клуп ко у ћо шку по дру ма на ду
плом ће бе ту. Сев ну ли су ро је ви љу би ча стих искри ца, 
слат ке му ње до ди ра пре у зе ле им и но ге и ру ке, те ла 
се из у ви ја ла, час ра ста вља ла час са ста вља ла, а он да 
као у леп ку – спо ји ла, вр ху нац се ова пло тио у за јед
нич ком ври ску на лик ре фре ну рокгру пе „Queen”. Као 
да су им те ла би ла оба су та сто ти на ма очи ју, све су ви
де ли умно же но у са зве жђи ма не ис ка зи вих сен за ци ја. 
Су тра дан су би ли на мр ште ни и ма мур ни, не и спа ва ни 
и по тро ше ни. Да ри ца је оста ла труд на. 

О по врат ку у Но ви Сад ви ше ни је би ло ни ре чи. Да
ри ца је по ста ла мај ка, а да за то још ни је са зре ла. Ро
ди ла је ле пу Леу, та ко су же ле ли да им се де те зо ве 
усред Шу ма ди је. Ваљ да су то име чу ли у пе сми још јед
не стра не гру пе ко ја им је про жи ма ла те ла док су се у 
нир ва ни љу би ли. Да ри ца је сма тра ла да су обо је за љу
бље ни и да је за то де те тре ба ло да бу де ро ђе но. Њи хо
ви ро ди те љи су ви де ли да је жи вот пре у сме рио на ме
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ре и да ни шта од ра ни јих пла но ва не ма. Не ка иде куд 
је кре ну ло.

Бом бар до ва ње је дав но про шло. Леа већ има три 
го ди не, вре ме кад се брач не кри зе по ка зу ју у пу ном 
све тлу. Урош ниг де не ра ди, а нар ко ман ске кри зе га 
ме љу. Да ри ца од ро ди те ља из да на у дан ву че хра ну и 
ка квута кву цр ка ви цу. Но ви Сад јој је стал но у гла ви. 
Та ко би оти шла у тај ле пи град. Не тра жи она мно го, 
се ћа се пи ва ко је је ис пи ја ла са дру штвом на ке ју, не ка
кве ги та ре на оба ли у пе тро ва ра дин ској но ћи. Јој, кад 
би јој се то све вра ти ло, кад би мо гла по но во у Но ви 
Сад, ма шта ла је обла че ћи де те над но шом. 

Да ри ца је обо ле ла од анк си о зно сти. Шо ки ра ла ју је 
по ја ва де те та, ни ка ко ни је мо гла да се сна ђе у при су
ству но вог ма лог би ћа. Ко ли ко је осе ћа ла ра дост, то ли
ко и страх. До би ла је и фо би ју од ауто бу са и пре во зних 
сред ста ва. Ни у воз, ни у ауто мо бил, па чак ни на трак
тор, ни на ро мо бил; ни шта што је одва ја од зе мље ни је 
мо гло да је пре не се из тач ке А у тач ку Б. А да и не го
во рим о ави о ну. Тек тај ужас. Сре ћом, Да ри ца не ма то 
ис ку ство па мо же са мо да на га ђа ко ли ки је то страх на 
ви си ни од де сет ки ло ме та ра. Чак је по ми шља ла да хо
да бо са, јер су је и ци пе ле, сма тра ла је, одва ја ле ђо ном 
од тла па је па ра но ич но раз ми шља ла о де бљи ни обу
ће. Хте ла је да исе че до њи део ци пе ла и да та ко хо да, 
бо са, да та ба ни ма осе ти ас фалт; да, да, ци пе ле са мо са 
гор њим де лом, да си му ли ра ју це лу обу ћу, бо ље ре ћи, да 
скри ва ју не по сто ја ње ђо на. О, ка кве при ми сли, стра
хо ви и зеб ње, о че му она то – по ред де те та жељ ног па
жње и ро ди тељ ске љу ба ви!
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 А де пре си ја је ја ха ла у чи зма ма од се дам ми ља. Пр во 
је то би ла ме лан хо ли ја, тад би се Да ри ца ла ти ла олов
ке и за пи си ва ла пе сме. Ру ко пис је ска ку тао као ка заљ
ка на бу со ли у ве ли кој олу ји над Бер муд ским тро у глом. 
Ка сни је, та сре бр на ста се та по ста ја ла је ча мо ти њом 
ду ха, ни пе сме је ни су мо гле оте ра ти. 

При се ћа ју ћи се да на у Но вом Са ду у ко јем је, уства
ри, про ве ла тек не што ви ше од по ла го ди не, на па мет 
јој је пао при ја тељ ње не га зда ри це, пи сац и уред ник 
не дељ ног ли ста. Не, онај што је био го ро па дан у ве зи с 
га зда ри цом и имао с Да ри цом не што. 

На зва ла је га зда ри цу, ова се из не на ди ла, у пр ви мах 
ни је зна ла ко је зо ве, а он да се кроз тр за ви чав ки хот 
се ти ла и при хва ти ла раз го вор. Да ри ца јој је украт ко 
ис при ча ла свој жи вот, а ова њој да има си на ком отац 
не дâ у сред ле та да је де сла до лед. За мо ли ла је бив шу 
га зда ри цу да је не ка ко спо ји с оним пи сцем. Тра жи ла 
је адре су, же ле ла да му по ша ље сво је пе сме, да по гле
да – мо жда не што и вре де.

И, сти гла ми је по ха ба на ве ли ка ко вер та из Шу ма
ди је. Уну тра сло ва, ре кох ли већ, угла ста, ши ља ста, пре
ла зе у до њу реч, ка че и гор њу, као не ка чу де сна мре
жа, ис кр за на и ми стич на, али, кад се бо ље уду бим – са 
од ре ђе ним гра фем ским за ко ни то сти ма. Од мах сам ви
део не ис по љен жи вот, зби је не емо тив не чво ро ве у по
вре ме ним екс пло зи ја ма, лу цид ност, чак, и ге ни јал ност 
осо бе ко ја та ко пи ше.

Обич но не чи там ру ком пи са не пе сме, за ма ра ме то, 
ком пју те ри су то ли ко уз на пре до ва ли да сва ко де тен це 
пи ше на екра ну. Па зар ни је има ла обич ну ма ши ну за 
пре ку ца ва ње? Но, и да ље го не там чуд ни ру ко пис, пе
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сме, за и ста – од лич не, пра ва по е зи ја. Али, шта ћу с тим? 
Од ло жио сам пе сме и по све тио се не чем дру гом. Ни
сам од го во рио пи смом.

Ни је про шло ни ме сец да на, а на вра та ми за ку ца ла 
мла да же на: Ја сам пе сни ки ња! О, то сте ви, за му цао 
сам, и од мах по ну дио ка фу. Та ман сам хтео да ка жем 
ко ју реч о пе сма ма, кад на вра та хру пи не по знат чо век, 
у там ним на о ча ри ма и тан ких бр ко ва, у чи зма ма до сла
би на; без по здра ва згра би Да ри цу и гру бо из ву че на
по ље. Ис ко ше них уста, стег ну тих не знан че вом ша ком, 
ус пе ла је је два ра зу мљи во да ми уду ва по ру ку у ње гов 
длан: Вра ти ћу се уско ро!

Ко је тај му шка рац? 
Ни кад ни сам ви део ни ње ног му жа ни оног га зда

ри чи ног ти па с ко јим је ваљ да има ла не што. Или је то 
био не ко тре ћи. Не ко ко га ни она не по зна је. За кљу чао 
сам вра та, под вио реп и за ћу тао. 
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НЕ ЗНАН ЦИ

Ово што се до го ди ло Ан ге ли ни при па да не кој вр сти 
чу да. Да, упра во та ко, сâмо чу де со. Она сту ди ра пра во 
и пи ше пе сме. Хте ла је да по ста не пе сни ки ња са ди пло
мом прав ни ка. Упо зна ла је без лич ног мом ка ко ји се 
пред ста вљао као тек сто пи сац, ка же да је пе вао уз ги
та ру. Упо зна ли су се про да ва ју ћи деч је све ске на ули
ци. Ни су ни зна ли да ра де за сум њи ву фир му. Про да ју 
тан ке све ске за пред школ ски уз раст или, пак, де ле ли
сто ве са деч јим цр те жи ма уз гла сан ко мен тар да но вац 
иде за обо ле ле ма ли ша не.

Мно ги до бри љу ди да ју нов ча ни це, и ме тал не и па
пир не, пу ну ша ку кад чу ју да је у пи та њу по моћ за бо
ле сну де цу. А па ре – у џеп ма фи ја ша. То га има на све 
стра не, и у ме ди ји ма и, ево, на ули ци. Кад су ука пи ра
ли где но вац од ла зи, обо је су по бе гли. 

Ан ге ли нин мо мак ни је имао име, по це ну жи во та 
ни је хтео да ка же ка ко се зо ве. Зва ла га је час ова ко, час 
она ко, сва ка ко. При хва ти ла је да јој деч ко не ма име, а 
он се на бо ју ње ног гла са ода зи вао и на: Мех ме де, Слав
ко, Јо си пе, Ла ти фе, Рај ко, Сти пе... За ме сец да на на ни
за ла је сто ти не име на. Кад је ви де ла да се ода зи ва на 
сва ко име, по ку ша ла је и са на дим ци ма. И упа ли ло је, 
освр тао се и на: Ши љо, Пр ћо, Де бе ли, То по, Ле де ни, 
Чки љо... 
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За кле ла се да ће га увек зва ти но вим име ном или 
на дим ком, и да ће се ра ста ти оног да на кад ви ше не бу де 
но вих, кад се по тро ши ин вен тар та квих ре чи. Та ко је 
она ми сли ла. За то је од лу чи ла да ма ло успо ри. Јед но 
имен це на дан, то је већ не ка ква ме ра. Ку пи ла је и 
„Рјеч ник особ них име на”, за гре бач ко из да ње. Уз сва ко 
име у књи зи је ста ја ло си ја сет на ди ма ка. Мо мак се као 
луд окре тао и осме хи вао, на ми ги вао и шту цао. Мо жда 
је и по го ди ла ка ко се зо ве, али на ње го вом ли цу ни тра
га о то ме. Та ман кад по ми сли да га је „уши ца ла у сри
ду”, он скли зне у тик оч ног кап ка од ко јег јој се за вр ти 
у гла ви. 

Оно што се мо гло ви де ти је сте да је био ни жи за 
гла ву од по ви со ке Ан ге ли не, да је жућ каст у ли цу и да 
но си ци пе ле огром ног бро ја. Би ле су то не ка кве па ти
ке што си му ли ра ју об лик зим ских ци пе ла. Цуп као и ле
вом и де сном у рит му сам бе и та ко да вао до зна ња да 
се не што љут нуо. 

Без и ме ни је убр зо по чео да по ка зу је љу бо мо ру. Већ 
по ис те ку пр вог ме се ца, кад год би га Ан ге ли на по зва
ла но вим име ном или на дим ком, он би по чео да вр ти 
гла вом. С по чет ка је то би ло бе за зле но, Ан ге ли на се и 
ни је освр та ла, али кад га је јед ном на зва ла Му ра том, 
он се же сто ко брец нуо и тра жио да му ка же ко је тај. 
Она се кле ла да Му рат не по сто ји, да се слу чај но се ти
ла тог име на, по го то во што је прет ход но по ме ну ла 
Ми ло ша, па, као, Ко сов ска бит ка – и те ства ри, та ко му 
је ту ма чи ла. 

Не мој да те ја рас по рим к’о Ми лош Му ра та, пре тио 
је са ви ја ју ћи ка ши ку над та њи ром пу ним вре ле су пе у 
за гу шљи вом ре сто ра ну на ћо шку кал др ми са не ули це 
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што се ули ва у пи ја цу. Она и да ље ни је обра ћа ла па
жњу на та кве ре ак ци је, ми сли ла је да је све то од раз 
ле пр ша ве за љу бље но сти. Ме ђу тим, ства ри су по че ле да 
се ком пли ку ју. Ан ге ли на се пла ши ла да по ме не би ло 
ко је име или на ди мак. Хте ла да по бег не из те ве зе. Пре
ста ла је да га на зи ва би ло ка ко, ни ка ко. То му је сад сме
та ло, тра жио је да на ста ви, да не пре ки да про зив ку име
на и на ди ма ка. Али, она је чвр сто од лу чи ла да ви ше не 
по ми ње ни ког. 

Тип је пре тио да ће је из мла ти ти. До ста је ње му де
во ја ка, се дам их је оста вио, ни јед на га ни је слу ша ла, ва
ра ле су, по ни жа ва ле. Уства ри, оне су ње га на пу шта ле 
– гла вом без об зи ра. Све су гле да ле у стра ну кад с њим 
при ча ју, ни јед на да га по гле да у очи кад јој се то бож 
ис по ве да или при зна је лаж. Имао је по глед од ко јег 
бо ли че ло. 

На зи ду свог со бич ка у пред гра ђу, по ред фа бри ке 
сум по ра, имао је се дам лан чи ћа са де во јач ких вра то ва. 
Не ко би по ми слио да се ра ди о Џе ку Тр бо се ку. Тра жио 
је да му и Ан ге ли на дâ свој лан чић са злат ним ср цем. То 
јој је по клон од ба ке од оца, ка ко да му да? А тек кад је 
ви де ла то ли ке жен ске лан чи ће на зи ду из над ње го вог 
уског кре ве та, од лу чи ла је не са мо да му не дâ свој, већ 
да не ста не из ње го вог жи во та, да спа се жи ву гла ву. 

Као да сик ти, он је по на вљао да је имао се дам де во
ја ка, и бро јао се дам лан чи ћа на зи ду. Не ки ма је те пао, 
дру ге ски дао, чи стио то бож пра ши ну и вра ћао на зид. 
Зар ни јед на ни је сти гла да умак не са сво јим лан чи ћем, 
пи та ла се Ан ге ли на. 

Пре ста ла је да му се ја вља на те ле фон ске по зи ве и 
мо бил не по ру ке. Ме ђу тим, он је про на шао ње ну адре
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су и ба нуо на вра та као да и сâм ту ста ну је. Ту су жи ве
ли Ан ге ли ни ни ро ди те љи и мла ђи брат. Отац је био за
па њен да ни зак и не у гле дан му шка рац упа да у њи хов 
дом и тра жи ње го ву пре ле пу ви со ку кћер. Ре као му је 
да бри ше на по ље, да ово ни је ку ћа за слу чај не на мер ни
ке, да Ан ге ли на још ни је за озбиљ ну ве зу. Тип је је два 
при хва тио да иза ђе, тра жио је да об ја сни, ако тре ба 
пред ста ви ће се, ка за ће и ка ко се зо ве. Не ин те ре су је 
ме ни ко си ни шта си, ни ка ко се зо веш, ни ода кле си, 
марш на по ље, сик тао је Ан ге ли нин отац осе ћа ју ћи да 
не што де бе ло ни је у ре ду с тим не знан цем. 

По ја вљи вао се без и ме ни још не ко ли ко да на пред 
вра ти ма, али му ни су отва ра ли. Пар пу та га је Ан ге ли
нин отац још же шће марш нуо на ули цу. Ме ђу тим, тип је 
до ла зио под про зор. По си па ли су и вре лу во ду на ње га, 
он се из ми цао и по но во при ми цао зи ду. 

Он да су по че ле да сти жу раз глед ни це, увек пот пи
са не дру гим име ни ма и дру га чи јим ру ко пи сом. На сва
кој је пи са ло: „Ан ге ли на, жи во те мој, че кам те на тр гу 
код пе ка ре!” Њен отац је био гне ван као рис, ка кве су 
то раз глед ни це, ко су ти љу ди што се ја вља ју ње го вој 
је ди ној кћер ки. Ни је ни по ми слио да све сти жу од оног 
ти пу са. Тек је с њим за вр шио, оте рао га од ку ће, а сад 
и ове раз глед ни це, о че му је ту реч, та ко је ду мао Ан
ге ли нин отац. По звао ју је на раз го вор и она му све 
при зна ла. Он да је отац за мо лио по шта ра да та кве раз
глед ни це не ста вља у сан ду че, већ да их ба ца у кон теј
нер или их јед но став но ис па ра, не ка ра ди с њи ма шта 
год хо ће. По штар се бра нио про фе си о нал ном од го
вор но шћу за све по шиљ ке. 
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Не ко ли ко да на раз глед ни це ни су сти за ле, а он да је 
до шао те ле грам на Ан ге ли ни но име: „Мо рам те ви де ти, 
от кри ћу ти сво је пра во име. Че кам те у под не на тр гу”. 
Отац ни је био код ку ће па је Ан ге ли на смо та ла те ле
грам у џеп и од лу чи ла да ви ди без и ме ног. Са зна ће ње
го во име, ипак је то не што, мо жда ће та ко ства ри да се 
сми ре и ура зу ме. 

Оти шла је на трг и про на шла га ка ко цуп ка. Пре по
зна ла ње го ве ци пе ле и оде ћу, али то ли ком не бе ше 
онај мла дић ког је по зна ва ла. Ја сам, не бри ни ни шта, 
ма ло сам се из ме нио, об ја сни ћу ти, обра тио јој се истом 
бо јом гла са. Сва у чу ду, ни је сме ла да му при ђе, по ми сли
ла је да струг не у бег, али ју је он већ ухва тио за ру ку: 
Све је у ре ду, хај де мо у чај џи ни цу, ту ћу ти ре ћи ка ко 
се зо вем. 

Се ли су у ћо шак, она га гле да, слу ша тај глас, не ве
ру је ни очи ма ни уши ма, све се по бр ка ло у гла ви, ни је 
јој до ча ја, ни до об ја шње ња, нај пре би да не ста не. Већ 
је из гу би ла сна гу, све јед но јој је шта ће би ти, не ка те че 
куд је кре ну ло. 

Да, ре ћи ћу ти ка ко се зо вем, али имам је дан је ди ни 
услов, удај се за ме не, мо лио је не по знат чо век. Очи јој 
се ра ши ри ле до по ла че ла, тре па ви це сто пи ле са обр
ва ма па је ли чи ла на не ка кву ма ски ра ну глу ми цу. Ни
шта ни је мо гла да ка же, је зик се са плео и сле пио, а пулс 
уда ра као до бо шар. 

Удај се за ме не, узе ћу тво је пре зи ме, пред ло жио је 
хлад но, као да тр гу је. Ни је мо гла ни да зуц не. Сад се и 
упла ши ла на не ки нов на чин, трн ци су јој по ди ла зи ли 
с та ба на и стре ло ви то се сју ри ва ли у врат. Гле да ла је 
ли це не знан ца, очи пла ве, ни су ви ше цр не, ко са рав на 
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и плав ка ста, не там на и ко вр џа ва, обра зи за о бље ни, 
не ду гу ља сти, уши при љу бље не уз гла ву, не клем па ве, 
пр сти ду ги – је дан ла ки ран, не кром пи ра сти. А бо ја гла са 
из ме ђу пи ска деч је тру бе и за грц ну тог ка шља ста ри це. 

Ако твој отац не би до зво лио да жи ви мо ску па, бе
жи мо из овог гра да, на ста вљао је чуд ни чо век ско ро 
исте ви си не као онај ког је по зна ва ла. По че ла је да јој 
се вра ћа сна га при по ме ну оца. Сад јој је то пу но зна
чи ло, ипак она има по ро ди цу, сво ју за шти ту, ни је ти ква 
без ко ре на. Отац је нај ва жни ји, он је тај ко ји ће је увек 
за шти ти. Раз ми сли ћу, идем ку ћи, ја ви ћу ти, ре кла је 
од сеч но и уста ла. 

У том тре нут ку он јој је до дир нуо че ло и за др жао 
длан ис под ко вр џа сте ки ке. По че ло је да јој се ме ња 
ли це. Ни шта ни је осе ћа ла док ју је чуд но по сма трао, 
све је кре ну ло нео бја шњи вим бле ском ње го ве во ље. 
Пред њим је ста ја ла дру га де вој ка у Ан ге ли ни ној оде
ћи и обу ћи, де вој ка очи ју цр них, не пла вих, из у ви ја не, 
али не ви ше све тле ко се, но са пр ћа стог, не са ви је ног, 
уса на ду пло та њих, уши ју не што ма њих и ро ска стих. 
Све бе ше бе шум но и без ика квог зна ка за Ан ге ли ну. 
Мир но ју је по сма трао и ни је се ви ше про ти вио ње ном 
од ла ску. 

Кре ну ла је низ глав ну ули цу. Вик нуо је за њом: Че
кам те су тра на истом ме сту у исто вре ме. Су тра шњи 
дан, ох, да ле ко је то, ко зна шта ће све да нас би ти, ко 
жив, а ко мр тав, ми сли ла је Ан ге ли на ко ра ча ју ћи низ 
глав ну ули цу. Од не куд су из ви ра ле ре чи с ње них уста: 

Љу ди су про ла зна би ћа, тек при ви ди их чи не веч ни
ма, раз не оп се не их оки те као деч ји ба ло ни пар ко ве, по
зо ри ште над по зо ри шти ма, да, то је жи вот, ни шта 
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дру го, кад би смо зна ли шта нам до но си су тра шњи дан, 
не би смо би ли смрт ни, чо век би на шао на чин да пред у
пре ди до га ђа је, и та ко у не до глед, чо век је и ђа во ко ли ко 
и ан ђео, сва шта тај мо же, ево и ја са ма, ко сам ја, ко је 
онај чо век што ме про га ња, ства ри се до га ђа ју су прот
но мо јим же ља ма, оно што ће се до го ди ти, ни чим се не 
мо же за у ста ви ти, ако ко јим чу дом мо же, он да је то он
крај, збир иних про сто ра, астрал на сфе ра где не ма вре
ме на нам зна ног... 

Ан ге ли на је ко ра ча ла ку ћи, а ре чи бе шум но ку ља
ле. Пре по зна ла је свој град и ули цу, ви де ла не ке зна не 
ли ко ве, про шла по ред дру га ри це са фа кул те та ко ја јој 
се ни је ја ви ла, а оче ша ле су се о ра ме. Чуд но, по ми сли
ла је и вик ну ла за њом, али се ова чак ни је ни окре ну
ла. Исто се до го ди ло и са мла дим ком ши јом из су сед
ног ула за. 

Сти гла је на вра та ста на, за зво ни ла, брат је отво рио 
и пи тао шта же ли. Шта ти је, бре, ко рак ну ла је у свој 
дом. Брат збу њен, хо ће да је од гур не, не зна ко је ушао 
у ку ћу. Ан ге ли на га гле да и пи та да ли је нор ма лан, при
ла зи до сто ли це за сто лом, а он још сто ји по ред отво
ре них вра та. 

Ро ди те љи су би ли оти шли у град. Али, гле – из ла зе 
из лиф та. Ви дев ши си на по ред ра ши ре них вра та, упи
та ше шта се де ша ва. Све је ишло стре ло ви то, као да је 
вре ме из ле те ло кроз зи до ве и про зо ре. За тво ри ше се 
вра та иза њих. Угле дав ши не по зна ту де вој ку, за ста ше. 
Мај ка пре по зна џем пер и ци пе ле, све на њој. Ко је она, 
где је на ша Ан ге ли на, у глас упи та ше и де вој ку и си на. 
Ан ге ли на се чу ди шта им је и гриц ка сла ни шта пић из 
ке се на сто лу. 
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Не ко на вра ти ма зво ни. На пра гу ви де ше мла ђег 
чо ве ка. Ан ге ли на му од бру си: Ре кли смо да ће мо се су
тра ви де ти, за што си до шао? Зи до ви, строп и под као 
да су ожи ве ли, при бли жи ше се јед ни дру ги ма и ис про
жи ма ше. Све се ста па ло и ута па ло у ме ку нир ва ну из ван 
вре ме на и про сто ра. Ја сам Му рат, во лим ва шу кћер, 
хо ћу да је же ним, ево, баш да нас, за то сам до шао, сми
ре но, гр гу та вим ша па том ре че не зна нац и пру жи ру ку. 
Ни ко је не при хва ти. По ред за бе зек ну те по ро ди це, клек
ну, из ва ди ре зба ре ну ку ти ји цу, отво ри је и на дла ну 
пре да де Ан ге ли ни. Ука за се огле дал це на по клоп цу из
ну тра, а ис под – зла тан пр стен. Као хип но ти са на узе ла 
је пр стен, а у огле дал це ту ви де ла сво је но во ли це и ври
сну ла. У ври ску, пр стен је на би ла на прст. 

Утр ча ла у ку па ти ло и ста ла пред ве ли ко огле да ло у 
ко јем је на је дан пут, гле но вог чу да, ви де ла сво је ста ро 
ли це. Шта је ово, за ди ха но је пи па ла сво је те ло, тр ља ла 
ли це, хте ла да згу ли ко жу и про на ђе лик ма ло пре ви ђен 
у зр ца лу у ку ти ји ци. На пал цу је на пи па ла пр стен, сад 
не ви дљив, а врућ и над зе ман. Др же ћи оте жа лу ру ку, 
ла га но се вра ти ла у со бу и угле да ла не знан ца с ње го вим 
ра ни јим ли цем. На по ду је ле жао мр тав Ан ге ли нин отац, 
мај ка ле лу ја ла с на кри вље ним ли цем, а брат блед је чао.

На оче вој са хра ни Ан ге ли на је чи та ла пе сму са чи ње
ну од мно штва име на и на ди ма ка. Ка ко их је из го ва ра
ла, му шкар ци су се оси па ли је дан по је дан и не ста ја ли у 
да љи ни. Остао је са мо жен ски свет и њен брат. Не из го
во рив ши Му ра то во име над отво ре ним гро бом, Ан ге ли
на је пр ва ба ци ла бу сен у ра ку. За тим се чуо бра то вљев 
и мај чин бу сен. Му рат се пре кр сти пр ви пут у жи во ту и 
ба ци не ви дљи ви пр стен на мр твач ки сан дук.
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ПРИ ЧА О ЕЛИ

По не кад по ми шљам да је жи вот бе сми слен, али ме 
убр зо раз у ве ре сва ко днев ни до га ђа ји. Ево, ју трос сам 
те ле фон ски при чао с Елом. Три де сет пет го ди на – још се 
ни је уда ла. Про фе сор је му зи ке, на пи са ла је не ко ли ко 
струч них књи га. Жи ви самa у тро соб ном ста ну, ма ло 
ко га при пу сти. Раз го ва ра ју ћи ју трос, зе ва ла је у те ле
фон ску слу ша ли цу као да се зна мо го ди на ма, као да жи
ви мо у оли ња лој до ко ли ци бра ка. 

По ми слио сам да би смо мо жда мо гли – под јед ним 
кро вом. Али, на рав јој не ва ља, ни пет па ра. Не згод на 
же на, пра сне као ба лон, се бич на по пут де те та, кад вам 
ка жем – та не ма осе ћа ња. Мо жда за то што је бли зна
ки ња па су на бра та бли зан ца пре шле осо би не ко је са
да као же на не ма – ви ше је му шко не го жен ско. Ко би 
га знао, ту се не што гад но спе тља ло. 

А ле па, од мах и то да ка жем, сва си ја кад те гле да па 
се сме шка. Не ки враг у њој треп ка, као да ве ли – ево 
тво ја сам, узми ме. И сад, шта да ми слим, да ли је та ква 
же на за брак? Мо жда ја и ни сам за њу, ви ше ни сам не го 
је сам. Пол де Ман је сво јој бу ду ћој же ни стал но го во рио: 
Да нас сте ме од би ли, ви де ће мо шта ће су тра би ти. 

Ле па, ле па, пре ле па не го шта, Ела над Ела ма. Цр на, са 
очи ма из ван сва ког зла, ко се здра ве и ду ге, ох, већ ре
кох, зу ба очу ва них, а ка ко и не би кад их сва ко днев но 
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чи сти кон цем. Уву че бе ли ко нац из ме ђу два зу ба, ци ма 
го редо ле, као да се че сир. И та ко об и гра ва по це лом 
зу ба лу. Тад ни је ле па, ли це јој се кре ве љи, усне се на
вла че на ко нац, по ме ра ју ле воде сно, очи јој ко лу та ју, 
а кад за вр ши, осмех не се као ним фа, осмех – снег је са 
пла ни на. 

Ра ци о нал на, упор на, ми сти фи ку је љу де од угле да, 
во ли ака де ми ке као са го вор ни ке, сва се ужа ри док их 
гле да, па ти ко ви ма око уса на не све сно за во ди – го ри 
же на у хор мо ни ма. А мо гу ли јој шта стар ци, не знам, 
мо жда и мо гу, она нај бо ље зна чим упор но ги зда се и 
врц ка пред ака де ми ци ма. 

О, Ела, ту го мо јих де ла, пе ву шим кроз парк и кла
тим гла вом ле воде сно. С том же ном чо век не зна ка ко 
би. Уоста лом, као ве ћи на же на, и она је вр тло жних од
лу ка и по те за, Ела је, да зна те, хор мо нал но чу до. Та ман 
кад по ми слиш да је тво ја, она се раз го ро па ди и диг не 
лар му, хо ће да те уда ри пред ме том при ру ци. Бо же, ка
ква ли је то же на? Ни је ни пр ва ни по след ња та кве на
ра ви, знам их по до ста, бро ја им не ма, али не што чу чи 
у Ели, не што по све дру га чи је, не ки ђа во бу бри и ши ри 
се као вул кан ски дим. Та ко и кон так ти рам с њом, му
чим се и пли вам, гу тим и ка шљем, дрх ту рим и на дам.

По звао сам је оно мад на му зич копо ет ско ве че. При
хва ти ла је с ки ко том Дра ге Ма шин. Кад сам су тра дан 
пред по ла зак у клуб Ди ја на на вра тио до Еле, она се 
још уве ли ко ки цо ши ла пред огле да лом. До нео сам две 
све ча не по зив ни це, ни је их ни по гле да ла, сва је би ла у 
огле да лу, не у три ди мен зи је пре да мном. Упра во је 
обу ла но ве шти кле и пред сре брн ка стим ста клом би
дер ма јер ског окви ра окре ну ла се на гло као зврк – да 
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ми по ка же ле по ту са свих сво јих стра на, и та мо и ова
мо, у огле да лу и у ствар но сти. 

И, гле чу да, де сна шти кла по пут та не та из ле те ла је 
ис под пе те и раз би ла огле да ло у круп не ко ма де чуд них 
об ли ка. Ви део сам сле пог ми ша, па сји про фил и пе тло
ву кан џу. Ре као сам да то ни је до бар знак узи ма ју ћи с 
по да део огле да ла у об ли ку свра ке. Она се осмех ну ла 
по пут пу бер те тлиј ке, и као да ни шта ни је би ло, обу ла 
ста ре шти кле, ба ки не, и та ко кре ну смо у клуб. Хр па ста
кла оста ла је ис под пра зног ра ма огле да ла. 

У клу бу Ди ја на оку пио се му зич ки и глу мач ки свет, 
онај, ре кло би се, пра ви, оно ма ло истин ских што их 
има у јед ној кул ту ри. По зор ни ца угла ђе на, у зе ле ни лу, 
а во ди тељ, ето ти, из естрад ног све та, тип чо ве ка што 
би да бу де са кул тур ном ели том, али да ипак та мо на 
при ват ним те ле ви зи ја ма узи ма па ри це од но во ком по
но ва них пе ва ча и ими та то ра. Та кав се чо во пре по до
био у ам би јен ту где се пе ва ју ари је и ба ла де. По знат је 
по еми си ји Жи ви ста лак ти ти.

По стро гом про то ко лу, Ела и ја до ве де ни смо за сто 
са се дам де се то го ди шњим пе ва чем ста ро град ских пе
сма и ње го вом ду го го ди шњом љу бав ни цом, же ном та
ко ђе у по од ма клом до бу, али нај ма ње де сет го ди на мла
ђом. Ко но ба ри игра ју као ба ле та ни, све нам уга ђа ју, че ла 
ве дра и срећ на, пи ће го ди при ли ци, а че ка и швед ски 
сто са рај ским ме зе тлу ком. 

Ве че је те кло при јат но и го спод ски. Је дан по зна ти 
драм ски умет ник, ма ло по пио, бли ста во го во рио Ла зи
ну Ме ђу ја вом и мед сном. При ка зан је и до ку мен тар ни 
филм о клу бу Ди ја на. У јед ној се квен ци сам се и ја по ја
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вио по ред јед ног спо ме ни ка ка ко го во рим оку пље ни ма 
о пе сни ку ро ман ти ча ру. Ви ди се че сма Че ти ри ла ва.

Би ло је и пле са, еле гант ног, пу ног ег зо тич них ми ри са 
и за но са. Ела пр во ни је хте ла, а он да се до бро из ђи па ла. 
Пе ву ши ло се и за сто лом, ста ри ји пар нас је при гле дао 
док смо ме зи ли сти хо ве јед не шан со не. И они су до да
ли ко ји звук, је два чу јан. Ис ку сни пе ва чи, по зна то је, 
из бе га ва ју да пе ва ју за сто лом док се де, они су про фе
си о нал ци ко ји пе ва ју на по зор ни ци, ово би би ло ис под 
њи хо вог угле да иако, ено, за сто лом у ле вом ћо шку ди же 
ру ке и пе ва чу ве ни ће ла вац и љу ба ка ду го ко су бри не ту. 

Ела и ја смо на ста ви ли да пи јуц ка мо. Ни сам ис пи чу
ту ра, без хра не ни шта не пи јем ја че од пи ва. Ела во ли 
цр но ви но, ма ло пре ли је пре ко цр те, тек то ли ко да бу де 
жен ски бе ћар, тад си ја као зве зда Да ни ца, врц ка гла
ви цом, ма ми на по љу бац, али га не дâ. Ис тр за ни смех 
пра ти то цин цу ли ра ње, чу је се не ка кав ди сај ни ћур
лик, а он да се га си и не ста не, уми ри као да ни шта ни је 
би ло. Ука пи рах да би она та ко пред сва ким му шкар
цем, то је њен удва рач ки ам блем, та опа сна игри ца за
во ђе ња и од ба ци ва ња. Учи ни ло ми се у тре ну да она 
то чи ни због ста рог пе ва ча за сто лом, та кво го ди ште 
њу ин те ре су је.

По сле оби ља хра не за швед ским сто лом, по но во 
смо се ли за наш. Ста ри пар је све вре ме ве о ма љу ба зан. 
При ча ли смо то пло и искре но, оба зри во, све па зе ћи да 
не по вре ди мо сме јуљ ки во егле ни са ње, да не из ле ти 
не ка реч ко ја би упро па сти ла кра со ту тре нут ка. Он да 
је пар устао и на пу стио са лу с обра зло же њем да тре ба 
увек пре по но ћи при ле ћи ако се хо ће би ти здра во и 
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ду го веч но. Ела је мах ну ла стар цу, учи ни ло ми се и – 
на миг ну ла. 

Пу бли ка се ра си па ла, пре ти ла је опа сност да оста
не мо по след њи у клу бу. Ре као сам Ели, она ко спон та
но, и без по ми сли да ри зи ку јем, да ћу пре но ћи ти код 
ње, не иде ми се ка сним бу сом у мој град. Она се брец
ну ла и истог мо мен та ре кла да то не до ла зи у об зир. 
За чу ђе но сам гле дао ње но ис кри вље но ли це ка ко ћу
те ћи ла је на ме не. Ни сам ве ро вао да та ко не што мо же 
да се до го ди, под ра зу ме вао сам да мо гу пре но ћи ти код 
Еле. То ли ко сам пу та на вра ћао. И она је би ла код ме не, 
пре но ћи ла пар пу та. Она ко при ја тељ ски, као пра ви дру
го ви ме ђу ко ји ма по сто ји за но вет на искра до па да ња. 

Би ли смо ка ди год, има то ме ко ја го ди на, у јед ном 
гра ду у уну тра шњо сти, по зна том по пе сни ки њи из пет
на е стог ве ка; за јед но у хо те лу, у со би до со бе. У јед ној 
смо при ча ли до по но ћи, а он да се до го ди ло и – не што 
ви ше. Да ла ми се уси ја них очи ју иако је би ла у да ни ма 
мен зи са. И сâм сам се чу дио све му. Ре кла да је чу вам. 
Шта да чу вам у те жен ске да не. Јао, ка ква шми зу ља! Ко ји 
ме ђа во те рао да упа дам у жен ске кра ке кад им вре ме 
ни је. Су тра дан је на кло ко та вом из во ру уз ма на стир, 
пр ска ју ћи ли це све том во дом, гле да ла ме из олуј ног 
све тла цр них очи ју и ли ла сно по ве за љу бље не то пли
не не из го ва ра ју ћи пи та ње: Хо ћеш ли ме узе ти опет?

Из не на ђен да не мо гу пре но ћи ти у тро соб ном ста
ну, од мах сам кре нуо ка гар де ро би, узео Ели ну бун ду 
од зеч је ко же, ша ре ну и ме ку, при др жао да об у че, по
звао с мо бил ног так си и кре ну ли до ње ног ста на на 
Вра ча ру. У ко ли ма ни смо ни реч про збо ри ли. Так си ста 
је пар пу та окре нуо гла ву пре ма ле по об у че ном па ру. 
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Чим смо сти гли до ње не адре се, она је па стел но пе ну
ша вим гла сом ре кла: Хај де пре но ћи код ме не ако хо
ћеш. Не ћу, хва ла, од бру сио сам по но сан по пут ко ла шин
ског гу сла ра.

Пи тао сам так си сту ко ли ко ко шта пре воз до Но вог 
Са да – осам де сет ма ра ка – при хва тио сам, и кре нух 
др чан и на пет. Она је оста ла без ре чи гле да ју ћи за так
си јем, а он да уз сте пе ни це – на сед ми спрат. По ве ра
вао сам се так си сти ко ји се се то ли ко унео у при чу да је 
за ма ло скре нуо с пу та. По др жа вао је иде ју да су же не 
као ђа во ли не пред ви ди ве и да им ни ко не мо же ста ти 
у крај, по го то во не оне са ме. Би ли су то есе ји ужи во са 
так си стом ко ји је ди пло ми рао фи ло зо фи ју и ниг де ни је 
мо гао да на ђе по сао у стру ци. Из гле да да га је же нако
но ба ри ца на те ра ла да ра ди као так си ста. 

Сти гав ши ку ћи, за те као сам три по ру ке на те ле фон
ској се кре та ри ци. Ела! Ка же да јој је до шао брат бли за
нац, и да не би до бро би ло да сам се ту за те као. А сла
га ла је, брат јој се не дав но оже нио и жи ви са ле пом 
из бе гли цом са Ба ни је у из најм ље ном ста ну, у гар со ње
ри, Ела у тро соб ном, пих, ма зо! Дру га је по ру ка би ла 
сва у афек ту – за што сам то ли ки но вац дао за так си кад 
сам мо гао да јој ку пим но ве нај леп ше шти кле. Ври шта ла 
је у слу ша ли цу да сам је по ни зио пред так си стом, шта 
ја ми слим ко сам, и та ко да ље, чи тав се ри јал хи сте рич
них уда ра по ме ни. А тре ћа по ру ка би ла је леп ти ра стог 
гла са, сва у не жно сти ма и ка ја њу, али он да у за вр шној 
ре че ни ци – осве ти ћу ти се кадтад! 

Про шло је не ко ли ко да на. Не зо ве она, не зо вем ја. 
Про ла зи ле и не де ље. Већ је ме сец и по да на ка ко се не 
чу је мо. Не ћу да зо вем и – тач ка. Кад, јед но ју тро, си ла

НЕНАД
ГРУЈИЧИЋ

приче
романезапричезаприче



66

зе ћи низ сте пе ни це по но ви не, ис пред но са отво ри ше 
се ула зна вра та и на њи ма – Ела! От куд ти? До шла да те 
из не на дим, ка же, да про ве рим да ли си са ка квом при
ши пе тљом пре но ћио. Опа, сва шта?! На сме ја на и ше пр
тља ва, пе њу ћи се уз сте пе ни це с ке сом пу ном во ћа и 
ра зних дран гу ли ја, бли ста ла је од сре ће. Ни је ли она за
љу бље на у ме не на не ки чу дан на чин све ове го ди не? 

За гр лио сам је и по вео у стан. Ни је се опи ра ла. А и 
ја, не знам от куд ми сло бо да, при пио се уз њу. Ни шта 
од но ви на, ка сни је ћу, не мо рам ни чи та ти, узе ти су
тра шњу штам пу. Ела је пр ва и глав на вест! Од мах ме 
згра би ла и по че ла да љу би. Еј, ре као сам, ста ни ма ло, 
по ла ко, не жу ри, а го ди ми, то пим се као сла до лед. Ли
чи ла је на да су ко ји на пад но хо ће да осво ји жен ско. 
Ела би да ме обо ри на кре вет, све ми под ме ће но гу иза 
ко ле на. Не бри ни, не ће мо спа ва ти, ни сам на то спрем
на, хо ћу са мо да ти по ка жем да ни сам ку че од ју че, за ди
ха но је гра би ла ру ка ма по пан та ло на ма као да прам цем 
осва ја Ги брал тар ски мо ре уз. 

Све би то би ло у ре ду да и ја ни сам уче сник у тој из
не над ној ју тар њој по ма ми. При хва тио сам ње не по
љуп це и не баш ме ке до ди ре, и уз вра тио истом ме ром, 
али као – му шко. Ако је она до по ла жен ско, ја сам цео 
му шко, хра брим се и не ис пу штам при ли ку. Она све 
ви ше по пу шта, али и од гур ку је, ка же да се за у ста вим, 
истог тре на се пре да је, па ме опет гу ра од се бе, ја је 
сти снем, она при хва ти, па се ми го љи, хо ће да по бег не, 
још ја че се при љу бим, ру ку јој из ме ђу гру ди ста вим и 
ма зим укруг, она под ври сне и удах не као да уси са ва 
сва бла га ово га све та, дру гим дла ном об ли ку јем јој ко
ле на па све ду бље из ме ђу но гу кроз сук њу до су зних 

67

га ћи ца. Не дâ то, не, ни ка ко, сте же ми ру ку и ста вља 
иза ле ђа, а он да је на гло вра ти и усме ри: То, ту да, тво ја 
сам! Јао, ме ни...

Као об ра но гро жђе на сто лу, та ко се опу сти ла. У 
зву ци ма ка кве ни кад не чух, рас коп ча ла са ма бел ка сту 
ци цо ва ну ко шу љу, ја згра био ди ња сте чвр сте пло до ве, 
љу бим као ште не, лап ћем, она ми от коп ча ва хла че и 
ћап ће, мо ли да не пре ста нем, слат ко је као ра ха тло кум. 
До по ла го ли, на шли смо се спо је ни, у ци ма њу по лу га и 
да ху пар ња че, у пре пли та њу и са го ре ва њу, по тро ши ли 
се и па ли јед но по ред дру гог. Тра ја ло је ко ли ко пче ли 
тре ба да пред гр мља ви ну об и гра жбун у цва сти. 

Као ка та пул том, Ела је на гло уста ла с кре ве та и убр
за но по че ла да хо да по со би, та моова мо, го редо ле, 
па да се бе сно обла чи, да нер во зно уда ра пе сни цом у 
длан и гла ву: За што се ово до го ди ло, ни је сме ло, ни је 
тре ба ло, ни сам то хте ла, ти си без о бра зан, на вео си ме 
на ово, не мој ви ше ни кад да ме ло миш, ово је сра мо та, 
ја ни сам нор мал на!

Гле дао сам лу до чу до: де вој ка сик ти по со би на кон 
пре див них тре ну та ка! Да ли смо се јед но дру гом као 
ки пе ћи та ла си, пу ни жу да и на сла де, би ло је то не што 
нај леп ше што сам са же на ма до жи вео. А шта је ово – 
гнев и ка ја ње, осе ћа ње гре ха и сти да, шта?

Оти шла је у ку па ти ло чан тра ју ћи. Из отво ре них вра
та, кроз звук ја ког мла за ту ша, до дла чи ца у но су до пи
рао ми је ми рис ко зјег са пу на ко ји ко ри стим за алер гич
не де ло ве ко же на лак то ви ма. За зво нио је Елин мо бил
ни те ле фон, до тр ча ла је го ла до та шни це, сва мо кра 
за му ца ла и ре кла: За два са та! 
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Бр зо се обу кла, за тво ри ла тор бу и без по љуп ца за лу
пи ла вра та. Са ти ма сам ле жао на кре ве ту са дла но ви ма 
ис под гла ве. У ћо шку је мре жу плео па ук „дра ги Ра де”, 
та ко га зо ву у мом за ви ча ју и ка жу да до но си сре ћу. 

Пу стио сам да про ђе дан, да пре но ћи, су тра шњи је 
па мет ни ји. Ују тро, ни је се ја вља ла, не ћу ни ја. На ис те ку 
је и дру ги дан. Не стр пљив сам, бри нем, ипак по зи вам 
је пред ве че, не ја вља се ни на мо бил ни ни на фик сни 
те ле фон. Упла шио сам се да јој се не што ру жно ни је до
го ди ло. Утом ми сти же мо бил на по ру ка: Ах, тај жи вот, 
упра во сам се ве ри ла, уда јем се за ака де ми ка – за Но ву 
го ди ну! 

О, жен ска про ма јо, има ли те нор мал не игде? 
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ПРЕ ПРЕ КЕ И ПРЕ О КРЕ ТИ

На кар ло вач кој пи ја ци, као и на ка квој дру гој, сва ко
днев но се су сре ћу ме шта ни, али и они са стра не, про
ла зни ци кроз ме сто. Ето, Спи ри дон је про фе сор, пре
да је у Срем ским Кар лов ци ма, зна лац не ко ли ко је зи ка, 
упу ћен у исто риј ске ду би не, пи сац пре све га, че сто на 
пи ја ци, али му се по не кад учи ни да ни шта не зна о овом 
ме сту. То су ди по љу ди ма на ко је слу чај но на и ђе. Од
не куд ба ну као из дру гог вре ме на, пад ну у кар ло вач ки 
про стор па ти ви ди шта ћеш. 

Да нас му је при шла но ви нар ка, др же ћа и ле па же на, 
пи та ла да ли је пре по зна је. И та ман кад је по ку шао да 
се не ка ко ис ко бе ља из те шког пи та ња, по ра ме ну га 
тап ну ви сок кра кат му шка рац, ке слав у ле по ти ви ли це, 
и ре че да је то ње го ва су пру га. До бро, па шта? У се ва њу 
зу ба пре по знао је ко ле гу из мла дић ких да на, опа сног 
коц ка ра из сту дент ских до мо ва. То и – ни шта ви ше, 
оста лог се не се ћа. И та ман кад се при се тио још не чег, 
брач ни пар је не стао у бо ја ма ми ри сних кар ло вач ких 
те зги. Жи вот се отво рио не где дру где. 

Го спо ђа Ми ло ти је вић је по све ста ра, де ве де сет и 
не ка. Ис под очи ју сло же не не жне ста рач ке ди не, мо
дри ка сте и вла жне, као да пла че, а у ства ри – бо лу је 
не по зна ту оч ну бољ ку. Би ће да је, ипак, та му стра бо ра 
од су за, оне их ис пи ра ју сва ки дан. Уоста лом, ко зна – 
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да ли су ди не од су за или од бољ ке – ста ра је та го спо
ђа као храст, у њој су го до ви кар ло вач ке про шло сти, 
по то мак је нај ста ри јих ме шта на. Има уну ку про фе со
ри цу ен гле ског је зи ка, ра ди у чу ве ној гим на зи ји. Ли че 
као ја је ја је ту, при ча се да су им се и на пла ну љу ба ви 
по кла па ли до га ђа ји. Све што до жи ви уну ка Пе тра, то 
се већ на не ки на чин до го ди ло ње ној ба ки Ка та ри ни 
Ми ло ти је вић, у она вре ме на, на рав но, кад ни је би ло 
мо бил них те ле фо на.

Пе тра се за ба вља с пи сцем Спи ри до ном Јо ва но ви
ћем. Ве за је сан сно ва, две го ди не су на обла ци ма, све 
им иде од ру ке, по бо ји гла со ва ви ди се ко ли ко у срећ
ни. Пи сац је усе лио у нов стан на ру бу Кар ло ва ца. Оти
шао је из ста ре ку ће, из ме мле – ба нуо у су во ту тре ћег 
спра та тек из ни кле чвр сте згра де у пред гра ђу. За ме
нио је ста ру ку ћу из цен тра за овај ле пи стан у но вом 
кра ју. Па ла му ка ши ка у мед: ком ши ја пе кар же лео да 
про ши ри по сао па му пи шче ва ста ра ку ћа ле гла као 
коц ка ше ће ра на је зик. Пе кар ни је жа лио па ра да у за
ме ну ку пи пи сцу стан у но вој згра ди. Пе тра и пи сац су 
бр зо по че ли да пу не но вим на ме шта јем тро со бан стан. 
Она се рас тр ча ла на све стра не, на шла но вац, од гур ки
ва ла Спи ри до на – хо ће она, и тач ка, она же ли да ку пи 
све: шпо рет, ма ши ну за веш, фри жи дер, сву бе лу тех
ни ку, и су ђе, за по че так, све што јед ној же ни тре ба у 
по ро дич ном до му. 

Би ло је три са та по под не, че твр так. Спи ри дон се 
вра ћао из ре дак ци је књи жев ног ма га зи на где уред ни
ку је, без хо но ра ра, она ко уз стал ни по сао. Знао је да 
Пе тра ку ва ку пус. То им је, уства ри, пр ви ру чак на но
вој адре си. Она ку пи ла и две шер пе, под ло гу за се че
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ње ме са, ка ши ке, ви љу шке и но же ве. Спи ри дон је знао 
с ко ли ко љу ба ви Пе тра спре ма њи хов пр ви ру чак. Ох, 
већ би тре ба ло да је ку пус с ју не ти ном ску ван, цу ри 
Спи ри до ну во да на уста. Пи сац је же лео да из не на ди 
Пе тру, да за ку ца на вра та са цве том из обли жње жи ви
це, да, из кар ло вач ке цр кве не жи ви це, то је пра ви цвет, 
љу би част и свеж, са пар ли сто ва око сло мље не гран
чи це. Ни Пе тра му се ни је ја вља ла, на мер но, хте ла је и 
она да га из не на ди, кад до ђе на отво ре на вра та да 
угле да рас ко шно сер ви ран ру чак у ми о ми ри си ма ње
ног ши ро ког осме ха.

Спи ри дон се већ по пео на тре ћи спрат. Тик ис пред 
вра та, с де сна, на сте пе ни ца ма ста јао је не по знат пр љав 
чо век, зно јав у ли цу, не у ре дан, са џа ком пре ко ра ме
на. Ни је отва рао уста, смр де ла су и без то га. Про шао је 
по ред ње га, угле дао сро за не ма сне ча ра пе на мо дрим 
но га ма с блат ња вим цо ку ла ма у крат ким оли ња лим пан
та ло на ма, и за зво нио на вра та. Ни ко се ни је ја вљао. Иза 
ле ђа се по ја вио дру ги чо век, от кљу ча вао је не ка вра та у 
ћо шку. Та ко ђе, не по знат тип, из ду же ног, там ни јег ли ца, 
не по вер љи вог по гле да. Ко су ови љу ди? Спи ри дон је 
за зво нио по но во, знао је да је Пе тра уну тра, ве ро ват
но је још за у зе та у ку хи њи, осе тио је и ми рис ку ва ног 
ку пу са. Ни ко се ни је ја вљао. Чуд но? Опет је зво нио, сад 
ду же и на пре ки де. 

Не по зна ти љу ди су још би ли ту. Спи ри дон је ша ком 
ле гао на зво но. Не пре ста на зво ња ва му је ско ра ва ла 
ли це. Те жи на бри ге што Пе тра не отва ра вра та ис кри
ви ла му је обр ве и уста, осе тио је да пулс бр же уда ра. 
За што се не ја вља, лу пао је у вра та, не са мо ру ком, већ 
и ко ле ном дватри пу та. Ни шта, та јац с оне стра не. А 
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ми ри ше на ку пус. Бар да се чу је пре гла сна му зи ка с ра
ди ја па да зна о че му је реч. Ти хо с оне стра не вра та да 
ти ше не мо же би ти. 

Је дан не зна нац по зва дру гог да кре ну до ле, овај се 
окре ну пре ма тре ћим вра ти ма и ис про ба кључ. Шта ли 
ра де ови љу ди? Спи ри до ну сад све сум њи во, хо ће да 
им при ђе и упи та да ли су отва ра ли ова вра та. Утом су 
дво ји ца клем па во, а бр зо, си шли низ сте пе ни це. Остао 
је траг зно ја у ва зду ху. Спи ри дон је обри сао мо кро че ло, 
опет зво нио, ду го и ду го. Пе тра – као да ни је жи ва. Јао, 
сва шта се за час на мно жи ло у Спи ри до но вој гла ви: да 
су ова дво ји ца про ва ли ли у стан, оне спо со би ли Пе тру, 
уда ри ли је у гла ву, она кр ва ва па ла на под, узе ли но
вац, за кљу ча ли вра та и на ста ви ли мир но да пљач ка ју 
оста ле ста но ве по лу на се ље не згра де. 

Бр зо је стр чао низ сте пе ни це да их про на ђе: они су 
не што ура ди ли Пе три, си гур но су је оне све сти ли, или 
мо жда за ве за ли се ло теј пом на усти ма за огра ду те ра
се. Тр чао је по пут ка ме на кад па да с ли ти це, мо ра да 
им за пам ти ли ца кад по ли ци ји бу де са оп шта вао шта се 
де си ло. Ис пред ула зних вра та, кроз ве ли ки про лаз, дво
ји ца су уто ва ра ли кроз про зор ма лог нео пра ног аута 
ду гач ку де бе лу да ску ко ја је сво јом по ло ви ном ви ри ла 
кроз то раз ва ље но про зор че. Се ли су у уски ауто мо
бил и за жди ли у не по зна том прав цу. Ни је сти гао ни да 
пип не скр на ви ауто мо бил кад му је за дла ку по бе гао. 

Спи ри дон је дрх те ћи узео мо бил ни те ле фон и по
звао Пе тру, вр тео се пред згра дом гле да ју ћи у прав цу 
тре ћег спра та. Пе тра се ни је ја вља ла, не ма је ни на те
ра си. Оча јан, по тр чао је уз сте пе ни це др же ћи мо бил ни 
на уве ту. На вра ти ма, зво нио дру гом ру ком и на из ме
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нич но лу пао по вра ти ма, опет и но гом, ви као гла сно 
Пе три но име. Осе тио је ка ко му да ма ри по ди жу ко су 
на те ме ну. По но во је стр чао низ сте пе ни це у на ме ри да 
без ре зер вно оде у по ли ци ју и при ја ви тра ге ди ју. Већ 
уда љен три ста ме та ра од згра де, тре ћи пут је по звао 
Пе тру, мо бил ни је зво нио де се так пу та и, гле – ја вио се 
ве сео жен ски глас: Ту сам, где си ти, Шпи ро је дан, што 
те не ма? 

Што се не ја виш, Пе тро, шта ти је, лу пам и зво ним на 
вра ти ма, где си, по бо гу, ов де су би ли не ки не по зна ти 
љу ди, ви као је љут и рас пу клог гла са. Тр ком се вра тио 
до згра де, још бр же по тр чао уз сте пе ни це, сад сна гом 
ор ла ра ши ре них кри ла, за час је био пред отво ре ним 
вра ти ма на ко ји ма је мо кре ду ге ко се, са пе шки ром у 
ру ка ма ста ја ла Пе тра.

Дво ји ца су ов де би ли до ма ло час, дрх та вим гла сом 
по ка зи вао је Спи ри дон њи хо ве не ви дљи ве тра го ве. 
Би ла сам у ку па ти лу, за што га ла миш, ту ши ра ла сам се, 
ра дио је вен ти ла тор, ни сам мо гла чу ти ни шта, а ни мо
бил ни ни сам уне ла, био је у ве ли кој со би на сто лу, сми
ре но и за чу ђе но ре кла је Пе тра. 

Спи ри дон је на ста вио да гла сно об ја шња ва шта је 
до жи вео, ско ро да је лар мао, гр дио и њу и се бе; Пе тру 
што је баш сад оти шла да пе ре ко су и то без мо бил ног 
те ле фо на у ку па ти лу, а се бе што се ни је на ја вио да до
ла зи, већ је, као у не мо бил на вре ме на, ро ман тич но хтео 
да је об ра ду је, да до ђе на пр ви за јед нич ки ру чак ко ји 
је Пе тра у но вом ста ну упра во спре ми ла. Пла ни ра ли су 
да жи ве за јед но, да на кон кре тан на чин спо је срод не 
ду ше. 
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Бо же, ка кав ли је то знак, ти не по зна ти му шкар ци 
пред вра ти ма, шта ће нам се до го ди ти, сму ше но се че
шао по гла ви Спи ри дон ле же ћи на раз ва ље ном ка у чу 
у ма њој со би. Пе тра је до по ла раз у ме ла ње гов стрес, 
мо жда уоп ште и ни је, пре ста ла је да го во ри, узе ла кан
ту с во дом и ме тлу и иза шла на те ра су да чи сти. Звук 
во де и мо кре ме тле ли чио је сце ну из не ког ста рог 
ита ли јан ског фил ма, не се ћа се Спи ри дон име на. За мо
лио је Пе тру да до ђе са бал ко на, да пре ки не из ли шан 
по сао, да раз ме не још ко ју реч, да сер ви ра ју пр ви ру
чак у но вом ста ну. Она је пре ста ла да чи сти, по при ро
ди ти ха, ни је зна ла шта јој је чи ни ти. 

Ох, да, ру чак, скок ну ла је као ср на до ку хи ње и по
ка за ла Спи ри до ну но ви ло нац од се дам ли та ра, пун ку
ва ног ку пу са и ју не ти не. Шта ће ти то ли ки ло нац, ако 
Бо га знаш, за бе зек ну то је пи тао Спи ри дон. Не ка га, па 
и мо ји та ко ку ва ју у ве ћем лон цу за ви ше да на, а ку пи ла 
сам, ево, и ма ли, већ је по ка зи ва ла сли чан од три ли
тре. У том ма њем лон цу тре ба ло да ску ваш за нас дво
је, и он је ве лик, био је упо ран Спи ри дон. 

Пе тра је већ сер ви ра ла ку пус, ми ри са ло је на све 
стра не, Спи ри дон је тра жио ра ки ју иако рет ко пи је ал
ко хол. Са мо да се сми ри од оног чу да пред вра ти ма. 
Је дан па дру ги, три та њи ра ку пу са је по јео, она ни је дан. 
За тим је до не ла то пле ко ла че с ви шња ма, за ле пр ша ле 
су сла сти, отво ре на чу ла за пе ва ла. Хва ла ти, Бо же, на да
ро ви ма, ре ко ше углас осе тив ши сласт сре ће у усти ма. 
Она узе свој мо бил ни умо тан у гу му ски ну ту са зим ске 
те гле и ста ви на сто по ред ње го вог. 

Умор на, Пе тра је за мо ли ла Спи ри до на да се не љу ти 
што би она пет ми ну та да при лег не у ма лој со би. Мо
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жеш и ти ако хо ћеш, као уз гред је ре кла. Спи ри дон се 
у ве ли кој со би за ва лио у ла ку плав ка сту фо те љу за љу
ља ње и по чео да ли ста не про чи та не днев не но ви не. 
Пе тра је спа ва ла пу на два са та и још се про те за ла у кре
ве ту. И Спи ри дон је на јед ном осе тио умор, ра дио је цео 
дан, пу но су сре та и по лу ре ше них про бле ма, па још 
„зо на су мра ка” пред вра ти ма. Да не би то плог ку пу са с 
ју не ти ном, пао би на под. Ле гао је по ред Пе тре ко ја је 
уз по љу бац оти шла у ку па ти ло. Ка ко је пао на ме ки ле
жај, Спи ри дон је истог ча са за спао. Про ми ца ли су са ти 
у кућ ној нир ва ни. Ле же ћи, Пе тра је по сма тра ла ка ко 
пи сац ди ше, бро ја ла му ри ђе дла ке у обр ва ма.

Би ла је већ по ноћ, и Пе тра је у ма лој со би у кре ве ту, 
ни ка ко да за спе. Чу ло се у су сед ној со би да је на Спи
ри до нов мо бил ни те ле фон сти гла по ру ка. Он то ни је 
чуо, спа вао је уз хр ка ње на лик ис пре ки да ном рза њу. 
Иако ни кад не отва ра ње гов мо бил ни те ле фон, Пе тра 
је уста ла и по гле да ла по ру ку. Би ла је то не ка Зве зда на, 
ја вља из Ту ни са да ни је тач но то што је Спи ри дон од из
ве сног Мар ка чуо да се она раз во ди, чи ста лаж, она има 
сре ћан брак с ри ба ром на ле пој мор ској оба ли. Пе тра 
ли зне гор њу усну и не оста не на то ме, отва ра и прет ход
не не из бри са не по ру ке; не ка Јо ва на пи ше да је обо ле
ла од не по зна те пол не бо ле сти и да је од лу чи ла да се 
уби је. Пе тра је раз ро га чи ла очи, не ве ру је шта је чи та. 

Он да је по гле да ла Спи ри до но ве од го во ре; он хва ли 
Јо ва ну да је до бра и ква ли тет на осо ба, да не сме да се 
уби је, да ће јој он по мо ћи да се из ле чи, а да тог ман гу па 
оте ра. За тим је сле дио не ка кав ла сцив ни део по ру ке 
ко ји Пе тра од уз бу ђе ња до кра ја и ни је про чи та ла. На
ста ви ла је да ли ста дру ге по ру ке; јед но жен ско име ја
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вља се из Сло ве ни је, под се ћа Спи ри до на на дав на шњи 
су срет, а он од го ва ра: љу ба ви, ужи вај у по слу на фа
кул те ту. Све то ус пла хи ру је Пе тру, сва кој ре чи при да је 
огро ман зна чај, не ве ру је сво јим очи ма, све се умно
жа ва у со би док Спи ри дон хр че. Ода свуд цу ре са бла сне 
сли ке и при зо ри, као па у ци из ла зе на про зо ре, ки пи 
те сто ма ште из над згра де, већ је и град по то пљен ко
ви тла цем тро ди мен зи о нал них сли ка на ста лих од мо
бил них по ру ка.

Пе тра за бо ра вља да и де ца ша љу мо бил не по ру ке, да 
ми ли о ни љу ди и ови сни ка о мо бил ном те ле фо ну пи шу 
ко је шта, опу шта ју се, ре лак си ра ју и бле бе ћу у плит ким 
ка тар за ма, сва шта пи ска ра ју. И озбиљ ни љу ди упа да ју 
у ту зам ку. Она сад ви ди и чу је са мо бу ји цу не при ја тељ
ских по ру ка, све иде про тив ње не љу ба ви. Не мо же ни 
трач ком све сти да ка же са мој се би да је то са мо мо бил
на бр зи на, окрај ци исти не. Ма го то во се све то мо же у 
во ду ба ци ти, све је то за ја рак и ру пу, као по ми је и мут
на во ду ри на, до ко ли чар ске ре че ни це и ре чи, нео ба ве
зу ју ће из ја ве и ди мо ви тру лих емо ци ја, до ко ли чар ске 
ла же и па ра ла же; то су бе сло ве сни и на бр зи ну на ку ца
не мо бил не мр ље из ја ва, из ла пе ле по се стри ме жи вог 
људ ског ру ко пи са. Ето, то ти је пи смо мо бил ног до ба, 
то, та си ли кон ска пра ши на људ ских осе ћа ња жед них 
не мо гу ћег.

Али, Пе тра све узи ма пре о збиљ но, пред њом се и 
да ље мно же сли ке и сли чур де, при ка зе и при чи не; ви ди 
Спи ри до на у за гр ља ју ра зних жен ских пот пи са, љу бе 
га уда те же не и раз ве де ну ше, ли литцу ре и де вој ке за 
јед ну ноћ, адо ле сцент ки ње и кли мак те ру ше у ис тој на
ме ри, мла ђе и ста ри је од Пе тре, ту је и јед на зба ба на 
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по е те са што Спи ри до ну чи та те ле фо ном но ве пе сме па 
под риг не, па јед на пи ја на ле кар ка ано рек сич них ко ра
ка с но вим тр бу ша стим љу бав ни ком, тр гов ки ња по ква
ре них зу ба и до бре ду ше, кон дук тер ка му шког из гле да 
са би чем о по ја су... О, ко све не ма си ра пи сца, ко ја ли 
му се све си ре на не за вла чи под ко жу и пи је на дах ну ту 
крв. 

Пе три се ман та под тре па ви ца ма, осе ћа се из не ве
ре ном, љу бо мор ном и очај ном. Шта да учи ни, да ли да 
про гу та та бле те или да по пи је ли тар ал ко хо ла на ис кап? 
Ни шта, умре ће и она ко од ту ге и из да је, оста вља Спи
ри до нов те ле фон, узи ма свој у ко јем обич но не ма ни 
јед не по ру ке осим ње го вих, обла чи бе ле сан да ле, узи ма 
ша ре ну та шни цу и из ла зи из ста на. Али, бра ва је до вољ
но гла сно кврц ну ла. Спи ри дон се брец нуо и про бу дио, 
де ли ћем ока ви део Пе тру као од ла зи, али је по ми слио 
у по лу сну да она из ба цу је кан ту сме ћа. Ме ђу тим, Пе тра 
се не вра ћа већ по ла са та. Спи ри дон јој ша ље по ру ку с 
пи та њем где је. Она не од го ва ра. Он је по зи ва, она не 
укљу чу је те ле фон. Зво ни, али она ћу ти. Исто као на вра
ти ма за ру чак. 

Спи ри дон ша ље но ву по ру ку и –уда ри се по че лу: Пе
тра је ве ро ват но про чи та ла не ке по ру ке у мо бил ном. 
А он их не бри ше, са мо кад се на го ми ла не ко ли ко де
се ти на, не ви ди у њи ма ни ка кву опа сност, то су по ру ке 
без зна ча ја, бр зо мет ни од го во ри, или че шће – без од го
во ра. Кад по не кад од го во ри, то је так тич ки об лик да се 
из бег не су срет ужи во с осо бом ко ја на ва љу је. Ипак је 
Спи ри дон јав на лич ност, има сво је фа но ве, ка кве та кве. 

На мно ге по ру ке не сти же Спи ри дон да од го во ри, 
не ма вре ме на, и из ли шно је уоп ште да од го ва ра на же ље 
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ком пли ко ва них обо жа ва тељ ки, оних што пе сни ке и пи
сце раз у ме ју на дру га чи ји на чин од оста лог све та, али 
не уме ју да ус по ста ве нор ма лан од нос, пре ви ше их оне 
сме шта ју на бур не стра то ку му лу се ма ште – и ту на ста ју 
про бле ми. Он не при да је зна чај та квим по ру ка ма, чак 
их, ве лим, и не бри ше. То су по ру ке не ких не срећ ни ца 
ко је му по вре ме но упа да ју у жи вот, ква ре нор ма лан 
ри там, а он им, ето, кат кад од го во ри да их на про сто 
уми ри, по го то во мр шу ља ву Јо ва ну ко ја има су и цид не 
ми сли и не зна шта ће са со бом. Спи ри дон је ре ли ги о
зан на не ки фин и то пао на чин, сва ко ство ре ње је Бож
ја сли ка и ни ко, па ни Спи ри дон, не ма пра во да на но си 
дру го ме бол, да му ства ра не мир и при ти шће ду шу. 

И ра ни је је јед ном Пе тра про чи та ла ње го ву по ру ку 
упу ће ну из ве сној Ру жи, по ру ку у ста ром те ле фо ну ко ји 
Спи ри дон ви ше не упо тре бља ва. Све јед но, то је би ло 
до вољ но да Пе тра узме бра ву у ру ке, у оном вла жном 
ста ну, и ти хо, без ре чи об ја шње ња, не ста не, без ја вља ња 
по том. Је два је Спи ри дон та да об ја снио Пе три да је то 
лу до што чи ни, да та Ру жа не ма ни шта с њим, да му је по
слу жи ла са мо као мо тив у јед ној при чи и ни шта ви ше. А 
и да има, па шта? За бо ра вио је и ка ко се зва ла Ру жа и где 
она жи ви, а Пе тра ко па ла као по не са су ше ној кра сти.

Елем, по сле нај но ви је збр ке с мо бил ним, Пе тра је оти
шла код сво је ба ке Ка та ри не, за ка тан чи ла се у нај ма њој 
со би и не ће да иза ђе. За Спи ри до на не ће ни да чу је. 
Зна чи, та ко, он с њом опре ма стан, а дру ге му ша љу по
ру ке и он им од го ва ра, е не мо же то та ко, бук та ла је у 
се би и ло ми ла до ма ли прст.

Ни је по сто јао на чин да јој се об ја сни да се та кав сплет 
окол но сти рет ко, го то во ни кад не до га ђа – да не ко ли
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ко по ру ка до ђе истог да на од осо ба ко је се ме се ци ма 
и го ди на ма не ја вља ју. Спи ри дон јој је по слао не ко ли
ко по ру ка у ко ји ма је об ја снио да се он, уства ри, на тај 
на чин осло ба ђа на ср та ја не срећ них мо бил ку ша. Би ло 
је, ве лим, кад не ће да им од го во ри, а оне на ва ле са де
се ти на ма но вих по ру ка, не да ју ми ра док не од го во ри. 
Јед на је из Ни ша по сла ла сто ти не, па је мо рао да оба
ве сти ње ну мај ку ко ја је на све то ре кла: Шта мо гу, ја 
сам је ро ди ла, а све оста ло је на њој, си не мој! 

Не ке су по ру ке би ле и пре те ће, да ће га на па сти њен 
брат или отац, а јед на па ће ни ца хру пи ла му на вра та и 
тра жи ла да се истог мо мен та оже ни њо ме, дру га, опет, 
пра ти ла га на ше та ли шту док је с при ја те љи цом ћа
скао крај Ду на ва: уда ри ла их ру ка ма из не на да с ле ђа 
тра же ћи об ја шње ње от куд они ску па по ред ње жи ве и 
здра ве. И та ко да ље, шта му се све ни је до га ђа ло, мо
гао би ро ман чи ну да на пи ше.

Мо бил ни те ле фон је ве ли ка при ли ка за не спо ра зу
ме, раз ми шља и да нас Спи ри дон. Ис трг ну та из кон тек
ста, реч или ре че ни ца у тој спра ви ци мо же да бу де отров, 
оки дач за сва ђе и раз ла зе. Али, то не тре ба та ко до жи
вља ва ти, и мо бил ни те ле фо ни и Ин тер нет, и сва чу да 
ко ја су сти гла с тим из у ми ма, оту ђу ју љу де, то већ врап
чи ћи зна ју. Сва та си ле си ја умно жа ва се ве ли ком бр зи
ном, а ниг де исти не, сви су по ста ли па ци јен ти јед ни дру
ги ма. По треб но је отрг ну ти се од то га, не при да ва ти 
зна чај тим елек трон ским сло ви ма што је ду са ма се бе. 
Ова ко је Спи ри дон пи сао Пе три, а она му ни је од го ва
ра ла. Са мо је јед ну је ди ну по ру ку по сла ла: До ста је зе
за ња, тво ја Јо ва на! 
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Спи ри дон је знао да је чист, али се ви шим чу дом ука
љао мо бил ним фле ка ма. Све је то ис ку ше ње, оно на
па да чо ве ка у тре ну ци ма сре ће и успе ха, пи сао је Спи
ри дон упор но Пе три по ру ке. Зби ља, у јед ном да ну ја ве 
му се триче ти ри бив ше при ја те љи це и по зна ни це 
(јед на му је тек би ла не ка ква тзв. де вој ка), ја ве се и на
пра ве дармар у жи во ту. Ка ква ре жи ја и не ба и зе мље, 
авај! Исто као и оно пред вра ти ма с дво ји цом не по зна
тих љу ди, баш у тре нут ку кад је до ла зио на ру чак, а Пе тра 
се ту ши ра ла не по нев ши у ку па ти ло мо бил ни те ле фон. 
Да га је по не ла, са мо то, не би би ло стре са и по ме ре не 
сли ке о пр вом руч ку у но вом ста ну. 

А сад још мо бил ни?! Па шта, ка же се би и бра ду Спи
ри дон, ако Пе тра то не ка пи ра, ако не ви ди да је он 
нај ви ше во ли на све ту, не ка ра ди шта хо ће, не ка пра ви 
глу пост као де вој чи ца у тре ћем раз ре ду. Та ко она и из
гле да, сва је у ма шни ца ма жи во та, ра до сна и клик та ва, 
ска ку та ва и – мр да ли ца, и гла вом и гу зом ле воде сно 
па не знаш у шта пре да гле даш, у на пу ће не усне у бр зом 
по кре ту, или за тег ну ти спој пан та ло на из ме ђу ле пих 
но гу. 

Це лу ноћ ни су спа ва ли, Спи ри дон у свом но вом ста
ну, а Пе тра код ба ке Ка та ри не ко ја је уза луд по ку ша ва
ла да са зна о че му је реч. Пре ћу та ла је, ни је хте ла ба би 
ни шта да ка же, јер би ис ку сна ста ри ца од мах ка за ла да 
се њој то већ до го ди ло, не са мо бил ним те ле фо ном, већ 
са те ле граф ским по ру ка ма ње ног та да шњег ве ре ни ка, 
са бр зо ја ви ма ко ји су јој до па ли у ру ке пре ше зде сет 
пет го ди на.

Ви дев ши да му се ово са же на ма не до га ђа пр ви пут, 
да на но во за ме ћу је из ве сну за ко ни тост у жен ском по
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на ша њу и ма ни фе сто ва њу њи хо ве чуд не на ра ви, он је 
рас ту же ну Пе тру на звао на фик сни те ле фон ње не ба ке. 
И, опа, ја ви ла се, спр ва љу та и не спре ма да при ча, са 
ко мен та ром да она ни кад то не ће раз у ме ти и то ме слич
но. Осе ћа ло се у бо ји ње ног гла са да га и да ље во ли. А 
ка ко је Спи ри дон упор но об ја шња вао да у тим по ру ка
ма не ма ср ца, не ма љу ба ви и исти не, већ да су то обич ни 
трн ци елек тро да и пра зно из ду ва ва ње пси хе, она је ре
кла да би би ло до бро да се су тра чу ју, сад је ис цр пље
на. Ох, ка ква на гра да за Спи ри до на!

Пи сац је за тим по се гао за ста рим ле ком, сео је да 
на пи ше при чу о то ме шта му се до го ди ло, та ко ће се очи
сти ти од ужа сног не спо ра зу ма са Пе тром и жи во том. 
А и Пе три ће би ти лак ше, не где из ду би не ко смо са хра
ни ће је леп осе ћај да Спи ри дон ра ди не што до бро и пле
ме ни то, у при лог обо ма. Ко нач но, по ка за ће јој при чу, 
Пе тра је нај ва жни ји ње гов чи та лац. 

И, при ча је од лич но кре ну ла, као ла хор у је зи ку, раз
ви ла се на се дамосам стра на. Бр зо је пи сао, као да је 
ка па ло из ру ка ва – та ко би ва кад пи сац не ла же. Као да 
му је озон ма зио мо зак и ду шу, та ко се при јат но осе ћао. 
Кре нуо је по крај пу сте кар ло вач ке пи ја це на жи вах ни 
кеј. Ако му из мра ка не ка од обо жа ва тељ ки при ђе, 
има ће шта да јој од бру си.
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ИЗ БЕ ГЛИЧ КА

На кон две го ди не не ви ђа ња, у Ду нав ском пар ку су 
се из не на да, ван сва ке при ми сли да би та ко мо гло да 
бу де, сре ли Бор ка и Рај ко, мла ди брач ни пар из Бо сне, 
ко је је рат не ми ло сно раз дво јио. Она је се де ла на клу
пи са дру га ри цом из Са ра је ва. Мр шав да мр ша ви ји не 
мо же би ти, Рај ко се по ја вио иза је зе ра. Као на фил му, 
по тр ча ли су јед но дру гомe на кри ли ма из не над не сре
ће. Хук из зе мље по ди гао је Бор ку на но ге и хит нуо 
Рај ку у за гр љај. Је зе ро се за та ла са ло, ла бу до ви огла си
ли, пти це из ле те ле из кро ша ња, а за љу бље ни па ро ви 
на су сед ним клу па ма пре ста ли да ћу ћо ре. Бор ки но и 
Рај ко во гр ље ње, по љуп ци и гла со ви, умно жа ва ли су се 
бр зи ном во до па да. Је зе ро се за ви тла ло у ви си ну и од
о зго пе ва ло.

Уз сам рат, Бор ка је кре ну ла до се стре у Фу тог по 
хра ну ко је је по не ста ја ло у Са ра је ву. Све се на да ла да 
ће про ћи зло ко је се као за ме так на ла зи ло у по зна тој 
сев да лин ки Са ра је во, ва тром из го ри ло. Снај пе ри су ци
ју ка ли сво ју смр то но сну пе сми цу на сва ком ћо шку, са 
сва ког со ли те ра, са обли жњег хо те ла и ви со ких кро во
ва. Од лу чив ши да ри зи ку је, Бор ка је јед ног ју тра кре
ну ла ис под снај пер ских це ви да ухва ти по след њи ауто
бус из Са ра је ва. У гла ви јој је ква са ла на род на по сло ви
ца: При ли ка бе ре ја го де. О, Бо же, да ли ће би ти убра на 
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ис под ци чу ћих кур шу ма што су из над ње не гла ве цр та
ли не ви дљи ве ли ни је смр ти? 

И, ус пе ла – до мо гла се ауто бу са за ко ји се ка чи ло 
мно штво же на и де це. Мно ги ни су има ли сре ћу да уђу. 
Плач и ужас на ли ци ма, па ни ка од ко је се ле ди кич ма, 
јед но де те по вра ћа мај ци на гру ди, ста рац пао на ивич
њак – ни ко га не гле да, по лу де ла же на пе ва ис под др ве
та на тор би пу ној фо тоал бу ма, пуц ња ва из ра зних кра
је ва гра да, са бр да гра на та би ра про зор кроз ко ји ће 
рас ту ри ти по ли цу са лек си ко ни ма и са бра ним де ли ма. 

Рај ко је остао у Са ра је ву. У згра ди је од ре ђен је за 
де жур ног на сме ну. Мо гло се не ка ко ду ра ти, ни је се до 
кра ја био ис пу цао ју го сло вен ски дух ста на ра; хо ће љу ди 
и да по мог ну јед ни дру ги ма. Ме се ци и не де ље се згу
шља ва ју, да ни уве ли ко ши ште, ве сти и до га ђа ји све 
цр њи и го ри. Ни ко ла ра њен у ру ку и но гу, за дла ку по
ло мље не му ко сти.

При те гла зи ма. Та њи се ху ма на ком шиј ска ли ни ја, сва
ко гле да сво га по сла, све по ста ло ира ци о нал но, сва ко 
би сва ког по јео за ру чак. Из ло мље ног ста кла ко ли ко 
хо ћеш – за ло па те. Да би се угре ја ли, љу ди ло же књи ге, 
пр во та ње, а он да све де бље. Хај де што го ре то мо ви 
Ти та, Кар де ља и Ба ка ри ћа, али не пра шта се ни Кр ле
жи, ни Ан дри ћу, ни Ди зда ру, плам те „Зло чин и ка зна” 
До сто јев ског, не ста је По ов „Га вран”, у је зи ку ва тре пе
пе ли се Је се њи но во „Пи смо мај ци”.

Из Фу то га, Бор ка је од ла зи ла у Бач ки Ја рак да пре ко 
ста ни це ра диоама те ра кон так ти ра са Рај ком у Са ра је
ву. То је jeди ни на чин да чу је Рај ка, те ле фон ске ве зе 
одав но не ра де. Је ди ни мо гу ћи кон такт оства ри вао се 
ова ко: ра диоама те ри из Са ра је ва зо ву ове у Бач ком 
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се, ја ви ло се јед но дру гом, до каз да се жи во, да има на де 
и да ће све то про ћи, ако Бог да. 

У Бор ки ној гла ви да ни ма би тут њао бач ко ја рач ки 
раз го вор, сад све дра жи и дра жи, а Рај ко ва бо ја гла са 
све при род ни ја и леп ша. Сло го ви су се ле пи ли и са ста
вља ли у ре чи, а оне у це ле ре че ни це, сми сле не и ва жне, 
гла вом и ре пом, па он да не ко ли ко та квих у ни зу – у 
пр стен душâ што су се по ве за ле у ја сну сли ку раз го вет
них пи та ња и од го во ра ко ји ма се ко ли кото ли ко за це
љи вао не сно сни ра ста нак.

Про шле су го ди не, већ је при кра ју и пр ва де це ни ја 
тре ћег ми ле ни ју ма на овом све ту. Рај ко и да ље не ра ди 
ниг де, а Бор ка црн чи у основ ној шко ли. Кад се при се те 
ра ди о а ма те ра, Бор ка и Рај ко се по гле да ју и за ћу те. У 
истом гра ду, ју тром кре ћу сва ко сво јим пу тем. Бор ка у 
шко лу „Не зна ни ју нак”, а Рај ко у крч му „Сом без бр ка”. 

Јар ку где се на ла зе ре до ви из бе гли ца ко ји ни шта не зна
ју о сво ји ма пре ко Дри не. На па пи ри ма су ис пи са на име
на и бив ше адре се. Је дан од дво ји це у ра диоклу бу у 
Бач ком Јар ку по ла ко чи та и два пут по на вља име на, а у 
Са ра је ву дру ги за пи су је. Ту су та ко ђе оку пље ни сил ни 
му че ни ци без хра не и основ них по треп шти на за жи вот. 
Ка да не ко у Са ра је ву чу је по зна то име, вик не гла сно да 
га чу је мо мак са на кри вље ним слу ша ли ца ма, ко ји од
мах за пи су је ње го во име. Он да све исто, али с ове дру
ге стра не. На кон то га од ре ђу ју се за јед нич ки тер ми ни 
у Бач ком Јар ку и Са ра је ву: кад ће ко, и ко јег да на, до ћи 
у ра диоста ни цу да чу је сво га нај ми ли јег. 

А ти раз го во ри – пу ни ши ште ћих ис пре ки да них зву
ко ва и рас тег ну тих, на гло уде бља них гла со ва, ви бри
ра ју ћих ре зо нан ци од ко јих мем бра на бу бри тра же ћи 
да шак ти ши не; као да до ла зе из ду би не све ми ра, из маг
ме пра ма те ри је. Ре че ни це се не ра за зна ва ју, тек по не
ка реч си не по пут све тли це у уве ту и бу де спа со но сна 
ка ри ка за ко ју се слу ша лац с јед не стра не очај нич ки хва
та па уз вра ћа од го во ром. А онај, с дру ге, за сут ис тр за ном 
сим фо ни јом бо ла, гра би зву чак при сти глог зна че ња, 
по ве зу је са оним сво јим и пи та да ли га чу је, да ли да 
по но ви, а он да и овај исто – ка ко си, чу вај се, до ћи ћу 
чим мог нем – и та ко у не до глед.

Бор ка се из Бач ког Јар ка вра ћа ла у Фу тог за ми шље на 
и рас по лу ће на. Чу ла је да нас опет не ког – ваљ да је то 
био Рај ко – глас му бе ше не зе маљ ски. Као да се це ла тра
ге ди ја окру ни ла тим ра диоама тер ским ху ком и очај нич
ким раз бо ром. Ни шта се у це ло сти ни је раз го ве ти ло, 
тек мр ви це по нор ног зву ка за ви тла ног у бес це ње вре
ме на и про сто ра, тек за уте ху и ма ли лек. Али, ето – чу ло 

НЕНАД
ГРУЈИЧИЋ

приче
романезапричезаприче



Ма га ре ће при че



89

СО НЕТ НИ ВЕ НАЦ

На ово ме све ту има ра зних чу да. Не ки ма се не мо же 
ста ти у крај док их сво јим очи ма не ви диш. Та ко, на при
мер, го ди на ма по зна јем чо ве ка ко ји не ши ша врат. Све 
дла ка во ски да са гла ве, уре ђу је и бри је, али врат ни да 
пип не. 

На бо ги ња вој ши ји ра сте ши праж је ду гих дла ка ко је 
до пи ру до зад њи це. По не кад ту сла му од људ ских вла си 
пре тва ра у пле те ни цу, а кат кад пра ви ро ша ву пун ђу. 
Има кад на вол ше бан на чин пре ву че тај ме тлар ник на 
ли це, па као ма ђи о ни чар ча ском на пра ви бра ду и бр ко
ве. Тај чо век је са свим оби чан, бу љав, кри во ног, пљу је 
док бр сла, мла та ра јед ном ду жом ру ком. Зо ве се Шпарт
њак, баш та ко. Ни ко и ни шта, и то би остао за на век да 
не ма га зду ко ји му не у о би ча је но мно го по пу шта.

Опа, га зда?! Да, да – не гре шим. Шпарт њак сва ки 
дан до ла зи у Град ску за јед ни цу умет но сти. Шта до ла
зи, он утр ча ва у згра ду на ћо шку бу ле ва ра и ди рект но 
упа да у управ ни ко ву кан це ла ри ју где сâм са со бом при
ча че ка ју ћи га зду, спре ма ка фи цу, бри ска сто ли це и сто, 
пи па во по рав на ва па пи ре уз ком пју тер и штам пач. 

А га зда – ни ски цр но ко си ма мин син. Иако је оже
њен, има и тро је де це, сва ки дан до но си сен дви че ко је 
му мај ка спре ма. Же на му је при бли жно мај чи них го
ди на. Оту да ја ка љу бо мо ра све кр ве на снај кувр шња
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ки њу. Пла ши се да јој кон ку рент ки ња не отру је си на. 
Чим иза ђе из ку ће, управ ник – на зад сто ме та ра до 
мај чи ног ста на – из по штан ског сан ду че та от кљу ча ва 
спре мљен сен двич, и већ од мо та ва и ћап ће.

Шпарт њак се ди за сто лом у кан це ла ри ји. На ши ром 
отво ре ним вра ти ма управ ник Гли до. На мах се чу пуц
ке та ње две ју на па ље них аура. Сик та ви глас Шпарт ња
ка сле ти са сто ли це у за гр љај га зди ко ји при хва ти аси
ме трич не ру ке око вра та. И – не што на лик по љуп цу, 
сре ћом ни ко не ви ди, а он да Шпарт њак као ште не окре
не ле ђа да би Гли до с вр ха ка до ле њу шкао врат и дла
чур де по ме ша не са бра да ви ца ма и сит ним па трљ ци ма 
од не ка квих ра ни јих из ра сли на и ме ла но ма, по се ја них 
мла де жа и бе но ва ра зних бо ја и ве ли чи на. 

 Рас пу ште на чу па с вра та из гле да као да се ли ња с 
не ка квом сит ном пе ру ти што ли чи на по здер, тру ње 
ко је от па да од ко но пље кад се на би ја. Да је са мо то? 
Шпарт њак је нео ку пан, смр ди, да баш та ко, за у да ра на 
ма сни зној, тре ба ло би га свој ски ори ба ти, је сте, баш чет
ком, оном за ски да ње бо је са ме тал них огра да. А управ
ник, да не по ве ру јеш, оли че ње опра ног ме зим ца, са пу
ни цом углан ца ни син што оста вља ми рис сте пе ни ца ма 
спрат ви ше и ни же, це ла згра да зна кад је про шао. Ми
ри си бе ху ома мљу ју ћи и ду го трај ни, пар фе ми – жен ски. 

Шпарт њак и Гли до су у чуд ној бли ско сти, то се осе ти 
по на ро чи тим ша ра ма у из ре зба ре ним му стра ма гла са 
док се обра ћа ју је дан дру гом, по го то во у тре ну ци ма 
су сре та. Бли ски, а са та ко раз ли чи тим ка па ци те ти ма 
ми ри са те ла и оде ће.

 Има кад љу де уз бу ђу је буђ ту ђег те ла, кад их на дах
њу је и у на гон ски удар во ди смр дљи ви та лас не чи је 
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ко же и ње них скри ве них ме ста. Фра њо Фер ди нанд је 
во лео да спа ва са ко њу шар ка ма и озно је ним слу жав
ка ма. Но ћу се ис кра дао из дво ра и од ла зио у шта лу где 
га је че ка ла ус ки сла же ни ца, ко њу шар ка огре зла у во
ње ви ма ба ле ге. Цар је у те ста мен ту за пи сао да по ред 
одра с ње го вим те лом за ста ну и про ђу же на, се стра и 
жен ска род би на, све не у ми ве не, нео ку па не и не на ми
ри са не. 

Не ко би ре као да то ни су ства ри за по ре ђе ње. Мо
жда је мо јим чи та о ци ма ва жно да пи сац без остат ка 
раз у ме не са вр ше ног чо ве ка на зе мљи, па ма шта био 
по про фе си ји или по ло зи, јер људ ски створ је умо тан 
у гре хе и сла бо сти. Си тан или кру пан, све ште ник или 
зи дар, краљ или двор ска лу да, све јед но, сва ко мо ра да 
се ју три ма уми је и нок те на ру ка ма и но га ма бар јед
ном не дељ но оре же. А тек ма шта ња и сно ви ?

Игром суд би не или ко зна че га, Шпарт њак је кли
пан у го ди на ма, не су ђе ни сли кар, ма за ло по твр дим 
кр па ма ама тер ског ки ча. Чак до но си сво је та ко зва не 
сли ке и по ста вља ми мо свих пра ви ла уза зи до ве ход
ни ка и мно гих про сто ри ја За јед ни це. Он је до био не
за слу же но мно го вла сти од Гли да ко ји је, кад се све са
бе ре, шо ња ви га зда у За јед ни ци са пе де се так за по сле
них. Син ди кат се ди зао мно го пу та про тив ње га. А он, 
ме ња ју ћи члан ство у по ли тич ким стран ка ма као до њи 
веш, одр жа вао се на ме сту управ ни ка. Кла ња се до зе
мље сви ма, не пра ви раз ли ку из ме ђу ауто ри те та и обич
ног про ла зни ка. Или се дру ги ма то са мо чи ни? Ни је ли 
то не ки ви ши об лик ма ни пу ли са ња љу ди ма?

Шпарт њак се раз го ро па дио пре у зи ма ју ћи по вре ме
но то бож уло гу управ ни ка За јед ни це. Они ко ји га не 
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зна ју, спр ва су га узи ма ли озбиљ но, али бр зо би се рас
пе тља ло клуп ко не при јат не лу до ри је. По ста вља се пи
та ње за што се то ме по на ша њу не ста не у крај и ка ко је 
мо гу ће да то ли ко го ди на не сме та но тра је. Кад су све
ча на отва ра ња из ло жби или про мо ци је мо но гра фи ја 
или ка квих збор ни ка, он се по ста ви на ула зна вра та и 
на ре ђу је не ви ним љу ди ма сва шта. Обич но ло ви осо бе 
ко је до ла зе са ме: Ста ни, ту стој, не ула зи док се ја не 
вра тим! 

А он да за жди до то а ле та, не ма га пар ми ну та. И, ето 
га, вра ћа се за коп ча ва ју ћи шлиц. Ма ло ко би умео да 
про ту ма чи та кав при зор. Чо век би сва шта мо гао да по
ми сли. Ако га је у том тре ну на ула зним вра ти ма још че
као онај не ду жни за те че ник, Шпарт њак би му про ме ње
ним гла сом, на лик на умно же но па ра ње шмирглпа пи ра, 
на ре дио: Мо же, ула зи сад, хај де! Чак би га и по гу рао, 
по го то во ако су при сти за ли дру ги љу ди. За те че ник би 
се, кад ту ња во кад стид но, по шту ју ћи углед За јед ни це, 
уда љио ка ду би ни са ле не зна ју ћи шта се зби ва.

Те ле ви зиј ске еки пе има ле су по при лич не про бле ме 
док се ни су уве шти ле о ка квом је за шти ће ном бож ја ку 
реч. Шпарт њак би при шао мла дој но ви нар ки, по ка зао 
пр стом на ми кро фон, истог тре на узео ре ха ву ки ку иза 
свог ра ме на и тут нуо јој под нос: Не мо жеш да сни маш 
оног ака де ми ка, он ни је до бар, не дам, ја сам нај бо љи! 

Др же ћи Шпарт ња ко ву смр дљи ву ру ту, мла да цу ра 
про зу кло би упи та ла: А за што, не раз у мем, ко сте ви? 
Ја сам ов де га зда, из бе чио би се ис кри вље них уста 
Шпарт њак и по ву као из де во јач ке ша ке пер чин лиц ка
ју ћи му за вр шет ке сли на во. По не кад би се уме шао сни
ма тељ, на ста ло би ко ме ша ње, и ако би не ко сре ћом 
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тог тре на ушао у са лу, Шпарт њак би му се од мах пре ба
цио у ли це: От ка за на је из ло жба! За што? За то што те ле
ви зи ја не ће да сни ма, а то зна чи да је из ло жба за бра
ње на, ке зио се Шпарт њак и звер лао уоко ло че шу ћи 
мло ха ве пан та ло не с ду пе та, др же ћи кра је ве ву ци ба
тин ске ре пи не с ле ђа. Ко је за бра нио, упи тао би чо век. 
Ја, по ви сио би глас Шпарт њак и по ву као не знан ца за 
дуг ме ко је се по не кад да ло и отрг ну ти, а ако не би, по
ви јен као да се кла ња, на мо тао би га ви ти ца ма за пу
ште них вла си и при љу бље не гла ве уз тур остао уз не
по мич ног чо ве ка. Ако би се овај мак нуо или кре нуо, 
Шпарт њак не би по пу штао. О, Бо же!

С уче сни ци ма про гра ма Шпарт њак је био не што 
бла жи. Шта бла жи? Ни сам си гу ран да би се то баш та ко 
мо гло на зва ти. Го то во сви углед ни го сти лич но су зна
ли управ ни ка. Шпарт њак је упор но из и гра вао ње го вог 
за ме ни ка нут ка ју ћи сто ли це и пи ће. А ако би не ке же не, 
уче сни це про гра ма, по ка за ле ка кву пр га вост или аро
ган ци ју, сва кој би окре тао че ки ње сво га вра та и фрк тао. 
С ћур ли ка вим кри ком у но су, из не на ђе не, од ми ца ле су 
ли це. Шпарт ња ко ве дла чур де смр де ле су на уги ну лог 
па цо ва; та ко је уда ра ла та не у ред на чу пе ти на. Опет ћу 
да пи там: Ка ко је мо гу ће да се све то од и гра ва у За јед
ни ци умет но сти?

С об зи ром да је управ ник Гли до увек ка снио бар пет 
ми ну та, за ти цао је већ уве ли ко збу ње не го сте од ко јих 
су не ки би ли ис пре па да ни до бле ди ла. Нео бја шњи во 
бе ше за сва ког ко иоле озбиљ но узи ма зна чај уста но
ве на чи јем је че лу Гли до. Ни за ли су се не по јам ни слу
ча је ви са Шпарт ња ком, не ла год ни и сра мот ни, а Гли до 
ни шта кон крет но да пре ду зме. Као управ ник, на ви као 
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је да при ма кри ти ке, вр ло оштре и бол не, а он да и буч
на не го до ва ња и прет ње. Ни шта ни је мо гло да скло ни 
Шпарт ња ка од Гли да. Још ви ше су по ста ли за ви сни, 
као две ка ри ке са за твор ским ли си ца ма. Гли до би се 
са мо за цр ве нео при ма ју ћи при мед бе, слу шао но ве при
го во ре и ја ди ков ке, об ја шња вао да он ни је на го во рио 
Шпарт ња ка, да ни шта не зна о то ме, да је тај јад ни чак 
не за шти ће ни са мот њак без ро ди те ља, да ће му, на кра
ју кра је ва, ка за ти да то ви ше не ра ди. И, на то ме би се 
све за вр ши ло. 

Та ко је би ло и си ноћ. Зна чај на го ди шњи ца сли ка ра 
ро ман ти ча ра! Уз из ло жбу сли ка, го сти: пе ва чи ет нопе
са ма, опер ска ди ва, два глум ца и пе сник. Про грам ка кав 
се са мо за ми сли ти мо же. То пу бли ка во ли. За јед ни ца је 
по зна та по ша ре ни лу ра зних про гра ма и са др жа ја, има 
оних ко ји не за лу жу ју да бу ду за сту пље ни у та ко зна
чај ној уста но ви, али Гли до не ви ди да ље од но са, оп
сед нут је Шпарт ња ко вим вра том и не ула зи баш у 
црев ца сва ком пред ло гу за про мо ци ју. Осим то га, он 
је за вр шио ме ди ци ну, ни је струч њак за умет ност, и сви 
се чу де от куд баш та кав ка дар на че лу кул тур не уста
но ве. Али, ко те пи та? Мој ко ле га, де мо кра ти ја је, пр чи, 
љу би, не пи тај чи ја је! О то ме би се мо гао са чи ни ти је
дан европ ски ела бо рат.

Тек што је ушла у пре двор је За јед ни це, опер ској пе
ва чи ци се ис пре чио Шпарт њак с олуј ним очи ма: Ста ни, 
др жи ове пив ске фла ше, са че кај ме док се не вра тим! 
Она је збу ње но узе ла у на ра мак три до по ла ис пи је не 
пив ске фла ше, јед на ума ло не ис па де. Пи снув ши тек 
огр ли цу сла ву је вог гла са у из не над ној па ни ци, пе ва чи
ца се не сна ђе нај бо ље, ста де као уко па на, др же ћи 

95

фла ше ти не, а на сту па за де се так ми ну та. Иона ко ка сни 
да се при пре ми као про фе си о нал на умет ни ца.

Шпарт њак је већ био шмуг нуо низ сте пе ни це, то бож 
да не што оба ви, али од мах је за ди хан уз ле тео на зад 
уда рив ши у кре штав смех ко јим је већ пре у зи мао фла
ше из ру ку стра хом опер ва же не умет ни це. Сад уђи у 
са лу, упа дај, али не смеш да пе ваш, пре о збиљ ним гла
сом на гло тран сфор ми са ним у шкр гут коњ ских зу ба 
лип тао је дла ка ви ма згов. Низ ле ђа му је па да ла у две 
ме тла сте тра ке бр зо уму ља на пле те ни ца са не ко ли ко 
пи ја вич јих уко сни ца ус кр шњих бо ја. Не том је с фла ша
ма шмуг нуо у управ ни ко ву кан це ла ри ју.

Опер ска пе ва чи ца је сна жно пи јук ну ла, чуо је то брач
ни пар ко ји је упра во про шао ср дач но јој се осме ху ју
ћи и по ка зу ју ћи да су због ње при сти гли на све ча ност. 
Кад, ето ти и управ ни ка Гли де, са ви ја се до зе мље, по
здра вља ве ли ку умет ни цу, љу би јој ру ку, уч ти вим гла
сом бо је за љу бље не кли мак те рич не тет ке уво ди у сво ју 
кан це ла ри ју где за сто лом већ се ди шеј тан Шпарт њак. 
На гло уста је, ки пи од пре ле сти, плач љи во ста вља гла
ву на Гли до ве гру ди: Она ми ни је от по здра ви ла кад сам 
јој се ма ло пре ја вио, гур ну ла ме је низ сте пе ни це! Јао, 
уз вик ну ла је умет ни ца, шта је ово, ве руј те ми, то ни је 
исти на, би ло је обр ну то, тут нуо ми је не ке фла ше и 
стр чао низ сте пе ни це, ве руј те!

Гли до ис тег ну врат за гр лив ши Шпарт ња ка: Ко ме да 
ве ру јем са да, дра га углед на го шћо, он ми је де сна ру ка 
ма да ми мно ги за ме ра ју. Ја сам твој за ме ник, бри знуо 
је Шпарт њак и по љу био у ле ви образ Гли да бри шу ћи ки
ком тр ша вог ру на остат ке вла ге. Ве руј те ми да не знам 
ко ме да ве ру јем, по но вио је Гли до кре ћу ћи ка сто лу. 
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Шпарт њак је остао по ред опер ске пе ва чи це. Гле дао ју 
је ко ко ши јим очи ма из над по мо дре лог но са што се 
уц ми здре но спу стио све до раз др ље них уса на са ко јих 
се це ди ла не из го во ре на реч.

Утом уле ти во ди тељ ка про гра ма и по зва опер ску 
пе ва чи цу да од мах иза ђе пред пу бли ку. Не сти гав ши 
да ка же би ло шта, умет ни ца оде за во ди тељ ком и убр зо 
се чу пре ле пи со пран ски глас ко јим за по че све ча ност.

У кан це ла ри ји мук. Гли до звер ла и ис пу шта тек по
не ку сик те ћу реч на Шпарт ња ка. Овај се кло бу чи и ма
ше ру ка ма као да те ра ко мар це са че ла. До кле ћеш ме 
ур ни са ти и сра мо ти ти, кроз на мр ште не усне сик ће Гли
до. Шпарт њак по ја ча ва обр ве кра је ви ма би ку ља стих 
дла ка с вра та и пра ви ма ска ру да за сме је управ ни ка. 
Гли до па ра па пир за па пи ром и тр па у џе по ве од бе са. 
Шпарт њак му при ла зи и по ма же, али ста вља згу жва ни 
па пир у уста и ва во љи. Му мла кроз мо кру хар ти ју: Не
мој та ко, знаш да те во лим нај ви ше на све ту! Ски да јед ну 
уко сни цу са зној ног кур ју ка с вр ха кич ме и ка чи Гли ду 
на на ми ри са не зу лу фе. Овај од мах от ка чи уко сни цу, 
ста ви под је зик као Де мо стен па суљ, и без ре чи на вр хо
ви ма ци пе ла упу ти се на умет нич ки про грам. Ли чи ло је 
да ће ки се ли ном срџ бе рас то пи ти уко сни цу у усти ма. 

Ве штач ки сми ре ног ли ца, Гли до шмуг не иза не ко
ли ко ре до ва и сед не на пра зно ме сто у по след њем. То 
при ме ћу је ве ћи део пу бли ке чу де ћи се за што управ
ник бе жи на крај са ле. А јед но је за ње га оста вље но 
сло бод но ме сто у пр вом ре ду – по про то ко лу, зна се. 

Ни је про шло мно го, по ја вљу је се Шпарт њак, и згу
ре но, гле да ју ћи ис под обр ва, се да на сто ли цу у пр ви 
ред. Из дру гог ре да не ко га по ву че за иша ра ну гро њу 

дла ка с вра та: Ту се ди управ ник! Био је то ло кал ни про
фе сор књи жев но сти, Вал та зар, по зна ти ре бусмај стор, 
ве ли ки зна лац вер си фи ка ци је и ак цен то ло ги је, ениг ма
ти чар ко ји је не ко ли ко пу та по бе ђи вао у те ле ви зиј ским 
кви зо ви ма и сла га ли ца ма. Шпарт њак га уда ри по ру ци 
и ус ку ван на ста ви да пра ти про грам.

О из ло жби го во ри по зна ти ли ков ни кри ти чар по
знат по офар ба ним бр ко ви ма што ли че на Да ли је ве, 
за тим на сту па ет нопо јац фре ско ли ког из гле да, за њим 
глу мац са го вор ном ма ном ко ја, гле чу да, до при но си 
сна зи ка за ног. По но во пе ва опер ска ди ва и – до би ја дуг 
апла уз. Као пре по ро ђе на, кла ња се пу бли ци не при ме
ћу ју ћи лу дач ке очи Шпарт ња ка што бу ља во бле не у 
злат ни пр стен с ди ја ман том на ње ној ле пој ру ци.

Пред пу бли ку из ла зи пе сник по знат по ти хом и упе
ча тљи вом ка зи ва њу по е зи је. По чи ње да го во ри со нет
ни ве нац по све ћен не срећ ној љу ба ви. Део пу бли ке за
ми шља же ну тр гов ца, Ла у ру, ко ју је опе вао Пе трар ка. 
Пу бли ка у му ку слу ша не жан, а сна жних зна че ња пе
снич ки го вор. Та ла си сти хо ва за пљу ску ју ду ше при сут
них у цве та њу пла тон ског до жи вља ја љу ба ви. Пе сник 
већ чи та тре ћи од пет на ест со не та, а Шпарт њак се окре
ће и по гле дом тра жи Гли да. Су сре то ше им се по гле ди, 
за жа ре ни као да су је дан дру го ме по све ти ли ове сти
хо ве. 

И док пе сник чи та че твр ти со нет, Шпарт њак ста вља 
мо бил ни те ле фон на уво, то бож га не ко зо ве, пре са ви
јен у стру ку из ла зи и за ми че у управ ни ко ву кан це ла
ри ју ко ју са мо зид де ли од све ча не са ле. То при ме ти и 
пе сник у крат кој па у зи пре ла зе ћи на пе ти со нет. Рас
ко шне сил ни це љу бав не пе ва ни је при зи ва ју у гла ва ма 
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при сут них и Ла зу и Лен ку. Сна га по е зи је по ка зу је сво ју 
ве ков ну де ло твор ност и ле по ту. 

Из по след њег ре да, та ко ђе с те ле фо ном на де сном 
уве ту и је два чуј ним ша пу та њем уне се ног ли ца, при 
са мом кра ју пе тог со не та, из ла зи Гли до ши ре ћи тре па
ви це, да ју ћи умет ни ци ма до зна ња да мо ра да иза ђе. И 
он спу ште ног вра та уђе у сво ју кан це ла ри ју. Ни то не 
про ма че пе сни ку. Но, лан ча но по ве за ни сти хо ви не по
су ста ју, пу бли ка је као на та ла си ма ка квог бро ди ћа у 
мор ској лу ци. Од мо та ва се и те че Ари јад ни на нит љу
бав ног вен ца. 

Пе сник већ чи та је да на е сти со нет. Пу бли ка оп чи ње
на кра со том стро фа отво ре них зе ни ца пра ти пе сни ко
во уз ви ше но ка зи ва ње. Код дру гог ка тре на два на е стог 
со не та, чу се пад ча ше из су сед не про сто ри је. Но, не 
по ре ме ти се та јац што се ши рио хип но тич ким ми о ми
ри си ма сти хо ва. Пе сник ка зу је три на е сти со нет, ти ши
на спи рал но бу ја, не ко ме се учи ни да се и лу стер ла га но 
кре ће у круг. Жен ском де лу пу бли ке при чу ла су се име
на Бран ка и Ми не. Ри ма по ра ђа ма гиј ску си лу по пут 
ка кве ин диј ске ман тре. Уча ра ни у ду хов ној ра до сти, у 
лир ској нир ва ни, сви отво ре них чу ла иш че ку ју крај 
љу бав ног вен ца. 

И кад је пе сник по чео да чи та пр ви тер цет че тр на е
стог со не та, у су сед ној про сто ри ји па де још јед на ча ша 
и чу се све гла сни ја шкри па на ме шта ја. Као да је сто био 
при те ран у ћо шак, чу ше се по вре ме ни удар ци о зид и 
све уче ста ли ја шкри па ко ја се на ста ви и док је пе сник 
већ уве ли ко го во рио за вр шни пет на е сти, мај стор ски 
со нет. 
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Про фе сор Вал та зар, за не сен ча ро ли јом фи ни ша вен
ца, као ис ку сни мај стор ениг ма ти ке, ни је про пу штао 
да за пам ти пр ва сло ва сва ког од че тр на ест сти хо ва 
по след њег, ма ги страл ног со не та. Ли це му се раз ву че у 
ко со о ки осмех кад, уз све ја чу шкри пу из су сед не про
сто ри је, чув ши по след ње пе сни ко ве ре чи, сло жи у гла
ви акро стих: Гли до и Шпарт њак!
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пе сми це. Ваљ да у том чи ну та на ног гу ље ња је зи ка има 
из ве сне ду хов но сти па ма она би ла и ђа во ли ја да. На
про сто, пи ше деч ко.

На је дви те ја де Мр чој ло зва ни Ле вак за вр шио сред
њу шко лу. Сва ки раз ред по ха ђао два пу та. Ми ла мај ко, 
шта ура ди ло ла... Он да је од лу чио да на пу сти род но 
Ра дло и про ме ни сво је име у Ци ме ла зва ни Пет ко. То 
ће му ши ром отво ри ти вра та, пре све га да се осло бо
ди те шких тра у ма ко је не же ли са ста рим име ном да 
ву че кроз жи вот као гор ку по пуд би ну. А то ли ко то га га 
че ка, ње гов је чи тав свет! Јао, што је леп овај свет, ими
ти рао је Зма је ве сти хо ве и ска као увис као те ри јер. 

Но, да не за бо ра ви мо ва жну ствар, још као Мр чој ло 
зва ни Ле вак, он је об ја вио књи жи цу пе са ма „Мор ско 
си дро” ко ја га је уве ла у гад не ми сли да је нај ве ћи пе
сник икад ро ђен у овом за кут ку је зи ка? Шта у за кут ку, 
па у це лој Ју ги – он је нај ве ћи, та ко се ку ва ло у ње го вој 
го ро ста сној гла вур џи. Књи гу му је об ја вио књи жев ни 
клуб „Ми ки ни ца” из Те ре зи ји ног ди штрих та, у ко јем је 
као ко но бар сло вио из ве сни Ан ђео што је ба цао лир
ско око на Мр чој ла зва ног Ле вак. Не ко би по ми слио да 
ће Мр чој лу зва ном Ле вак и то ство ри ти тра у ме, али не, 
ве ћа тра у ма му бе ше по вре да гле жња, ко ја је, хва ла 
не бу, за ра сла и оста ви ла бра зго ти ну што ли чи на уди
цу за со мо ве. Кад год је по гле да, уз дах не и на мр шти 
се, али га ва ло ви те ку ћег да на по не су у но ву нир ва ну 
и сми ре. Пра ва тра у ма је оно с оцем, да бо ме, кад је ћа
ћа на пу стио кућ ни праг и оп ко ра чио с ми ри сом бе лог 
лу ка шми злу у по па ра ним штрам пли ца ма. 

Све у све му, Мр чој ло зва ни Ле вак био је ве ли ки не
та ле нат за пи са ње, а во лео је да се хва ли да је чи тао 

ОТ КИ НУ ТА ДА ЉИ НА

Са же на ма не уме сва ко. Има оних ко ји ми сле да је 
ла ко па се пре вре ме на хва ле. По го то во има па мет ња
ко ви ћа ко ји ви де ка ко им се се стра или кћер по на ша ју 
пре ма му шкар ци ма па из вла че за кључ ке о љу бав ним 
ја ди ма. Се стра или кћер ка упи та ју по не кад бра та или 
оца за са вет, по ка жу жен ску ду шу на дру га чи ји на чин, 
раз го ли те сво је сла бо сти и тај не. То бра ту или оцу отво
ри очи о жен ској при ро ди, упо ре де је са сво јим ис ку
стви ма и бо ље раз у ме ју же не с ко ји ма су до тад би ли. 
Али и да ље ма ло зна ју.

Мр чој ло зва ни Ле вак ни је тр пео жен ски глас, скла
њао је по глед с де во јач ког окa, ру гао се сук ња ма. Имао 
је три на ест го ди на кад је отац по ку пио пр ње и оти шао 
с клин ком у свет. Ка жу да га је очев од ла зак то ли ко по
го дио да му је ки та пре ста ла да ра сте. Оцу ни кад ни је 
опро стио што је на пу стио по ро ди цу и оже нио се ба ла
ви цом. Ма ти се још ко ју го ди ну над гор ња ва ла и сва ђа
ла с ком ши ја ма, пра ви ла се нај па мет ни јом, но и она оти
шла, али на дру ги свет. 

Мр чој ло зва ни Ле вак по ха ђао је не ка кву сред њу шко
лу, је два и на о па ко, ни је во лео чак ни ча со ве ма тер њег 
је зи ка ни ти пси хо ло ги ју. Од струч них пред ме та иона
ко ни шта ни је раз у мео, али от куд баш да му не иду од 
ру ке ма тер њи је зик и на у ка о ду ши, јер он, гле чу да, пи ше 
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Хај де ге ра и Мар ку зеа. То је на гла ша вао као да је књи
ге чи тао на њи хо вом не мач ком је зи ку, а не у сум њи вим 
пре во ди ма ло кал них до ко ли ча ра. Чак се јед но кра ће 
вре ме пот пи си вао као Мар тин зва ни Хер берт. Хтео је 
да се чу је да он то бож по зна је европ ске је зи ке, ма да му 
га ка ње гу са ка и па та ка бе ше нај ја чи лин гви стич ки озон 
у де тињ ству за цео жи вот. То што је, го ди на ма ка сни је, 
пе сму јед ног црн ца пот пи сао као то бож свој пре вод, у 
овом слу ча ју не узи мамо као ме ри ло за на пред ре че но. 
Та квих сме шних дри блин га, про вид них као мо кра бап
ска сал ве та, има код ње га за ба ца ње, ко ли ко хо ћеш, па 
ће мо се окре ну ти суп тил ни јим ства ри ма. Ој, жи во те, 
го рак ли си...

Елем, у то вре ме по ја вио се истин ски та ле нат за по
е зи ју, мла ди Ми лош Шу ба рич ки. Об ја вио је од лич ну 
књи гу „От ки ну та да љи на”. Сва ка пе сма но си ла је ори
ги на лан пе чат та лен та. То је вр ља вом Мр чој лу зва ном 
Ле вак иза зи ва ло за зу би це за ви сти, ни је мо гао да под
не се што је у исте да не иза шао пр ве нац мно го бо љи од 
ње го вог. А из да вач за јед нич ки, чу ве на „Ми ки ни ца” где 
је по ме ну ти ко но баран гел сто ло вао као Иди Амин. 

У књи жур ку Мр чој ла зва ног Ле вак, уства ри, и ни је 
ста но ва ла по е зи ја, то су би ли са мо гра фич ким из гле дом 
сти хо ви, ви зу ел но под се ћа ли на те ло уских пе са ма 
што се пла ше ви шка бе ли не. Не ке су у стра ху од бе ле 
по вр ши не по че ле да се кру не па не ста ја ле са хар ти је, 
с по чет ка сло во за сло вом, он да – и реч по реч, па сти
хо ви и стро фе, а он да и це ле пе сме и пар ци клу са – да 
би у не ко до ба књи га „Мор ско си дро” оста ла пот пу но 
пра зних стра ни ца; бе ла као ли це Мр чој ла зва ног Ле
вак кад про чи та у ру ко пи су ту ђу до бру пе сму и на мах 

по же ли да је при сво ји или укра де ко ји стих. Сви су при
мер ци „Мор ског си дра” из бле де ли, ни је оста ла ни јед
на је ди на пе сма, осим у при мер ку ко ји има пи сац ових 
ре до ва рас по ло жен да по вре ме но пу сти на ис па шу по
не ки стих у ову при чу ако, на рав но, при ли ке бу ду зах
те ва ле. Мо жда од то га не бу де ни шта, али ако при ча кре
не у прав цу ко ји нај ма ње оче ку јемо, ко зна? За то, не ка 
све иде по ла ко, сво јим ре дом, не ће ваљ да на о па ко.

Не ћу за бо ра ви ти да сам ову при чу за по чео му дро
ва њем о же на ма. На ста ви ћу о же на ма, не бе ри те бри гу, 
али имам још по не што од о вуд да ка жем. Кад је Мр чој ло 
зва ни Ле вак од лу чио да про ме ни име у Ци ме ла зва ни 
Пет ко, то се по кло пи ло са пре ла ском у Ве ли ки Ду вар, 
град са љу том тра ди ци јом и но вим уни вер зи те том где 
су по че ли из свих кра је ва Ју ге, као у Но ви Је ру са лим, 
при сти за ти мом чи не Кра ље ви ћи и ви ле Ра ви јој ле, сви 
ор ни да сту ди ра ју и по ста ну не ко и не што. Не ки су и 
по гре ши ли гру пу, али су ка кота ко за вр ши ли фа кул тет, 
са мо да ком ши је у за ви ча ју не ис пи ра ју уста њи хо вим 
не у спе хом. 

Но, да се вра ти мо на глав ни ток. У исто вре ме у Ве
ли ки Ду вар је до шао и Ми лош Шу ба рич ки, нај та лен то
ва ни ји пе сник ге не ра ци је по ни кле у књи жев ном клу бу 
„Ми ки ни ца”. Ци ме ла зва ни Пет ко, иако при кри вен под 
но вим име ном, и да ље ни је под но сио Ми ло ше ву сла ву 
и углед ко је је ле пи мла ди по е та ужи вао и код ста ри јих 
ко ле га и пи са ца. Ух, сме та ло му је што баш из ње го вог 
ме ста у Ве ли ки Ду вар до ла зи бо љи пе сник, не са мо 
бо љи, већ ча сни ји и ве ле леп ни ји у сва ком по гле ду.

Ци ме ла зва ни Пет ко ус пео је уз име да про ме ни и 
соп стве ни из глед. То је баш чу до. Не ко би по ми слио да 
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га је улеп шао по то њи углед ни пла стич ни хи рург Ди ми
три је Пан фи лов, али се то чу до ни је слу чи ло. До го ди ло 
се дру го за хва љу ју ћи „зо на ма су мра ка” и ре цеп ту ра ма 
ко је се не да ју ра ци о нал но об ја сни ти. Где пе снич ки ми
мо хо ди уме ша ју пр сте, сва шта је мо гу ће.

Ра ном зо ром, још за гу стог мра ка, Ци ме ла зва ни Пет
ко на глас је с пу сте оба ле Ду на ва чи тао пе сме из књи
ге „От ки ну та да љи на” Ми ло ша Шу ба рич ког. То ли ко им 
се ди вио у сво јој мр жњи да је си ла та квог ду шев ног ста
ња гр чи ла ли це и ме ња ла му кон ту ре и об ли ке. Ви ше 
нос ни је био па при каба бу ра, већ је по стао ши љат као 
во лов ски уд, тан ке усне де ча ка у ве чи том бо лу за од бе
глим оцем по ста ле су де бе ле као цр нач ке, а ру ке ни су 
ви ше би ле кра ће од ру ку оста ле де це, већ су се про ду
жи ле до ме ре ко ју има ју шим пан зе. Рав не но ге са ожиљ
ком на де сној, за кри ви ле су се у прав цу са ви ја ња бра
зго ти не па је Ци ме ла зва ни Пет ко по стао кри во ног и 
сме шан у хо ду. На ви јао је те ло уских ра ме на на ле ву 
стра ну и та ко шља пао кроз жи вот у де мо ди ра ним ка у
бој ским ци пе ла ма. 

Ци ме ла зва ни Пет ко знао је да ни је пе сник. Знао, знао, 
и те ка ко! То ће га це лог жи во та про га ња ти, то што су 
мно ги око ње га по е те, а он ни ка ко да на пи ше пра ву 
пе сму, ан то ло гиј ску. О це лој књи зи да и не го во ри мо. 
Ни ко ни кад ни је за пам тио на слов ни јед не је ди не му 
пе сме. Та ко не сре ћан, он је по же лео да по ста не га зда 
дру ги ма, да се ду ри и га ла ми, да на ре ђу је и му чи мла
де та лен то ва не љу де, бар то. Ус пео је у днев ном ли сту 
да по ста не са рад ник, трч ка ра ло спрем но на све. По мо
гао му је бив ши ве ре ник ње го ве мај ке, кли мак те рич ни 
до пи сник из Вар ша ве, Пра га и Бу дим пе ште, ко ји се хва

лио пле со ви ма са опер ским пе ва чи ца ма на соц ре а ли
стич ким ба ло ви ма. 

Вра та му је, ето па ра док са, отва ра ла и пр ва књи жи
ца пра зних ли сто ва. Не ка бу де што би ти не мо же, кад 
је глав ни уред ник днев ног ли ста „Ве штак” узео у ру ке 
и отво рио то књи шче, упи тао је шта је то, от куд пра зне 
стра ни це. Ци ме ла зва ни Пет ко ре као је да он пе сме зна 
на па мет и да их не же ли ста ви ти на па пир, пра зна књи
га је са мо амај лиј ски ме ди јум ко ји га ин спи ри ше да дру
ги ма, док др же при ме рак, на и зуст го во ри сти хо ве без 
гре шке. Глав ни уред ник је по же лео да чу је сти хо ве и 
Ци ме ла зва ни Пет ко уњ ка во је за кре штао пе сме на па
мет са бол ним из ра зом ла бр ње ко ја се све ви ше и ви ше 
по ди за ла у вис да би у јед ном тре нут ку бра да и че ло 
би ли па ра лел ни са тлом. Јао, глав ни уред ник по знат 
по сли на вим очи ма, на то пио је су за ма ра до сни ца ма кра
је ве сво га са коа бри шу ћи сле пље не тре па ви це. То ли ко 
се оду ше вио да га је истог тре на уна пре дио – од обич
ног из ве шта ча са те ре на по ста вио га је на ме сто уред
ни ка кул тур не ру бри ке. 

Ни је знао глав ни уред ник „Ве шта ка” да сти хо ви што 
су га у ду би ни ду ше моћ но осли ни ли бе ху пе сме Ми ло
ша Шу ба рич ког, бру цо ша књи жев но сти ко ји је ста но
вао у до му и хра нио се у сту дент ској мен зи жи ве ћи од 
си ро тињ ских при ма ња. Ми лош ни је ни по ми шљао да 
се на по се бан на чин на ме ће у јав но сти. Но сио је дар у 
се би као Бож ји бе лег исти не и то му је би ло до вољ но. 
На пр вој го ди ни фа кул те та – нај бо љи сту дент. А он да, 
из не на да, не бо је пла ка ло, оти шао са ово га све та, од
не ла га вру ћи ца суд би не. До да на шњег да на не зна се 
ка ко и от куд. Оста ла је бли ста ва књи га пе са ма, „От ки
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ну та да љи на”, ко ју ни ко ниг де не по ми ње. Ово је пр во 
зна чај ни је све тло ба че но на пр ве нац чи ја је вред ност 
мно го ве ћа од до ме та про вин циј ског кру га фа тал не 
књи жев не дру жи не „Ми ки ни ца”. 

Ци ме ла зва ни Пет ко на ста вио је да го во ри Ми ло
ше ве пе сме и та ко гра ди ка ри је ру. Сви су се ди ви ли 
пра зној књи зи „Мор ско си дро” ко ју је као фе тиш да вао 
у ру ке они ма пред ко ји ма би на па мет го во рио пе сме. 
Тај чин ра ђао је чу да и ле чио на па ће не људ ске ду ше, 
иза зи вао ка тар зич но пла ка ње и псал мич не леп ти ре у 
сто ма ку об ма ну тих слу ша ла ца. 

Има кад зло ра ди то бож у ко рист љу ди, кад да ни до
но се та ко зва не успе хе и де ла, а уства ри ни шта од то га 
не ће оста ти, са мо ће се на мно жи ти ту ђа му ка и бол у 
епи зо да ма ко ју не га тив на си ла ис пу ња ва. Та ко се од
ви ја жи вот и та ко мо ра би ти да би се рав но те жа ис пу
ни ла до кра ја, да би зло и до бро из ме ња ли сво је по зи
ци је на не бу ода кле сил ни це ко смо са ис пу ња ва ју љу де 
као ми кропро гра ме са уна пред да тим за да ци ма и пу
та ња ма. Ода тле се ши ре ве ли ке па ра бо ле и зна че ња 
чо ве ко вог бо рав ка на зе мљи. 

Сад би не ко по ми слио да ћу ци ти ра ти сти хо ве из 
„От ки ну те да љи не” Ми ло ша Шу ба рич ког и спу сти ти их 
пред упор не чи та о це низ си ли кон ски де бе ле усне Ци
ме ле зва ног Пет ко. Или, пак, бар де ли ћем на зна чи ти пе
сми цу из мог при мер ка „Мор ског си дра”, где се ка ко 
та ко мо же про чи та ти по ет ска пле ва. То би по не ком 
раз во ју при че би ло и оче ки ва но. Не ко би без окле ва
ња то учи нио. Мо жда ћу и ја, али, не лип ши, ма гар че, до 
зе ле не тра ве. Имам обе књи ге на рад ном сто лу. Имам 
при ви ле ги ју што се, ка ко ре кох, са мо у мом при мер ку 
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„Мор ског си дра” под лу пом мо гу про чи та ти ре до ви 
иш че зли у пре о ста лим при мер ци ма. Но, оста ви мо то 
за дру гу при ли ку – у овој при чи, или у ко зна ко јој – 
има да на за мег да на. Не би тре ба ло за бо ра ви ти ини
ци јал ни зврк ове при че, круг са же на ма и о же на ма, 
цен тар из ко јег је за по че ла ова ка жа. 

Ци ме ла зва ни Пет ко ни је умео са же на ма. То се мо
гло ви де ти и у пе ри о ду ње го вог жи во та кад је ди сао са 
име ном Мр чој ло зва ни Ле вак. То бож је за во дио же не 
од би ја њем да их гле да, мр штио се и уко со по ме рао 
ме тла сту гла ву. Упор ни је ци це, оне у ко ји ма још ни је 
биo про ра дио Ар хи ме дов за кон пре ли ва ња хор мо на, 
успе ва ле су не ка ко да му при ђу. Био је зврн дав и не
што дру га чи ји од обич них кли па на, не ка ква ту га смра
чи ва ла је ње го ве упла ше не зе ни це и пра ви ла кре сту 
раз ли ке у до ди ру жен ских аура с ње го вом. То је ма ми
ло де во јач ки ки кот на рас те за ње гу ме у га ћи ца ма, не ке 
су цур ка ле као кај си је згње че не у ша ци ма хе ра за пе
че ње ра ки је. Бо ље би би ло да ни су, али та кав је стра
дал ни пут же на. 

Че сто же на све чи ни да се до мог не сво је про па сти. 
Упра во пре до че на сли ка му шкар ца ву че же ну – па шта 
бу де. Та ко је Гор дан ка Гра ђан ка шче па ла Ци ме лу зва
ног Пет ко. Ус пе ла је чак да про ше та с њим кроз цен тар 
с ру ком ис под ру ке. Он се уми ло сти вио и го ди ло му 
так тич ки, од не куд, да се ко нач но са жен ским ство ром 
ука же у гра ду. При ча ло се сва шта пре то га. Не ки су у 
ка сним лет њим шет ња ма ви ђа ли не по зна тог му шка ра
ца ка ко би га му нуо ис под ре ба ра и уво дио у пр ви ха у
стор ода кле се чу ло си пљи во цми здре ње. 
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 Ду го је Ци ме ла зва ни Пет ко му чио Гор дан ку Гра
ђан ку, ни је хтео ни да за гр ли, ни по љу би, тек то – не, а о 
не чем ин тим ни јем ни је би ло ни го во ра. Она – упор на, 
до ста чи та ла, го во ри ла три је зи ка, гле да ла фил мо ве, 
учи ла шта су му шко и жен ско, из вла чи ла за кључ ке и 
са ве те, те ра ла по сво ме ве ру ју ћи да ће та ко про на ћи 
сре ћу. И, на шла јол па за – па не ка ку са та ко за пр же ну 
чор бу!

Про ла зи ли ме се ци, Гор дан ка Гра ђан ка све чи ни ла 
да га сму ва, а он се не дâ и – го то во. Ни ка ко не ће у пра
зну со бу, на кре вет с њом – ни по што. Она га угу ра у 
ћо шак и при ти сне, он се из ми го љи. И та ко мно го пу та. 
Али, при ча се да га је јед ном, ипак, ус пе ла да при ве де 
„к по зна ни ју пра ва”. Би ли су на ро ђен да ну код де бе ле 
дру га ри це му зи чар ке ко ја се за љу би ла у мр ша вог пи
шчи ћа по ре клом са пла нин ских пре во ја. На тој про сла
ви, Гор дан ка Гра ђан ка је ус пе ла цр ним ви ном да ома ми 
Ци ме лу зва ног Пет ко. Ушла је с њим у јед ну, а де бе ла с 
мр ша вим у дру гу со бу. Гор дан ка Гра ђан ка је ла жном 
пе сни ку же сто ко от коп ча ла ка иш. Он се, гле чу да, ни је 
опи рао, и на ме сту где се на ла зи Ка за но вин бал чак, 
раз ја пив ши му шлиц, ука зао се је два ви дљив па суљ
чићпре бра нац, не ве ћи од нок та ма лог пр ста. Ужа сну
та ви ђе ним, ври сну ла је као де те кад угле да миш је очи, 
згра би ла тор би цу и стр ча ла по пут олу је низ сте пе ни
це. Чу ле су се оштро у тр ку шти кле с ули це. 

Ци ме ла зва ни Пет ко, не зна ју ћи до кра ја шта га је 
сна шло, а слу ша ју ћи из су сед не со бе ра до сно дах та ње 
Де бе ле и по ме ра ње на ме шта ја у ерот ском стам пе ду 
Мр ша вог, за коп чао шлиц и ле лу ја во као, не дај бо же, Дан
те о ва Бе а три че, на пу стио стан у ко јем се ко нач но био 

су о чио са жи вом жен ском же љом, али и са са мим со
бом њу фе ра шемфо ли ран том са не из ле че ним тра у ма ма 
из де тињ ства. То ве ћи на ње го вих са рад ни ка по си ли 
при ли ка ни је узи ма ла у об зир па су упа да ли у клоп ке 
ње го вог ће ре та вог му дро ва ња ко је не ки но ви клин ци 
на зи ва ју про се ра ва њем. 

Гор дан ка Гра ђан ка за вр ши ла је у бо ле снич ком кре
ве ту. Из над пре пад ну те на чи та не кћер ке ко ја ни кад ни
ком ни је ре кла шта је ви де ла, не де ља ма је коп ни ла над
не се на си ро ти ца са мо хра на мај ка. Го ди на ма је Го ца са
ња ла ка ко је де па суљпре бра нац из свињ ског ко ри та, 
а с ле ђа је на па да не раст из Стри бо ро ве шу ме.

Ето, има же на ко је ми сле да све зна ју, да су на у чи ле 
пра ви ла жи во та из књи га са по ста вље ним пи та њи ма 
и на мах сте че ним од го во ри ма на те ме љу ба ви и сек са. 
Јад ни це ро ман ти чар ке за гу бе се у џун гли ур ба них ме
тропо знан ста ва и по треб на им је не бе ска сре ћа да на ђу 
пра во га муж ја ка. Гор дан ка Гра ђан ка је на кон де сет го
ди на на и шла на свог де ли ју, ан дро гин ски по лу так из 
су сед не ули це, ча ђа вог вул ка ни зе ра ко ји ју је ре дов но 
при те зао уз ку хињ ски сто ода кле се пу ши ла тек ску ва на 
чор ба од па су ља и пе че не свињ ске уши са шпан ским 
ми ро ђи ја ма. 

Баш у то вре ме кад је Гор дан ка Гра ђан ка на шла сво ју 
сре ћи цу, Ци ме ла зва ни Пет ко од лу чио је да по но во про
ме ни име. То се по кло пи ло са из ме ном гар ни ту ре вла
сти у гра ду где је он већ до про до ме ста управ ни ка ве
ли ке умет нич ке ку ће. Сма трао је да уз но ву власт тре ба 
и он не што сво је да про ме ни иако ни ко ни шта ни је тра
жио. На вол ше бан на чин из ме нио је до ку мен те у име 
Со ци он зва ни Пол тро.
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Вр ло нео бич но име, не ко би по ми слио да не по ти че 
из на шег жи во та. С об зи ром да ту ђи це уве ли ко на се ља
ва ју срп ски је зик, и ово име се фор ми ра ло и при ла го ди
ло под ути ца јем ту ђе је зич ке ја пи је. Не ки су ту ма чи ли 
да је сти гло из те ле ви зиј ских ср це па ра ју ћих се ри ја или 
та квог ка квог ме диј ског сит не жа. Са мо да ка жем, ако 
то већ ни сам ре као у ра ни јим сво јим књи га ма, у срп
ском је зи ку да нас има око че ти ри хи ља де тур ци за ма. 
Тек да се зна. И да до дам, у ма ђар ском – осам сто ти на. 
То го во ри о ве ко ви ма по тла че но сти, о ро би ја њу под Тур
ци ма. Па ти сад ви ди шта се с чим мно жи, а шта де ли, и 
ко је ко ли ко на ђу ле ту се део. Ан гли ци зми су да нас тек 
ко ла те рал на ште та иза зва на ка сет ним бом ба ма и то ма
хавкра ке та ма. Али о то ме ће мо у јед ној но вој при чи 
чи ји ће мо за сад са мо на зив от кри ти, „Триче ти ри мо ста 
де бе ла”.

Елем, наш ју нак има већ два де се так и ви ше књи га 
на стра ним је зи ци ма, са ра зним сво јим име ни ма. Ту ђе 
пе сме је нут као као сво је. Углав ном су то би ли сти хо ви 
мла дих или по су ста лих по е та, оних што су се без ис ку
ства ла ти ли по е зи је и чу да, стра ха и по ра за. Не ки су се 
из ба вља ли пре ла зе ћи на аква рел ну тех ни ку ло па те 
при ко па њу но вих ка на ли за ци о них ја зо ва, дру ги, опет, 
не ста ја ли из гра да, оста вља ли фа кул те те, же ни ли се пре 
вре ме на, про пи ли и дро ги ра ли, не ки и умр ли од пре
ве ли ких до за адре на лин ског скре та ња са жи вот ног 
пу та. Јед ног су про на шли у бар ској лу ци за би је ног гла
вом у кон теј нер пун цр ва вих жен ских там по на и кр ва
ве ва те. Мно ги се ни су мо гли но си ти са фру стри ра ним 
за је бан том, са ши зо фре ним ма гар цем што је на ово ме 
све ту про вео го ди не и го ди не га зе ћи не јач. А тре ба ло 

је са мо да га марш ну, ку ка ви ца би под вио реп и цми
здре ћи по бе гао. 

У еко ном ској кри зи где се су се нов ча ни це рас цве
та ва ле у пет на ест ну ла, пре во ди о ци су за цр ка ви цу при
хва та ли да ура де сва шта, ни су про ве ра ва ли чи је су по
ну ђе не пе сме. Та ко се Со ци он зва ни Пол тро, ра ни је 
Ци ме ла зва ни Пет ко и Мр чој ло зва ни Ле вак, до мо гао 
го то во свих кон ти не на та. Чак му је и у Ко ре ји иза шла 
књи га са јед ним од ње го вих име на из над на сло ва ко ји 
се у Се у лу из го ва ра „То Ни Ко Не Чи Та”. 

Али, ко те пи та, ње гов при ја шин, не у ни шти ви Бон
ви ван Вла и са вље вић опет је на вла сти у гра ду, ње му 
ће мно го пре во ђе ни по е та од не ти при ме рак ко реј ског 
из да ња, овај се раз у ме у свет ске фељ то не и пар тиј ске 
бил те не, био је ам ба са дор у Ка и ру, Лон до ну и То ки ју. Со
ци он зва ни Пол тро ре дов но је, пре ра та, ве ли ком га
зди но сио из ве шта је с от ку ца ним име ни ма при ја те ља 
и не при ја те ља на по вер љи ви увид и ду го се ћа ње. Знао је 
да се од у век це ни ло кет ма нов ско са ги ња ње до зе мље, 
не до шко ло ва ни до у шнич ки плаз по чма ру моћ ни ка. 

У та квој, ни кад уве лој при ви ле ги ји, Со ци он зва ни 
Пол тро на но во ће се у раз го во ри ма уз ка фи цу са Бон
ви ва ном Вла и са вље ви ћем нер вно ску ћи ти и обо га ти
ти, има ће до вољ но па ра за та бле те про тив анк си о зних 
ста ња. Имао је не из ле чив про блем кад у но ви на ма ви ди 
ин тер вју са мла дим умет ни ком за ког је сма трао да је 
уни штен за сва вре ме на. Да ни ма ни је из ла зио из ку ће, 
до мун ђа вао се с кућ ним гло да ри ма на не му штом је зи
ку на лик ћап ћа њу на мај чи ној си си. 

При ча се да је про шао рат и да ће се опет ме ња ти 
власт. Не знам да ли је до кра ја исти на и да ли је уоп ште 
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про шао тај зле ху ди рат, али знам да ви ше не ма по ве ли
ке умет нич ке ку ће ко ју је во дио Со ци он зва ни Пол тро 
са свим ар се на лом сво јих име на и при ре па ка кроз не
ко ли ке де це ни је. Про дао је умет нич ку ку ћу „Сно ви” 
вла сни ку ка зи на за хи ља ду евра под усло вом да коц
кар ни ца ра ди без јав но ис пи са не адре се. Он же ли да 
осну је тај но дру штво ко је би се од ува до ува зва ло „Не 
дам ти сво је кр пи це”. Со ци он зва ни Пол тро во ли са по
ти ште ним осо ба ма да ше та у су мрак и се и ри над њи
хо вим збла ну тим ви до ви ма не сре ће.

Не мо гу ка за ти да су му же не до шле гла ве, ни је имао 
на го на за сук ња ма, ни ти је у њи ма ви део за те зну ка ма ту 
стра сти у по ве ли кој ме тра жи свог мен тал ног свит ња ка. 
Пре је био за освет нич ки пр деж отра ча ва ња јад ни це 
ко ја је го то во осле пе ла ви дев ши му бел ка сту ки ти цу 
ме ђу но га ма. Али, ни су све та кве, не пре да ју се и не гу бе 
па мет на пр ви по глед у га ће. Јед на је би ла не што ви ше 
од обич не же не или, да ка жем, па ко ва на из не ко ли ко 
лич но сти што су се сва ко днев но су да ра ле као ла сер ски 
зра ци у по тра зи за бож јом че сти цом. Пи са ла је до бре 
пе сме и гу би ла сво је Ја. 

Пла мен ка из По ту ра ле чи ла се од спе ци фич не вр сте 
ши зо фре ни је, ни је сме ла са ма на ули цу, а у про дав ни
ци, др же ћи хлеб у на руч ју, бе жа ла у ма га цин чим би за
звец као ку сур на пул ту ка се. Из вла чи ли су је и га зда и 
по ли ци ја, ко пр ви стиг не. Зна ло се да је но си ла ис под 
ко шу ље нај лон ке се за ве ли ку ну жду ко ја ју је на па да
ла као оси њак, кад нај ма ње оче ку је. Не ма ме ста где 
ни је под ме та ла нај лон ку под гу зу; у пар ку, на при мер, 
и по том го ван це ба ца ла у жбу ње или у по дру ме кроз по
лу па не мрач не про зо ре згра да. Јед ном су јој но ћу ман

гу пи скри ве ни иза жбу на, под бра боњ ка ву стра жњи цу, 
не при мет но с ле ђа под мет ну ли ло па ту и с раз до зга ним 
про ли вом по бе гли иза жи ви це. С ру ка ма на ки кот ним 
усти ма, по сма тра ли су очај ну Пла мен ку ко ја је, не ви
дев ши ни шта ис под се бе, крик ну ла и, на вла че ћи га ће у 
бе гу, за вр ши ла на не у роп си хи ја три ји. Но, с ке са ма се 
ни кад ни је ра ста ви ла. 

Јед ног по не дељ ка, упу ти ла се Пла мен ка до Ци ме ле 
зва ног Пет ко на про ве ру сво јих но вих пе са ма. Жар ко је 
же ле ла да об ја ви сти хо ве, је дан јој је ле кар ре као да би 
је то чак из ле чи ло. Ци ме ла зва ни Пет ко на мр го ђе но је 
пре ли ста вао бу љук пе сма ма и, са стра не на стра ну, све 
ви ше се осме хи вао и бе чио, а он да ке сла во уз вик нуо: Ти 
си ге ни јал на луј ка и за то ћу ти пе сме об ја ви ти у на ред
ном кул тур ном до дат ку! Ужа рен од ви ру са про чи та
них сти хо ва, не обра ћа ју ћи ви ше па жњу на Пла мен ку, 
стр чао је спрат ни же. Ни је мо гао да из др жи, мо рао се 
по хва ли ти гр бо ли ким пол тро ни ма да има но ве пе сме. 
И док су они из ме ђу но гу др жа ли по пут све тог шти ва 
при ме рак „Мор ског си дра” пра зних стра ни ца, ђа во љим 
чу дом Ци ме ла зва ни Пет ко већ им је на па мет го во рио 
Пла мен ки не пе сме као сво је. 

На спра ту из над, Пла мен ку је спо пао бур ни сто мач
ни ко ви тлац. Са ма у ре дак ци ји, из ву кла је ис под ко шу
ље ке сунај лон ку и ис тре сла ор кан ски то вар. У ћо шку, 
сре ћом, бе ше по лу пра зна кан та за сме ће. Си шла је и 
про шла по ред за тво ре них вра та чув ши ка ко Ци ме ла 
зва ни Пет ко го во ри ње не пе сме. На ста ви ла је низ сте
пе ни це оста вља ју ћи иза се бе тек фор ми ра не ни ти сто
мач них во ње ва, пре срећ на што ће јој се пе сме по ја ви ти 
у кул тур ном до дат ку. Из ле чи ће се пот пу но, ве ро ва ла 
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је док је пре ла зи ла ули цу при цр ве ном све тлу на ис кр
за ном се ма фо ру. 

А шта је би ло са пу ном ке сом у кан ти за сме ће? То 
ни ко не би по ве ро вао. За то не вре ди убе ђи ва ти не ду
жан чи та лач ки свет у та кво чу де со. Бар не у овој при чи. 
Би ла би то ди гре си ја ко ју би ма ло ко раз у мео и под
нео. Би ло и не по но ви ло се. То ће оста ти за но ву при чу 
ко ја ће се јед ном зва ти „Пе сми не ке се пси ха”. 

Ме се ци ма је Плaмен ка че ка ла да ви ди об ја вље не 
пе сме, али, авај, ни ка ко да се по ја ве. Већ је у Гва те ма ли 
иза шла но ва књи га пе са ма Ци ме ле зва ног Пет ко. Вест 
об ја ви ла ло кал на те ле ви зи ја на че лу са ри ђо ко сом спи
кер ком ко ја је би ла члан глав ног од бо ра вла да ју ће пар
ти је. Ви дев ши да не ма дру ге, Пла мен ка кре ну ла да се 
Ци ме ли зва ном Пет ко при бли жа ва као же на, да га за
во ди и за чи ка ва. Јед ном га је у ре дак ци ји при чвр љи ла 
уза зид као мо кру кр пу ко јом се бри ше траг му ве, али се 
он по пут сен ке из вла чио и кри во но го бе жао из ћо шка 
у ћо шак, уте као низ сте пе ни це до сво јих пол трон чи ћа 
ко ји су га на зи ва ли нај ве ћим европ ским умет ни ком. 

Ипак је Пла мен ка на ред них да на ухва ти ла у кут ку 
код рад ног сто ла Ци ме лу зва ног Пет ко. Уле те ла је у ре
дак ци ју као му ња и над људ ском сна гом при ти сла га уз 
ве ли ки чи ви лук пун зим ске оде ће за бив ши му ко ле но 
са ви со ком чи змом из ме ђу но гу. Са ме фи стов ског ли ца, 
ко је се за час пре и на чи ло у ма ску деч јег гр ча док се де ћи 
на пинкно ши ка ки клуп ко бе лих гли ста, из раз ја пље
них уста Ци ме ле зва ног Пет ко па лац нуо је мо дри ја ук 
за оцем и мај ком. Чу ла се хер це го вач ка на ри ка ча ис под 
хра ста кит ња ка и це ла ре дак ци ја се за вр те ла обо ма око 
гла ве. Те шка жи вот на тра у ма по пут ва шар ске зми ју ри не 

из вла чи ла се из ње го вог те ла у бр зо мет ним из ме на ма 
ма ски на дрх ту ре ћој ло ба њи. За пре па ште на и упла ше
на до ср жи ко сти ју, рву ћи се на по ду с ла жном не ма ни 
по е зи је ко ја је сва ке се кун де ме ња ла сво је ли це, је два 
се ис ко бе ља ла из смрт ног за гр ља ја. Од ма глив ши низ 
сте пе ни це, ту ку ћи ша ка ма по гру ди ма, Пла мен ка је ви ка
ла ко ли ко је гр ло но си: Ан ти христ, Ан ти христ, љу ди ии! 

Мно го пре во ђе ни по е та ри дао је на уред нич кој сто ли
ци и по вре ме но по ди зао ка пу стим вра ти ма упла ка не 
очи ко је су ода ши ља ле сли ку ве ли ке жи вот не ка тар зе. 
Из уну тар њег џе па, из ва дио је за ста ви цу Ви јет на ма где 
је на ред них да на тре ба ло да се по ја ви но ви пре вод 
„Мор ског си дра”. Бри сао је за ста ви цом ли це док су му 
низ пр са лип та ле су зе и, ви ју га во кру же ћи око пуп ка, 
спа ја ле са то плим мла зом из грок та вог ма лог жи ра ме
ђу раз мак ну тим но га ма мо крих но га ви ца.

Пси хо ло зи би ре кли да је овај чо ве чу љак са мно гим 
име ни ма ком пен зо вао сек су ал ну не моћ за до ми на ци ју 
над ру ко ве ти ма ту ђих сти хо ва и суд би на. Сво ју че мер
ну пат њу на пла тио је пре твор ба ма би ћа у не би ће, ре кли 
би фи ло зо фи ко ји му бе ху фа та мор га на. И по сле сил них 
пре во да на свет ске је зи ке, све би овај ан ти ју нак дао да 
се фа тал на пр ва књи га, „От ки ну та да љи на”, оно мад по
ја ви ла под ње го вим име ном па ма оно би ло и оче во. 
О, ка ко би ов де ле гли сти хо ви Ми ло ша Шу ба рич ког! 
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МА ЧОР

Мач ке ми цр ка ва ју јед на за дру гом, отро ва не. Од пет, 
оста ла са мо јед на. Ву ку се по ћо шко ви ма ком шиј ских 
ку ћа, за ла зе у дво ри шта и шу пе, у ћу ме зе и по дру ме. Шу
ња ју се и гре бу где год стиг ну. На кров ска чу са обли
жњег др ве та, дватри ме тра ле те кроз зрак – са мо да 
би се до ко па ле ста рог та ва на. Хм, мач ке – ко их не зна, 
ску по би их пла тио.

Ве лим вам, са мо јед на оста ла, мач ка што у сто пу 
пра ти мо је ро ди те ље и ме не, ска че нам на ра ме на, на 
ле ђа и пр са. Као да хо ће не што да нам ка же. Си гур но 
је би ла уз сво је мр тве по се стри ме, ви де ла их скри ве не 
у та ми улич них ру ка ва ца, у жбу њу, у жи ви ца ма, у јен
де ци ма да ле ко од на се ља. Мач ке осе те кад ће да умру, 
тад се по ву ку у мрач не и скро ви те пре де ле, ду го их 
ни ко не про на ђе. 

Мој но ви ма чор по себ на је при ча. Тај ни кад не ће 
умре ти, ми слио сам. Већ је не ко ли ко пу та уги нуо. Ка ко 
то, пи та ће се мно ги. Па ла ко, мач ка има де вет жи во та. 
Осим то га, јед но је уги ну ти, а дру го умре ти. То би тра
жи ло ши ри ела бо рат, ни је за ову при ли ку. 

Кли пан је пр во стра дао од мет ка ком ши је ко ји ни је 
под но сио да у ње го во дво ри ште уђе ту ђи кућ ни ме зи
мац. По сле из ли шне рас пра ве с ком ши јом, ума ло да упу
ца и ме не, са хра ни ли смо ма чо ра као ка квог по што ва

ног гра ђа ни на. А он да се на пра сно по ја вио у ку ћи, без 
ожиљ ка мет ка, очи му си ја ле два пут ја че. 

Дру ги пут га је рас тр гао пас. Ма чор је у тр ку ус пео да 
се поп не уз бан де ру ис пред мо крог да ха бул до га, али је, 
чу дом, од о зго пао тик пре па сју њу шку. Су тра дан, ма чор 
се по ја вио на вра ти ма мја у чу ћи из ме ње ним гла сом ко ји 
је ли чио на успо ре ну пи штаљ ку фуд бал ског су ди је. 

И, тре ћи пут, ма чор је стра дао упав ши у ру пу га ше
ног кре ча. Из ва ди ли смо му са мо го ле ко сти. Ме ђу тим, 
су тра дан се по ја вио здрав и чио, из дла ка су му се ва ле 
сит не му ње, то ли ко је био на е лек три сан. Кр сти ли смо се 
и се ти ли Ни ко ле Те сле и ње го вог мач ка. Струј но ко ло 
чу де са. 

А он да је, чуј те и ово, мој сту дент ски ко ле га на пи сао 
пе сму „Мач ка је смо жде на”. Би ли су то да ни ро бо ва ња 
у ре дак ци ји ча со пи са „Во ђа”. Не ки ка жу да је ча со пис 
до био на зив по де лу Фри дри ха Ни чеа „Во ља за моћ”, а 
дру ги, опет, да се звао дру га чи је и да му је, из не ја сних 
раз ло га, јед но сло во би ло про ме ње но: „ђ” у „љ” – „Во ља”. 
Но, све јед но, „Во ља” или „Во ђа”, до ђе ми не ка ко исто, а 
ка ко и не би кад је гло дур (чи тај: уред ник) био ти ра нин. 
Не за то што га је к то ме по го ни ла ка ква иде о ло шка ма
три ца или на ред ба (ма да и то га бе ше), већ што је па ће
ник био ши зо фре ник са на пла ви на ма те шке па ра но је. То 
ни сам од мах узео у об зир. Про го нио је мла де пи сце, 
уце њи вао, ого ва рао, упа дао им у сно ве, крао сти хо ве 
и пред ста вљао у књи га ма као сво је.

Чу ве ни пи сац из лек ти ре, Дит ко, ка же да се ча со пис 
звао „Во да”, као – во да кру жи у при ро ди, ве ли ки сим бол 
за је зик и ли те ра ту ру, све се об на вља и тра је, во да из
би ја где и не оче ку јеш. Та да је, ве ли, гло дур био им по
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тент ни зна лац ква зи фи ло зоф ских от кри ћа по ме ша них 
са ви дов њач ким оп се на ма из ре пер то а ра зба ба них ско
јев ки са ру мун ске гра ни це. Гло дур чић је во лео да ше та 
цен тром гра да огр нут кр пи ца ма сен ки во ња вих по
слу шни ка и фрк та ва ца. 

Нај ста ри ји ме ђу пи сци ма, Пла муш, ве ли да пам ти кад 
се ча со пис звао „Зо ља”. Би ло је то вре ме пре ци зних од
стре ла, гло дур се ба вио пра вље њем спи ско ва по доб них 
и не по доб них ко ле га. Као вр хов ни ар гу мент ода но сти 
би ле су му две пе сме и есејте ле грам по све ће ни смр ти 
ве чи тог пред сед ни ка, ве ли ког др жав ни ка без де ла. 

Ко би га знао о че му је реч? Има оних ко ји ка жу да 
је у пи та њу пр во, а не тре ће сло во на зи ва ча со пи са – 
да су се на пр вом сло ву до га ђа ле не ве ро ват не пер му
та ци је и про ме не. Нор ма лан чо век не био мо гао пој
ми ти шта се све зби ва ло у тој ре дак ци ји, да бо ме. 

Оно што се при ча од ува до ува је сте да је аутор пе
сме „Мач ка је смо жде на” био гло ду ров пол трон над 
пол тро ни ма. Е, у ту пе сму је ушао мој ма чор и ни кад се 
ви ше ни је по ја вио. За луд сам као ар гу мент при зи вао 
још шест ма чо ро вих пре о ста лих жи во та. Јед но став но, 
ни ко ме ни је чуо, пла мен из очи ју мог ма чо ра пре тво
рио се у пе пео. 

У пе сми „Мач ка је смо жде на” би ла је сли ка вра та
рабро да ра са шти том и ма чем на ула зу у не бо, а по
ред ње га на тро но шцу мач ка ко ја гре шне ду ше ба ца у 
по нор па кла. Чим је мој сту дент ски ко ле га дао гло ду ру 
пе сму на увид, овај се оду ше вио том сли ком и, ма да је 
има ла не до вр ше ну ви зи ју, не ми ло сно је при сво јио и 
истог ча са пот пи сао сво јим име ном. Мој ко ле га, ево и 
име да му ка жем, Си гра Дру ги, ни је се про ти вио (ту ња
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ви ци ник), већ је од мах на глас до дао, да сви су жњи у 
ре дак ци ји чу ју, да је гло дур нај ве ћи пи сац свих вре ме
на. Гло дур га је сме хо ви то дрм нуо сти сну том ша ком у 
ра ме и ре као: Пи ши но ву пе сму! 

На пу стив ши ре дак ци ју с муч ни ном у сто ма ку, Си гра 
Дру ги је кре нуо пе шке до из најм ље ног ста на, но гу уз 
но гу, да при бе ре и рас пе тља сво је мо рал не кон чи ће: 
шта му се то до га ђа да не мо же да се од у пре не ча сти
вим по ступ ци ма гло ду ра? За што се ме ња у ње го вој бли
зи ни и ни је онај што ју три ма осви ће ве дар и уми ва се 
с пе смом на усна ма над си ро тињ ским ла во ром?

На рас кр сни ци бли зу мо је ку ће, Си гра Дру ги угле
дао је чу дан при зор. На вр ху се ма фо ра ма чор на ми гу је 
час јед ним час дру гим оком. Не ста ло стру је у гра ду па 
мој па мет ни ма чор ско чио на се ма фор да по мог не ко
ли кото ли ко. Пе ша ци на пре ла зу пред „зе бра ма” ува жа
ва ју ма чо ро ву по моћ, во за чи ауто мо би ла та ко ђе. Гле да 
Си гра Дру ги, не ве ру је. Ма чор на ми гу је, раз ро га че но 
штре ца ле вим па де сним оком, гла ву окре ће ова моона
мо, ус пра ви се на вр ху се ма фо ра, ли чи на чу ве ног лон
дон ског са о бра ћај ца „Бо би ја”, сав у бе ли ни кр зна, гор
њим ша па ма усме ра ва са о бра ћај, до ње као ба ле тан 
по ме ра ле воде сно, пе ша ци – под ко нац. Ту се за де сио 
и фо то ре пор тер днев ног ли ста „Гнев”, оду ше вље но ска
ку ће око мач капо ли цај ца, шкљо ца да ове ко ве чи не
ве ро ва тан при зор.

У ве ли кој бр зи ни из по боч не ши ро ке ули це за ле тео 
се тур ски ка ми он. Не ко че ћи, на гло се окре нуо уде сно 
и уда рио се ма фор. По пут шеј та на, ма чор је пао на ас
фалт „на све че ти ри”, али под зад ње точ ко ве ка ми о на. 
За све тлу ца ло шест пре о ста лих жи во та и зга сну све. 
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Мач ка је смо жде на, вик ну аутор исто и ме не пе сме и 
при тр ча спре со ва ном ма чо ру. За пу ван од при зо ра, из
ва ди но тес, и по пут ка квог ре пор те ра с ли ца ме ста, за
пи са шта је све ви део у Рор ша хо вој мр љи од оста та ка 
пре га же ног ма чо ра. Та ко се окр ње на ви зи ја из пр ве пе
сме раз ви ла у но ву до кра ја и на ста ла ко нач на вер зи ја 
– „Мач ка је смо жде на”. Ту се на по кон удо мио мој ма чор. 

Пе сма је об ја вље на у ча со пи су с оним кон вер тит ским 
пр вим или тре ћим сло вом у на зи ву. Че твр та по ги би ја 
мо га ма чо ра, бе ше, да кле, коб на. Уве рен сам да би се 
он већ су тра дан по ја вио у дво ри шту; би ло му је оста ло, 
ре кох ли, још пет жи во та. Ме ђу тим, ма чор је имао не
сре ћу да уђе у пе сму ко ја је већ има ла сво ју жр тво ва ну 
прет ход ни цу. То ти је као ду пло кр ште ње, не ва ља. Ода
тле се жи ва ду ша не из вла чи ла ко. 

Шта је би ло с гло ду ро вом ва ри јан том пе сме? Он је 
про ме нио на слов, ка му фли рао не ке сти хо ве и сли ке, и 
на пра вио са ли је ри јев ску спла чи ну ко ју је об ја вио у ча
со пи су ути цај ног ко ле ге. За тим је пе сму гур нуо пре ко 
јед ног тр гов ца књи га ма у ан то ло ги ју љу бав не по е зи је 
ко ју је са ста ви ла ње го ва же на. Пе сму ни ко ни кад ни је 
про чи тао, а ако је ко јим слу ча јем и за по чео, жга ра ви ца 
би уда ри ла у су во гр ло већ по сле пр вогдру гог сти ха. За
луд што уме сто ре чи мач ка, у на сло ву сто ји ма ца. Пе сма 
ни је про ла зи ла чак ни за Осми март.

А мој сту дент ски ко ле га од у стао од по е зи је, осно
вао Удру же ње вла сни ка из ги ну лих ма ча ка. Мо же те га 
ви де ти по ред Ду на ва уве че ка ко с де се ти на ма ма ча ка 
оби ла зи клу пе на оба ли. Кад ме при ме ти, за мак не с 
чо по ром у пр ви шу ма рак или се сту шти низ пе ско ви ту 
оба лу до во де. Ни је ми се са мо јед ном учи ни ло да у 
чо по ру нај ви ше све тли мој ма чор.

ЖБИ РОВ ЦЕ ГЕР

Низ пу сту ули цу, ис под кро ша ња на ко је је тек па ла 
гу ста смо ла но ћи, га бе ља ју ћи с ве ли ким це ге ром у де
сној ру ци, про ми ца ла је уз оба лу ре ке за ди ха на си лу е
та му шке фи гу ре. Не што је мр мља ла се би у сли ну што 
се це ре ка ла змиј ским ре пом из лон дра вог но са. 

На оба ли Ду на ва има не ко ли ко но вих згра да; ни су 
то оне ве ли ке – пре ко два де сет спра то ва. Ова ка ко јој 
хи та чуд ни пир ли тан има све га три спра та и – лифт. До
шав ши на ула зна вра та згра де, наш ју нак се окре нуо око 
се бе и, цу па ју ћи с но ге на но гу, че као да не ко уђе или 
иза ђе. Хтео је да из не на ди до ма ћи нако ле гу. 

И док се ја то кре шта вих пти ца ло ма та ло из над не
стр пљи ве гла ве, из згра де је иза шла по ста ри ја же на са 
ште не том на лик на па туљ ка из бај ке с име ном Сне жа
не. Кер че об у че но као де те, с ка пи цом и кра ва том на 
ду ги не ша ре. Ша пи це у цр ве ним ци пе ли ца ма, а пре ко 
ле ђа зе лен ка сти огр тач скоп чан пу це ти ма на на ду ве
ном тр бу шчи ћу.

Ско ро упла шен по ја вом чуд не жи во ти њи це, кра ко
ња је тек бр бо ре ћи не ја сне ре чи шмуг нуо по ред збу
ње не да ме и пси ћа и, не оба зи ру ћи се на лифт с де сна, 
ус тр чао на тре ћи спрат, стао пред ци ља на вра та, ста
вио це гер уз праг и за зво нио. Чув ши да до ма ћин при
ла зи, са че као је да отво ри, а он да се на гло, у сто том де лу 
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се кун де, окре нуо и сту штио низ сте пе ни це. Тек то ли ко 
да му до ма ћин пре по зна ли це док је блен та во за ми ца ло. 
До ма ћин вик ну за њим, али је не зва ни гост бри снуо 
на по ље и већ су се за чу ла до ња вра та – шкљоц!

До ма ћин је ста јао, за те чен. Са вио се и узео це гер пре
кри вен сви ле ном зла та стом ма ра мом ис под ко је се на
ла зио рај ски врт на ра, по мо ран џи, ко ко са, ба на на, ја бу
ка и кру ша ка, јед на уса ђе на фла ша ви ски ја, три чо ко ла
де за де цу. Сво је ме сто на шли су и ме сни спе ци ја ли те ти, 
кон зер ве ску ше и ло со са. А са стра не уву че на ко вер та 
ро за бо је у ко јој је на зе лен ка стој сал ве ти ру ком ис пи
са но: Во ље ни при ја те љу, за те бе бих дао и свој жи вот!

До ма ћин зна ко је тај не зна нац? По зна је га још из да на 
када је овај, да ле ко од за ви чај ног обро ка, у сту дент ској 
мен зи гла дан би рао из ме ђу ку ва не шар га ре пе и по хо
ва не пи ле ће ко жу ре. До ма ћин је ме шта нин и ни је за ла
зио у мен зу, имао је не по тро ше не ско јев ске при ви ле ги је 
из углед не по ро ди це па је ра но стао на че ло Омла дин
ског цен тра за јав не ани ма ци је. Упо знао је на шег ју на ка 
на јед ном од пар тиј ских са станaка. Ту би ју нак изуо ци
пе ле и ча ра пе, и озно је них сто па ла ис под сто ла ва во љио 
пр сти ма док је из ла гао гро мо гла сне уто пи је.

Наш глав ни лик из ра на је ушао у по ли ти ку, бо ље 
ре ћи, по стао сит ни апарт чик, по слу шко ло кал не вла сти. 
Жбир Кра длов! Упи сао сту ди је ли те ра ту ре, по ка зи вао 
пре пи си вач ки дар, из и гра вао у „Књи жев ном но те су” 
кри ти ча ра с ду плим име ном, Би рас Би рас, и са њао да 
по ста не – пе сник. Знао је да не ма да ра: ди вио се пе снич
ким та лен ти ма као ан тич ким бо го ви ма и за ви део до бле
ди ла на уне звер ном ли цу. Би ти пе сник, јао, јао, са мо да 
му се оства ри тај сан! 

Још са мо да му се отво ри ду ша па да на пи ше пра ву 
књи гу. На пи сао је не ко ли ко, ка жу, али без ика квог од
је ка. А он да је, да би за ба шу рио ствар, пра вио књи ге тзв. 
иза бра них пе са ма с ко ји ма је одав но пре ма шио број са
мо стал них пе снич ких збир ки. У нај но ви јој, по пут књи ге 
ма ти ча ра де бе лој збир ци иза бра не по е зи је, у би о гра
фи ји, уз го ди ну ро ђе ња, не ма ис пи са ног род ног ме ста. 
Po e ta mi nor кри је тај по да так као кли мак те рич на же на 
го ди не. Днев но по ли тич ки тре ну так је та кав да Жби ру 
не го ди да у књи гу упи ше ме сто ро ђе ња. Кад се про ме
ни власт, на пра ви ће он но ву ку пу са ру и упи са ти род ни 
гра дић.

Ни јед на књи га, чуј те, ни је ње го ва? Ка ко? Па та ко, јер 
он не зна шта је пе снич ко на дах ну ће. Зна те о риј ски да 
је то lu ci da in ter val la, не ка кав све тли тре ну так, али лич
но ни кад то ни је до жи вео. Као пре ве ја ни апарт чик, на
шао је на чин да се до мог не не мо гу ћег. Сми слио је да 
ис пи ја на дах ну ће из дру гих. Шта ис пи ја – ло че, кад вам 
ка жем. Ето, цео град зна да Жбир ло че та ле нат ло кал
ног пе сни ка Лен ка Жо ви ћа. По зо ве га у свој дом на ру
чак или ве че ру, или ти, пак, оду у шет њу крај ве ли ке 
ре ке ду бо ко у ноћ. Ту на па ће но Жбир че слу ша и ки пи, 
уси ја ва ауру и бе ле жи све што Лен ко при ча. У по след
ње вре ме укљу чу је мо бил ну спра ви цу и сни ма све од 
А до Ш. А Лен ко, бог ме, нe за тва ра уста, си па ли си па. 
(Ђео Бог за, за што уста не за тва раш?) 

У Лен ко вим во до па ди ма ре чи пе ну ша ју се сли ке гра
до ва у ве тру, ми ши це у до ли ни без иког, же не с рас пу
ште ним ко са ма и дој ка ма, оче ви и бра ћа у мо ли тва ма 
с гај да ма, из ла сци и ула сци у сен ку, се стре у тав ним за
би ти ма на тро но шци ма, ри зни ча ри и над ни ча ри су за, 
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са ња не пра зни не и што штако је шта. Све то Жби ри слав 
уба цу је у сво је књи ге и тап ше Лен ка, обе ћа ва да ће га 
увр сти ти у злат не ан то ло ги је и школ ске про гра ме. Од 
то га, на рав но, ни шта, али Лен ко је веч но на сме ја ни до
бро твор сво ме са бра ту, да је да му овај му зе ду шу. За
гр ље ни по на вља ју Ње го шев стих: „Ме ни ни шта ни је 
не по зна то, што год до ђе ја сам му на ре дан.” 

Све што је Жбир ра дио би ло је за со ље но днев ном 
по ли ти ком, а свој пар тиј ски ан га жман гле дао је у сва кој 
при ли ци да за ше ће ри што бо љим за по сле њем. Ни је био 
ли дер, да ле ко од то га, не ма ха ри зму за та кву ве ли чи ну, 
он се за до во ља вао жби ро ва њем. Ни кад се ни је же нио 
ма да се при ча сва шта. Оства рио му се сан да ра ди у 
др жав ном апа ра ту, ту је во ња ла за пи ша на но ша ра зних 
при ви ле ги ја. 

Во лео је да за се ни упу ва не слу ша о це на пред ве чер
њим са стан ци ма у ме сним за јед ни ца ма. На и ме, у ње го
вој пар ти ји, та да је ди ној у зе мљи, бе ше ту шта и тма сва
ко ја ког све та, пре ма за них ли ја не ра са кр ва вим но жи ца
ма до ко ле на, ур ба них па цов чи ћа на век под гу зо ња ма 
у то а ле ти ма на но вим на се љи ма и ли ма ни ма. Би ла се за
ро за ла та пар ти ја од са ме се бе, од иде о ло шке пре ле
сти и соп стве не ла жи. Тре ба ло је про на ћи но ве сна ге, 
но ве љу де ко ји би до не ли да шак све жи не. Жбир је се бе 
го ди на ма сма трао под млат ком не ве се ле пар ти је.

Не ко би по ми слио да је Жбир иде а лан за под мла дак 
пар ти је. Кад га гле даш – је сте, збу њен као кли пан с ли
ва де, чач ка нос и рет ку бра ду, очи – ле воде сно, оси па 
га не мир у кон так ту са сви ма. Гле да свог по сла, не ви ди 
са го вор ни ка, му ши ча во бу љи кро за њ, пла ни ра у се
кун ди ка ко да га пре ве сла, ви диш – тај ће да зди пи бра

бо њак с га ћа ро ђе ном оцу и пре про да га стри цу као 
не знам чи ји. 

На са стан ци ма у вр ху пар ти је, где је имао уло гу не
што ве ћу од за пи сни ча ра, оду ше вља вао је га зде ци ти
ра ју ћи исто вре ме но Кар де ља и Марк са. На ла зио на вод
не слич но сти у де лу ове дво ји це, а што су као иде о ло шки 
ме ха ни зам по ре ђе ња во ле ли да чу ју вла да ју ћи сто ма ци 
гра да и по кра ји не. Пи сао го во ре гла ве ши на ма гра да 
на це ре мо ни ја ма ва жних го ди шњи ца. Кад би се по во
дом не ког екс це са у кул ту ри већ уве ли ко ис тре сла јав на 
ми шље ња, он би се по ја вљи вао као пи сац са оп ште ња, 
скри вен ис под пот пи са град ске ко ми си је.

А кад је оно мад су пру га веч ног пред сед ни ка осно
ва ла сво ју пар ти ју и по че ла да под ло ка ва му жа и др жа
ву, он је ушао у ње ну стран ку. Моћ на су пру га на гло је 
про пи са ла, и то бог ме де бе ле то мо ве, и ка ко је ко ја књи
га из ла зи ла, Жби ри мир је сти зао да се ода но под мет не 
и на про мо ци ја ма па не ги рич ки го во ри о да ми, о ве ли
чи ни ње ног име на и де ла без кра ја и гра ни це. О то ме је 
пи са ла опо зи ци о на штам па, је дан се ди но ви нар, бив ши 
по е та, стал но је по ми њао Жби ра као при мер ули зи вач
ког цми здре ња. 

На при мер, иза шла го спо ђи на књи га у пре во ду на 
еспе ран то; про мо ци ја у За плањ ском Криж ју, ма лом ме
сту ода кле је по те кла Жби ро ва ко ле ги ни ца по пар тиј
ској ли ни ји, кри во но га Зев ка (она је пре ве ла књи гу и 
на пи са ла по го вор). Ту се Жбир во лео на ћи, ту где је све 
си гур но, где се стра нач ки исто ми шље ни ци тап шу по 
ра ме ни ма као да ће им пар ти ја вла да ти сто ти ну го ди на, 
об не ви де ли и устра ше ни у исти мах. Ту би им он, као 
слу чај но, тут нуо у ру ке сво ју но ву књи гу љу иза бра них 
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пе са ма. И пред сед ни ко ва су пру га има ла је част да до би
је по све ту с из ду же ним сло ви ма у пот пи су што ска чу 
увис као игра чи с по диг ну тим ру ка ма у цр но гор ском 
ору.

Жбир се знао на пра сно по ја ви ти у ску по це ном оде
лу и из др па ном ше ши ру. Тај кон траст сма трао је сво
јом жи вот ном по е ти ком. Но, ни то ни је био ње гов стил, 
ни шта ни је би ло ње го во, већ ко пи ја и угле да ње на ко
ле гу пе сни ка ко ји се по на шао опу ште но пе ва ју ћи ста
ро град ске пе сме уз там бу ра ше на са ла ши ма. Жбир је 
но сио згу жван цр ни ше шир на устра ше ној гла ви да би 
сво јим не у пу ће ним ме це на ма и спон зо ри ма по ка зао 
га реж то бож на па ће не ду ше, као – на го рео чо век од 
бо ем ског на дах ну ћа. Ти ме би га нуо њи хо ве па те тич не 
успо ме не и адо ле сцент ске по ку ша је да по ста ну пи сци, 
и не ми ло сно им дре шио ке се – на ки ле.

Жби ки је на вод но др жао до чи та ња ли ри ке „не мач ке 
бра ће”, ка ко је во лео да ка же за гер ман ске ро ман ти ча ре 
чи је је по е тич ке ма три це до слов но пре у зи мао и ка ле
мио са усво је ним сти хо ви ма Лен ка Жо ви ћа. Жбир ни је 
знао не мач ки па се и ни је ла ћао ори ги нал них пе са ма 
Хел дер ли на чи ји је ме ха нич ки ути цај по та ма нио чи та
ве хор де сти хо кле па ца у гра ду где се Кра длов ло ма тао 
и до дво ра вао днев но по ли тич ким зве ри ма. А тре ба ло је 
да зна (мо жда је и знао, али не мо ћан остао) да по е зи ја 
сви ја гне здо у ма тер њем је зи ку и да угле да ње на пре
пе ве или пре во де с дру гих тек је сен ка ори ги на ла. Од 
стра них пе сни ка у пре во ду не мо же се до ку чи ти звуч ни 
од јек ре чи у зна че њу, до ба ци вао је Жби ру у про ла зу 
крај Ду нав ског пар ка ку штра ви друг са сту ди ја, пе сник 

чи је пе сме сту ден ти већ уве ли ко из у ча ва ју као при мер 
је дин ства фор ме и са др жа ја.

Елем, Жби ру је ма ло би ло да оста не пар тиј ски апарт
чик, знао је да рад у ор га ни ма др жав не без бед но сти 
до но си ви ше сна ге и при ви ле ги ја. Пре ко зе мља ка чи ји 
је пот пис ли чио не огре бо ти ну пе тло ве кан џе на пра
шња вом ђу бри шту, до ко пао се ушу шка не по зи ци је у по
ли ци ји, у оде ле њу за при слу шки ва ње јав них лич но сти. 
Про ла зи ле го ди не, при ти снуо по сао, а Жбир ни ка ко да 
на пи ше је дан је ди ни стих. Не сти же да ви ђа ни Лен ка 
Жо ви ћа, има пре ча по сла, ко ме је сад до по е зи је. 

Да нас је Жбир ра дио до шест са ти по под не. Упра во 
је по стао шеф кан це ла ри је ко ја тај но при би ра ин фор ма
ци је о пи сци ма, умет ни ци ма и цр кве ним љу ди ма. Сад 
је глав ни за тај по сао, фрк ће и уде сно по ме ра ма ла ри
бља уста спре ман да слу жи као пас. На све спре ман са мо 
да очу ва сте че но пре и мућ ство. Али, ис тр за ни и не мир
ни сно ви, та бле те за уми ре ње рас па да нер вног си сте ма, 
до у шнич ки блат њав по сао – све то Жби ру ни је да ло 
при ли ку да осво ји по тре бан мир. 

Срет неш га на ули ци, а он те бле до гле да, бле не и, 
без иаквог ко мен та ра, окре не се и зди ми у су прот ном 
прав цу; ви диш га вра ћа се с бу ре ком и јо гур том, на ба да 
и жва ће, за хва ти и ма сни па пир, па за ли је мљац ка вим 
гу тља јем. Про ђе по ред те бе као да си про ви дан. Ни је 
ти ни че сти тао на на гра ди „Скен дер Ку ле но вић”; све 
зна о њој, све пра ти у ор ве лов ској кан це ла ри ји у чи јем 
ве ли ком ор ма ру, у ле вом кри лу, гле, на ла зи се ту це ве
ли ких це ге ра. 

Да нас је у ра ним ју тар њим са ти ма от фи ка рио гла ву 
свом ко ле ги прав ни ку од ког је на у чио три ко ве у при
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пре ми и во ђе њу сед ни ца, што се ве са из не над ним под
ме та чи на ма у днев ној тач ки – под ра зно, као и мно ге 
ви до ве об ма њи ва ња са го вор ни ка с цр ве ни лом на обра
зи ма, те са ви ја ња кич ме и кла ња ња пред ауто ри те ти
ма. Пу но је дри блер ских ца ка на у чио, то ме до дао сво ју 
мон та њар ску лу ка вост и по стао ве ћи ма хер од свог учи
те ља. А учи тељ до бри чи на, сим па тич ни кон вер тит, де
чач ки на и ван или се то сви ма чи ни. У ду би ни – по слу
шни ку рир без свог ста ва о ва жним ства ри ма. Увек је 
би ло ва жно за ле пи ти се уз ми шље ње ка квог ку ма ши
на на вла сти; све би ишло као под ма за но до не дај бо же 
ка квог ве ли ког ми тин га што слу ти на ре во лу ци ју.

Зар баш ње га уна за ди Жбир? Да, да нас је Жбир учи
нио да му ко ле га бу де сме њен са ме ста глав ног чо ве ка 
у би роу за ша пу та ва от ку ца ва ња по зна тих фа ца. Сру
шио га је са по зи ци је ше фа свих до си јеа јав них лич но
сти у гра ду. До ла зи на ње го ву фо те љу, има ће ве ћу пла ту, 
а ко ле га – пре ба чен у при зе мље, на шал тер као оби чан 
слу жбе ник за из да ва ње фо то ко пи ра них па пи ра ру љи 
без сре ће. Сла гао је Жбир ге не рал ном ше ри фу да ње
гов учи тељ оба ве шта ва по зна те ли ко ве о по да ци ма у 
до си је и ма. А то је нео про сти во: бу ди за до во љан ако 
ти гла ва оста не на ра ме ни ма. 

Али, дан има сво је фа зе. За вр ше так рад ног вре ме на 
за Жби ра зна чи да је тре ну так да пре сву че ко шу љу ка
рак те ра. Он ви ше ни је онај из кан це ла ри је, већ обич ни 
гра ђа нин с ду шом на из ла ску из опа сне згра де др жав
не без бед но сти, нео ства ре ни пе сник са згу жва ном ше
шир чи ном на гла ви иша ра ној бо ра ма. 

Пред ве че, мо же мо га ви де ти у тре нер ци ка ко трч
ка ра уз оба лу или та кав од ла зи на шах у обли жњу со

ко ла ну где је унај мио ду го ко сог ша хи сту ко ји га, зве че
ћи ве штач ком ви ли цом, учи нај бо љим за вр шни ца ма. 
Кад је у ла га ној шет њи, уме и да се сну жди у про ла зу, 
то бож убри жи и су зу по ка же за све што је то ку да на у 
за тег ну том оде лу и кра ва ти зло ра дио. Је ца ју ћи соп шта
ва да ће све сво је књи ге спа ли ти.

Гла сом Бе ри је, Жбир је ре као глав ном Џу га шви ли ју 
да је из ја ва о ко ле ги с по сла пред бо гом и на ро дом исти
ни та. Ли чи ло је да до гро ба не ће раз ме ни ти реч с ли
фе ро ва ним дру гом. Али већ с пр вим мра ком, ви де смо, 
Жбир је на ку по вао да нај ске по кло не и до пе љао до ста
на сво га при ја ши на. 

Не ка пун це гер го во ри о ми ло сти и по ка ја њу. До шло 
вре ме но вих вер ни ка све за них с по ли ти ком. Та ко се 
пе ре ду ша и ку пу је опрост не ба. Пун це гер на вра ти ма 
ко ле ге оси гу ра ће ко смич ку рав но те жу де ла и не де ла. 
Да ће пра во Жби ру да на ста ви да бр ља и, већ ко ли ко 
су тра, опа тр не но ву жр тву иза ле ђа. И њој ће, ако про
це ни, на пра сно до не ти це гер пун да ро ва и по бе ћи. Или 
ће жр тву, срет не ли је на ули ци, за ди ха но по здра ви ти 
и по жа ли ти се на ви сок ше ћер у кр ви.

Та ко жи ви и бр ло че на ово ме све ту Жбир Кра длов. 
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Рај ко је од не куд из сре ди шње Бо сне, из кра ја где 
шар ги ја и саз ве ко ви ма це па ју ду шу на три по ло ви не. 
Ра но се од мет нуо у шко ле и ус пео чак да док то ри ра у 
обла сти фи зи ке. Пре да вао је и у све ту, али се вра тио у 
град на Ду на ву где је био по чео сту ди је. Имао је сво је 
раз ло ге. Ту му је сту дент ска мен за оста ла не за бо рав
ним пе ри о дом жи во та. Али, сад ни је има ло сми сла да 
се у њој по ја вљу је, ма да су га по не кад ви ђа ли ма ски
ра ног ка ко кри шом узи ма ку ва не мр кву и гра шак.

Рај ко ста ну је у га ра жи фа кул те та, ме ђу ауто мо би ли
ма, у не кој вр сти оста ве, у мра ку, ту где су ме тле и алат 
је ди ни са го вор ни ци. Ту је сме стио ће бе на ће бе, ја стук 
и не што дро ња вог ве ша. Хр па књи га ли чи пре на тек 
ис це па ну го ми лу др ва, сва је на ба ца на и ис пре ту ра на, 
али Рај ко тач но зна где се ко ји на слов на ла зи. 

Де кан фа кул те та је по ку ша вао да га исе ли из хлад
не га ра же, чак су му обез бе ди ли и стан у бли зи ни сту
дент ског гра да. Зва ли су и по ли ци ју да га на си лу пре
по до би, да га уба ци под но ви кров. Али, Рај ко је ин си
стри рао да тај та мо стан до де ле по ро ди ци из Ма гла ја, 
ње го вим бив шим ком ши ја ма, фа ми ли ји из де тињ ства 
што је жи ве ла на су сед ном има њу са ко јег су про те ра
ни ба ра жном паљ бом но вог гра ђан ског ра та. Пе то го
ди шњи де чак из те по ро ди це по стао је сед за јед ну 
ноћ кад је ви део ка ко му ро ђе ни отац па да са ко ња у 
тр ку, по ко шен ме ци ма из со кач ког жбу ња. 

Дан је, да кле, по чео ла га ним ве тром, мо гло би се 
ка за ти по ве тар цем. Као деч јом ру ком, ми ло вао је Рај
ко ву за пу сте лу ко су док је из ла зио не и спа ван из га ра
же по до ру чак. Он да је ве тар оја чао, по чео да уви ја 
као слам ке гра не окол ног др ве ћа. Кро шње су ли чи ле 

ПРО ФЕ СОР СКА 

Има да на ка да ве тар ду не пре ко сва ке ме ре па се 
чо век ус пла хи ри, по гле да у там не обла ке што се ко ме
ша ју по пут утро бе мо ра и по ми сли да ће се и са ма зе
мља за тре сти. Је дан та кав дан по се тио је Рај ков жи вот 
док је жу рио по врућ бу рек на кра ју ули це. Рај ко ра ди 
као про фе сор на при род нома те ма тич ком фа кул те ту.

Не у ре дан, ма ло је ка за ти – раш чу пан, пр љав, од ве
за них ци пе ла, раз др ље не кр за ве ко шу љи це и ста рог 
не ис пе гла ног са коа. Згу жва не пан та ло не мла те око крат
ких и мр ша вих но гу. Свет се чу ди ка ко је уоп ште мо гу
ће да та кав чо век пре да је сту ден ти ма ко ји су, ето, на
ви кли па га по ре де и с Ајн штај ном. То су оне при ли ке 
ка да љу ди по ми сле да је ге ни је у њи хо вој бли зи ни, кад 
га по из гле ду и не у о би ча је ном по на ша њу по ре де са 
ве ли ка ни ма.

Кад су га пр ви пут ви де ли, сту ден ти су пра сну ли у 
смех, али, ка ко је вре ме про ла зи ло, ува жа ва ли га као 
нај ум ни јег пре да ва ча што уз фор му ле и јед на чи не пре
до ча ва жи вот у анег до та ма, ша ли се на соп стве ни ра
чун, по ма же за те че ном сту ден ту да од го во ри на те шка 
пи та ња. Рај ко је др жао до то га шта сту ден ти ми сле о 
ње му. Во лео их је и жи вео за њих. Они су му, уства ри, 
би ли по ро ди ца, ни ког ни је имао. 
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на усу ка не сук ње на јед но но гим ле по ти ца ма, ко је ће 
сва ког тре нут ка од ле те ти у про стор ка ре ци. Ни је се 
за вр ши ло на то ме, ве тар је не ви ђе ном си лом до те рао 
тма сте обла чи не из ко јих је љуљ нуo густ пљу сак са ле
дом, а олу ја ски да ла цре по ве и ло ми ла др ве ће, јед но 
иш чу па ла и оте ра ла низ бу ле вар до ис под мо ста. По
ди гла је и Рај ка, уба ци ла га као ивер у кро шњу нај ве ћег 
ста бла што се оти ма ло уда ри ма ве тру шти не. Ли чи ло је 
да ће смак све та. Рај кан се при кле штио у ра шље го ле
мог др ве та, ухва тио се за де бло као де те за мај чи ну 
но гу. 

На јед ном, све се сми ри ло, обла ци не ста ли, сун це 
оба сја ло град. Си ла зе ћи са ста бла, Рај ко је псо вао олу
ју и пи пао те ло. Иона ко не у ре дан, сад му је и ка пут био 
ис це пан на ле ђи ма, јед на ци пе ла спа ла – и то са ча ра
пом, три пут је из гле дао ло ши је не го уоби ча је но. Имао 
је ожиљ ке на ли цу, на на дла ни ци ско ро бра зго ти ну. О 
чво ру ги на те ме ну да и не го во рим.

Про ду жио је до бу рег џи ни це – и имао шта да ви ди. 
По лу па на вра та и про зо ри – па рам пар чад ста кла, бу
рек, пи те, ки фле и ко ла чи у не ка квој кор пи од пру ћа 
на по ду, свуд уоко ло раз ба ца не ви љу шке и но же ви, 
сал ве те и ке се, по лу па ни та њи ри и ча ше на ули ци. Га
зда и две рад ни це про кли њу не вре ме, псу ју и рен да ју 
све по спи ску, га ла ме на Рај ка – не ра де с му ште ри ја ма 
док не сре де ру свај. Али, Рај ко на ва лио да узме бу рек, 
хо ће и го то во, гла дан је, умре ће ако ни шта не по је де.

Рад ни ца, пла ву шан ка тан ких но гу и ве ли ких си са што 
ли че на на пу пе ло те сто за свад бе ни ру чак, бе сно му 
да де ки флу, она ко без па пи ра, без ке се. Бу рек је ма сан, 
ми сли она, ни је за го ли длан – ки фла је су ва па мо же. 

Рај ко не ће ки флу, на ва љу је да згра би бу рек, ки ди ше на 
кор пу и ру ка ма за хва та по њој, пре вр ће, из ба цу је, тра
жи бу рек са си ром. На ђе је дан, од мах га згра би, уде ну 
па пир ну нов ча ни цу у жен ска пр са и, не че ка ју ћи ку
сур, за жди на пре да ва ње. А сту де на та – ни по ла са ле. 
Пре при ча ва ју где се ко за де сио у вре ме олу је. Увек је 
пу но кад Рај ко бе се ди и цр та по та бли, кад ру ке упр ља
не кре дом та ре о бе дра. 

Про фе сор је го во рио о на нотех но ло ги ји, но вом чу ду 
чо ве чан ства. То је сту ден те за ни ма ло, гу та ли су сва ку 
реч. Рај кан је ва дио из џе па де ли ће бу ре ка и мљац као 
при ча ју ћи све ин три гант ни је и за но сни је. Још по ла бу
ре ка у џе пу; мо гло би се прет по ста ви ти да ће то ли ко 
пре да ва ње да тра је. Али то ни је ме ра за Рај ка, ка ко би 
не ис ку сни ји по сма трач по ми слио. Пре да ва чу је на ма
хо ве сла ђа реч ко ју из го ва ра, сав је у еро су при че, за
бо ра ви на бу рек ма да му је ма сна ру ка и да ље у џе пу. 

Сту ден ти су већ би ли на ви кли на чу да с Рај ком, сви
кли на чо ве чуљ ка про сјач ког из гле да, увек глад ног и 
ри та вог, бле ду ња вог и по па ра ног. Не ста јао им је из ви
ди ка док је при чао не ве ро ват не ства ри и кро јио ви зи
је ка квих не ма ни у нај фан та стич ни јим фил мо ви ма. А 
то да ли је де бу рек или не, ни је би ло ва жно, то ни ко 
ни је при ме ћи вао. Пре да ва ње на ма ко ју те му пот пу но 
би их хип но ти са ло, од во ди ло у не ки па ра лел ни свет, у 
слат ку нир ва ну не по сто ја ња. За тво ре них очи ју, отво
ре них уста, об не ви де ли као у сну, слу ша ли су ме ло ди ју 
Рај ко вих ре чи, на се ља ва ли про стор ње го вих при ча и 
– леб де ли. Сту ден ти си ли чи ли на за до вољ ну си сан чад 
ко ју мај ка до ји, на бе бе што ужи ва ју у зву ку ћап ћа ња 
на то плим си са ма. 
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Не би ова ска ска има ла сми сла да про фе сор Рај ко 
ни је од лу чио да се же ни. О то ме се с не ве ри цом шу
шка ло ме ђу сту ден ти ма. Не ко би по ми слио да се Рај ко 
ни кад не ће оже ни ти, да упра во та кав ка кав је ли чи на 
школ ски при мер не же њена уч ни ка. Али, не ле зи ђа во
ле, Рај кан је и му шко, ни је тај за бо ра вио сво ју пол ну 
при пад ност, ни је се од ре као ин тим них на сла да ко јих, 
исти на, ни је имао мно го или се, пак, ни је зна ло за њих. 
Не ки би по ми сли ли да је хо мо сек су а лац – ни је. Ко је 
ње го ва иза бра ни ца? 

Мо жда би не у пу ћен чо век по ми слио да је Рај ко ода
брао не ку сту дент ки њу. Има, хва ла Бо гу, ле пих и па
мет них, чуд но оде ве них, ко кет них по кре та и на ми ри
са них. Ух, ка кви су ти цу ре ци што хи та ју као пу но крв не 
же не! Не ке га обо жа ва ју, не ке у ње му ви де ју ро ди вог 
стри ца или оца, дру ге, пак, сма тра ју да је ча ро бан – као 
из ка кве бај ке па ту љак; шта па ту љак, ма див, Го ли јат 
егле на, џи нов ски Де мо стен што за но сно при ча скри
ва ју ћи па суљ у усти ма. Не ке сту дент ки ње би га ра до за 
ру ку из ве ле у шет њу крај Ду на ва. Не ћу по ме ну ти оне 
рет ке што се гну ша ју и ње га и ње го вих пре да ва ња. Но, 
ва жно је ка за ти, не ће Рај ко сво је сту дент ки ње ни за 
флерт, по го то во не за же нид бу, о то ме не ма ни го во ра. 
То су ње го ва де ца.

Ипак, ве ро ва ли или не, оже ни ће се јед ном бив шом 
сту дент ки њом – али оном ко ја је с њим сту ди ра ла. Оном 
из ба нат ског кра ја, тик уз ру мун ску гра ни цу, на уч ни цом 
у ки ка ма на ма шну, сад је и члан јед не свет ске ака де
ми је хе миј ских на у ка. Е, та Ју ли ја уда ла се од мах по сле 
фа кул те та за њи хо вог про фе со ра Ру дол фа ко ји је обо
жа вао сту дент ки ње. Знао је да на миг не на ча су, то сви 

при ме те, али не осу ђу ју, Ру долф то чи ни не ка ко спон
та но, и за ба вљач ки, као и да ни је треп нуо с на ме ром 
да се удва ра. Сма тра ло се да су то сим па тич ни ге го ви 
кли мак те рич ног Ру дол фапро фе и да не ма опа сно сти 
по бру цо шки ње. Ме ђу тим, Ру ки, та ко су га зва ли, од лу
чио да се оже ни та да мла ђу шном Ју ли јом, јер леп ше од 
ње не бе ше. Нај у ред ни ја де вој ка, ис пе гла на и ми ри сна, 
у па стел ним бо ја ма ха љи на и ка пу ти ћа, су ка ња и крат
ких пан та ло на, као да је с по чет ка два де се тог ве ка, ди
сци пли но ва на по пут мла дог вој ни ка. А но ге – као у зла ту 
ли ве не, да пад неш на гу зу кад их ви диш ка ко се за но
сно пре пли ћу док пре ла зе ули цу на зе ле но све тло. 

И Рај ко је био за љу бљен у њу – смрт но. Зна ла је то 
и Ју ли ја, али ни је ма ри ла, му шкар ци је ни су пу но за ни
ма ли, на у ка јој је све. То је онај тип же не што ма шта о 
фор му ла ма и ре ше њи ма ма те ма тич ких јед на чи на са 
не ко ли ко не по зна тих. Мо жеш и цвет да јој по кло ниш, 
она ће бро ја ти ла ти це и по мно жи ти их с бро јем тр но
ва на гран чи ци. Та ква је ро ђе на, али за око ле па да 
леп ша не мо же би ти. И то је мај ка ро ди ла. Ни је од оних 
кри во но сих на уч ни ца што би за члан ство у ака де ми ји 
про да ле оче во има ње. 

Мла да је Ју ли ја по че ла да од ла зи у Ру дол фов ка би
нет и, на ив на, упа ла у му шке кан џе ко ји ма ни је зна ла 
за ко не. Ста ри ли сац ју је обр ла тио и при ви као на сво је 
до ди ре и по љуп це уз чо ко ла ду. Тај но су од ла зи ли у хо
те ле, и ов де, али и у дру ге гра до ве, да ле ко и пре да ле ко, 
та мо где су се одр жа ва ли сим по зи ју ми и Ру дол фо ва до
пун ска пре да ва ња. Ју ли ја је с њим об и гра ла по ла све
та. Ни је би ло дру ге, уда ла се и – ро ди ла му тро је де це, 
јед но дру гом до уве та. 

135134

НЕНАД
ГРУЈИЧИЋ

приче
романезапричезаприче



Као што се да ло прет по ста ви ти, Ру долф ни је био чо
век кућ ног пра га, ва рао је Ју ли ју, сва ка но ва ге не ра ци ја 
сту дент ки ња до но си ла му је но ву сим па ти ју, ни је мо
гао одо ле ти. Ка ко је Ју ли ја оста ја ла труд ном, Ру долф је 
то ко ри стио – и не ку од сту дент ки ња во дио на пу то ва
ња. По на шао се као да ни је оже њен и да не ма де цу. То 
су при ме ти ли мно ги, ни је се мо гло са кри ти од уро кљи
вог све та. И Ју ли ја је то ви де ла, па ти ла ме ња ју ћи де ци 
мо кре пе ле не. Али, шта да ра ди, мај чин ски ин стинк ти 
су јој за ве за ли љут њу на му жа. На уч ни по сло ви спа са
ва ли су Ју ли ју од раз во да, об на вља ли јој сна гу, жи ве ла 
је за де цу и пре да ва ња на фа кул те ту.

Али, ни шта ни је за сва вре ме на, па та ко ни тај брак. 
Јед ног ју тра, гле да ју ћи сво је ту га љи во ли це у огле да лу, 
Ју ли ја је од лу чи ла да раз врг не за јед ни цу с Ру дол фом. 
Рђав је и не под но шљив, ви ше ни је мо гла тр пе ти ве сти 
о не бро је ним шва лер ским из ле ти ма. И док је Ру долф 
још спа вао у со би одво је ној од ње не, Ју ли ја је, пу шта ју
ћи во ду у кућ ном то а ле ту, до би ла сна гу да та ко бу де и 
ни ка ко друк чи је. По ку пи ла де цу и по бе гла мај ци на са
лаш. Ба ка с ак цен том ко ји ву че на ста ре ма ђар ске пе
сме, уме ла је с не ста шном де цом, с пат ка ма и гу ска ма. 
Са лаш је са лаш, ту ле та и зи ме ли че на сли ков ни це. 

Ју ли ја је има ла но ви ри там жи во та. Ру долф по стао 
љу бо мо ран на сва ки њен ко рак. Рас пи ти вао се код сту
де на та где је и шта ра ди, да ли се спан ђа ла с не ким. Ју
ли ја је пре да ва ла ор ган ску хе ми ју на Рај ко вом фа кул
те ту. И да ље уред на у склад но скро је ној оде ћи и но вој 
обу ћи, на пир ли та на као да ма из нај ви ших ре до ва. Она 
и не зна да се Рај ко упра во због ње та ко за пу стио, спао 

на дроњ ке и кло шар ски из глед, са мо што ни је пре ту
рао сме ће по кон теј не ри ма. 

Све у све му, да скра тим, Рај ко и Ју ли ја су се спан ђа ли. 
Он је на по кон до че као да му се оства ри ка кавта кав сан, 
а она да ко ли кото ли ко за ле чи брач не по де ро ти не. 
Ни су Рај ку сме та ла ни ње на де ца, ни то што Ју ли ја ви ше 
ни је као не кад згод на, што га и да ље суд бин ски не во ли 
– ва жно је би ло да је у ње го вој бли зи ни.

И она је не што но во на у чи ла. Ро ди ти тро је де це па се 
раз ве сти, а не по ста ти му дри јом, где то има? Па мет на 
же на на куб. Хте ла је да из ме ни што шта. За инат Ру дол
фу, ушла је с Рај ком у при чу. А Рај ко и она, опет, дри
бла ли су јед но дру го на по све нео би чан на чин. Ни је то 
дри бла ње као код оста лог све та – не ма ту фи них за зу
би ца, да све бу де сла ђу шно и ду хо ви то, да се на сме ју 
или за гр ле по сле љу би ча стих сва ђи ца. Не, дру га је то 
му стра љу бав ног му ва ња.

Рај ко за ку ца на вра та Ју ли ји ног ка би не та, а она отво
ри и ка же да сад има по сла, да не мо же да раз го ва ра, 
не ка до ђе су тра. А не ми сли баш та ко – не ка вр ста на
уч не так ти ке у за по чи ња њу љу бав не ве зе. Он – су тра 
на вра та, она исто. Тек пе ти или ше сти пут при ми ла би 
га у ка би нет. Рај ко би пр во ћу тао сто је ћи, као да је раз
био те глу џе ма, а он да на гло клек нуо и љу био ње ну 
обу ћу и но ге. У ис ку ше њу да га млат не но гом у ла бр њу, 
Ју ли ја се гор ди ла, пу шта ла га да лиц ка и цмо ли. Док је 
ми ло вао ње не чи зме, Ју ли ја је ис пра вља ла сту дент ске 
кон трол не ра до ве. 

По ку њен као де те у мор нар ским крат ким пан та ло
на ма кад до би је ши бу пре ко гу зе због па ра дај зом ука
ља них уста, Рај ко је раз ми шљао шта да учи ни и при до
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би је Ју ли ју за сва вре ме на. Ду го га не би би ло код Ју
ли је, да ни ма. Тад би се она, ка ко то већ би ва, ус па ли ла, 
скок ну ла до ње го вог ка би не та на чи јим вра ти ма ни је 
би ло име на. Он би по сту пио исто, ни је пу штао уну тра, 
са мо би иза за тво ре не бра ве про зу кло вик нуо да сад 
не мо же ни ког да при ми, ра ди нео д ло жне ства ри. 

Ју ли ја на вра ћа ла су тра дан, и опет – су тра дан. Умео 
је Рај ко да за тег не ствар до кра ја, да јој се све ти као ка
кав нам ћо ра сти тип. Ћу тао док би лу па ла шти клом у 
вра та. Кад би на по кон ушла у ње гов ка би нет, оче ки ва
ло би се да ће му, као пан дан све му, ли за ти ци пе ле или 
ру кав, би ло шта. Али, ко да љу би та ко пр ља ву обу ћу и 
оде ћу. Се ла би у ћо шак на не ка кву кри ву сто ли чи цу без 
на сло на и упи та ла: Ко си ти?

Рај ко би оста вио па пи ре, отва рао се као де чак, при
чао ка ко је био за љу бљен у јед ну ко ле ги ни цу, хтео да 
ско чи с мо ста, а она, авај, уда ла се за дру гог. При чао је 
то већ не ко ји пут. Ју ли ја би се чу ди ла што је не гле да у 
очи. А он при ча ли при ча, пра ви се као да је и сâм не ко 
дру ги. На ста вљао би при чу Рај ко да је та та мо не ка ро
ди ла тро је де це, да се на по кон раз ве ла и да је оти шла 
ко зна где. Ех, кад би знао где је? Сме шка ју ћи се, Ју ли ја 
би на пу сти ла ка би нет.

И та ко из ме се ца у ме сец, све док Ју ли ја ни је љу ти то 
упи та ла: Хо ћеш ли ти да се же ниш мно ме или не ћеш? 
Хо ћу, ре као је упла шен. Ју ли ја ви ше ни је ула зи ла у ње
гов ка би нет. Ни он ни је за ла зио код ње. Че ка ли су ни 
са ми не зна ју шта. Као да се све до га ђа ло дру ги ма. 

Ве тро ви су на но во ди за ли кро во ве и ло ма та ли кро
шње. Жи вот га бе љао сво јим ур ви на ма. Го ди шња до ба 
до но си ла при род не мéне, а њих дво је лу до за о ши ја ва ли 

од нос. Рај ко ни ка ко да по ву че кон кре тан по тез, а ни 
она, бо ме, обо је се уву кли у сво је ка при це. А стà ре ли 
ста ре, оч ни кап ци, уз сле по оч ни це, па да ју све ни же и 
ни же. Сту ден ти при ме ти ли да ни пре да ва ња ни су као 
ра ни је, по ста ла тму ла и збр за на, без на дах ну те бо је и 
зву ка. 

Про ти ца ли су, ка жем, да ни и не де ље, ме се ци зу ја ли 
као бум ба ри, го ди на за го ди ном хва та ла се по пут па у
чи не на ли ци ма глав них ју на ка. У том све му, бив ши Ју ли
јин муж умре. Она с де цом – на са хра ну, ту био и Рај ко. 
На шмин ка них ви ли ца за те кле се и сил не Ру дол фо ве љу
бав ни це. Не ке с ма ра ми цом на но су пла ка ле, дру ге се 
чу дом чу ди ле ко ли ко ли је то по кој ник ра до дај ки имао. 
На са хра ни не би све ште ни ка, са мо „ли ме на гла зба” и 
го вор до по ла. Ду ну ве тар и рас ту ри скуп, на бр зи ну уко
па ше не кр ште ног Ру дол фа.

Ју ли ја и Рај ко – не раз двој ни, кроз но ви жи вот. Су
сре ћу их на оба ли по ред же ле знич ке ста ни це, у по сла
сти чар ни ци, на пи ја ци, у по зо ри шту, где све не – сре
ћан пар. Рај ко об у чен у чи сту и но ву оде ћу, ца кле ћи 
сре ђе них ци пе ла, оче шљан и на ми ри сан, сва ко дуг ме 
на сво ме ме сту. Чо век за при мер. А Ју ли ја, за пу ште на 
и не и спа ва на, пр ља ве обу ће са рав ним и ижу ља ним 
пе та ма, сман др ља них ча ра па на зба ба ним згло бо ви ма 
што при кри ва ју да је не кад би ла ле па. 

За њи ма се окре ћу бив ши сту ден ти и сме ју, не ки до
ба цу ју. По не ко се осме ли па их цим не и по ву че за оде ћу. 
Не ма ре Рај ко и Ју ли ја. На ма хо ве де лу ју као стран ци 
јед но дру гом, али се не одва ја ју. Чу до у гра ду ја ких ве
тро ва и ки ша. Обрт ка кав се и у књи га ма рет ко на ђе.

Еј, жи во те, ста ра при чо!
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ПРО МО ЦИ ЈА

У пре пу ној са ли на дру гом спра ту по зна те књи жа ре 
у пре сто ни ци, чуд на во ди тељ ка је из не на да пре ки ну
ла Ог ње нов го вор о Ви о ле ти ној књи зи. Ре кла му да не 
пре при ча ва ро ман, јер пу бли ка не ће ку пи ти књи гу. 
Ве о ма ис ку сан у јав ним про мо ци ја ма ове вр сте, као да 
ни шта ни је би ло, Ог њен се ма ло брец нуо и на ста вио 
да го во ри о љу бав ном ро ма ну у ко јем је глав на ју на ки
ња има ла фа тал не ве зе са дво ји цом све ште ни ка раз ли
чи тих кон фе си ја. 

Ме ђу тим, во ди тељ ка, ко ја се та ко ђе ба ви не ка квим 
пи са њем, а уз то је и та ко зва ни ме на џер из да вач ке ку ће, 
опет је до ба ци ла иза Ог ње но вих ле ђа да скра ти, јер је 
са ла пре пу на и љу ди не мо гу да сто је. Сад већ озбиљ
ни је так нут, а да не би ли чи ло на гор до оправ да ва ње, 
Ог њен је ре као да мо ра украт ко да пре до чи два основ
на прав ца фа бу ле и да без то га пу бли ци не ће би ти ја
сно о че му је у књи зи реч. По том ће из ве сти за кљу чак 
о умет нич ком до ме ти ма књи ге, о стил скоје зич кој екви
ли бри сти ци и, на рав но, о је дин стве но сти те ме.

С де сне стра не са ле где је пу бли ка за и ста и ста ја ла, 
је дан тму ли жен ски ста ри ји глас је по др жа вао во ди тељ
ки на до ба ци ва ња и тра жио да кри ти чар не об ја шња ва 
са др жај – да скра ти. У вра шки ду пли ра ној си ту а ци ји, 
Ог ње ну се сва шта мо та ло у гла ви док је при во дио кра ју 

сло во о Ви о ле ти ној књи ги Не моћ пре љу бе. По ми шљао 
је ка ко ни је тре ба ло да се ода зо ве и до ђе на про мо ци ју. 
Али на ста вио је да при ча по ве за но, као да га ни ко не 
оме та. 

Кад је оно мад Ви о ле та по зва ла Ог ње на да го во ри о 
ње ној књи зи, он је ре као да тог да ту ма не мо же, јер го
сту је у Ба ња лу ци. А он да је у до ко ли ци про чи тао ро ман 
и ви део да је за и ста до бар, рет ко уз бу дљив и кул ти ви са
но на пи сан. У ме ђу вре ме ну су до ма ћи ни из Ба ња лу ке 
про ме ни ли тер мин, и Ог њен се од мах ја вио Ви о ле ти 
да би ипак мо гао да го во ри о ње ном ро ма ну ко ји му се 
истин ски до пао. Ви о ле та се об ра до ва ла као де те, јер 
јој је би ло ста ло да Ог њен го во ри. Он је по зна ти пи сац 
ко ји по по тре би на сту па и као кри ти чар, об ја вио је и 
пар књи га есе ја. О Ви о ле ти ним књи га ма до сад су го
во ри ли углав ном ама те ри, тек по не ки про фе си о нал ни 
пи сац. Ви о ле та је нео бич на же на, да ро ви та и пу на жи во
та. Уз то, ве о ма ле па, чак не сва ки да шње. Иако има пре
ко пе де сет го ди на, у њој су бри де ли тра го ви не ви ђе не 
жен ске чул но сти. Чак ни шмин ка ко ју упо тре бља ва у 
ве ли ким ко ли чи на ма ни је са кри ла при род не тра го ве 
бо жан ског ру ко пи са ле по те на ли цу.

Ми кро фон је био по ста вљен с де сна ис пред сто ла. 
Ог њен во ли да го во ри сто је ћи. И док је при во дио кра ју 
сво ју реч о ро ма ну, во ди тељ ка је, уз по др шку ме мљи вог 
гла са из пу бли ке, тре ћи пут тра жи ла да из ла га ње бу де 
пре ки ну то. Сад већ из нер ви ран, а да се то и да ље ни је 
ви де ло го лим оком, ре као је да ће ро ман би ти ку по ван 
ве че рас упра во за то што он го во ри та ко ка ко го во ри.

Чув ши гро мо гла сан апла уз по сле Ог ње но вог на сту
па, во ди тељ ка је на гла ше но по че ла да му се из ви ња ва. 
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То је би ло то ли ко на пад но да ни ка ко ни је би ло у са гла
сју са ње ним прет ход ним по на ша њем. Вра тио се до сто
ла, сео по ред дво је глу ма ца и аутор ке, ко ји су не мо про
ма тра ли шта се зби ва. Ово му се ни кад ни је до го ди ло, 
то да га мо де ра тор ка про гра ма убр за ва и пре ки да, да 
га, у ства ри, по ни жа ва. А да ни ма га је, по сле ње го вог 
до го во ра са Ви о ле том, зва ла љу ба зно да љу ба зни је не 
мо же би ти, пред ста вља ла се као спо соб на ме на џер ка, 
чак је у сво јим меј ло ви ма по ка зи ва ла зрн це жен ске ко
кет но сти ко ја при хва та ком пли мен те и че ка да се му
шка рац поч не ди рект но удва ра ти. 

По зна та глу ми ца је трач ком ис ку сног ока да ла по
др шку Ог ње ну у тре ну кад му је Ви о ле та за сто лом пру
жи ла ру ку осе ћа ју ћи се и са ма по ме те но. Ог њен је се
део као ка мен, не по мич но по сма трао пу бли ку ко ја је 
већ би ла за жа ре на нео бич ним и на глим обр том на са
мом по чет ку про мо ци је. На и ме, пре Ог ње на, крат ке 
фраг мен те су про чи та ли глум ци, упра во оне де ло ве на 
ко је се Ог њен сво јом реч ју на ста вио. Али, во ди тељ ка 
је, из не ких са мо њој зна них раз ло га, хте ла да про мо
ци ја про ђе што пре, чак не у о би ча је но бр зо. Би ло је то 
не ве ро ват но с об зи ром да је при сти гло мно го све та 
ко ји зна ка ко те ку књи жев не ве че ри, и да је ло гич но 
да се чак за мет не и раз го вор са та ко број ном пу бли
ком, да про мо ци ја те че док год је при јат но и жи во. Тим 
пре што је аутор ка цео сат на ула зу у књи жа ру пот пи
си ва ла при мер ке књи ге. 

Про мо ци ја је тра ја ла мно го кра ће не го уоби ча је но. 
И то уз не ка кво озву че ње са три ми кро фо на, као на кон
цер ту. Му зич ко ис ку ство во ди тељ ке, не где је то пре 
по чет ка Ог њен на чук нуо, на ве ло ју је да ин ста ли ра 

звуч ник као да је про грам на отво ре ном про сто ру. Ка жу 
да је би ла рокпе ва чи ца, не мир на де вој ка из пред гра
ђа, сад јој је већ че тр де се так го ди на. Ви ди се да ни је 
баш нај вич ни ја про гра ми ма где го ла реч ца ру је. То се 
мо гло за кљу чи ти и по по љуп цу са ти пом ко ји је пре про
гра ма, са још јед ним мла ђим чо ве ком, до нео тех нич ку 
си ле си ју за озву че ње. По љу би ли су се као клин ци пред 
би ном на ко јој ће на сту пи ти „Би је ло дуг ме”.

Са ули це је све вре ме до пи ра ла не ка ква бр за и пре
гла сна му зи ка. У том по гле ду, озву че ње у књи жа ри је 
до бро до шло. Био је та ко зва ни „Дан за љу бље них” па је 
сва ки ме ше тар у гра ду гле дао да на пра ви не ка кву му зич
ку те згу и, уз про да ју пра знич них ади ђа ра и сва ко вр сних 
сва шта ри ја, за ра ди но вац. Глу ми ца је Ог ње ну ка сни је 
ре кла да јој је сме та ла пре гла сна му зи ка из ва на, али је 
ста ло же но, као ста ри вук сце не, про чи та ла свој део. 

„Дан за љу бље них” – а из ме ди ја гру ва ју ве сти о Ко
со ву, о на сил ној не за ви сно сти, о тра ге ди ји ан тич ких 
раз ме ра. На ша вла да оштро ре а го ва ла на аме рич ке и 
европ ске на ср та је, при ско чио у по моћ и Пу тин да бра ни 
Ср би ју, оштро и јет ко, као ни кад до сад, све бри ди од 
по ли тич ки на е лек три са ног пла не тар ног до га ђа ја. Баш 
се на шао дан за збр ку у гла ва ма и ду ша ма на па ће них 
љу ди. И, сад још, мо лим ја те бе ле по, та мо не где, у не
ка квој књи жа ри, про мо ци ја књи ге Не моћ пре љу бе.

Ог њен се ни је по слу жио по ну ђе ним сен дви чи ма и 
пи ћем на кок те лу ко ји је, та ко ђе, у тет кин ској јур ња ви 
при ре ди ла мо де ра тор ка. То су они кок те ли за ко је чу је 
пу бли ка па до ђе у по ве ћа ном бро ју да ха ла пљи во ча
ла брц не и по пи је не што. Има ту и пре глад не лих ба ба и 
ста ра ца, и син ди кал них до бро во ља ца и лу та ли ца. Би ло 
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је не ко ли ко тац ни по Ог ње но вој про це ни: сред њо
школ ски тип за ку ске, као да је не чи ји ро ђен дан у раз
ре ду, и све су ча ском ис пра жње не. Та ко се и пу бли ка 
ра зи ла зи ла. Глу ми ца је жу ри ла, љу ба зно је пре ба ци ла 
још ко ју реч с Ог ње ном ни шта не ко мен та ри шу ћи, јер 
јој је, очи глед но, би ло и са мој не при јат но да се та ко 
не што не при ме ре но мо гло до го ди ти. Ње но огром но 
ис ку ство на ла га ло је на про сто да пре ћу ти ин ци дент и 
по жу ри на про бу у по зо ри шту на тр гу.

Ви о ле та је би ла за у зе та пот пи си ва њем пре о ста лих 
књи га, а Ог њен кру жио с ру ка ма у џе по ви ма по све пра
зни јој са ли. Во ди тељ ка му је при шла и то ном уз бу ђе не 
би зни смен ке по но ви ла да је у са ли би ло то пло па је мо
ра ла да по жу ру је ње го во сло во, те да ни је до бро да у 
та квим и слич ним окол но сти ма про мо ци ја ду го тра је. 
Он јој је ре као да уоп ште ни је то пло у књи жа ри, да је 
про мо ци ја мо гла да по тра је нај ма ње још по ла са та без 
ика квих про бле ма, на про тив. Она упор но на ста вља ла 
да је та ко мо ра ло да бу де и – тач ка. На гло је отр ча ла до 
за ру ме не ле гру пи це ко ја је до вр ша ва ла школ ске сен
дви че и пре о ста ло пи ће. Ту је ма ло ко ке ти ра ла на јед
ној пе ти ши ље ћи сво је ли це у не ка кву гри ма су то бож 
успе шне же не. Као да ју је, уза све, пре пла вио вул кан
ски хор мо нал ни та лас. И, као да је не ког че ка ла? Исти
на, на про мо ци ју, без об ја шње ња, иако је на ја вљен, ни је 
до шао опер ски пе вач, а ни је би ло ни пој ца из вор них 
пе са ма, та ко је во ди тељ ка би ла за ми сли ла про грам. 
Књи жев но ве че је, да кле, мо гло да тра је и те ка ко ду
же, бар за ми ну та жу на сту па ове дво ји це.

Ог ње ну су при шле две мла ђе де вој ке и че сти та ле, 
на гла си ле да је ја ко до бро што се до та као и са др жа ја, 

јер кри ти ча ри обич но уоп шта ва ју и те о ре ти шу, фи ло
зо фи ра ју, ре кла је јед на, па пу бли ка не зна о че му је у 
књи зи реч. Је дан ста ри ји го спо дин, та ко ђе, чвр сто му 
је стег нуо ру ку, а да ма са злат ним че шљем у пла вој 
пун ђи ре кла да је оду ше вље на, јер је од Ог ње на чу ла 
ре че ни цу о зе маљ ској љу ба ви као ан ђе лу и де мо ну. 
Би ло му је дра го да су и дру ги раз у ме ли свр хо ви тост 
ње го вог сло ва о књи зи. Од лу чио је да ти хо не ста не, 
јед но став но, да оде и не ја ви се ни ком. 

Ла га но је си шао низ сте пе ни це и кре нуо ка из ла зу. 
При шла му је там но пу та ле па же на и ре кла да чи та ње
го ве есе је у „Кул тур ном до дат ку” и да је због ње га до
шла на про мо ци ју. О, и то га је оза ри ло! Пи тао ју је за 
име, па уз још ко ју при јат ну реч, рас та ли се у осме ху ко ји 
је мо гао по тра ја ти још за ко ји сплет ре че ни ца. Та ко осна
жен, кре нуо је ка ста ни ци. До Но вог Са да ће раз ми шља
ти о нео бич ној про мо ци ји, о обр ту. Сам се би је био дру
га чи ји, ово му се ни кад ни је до го ди ло. Сви га сма тра ју 
од лич ним бе сед ни ком. 

У си ла ску низ Зе ле ни ве нац, за зво нио му је мо бил
ни те ле фон. На ма лом екра ну је ви део Ви о ле ти но име. 
Ни је хтео да се ја ви, јед но став но, осе ћао се не ла год но 
и го ди ло му је да бу де да ле ко. Те ле фон је упор но зво нио 
и зво нио. Сео је у пр ви ауто бус, ни је би ло гу жве и угод
но се на ме стио у сто ли ци. Као рет ко кад, од го ва ра ла 
му је бри га на че лу, упи та ност ка ко се све то до го ди ло, 
и за што је уоп ште до ла зио на про мо ци ју. Пре ме тао је 
у гла ви све ни јан се све жег до га ђа ја ко јем, уства ри, још 
ни је крај. У том је опет за зво нио те ле фон. Ја вио се иако 
је ви део да је Ви о ле та. Не ка ко, сад му је би ло лак ше да 
је чу је, бус је већ уве ли ко ју рио ауто пу тем. Она је уз бу
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ђе но пи та ла где је, мо ли ла да се вра ти, да же ли са сво
јим Дра га ном да га во ди на ве че ру, да јој је ја ко жао 
што се то до го ди ло, да ни је мо гла ни шта учи ни ти, да се 
ни по што не љу ти на њу. Од го во рио је да не ма про бле
ма, и да ће о све му ра до по при ча ти кад се слег ну да ни.

Ви о ле та му је об ја сни ла да је во ди тељ ка жу ри ла, 
јер јој упра во ве че рас из Не мач ке до ла зио мо мак. Ка кве 
то ве зе има са јав ним до га ђа јем, као ошу рен упи тао је 
Ог њен, сад пот пу но уве рен да је имао по сла са ама
тер ком, осо бом ко ја во ли да се зо ве мо де ра тор, а да 
не уме да ар ти ку ли ше ни основ не ви до ве про то ко ла. 
Ни је до био ни пут ни тро шак, ни днев ни цу, ни хо но рар, 
ни шта... У ре ду, не мо ра ни шта од то га да бу де, ње му се 
за и ста до па ла Ви о ле ти на књи га и има при ли ка кад при
хва ти да на сту пи и без ди на ра, ни је увек би тан но вац. 
Али овај до га ђај је пре вр шио сва ку ме ру. Све то ре као 
је Ви о ле ти док га је по лу плач ним гла сом пре кли ња ла 
да се вра ти и да це лу не зго ду из бри шу ћа ска њем на 
ле пој ве че ри и пи ћу. Не, не мо гу, сад сам већ на по ла 
пу та, по на вљао је Ог њен и све ви ше рас ту жи вао Ви о
ле ту. За вр ши ли су раз го вор уз обе ћа ња да ће се уско
ро, што пре, ви де ти и све из гла ди ти. 

У екра ну те ле фон чи ћа ви део је знак да му се ја вља
ла и мо де ра тор ка док је раз го ва рао са Ви о ле том. У том 
је опет за зво нио те ле фон. Ја вио се Ви о ле тин Дра ган ког 
је Ог њен је два при ме тио, ма да му је по сле про мо ци је 
при шао и тај чо век, али ни је би ло нај ја сни је да ли је он 
са Ви о ле том у ика квој ве зи. Чо век би строг ли ца и сна
жне ви бра ци је. Он је та ко ђе мо лио, чак, и ку мио да се 
Ог њен вра ти, он ће, ево, до ћи аутом где год да се Ог њен 
на ла зи. Али, Ог њен је био упо ран, у ње му се раз ли ла 

по тре ба да бу де сâм и да на те на не раз ми шља о све му. 
На све мол бе, Ог њен је уљуд но уз вра ћао да ће би ти 
не ка но ва при ли ка и слич но, јед но став но, ни је га би ло 
мо гу ће на го во ри ти. Знао је Ог њен да мо жда и гре ши, 
баш би му го ди ла ска дар лиј ска ве че ра и ви но, али...

Ауто бус је је два из бе гао су дар. У су срет му је ишао 
те шки ка ми он. Као да је во зач био пи јан или луд, онај у 
ка ми о ну или овај, ни је мо гао да раз лу чи. А он да, још је
дан за дла ку су дар; цр ни ауто мо бил је пре ти цао ауто бус 
и уле тео у „ма ка зе” са ком би јем из су прот ног прав ца. 
Ог њен је по ми слио да је то мо жда ка зна што се ни је 
вра тио на ве че ру или је, пак, све на до ве за но, зло при
вла чи зло, та кав ва кат – су дар ан ђе о ског и де мон ског 
у „Да ну за љу бље них”. Чуо је на кри ви ни бе сни ко мен
тар шо фе ра са на кри вље ном ка пом на гла ви. 

Ка кота ко, бус је већ при сти зао у Но ви Сад кад је 
опет зврк нуо Ог ње нов те ле фон. Ја вља се Ви о ле та са 
ко мен та ром да ју је упра во по зва ла но ви нар ка др жав
не те ле ви зи ја ко ја је би ла на про мо ци ји, и ре кла да је 
Ог њен био от кро ве ње, да же ли с њим да пра ви по себ ну 
еми си ју на те му „Зе маљ ска љу бав – ан ђео или де мон”. 
То је она љуп ка пла ву ши ца што је ста ја ла крај ка ме ре с 
ле ве стра не, ис та кла je Ви о ле та, га ђа ју ћи Ог ње на у сла
бу тач ку, јер је зна ла да он и те ка ко пре по зна је ле пе 
же не. По но ви ла је да ће она и Дра ган до ћи у Но ви Сад 
да га ча сте. Би ће при ли ке, чу ће мо се, ја ћу вам се ја ви
ти, из го ва рао је већ умо ран при из ла ску из ауто бу са 
ко ји је упра во сти гао у ве тро ви ту па нон ску ноћ.
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КОМ ШИЈ СКА ПРИ ЧА

У на ме ри да пи шем но ви ро ман, па де ми на па мет 
је дан са на сло вом „Ту нел”, ко ји сам про на шао на та ва
ну ком ши је Кне же ви ћа. На мер но не по ми њем име пи
сца, јер ком ши ја ми је ва жни ји. На не ки на чин, сма трао 
сам да је он, Ми ле Кне же вић, аутор тог ро ма на. Са чу
ван, али, ви де ло се, про чи тан, и не ка ко, ме ни де ча ку, 
ро ман без ути ца ја на ствар ност, ли чио ми је на не ка
кво за бо ра вље но шти во. Тек сам про чи тао не ко ли ко 
ре че ни ца и оста вио га у стра ну, у сан дук са уред но сло
же ним ста рим го ди шти ма „Илу стро ва не По ли ти ке”. 

Обич но се мо же чу ти да су ли те рар ни уви ди ду бљи 
од исто риј ских. Да, али, исто ри ја има сво је па стор че, 
днев ну по ли ти ку ко ја ра ди за њу. Где је ту ме сто ли те
ра ту ри, пи там се по сле не ко ли ко де це ни ја, при се ћа ју
ћи се ка ко сам пре тра жи вао оста ве, сан ду ке и та ван 
мо га ком ши је, са њао да је овај свет нај леп ши од свих. 

Ком ши ја Ми ле жи вео је са су пру гом Ђу јом и већ оста
ре лом кћер ком Јо ван ком ко ја им је би ла при ру ци, ни
кад се ни је уда ва ла. Ту пре ко пу та ули це, на сло ње ни на 
ма ли со как што во ди у Ву ка ље ви ће, Кне же ви ћи су има
ли нај леп ше дво ри ште, про стра ну ку ћу, ве ли ку ра ди о
ни цу са шу пом, ку ћи цуоста ву, ви со ку шта лу, шта гаљ 
за се но и сла му, те по ве ли ки бр лог за сви ње. Бе ше и 
је дан ома њи воћ њак, по ред ко јег је про ла зи ла жи ви ца 

со ка ка, а дуж ње па уде сно ли ва да иза шта ле до шу
мар ка ода кле се ју три ма зла тио птич ји пој.

Ђу ја бе ше стро га и не згод на ста ри ја же на, уме ла је 
и во ле ла да при го во ри. Ако би де ца у со ка ку за мет ну ла 
игру без кра ја, ку гла ње, на при мер, она би на њи хо ву 
ври ску пре ко жи ви це про су ла из ка квог ћу па мо кра ћу. 

Ми ле, пак, био је по тих и вре дан ста рац, за на тли ја, 
учио још у вре ме Аустро у гар ске. Али, на чи тан чо век. 
Сва ки дан, син Јо во до но сио му је из гра да „По ли ти ку”, 
а Ми ле ју је чи тао са ве ли ког др ве ног но са ча у об ли ку 
уског ра ма за про зор.

Има ли су пу но де це, сви ве о ма шко ло ва ни, ра су ли 
се по све ту. Кћер ка Сми ља, на при мер, уда ла се у За гре
бу за го спо ди на Рот шил да. Пу то ва ли су у африч ке зе мље 
и где све не. До не ли су јед ном ди ја по зи ти ве ко је смо, 
ми де ца, у мра ку с њи ма гле да ли у ку ћи Кне же ви ћа. Бе ху 
то фо то гра фи је у бо ји, без му зи ке и попрaтног гла са. 
Ма шта је до ли ва ла чу да на цр нач ке при зо ре.

Кад сам оти шао да сту ди рам, и кад су ми по че ле из
ла зи ти књи ге, Јо ван ка је ја вља ла мо јој мај ци кад би на 
Ра дио Но вом Са ду или Ра дио Бе о гра ду чу ла по не ку вест 
о ме ни. Пре тр ча ва ла је ули цу и ви ка ла мо јој мај ци да 
упа ли ра дио. Јо ван ка је ме ни де ча ку до зво ља ва ла да 
бе рем зре ле ви шње и је дем ко ли ко хо ћу. Ђу ја је би ла 
стро жи ја, али и она би се по не кад сми ло ва ла, но са мо 
ме ни, не оста лој де ци. Це ни ла је мо ју мај ку ко ја им је у 
мно го че му по ма га ла.

Ми ле је имао јед ну уко че ну но гу. По вре дио се при
ли ком пра вље ња пру ге При је дор – Сан ски Мост. Аустро
у гар ски ин же ње ри су во ле ли да га узи ма ју за са рад ни
ка, умео је са ве ли ке да љи не да про це ни и пра вил но 
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по ста ви по ка зи вач за усме ра ва ње ли ни је ши на. Већ по
све стар, го во рио је: Ех, кад сам ја био пун сна ге у сво
јој пе де се тој! 

Унук Вла до сту ди рао је „стро јар ство” у За гре бу пре
ко де сет го ди на. Ма и ви ше. Ни кад ни је за вр шио, не за то 
што је био слаб сту дент, већ што је у ње му чу чао сли
кар ко ји је че као вре ме да се ис по љи, да зба ци не гве 
ма шин ства и уле ти у по ља ну умет но сти. Во лео је шах, 
играо по зи ци о но, као Кар пов, или пре ње га, Бо тви ник. 
Кад би смо за мет ну ли ша хов ски бој под жа ло сном вр бом 
у мом дво ри шту, он се уозби ља вао и ду го над но сио над 
та блом, а он да по вла чио је дан од нај до сад ни јих по те
за. Ни ма ло ни је би ло атрак ци је у ње го вој игри, ни кад 
ни је жр тво вао ска ка ча за то па или по ну дио пе ша ка џа ба. 
Имао је „мр тав” стил, али по бе ђи вао све од ре да. На
ро чи то је са ти рао бр зо пле те ро ман ти ча ре, оне што би 
да по бе де већ у отва ра њу. Та кви ни су до ла зи ли ни до 
сре ди шњи це, већ би им Вла до по зо бао фи гу ре.

Из ра на сам пи сао пе сме. Вла ди мир је во лео да чу је 
мо је стро фе. „Де ве то ко ле но На по ле о на,/ по ста ће ду
хов ни во ђа”. Ова два сти ха су за но си ла Вла ди ми ра, ду го 
их је ана ли зи рао, баш као што игра шах. Це дио њи хо
во зна че ње и за пи си вао у свој но тес. Био је по знат по 
то ме што све бе ле жи, све што чу је од дру гих, и из јав
них до га ђа ја, и из по све слу чај них, при ват них и на о ко 
бе зна чај них су сре та. Чи та во бр до ис пи са них ма лих па
пи ра и но те са имао је у ку ћи, чу вао и знао тач но где се 
шта на ла зи.

Кад раз ми шљам о жи во ту, ове сли ке ми од мах пад
ну на па мет. Де тињ ство је ша ре на да ле по те, из вор свих 
кре а ци ја, на да у веч ност. По ро ди ца Кне же вић је би ла 

и оста ла при ме ром из ван ред не ку ће у мом кра ју. Раз
ли ко ва ли су се од свих. Да шак ин те лек ту ал ног ку љао 
је већ у об ли ку ка пи је и ка тан ца на ула зу у њи хо во дво
ри ште. 

Се тим се и ри бо ло вач ког шта па од бам бу са ко ји сам 
про на шао на та ва ну Кне же ви ћа. Био сам је ди ни де чак 
у кра ју са та квим шта пом. Али, па зи те, ни је би ло ла ко 
до би ти тај штап, то је мо гло да се де си са мо ме ни, јер 
је је ди но мо ја по ро ди ца с њи ма кон так ти ра ла. Оста ле 
су се скла ња ле, ни су има ле за јед нич ки је зик око мно
гих ства ри. По го то во, ако њи хо ва де ца ни су би ла при
ра сла за ср це ба би Ђу ји. То је би ло пре суд но, она од
лу чу је ко ће у њи хо ву ку ћу, а ко – не. Без о бра зна де ца 
ни ка ко. При кри вао сам сво је не ста шлу ке пред њи ма па 
и ни су зна ли да баш ни сам све тац. Чу ли су да сам од
ли чан ђак, и то их је од ре ђи ва ло пре ма ме ни, то бе ше 
ва жно за отво ре не ка пи је. Али не увек, и тад се мо ра
ло с мај ком до го ва ра ти шта и ка ко, и – она би кре ну ла 
у из вид ни цу. На при мер, кад сам по шао на ђач ку екс кур
зи ју на Пли твич ка је зе ра. Же лео сам да по не сем њи хов 
до глед, ве лик и очу ван. Ма ло ко ме би то Кне же ви ћи 
да ли, али ја сам до био. Био сам се из гу био у шу ма ма 
Пли тви ца са до гле дом о ра ме ну. Страх ме био узео под 
сво је. Не ка кав те рет ти ши не слио се кроз кро шње на 
ме не крх ко га и не ви ног. Са мо су по вре ме ни тич ји цвр
ку ти да ва ли на ду да све ни је из гу бље но. Сре ћом, не 
на ба сах на ме две да, из бих из шу ме ти не на во до пад и 
угле дах ђа ке из раз ре да. 

Ни ова при ча не би има ла сми сла да ни је ску ва на у 
де тињ ству. Све ви ше ми слим да уоп ште не ћу ви ше пи
са ти при че уко ли ко ни су ди рект но скоп ча не са нај ра
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ни јим да ни ма мо га жи во та. Са мо оно што је у мо јим 
очи ма би ло чи сто и нео кр ње но, што ни је па да ло под 
зна ке пре и спи ти ва ња, са мо то мо же да уђе у мо ју про
зу. А тек у по е зи ју, ту тек не ма ша ле.

Кад сам се као ап сол вент књи жев но сти на шао у го
ди шњој ру бри ци „То је би ла њи хо ва го ди на” у ли сту 
„По ли ти ка”, 1979. го ди не, Сми ља је из За гре ба на зва ла 
и пи та ла мо ју мај ку да ли сам то ја. За тим је с ди вље
њем го во ри ла о том чи ну, о из бо ру ме ђу нај бо љим 
мла дим умет ни ци ма у бив шој Ју го сла ви ји. Тра жи ла је 
јед ну од пр ве две мо је књи ге, мај ка по сла ла, а Сми ља, 
до шав ши у При је дор за ви кенд, на ду го и на ши ро ко – о 
све му.

Ма ни ово не би има ло сми сла да сви та ња у Пот ко
зар ју не бе ху пу на осо бе них ми ри са и све тло сти. Из Бец
не ро вог га ја вре ва ли су црв ку ти чу де сних пти ца. Ле прш 
ја та вра на са сто лет них гра на чу ло би по ла пред гра ђа. 
Ти да ро ви ју тра отва ра ли су у ме ни пе сни ка, до ла же
ње на овај свет сва ког да на. У дво ри шту ма ли бу нар, 
оче ва ра ди о ни ца са над стре ши цом под ко јом пра ви 
ка це. А тек на ула зу у ба шту, ја бу ка чи ји пло до ви има ју 
укус ка кав ни кад ви ше на на ђох ни на свет ским пи ја
ца ма. Гло го ва жи ви ца на ду ну му зе мљи це, оши ша на и 
уред на, отац је о то ме во дио ра чу на. Ја му ни сам по ма
гао, ни сам во лео ишта фи зич ки да ра дим. То је би ло 
оправ да ва но мо јим стал ним чи та њем. Би ло је кад то 
не спа са ва, али, све у све му, да не бе ше књи га, ни жи
во та не би би ло.

ПРИЧE ЗА РО МАН

Ми ну де це ни је и оста ну ожиљ ци. A он да се бу де ра не 
и отва ра ју успо ме не. Жи ви се у за бо ра ву, ту и та мо ба не 
по не ка при ви ле ги ји ца, па и она оте ра се ћа ње у ру пу. 
Опет се тра га, по ди же и ру ши, на ле те сно ви, утом тра
ге ди је, па опет сно ви... То ти је жи вот, бу дућ ност ко је 
не ма. Ево је у са да шњо сти – ву че па ву че у не из ве сно. 

Ја вио ми се у по ноћ Са фет. У пр ви мах ни сам раз у
мео ко ме тра жи, глас је био по тих, као у не ком за сто ју, 
ме лан хо ли чан, као да се при бо ја ва: Је си ли ти, Не на
де? Ја сам, ко је? Са фет Ра мић? Ко? Ра мић Са фет... Се тих 
се на мах црн пу ра стог, увек се стрин ски на сме ја ног Са
фе та са Бал ти них Ба ра, ишли смо за јед но, до пе тог раз
ре да, у основ ну шко лу у Го мје ни ци. О, Са фе те, от куд ти 
у ово до ба? Ја вљам се из Аустра ли је, све по ми шљам 
да ли ћеш ме хтје ти чу ти, не ке сам звао па не ће са 
мном да при ча ју. Ка ко не ћу по при ча ти с то бом, ако Бо
га знаш, Са фе те, дра го ми је да те чу јем, ка ко си до шао 
до мог мо бил ног те ле фо на. На шао сам на Ин тер не ту, 
на твом сај ту, има та мо све. 

Та ко Са фет, а ја се при се ћам и ње го ве се стре од стри
ца, мр шу ља ве Му ха ре ме, ду хо ви те де вој чи це у ни жим 
раз ре ди ма основ не шко ле. Во ле ла је као де чак да за
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чи ка ва и пра ви не мир не зврч ке, да на сме је и боц не с 
виц ка стом на ме ром. 

Пи та ме Са фет имам ли ко ју фо то гра фи ју из школ ских 
да на, ње му су све не ста ле у из бе гли штву. Ка жем да 
имам, две, ка ко да по ша љем? Ре че ми сво ју елек трон
ску адре су, не ње го ву већ це ле по ро ди це, ја за пам тим, 
и већ су тра дан, ске ни рав ши фо то се у ком шиј ској рад
њи, по ша љем јед ну из пе тог основ не, цео раз ред; и 
дру гу – са мо од ли ка ши, нас де се так.

Са фет је био би стар и од ли чан уче ник, и он је во
лео да се на ша ли, али не ка ко сти дљи во, не као Му ха
ре ма ко ју смо зва ли и Ке бу ра; баш та ко, с гре шком, уме
сто – Ке му ра. И мо ју се стру На ду, мла ђу че ти ри гoди не, 
звао сам та да Ке бу ра. То бе ше, она ко, кућ но ча шће ње 
на дим ком, до пао ми се Му ха ре мин.

Се стра и ја игра ли смо се тр го ва ца у со би: на сто ли
ци без на сло на исе че мо шни ту хле ба на коц ки це па по
ше ће ри мо, не ке ма шћу и па при ком пре ма же мо, дру ге, 
опет, кај ма ком, и про да је мо јед но дру гом, час се стра 
тр го вац, а ја ку пац, час ја тр го вац, а она ку пац. Као слу
чај но, у про ла зу, до ђем из дру ге со бе или из ва на, па пи
там по што ко лач, она ка же, ја ума њим за по ла, она не 
да та ко ни ско. Но, на го ди мо се не ка ко, све с озбиљ ним 
гри ма са ма и укру пље ним гла со ви ма, па пла ћа мо ли
сти ћи ма из ма лог бло ка на ко ји ма сто ји ру ком ис пи са
на ви си на ди на ра или сли чи ца ма из чо ко ла де „Жи во
тињ ско цар ство”, бу де и ку сур. Ужи ви мо се у те уло ге и 
све коц ки це хле ба по је де мо. 

Ако се не ва рам, ре ис–л–уле ма Се леј ман еф. Ке му
ра био је на че лу му сли ман ске за јед ни це у Бо сни од 
1957. до 1975. го ди не. Да, Са фет, Му ха ре ма и ја ишли 

смо у пе ти раз ред 1966. го ди не, та ко пи ше и на по ле ђи
ни фо то гра фи је. Ево да пред ста вим од ли ка ше, сле ва, 
сто је: Рад ми ла Мар ја но вић, Ми ра До бри је вић, Му ха
ре ма Ра мић, Рад ми ла Вој но вић и Су а да Са рај лић; чу че: 
Не над Гру ји чић, Ду шан То по ла, Ра ден ко Сто јић, Љу бан 
Илин чић и Са фет Ра мић. И на став ни ца, зде сна, сто ји 
ис ко са, увек убр за на и ве дра, Ну сре та Идри зо вић. 

Са фет ми се ни је ја вљао ви ше од го ди ну да на, не знам 
да ли је пре у зео елек трон ску фо топо шиљ ку, свој те ле
фон ми ни је оста вио. С об зи ром да је то ње гов по ро
дич ни мејл, мо жда је не ко ви део па из бри сао, гре шком 
или на мер но, ко би га знао.

И, опет у по ноћ – Са фет! Пи та ка ко сам, за што му ни
сам по слао фо то гра фи је. Ка жем из не на ђе но да је сам и 
да ме чу ди ло што не ја вља. Ни су, ни су до шле, не мам 
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ни јед ну фо то гра фи ју из дје тињ ства. Ка жем му он да да 
отво ри мој сајт и про на ђе књи гу Ми ло ша Јев ти ћа „Жи
ви зву ци Не на да Гру ји чи ћа”, ту ће у зби ру од сто ти нак 
фо то гра фи ја, од де тињ ства до нај но ви јих, про на ћи и 
ову – с од ли ка ши ма. Док смо раз го ва ра ли, он је већ отва
рао сајт: Је ли то ова књи га, „Жи ви зву ци”? Да, ре као 
сам, по гле дај од сре ди не књи ге, ту су фо то гра фи је. Утом 
пу че те ле фон ска ве за. Но, бе ше ми дра го да ће про на
ћи фо то гра фи ју у књи зи и да уоп ште, ето, по сто ји мо
гућ ност да је на по кон ви ди. О, чу до ин тер нет ско!

Са фет је пр ви зде сна на фо то су, већ ре кох, чу чи, у 
бе лој ко шу љи ду гих ру ка ва, ис пру жио ру ке пре ко оба 
ко ле на, ско ро до зе мље. У ли цу озби љан, уде сно за че
шљан. Му ха ре ма, ено, тре ћа сле ва, сто ји у све тли јој ве
сти, зе лен ка стој, се ћам се, из ко је ви ри ко шу љи ца бе ле 
краг не, на ви ла гла ву ма ло уле во, крат ке ко се што јој 
за кла па уши, с тек на пу пе лим осме хом, ма ла Мо на Ли за 
са Бал ти них Ба ра. 

Са фет ми се не ја вља. А во лео бих чу ти ње гов ко мен
тар фо то гра фи је на кон то ли ко го ди на. Че кам, имам, ре
кох, још јед ну, ону с це лим раз ре дом, ко ја ни је у књи зи, 
већ ова ко, при ру ци, ске ни ра на, по сла ћу му на но ви 
мејл, не ка са мо ка же.

Био сам у при ли ци да по мог нем да ро ви том мла дом 
пе сни ку Ви да ну из Гла мо ча да му иза ђе пр ва књи га. Је
два жи ву гла ву, ка же, спа сао од по ги би је. Иако су се у 
Бо сни ту кли јед ни с дру ги ма, и му сли ма ни и Хр ва ти, са 
је ди ни ца ма вој ним и па ра вој ним, за јед но су ишли про
тив Ср ба, при ча мла ђа ни пе сник за би ја ју ћи пр сте у млаз 
ја ке цр не ко се с те ме на, ко ју мо ра по вре ме но да кро ти 

кад на вру ова кве при че. С мај ком и се стром из бе гао у 
Лив но, ту би ли крат ко, оти шли без иче га у Ба ња лу ку. 
Отац и брат оста ли у вој сци Ре пу бли ке Срп ске, ја вља
ли се и до ла зи ли, ви ше брат не го отац. А он да брат по
ги нуо на Сан ском Мо сту, а оцу не стао траг. На кон по ла 
го ди не мај чи них су за, отац се по ја вио у Ба ња лу ци, на
шао их у из бе глич ком на се љу код Ма ња че. 

Отац у ло го ру у Ту зли му чен да при зна не што о че му 
ни је имао пој ма – да је на вод но уче ство вао у на па ду на 
трав нич ку гру пу „зе ле них бе рет ки” на Шу шња ру код 
Сан ског Мо ста. А он зна са мо да је на Илин дан 1942. 
го ди не на пре ва ру Па ве лић стре љао пет и по хи ља да 
срп ских ду ша на Шу шња ру. 

У ло го ру Ви да нов отац гле дао ка ко се па те ње го ви 
са пле ме ни ци у бе сло ве сним ижи вља ва њи ма му џа хе
ди на при сти глих ода свуд, нај ви ше их бе ше из Су да на и 
Ује ди ње них Арап ских Еми ра та. Отац је ми слио да ни
кад ви ше не ће ви де ти по ро ди цу. Али, при ли ком пре
ба ци ва ња де ла за ро бље ни ка из Ту зле у Трав ник, отац 
је ис ко чио из ка ми о на на кри ви ни и, оба сут ра фа ли ма, 
шмуг нуо у шу му са тек ма њим окр зо ти на ма на ра ме ну 
и де сној но зи. Сад црн чи на ба њо луч кој пи ја ци, ис то
ва ра ка ми о не ро бе.

Ви дан је био у Гла мо чу по сле ра та, не од мах, ко ју го
ди ну по сле. Ни је се мо гло оти ћи та ко ла ко, та мо жи ви 
не ки дру ги свет, оно стâро ра су ло се и не ста ло ди љем 
све та, скра сио се Ви да нов град по сву да и ко је ку да. Ви
дан је на пи сао књи гу о пу стим успо ме на ма, о уни ште
ном де тињ ству. Има пе сму о ули ци у ко јој ви ше не ма 
це лих ком шиј ских ку ћа, са мо кр за ви те ме љи, из бу ше
ни зи до ви, не ма ни ви со ког ја бла на са ко јег су чав ке по
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ле та ле за сва то ви ма не де љом. Ни кле не ке дру ге ку ће 
на те ме љи ма сру ше них, до те ра не и дру га чи је, тек по
не ка од ра ни је с бла жом оде ро ти ном. Из бе гли це на се
ли ле и Ви да нов кућ ни праг. Још ни је смо гао сна ге да 
уђе у сво је дво ри ште и по при ча са но вим уку ћа ни ма. 
Кад при ча о то ме, пре ци зно од ре ђу је стра ну ко ја га је 
уне сре ћи ла, али до да је да зна да сви љу ди ни су исти и да 
у сва ком на ро ду по ред фи ног све та има ку ко ља и га да. 
Ци ти ра Ан дри ћа и до ка зу је да је у пра ву. При по ме ну 
бра та, за тре пе ри му ру пи ца на бра ди. Мај ка не у те шно 
пла че за гро бом за ко ји ни ко не зна где се на ла зи.

Јед ном је Ви дан оти шао у Сан ски Мост да се рас пи
та за бра то вљев гроб, ако бу де имао с ки ме. На и шао је 
по крај хо те ла у цен тру, пре под не, око де сет, ушао, а 
уну тра мно го љу ди, као на ру ко мет ној утак ми ци, сја ти
ли се ис пред по ве ли ког екра на и пра те су ђе ње у Ха гу. 
Ни су га ни при ме ти ли, то ли ко су се уне ли у суд ски про
цес. Ви дан ни је сти гао да ви ди ни ко ме се су ди, ни о 
че му је реч. Ве ли ки мук при сут них био је то ли ко јак да 
су му гла со ви из те ле ви зо ра про ла зи ли из јед ног у дру
го уво не за др жа ва ју ћи сво ја зна че ња. Про ше тао је гра
дом у ко јем је су срео тек по не ку ста ри цу у ди ми ја ма, у 
је да на ест са ти чуо се му је зи нов глас са јед не па он да 
са не ко ли ко џа ми ја. Осе тио је да и овај град има сво ју 
му ку и бол, од у стао да упи та би ло шта. Не са знав ши 
ни шта о бра то вље вом гро бу, вра тио се пр вим ауто бу
сом у Ба ња лу ку.

Ви да но ва књи га по е зи је је зре ла, он све пе сме го
во ри на па мет. Имао је три на сту па: у Срем ским Кар лов
ци ма, Но вом Са ду и Бе о гра ду. Фан та стич но при мљен 
код пу бли ке, мла ди пе сник ка кав се рет ко ја вља. Уско

ро га ваљ да оче ку је на ступ у Ба ња лу ци. Али, му ку му
чи да на ђе уста но ву ко ја би га по др жа ла, јер књи га се 
по ја ви ла код из да ва ча у Ср би ји, а љу бо мор ни ба њо
луч ки пи сци не да ју ла ко при ступ но вом го лу ждрав цу 
злат них кри ла. О, зар и ме ђу пе сни ци ма има че гр сти 
као на ра ти шту? 

Сти гав ши из да ле ка на же ле знич ку ста ни цу, с две ве
ли ке тор бе, мах нуо сам јед ном од тро ји це му шка ра ца 
са дво точ ка шким ко ли ци ма да ми по ве зе те рет до так
си ја уда ље ног око две ста ме та ра. При шао је чо век сму
ће ног из гле да, не че шљан, не мир ног ли ца, као да гле
да кроз ме не, ста вио тор бе на ко ли ца и од мах по чео да 
при ча: Убио сам нај ма ње де се то ри цу у Ву ко ва ру, и сад 
би’! За што, упи тао сам тру де ћи се да не по ка жем ве ли
ко из не на ђе ње. За то што во лим да уби јам, на ста вио је 
му шка рац сред ње ви си не, фрк ћу ћи на јед ну но здр ву 
ко ја би му по ву кла руб уста увис. Так си је био уда љен 
још сто пе де сет ме та ра. У на ред них пе де се так са оп штио 
ми је от при ли ке то ли ко ре чи ко је би се мо гле са др жа ти 
у јед ној ре че ни ци: Убиј’о сам, не под но сим об ја шње
ња, и ме не су уби ја ли.

По тро ши ли смо два де се так но вих ко ра ка: Ни је ти то 
ре ше ње да уби јаш, зна ли ико да си уби јао, ко га имаш 
сво га? Не мам ни ко га, ме ни су уби ли и оца и ма тер, три 
да на пре на па да на Ву ко вар, ишли су род би ни у по се ту, 
пре сре ле их уста ше на рас кр сни ци код шу ме и по би ли 
у ауту. Стра шно, али осве та ни је ре ше ње, ти си по био 
не ке дру ге љу де ко ји ни су пу ца ли у тво је ро ди те ље, по
ку ша вам да бу дем са вет ник за рас пу клу ду шу тро ше ћи 
но ве ме тре до так си ја. Не ма то ве зе, од мах је од го во
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рио, сви су они исти, кад би’ ја та ко гле дао као што ми 
ти го во риш, не би’ имао сна, ова ко бар мир но спа вам, 
на ста вљао је сво ју је зну ис по вест ста нич ни но сач.

Оста ви ми сво ју адре су, же лео бих да раз го ва рам с 
то бом о све му ово ме, ја сам но ви нар, по ну дио сам му 
сво ју ви зиткар ту. Он је у хо ду по ди гао не ис пе гла ну лет
њу ко шу љу са зад њег џе па дро ња вих пан та ло на и из ва
дио, гле чу да, сво ју ви зиткар ту у бо ја ма др жав не за ста
ве, но ву нов ци ја ту, на ко јој је по ред ко кар де пи са ло: 
Чет нич ки вој во да – смрт уста ша ма! 

Ка ко се зо веш, пи тао сам при гле да ју ћи ви зиткар ту 
и да ју ћи му нов ча ни цу за услу гу. Та ко ка ко пи ше, ја сам 
из До бре Во де код Ву ко ва ра, не ћу да жи вим та мо, и ов де 
ми је во да до гр ла, ре као је и окре нуо ко ли ца са на хе
ре ним гво зде ним точ ки ћи ма, јед ног не ма. Од ла зио је 
чо век спо рог ко ра ка, кло па ра ју ћи ко ли ци ма, млад а 
та ко стар. Опет ће не ком ис при ча ти што и ме ни. Или 
мо жда би ра ко ме при ча? Да ли га љу ди слу ша ју, ка ко 
му уз вра ћа ју, хо ће ли га по ли ци ја ухап си ти, ка ко ни је 
до сад? 

Ушао сам у так си и по гле дао ви зиткар ту. На дру гој 
стра ни би ло ис пи са но гра фит ном олов ком: Не тра жи 
ме, ни је ми до жи во та, мо гу да те уби јем... Окре нуо сам 
се, так си кре нуо, но сач је не стао у ста нич ној гу жви. 
Бо же, ка кве ли суд би не, то је опа сан чо век! О, рат на по
ха ро, пре вр тао сам не срећ ну ви зиткар ту у озно је ним 
пр сти ма! 

Да нас сам чуо при чу мла де пе сни ки ње Ла у ре ко ја је 
на пи са ла ро ман о стра да њу у Ву ко ва ру. Као де ве то го
ди шња де вој чи ца, с бра том и мај ком за те кла се на мо ру 

кад се рат ни по жар 1991. го ди не за њи хао Ву ко ва ром. 
Ни је би ло дру ге, с мо ра – ди рект но код род би не у За
греб. Ме ђу тим, „код тет ке на стан ма не сва ки дан”. Ни 
три ме се ца, мо ра ли су ода тле, хру пи ла не ка ква чуд на 
не тр пе љи вост, ни су има ли ни по сла ни па ра, а сва ки 
дан род бин ска хра на, по че ло при гле да ње у та њир. Оти
шли ско ро без по здра ва, упа ли у не ки на пу штен стан 
иза ста ди о на „Ди на ма”, мај ка од мах по зва ла по ли ци ју 
да све бу де чи сто. Већ су тра дан по ли ци ја до шла, на
пра ви ла за пис, из гле да ло да ће све би ти у ре ду. Ни су 
про шле ни две не де ље, ис те ра ше их на ули цу. 

Не ко ли ко но ће ња на же ле знич кој ста ни ци и у пар
ку, од не ми ла до не дра га, а он да пре ко не ког из бе глич
ког кон кур са је два до би ли сме штај у Ку мро ве цу, ни ма ње 
ни ви ше у хо те лу где су се у Ти то во вре ме одр жа ва ле 
кон фе рен ци је мла дих ко му ни ста. У со би ци од де сет ква
дра та (као да су до би ли лу триј ску пре ми ју), сме сти ли 
су се на три кре ве та на спрат. Ода тле убр зо у шко лу с 
Кај кав ци ма чи ји го вор она и брат с по чет ка уоп ште ни су 
раз у ме ли. Иако сви Хр ва ти, ме шта ни ни су под но си ли 
Ву ко вар це, ма ло су има ли раз у ме ва ња за њи хо ву не
сре ћу. Раз ли ке у ни јан са ма го во ра и на чи на жи во та, у 
рат ној бе жа ни ји, ето, без об зи ра на исто по ре кло и ве
ро и спо вест, уне ле су че грст и не ра зу ме ва ње у Ку мро ве
цу. На ђо ши ни су при хва ти ли до ђо ше, као сву где уоста
лом, ни су по ми шља ли да би се и са ми мо гли на ћи у 
ис тој си ту а ци ји, а ни на па мет им ни је па да ло да су ти њи
хо ви не срећ ни Ву ко вар ци има ли пун ком фор и леп жи
вот у за ви ча ју. Као да су ти ква без ко ре на, па ли с цр ног 
не ба, ко смич ко ка ме ње без ду ше и ср ца. 
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У јед ној те ле ви зиј ској еми си ји, Ла у ра об ја шња ва да 
не же ли у ро ма ну да по вре ди Кај кав це, већ да на уни
вер за лан на чин по ка же ка ко је чо век чо ве ку вук ма где 
се за де сио. Ни је ту реч о Кај кав ци ма, ис ти че Ла у ра док 
во ди тељ уба да ме ста ко ја рас па љу ју адре на лин гле да
ли шта. У Ку мро ве цу се ни је до бро осе ћа ла, у шко ли и 
дру где де ца су је из бе га ва ла, не ка и др ско за дир ки ва
ла па и ту кла. За угле да ње и ле по по на ша ње ни је по
ма гао ни спо ме ник Јо си пу Бро зу, син чи ни брат ства и 
је дин ства, ве ли ком чо ве ку без де ла, свет ском ла фу ро
ђе ном баш у Ку мро ве цу. 

Ла у рин отац је остао у Ву ко ва ру. Јед ном се с кра ја 
оп са де гра да чу дом ја вио те ле фо ном пре ко хо тел ске 
ре цеп ци је и ре као да се ства ри сми ру ју, и да ће им се 
убр зо при дру жи ти. Ме ђу тим, отац се ви ше ни кад ни је 
ја вио. На без број на чи на су по ку ша ва ли да до ђу до ве
сти о ње му, да чу ју би ло шта; за луд, ни от ку да ни ре чи 
на де, ни че га. Ла у ра ка же да не ма кон кре тан по да так 
да су га чет ни ци уби ли, али да је из Бе о гра да, по во дом 
су ђе ња за стра ти ште „Ов ча ра”, из слу чај ног су сре та 
чу ла да је њен отац стра дао као је дан од „де сет руч но 
об ра ђе них”. То би зна чи ло да је умро у нај го рим му ка
ма, да су се чет ни ци, ре кла је с бо лом усе че ним из ме ђу 
обр ва, над њим ижи вља ва ли.

Ла у ра је већ мај ка, има дво је де це, му жа та ко ђе пи
сца. Да ро ви та је, пи ше све жан ро ве. Из бе глич ко стра
да ње ство ри ло је од ње пе сни ки њу, тра у ме су на шле 
сво је по вла ште но ме сто у књи жев но сти; сад Ла у ра мо же 
да ис пи ли умет нич ко зла то у ма тер њем је зи ку. У та лен
ту за пи са ње, по пут вул ка на, ука зао се ма те ри јал за об ли
ко ва ње и пе са ма и при ча, из ли ла се вре ла ла ва жи во та.

Мај ка ми је при ча ла да је ви де ла ка ми он пун ком ши
ја ка ко ћу ти ми це, зби је ни јед но до дру го га, у отво ре ној 
при ко ли ци, про ми чу од Ће ле ка При је до ру. Мај ка је 
ста ја ла на дво ри шним врат ни ца ма кад јој је, са ка ми о
на у про ла зу, ви со ко уз диг ну том ру ком мах ну ла Бе си
ма, ње на при ја те љи ца, од у век ве дра и пре ле па црн ка 
у злат ним лан чи ћи ма, мин ђу ша ма и пр сте њу. На кит је 
на ба вља ла у Тур ској и при ча ла о пу то ва њи ма на Бос фор. 
Во ле ла да при ја те љу је на ро чи то с мо јом мај ком и ком
ши ни цом Ра дом ко ја је ста но ва ла на сре до кра ћи из ме
ђу на ше и Бе си ми не ку ће. Ра да има ла му жа ко ји се стал
но сме јао, као луд на бра шно. Мај ка им је обе ма че сто 
гле да ла у шо љу, пи ле су цр ну ка фу по не ко ли ко пу та на 
дан. Сва шта се ви де ло у фил џа ни ма: из не над на пу то
ва ња, љу бав не сплет ке, но вац из да ле ка, бо лест у род
би ни... По жен ском ки ко та вом или, пак, ћу тљи вом вај
ка њу мо гло се на слу ти ти о че му се при ча и ма шта.

Ту жно Бе си ми но ли це ни је слу ти ло на до бро. Она је 
има ла му жа Ба ки ра, пјан ду ру до бре ду ше. Мај ка га ни је 
ви де ла у ка ми о ну по ред Бе си ме. Кад се на пи је, Ба кир 
ву че уко со би цикл из прав ца фа бри ке це лу ло зе и па пи
ра као ка кво мр тво ма га ре. Та мо је ра дио на уто ва ри
ва чу. А од мах на из ла зу из фа бри ке, на ла зи се ка фа на 
ко ју др жи Свр длар, на ду ре ни зе ле наш, без о се ћај ни пре
ва рант, чо век без ле пе ре чи о дру ги ма. Као га стар бај
тер у Не мач кој, још у вре ме Ју ге, с гру пом за ви чај них 
ма мла за, на пао је мо га оца у мра ку ули це, за био му 
шраф ци гер у уста и из бе че но сик тао да ће га уби ти. 
Отац је кр ва ви ман тил на ле то до нео у При је дор, спре
ман за су ђе ње ко јег ни кад ни је би ло. 
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Свр дла ре ва ка фан чу га је опе ље ши ла глад ни про ле
те ри јат, а мно га же наку ћа ни ца че ка ју ћи пи јан ца с пла
том оста ла из бу ба них ре ба ра. Ба кир је с ма га ре ћим 
би ци клом че сто на вра ћао код ки ко ту ше Та ма ре: ба ци 
би цикл у дво ри ште по ред пум пе иза кућ не ду ме и уљег
не у дом згод не Га ли јан ке. Та ко смо зва ли не ко ли ко ком
шиј ских ку ћа – Га ли ја ни. Чи тао сам нео бич ну књи гу Јо
си фа Грод ског (не Брод ског) о до се ље њу Укра ји на ца 
(Ру си на из Га ли ци је) у Бо сну, о њи хо вом те шком жи во ту 
по сле ве ли ких обе ћа ња и аван ту ре ко ло ни за ци је Бо
сне, о од вра ћа њу да да ље до се ља ва ју у те кра је ве. 

Те шко је ре ћи ка кав се кур цшлус до го дио из ме ђу 
Бе си ме и Ба ки ра, али га она, ле по ти ца, ни кад ни је тра
жи ла код Та ма ре иако је све чу ла и зна ла. Та ма ри не би 
ка за ла ни до бар дан, а овој је би ло све јед но, гле да ла је 
се бе и сво ју за ба ву. Осим то га, Та ма ра се од мет ну ла и 
од сво је по ро ди це по оцу ко ји је био во ђа не ке но во
ком по но ва не сек те. Це ла гра на по ро ди це по оцу ушла 
је у ту сек ту ко ја не при зна је ико не и фре ске. То на сме
ја ну Та ма ру ни је ин те ре со ва ло, би ла је је рес за ро ди
те ље, не ки при ча ју да су је се и од ре кли. 

Бе си ма – увек уред на и на ми ри са на, на ги зда на као 
па у ни ца, ма ви ша ло за ле по те – шта да при чам. А Ба
кир, ба ра ба и бе кри ја, зно јав и нео ку пан, ка ко ли га је 
у ку ћи уоп ште др жа ла. Има ли су и де цу, од лич ни ђа ци, 
бу ду ћи мај сто ри и ин же ње ри. Та ко то би ва у жи во ту, 
кад се за га си љу бав на си ла из ме ђу дво је, па јед но, 
обич но му шко, от пад не као су во бла то са ци пе ла, и не 
пре о ста је му ни шта до да се про пи је, а по не кад бо га
ми и – уби је. Ни је Ба кир ни шта мо гао Та ма ри, она је 
ра сна ждре би ца ко ја са се бе зба ци сва ког па сту ва, али 

је не ка кву уте ху на ла зио у раз го во ру, раз у ме ла га пи
ја ног, по го то во кад би на вра тио пу ног нов ча ни ка. 

Из ка ми о на у по кре ту мај ци је мах нуо и ком ши ја 
Мех мед, до бар чо век, рад ник у три сме не у руд ни ку 
Љу би ја, сна шло га зло као и мно ге у том кра ју. Он је за
вр шио у рад ном ло го ру, шта ли је већ, не бе ше при јат
но, на про тив, а не ки, сре ћом, би ли пре ба че ни до сре
ди шње Бо сне, до сво јих са пле ме ни ка. Бе си ма је на вод но 
сти гла до Трав ни ка, а ода тле у Тур ску. При чао ми стриц 
да су Мех ме до ви у Дру гом свет ском ра ту би ли на стра ни 
та ко зва не Не за ви сне др жа ве Хр ват ске, у хан џар је ди
ни ци про тив ко зар ских пар ти за на. При сил но во ди ли 
не јач у ло го ре Гра ди на и Ја се но вац. Суд бин ски бу ме
ранг, ле те ћи у круг не ко ли ко де це ни ја, скре нуо с мир
но доп ске пу та ње и до ле тео Мех ме ду на че ло. Мах нуо 
је мо јој мај ци, а она у тој се кун ди ви де ла су зе на ње го
вом обра зу, ни ње но ни је оста ло су во. Ја ој, Бо же, ово га 
или оно га име на, све се у те би по на вља, мо же ли је дан 
људ ски век без ра та у ка ра ка за ну бал кан ском? 

Чуо сам ју че Гој ко ву при чу. Имао је осам го ди на кад 
су га с Ко за ре од ве ли у Ја се но вац. У збе гу, се ћа се он, 
мај ка је чвр сто у на руч ју др жа ла ше сто ме сеч ну кћер
ки цу. Уста ше су Гој ко ву се стру си лом иш чу па ле са мај
чи них пр са, а ја ка же на као ла ви ца до хва ти ла јед ног 
по јед ног, сву че тво ри цу по ба ца ла по зе мљи. Уста шки 
чо пор се око ло гро хо том сме јао, а он да су сви на ср ну
ли на јад ну же ну, обо ри ли и од се кли си су ко јом је до 
ма ло час до ји ла де вој чи цу. Звер ски су је за кла ли, а де
тен це ба ци ли у вис и до че ка ли на вр хо ве но же ва. 
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Гој ко је све гле дао из за ро бље не гру пе што је ста ја
ла под кро шња ма ко зар ских је ла и бо ро ва. Не ко му је 
иза ле ђа ста вио ша ке на уста да се не огла си, уста ше би 
га уби ле као пи ле. Сви су Гој ко ви на Ко за ри стра да ли, 
де се то ро нај ми ли јих, осим оца пар ти за на ко ји је спа
са вао гла ву у гу стим шу ма ма и пе ћи на ма. 

Гој ко је за вр шио у ло го ру Гра ди на. У па клу на зе мљи 
на па ле су га све бо ле сти ово га све та: диф те ри ја, ди зен
те ри ја, упа ла по ре бри це и плу ћа, ра хи тис, шу га, ли ша
је ви, гли сте, ва ши... Си гур но би умро да ни је на и шла 
Ди ја на Бу ди са вље вић (Обек сер), пле ме ни та аустриј ска 
гра ђан ка, уда та за срп ског ле ка ра у За гре бу. Она је уз 
по моћ Цр ве ног кр ста, и кру га ода них са рад ни ка, из ло
го ра из ве ла два на ест хи ља да срп ске де це! Ја ој, о то ме 
се ни је при ча ло по сле Дру гог свет ског ра та. У Ти то вој 
Ју го сла ви ји ни је сме ло сва шта да се зна. 

Ху ма ност свет ских раз ме ра па ла је у за бо рав. Ко му
ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је се би је хте ла при пи са ти 
по ду хват Ди ја не Бу ди са вље вић. Ма кар и ћу та њем о 
то ме. Но вој вла сти ни је би ло ја сно ка ко је Ди ја нин муж, 
Ср бин, чу ве ни хи рург, мо гао све вре ме оп ста ти у За
гре бу без ко ла бо ра ци је с уста ша ма. Две го ди не по сле 
ра та, сва Ди ја ни на до ку мен та ци ја ве за на за 12000 де це, 
по на ре ђе њу за гре бач ке ОЗНЕ, кон фи ско ва на је и за
ту ре на. То за Ди ја ну бе ше смак све та, вра ти ла се у род
ни Ин сбрук и све вре ме ћу та ла: „Ура ди ла сам шта сам 
мо гла.” Умр ла је три де сет го ди на по том. 

А цео свет је знао за Шин дле ро ву ли сту, за Оска ра 
Шин дле ра ко ји је са чу вао 1200 Је вре ја, па за Ире ну Сен
длер ко ја је спа си ла 2500 је вреј ских ма ли ша на из вар
шав ског ге та. Ве ли ко, али где је у све му то ме Ди ја на Бу

ди са вље вић. Не сум њи во, њен по ду хват је нај ве ћи те 
вр сте у Дру гом свет ском ра ту, али, по чуд ном пла ну из 
сен ке, ни ко ни је по ми њао 12000 спа се не срп ске де це 
по ре клом са Ко за ре, Кор ду на, Ба ни је, Ли ке и дру гих 
ши ро ких кра ји шких и сла вон ских про сто ра. 

Ди ја на је во ди ла днев ник на не мач ком је зи ку од 23. 
ок то бра 1941. го ди не до 13. ав гу ста 1945. То је до ку мент 
о бор би за жи вот хи ља да деч јих ду ша. На стра ни ци од 
10. ју ла 1942. го ди не пи ше: „А сва ко ди је те је има ло мај
ку ко ја је за њим гор ко пла ка ла, има ло је свој дом, сво ју 
одје ћу, а сад тр па но го ло у ма сов ну гроб ни цу. Но ше но 
де вет мје се ци, у бо лу ро ђе но, с оду ше вље њем по здра
вље но, с љу ба вљу ње го ва но и од га ја но, а он да – Хи тлер 
тре ба рад ни ке, до ве ди те же не, оду зми те им дје цу, пу
сти те их да про пад ну; ка ква не из мјер на ту га, ка кав бол.” 
Ди ја на се су сре та ла с Ква тер ни ком, Сте пин цем, Лу бу
ри ћем и не мач ким ге не ра ли ма, ви де ла да су не мач ки 
вој ни ци има ли ви ше раз у ме ва ња за срп ску де цу не го 
уста ше. Зна ла је да чам це пу не де це уста ше во зе до 
сре ди не Са ве и пре вр ћу у во ду.

Ди ја на је јед ног да на, по до го во ру са вла сти ма, до
шла по сед мо ро срп ске де це и, од во де ћи их из ло го ра, 
на и шла на смрт но бо ле сног Гој ка што је кроз мут ну ко
пре ну ви део мај ку и про му кло вик нуо: Ма ма, во ди ме 
одав де! Ди ја на је за ста ла и по ве ла га за со бом. На из
ла зу, сав у вру ћи ци, је два ди шу ћи, Гој ко је на пи та ње 
уста шестра жа ра да ли же ли да иде с те том из ло го ра, 
ре као да не ће. Уста ша се на це рио Ди ја ни да ма ли има 
пра во, да ће до ку ће умре ти. Он да је Ди ја на упи та ла 
Гај ка: Син ко, за што не ћеш да идеш са мном? Хо ћу да 
узмеш и мог при ја те ља Бо шка, ја с њим де лим хра ну, за
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ва пио је бо ле сни Гој ко. Хра на, то бе ху сит не спла чи не 
сму ће не у мла кој во ди ко ја би се охла ди ла до по след
њег бљу та вог за ло га ја. Ди ја на је по ве ла и Бо шка. 

Пре ба цу ју ћи де цу во зом до За гре ба, Ди ја на бе ле жи 
у свом днев ни ку: „Ве ћа су дје ца стал но сје ди ла на ноћ
ним по су да ма, а ма ла су се пр ља ла. Под је био пун бла та 
и дјеч јих гли ста. На сто ја ла сам ко ли ко сам мо гла дје цу 
пре мје шта ти ка ко би их из ва ди ла из бла та. Пред ју тро, 
на ста ни це су до ла зи ли љу ди, ви дје ли јад, до да ва ли 
нам во де. При ли ком ду љих за у ста вља ња, здра ва дје ца 
су из ла зи ла из ва го на. Се стре су се ис цр пје ле спу шта
ју ћи дје цу из ва го на и ди жу ћи их опет на траг. Мно ги 
ва го ни ни су има ли сте пе ни цу. Код сла бих у зад ња два 
ва го на ни је се мо гло ни по ми шља ти да их се ва ди на
по ље. Успје ла сам до би ти гра бље, та ко да сам ба рем 
мо гла из ба ци ти гли сте. Чи ни ло се да при је не го што 
ди је те умре, гли сте на пу шта ју ти је ло, јер пре ма ју тру, 
ка ко су не ка дје ца би ва ла сла би ја, чи та ва су клуп ка гли
ста на пу шта ла ти је ло.”

Гој ко се опо ра вљао у ње ној ку ћи. Она га је као мај ка 
ле чи ла. Оздра вио је и до био но во име, Бој ко – и но во 
пре зи ме. Усво је но де те, узе ла га за гре бач ка по ро ди ца 
без по ро да, не го ва ла и шко ло ва ла као сво га. И Бо шко, 
Гој ков друг, до бро је про шао, ушао у но ву по ро ди цу из 
Ва ра жди на. У то вре ме, у хр ват ским но ви на ма би ло је 
огла са за усва ја ње де це. 

Не дав но сам чуо да је је дан по зна ти ју го сло вен ски 
ре жи сер та ко ђе срп ско де те с Ко за ре. Звао се, ре ци мо, 
Си мо Лу кић или Ра де Ту ру ди ја, све јед но. Слич но је и са 
креп ком Бри ги том Кне же вић, са Вра ча ра у Бе о гра ду, она 
је тек под ста ре да не са зна ла да по ти че из по ро ди це 

Бун да ло из Пот ко зар ја. Њу је као дво го ди шњу де вој чи
цу усво ји ла у За гре бу Да ни ца Фи стрић ко ја је до шла у 
За вод за глу во не му де цу, где су ма ли ша ни за пр ву ру ку 
при сти гли из ло го ра, и тра жи ла за се бе здра во му шко 
де те. Но, до но гу јој је до ба у ља ла дво го ди шња де вој
чи ца и про те па ла: Мâјо! Та ко у Пот ко зар ју де ца зо ву 
мај ку. Ви дев ши је та ко ле пу шка сту и не моћ ну, го спо ђа 
Фи стрић ју је усво ји ла. 

Че ти ри го ди не по сле Дру гог свет ског ра та, Гој ка је 
чу дом срео отац ко ји је тра жио из гу бље ну по ро ди цу. 
Гој ко је убр зо на пу стио За греб, оти шао у Бе о град и на
ста вио шко ло ва ње у тех нич кој шко ли. Да нас жи ви у 
Ба ња лу ци и во ди Удру же ње ло го ра ша Дру гог свет ског 
ра та. Ви део сам га у те ле ви зиј ском пре но су по во дом 
обе ле жа ва ња го ди шњи це Ја се нов ца, по ло жио је бу кет 
ру жа ис под спо мен обе леж ја. Пре то га, зви ждао је с 
оку пље ни ма на по ја вљи ва ње пре ми јер ке Ко сор, а апла
у ди рао пред сед ни ку Јо си по ви ћу. 

Гле дао сам Вај дин филм о Ка тин ској шу ми, јед ном од 
три ме ста на про сто ру бив шег СССРа, где је 1940. го
ди не на звер ски на чин уби је но че тр на ест и по хи ља да 
пољ ских офи ци ра и је да на ест хи ља да ци ви ла ин те лек
ту а ла ца, оног де ла дру штве не ели те без ко је се за ти ре 
праг јед ног на ро да. Филм за сно ван на до ку мен ту, не ма 
пре ва ге фик ци је. Зло чин су из вр ши ли Ру си, а го ле мо 
стра ти ште три го ди не по сле про на шли Нем ци и раз гла
си ли о че му је реч. По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, 
као по бед ни ци, Ру си су у пољ ским гра до ви ма и се ли
ма, на тр го ви ма, из ве ли ких ка ми о на са це ра да ма про
јек то ва ли филм у ко јем су Нем ци пред ста вље ни као из
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вр ши о ци зло чи на у Ка тин ској шу ми. Они ко ји су зна ли 
пра ву исти ну би ли су про га ња ни, за тва ра ни и уби ја ни, 
не ки су и са ми ди гли ру ку на се бе. То је го ди на ма би ла 
та бу те ма у Пољ ској. 

Бе ле жни ца ве ли чи не дла на, бе ше днев ник јед ног 
пољ ског офи ци ра у ко јем је хро но ло шки за бе ле жен пе
ри од за ро бље ни штва све до пред сам чин стре ља ња у 
Ка тин ској шу ми. Бе ле жни ца ко жног окви ра са сто ти нак 
стра на по стао је исто риј ски до ку мент без ко јег не би 
би ло мо гу ће ре кон стру и са ти де та ље стра вич ног не де
ла. По ло ви на стра ни ца ис пу ње на днев нич ким за пи си
ма, а дру га, пра зна; за луд је ве тар раз ли ста ва тра же ћи 
на ста вак за ро бље нич ке при че. Ру бо ви ли сто ва тог је
дин стве ног днев ни ка бе ху за де бљи ну пал ца бра он ка
сти од вла ге у ма сов ној гроб ни ци где ле жа ху три го ди
не на гру ди ма уби је ног офи ци ра, у уну тра шњем џе пу 
ши ње ла.

Сва ки пољ ски офи цир уби јен је пре ци зно, мет ком у 
ло ба њу, с ле ђа, док су га дво ји цатро ји ца гр ма ља др жа
ла на по вод цу око вра та. У гру па ма од не ко ли ко де се ти
на, офи ци ри су до пре ма ни из ло го ра са обра зло же њем 
да иду ку ћи на од мор. Та ко су их ру ски ег зе ку то ри из 
да на у дан, на пре ва ру, до вла чи ли до стра ти шта и та
ма ни ли. На бр зи ну, жр тва би би ла из ву че на из там ног, 
нео бич но ду гог ком би ја, до ве де на над ја му где већ бе ху 
мр тва те ла. Ужа сни при зор за ле дио би бле до ли це на
пра сно до ве де ног не ду жни ка, и – већ му је по ти љак раз
нео ме так. Као вре ћа, жр тва би би ла гур ну та у ду га чак 
ја рак ши ри не два и по ме тра. Не ки би, до ве де ни на руб 
ја ме, ви дев ши ужас по ку ша ли свом сна гом да се ис трг ну 
из че лич ног сти ска ег зе ку то ра. Та квом би ови на ба ци ли 

ка пу ља чу око гла ве и хлад но ис па ли ли ме так од гу ру
ју ћи га у кр ва ву ја му. 

На исти на чин, жр тве су до би ја ле ме так и у ка ме ној 
са ми ци. Бр зо, у рит му жи во тињ ског збу њи ва ња жр тве, 
офи цир би био уве ден у по лу мрач ну ка ме ну со би цу где 
се ука зи вао ма ли про зор са ме тал ним ре шет ка ма. Ни 
се кунддва по том, са тек уло вље ним зра ком све тла у 
очи ма, с ле ђа би при кри ве ни џе лат већ ис па лио ме так 
у гла ву. Врућ кр ва ви млаз шик нуо би по бе тон ском по ду 
и зи до ви ма, а џе ла ти би во дом из кан те пљу сну ли по 
све жим мр ља ма и ло ква ма. Сме ша на теч ност оте кла 
би у ру пу за од вод пр љав шти не. Ода тле је свеж мр твац 
од мах уба ци ван у стр ми отвор на зи ду, ко ји ли чи на шал
те ре у мен за ма где се пре у зи ма хра на на тац на ма, и где 
не ви диш ли це ку ва ра уко ли ко се не са гнеш. Та мо је 
то пли леш пре у зи ман ша па ма но вог зло чи нач ког двој ца 
и ба цан у за јед нич ку гроб ни цу. И, већ је на ред на жр тва 
би ла из ве де на из цр ног ком би ја – не на за ви чај ни праг 
где јој је обе ћа но, већ на кр ва вим сто па ма обе ле же ну 
Гол го ту.

Пред сед ник пољ ске Јан Ка чин ски, ње го ва су пру га 
Ма ри ја и још де ве де сет шест ви со ких по ли тич ких, вој
них и вер ских лич но сти, на ла зи ло се у ави о ну ко ји је, 
се дам де сет го ди на по сле, пао у Смо лен ску, пред Ка тин
ском шу мом. Пре жи ве лих ни је би ло; на те ле ви зи ји се 
да ни ма вр те ла ком пју тер ска сли ка ави о на ис ко ше них 
кри ла ка ко па да на шу му. Сва шта се на во ди ло као раз
лог, по нај пре ста рост ави о на „Ту по љев”, два де сет го ди
на у упо тре би, а зна ло се да је шест та квих већ па ло.
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От куд он да та ко ве ли ка др жав на де ле га ци ја у том 
ави о ну, зар ни су мо гли да се рас по ре де у ви ше ле те
ли ца, пи та ли су се мно ги ко мен та то ри и ана ли ти ча ри 
не чу ве ног слу ча ја. То бе ше глав на за мер ка за фа тал ну 
гре шку др жав ног про то ко ла. Би ро кра ти ја се пре ле та 
рав на ла пре ма не ста ши ци усред еко ном ске свет ске кри
зе. Штед њу тре ба ре ла ти ви зо ва ти кад је си гур ност ше фа 
др жа ве и нај ви ших др жав них функ ци о не ра у пи та њу, 
ка же мој ком ши ја што на би ци клу сва ко ју тро зви жду
ћу ћи иде по хлеб и мле ко. 

Пољ ска је про гла си ла сед мо днев ну жа лост, а мно ге 
зе мље, ме ђу њи ма и Ср би ја, јед но днев ну. По ља ци ма се 
удво стру чи ла ка тин ска тра ге ди ја. Чу до ту ге и опо ме не. 
А ко ји дан пре то га у Ру си ји, чи там у не мач кој штам пи, 
бо ра вио пре ми јер Пољ ске, До налд Туск са сво јим ми
ни стри ма и одр жао по мен ка тин ским жр тва ма. Чи там 
и пи там се ка ко је мо гу ће да пред сед ник и пре ми јер 
одво је но иду на по мен истим жр тва ма. Ко мен та тор не
мач ког ли ста ми од го ва ра: При па да ју раз ли чи тим пар
ти ја ма!

Где им бе ше де мо крат ски ме ха ни зам тзв. ко ха би та
ци је вла сти, па да за јед но, у име свих По ља ка, по кло не 
се ка тин ским му че ни ци ма. По ља ци ма је Ка тин ска шу ма 
од исто га зна ча ја што и Ја се но вац, на при мер, Ср би ма. 
Но ве жр тве на че лу с пред сед ни ком Ка чин ским на по кон 
су све ту до не ле пу ну исти ну о не за пам ће ном зло чи ну 
над цве том пољ ског на ро да ко јем је пре ти ло ду хов но 
и фи зич ко за ти ра ње и са не мач ке и са ру ске стра не.

У да не ту ге и са хра не пољ ског пред сед ни ка, про ра
дио је вул кан Еја фја дла јо кудл на Ислан ду, не бо да ни ма 
у не пре глед ним цр ним обла ци ма пра ши не и га со ва. Над 

Евро пом се над нео ад ски мрак ка кав не пам те мно ге 
ге не ра ци је. Ко мен та ри су би ли раз ли чи ти, чак и апо
ка лип тич ни. По ја ви ле су се ви зи је о сма ку све та 21. де
цем бра 2012. го ди не. На и ме, ка лен дар Ма ја за по чи ње 
3114 го ди на пре Хри ста, а пе ри о ди та ко зва ног Бак ту на 
има ју 394 го ди не. Три на ест је зна ча јан, све ти број за 
Ма је, а 13. Бак тун се за вр ша ва баш 21. де цем бра 2012. 
го ди не. Крај тог ци клу са се по ду да ра са га лак тич ким 
по рав на њем осе Зе мље, Сун ца и сре ди шта на ше га лак
си је, ка да би Зе мља тре ба ло да нас вра ти у до ба аме ба.

Про ва лу исланд ског вул ка на не ки су по ве зи ва ли са 
ка тин ском тра ге ди јом. Мно ге зе мље су за бра ни ле ави
он ске ле то ве, ши рио се страх од ула ска ка ме них че сти
ца пра ши не у мо то ре ави о на, јед ном ра ни је тра ге ди ја 
је је два спре че на. Ва зду шни са о бра ћај омео је, по ред 
оста лих и Ба ра ка Оба му да до ђе на са хра ну. Но, ру ски 
пред сед ник Дми триј Ме две дев сти гао је спе ци јал ним 
ави о ном у Вар ша ву и одао по част пољ ском пред сед
ни ку јав но осу ђу ју ћи ве ли ки Ста љи нов зло чин. То је 
би ла ка тар зич на сли ка, по ред одра ста ја ли су брат бли
за нац пред сед ни ка Ка чин ског и ду го ко са кћер ка по ги
ну лог брач ног па ра. 

До шав ши с пљу ском оно мад ку ћи, од мах сам упа лио 
те ле ви зор. Док сам у пред со бљу ски дао мо кре ци пе ле, 
са ко и пан та ло не, до ме не је до пи рао раз го вор дво ји
це. Чуо сам да по ми њу не ке ци ви ли за ци је ста ре де сет 
хи ља да го ди на. По гле дао сам екран и ви део огром не 
зи ди не са чи ње не од бло ко ва те шких и по не ко ли ко то на. 
На ла зе се око Сто ца у Хер це го ви ни. Ту су и они чу ве ни 
стећ ци о ко ји ма и да ље ма ло зна мо. Ука за ла се и огром
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на ка ме на сто ли ца, мно го ве ко ва пре Хри ста, отуд се ме
сто и зо ве Сто лац. За тим се на екра ну по ја вљу ју сним
ци из Ма ке до ни је и Цр не Го ре, све зи ди не са чи ње не од 
ка ме них бло ко ва ве ли чи не де во јач ке со бе, да та ко ка
жем – да бу де ја сни је. Где су до сад би ле те ма мут ске ци
гле раз ли чи тих об ли ка, за што ни смо зна ли за њих? За ми
сли те сто ти не и хи ља де на сла га них гро ма да, остат ке 
чу дом гло ма зних гра ђе ви на. Ко је то по ди зао и ка ко? 

Гле дам сни мак из ави о на не где у Бо сни. На пла нин
ском пу стом ма си ву без трав ке и дрв це та ду жи ном од 
по ла ки ло ме тра, ши ро ка до ме тар, мо жда и ви ше, рав
на као ле њи ром на цр та на, уга о на ка ме на ши на. Не, то 
је пу зе ћа скулп ту ра ви си не око по ла ме тра, из гле дом по
пут огром не „To ble ro ne” чо ко ла де, без по преч них пра
зни на. Око ло су ду жи ном – по је дан усек та ко ђе око 
ме тар ши ри не, из ме ђу ко јих иде пра во уга о ни об лик 
ка ме не ши не. Ни је то це ста, ни ти пру га, ка кве зна мо, 
ни ко не би мо гао по то ме, на по знат на чин, да хо да или 
во зи. То ге о ме триј ски пре ци зно из ве де но чу до не ви ди 
се од о здо, из под нож ја ви со ке пла ни не, не ма до ла зних 
пре чи ца, ви ди се са мо с ор лов ских ви си на, људ ско око 
на но га ма то ни кад ни је ви де ло. Ни је ли то не ка кав ко
смо дром или не што слич но, не по зна то, као да су ту сле
та ле и ода тле од ле та ле ле те ли це ко зна от куд. Не, ни
сам де те, знам шта при чам. Ка ме но чу до ду го по ла ки
ло ме тра на вр ху пла нин ског пре во ја. Ко је то гра дио, 
ве лим, и ка ко?

А он да опет при зо ри огром них сте на на сла га них 
пре ци зно јед на на дру гу, раз ли чи тих об ли ка, ста бил них 
у зи да ном ни зу ви си ном и ду жи ном, по си ве лих од ми
ле ни јум ског зу ба. Моћ не и та јан стве не гро мад не сте не 

кле са не чу дом. Ко је то сла гао и чи ме? Се тим се Де ни
ке на и ње го вих те о ри ја, и све ми се учи ни мо гу ћим. 
Мо жда сам и сâм хо мо са пи енс, све док ве ли ких тај ни. 
Не знам ви ше у ко је вре ме да по ста вим По топ, Но је ву 
бар ку и крај све та, све по ста је ре ла тив но, ста ро и мла
до, у исти мах, мо гу ће и не мо гу ће. Не ко је ту жи вео и 
гра дио, жи вео и не стао, оста вио тај ну до тај не. У не мо
гућ но сти до се за ња исти не са сто ји се сав на пор чо ве
ков у зе маљ ским око ви ма. Све оста ло – ду ва ње у пра зну 
сви ра лу.

По ми слим на ста нич ног но са ча и ње го ву при чу, на 
Гој ка и Ди ја ну, на Ви да на и Ла у ру, Бе си му и Мех ме да, 
на Ја на Ка чин ског и пољ ске офи ци ре, све ко ји на ђо ше 
сво је ме сто у овим при ча ма за ро ма не. О, тра гич не људ
ске сто пе на ово ме све ту! Иш че за ва те у зле ху дом зво
ну вре ме на ко је на не бу не по сто ји, а ов де на Зе мљи 
от ку ца ва у кр во то ци ма, у на гон ским се бич лу ци ма и па
до ви ма, у пли ма ма зла и до бра, у при ча ма о зло чи ни ма 
што се по на вља ју, у не мо ћи људ ског би ћа да се су прот
ста ви гад ним де ми јур шким си ла ма из ну тра и из ва на. 

А он да про чи тах у днев ним но ви на ма текст о екс пло
зи ја ма на сун цу, и под ву кох ре че ни цу: „Сва ко од нас је 
до слов но жи ви спо ме ник дав но умр лим зве зда ма.” Ја ви 
се, Са фе те, на шао сам но ву фо то гра фи ју!
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МА ГА РЕ ЋА ПРИ ЧА

Ја сам тр го вац со љу. Пе вам пе сме од Молдави је до 
Ја дра на. Све сам про пу то вао, сву да пе ву шио, џа ко ве 
со ли на ве ли ко про да вао. Про чу ло се за мо је пе ва ње и 
со. На ма гар цу и ма га ри ци про нео сам сав свој име так. Уз 
њих сам, ве лим, пе вао, ра до вао се жи во ту, би ли су ми 
и брат и се стра кроз ту ђе кра је ве, низ пу сте дру мо ве све
та окру гло га. По ма га ре ћем ши ре њу уши ју, знао сам 
ко ли ко ћу да пе вам. Кад спу сте на је же не ушне шкољ ке 
и фрк ну, пе ва њу је крај. Ако бих ко јим слу ча јем на ста
вио, они би се, ма га ре ћа по сла, уко па ли, и ни ма кац.

Мле ко ма га ри це је нај здра ви је на све ту. Ле чи мно ге 
бoле сти, по себ но плу ћа и ди сај не ор га не, об на вља 
крв ну сли ку и по ди же иму ни тет. Ма да не на бра јам – 
ле чи све. Ма га ри ца сво је мла дун че, пу ле, но си го ди ну 
и пет на ест да на. И то ка зу је да је ма га рац сло же ни ји 
створ од чо ве ка. Ко би то ре као? 

У ма га ре ћем мле ку ку па ла се и Кле о па тра. Оно про
леп ша ва и по пут сун ца об на вља сјај ко же, да је јој здра
вље и цваст. Са пун од ма га ре ћег мле ка спи ра ви дљи ве 
и не ви дљи ве де ло ве те ла и ко же, хра ни и опле ме њу је. 
Скуп је као зла то – за те па ре же на би мо гла да ку пи 
чи та ве це ге ре обич них са пу на. И то ти је ма га ре ћа 
при ча. Узми или оста ви. Јер, ма га ри ца за го ди ну да на 
да је са мо два де се так ли та ра мле ка. Ма га ре ће зла то.

Кад ма га ри ца зач не, скла њам је од ма гар ца. Он тек 
тад на вр ће и на ср ће, про тив ње не во ље же ли да јој 
угу ра сво ју го ле му пу здру, ду пло ве ћу од коњ ске. Ма
га ри ца се бра ни ко пи та ма, уда ра га по ла бр њи и те ра, 
али он још ви ше на ва љу је. Де ша ва ло се да је са вла да и 
рас ту ри, ка ко би ре кли у суд ни ци – да је си лу је. И, не 
рет ко, ма га ри ца је зна ла да по ба ци плод. За то, ка жем, 
ма гар ца одва јам од ма га ри це док је бре ме ни та. Оста
вљам је код ку ће и сâм с ма гар цем кре ћем на пут. Тад 
је ма га рац не по слу шни ји, че сто за ста је, уко па ва се, 
ња че, ре ве, хо ће да се вра ти, ра ди по сво ме, бе сни, ни
шта му не мо жеш. За то по ред со ли, имам и ке су ше ће
ра па га под ми ћу јем и ва ра кам до да ле ко га ци ља. 

Док се ма го сла ди ше ће ром, ја пе вам. А пу ту је мо, 
бог ме, да ле ко, ма ло би ко ве ро вао. Али чим слад не ста
не у ње го вим круп ним зу би ма, он се уко па и спу сти уши. 
То је, да бо ме, зна чи ло да мо рам истог тре на пре ста ти с 
пе ва њем. Ма га ре је си то слат ко ри је сатдва, па и ду же, 
ћу тећ ке се пе ње мо уз бр до с ко јег ће мо се с ону стра
ну спу сти ти у ва рош где нас че ка ју куп ци со ли.

Сев да лин ка ми при ра сла за ср це: „Сни јег па де на бе
хар на во ће”, „Дје вој ка со ко лу зу лум учи ни ла”, „Зви је
зда тје ра мје се ца”, „Ко ли ко је При је дор по ље”, „Ај, ср до 
мо ја, не ср ди се на ме”, „Ој, дје вој ко, ђин ђо мо ја”, „Вр бас 
во да но си ла ја бла на”... Па „От ка ко је Ба ња лу ка по ста ла”, 
„Са ра је во, ва тром из го ри ло”, „Ај, ко ли ка је Ја хо ри на 
пла ни на”, „Ах, ме ра ка у ве че ри ра не”... Уз саз или шар
ги ју за пе ва ти сев да лин ку, зна чи ло је ди са ти пре во ји ма 
ме ло диј ске ша ре, до пре ти до жи ли це све тло сти сва ке 
ре чи. Ух! 
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Без сев да лин ке мој жи вот би био мно го си ро ма шни
ји, ни шта. Пје вао сам, ето, ре ћи ћу то ије кав ски, и кад 
ми се пла че. Тад је ка ра сев дах нај бо љи, цр на жуч љу
ба ви. Сје тим се Фа ти ме, нај љеп ше цу ре у При је до ру, 
до па ла ми се док сам про да вао со на Бе ре ку, нa ма лој 
ади с ри је ке Са не. До па ла, и ни шта да ље од то га. Кад 
за љу ља пре ко мо сти ћа, све жи во, с јед не и с дру ге 
оба ле, гле да и уз ди ше. Ај ме ме ни, ли је пе ли же не! 

На Бе ре ку има не ко ли ко џа ми ја, огла ша ва ју се пет 
пу та на дан. Пра во слав на цр ква је ова мо, пре ко ули це, 
с де сне стра не ри је ке, при је ра чва ња око Бе ре ка. Зво
на се по ми је ша ју с гла сом му је зи на па ври је ме утек не 
уши ма та мо и ова мо. Кад су при је дор ски му сли ма ни 
по ди за ли сру ше ну џа ми ју, до го ди ло се чу до. Из ду би
не хо ри зон та гру нуо вје тар и до нио там ну обла чи ну у 
об ли ку гла ве стар ца са два ко са ока стро гог по гле да. 
Ста рац је с не ба оштро по сма трао оку пље ни сви јет док 
се у фи ју ку олу је чу ла му је зи но ва мо ли тва. Мно ги ма се 
крв за ле ди ла у жи ла ма. Јед ни су ре кли – Ала хо ва опо
ме на, дру ги – чу до не ви них још из оног ра та. 

Око цр кве о пра зни ци ма зач не се лу да ој ка ча, ста
ро ко зар ско ко ло по ви ле ни па се сви из о бра зе, озбиљ
ни у ли цу, по по кре ту но гу са мо ви диш да су ве се ли, 
ус ка чу у ко ло плет укр ште них ру ку пре ко гру ди и – да
во ри ја ју. И бр кај ли је и ђе до ви, и оже ње ни и мла ди ћи с 
тек иж ђи ка лом дла чи цом ис под но са, ту су у пу ној сна
зи и дје ве ри и шур ја ци, и стри че ви и уја ци. Ус ка чу и 
сна ше, уда те и не у да те, удо ви це и ста ри је, ви ждра че и 
по ви ју ше. На га зио сам ти се ја и ко ла и ој ка че, и цу ра и 
же на, на пје вао за ци је ли жи вот: „Же но мо ја, де дер вјер
на бу ди, ко не тра жи а ти га по ну ди!” А кад же не ше ви

ним гла сом по ве ду ко ло, цвје та на но во кру шка ис под 
цр кве ног зво на. „Ево ме не ру ме на ко ру жа, удо ви ца 
крај жи во га му жа!”

На Бе ре ку то ком го ди не има не ко ли ко ва ша ра. Ка ко 
ко ја вје ра и да ту ми, та ко и ва ша ри. На ку по вао сам се 
тру би ца и пи штаљ ки, огле дал ца ди и пи штољ чи ћа, ше
ћер ле ма и ра ха тло ку ма; све да ро ви за дје цу у ниг ди
ни, за ту ђу дје цу. Био сам оже њен крат ко, ни го ди ну и 
по, ни сам имао дје це, оста ви ла ме не су ђе ни ца. О но вој 
же нид би и не раз ми шљам, ко ја би то по шла за ме не 
кад ме код ку ће ни кад не ма. Во лим сва чи ју дје цу као 
сво ју. На Бе ре ку сам се на пје вао и на мр чио све га и сва
че га, али и на про дао со ли, не ма шта. Ту ми се ма га рац 
био за гле дао у јед ну ма га ри цу тр гов ца из Ис тре. Пу
сти ли смо их уз Са ну у ноћ да се иж џи ли та ју. 

Бе рек је и мје сто гдје на вра ћа ју и лов ци у свој Дом. 
Ту сам се, ва ла, на слу шао сев да лин ке. Гле дао сам ка ко 
лов ци до ла зе са пре ко ра ме на на то ва ре ним фа за ни ма 
и зе че ви ма, сје да ју за сто ло ве у ба шти До ма. Уз ме зе
тлук и ра ки ју пје ва ју нај љеп ши сев дах док им крај но гу 
ми ру је уби је на ди вљач од ко јих је не ка већ сти гла пе
че на на сто. 

У Фа ти му се за љу био Мла ден, цр но о ки мла дић ја
ког ко ра ка, из чу ве не пар ти зан ске по ро ди це. Фа ти мин 
дјед био на су прот ној стра ни у Дру гом свјет ском ра ту. 
Она и Мла ђо тај но су се ви ђа ли и аши ко ва ли. Раз ли чи
та вје ра, то ти је, ро ди те љи би ли про тив. Ви дјев ши да 
не ма сре ће у При је до ру, Фа ти ма и Мла ден по бјег ну у 
сви јет, шта ће дру го! Тек по не што се мо гло чу ти о њи ма, 
углав ном не про вје ре не при че: да су у Швај цар ској, у 
Њемaчкој, не ки ре кли – у Швед ској, а по штар Лу јен да 
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до нио при чу да су у Аме ри ци. Он да опет не ки ћу ћо ри
ли да су Мла ден и Фа ти ма ис па ли из во за, уто пи ли се у 
мо ру, ави он се сру шио, да су се раз бо ље ли у би је ло ме 
сви је ту и шта све не. До ла зи ле су и ли је пе при че: да су 
се обо га ти ли, да во зе по три аута, да је Фа ти ма до би ла 
на хо ланд ској лу три ји пре ми ју нај ве ћу у исто ри ји, да 
има ју ла нац апо те ка, да не зна ју шта ће од па ра, да 
има ју пе то ро дје це, да пу ца ју од здра вља.

Мно го го ди на ка сни је, с ма гар ци ма у Бу гар ској, на
ба сао сам, не ће те вје ро ва ти, на Фа ти му и Мла де на, као 
не ке луд спр де ра де у цир ку су. Она на сло ну из во ди 
акро бат ске вје жбе, хва та се за тра пез, пе ње и хо да из
над по но ра ра ши ре них ру ку, озго ска че сло ну на пру
же ну сур лу. А Мла ден са зми ја ма игра не ка кав плес, 
но са их под па зу хом и око вра та, па с вр ха гла ве, а оне 
де бљи не ње го вих ру ку и но гу, па их он да при не се и 
мо та око сло но ве сур ле док се Фа ти ма пре вр ће на ле
ђи ма го ле ме жи во ти ње. 

Хтје ли су да ку пе, ни су пи та ли шта ко шта, и ма гар ца 
и ма га ри цу, ка жу, то би у цир ку су би ла атрак ци ја. Дре
си ра ли би их да ре ве на дјеч је гла со ве и бом бо не, и шта 
све већ не ре ко ше. На ва ли ли, ну де и ме ни по сао – да 
про да јем кар те на ула зу у цир кус, а мо гао бих и са ма
гар ци ма при пре ми ти тач ку са пла ме ним ко лу то ви ма и 
ше ће ром. Је два по бје гох с ма гар ци ма, и не упи тах ка ко 
им је у Бу гар ској, и от куд ту, ка ко су до пе ља ли у тур
ски цир кус. 

Е, љу ди, шта све жи вот на ме сти. Ево ме опет у екав
ском вре ме пло ву, спу стио сам се у Срем. Ту има до брих 
ма га ра ца, раз ли ку ју се од ба нат ских, на при мер. Ма ло 
је сит ни ји, али ђа во ласт, ра ди по сво ме и – тач ка. Во ли 

и да по пи је. Ви ђам га с га здом ис пред про дав ни це ка
ко оба цев че пи во из исте фла ше, а бо га ми хо ће ма га
рац и ви но. Тад не слу ша га зду, овај мо ра по ње го во ме 
– ка ко ма го њак не. Рас тр чи се ма га рац у круг, па на па
да де цу, ма ше ре пом, на гло се уко па, рит не се но гом, 
уда ри гла вом у гру пу љу ди што чу че ћи пи јуц ка ју пред 
про дав ни цом. Они ври сну у сме ху и стра ху, па бе жи 
куд ко ји ми ли мо ји. С та квим ма гар цем ја не бих по шао 
у свет. У Ба на ту ни сам чуо да се ма гар ци та ко по на ша
ју. Ни у Бач кој, ма да је је дан играо уз сва тов ску му зи ку, 
на свад би по том ка Дун ђер ских. Не ки ре кли да је то ду ша 
Ге де о на Дун ђер ског, па ла па игра у ма га ре ћој опре ми. 

Ту ти је бе ћа рац ми ла мај ка. То ти је њи хо ва ој ка ча, 
са мо што се ви ди да је ме ло ди ја бе ћар ца мно го мла ђа, 
она ко ва ро шка и гра ждан ска. А то шта све Срем ци за
пе ва ју и ко је, око по но ћи, без о бра шти не одер ња ју уз 
там бу ру, то не ма ни и у два Ба на та, ма – ни у две Бач ке. 
Ми слио сам да то га има са мо у ој ка чи. Ста ри ја је, па ко 
ве лим, па мет ни ја, има пра во да лà не. Сву где се у Вој
во ди ни серб ској пе ва бе ћа рац, али, ве лим, у Сре му, 
чу до јед но: „Ко ли ко си љу би ла бе ћа ра?/ Три пут се дам 
два де сет и је дан,/ и још осам, ето, то ли ко сам!” Ово је 
тро стих, бе ћа рац је обич но у дво сти ху: „Ве руј ке ру, не 
ве руј шва ле ру...”. Ето, у јед ном сти ху све се већ ри му је 
и ка зу је, дру ги не ћу ни на во ди ти. А скроз без о бра зне 
– хм, не ки дру ги пут. 

У Ба на ту сам ви део ка ко се пе ва уз ње ња ре, чуд не 
ин стру мен те ко ји ни су ни там бу ра ни ви о ли на. А је су 
јед но и дру го, не што из ме ђу – коб за зо ву тај ин стру мент. 
Ума ло их на пр ви по глед на на звах ма га ре ћим га ћа ма, 
ни сам не знам за што. А зо ву их, ви диш – ко би ли на гла ва! 
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Ка жу да у ру ским сте па ма на шу пљу коњ ску гла ву пу
сти ња ци сви ра ју. Е, ов де у пу стар ским са ла ши ма не ки 
пе ва ју и сви ра ју уз ко би ли ну гла ву, зо ву је и сле пач ка 
ви о ли на. Пе ва ју слеп ци од са ла ша до са ла ша, за ко мад 
сла ни не и си ра, коц ку ше ће ра и ша ку со ли, ке су бра
шна и ора ха. Слеп це обич но во ди не у ми ве на де вој чи ца 
с ду плом тор бом пљо ску љом на ле ђи ма ка квог шан та
вог ма га ре та. Ни ко их не од би ја, сви да ју ко ли ко мо гу, 
сма тра ју да им сле пи пе вач до но си сре ћу, пу шта ју га да 
до так не шта пом ко ко шке от по за ди – да ви ше ја ја носе, 
уво де слеп ца у шта лу да пре кр сти шта пом ба ле гар ски 
воњ – да би кра ве до ста мле ка да ва ле. Мо ји ма гар ци 
по че сто ре ву као те ње ња ре: „Њења аањења аа!”

Пе ва се ле по и у Ба ра њи и Сла во ни ји, и та мо сам је
здио, и ту с ма гар ци ма и со љу од лич но про ђох. Исти на, 
ту се ије кав ски пје ва бе ћа рац, не го шта. Али ту се пре
ли ва ју и ста ро град ске пе сме из Бач ке: „Го во ри се да ме 
ва раш и да ћеш ме оста ви ти, а знаш до бро да сам бо
лан и да не ћу оздра ви ти.” Био сам се за љу био у јед ну 
Бран ку из Бо ро ва. Пре ли је па, вит ка, очи ју као ли сти ћи 
ри би зли. Раз бо ље ла се, на па де је су ши ца, оде у не ка
кву бол ни цуба ра ку, ту се за др жа мје сец да на, ни јед
ном је не по сје тих, огри је ших се, она иза ђе, уда де се за 
не ко га Кај кав ца и уз рат по бје же с њим у Аустра ли ју, 
да са чу ва ју клуп ко љу ба ви с кућ ног пра га. 

Да ти не при чам о со ма лиј ским и ну биј ским ма гар
ци ма там не ко же као ка тран, не ке сам ви део на Ја дра ну. 
Не ке ви део, не што о њи ма чуо, у Афри ци ни сам био, 
мо жда ће ме со од ве сти и ме ђу црн це. Да не за бо ра вим, 
чуо сам у Ал ба ни ји од тр го ва ца ци ме том да по сто је и 
не ке нео бич не ма га ре ће ра се, ку лан и она гер, ма зге за 

те рет ну ро бу. У Ти ра ни сам се рас пе ђе лио уз ал бан ску 
да ра бу ку, ка ко ли је већ зо ву, ин стру мент зво ни на све 
стра не, по ти че из Пер си је и Ира ка. Има га – као ма га ра
ди, ту шта и тма и на Бал ка ну. Ко жу ти је жи док ци ли че, 
а пе сме ти крв сју ру ју у гла ву, за цр ве ниш се као хор го
шка па при ка. 

На Ко сме ту сам пе вао ма на стир ске и пе сме из вре
ме на ца ра Ду ша на, ето, нај пре ону „Ој, го лу бе мој, го лу
бе”, па „У При зре ну зе ле на ја бу ка”, те „Жив ка Си ри нић
ка”... Као да ме на ли ваш ме до ви ном од о зго, та ко кро за 
ме те ку ко смет ски бо жу ри пе са ма, у но жним пр сти ма 
го ли ца пе сма као мо ја бив ша же на кад би ме по сле ду
гих пу то ва ња ма си ра ла у ноћ. По не кад ми се учи ни да 
се пре тва рам у два вра на га вра на што ле те са Ко со ва 
По ља кр ва во га, то се до га ђа кад ту жне пе сме из ср ца 
ја дам. Во лим за пе ва ти па да ме не ма, у ва здух да се пре
тво рим, и ве тар бу дем што ми пе пео раз но си го ра ма и 
ре ка ма Си ри нић ке жу пе. 

Ма гар ца зо ву и осао. Ту ми се чуд но кри је реч – со, 
као да се кре ве љи па пре тва ра у дру гу – осао. Је дан 
тр го вац со љу из Грч ке уве ра вао ме је да ма гар ца на зи
ва ју ослом по глав ном гра ду Нор ве шке. Ма не ве ру јем, 
то је не ки дру ги па деж. Не знам пу но о скан ди нав ским 
ма гар ци ма, али их си гур но и та мо има. За ма га ри цу се, 
ве ли Грк, ка же да је осли ца или кè ња, кè њи ца, не ки ве ле 
и кè ња ча. Мо жда је Осло ма га ре ћи град, ко ће га зна
ти, та мо мрак и не па да као на оста ли свет, про зу кле 
сли ке и при зо ре ви диш, као да ти је ко пре на на оку. 
Или је сва та при ча ма га ре ћи ка шаљ. Не знам да ли бих 
у та квој зе мљи умео за но ћи ти? 
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Су сре тао сам у Грч кој до ста му ла, ко је су ме ша ви на 
ма гар ца и ко би ле, мо гу да по не су те жак то вар, али су 
мек ших ко пи та, по тро ше их бр зо без пот ко ви ца. Слич
но је и са ма зга ма, њих на пра ве коњ и ма га ри ца. Ве ле да 
му ле и ма зге да ље не мо гу да се мно же. Ка зна Бож ја, 
јер и ма га рац и ко би ла, и коњ и ма га ри ца, при па да ју 
фа ми ли ји ко ња ко пи та ра. Ис по ма гао сам се јед ном му
лом на пу ту у Тур ску, ни је као ма га рац, не што не до ста
је у ка рак те ру те жи во ти ње, не ма оне ма га ре ће сре ће 
– да на пу ту срет неш куп ца и про даш по ла то ва ра со ли. 
С му лом све иде на о па ко и не из ве сно. Са мо што ми 
но си те рет, оста ло ни је по ме ри успе шног по сла. Као 
да ме урек не, та ква је му ла. 

Ево ме си ла зим низ цр но гор ске вр та че. Пје вам њи
хо ве пје сме, ма га рац не ма ри, пу шта ме ко ли ко хо ћу. 
Ваљ да му од го ва ра од јек у ли је пим вр та ча ма цр но гор
ским, је дан се на сто ти не раз би је па, као ала му ња, кроз 
клан це и кли су ре, низ рјеч на ко ри та до че па мо ра и 
не ста не на пу чи ни иза ли ни је хо ри зон та. Ода тле да ље, 
чу дом, до уши ју ка та лон ских ма га ра ца спе ци ја ли зо ва
них за уто вар и ис то вар пре ко о ке ан ских бро до ва. 

Опет пло вим ије ка ви цом и ве се ле сам ду ше. Од ма ра
мо ма го и ја гдје стиг не мо, Це ти ње ни је да ле ко, про да ћу 
сву со. И Ја дран је у бли зи ни, ода тле сам, из ал бан ских 
лу ка пре шао ова мо и до бро мо гу да за ра дим. Вра тим 
се по не ко ли ко пу та по но ве вре ће со ли и све про дам. 
Во лим ја Цр ну Го ру, сва је у не кој до ко ли ци, као да ни ко 
ни шта не ра ди, а све бу де за вр ше но. Нај ви ше по сла 
па да на њи хо ве же не, ври јед не па ће ни це, али – оне ко
ман ду ју. Ко ми сли да му шко у Цр ној Го ри др жи власт, 
грд но се ва ра, же на је ту ко ман дант па ра де. И кад ћу ти, 

ко ман ду је, кад ти ка жем, по го то во ако је – мај ка, па дје
ца од ува до ува: „Ој, ве се ла, ве се ли це, ве се ле ти очи 
имаш, ко га год си по гле да ла, сва ко ме си ра ну да ла...”

Али што сам се гу са ла на гу дио, не би ста ле на све ма
гар це Мо ра че. Гу дим ти ја и без гу са ла у ру ка ма, та кво 
ми гр ло, рас цје пи се па ко гу да лом гу слам и по пје вам 
у исти мах: „Не ма да на ко јег ми же ли мо...”. И ма гар ци 
ме не кад пра те, вје руј те ми, не кад су ми они као гу сле, 
а ја са мо пје вам. Ма га ри ца по ве де пје сму та ње, ма га рац 
по пра ти де бље, и ја се ту не гдје утр пам сво јим гла сом, 
упре да мо да је ми ли на слу ша ти. Ја из ми шљам ри је чи 
па ли чи ко да су пра ве, ко да их је не ко дру ги при је ме не 
спје вао. Ваљ да је то од пла нин ске ље по те и ми ри са сa 
свих стра на, оша му ти ми се у гла ви од рај ске зву ко ви
не, за бо ра вим да сам на зе мљи, ко да са њам, ето.

Из Цр не Го ре мо раш у Хер це го ви ну, ста ру Цр ну Го ру. 
Ту сам се на ка ме ну и на си тио и на пио. Не ма љеп ше при
ли ке од хла до ви не у Хер це го ви ни, од пр шу те, си ра и 
ви на, од во де ле де не. Све је као из Еде на. Још ако те ка
ква мр ко о ка цу ри ца глед не са сво је ша ре не сук њи це, 
у гла ви ти звон ци и пра пор ци, ле тиш из над Ле о та ра. С 
ма гар цем и ма га ри цом нај ви ше сам се на љу ди као у Хер
це го ви ни, љу ди раз го вор љи ви, ли је по при ча ју, ко да 
пје ву ше, во ле и ган гу, за пје ва ли смо и кад нам се не 
пје ва, бог ме и по ска ки ва ли. У рит му ган ге ма га рац јед
ном по чео на ма га ри цу на ска ки ва ти, мо ра ли смо га за 
реп ву ћи, не ће да пу сти и то ти је. Ни ше ћер не по ма же, 
хер це го вач ки ва здух рас по ма ми ма гар ца. Ма ни ма га
ри ци ни је све јед но, и она је друк чи ја на том ва зду ху 
око Тре би ња. Пир ка лу ди ши лок с мо ра од Ду бров ни
ка, па јој све ми ло и не мир но, стру чак мор ског цви је та 
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у ва зду ху за тре пе ри, ма га ри ца по шан др ца, ши ри но
сни це и ре пом мла ти по бо ко ви ма, ле пи јој се низ но ге 
вла га, пла зе се но ва пу то ва ња и иза зо ви. Та ко обич но 
би ва, од не куд не ки вје трић на ја ви да љи не и пут се под 
но ге сам на пир ли та. 

Об и шао сам ти ја Стра дун и ду бро вач ко при ле ђе 
уз дуж и по при је ко. Ту не ма но ве за ра де, ту са мо узи мам 
со, тр пам у вре ће и во зим пре ко Хер це го ви не да ље. 
Али сам се на сла дио ду бро вач ких пје са ма, уми јем ти 
ја пје ва ти ко са му кла пу да чу јеш, то ли ко се гла со ва из
ро ди у ме ни. Не дватри, већ – до де сет усло жим и умно
жим. Не кад и ви ше, као да сам ци је ли хор. Ја ве ми се 
не ке стру не у гр лу, јед на дру гу спа ја и про ду жа ва, кад 
ти ка жем, има и жен ских гла со ва у ме ни: „То ни су ји дра 
мо је бро ди це, већ то су га ћи це мо је Ма ри це!” Кад за
пје вам, сви јет се оку пља и ба ца ми у ше шир па ри це. 
Не мам ја на мје ру та ко за ра ђи ва ти, ни сам про сјак, али 
ше шир сам сле ти с гла ве, из вр не се и зи не: Уба цуј, но
вац ће дру ги ма, не ће ме ни! 

Про шао сам с ма гар ци ма и до бро и зло. Без њих би 
ми жи вот био ну ла. Ко не зна ма га ре ћу ду шу, не зна шта 
је чо век. С ма гар цем си нај бли жи Бо гу. На ма га ри чи
ним ле ђи ма го спод Исус Хри стос је уја хао у Је ру са лим. 
По ни зност је вр ли на над вр ли на ма. Ја учим це лог ве ка 
од ма га ра ца. Из очи ју им ви дим да су са не ба. Ов де на 
зе мљи, по ви шем за дат ку. Ко с њи ма ку ћу гра ди, не бе
ски је чо век. Без ма гар ца не ма со ли зе маљ ске, не ма му
дро сти и зна ња, не ма ни че га. С ма гар ци ма се нај ви ше 
учи и де ла. За то се не љу тим и кад лу ду ју. Ма гар ци су 
ме ни и хлеб и во да, и пост и исти на. С њи ма ћу до кра
ја све та, у ве се ље жи во та и ту гу зе маљ ску. Кад дру ги 

не што при го ва ра ју, ка жем: „Ја сам ма га рац ко ји но си 
тај не.” Ову ре че ни цу, у Ари сто фа но вим „Жа ба ма”, сво ме 
го спо да ру из го во рио је роб. Не ка и ја бу дем роб, при
мам се та кве жр тве за све чи ме ме ма гар ци по да ри ше. 
У се би пред Бо гом про во дим де ла чи сте по ни зно сти. 

Бе же ћи пред Иро дом, Јо сип је Ма ри ју од вео у Еги
пат на ле ђи ма ма га ри це. И то су де ла пле ме ни тих ма
га ре ћих чу да. Апо лон је про ме нио уши кра ља Ми да са 
у ма га ре ће, јер је овај ви ше од му зи ке делф ског хра ма 
во лео да слу ша Па но ву фру лу. Во лео чо век при ро ду и 
жи вот, кло нио се ин сти ту ци ја и њи хо вих ка но на. Љу ди
на, не ма шта. За то о ма гар цу и за ње го вог жи во та – све 
нај бо ље. Ма га рац је, да не за бо ра вим, но сио ков чег 
ко ји бе ше ко лев ка за Ди о ни са. Да, бра ле мој! И ово да 
чу јеш, ко пи то ди вљег ма гар ца ни јед на отров на во да не 
мо же на гри сти. Ко ја још жи во ти ња има та кво ко пи то? 
Коњ ско ко пи то без пот ко ви це не мо же ни до ду ћа на. А 
ма га ре ћа ви ли ца је то ли ко твр да да је њо ме Сам сон 
убио хи ља де не при ја те ља. Е, мој дра ги!

Има не срећ ни ка ко ји ка жу да је ма га рац сав у твр
до гла во сти, де пре си ван и при глуп, ма згов је дан. Чак и 
не ке књи ге та ко пи шу. Не бих то ре као за ма гар це. То 
је као да ми си паш со на ра ну. За ми сли, на фа кул те ту, на 
ве те ри нар ству, сту ден ти да нас ни реч не уче о ма гар
цу, из ба чен је из школ ског про гра ма. Све бих ја те про
фе со ре и ми ни стре про све те у ма га ре ћу клу пу. Не ма ју 
они пој ма шта је ма га рац. Знам ле ген ду у ко јој Ок нос 
пле те уже од тр ске, а уз ње га ма га ри ца по је де све што 
он ис пле те. Ди дак ти ча рипси хо ло зи би ка за ли, то се од
но си на ра сип ну же ну ко ја уни шти све што ра дан муж 
ство ри. Па шта? Ја сам ства рао це лог ве ка, и ни шта ни сам 
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из гу био, на про тив. И ни ко ми то ни је ра суо. А би ло је 
же на, не мо гу да не ка жем, она ко за ноћдве, на пу ту, у 
лу ка ма и крч ма ма. Ону јед ну је ди ну, пр ву, пра ву, не ра
чу нам. Ни је сти гла ни да ме упо зна. Све сам ство рио с 
ма гар ци ма, пе ва ју ћи. 

И ово да чу је те, ни је да па ме ту јем, ма га рац је сим
бол спо зна је и пре дај ног са зна ња. То зна ју нај ду хов ни
ји љу ди, има га и уз Хри сто ве ја сли це. Ре кох ли? Ево 
кроз Ср би ју не ки дан с ма гар цем, на сме ја на про ђе, и 
дандва за др жа се у Хо мо љу два де се то го ди шња Фран
цу ски ња ко ја пе шке с Азур не оба ле кре ну у Је ру са лим. 
То је пут чи стун ства и на де. Ма га рац над вла да ва зло
твор не те жње и су прот ста вља им се сво јим по ни зним 
ми ром. И то је су прот но увре же ном ми шље њу о ма
гар ци ма – да су ово, да су оно, да је ма га рац сим бол 
на го на, не зна ња и мрач них скло но сти. Ко је шта! Ко је 
по гле дао ма гар цу у очи, све му се са мо ка за ло. То ли ко 
до бро те на гле да ти се не ће за цео жи вот. Ја га ран ту јем 
да је ма га ре ћа ду ша као људ ска, и цр ве на и бе ла, и цр на 
и жу та. Це ла пла не та је ма га ре ћа, и с мо рем и коп ном, 
сва. 

С ма гар цем про ћи кроз свет – пе ва ју ћи, пре жи ве ти 
сва чу да на том пу те ше стви ју у круг, и оста ти здрав и 
чи тав, то са мо ода бра ни и обе ле же ни мо гу. Ја сам с ма
га ре ћим ду ша ма са вла дао сле пи ло и под смех, и до шао 
до над љу бав не сре ће и по бе де, до жи вео истин ску пре
о бра збу и уну тра шње вас кр сну ће. Ко то по но ви, ево 
му коц ка ше ће ра. 
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Све тла на Ка ле зић Ра до њић

ОД СЈЕН КЕ КА СВЈЕ ТЛУ
Ка да се не ко за ра зи ви ру сом про зе – ду го се ли је чи ства

ра њем, све и ка да је пје сник у пи та њу. Из пе ра Не на да Гру
ји чи ћа, у новије вријеме, па ра лел но са по ет ским књи га ма, 
по ја вљу ју се и про зне. На кон крат ких при ча, усли је дио је 
ро ман, да би се сво јим нај но ви јим оства ре њем, При ча ма за 
ро ма не, по но во вра тио свом про зном из во ри шту. Ри јеч је о 
за ни мљи вој књи зи, ко ја јед ним ди је лом пред ста вља на ста
вак до са да шњег про зног опу са, а дру гим до но си но ви те те 
ка рак те ри стич не за раз вој ну пу та њу про зне аван ту ре Не
на да Гру ји чи ћа.

Фор мал но гле да но, При че за ро ма не су са ста вље не из два 
ци клу са, Не знан ци и Ма га ре ће при че, од ко јих је пр ви оби ље
жен ис пи ти ва њем му шкожен ских ре ла ци ја кроз за чуд но 
ре а ли стич ки про се де оби ла то за чи њен ху мо ром (Хор ске све
ча но сти, Чи ту ља, Трн ка и Зум ка, Кон дук те ру ша, По е те са, 
При ча о Ели, Не знан ци, Пре пре ке и пре о кре ти, Из бе глич ка), 
док дру ги у ве ћој мје ри ка рак те ри ше осло нац на ствар на 
зби ва ња, уз по не ки из у зе так (Со нет ни ве нац, От ки ну та да
љи на, Ма чор, Жби ров це гер, Про фе сор ска, Про мо ци ја, Ком шиј
ска при ча, При че за ро ман, Ма га ре ћа при ча) чи ме се до дат но 
про бле ма ти зу је од нос ре ал но сти и ње не ре фе рен ци јал не 
ври јед но сти у од но су на ли те рар но уоб ли че ње ко је јој је дато.

Оба ци клу са у ну ме ро ло шком сми слу ка рак те ри ше из ра
зи та си ме три ја – и у јед ном и у дру гом при сут но је по де вет 
при ча. Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да се Не над Гру ји чић до 
са да по ка зао као бри жљив ства ра лац, ко ји до по сљед њег 
да ха бру си сво је дје ло, не мо же се у том сми слу го во ри ти о 
пу кој слу чај но сти, већ о на гла ше ној сим бо ли ци бро ја де вет. 
По зна ју ћи раз ли чи та зна че ња бро ја де вет (сим бол кра ја и 
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по чет ка, број пу ни не, три три ја де, број не бе са, ред у ре ду, 
је дин ство у је дин ству, са вр шен ство са вр шен ства, сим бол 
ко смич ке уза јам но сти и ис ку пље ња), чи ни се да је у кон тек
сту ове књи ге нај тач ни је по и ма ње овог бро ја као мје ре до
зри је ва ња и пло до но сних ис тра жи ва ња..

Го во ре ћи о прин ци пу ко ји би мо гао по слу жи ти и као мо то 
нај но ви је Гру ји чи ће ве збир ке при ча, за пр ви ци клус би нај
у пут ни је би ло ис ко ри сти ти на из глед ок си мо рон ски став ко
јим по чи ње При ча о Ели: „По не кад по ми шљам да је жи вот 
бе сми слен, али ме убр зо раз у ве ре сва ко днев ни до га ђа ји“, 
или је дан од ста во ва при сут них у По е те си: „...ка ко то већ 
у жи во ту би ва, и сит ни де та љи на пра ве го ле ме про ме не“. 
Та кво кон тра сти ра ње сми сле но сти и сва ко дне ви це, сит них 
де та ља и го ле мих про мје на, њи хо во кон стант но смје њи ва
ње и по и гра ва ње са оним што се до жи вља ва као њи хо ва 
уна при јед да та фор му ла, је сте јед на од нај ква ли тет ни јих 
при по вјед них кон стан ти Гру ји чи ће вог пе ра. 

Мо то дру гог ци клу са ка рак те ри ше на из глед дру га чи ји 
тон. Та ман кад се Ком шиј ском при чом по ми сли да ће ве за 
ствар ног и из ми шље ног би ти не што бли жа, у сми слу осла ња
ња на де ша ва ња ко ја су се за и ста од и гра ла (на шта на ро чи
то на во ди при по вје да чев ко мен тар да су „ли те рар ни уви ди 
ду бљи од исто риј ских“), на ред на оства ре ња се углав ном 
кре ћу у ко ор ди на та ма ис ка за „где пе снич ки ми мо хо ди уме
ша ју пр сте, сва шта је мо гу ће“.* По нов но смје њи ва ње обич ног 
и све мо гу ћег че сто пре во ди ову про зу у под руч је гро теск ног, 
што чи ни њен по се бан ква ли тет. Због сво је по ве за но сти са 
ви ше стил ских фи гу ра, у пр вом ре ду са хи пер бо лом, ме та
фо ром и але го ри јом, али и са са ти ром, па ро ди јом и иро ни јом 
– гро те ска функ ци о ни ше као ви ше слој ни фе но мен. Не над 
Гру ји чић се у При ча ма за ро ма не че сто по ве зу је са ан га жо

* Не над Гру ји чић: От ки ну та да љи на, у књи зи: „При че за ро ма не“, 
Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 104.

ва ним ин тен ци ја ма да би при ка зао де фор ми са не од но се у 
ствар ном сви је ту (што ите ка ко ко ре спон ди ра са Кај зе ро вом 
те зом о „оту ђе ном сви је ту“ ко ји гро те ска из ра жа ва) ли те
рар но их за о ди је ва ју ћи у ру хо ка ри ка ту ре, фан та сти ке и на
гла ше них кон тра ста, кроз до га ђа је у исто ври је ме и сми је шне 
и стра шне. Ме ђу тим, за раз ли ку од та квог по и ма ња гро те ске, 
ко је се че сто по ве зу је са ап сурд ним и са бла сним, у про за ма 
Не на да Гру ји чи ћа су сре ће мо њен дру га чи ји вид, онај ра бле
ов ског ти па, из ра зи то по ве зан са ху мо ром и сми је хом, ко ји 
осци ли ра из ме ђу бур ле ске и са ти ре. У исти ред при вид но 
не спо ји вог иду и при мје ри амал га ма ап сурд ног и ко мич ног, 
што је та ко ђе јед но од оби љеж ја гро те ске.

При по вје дач ки по сту пак у нај но ви јој књи зи Не на да Гру
ји чи ћа нај че шће се кре ће у већ по зна тим ко ор ди на та ма по
ступ ка раз гра на ва ња, ка да чи та лац на трен по ми шља да је 
при по вје дач од лу тао од глав ног на ра тив ног то ка, да би му 
се баш у тој тач ки „чу ђе ња“ над нео бич ним од мо та ва њем при
по вјед ног клуп ка, вра тио. За пра во се ра ди о вр ло сми сле ним 
и жи во пи сним ин сер ти ма ко ји су ту да „за чи не“ при ча ње, 
до да ју му при звук не сва ки да шње сва ки да шњег и ре ла ти ви
зу ју по сто ја ње „до га ђа ја ка пи тал ца“, ка ко се сам Гру ји чић 
сли ко ви то из ра зио у јед ној од сво јих прет ход них про зних 
књи га, као ну жног пред у сло ва за на ста нак до бре про зе. Го
то во све у При ча ма за ро ма не Не на да Гру ји чи ћа те жи то ме да 
за ми је ни по ло ве бит ног и не бит ног, сво де ћи људ ски жи вот 
на вје чи то осци ли ра ње из ме ђу три ви јал ног и суд бин ски ва
жног, ко ји че сто, не зна но ка ко, ми је ња ју стра не, те се ак те
ри ма њи хо ве су шти не го то во уви јек при чи ња ва ју за о дје ну те 
по јав но шћу оног дру гог, до не рас по зна ва ња.

Не ка да се Гру ји чи ће ва при по вје дач ка нит на гло бо га ти 
нео че ки ва ним обр том ко ји про та го ни сте ба ца се јед не на 
дру гу стра ну жи во та. Го то во по пра ви лу, та кве про зе ка рак
те ри ше но ве ли стич ка цје ло ви тост, до вр ше ност и ско ро драм
ска усмје ре ност сва ког рет ка ка фи нал ном ра зр је ше њу 
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(Чи ту ља, Ма чор, Со нет ни ве нац...). На дру гој стра ни, по сто је 
и оне про зе ко је на мјер но оста вља ју ути сак не до вр ше но сти, 
у че му се мо же ви дје ти Гру ји чи ће во оби ла то ко ри шће ње 
еков ске те зе о отво ре но сти дје ла (Трн ка и Зум ка, Кон дук те
ру ша, Ком шиј ска при ча...). У то ме се, из ме ђу оста лог, кри је и 
већ до бро по зна ти на ра тив ни трик ко јим при по вје дач же ли 
да ак тив ни је укљу чи чи та о ца у дје ло, да ју ћи му до дат ни за
да так до ма шта ва ња и, изе ров ски ре че но, по пу ња ва ња „мје
ста нео д ре ђе но сти“. Та кве про зе, да кле, под ра зу ми је ва ју 
ак тив ни је уче шће ре ци пи јен та, али и по ста вља ње ни ма ло 
ла ких за да та ка пред ње га у сми слу да ва ња сло бо де да се у 
вла сти том до жи вља ју кре и ра по тен ци јал но фи на ле на ра
тив ног тка ња. 

Та ко ђе, још је дан на ра тив ни по сту пак ко ји Не над Гру ји
чић ко ри сти у не што ма њој мје ри, а у чи јем је зна ку из ве де на 
у цје ло сти прет по сљед ња при ча дру гог ци клу са (Ма га ре ће 
при че), је сте по сту пак на мјер ног от кри ва ња „при по вјед них 
ша во ва“, ка да на ра тор, го то во не мо ти ви са но, пре ла зи на 
но во фа бу лар но је згро, ко је се на пр ви по глед чи ни као не
ло ги чан на ста вак до та да шњег при ча ња. Убр зо на кон та квог 
ути ска, на рав но, сли је ди вр ло ја сан асо ци ја тив ни прин цип 
ко ји при по вје дач ко ри сти као кључ ни ко хе зи о ни еле ме нат 
у по ве зи ва њу ова квог при по вјед ног ма те ри ја ла. Та ко се кроз 
по чет ну при чу о из не над ном ја вља њу дру га из дје тињ ства 
од мо та ва чи та во клуп ко асо ци ја ци ја, те сли је де при че о пје
сни ку Ви да ну, Ди ја ни Бу ди са вље вић, стра да њу пољ ске по ли
тич ке де ле га ци је и мно ге дру ге, чи ме се су ге ри ше основ ни 
став ове про зе о ра зор ној мо ћи ра то ва ко ја бес по врат но 
ру ши све у чо вје ку и око ње га.

У та квој при по вјед ној кли ми не ри јет ко до ла зи до про
мје на при по вјед ног тем па – до га ђа ји се из па су са у па сус све 
ви ше убр за ва ју, по пут чи гре, да би на кра ју из та квог кло бу
ка, на са му пе ри фе ри ју де ша ва ња, ис пао упра во глав ни ју нак. 
Овим Гру ји чић су ге ри ше још је дан жи вот ни прин цип – да је 

од жи вот ног сре ди шта до пе ри фе ри је кра так пут, те да се 
мо же од и гра ти у тре нут ку, и то по пра ви лу, он да ка да се нај
ма ње оче ку је. Упра во је та кав слу чај са увод ном при чом ове 
књи ге, Хор ске све ча но сти, у ко јој се кроз при ка зи ва ње суд
би не глав них ју на ка, ди ри гент ки ње Ми ле ве и со ли сте Но
ви це, на кон ни за де ша ва ња и уво ђе ња но вих ли ко ва, пр во 
Но ви ца из ба цу је са на ра тив не сце не, да би на са мом кра ју и 
Ми ле ва оста ла са свим са ма на на гло ути ша ној по зор ни ци. 
Та ко ђе, у ди рект ној ве зи са ова квим по ступ ком је и по сту пак 
на гла ше не гра да ци је, ко јом се до да ју све ја че и јар ки је бо је 
до га ђа ји ма, на по чет ку да тим тек у ни јан са ма. Ме ђу тим, ова
кав по сту пак је го то во уви јек у ве зи са мо де ло ва њем глав
ног ју на ка, чи ме се ис ти че по ступ ност као јед на од кључ них 
при по вје дач ких осо би на Не на да Гру ји чи ћа. 

Но ви је књи жев не ме то де про бле ма ти зу ју он то ло шки ста
тус књи жев них ју на ка по сма тра ју ћи их као ко пи је љу ди из 
ре ал но сти (ми ме тич ка или ре фе рен ци јал на стру ја) или као 
кон струк те на пра вље не од ри је чи (тек сту ал на или се ми о
тич ка стру ја). За ни мљи во је да се оба слу ча ја мо гу про на ћи 
у нај но ви јој књи зи при ча Не на да Гру ји чи ћа, и то у пр вом ци
клу су ви ше „тек сту ал них мо де ла“ књи жев них ју на ка, док у 
дру гом, због из ра зи те и че сто не са кри ве не ве зе са љу ди ма 
и до га ђа ји ма из ре ал но сти, пре те жу „ми ме тич ки мо де ли“. У 
обје ва ри јан те еле мен ти уз по моћ ко јих се кон сти ту и ше књи
жев ни ју нак су исти – од по ла, про фе си је, пре ко опи са спо
ља шњег из гле да до ка рак тер них осо би на итд. Као је дан од 
по чет них ста ди ју ма у до ме ну мо де ло ва ња књи жев них ју
на ка слу жи њи хо во име но ва ње. Трн ка, Зум ка, Ефим, Јол паз, 
Ђу зел, Шпарт њак, Гли до... са мо су не ка од нео бич них име на 
ли ко ва Ма га ре ћих при ча, ко ја свје до че о нео бич ној при ро
ди и ка рак те ру њи хо вих но си ла ца. У ве зи са тим по себ но је 
за ни мљив на чин на ко ји се Не над Гру ји чић по и гра ва са књи
жев ном кон вен ци јом име но ва ња. При мје ра ра ди, до вољ но је 
по гле да ти на ко ји на чин је об ли ко ван глав ни лик От ки ну те 
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да љи не, Мр чој ло зва ни Ле вак, ко ји ка сни је ми је ња име у Ци
ме ла зва ни Пет ко, да би са про мје ном вла сти се би обез би
је дио но во име – Со ци он зва ни Пол тро, или ка ко је у зна ку 
раз гра ђи ва ња ини ци јал ног по ступ ка име но ва ња књи жев
ног ли ка из ве де на ци је ла при ча Не знан ци. Кроз при по ви је
да ње о Ан ге ли ни и ње ном без и ме ном мом ку ко јем упор но 
по ку ша ва да од го нет не име на зи ва ју ћи га нај ра зли чи ти јим 
ва ри јан та ма, Не над Гру ји чић, по ред по и гра ва ња те зом nomen 
est omen и ра зним фи зич ким тран сфор ма ци ја ма ко је је пра
те, у исто ври је ме свје до чи ко ли ка је чо вјек не по зна ни ца и 
се би и дру ги ма.

У скла ду са пост мо дер ни стич ким ис ку ством Не над Гру ји
чић во ли да осци ли ра из ме ђу раз ра ђи ва ња и раз гра ђи ва ња 
умјет нич ког по ступ ка. Сва ка ко се нај бо љи и нај и зра зи ти ји 
при мјер мо же про на ћи упра во у при чи От ки ну та да љи на. 
При по ви је да ју ћи о не та лен то ва ном са мо зва ном умјет ни ку 
ко ји бе стид но при сва ја ту ђе ра до ве об ја вљу ју ћи их под сво
јим име ном, на ра тор, из ме ђу оста лих ју на ка, уво ди и пси хич
ки обо ље лу Пла мен ку из По ту ра, ко ја се пи са њем ба ви да 
би се из ли је чи ла. „Ге ни јал на луј ка“ по ред не кон тро ли са не 
же ље за пи са њем, та ко ђе, по сје ду је још јед но не кон тро ли
са но оби љеж је – на гон за пра жње њем ко ји је спо па да на нај
ра зли чи ти јим мје сти ма, те је при ну ђе на да са со бом стал но 
но си нај лон ску ке су. Кре и ра ње ова кве при по вјед не ре ал но
сти, на раз ме ђи ко ми ке, са ти ре и гро те ске, Гру ји чић вје што 
ко ри сти да би раз гра дио и исми јао на ра тив ни по сту пак овог 
ти па: „А шта је би ло са пу ном ке сом у кан ти за сме ће? То ни ко 
не би по ве ро вао. За то не вре ди убе ђи ва ти не ду жан чи та
лач ки свет у та кво чу де со. Бар не у овој при чи. Би ла би то 
ди гре си ја ко ју би ма ло ко мо гао да раз у ме и под не се. Би ло 
и не по но ви ло се. То ће оста ти за но ву при чу ко ја ће се јед
ном зва ти ’Пе сми на ке са пси хе’“.* Та ко ђе, као симп то ма ти чан 

* Не над Гру ји чић: От ки ну та да љи на, у књи зи: „При че за ро ма не“, 
Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 114.

де таљ у овој књи зи ја вља ју се и то по ни ми ко ји су го то во 
уви јек у ве зи са мо де ло ва њем ју на ка и пред ста вља ју ко ри
шће ње оног ро ман ти чар ског ис ку ства, ра зу ми је се за о дје
ну тог у са свим мо дер ну и но ву фор му, о то ме ка ко про стор 
пред ста вља про ду же так ју на ка. У том сми слу ни је слу чај но да 
Пла мен ка (чи је име сим бо ли ше сна гу и не пред ви дљи вост) 
до ла зи упра во из Поту ра, ко ји је са мим сво јим на зи вом у 
ди рект ној ве зи са „зад њим тра пом“ и не кон тро ли са ним пра
жње њем ју на ки ње о ко јој је ри јеч.

С об зи ром на па жњу ко ју по кла ња њи хо вом гра ђе њу, са 
пра вом се мо же по ста ви ти пи та ње – шта је пи сцу ва жни је, 
лик или при ча... Ка да је ри јеч о пра вље њу пор тре та, Не над 
Гру ји чић у том сег мен ту по ка зу је за вид ну умје шност. На чин 
на ко ји по тре ти ше глав ну ју на ки њу при че По е те са, Да ри цу, 
пре пун је жи вот них, али и нео бич них де та ља ко ји ње ном 
ли ку обез бје ђу ју пу ну па жњу чи та о ца. Ни је на рав но без зна
ча ја ни то што се ње на по јав ност и су шти на за о ди је ва ју у де
ми ну тив ни об лик име на, чи ме се го во ри и о бла го иро нич
ном ста ву на ра то ра у од но су на лик ко ји об ли ку је.* 

Као и у прет ход ним, и у свом нај но ви јем про зном оства
ре њу, При ча ма за ро ма не, Не над Гру ји чић ну ди оби ље ра зно
вр сних ли ко ва ме ђу ко ји ма ис пи ту је од нос, али и про жи ма
ње му шког и жен ског прин ци па. У том сми слу на ро чи то су 

* „Да ри ца је сту ди ра ла срп ски је зик, до шла је у ве ли ки град из ма
лог, из ср ца Шу ма ди је. Си ћу шна, ру жњи ка ва, али ти ме и не ка ко ле па, 
ли чи ла је на ју на ке из цр та них фил мо ва, мо жда баш из ’Штрумп
фо ва’. Глас јој је као из ис пра жње не зде ли це мле ка, звон каст, та ну
шан, на лик ћур ли ку ка кве пти це из де тињ ства. Пр га ви ца и сво ја, 
што би се ре кло, а у ства ри, ис пу ње на стра хо ви ма да не на пра ви 
какву глу пост у но вој сре ди ни. Већ је про пу ши ла – па ли ци га ре ту 
сва ко ма ло, во ле ла је ре пер ску му зи ку, и све дру ге об ли ке ко ји 
се жу до ро ка, обла чи ла се у пр њи це као пре жи ве ли хи пик и та ко 
глу ми ла де вој ку што се дро ги ра“. – Не над Гру ји чић: По е те са, у књи 
зи: „При че за ро ма не“, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 45.
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за ни мљи ви слу ча је ви ка да се у јед ној ис тој осо би по ја вљу ју 
те дви је енер ги је. Мо де лу ју ћи лик Ко вр таљ ке у при чи Кон
дук те ру ша, чи је са мо име су ге ри ше про мјен љи вост или пре
вр тљи вост као основ ни жи вот ни прин цип, Гру ји чић кроз 
ње но пре свла че ње у му шкар ца, „ка да осе ћа не ку сна гу у чуд
ном пре о бра жа ју“, пред ста вља из уну тра шње пер спек ти ве 
осје ћа ње же не у ко јој по сто ји и на гла шен му шки прин цип. 
Ме ђу тим, сли ка ју ћи тај исти слу чај са спо ља шње тач ке гле
ди шта, кроз очи му шкар ца, у При чи о Ели, на ра тор ис ти че: 
„Но, и да ље је има ла га дан ко чо пер у се би, ону му шку цр ту 
сво је гла во сти у жен ском те лу, ко ја још ви ше ума њу је иона ко 
врн та ву жен ску при ро ду“.* Ова квим ста вом Гру ји чић свје
до чи да при род ни прин цип ми је ша ња енер ги ја не функ ци о
ни ше на пра ви на чин ка да се те енер ги је на ђу за ро бље не у 
оној по јав но сти ко ја им не при па да.

Иако је тран сфор ма тив ност ли ко ва јед на од од ли ка ре а
ли стич ког про се деа, за ни мљи во је на ко ји на чин Не над Гру
ји чић ми је ња да ту ка те го ри ју пре во де ћи је са свим на под
руч је фан та сти ке. У по је ди ним ње го вим при ча ма до ла зи до 
уну тра шње тран сфор ма ци је ју на ка ко ја усло вља ва и ону 
спо ља шњу. У том сми слу је сва ка ко нај симп то ма тич ни ји слу
чај из про зе От ки ну та да љи на, у ко јој се глав ни ју нак Ци ме
ла зва ни Пет ко, дра стич но ми је ња под ути ском књи ге ко ју 
чи та.** Та ква тран сфор ма тив ност не сум њи во спа да у под руч је 

* Не над Гру ји чић: При ча о Ели, у књи зи: „При че за ро ма не“, Кул тур
ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 61.
** „Ра ном зо ром, још за гу стог мра ка, Ци ме ла зва ни Пет ко на глас је 
с пу сте оба ле Ду на ва чи тао пе сме из књи ге ’От ки ну та да љи на’ Ми
ло ша Шу ба рич ког. То ли ко им се ди вио у сво јој мр жњи да је си ла 
та квог ду шев ног ста ња гр чи ла ли це и ме ња ла му кон ту ре и об ли
ке. Ви ше нос ни је био па при каба бу ра, већ је по стао ши љат као 
во лов ски уд, тан ке усне де ча ка у ве чи том бо лу за од бе глим оцем по
ста ле су де бе ле као цр нач ке, а ру ке ни су ви ше би ле кра ће од ру ку 
оста ле де це, већ су се про ду жи ле до ме ре ко ју има ју шим пан зе. 

ма гич ног ре а ли зма, али јед ним сво јим ди је лом (на гла ше но 
уве ћа ва ње тје ле сних ка рак те ри сти ка) за ла зи и у под руч је 
гро теск ног ре а ли зма, о че му ће би ти ри је чи ка сни је.

У ко ри шће ње пост мо дер ни стич ких ис ку ста ва и тех ни ка, 
сва ка ко, спа да и по сту пак ци тат но сти, ко ји на ро чи то до ла
зи до из ра жа ја у про зи При че за ро ман. Го во ре ћи о ху ма ном 
по ду хва ту Ди ја не Бу ди са вље вић у Дру гом свјет ском ра ту, 
ка да је спа си ла жи во те 12 000 дје це, у при чи се да је од ло мак 
из ње ног днев ни ка у ци љу обез бје ђи ва ња ефек та вје ро до
стој но сти на ко јем је, ина че, и ци је ла при ча за сно ва на, у че му 
се очи ту је Гру ји чи ће ва бри жљи вост при об ли ко ва њу тек
ста. Ипак, ка да је ри јеч о од но су пре ма ре ал но сти, у сми слу 
ослон ца на исто риј ске чи ње ни це и њи хо во ли те рар но уоб ли
че ње, Гру ји чић се на том по љу по ка зу је као нај ма ње за ин те
ре со ван. Сти че се ути сак да пи сца ова ко рас ко шне има ги
на ци је по сто ја ње исто риј ских по да та ка у не ку ру ку ко чи и 
оба ве зу је да их до кра ја ис по шту је, не по мје ра ју ћи се ни из
ра зом од оно га што би на би ло ко ји на чин мо гло на ру ши ти 
њи хо ву исто рич ност. Иако на јед ном мје сту Не над Гру ји чић 
кроз глас на ра то ра Ком шиј ске при че из ри чи то твр ди: „Ни ова 
при ча не би има ла сми сла да ни је ску ва на у де тињ ству. Све 
ви ше ми слим да уоп ште не ћу ви ше пи са ти при че уко ли ко 
ни су ди рект но скоп ча не са нај ра ни јим да ни ма мо га жи во та. 
Са мо оно што је у мо јим очи ма би ло чи сто и нео кр ње но, што 
ни је па да ло под зна ке пре и спи ти ва ња, са мо то мо же да уђе 
у мо ју про зу. А тек у по е зи ју, ту не ма ша ле“,* ја сно је да овај 

Рав не но ге са ожиљ ком на де сној, за кри ви ле су се у прав цу са ви
ја ња бра зго ти не и Ци ме ла зва ни Пет ко по стао је кри во ног и сме
шан у хо ду. На ви јао је те ло уских ра ме на на ле ву стра ну и та ко шља
пао кроз жи вот у де мо ди ра ним ка у бој ским ци пе ла ма“. – Не над 
Гру ји чић: От ки ну та да љи на, у књи зи: „При че за ро ма не“, Кул тур
ни Цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 104.
* Не над Гру ји чић: Ком шиј ска при ча, у књи зи: „При че за ро ма не“, Кул
тур ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 151.
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(псе у до)днев нич ки за пис не ма до дир них та ча ка са ње го вом 
тре ћом про зном књи гом. Ипак, ова кав и слич ни па са жи, у 
ко ји ма аутор не дво сми сле но упли ће вла сти ти жи вот у при
по вјед но тка ње, ак ти ви ра ју за ни мљи во пи та ње од но са ауто
ра и при по вје да ча. На тај на чин се по јед но ста вљу је (или 
ком пли ку је, у за ви сно сти од тач ке гле ди шта) од нос над на
ра тив них и на ра тив них ка те го ри ја, чи ја се ана ли за че сто кре
та ла у прав цу „про тје ри ва ња“ ауто ра из књи жев них ана ли за.

Раз ми шља ју ћи о по ме ну том про бле му Жо зе Са ра ма го 
ка те го ри је „уну тра шњи мо но лог“ и „све зна ју ћи при по вје дач“ 
ви ди тек као ору ђа ауто ра при из ра жа ва њу свог ми шље ња. 
При ча ју ћи при чу у име свих оних ко ји то не мо гу са ми, пи сац 
за пра во при ча сво ју при чу (не при чу ко ју жи ви, већ при чу из 
сје ћа ња), сво ју ин тим ну би о гра фи ју, чак и ка да она не по сје
ду је ни ка кве до дир не тач ке са ре ал ним до га ђа ји ма из ње го
вог жи во та. И сам се чи та лац, при хва та ју ћи се књи ге, на да 
да ће от кри ти ауто ра – та ко ну жно и би ва. Аутор је књи га. И 
књи га је са ма свој аутор. Али нај зна чај ни ја при ча за чи та о ца 
ни је она ко ја му је по ну ђе на на ра ци јом, већ она ко ју осје ти 
као сво ју. Та ко до ла зи мо до па ра док са чи та ња: пи сац при ча 
сво ју при чу, а чи та лац у ње го вој или дје ли ћи ма ње го ве пре
по зна је сво ју. Фе но мен чи та ња се, за пра во, сво ди на сви је
тле ће тач ке пре кла па ња ауто ра и чи та о ца, ко је на из глед и 
не мо ра ју би ти за јед нич ке, али их об је ди њу је она исто вјет
на искра, не по дат на би ло ка квим ана ли за ма, са др жа на тек 
у ни је мом чи та лач ком пре по зна ва њу ну жно оби ље же ном 
осје ћа јем те жи не у сто ма ку. 

Иако је на по чет ку ре че но да на ра тив но је згро сво јих 
тек сто ва Не над Гру ји чић ри јет ко кад за сни ва на по сто ја њу 
„до га ђа јака пи тал ца“, (већ знат но че шће на бр зо мет ном ни
за њу на из глед ма лих и не бит них до га ђа ја ко ји по сте пе но 
уно се ха ос у ми кро ко смо се ју на ка) у При ча ма за ро ма не по
сто је и та кви при мје ри. Та ко се у при чи Про фе сор ска при по
вјед на нит ис пре да на до са да опи сан и по знат на чин, да би 

се не гдје при сре ди ни за те као на ра то ров ко мен тар, ко ји 
се исто вре ме но ти че и раз гра ђи ва ња по ступ ка: „Не би ова 
ска ска има ла сми сла да про фе сор Рај ко ни је од лу чио да се 
оже ни“.* У на став ку сли је ди љу бав на при ча о Рај ку и Ју ли ји 
ко ја на кон ду го вре ме на не по вла че ња кон крет них по те за 
би ва ис тро ше на и за вр ша ва се нео бич ном за мје ном уло га 
– раз ба ру ше ни про фе сор по ста је уре дан, а ње го ва не кад при
мјер на иза бра ни ца, оли че ње за пу ште но сти, чи ме се ус по
ста вља „нео бич на рав но те жа“.

На ви ше мје ста у При ча ма за ро ма не Не над Гру ји чић се 
кроз свог на ра то ра „иш чу ђа ва“ над ти ме ка ко се при по вјед
но клуп ко мо же од мо та ти и на ко ју ли ће стра ну оти ћи, као 
да се при по ви је да ње од ви ја ми мо ње га са мог. Овај „трик“, 
на рав но, има за по сље ди цу при кри ва ње на ра тив них тра го
ва кроз же љу да се чи та лац што ви ше збу ни, да за лу та, да му 
се скре не па жња на са свим дру гу стра ну, на кон че га сли је
ди нео че ки ва ни обрт. 

Ка да је ри јеч о фор мал ним оби љеж ји ма умјет нич ког по
ступ ка при сут ног у При ча ма за ро ма не, ни је без зна ча ја чи ње
ни ца да управ ног го во ра, тј. ди ја ло га да тог кроз глас ли ко
ва, го то во уоп ште не ма, што ће ре ћи да је ак це нат ста вљен 
на го вор при по вје да ча. Гру ји чи ћев на ра тор ве о ма во ли да 
ко мен та ри ше и по у ча ва, те че сто пре ки да при по ви је да ње 
ко ри сте ћи не ке од упра во спо ме ну тих над на ра тив них ка те
го ри ја да би скре нуо па жњу на се бе. Он у исто ври је ме по ка
зу је вр ло ве лик сте пен (са мо)сви је сти, мје сти мич но за у ста
вља ју ћи из ла га ње да би чи та о цу скре нуо па жњу да ите ка ко 
во ди ра чу на о свом при по ви је да њу, све и ка да на мјер но 
ода је ути сак да ни је та ко (нпр. ако на гла ше но ко ри сти ко ло
кви ја ли зме или ло ка ли зме). У При ча ма за ро ма не, он на мјер
но от кри ва да је свје стан ме ло диј ских ми је на свог је зи ка, 

* Не над Гру ји чић: Про фе сор ска, у књи зи: „При че за ро ма не“, Кул
тур ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 134.
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скре ћу ћи па жњу ка ко пре ла зи са ека ви це на ије ка ви цу и 
обрат но („Без сев да лин ке мој жи вот би био мно го си ро ма
шни ји, ни шта. Пје вао сам, ето, ре ћи ћу то ије кав ски, и кад 
ми се пла че“,* „Е, љу ди, шта све жи вот на ме сти. Ево ме опет 
у екав ском вре ме пло ву, спу стио сам се у Срем“ **). Чак по сто је 
и ци је ли па су си ко ји пред ста вља ју ком би на ци ју ека ви це и 
ије ка ви це,*** и ве о ма је за ни мљи во ка да упо тре бља ва њи хо во 
смје њи ва ње и шта се ти ме по сти же. Кон крет но, у Ма га ре ћој 
при чи, на ра тор пре ла зи са ека ви це на ије ка ви цу ка да го во
ри о суд бин ској љу ба ви ко ја га је сво јом не сва ки да шњом 
сна гом оби ље жи ла за ци је ли жи вот, али и о усу ду ко ји је ту 
љу бав пра тио. Да кле, ка да тре ба ис при по ви је да ти до га ђај 
на би јен се ман ти ком на ра тор ко ри сти ије ка ви цу ко ја ина че 
има то свој ство да ин тен зи ви ра зна че ња ри је чи.

Ова кве ме ло диј ске ми је не је зи ка су у ди рект ној ве зи са 
смје на ма при по вје дач ког рит ма, ка да на ра тор ски да „сва ко
днев но“ ру хо свог при по ви је да ња пре ла зе ћи на ње го ву на
гла ше но по е ти зо ва ну ва ри јан ту. Та ко се у при чи Не знан ци 
на кон про зног из ла га ња, у пра вом сми слу те ри је чи, уво ди 
дио ко ји функ ци о ни ше као пје сма у про зи, ка ко због чи ње
ни це да је дат у јед ном да ху, кроз јед ну је ди ну ре че ни цу, 
иако се ра ди о па су су, та ко и због са др жи не на гла ше но фи

* Не над Гру ји чић: Ма га ре ћа при ча, у књи зи: „При че за ро ма не“, Кул 
тур ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 178.
** Иби дем, стр. 179.
*** „Пе ва се ле по и у Ба ра њи и Сла во ни ји, и та мо сам је здио, и ту с 
ма гар ци ма и со љу од лич но про ђох. Исти на, ту се ије кав ски пје ва, 
бе ћа рац, не го шта. Али ту се пре ли ва ју и ста ро град ске пе сме из 
Бач ке: ’Го во ри се да ме ва раш и да ћеш ме оста ви ти, а знаш до бро 
да сам бо лан и да не ћу оздра ви ти“. Био сам се за љу био у јед ну Бран
ку из Бо ро ва. Пре ли је па, вит ка, очи ју као ли сти ћи ри би зли. Раз бо
ље ла се, на па де је су ши ца, оде у не ка ву бол ни цу – ба ра ку, ту се за 
др жа мје сец да на, ни јед ном је не по сје тих, огри је ших се, она иза  ђе, 
уда де се за не ко га Кај кав ца и уз рат по бје же с њим у Аустра ли ју, 
да са чу ва ју клуп ко љу ба ви с кућ ног пра га“. – Иби дем, стр. 180.

ло зоф ског пред зна ка: „Љу ди су про ла зна би ћа, тек при ви ди 
их чи не веч ни ма, оп се не их ки те као деч ји ба ло ни пар ко ве, 
по зо ри ште над по зо ри шти ма, да, то је жи вот; ни шта дру го, 
кад би смо зна ли шта нам до но си су тра шњи дан, ве ро ват но 
не би смо би ли смрт ни, чо век би на шао на чин да пред у пре ди 
до га ђа је, и та ко у не до глед, чо век је ђа во ко ли ко и ан ђео, 
сва шта тај мо же, ево и ја са ма, ко сам ја, ко је онај чо век што 
ме про га ња, ства ри се до га ђа ју су прот но мо јим же ља ма, 
оно што ће се до го ди ти, ни чим се не мо же за у ста ви ти, ако 
ко јим чу дом мо же, он да је то он крај, збир иних про сто ра, 
астрал на сфе ра где не ма вре ме на нам зна ног...“.* Ме ђу тим, 
ова кви па са жи ко ји сво јим рит мом од сту па ју од при по вјед
ног рит ма да тог на по чет ку не ког од про зних оства ре ња у 
нај но ви јој књи зи Не на да Гру ји чи ћа, ни су то ли ко че сти. Мно
го су при сут ни ји дру га чи ји на чи ни по мо ћу ко јих се по сти жу 
по ет ски ефек ти. У пр вом ре ду, ту су опи си, по ре ђе ња, спа ја ње 
не спо ји вог, оби ље нео бич них де та ља, те на кра ју, сам је зик, 
ко ји Гру ји чић ко ри сти на гла ше но осци ли ра ју ћи из ме ђу ко ло
кви јал ноло кал ног и по ет ског. За ни мљи во је да је нај ве ћи број 
опи са ве зан за де скрип ци ју, али и оне о би ча ва ње љу бав ног 
чи на у ко јем се до ла зи и до на гла ше но ху мо ри стич ких но та.

Као упе ча тљив при мјер прет ход но ре че ног мо же се на
ве сти гра ђе ње јед ног од, у по чет ку глав них ли ко ва, ко ји по
том па да у сјен ку, увод не при че нај но ви је Гру ји чи ће ве књи
ге, Хор ске све ча но сти. Го во ре ћи о Но ви ци, мла дом со ли сти 
цр кве ног хо ра, Не над Гру ји чић на суп ти лан на чин до ча ра ва 
ње го ву по јав ност и уну тра шњост ком би ну ју ћи нај ра зли чи
ти је де та ље ко је по том спа ја у хар мо нич ну цје ли ну.** Опис 

* Не над Гру ји чић: Не знан ци, у књи зи: „При че за ро ма не“, Кул тур ни 
цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 57.
** „Мр шу љав, са тек пу па лом јар че вом бра ди цом, па с на о ча ри ма на 
пр ћа стом и пир га вом но су, он ли чи на не ког бољ ше вич ког млад ца 
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ње го вог љу бав ног чи на са Ми ле вом, ди ри гент ки њом му шког 
по на ша ња, вје што осци ли ра из ме ђу стра стве ног и ко мич ног, 
при че му тре ба на гла си ти да у та квој ком би на ци ји еле ме
на та пи сац мо ра би ти мај стор свог за на та да би успје шно је
зич ки кон кре ти зо вао по ме ну ту за ми сао.*

Та ко ђе, ка да је ри јеч о умјет нич ком по ступ ку у до ме ну 
мо де ло ва ња ли ко ва Не над Гру ји чић ко ри сти сли чан „ре цепт“ 
спа ја ња не спо ји вог, ка да при ли ком њи хо вог гра ђе ња, го то
во по пра ви лу, уба ци и не ки нео бич ни де таљ ко ји осви је тли 
и још је дан аспе кат ли ка на ко јег се од но си, али и цје ло куп но 
при по ви је да ње пре во ди у зо ну за чуд но сти, а не ри јет ко и ко
ми ке. Упра во је овај по сту пак по слу жио као глав ни ар гу мент 

или пар ти зан ског ку ри ра ко ји во ли да чи та ста ре но ви не. Сме стиш 
ли га у ово вре ме, он је ма мин син ко ји не мо же без пу дин га у ју тар
њем кре ве ту, по ста до ле сцент ко ји ма ра ми цу из уну тра шњег џе па 
јак не, ма где се за де сио, ва ди на сва ку про ме ну да шка ве тра, чак и у 
цен тру гра да док про ла зи кроз буч не из дув не га со ве са о бра ћа ја“. 
– Не над Гру ји чић: Хор ске све ча но сти, у књи зи: „При че за ро ма не“, 
Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2012, стр. 7.
* „Ми ле ва би га ћа па ва ла у по бе ла да на, од во ди ла лиф том на осми 
спрат, ту од мах с вра та ман др ља ла и пе ру ша ла, ру ши ла и па да ли 
би ис пред кре ве та, ни је мо гла до че ка ти још ко рак – два до ле жа ја, 
уви ја ла се као мач казми ја дро бе ћи му ко ске на по ду. Но ви ца би 
се ко пр цао, за зи вао да ста не, али се, у на ле ту тор на да љу бље ња 
ко је је ви ше ли чи ло на зо ба ње, пре да вао и, смле вен, пу штао да га 
та ко сло мље ног ку са на ме сту где му је јак ма трак, по пут чу кун де
ди ног из по ро дич не при че, ко свећ њак од зла та ко ва ног пре два 
ве ка. Не уме ни ти мо же да се из ву че из ње ног бу ка стра сти; по то
пи ла га као во до пад, об ли ла ду ги ним ми ли на ма ужит ка, ка ла ји са ла 
му ко жу и тен сла вуј ним гла сни ца ма од ко јих жмар ци ки пе оке а ном 
те ла и га ми жу ка свр ше ци ма свих удо ва. Раз ме та ла би га на са став
не де ло ве, а он да у сми рај дрх та ви це ску пља ла ла га ним до ди ри ма 
пре ко ве на и жи ли ца по це лом би ћу. Он је, све зан и бла жен, осе ћао 
да на овом све ту има чу де со ко је до сад ни је ви део“. – Иби дем, стр. 
910.

Пе тру Ар бу ти ни да Гру ји чи ћев до са да шњи при по вјед ни опус 
озна чи као ма гич ни ре а ли зам. У том сми слу по себ ну уло гу 
игра од нос ре а ли стич ких и фан та стич ких еле ме на та ко ји, 
опет, спа да у област спа ја ња не спо ји вог. Та ко гле да но, на ову 
те зу мо же се на до гра ди ти још јед на – о гро теск ном ре а ли
зму при сут ном у про зним књи га ма Не на да Гру ји чи ћа. Јед на 
од кључ них ње го вих од ли ка је сте оби ла то ко ри шће ње хи
пер бо ле кроз раз не ефек те пре у ве ли ча ва ња, да би се ја сни је 
на гла си ле основ не кон ту ре при че у ко јој до ми ни ра нео би
чан и ве о ма ра зно вр стан ко ло рит. Та ко ђе, ве за гро теск ног 
ре а ли зма са ша љи вим при ча ма, ко је не ри јет ко има ју ве зе и 
са фол кло ром, пре во ди људ ско по сто ја ње на ње гов нај о снов
ни ји, тје ле сни ни во, чи ме се ду хов но, иде ал но и ап стракт но 
при ка зу ју и сво де на ма те ри јал но и ово зе маљ ско. Упра во у 
том ди је лу се ви ди нео бич на ле гу ра фан та сти ке и ху мо ра, 
те страх, као јед на од глав них по сље ди ца фан та сти ке, из о
ста је.* На рав но, у слу ча ју При ча за ро ма не, као ни у слу ча ју 

* Узе то у нај ши рем зна че њу, од ред ни цу фан та стич ко мо же има ти 
го то во сва ко ли те рар но оства ре ње од нај ста ри јих вре ме на до да
нас, од бај ке до на уч не фан та сти ке, ако са др жи чу де сне, над ре ал
не, снов не еле мен те оби ље же не ат мос фе ром та јан ства и не ла го де. 
У ужем сми слу о фан та сти ци го во ри мо ка да се књи жев ни сви јет мо
де лу је на та кав на чин да се бри шу гра ни це из ме ђу ре ал ног и има
ги нар ног, те чи та лац ни је са свим си гу ран гдје се за вр ша ва јед но, а 
по чи ње дру го. Фран цу ски те о ре ти чар Ро же Ка о ја у књи зи Au coeur 
du fantastique ка же: „Све фан та стич ко је пре лом са по зна тим по
рет ком ства ри, еруп ци ја не при хва тљи вог у кри лу не про мен љи ве 
сва ко днев не ле гал но  сти“. (ис та кла С.К.Р) (Ци ти ра но пре ма књи зи 
Јо ви це Аћи на: Па у ко ва поли  ти ка. За кри ти ку књи жев не ме та фи зи
ке, Про све та, Бе о град, 1978, стр. 237). Усљед та кве збу ње но сти ра зу
ма ну жно се осје ћа је за, страх, а ко ле ба ње чи та о ца да ли је у пи та њу 
ствар ни или из ма шта ни сви јет за по сље ди цу има ре ги стро ва ње 
по себ них естет ских ква ли те та дје ла – због „шо ка“ фан та стич ке ин 
вен ци је чи та лач ко би ће на си лу, про тив сво је во ље, ула зи у си стем 
тор ту ре при хва та ју ћи ње го ва пра ви ла игре. Упра во страх по је ди ни 
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При ча из по та је или Му же ду ша, не мо же се го во ри ти о чи
стом об ли ку гро теск ног ре а ли зма ко ји би ну жно во дио у по
сту пак кар не ва ли за ци је, већ о амал га му нај ра зно род ни јих 
еле ме на та ко ји сто пље ни у јед ну цје ли ну има ју за јед нич ки 
циљ – ан ти дог мат ско сла вље ње жи во та. Ри јет ке су ова кве 
књи ге ко је нас не на ме тљи во по мје ра ју од сјен ке ка свје тлу, 
при че му се сми јех по ја вљу је као из раз сло бод ног и кри тич
ког са зна ња ствар но сти ко ју сва ким да хом кре и ра мо.

ауто ри, по пут нпр. Бо жа Ву ка ди но ви ћа, ви де као основ ну раз ли ку 
из ме ђу срод них пој мо ва фан та стич ког и чу де сног ко ји се, и по ред 
то га што се од но се на не што не вје ро ват но, нео бич но, не мо гу ће, у 
то ме ипак раз ли ку ју. (Бо жо Ву ка ди но вић: Ин тер пре та ци је, Но ва 
књи га – Про све та, Бе о град, 1985, стр. 11).

Бе ле шка о аутору

Не над Гру ји чић ро ђен је 12. сеп тем бра 1954. го ди не у Пан
че ву. Основ ну и сред њу шко лу за вр шио у Го мје ни ци и При
је до ру. На Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду ди пло ми
рао књи жев ност. Био је глав ни и од го вор ни уред ник сту дент
ског књи жев ног ли ста То јест (1978–1980) и уред ник по е зи је 
у Гла су омла ди не 1980–1981. го ди не. Пред сед ник Дру штва 
књи жев ни ка Вој во ди не (1993–1997) и пред сед ник Са ве та Ме
ђу на род ног са ло на књи га и Да на Ла зе Ко сти ћа у Но вом Са ду 
(2000– 2004). Жи ви у Но вом Са ду и ра ди као ди рек тор Бран
ко вог ко ла у Срем ским Кар лов ци ма. 

Пе снич ке књи ге: Ма тер њи је зик, Књи жев на омла ди на 
Ср би је, Бе о град, 1978; Ли ни је на дла ну, Про све та, Бе о град, 
1980; Вр веж, Ма ти ца срп ска, 1985; Цар ска на ми гу ша, Бигз, Бе
о град, 1990; Ја дац, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1993; 
Пу ста сре ћа, Про све та, Бе о град, 1994, 1995, 1996; Ма тер њи 
је зик и пе сме при ру ци, Књи жев на омла ди на Ср би је, Бе о град, 
1995; Лог, Вре ме књи ге, Бе о град, 1995; Цваст, Про све та, Бе о 
град, 1996, 1997; Сно ви ље, Глас срп ски, Ба ња Лу ка, 1998; Жи ва 
ду ша, Про све та, Бе о град, 1999; Шај ка шки со не ти, Про ме теј, 
Но ви Сад, 2008. и Вија дукт, Прометеј, Нови Сад, 2011.

Из бо ри по е зи је: Чи стац, Про све та, Бе о град, 1997; И отац 
и ма ти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2002; Млеч, Глас срп ски, 
Ба ња Лу ка, 2004; Све тлост и зву ци, Срп ска књи жев на за дру
га, Бе о град, 2005. и Да ро ви, Ор фе ус, Но ви Сад, 2009.

Об ја вио књи ге: Про кру сто ва по сте ља (есе ји и кри ти ке), 
Стра жи ло во, Но ви Сад, 1988; Плес у не гва ма (есе ји и кри ти ке), 
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Про све та, Бе о град, 1998; По ле ми ке и оду шци, Осло бође ње, 
Са ра је во, 2004; Бран ко (мо но гра фи ја), Књи жев на за јед ни ца 
Но вог Са да и За вод за уџ бе ни ка и на став на сред ства, Бе о
град, 1984, 1985, 1990. и 1992; Аух, што жи вот уши ма стри
же (ал ма нах сти хо ва), Стра жи ло во, Но ви Сад, 1990; Чи тај Тра
кла (дра ма), Ра дио Но ви Сад, 1983; Ој ка ча (сту ди ја и ан то ло
ги ја), Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1988, Днев ник, 1992, 
За ду жби на Пе тар Ко чић, Ба ња Лу ка – Бе о град, 2002, Му зеј 
Ко за ре, При је дор, 2003, из да ње ауто ра, 2004; При че из по та
је, Про ме теј, Но ви Сад, 2007; Му жа ду ша (ро ман), Про ме теј, 
Но ви Сад, 2009.

До бит ник је књи жев них при зна ња: Бран ко ва на гра да Ма
ти це срп ске, Ми лан Ра кић, Ву ко ва на гра да, Скен дер Ку ле но вић, 
Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке, Кон дир Ко сов ке де вој ке, 
Стра жи ло во, Па вле Мар ко вић Ада мов, Пје сма над пје сма ма, 
Грб Срем ских Кар ло ва ца, Ла зар Вуч ко вић, Шу шњар и Днев ни
ко ва на гра да.
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