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РАЗ У МЕШ, ЗАР НЕ?
(из бор)

РЕ ЧИ СУ ВА ЖНЕ

До шав ши у со бу, по гле дао сам ви зит кар ту ко ју ми је дао ре цеп ци о нар. На њој је 
би ла фо то гра фи ја, те ле фон ски број и текст на не по зна том је зи ку.

Окре нуо сам број. Ја ви ла се же на. Од мах смо пре шли на ен гле ски. „Ма ло сам уса-
мљен“, ре као сам. „Да ли би сте до шли у мо ју со бу?“ Же на је ћу та ла. „Да ли сте си гур ни 
да зна те ко га зо ве те?“, ре кла је на по кон. „На ви зит кар ти је сли ка. То сте ви, зар не?“ 
„Је сам, не го – да ли сте про чи та ли шта пи ше ис под? Ре чи су ва жне.“ „Да кле, ви ни сте...“ 
„Ни сам.“

Ни сам знао шта да ра дим. „Шта он да? Шта би смо мо гли да ра ди мо?“ „По слу ша ћу 
ва шу при чу“, ре кла је. За вр те ло ми се у гла ви. Не ка да сам чи тао о не чем слич ном и то 
се ни је до бро за вр ши ло, ако се до бро се ћам. „Не мам при чу.“ „Сва ка ко да је има те, сви 
је има мо. Не би сте би ли у овом хо те лу уко ли ко је не би сте има ли.“ Ни сам мо гао да 
ве ру јем шта чу јем. О то ме за што сам ов де, си гур но не ћу... 

„Да ли би сте ипак до шли у мо ју со бу“, по ку шао сам још јед ном. Чуо сам ка ко је од-
мах ну ла гла вом. „Има те мој број. Кад бу де те же ле ли, на зо ви те. Са слу ша ћу вас.“

Са слу ша ти? Са слу ша ти? Од ло жио сам те ле фон на са му иви цу кре ве та, га дио ми 
се. За што би не ко слу шао не што што се де си ло не ком дру гом, пот пу но не по зна том? 
Због па ра, на рав но. Од врат но. Опет па ре. Мо жеш ку пи ти све, све из у зев... 

Се дим у сво јој со би. До ле, на ули ци, вр ви жи вот. Тре ба ло би уста ти, тре ба ло би ићи 
на по ље, ме ђу љу де, при го ва рам се би. Али не уста јем. Ва љам ви зит кар ту из ме ђу пр-
сти ју и раз ми шљам о то ме ка ко да поч нем. Ко ја ре че ни ца да бу де пр ва. Ва жно је по-
че ти до бро. Ре чи су ва жне. 

ПУ КО ТИ НЕ

Мно го при ча се де си ло. Ово је јед на од њих. Имаш же ну, имаш де цу, имаш по сао, 
имаш ау то, имаш ку ћу у пред гра ђу. Сви су из гле ди да ћеш умре ти сре ћан, да ће ти 
де ца пла ка ти на са хра ни, да ће чак ком ши је жа ли ти што те не ма ви ше. А он да јед не 
ве че ри, док по след ња влак на све тло сти хла пе, а ти во зиш ку ћи, ни шта бр же но обич-
но, не што пук не, уда риш у не што. Ни шта ни си ви део, са мо туп уда рац у ау то. Ста неш, 
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иза ђеш на по ље, по гле даш шта се де си ло. Под тво јим ау том ле жи де те, се дам, осам 
го ди на, та кво те че ка код ку ће, мо гло је би ти тво је. Не по ме ра се. Ис под гла ве му се 
ши ри ло ква кр ви. 

За у р лаш, чуч неш, пи паш му жи ле, ни шта не на пи паш. Оба зи реш се на о ко ло, ниг де 
ни ко га, ули ца је пра зна. Сва ки дан се во зиш њо ме, али ни ко га не по зна јеш, на се ље с 
ку ћи ца ма, си во и уста ја ло. Ни ко те не гле да, сва су све тла по га ше на. 

Шта сад? Шта чи ни ти кад ти се де си та ква ствар? Знаш – кад би де те је ца ло, све би 
би ло јед но став ни је. По ло жио би га у ау то и од ве зао до бол ни це. Или по звао хит ну 
по моћ. Сад ви диш да му не ма по мо ћи. Кад се ма ло сми риш, при ме тиш да улич на ра-
све та ни је упа ље на. На ули ци не ма ни јед ног ау то мо би ла. Оба зи реш се на о ко ло, гле даш 
да ли ће не ко при ћи, да се не ко не скри ва иза кан ти за сме ће и гле да. Ниг де ни ко га. 

Во лео би по зва ти не ко га, али ко га? Уо ста лом, те ле фон ти је од јед ном са свим пра-
зан и схва таш да, чак и да те ле фон ра ди, ни ко не би од го во рио на твој по зив. Још 
јед ном по гле даш де те. Чи ни ти се да ле жи та мо већ са ти ма, да му је ли це сад бле ђе, 
да се крв под гла вом већ осу ши ла. Опет се оба зреш и чи ни ти се да се ку ће на ули ци 
уру ша ва ју, да ас фалт пу ца, да су на ноћ ном не бу ве ли ке пу ко ти не кроз ко је ће сва ки 
трен по че ти да се по ма ља пра зни на. 

У ру ци још увек др жиш кључ од ау та, по гле даш га, по гле даш свој ау то и схва тиш 
да се ау то ви ше ни кад не ће по ме ри ти. Кључ ис пу стиш, по ла ко па да у та му под то бом 
и уоп ште се не за чу диш кад схва тиш да ни си чуо уда рац ме та ла о ас фалт. Ниг де ви ше 
не ма ни јед ног зву ка. Пси не ла ју, те ле ви зо ри не бру је, те ле фо ни не зво не. Још јед ном 
се наг неш над де те том. Све је ма ње и све мр ша ви је, скре неш по глед на сво је ру ке и 
че каш да се на њи ма по ја ве пу ко ти не. По ми слиш: имао сам же ну, имао де цу, сви су 
из гле ди би ли као да ћу умре ти сре ћан. Али би ће дру га чи је. Мно го при ча се не за вр-
ша ва срећ но. Ово је јед на од њих.

ФЛЕ КЕ

Био је пра шњав, са свим из гре бан, на ма ји ци је имао жу те уста ја ле фле ке.
„Ба ци ли су ме с во за.“ „Ба ци ли? Тек та ко?“ „Ра нац. Остао је код њих.“ „Шта ћеш сад?“ 

„Нај пре бих не што по пио.“
На ли ли смо му во де, пљу снуо ју је се би у ли це, пе сак се по чео љу шти ти. „Још ма ло, 

мо лим вас.“ Раз ме ни ли смо по гле де, во де је и за нас би ло пре ма ло, али ни је се ра ди ло 
о то ме. Са да ће хте ти, по ми сли ли смо, да иде с на ма. Џип је био та ко пун да смо, по-
ште но го во ре ћи, већ ишли је дан дру гом на жив це. 

„До га ђа ју се та кве ства ри кад чо век мно го пу ту је“, хте ли смо ма ло да га те ши мо 
из да ле ка.

Од мах нуо је. „Пр ви пут сам ишао не куд. Мој отац је мно го пу то вао – ме ни је пр ви пут.“
Раз ме ни ли смо по гле де. Те фле ке – и ми мно го пу ту је мо, не ма шта, али ипак во ди мо 

ра чу на о сти лу. „Отац ни је ви ше мо гао? Пре стар је за не што та ко?“ Јер ми, по ми сли ли 
смо, је смо ина че већ зре ли, до зре ли, али за пут још ни смо пре ста ри, и уко ли ко све 
бу де би ло у ре ду, не ће мо ни кад ни би ти... 
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„Је сте. Та ко не ка ко.“ Ка ко? А где је он? „У мом ран цу. За тво рен у ку ти ју.“ Овај је про-
лу пао, по ми сли ли смо, шта он го во ри...

„Умро је. И на пи сао те ста мент. Да ћу на сле ди ти све кад про спем ње гов пе пео у 
пу сти њи. И та ко.“ Пе пео? „У ран цу. Био је та мо. Спа ко ван. У ку ти ји ци за чај.“

И та ко су ти укра ли све. Но, увек мо жеш да сла жеш, увек мо жеш да ка жеш да се то 
де си ло тек по сле све га – Мо гли би да те из да ју је ди но они што су те ба ци ли с во за, и 
ми, али ми – „И?“, ре кли смо. „И. Отац је пу то вао. Раз у мео би. Уоп ште, шта би они мо гли 
с та квом ку ти ји цом. Кад је бу ду отво ри ли и ви де ли да у њој не ма ча ја, ба ци ће је. А 
ов де...!“

Ра ши ри ли смо ру ке. Пе сак, пе сак сву да.
Ки мао је. „Већ сам све то про шао у ми сли ма, хо дам већ не ко вре ме“, ре као је. „Ме-

ђу тим. Ка ко мо гу да знам да ће би ти та ко?“ Слег ну ли смо ра ме ни ма. Ка ко ће мо ми 
зна ти ка ко ти мо жеш да знаш? „Бу дем ли та ко по сту пио, ста ја ће фле ка на све му што 
бу дем до био. Ни је по ште но.“

Тја. Шта он да? Кре ни с на ма, не ка ко ће мо већ сти ћи до гра да, по сле ће би ти све 
лак ше – чо век лак ше ми сли кад се ис ту ши ра.

Од мах нуо је.
„Не мо гу на траг док не на ђем оца. Док не бу дем ви део да је све у ре ду.“
Но, игла у пла сту се на, по ми сли ли смо, то се још и мо же на ћи, али прах у оке а ну 

пе ска, то је... 
„Мо же мо ли још не ка ко по мо ћи?“, ре кли смо.
„Са мо бих још ма ло во де“, про мр мљао је и већ се по чео окре та ти ка хо ри зон ту.

ПИ ШЕМ ОВЕ РЕ ЧИ

у јед ном хо те лу у ста ром де лу имућ ног гра да. Мо ја со ба има те ра су, те ле ви зор, 
бој лер, те ле фон, кре вет за дво је, иа ко сам сâм. По нео сам са со бом ком пју тер и мо-
бил ни. Ка да сам у хо те лу на лик овом, во лим на пи са ти по не ко пи смо, по сла ти не ку 
по ру ку. И кад укљу чим ком пју тер у на ме ри да по тра жим мре жу, под про зо ром се 
за чу је за ви ја ње си ре не. Гле дам с те ра се ка ко на но си ла по ди жу мла ди ћа ко ји ле жи на 
зе мљи. Ње го ва при ја те љи ца хи сте рич но пла че. Рад ни ци хит не по мо ћи нај пре се тру-
де око ње га, а он да пу сте да се пре ту ри на зе мљу. Са да су њи хо ви по кре ти гру бљи, 
не уз др жа ва ју се ви ше, крај је. Over do se. Де вој ка се ућу та ла, од сту пи ла је дан ко рак, 
сад зна да њен плач ни шта не мо же да про ме ни.

Пи шем ове ре чи, ни оне ни шта не мо гу про ме ни ти. И да ље ће кре вет за дво је би-
ти пра зан, као и со ба, ако се, на рав но, не ра чу нам ја. И да ље ћу же ле ти да по ша љем 
не ку по ру ку, али ипак то не ћу учи ни ти, јер ћу би ти ту жан уко ли ко не до би јем од го вор. 
Мла дић на но си ли ма и да ље ће би ти мр тав и ње го ва при ја те љи ца и да ље ће зна ти да 
њен плач ни је ни шта мо гао про ме ни ти. Пи шем ове ре чи, ни то се не мо же про ме ни ти. 
Ни ти, ко ја си их на по кон про чи та ла, не мо жеш ни шта про ме ни ти. Ре чи су са да ту. 
Мла ди ћа пак не ма ви ше. Рад ни ци хит не по мо ћи већ одав но су скло пи ли но си ла, опра-
ли ру ке, оти шли ку ћи, има ју сво је жи во те, пре ви ше је ле ше ва на ули ци. И ње го ва 
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при ја те љи ца је оти шла ку ћи, мо жда се њен жи вот про ме нио, мо жда је оти шла у ко-
му ну, од ву кла се та мо, сад је на не ком дру гом ме сту, мо жда чу ва тво ју де цу у вр ти ћу. 
Сад, док чи таш то, не ко дру ги је у оној со би и мо жда не за ви ја ни јед на си ре на, мо жда 
ни ко не уми ре под про зо ром. Бо ље да је та ко. Та ко ове ре чи срећ ни је при спе ва ју свом 
кра ју. Кат кад је бо ље да се ни шта не де си.

ЗА ВР ТЕ ТИ

Спу шта ње му је ишло до бро од са мог по чет ка. На шао је пра ве ви бра ци је, тем пе-
ра ту ра је на ра ста ла, де вој ке би по че ле от коп ча ва ти дуг ми ће, по су вра ћа ти ма ји це на 
иви ца ма и гу жва крај шан ка би ла је све ве ћа, шан ке ри су ба ца ли по гле де у ње го вом 
прав цу по ка зу ју ћи пал че ве окре ну те на го ре. А он да је не што чуд но умик со вао и од-
јед ном се све про ме ни ло. Љу ди су се не ко вре ме уда ља ва ли од ње га нео д луч ним 
ко ра ци ма, ка ко би се већ у сле де ћем тре ну за ву кли у скри ве не угло ве на ру бу. Про-
ме нио је ри там, као да би на мер но хтео пре се ћи. Ни ко ни је на сео на то. Ис пред ње га 
по ја ви ла се пла ву ша об у че на са мо у ко нац за зу бе и за сик та ла не што. Ра ши рио је 
ру ке, што би зна чи ло ја од лу чу јем, сна ђи се. Од мах ну ла је гла вом и са сто ли це по ву кла 
јак ну ко ја се пре си ја ва ла. Кре ну ла је на по ље и за трен ока јој се при дру жио бу кет вр ло 
слич них де во ја ка. 

Пре вр тао је пло че и раз ми шљао шта да ље да чи ни. Је дан по гре шан по крет, јед ном 
про ма шиш пра ви жлеб, и већ си ис пао. Не ки пут се за тво рио, но, мо жда по сто је и 
дру ги пу те ви. Тре ба иза ћи, мо рао би се вра ти ти на фа кул тет, ре ћи про фе со ру да је 
на по кон спре ман да пре да тај свој док то рат. Не ке ства ри се за вр ше ма ло ра ни је не го 
што чо век пла ни ра и ва жно је да схва тиш кад је крај. Иза брао је јед ну по зна ту спо ру 
ствар. Ко ле га за шан ком му је клим нуо гла вом и по чео да ску пља ча ше са сто ло ва. 

НЕ ДЕЉ НИ РУЧ КО ВИ

Не ка да дав но, још пред рат, на ру чак код мо је ба ке, се ћа се она, до ла зи ли су ге не-
ра ли, до бри при ја те љи мог де ке. То вре ме је про шло, мно го вре ме на је про шло. Да-
на шњи ге не ра ли не уго ва ра ју при ја тељ ске су сре те не де љом у вре ме руч ка, се де у 
кан це ла ри ја ма и клик ћу по сво јим екра ни ма, чи ни се да уоп ште не ма ре о мо јој ба ки 
и ње ној чу ве ној пу ње ној пат ки. Ја сно је да, у да на шње вре ме, мо ја ба ка не мо же без-
бри жно оче ки ва ти сле де ћи рат. Са стој ке за пу ње ну пат ку гро зни ча во на сла же на го-
ми лу у по дру му, за мр зи вач је пун обез гла вље них те ла у пла стич ним на вла ка ма, а 
ку пи ла је и нафт ни ге не ра тор, на и ме, по зна то је да у ра ту стру ја ма ло-ма ло па не ста не, 
на наф ту би се пак мо гло из ву ћи не ко ли ко не дељ них руч ко ва. Не де љом зо ве уну ке, 
јед ног по јед ног. „Хо ће те ли до ћи кад бу де рат?“, пи та. „Хо ће те ли до ћи?“ Об ја шња ва мо 
јој да се ства ри мо гу ис ком пли ко ва ти, пу те ви ће мо жда би ти за тво ре ни, мо жда ће се 
пу ца ти, не ко од нас мо же до би ти по зив. „Не ћу са ма је сти пу ње ну пат ку“, гу би ба ка дах, 
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„не ћу са ма, та кав ру чак не ма сми сла. Не во лим ра то ве, не во лим та кве ра то ве, и пре 
је би ло ра то ва, али људ ских, и они се ни су ме ша ли у мо ју пу ње ну пат ку.“ Та вре ме на 
су про шла, ба ко, стр пљи во јој об ја шња ва мо, сад је све кон фу зно, сад ни ко ви ше не 
зна ка ко ће би ти ако бу де би ло ра та. Ба ки на ја ди ков ка се по ла ко сми ру је, од ла же мо 
апа ра ту ре и ко ра ча мо ка ор ма ри ма за гар де ро бу, за бри ну то про ве ра ва мо да ли је 
све на свом ме сту, све оруж је на пу ње но и сви оба ра чи су от ко че ни, би ти при пре мљен, 
тре ба би ти при пре мљен, сад ни ко ви ше не зна шта ће би ти, кад бу де.

ДО ЛА ЖЕ ЊЕ

Не бо ли, ма ма. Не ћу ти узе ти мно го вре ме на. На рав но да ће бо ле ти. Али про ћи ће. 
И срећ на ћеш би ти кад бу де про шло. Не ћеш за бо ра ви ти. Кад не би бо ле ло, мо жда би. 
Бол се уре же. И ме не бо ли, уко ли ко не знаш. И ја се бо јим. И не раз у мем шта ми слиш. 
По ла жеш ру ке на зид мог све та, пи паш, ако се по ме рам, бо јиш се, ка да за спим и ми-
ру јем, упла шиш се да ме не ма ви ше.

Ту сам. Осе ћам. Са њам. Ди шем. До ла зим. Кад бу дем до шао, ства ри ће се не ка ко 
про ме ни ти. Не ће би ти ви ше та ко ва жно. Та те сна со ба. Ми слиш да ви ше не мо жеш ући 
та мо. Кад бу дем до шао, не ће би ти ви ше та ко ва жна. Би ћу до вољ но ма ли да ћеш мо ћи 
да ме ста виш уну тра. И ти ћеш би ти ма ња. Свет ће се не ка ко згр чи ти. За не ко вре ме 
би ће мо до вољ ни јед но дру гом, са ми. Не ћеш ви ше ми сли ти на ње га. За што ни је до шао. 
За што ни кад ви ше не до ла зи. За што ви ше не зо ве. За што ви ше не оста вља бу ке те ис-
пред вра та. Пољ ско цве ће. Ми рис уга же не тра ве. Со ко ви на оде ћи. Би ло је то га. Мно-
го. Би ло па про шло. Ја ни сам. Остао сам. Оста ћу. До ћи ћу из те бе. И из ње га, али то 
ви ше ни је ва жно. Он ће већ не ка ко оти ћи. Из те бе. Ја ћу до ћи. И оста ти. Ићи ће све. 
На пред. Сви ма ћеш ре ћи, кад те бу ду пи та ли: „Чи ји је?“ – „Мој“, ре ћи ћеш.

Нај пре ће би ти за и ста та ко. Он да опет друк чи је. Од ла зи ћу. По ста ти свој. И опет ће 
те бо ле ти. А не тре ба. Све се ме ња. Бол про ђе. Иви це се по рав на ју. И све иде. Не слу шај 
их кад за то бом ша пу ћу: „Са ма“. Ни си са ма. Ту сам.

Не бри ни. Би ће већ. Не ка ко. Ту сам. Осе ћам. Са њам. Ди шем. До ла зим. 

ОФИ ЦИР СКЕ КЋЕ РИ

сме ја ле сте нам се док смо ве жба ли хва то ве на ги та ри. Оче ви су вам зви жда ли с 
те ра са и жу ри ле сте уну тра на ве че ре. Он да су се пр сти, јед не ве че ри, по че ли ста па ти 
у пр ве ме ло ди је, а ви, де вој ке, би ле сте увек на дис тан ци. Оче ви су оштро гле да ли шта 
се до га ђа до ле. И они су не ка да сви ра ли ги та ре, те су зна ли шта иде по сле. По че ле сте 
до пу шта ти пр ве по љуп це у уста. С вре ме на на вре ме по не ка од вас би по ди гла ма ји цу. 
Оче ви су гла ди ли сво је за пе те пу шке и тр пе ли. Зна ли су да се те ства ри не да ју за о би-
ћи, иа ко то же лиш. А ви сте све ду бље за ла зи ле у шу мар ке. Кат кад сте го во ри ле о 
сво јим оче ви ма и то ни су би ле ре чи ко је би они же ле ли чу ти од сво јих кће ри. 
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Ги та ре ви ше ни смо но си ли са со бом, са да су би ле ва жне дру ге ства ри. Оче ви су 
од ла зи ли, је дан по је дан, не ки од њих су мо гли до та ћи ва ше на пе те сто ма ке и про мр-
мља ти ле пе же ље. И де ча ци ко је сте ра ђа ле про на шли би, пре или ка сни је, ги та ре 
од ло же не у за ба че не угло ве. На пр ви до дир, сва ка је жи ца зву ча ла са ма за се бе. Он да 
су учи ли за те за ња и от пу шта ња. За че ле су се не ке но ве пе сме. 

С ве че ри сте же ле ле да ћер ке бу ду код ку ће, а оне су се ипак на по љу сме ја ле; и 
уста ја ле сте, при ла зи ле про зо ри ма и на ми ги ва ле нам: гле дај шта ра де. По гле да ли смо, 
при слу шки ва ли, ни су нам све ме ло ди је би ле не по зна те. По ми сли ли смо: зви жда ти, 
зви жда ти би тре ба ло са да.

(Са сло ве нач ког пре вео Иван Ан тић)




