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СПЛИН СУ БО ТОМ УВЕ ЧЕ
На ла зио сам се у без из ла зној си ту а ци ји: био сам оча јан, по ти штен и оја ђен; про сто 

ни сам знао шта бих са со бом чи нио, ка квим бих се ма гич ним мо ћи ма мо рао по слу жи-
ти не бих ли пре ки нуо од врат ну зи му, ту не у мор ну сту ден ко ја се не схва тљи во про-
те гла ду бо ко у ме сец април, на чи њу ћи чак и мај – не под но шљи во за ви ја ње се вер ног 
ве тра под про зо ром; бр да шца ча мот ног, га реж ју упр ља ног град ског сне га ко ји од би ја 
да се ото пи; пре о вла ђу ју ће мут но си ви ло; стал но цво ко та ње и уко че ност у обра зи ма 
– зи му, украт ко, ко ја још не бе ше про шла, ко ја ме је за то чи ла ме ђу зи до ве без на ђа, 
про ди ру ћи чак и у ушу шка ност мо га со бич ка, про ду бљу ју ћи ње го ву мр год ност, не 
до зво ља ва ју ћи ка кву ве се ли ју ра зо но ду на отво ре ном, јер про ле ће је, као што ре кох, 
де бе ло ка сни ло – не сво јом гре шком (ко би нор ма лан од го вор ност сва љи вао на чед-
но про ле ће?), већ кри ви цом без оч не и го ро пад не зи ме, ко ју сам, због све га на ве де ног, 
омр знуо го то во каф ки јан ски. 

Дру га ствар ко ју сам пре зи рао, мо жда и ви ше од зи ме, би ла је су бо та – увек иста, 
мли та ва, не пре кра ти ва про вин ци јал на су бо та, иза ко је на и ла зи још без из глед ни ја 
не де ља; ис пра зно су бот ње ве че у ко ме чо ве ку не скло ном буч ном про во ду по ка фа-
на ма не пре о ста је ни шта дру го не го да бес циљ но лу та ули ца ма и при зи ва чу да. Рад ним 
да ни ма ма кар сам мо гао да че кам; су бо том, ме ђу тим, ка да се по слов не ак тив но сти 
об у ста вља ју, а по ште за тва ра ју сво је шал те ре, уна пред је би ва ло ја сно да ни ка кав 
пи са ни од го вор или пре по ру че ни па кет не ће сти ћи на мо ју адре су, да не ће усле ди ти 
ни ка кав те ле фон ски по зив, ко ји је мо гао би ти са мо слу жбе не при ро де, због че га сам 
кра јем сед ми це за па дао у ин ди спо ни ра ност; по врх све га, ва ља ло је ра чу на ти и на 
зи му: лет њу су бо ту и зим ски по не де љак не ка ко бих мо гао отр пе ти, но ком би на ци ја 
су бо те и зи ме на про сто ме је из лу ђи ва ла. Чи та ва та ту га љи вост опа сно ми је ишла на 
ган гли је: за кљу чио сам да се по том пи та њу не што хит но мо ра пред у зе ти; ре шио сам 
да иза ђем у шет њу, и чи та ву ствар од луч но пре о кре нем. 

На тро то ар сам сту пио пре нут и оша му ћен на пра сним ме те о ро ло шким ко ле ба њем. 
За див но чу до, ле де ни ве тар бе ше са свим утих нуо; спо ља шња тем пе ра ту ра би ла је 
нео бич но при јат на, ва здух ми ри сан, опо јан: мо гао се на зре ти да шак цве та ња. По ми-
слих ка ко се при лич но рет ко до га ђа да ноћ бу де у то ли кој ме ри то пли ја од да на; џем-
пер, ру ка ви це, ка па, шал и ка пут по ста ли су са свим су ви шни, те сам их без бри жно 
мо гао од ба ци ти; до се тих се да од њих на пра вим по дру гљи во стра ши ло, и та ко сам се 
упу стио у оде ва ње јед не от па ле гра не, за ба да ју ћи сво ју тво ре ви ну у го ми ли цу сне га, 
ко ја се у сле де ћем тре нут ку све јед но ис то пи ла у ча ђа ви ис пљу вак, и за јед но са зи мом 
оте кла у ка на ли за ци о ни од вод. Ако за ка сне лост се зон ских про ме на ни је де ло ва ла у 
мо ју ко рист, ако су се не бе ске си ле за и ста оглу ша ва ле о вла сти те за ко не (а сва је при-
ли ка да је су), уте ху сам мо гао про на ћи у на о па ко сти ре ла ци је дан –ноћ: уме сто да 
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уве че за хлад ни, де ша ва ло се обр ну то – пр ви мрак је до но сио ото пље ње; пу пољ ци, 
про ле ће и то ли ке дру ге див не ства ри из бе гле су у ве че! Нео че ки ва но от кри ће ме је 
одо бро во љи ло – је ди но ми је би ло кри во што ту сми ца ли цу хи ро ви те при ро де ни сам 
про зрео ра ни је: не мо гав ши да пој мим на ру ши вост уста ље ног по рет ка, за до јен ве-
ков ним за блу да ма о не про мен љи во сти уо би ча је ног, као и то ли ке дру ге на ив чи не, 
про тра ћио сам мно ге ле пе ве че ри.

Кре нуо сам пре ма нај бли жој рас кр сни ци; упо ре до са не до у ми цом на ко ју се стра-
ну упу ти ти, си ну ла ми је иде ја за игри цу ко јом бих се мо гао ра зо но ди ти. Би ла би то 
игра на су мич ног и не пре кид ног лу та ња гра дом, не ка вр ста ла ви рин та слу чај но сти, 
ими та ци ја жре ба суд би не: на и ла зе ћи на рас кр сни цу, во љан да за не ма ри во љу и сво је 
(с)кре та ње пре пу сти ћу дљи во сти па ље ња и га ше ња се ма фо ра, пе шак ће без за у ста-
вља ња и ус те за ња пра ти ти зе ле на све тла – ле во или пра во, пра во или де сно, све у 
за ви сно сти од то га ко јом стра ном ули це ко ра ча. Ако га на рас кр шћу са че ка ју два цр ве-
на чо ве чуљ ка, уче сник у игри ис ко ри сти ће пре о ста лу оп ци ју хва та ња кри ви не, упот-
пу ња ва ју ћи на тај на чин тро ле пе зу мо гућ но сти (ле во-де сно-пра во), јер че ка ња и окле-
ва ња у ту ма ра њу не сме би ти, баш као што је не до пу стив по вра так истим пу тем. У 
без над ним шет ња ма кроз град, по жељ но је опи си ва ти са вр ше не кру жни це (иа ко је, 
да бо ме, устрој ство град ских ули ца из не ког раз ло га пра во у га о но и ћо шка сто, док од 
за о бље но сти не ма ни тра га): је ди но онај ко ме би по шло за ру ком да на кон цу до сег не 
по чет ну тач ку мо же би ти про гла шен по бед ни ком. Ва зда та ко би ва ка да је по сре ди 
лу та ње: по врат ник три јум фу је; гу бит ник је осу ђен на ди ја бо лич ну бес ко нач ност пра-
во ли ниј ског или цик-цак кре та ња. 

По што је на и шао на рас кр сни цу без се ма фо ра, пе шак је уо чио озбиљ не не до стат ке 
сво је игре, у хо ду сми шља ју ћи ка ко да их ко ри гу је – за то му је би ла по треб на коц ки-
ца; ка ко исту ни сам имао при ру ци, из кан те за от пат ке из ву кох ра зно бој не слам чи це 
и од лу чих: жу та – пра во, цр ве на – ле во, пла ва – де сно. Та ко се игра мо сви ми ко ји смо 
све сни у ко ли кој је ме ри сло бод на во ља пре це ње на: из бор из ме ђу пу те ва за ко је са мо 
прет по ста вља мо ку да во де не раз ли ку је се мно го од из вла че ња слам ки – исте су шан-
се да се на ле ти на ћор со как, јед на ки су из гле ди за про на ла зак тра же ног из ба вље ња. 
Жу ти траг ме је во дио пра во, пра во, пра во... Из био сам на кеј. Про гла сих крај игре. 

Ше та ли ште сам за те као пре пла вље но ро је ви ма љу ди и ле те ћих ин се ка та: би ло је 
др ске де чур ли је и пре до стро жних мла дих ро ди те ља, зно ја вих џо ге ра и дах та вих па са, 
без гла вих ро ле ра ша и вра то лом них би ци кли ста, тем пи ра них пр ска ли ца за тра ву и 
ту ча них кан ти за ке ре ћи из мет, бле шта вих во до ско ка у мер ме ру и спо ме ни ка ма да-
га скар ским ком по зи то ри ма. Ко мар ци су зу ја ли и ује да ли, ко ки ча ри ко ка ли ко ки це; 
ре ка се све тлу ца ла уз до да так дре ча вих де ко ра тив них ни јан си, док се у бу гар ску ла ђу 
укр ца ва ла за ја пу ре на го ми ла се до ко сих за пад но е вроп ских пен зи о не ра, а све то ску-
па оста вља ло је ути сак од већ жи вах не и не при ме ре не гун гу ле: ни на крај па ме ти ми 
ни је би ло да ћу се у ре корд но крат ком ро ку гор ко по ка ја ти, не у те шно жа ле ћи за го-
спод стве ном мир но ћом зи ме, ко ја је све вре ме за пра во би ла мој са ве зник, за раз ли ку 
од ле пљи ве вру ћи не ле та, тог под му клог ис ко ри сти те ља, ма да ни је са свим ис кљу че-
но ни да су се оба два крај но сна до ба уро ти ла про тив ме не, про ле ћа, да на... – све га 
уме ре ног, урав но те же ног и уми ре ног. 
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Кад угле дах ли це ста рог по зна ни ка без ма ло сам се об ра до вао, прем да ми бе ше 
по зна то да се ра ди о ис ку сном гња ва то ру. Ра ши ре них ру ку, до че као ме је за про мо тив-
ним штан дом, ср дач ним ре чи ма удвор но ми се обра ћа ју ћи („Ле ген до, дру же ста ри...“), 
ла жљи ву при чу за по чи њу ћи. За стао сам из уч ти во сти, у име не гда шњег по знан ства, 
из по што ва ња пре ма ње го вом оцу, ко ји је био мој учи тељ; го ру ћи у же љи да ме за др жи, 
ужа сно је на ва љи вао: ко ри сте ћи на ди мак ко јим ме већ го ди на ма ни ко не осло вља ва, 
ву као ме је за ру кав, тап шао по ра ме ну, уно сио ми се у фа цу: на бу си том бле бе та њу 
упр кос (или за хва љу ју ћи), ни сам ухва тио ни јед ну ње го ву реч, али сам за то ис ко ри стио 
при ли ку да по дроб ни је осмо трим гла ва ту му по ја ву. У ко шча тим цр та ма ли ца са за па ње-
но шћу сам от крио одав но за бо ра вље не ти ко ве и гри ма се сво га уче – на бра но че ло 
по диг ну тих обр ва као пред знак ис ко ла че ног по гле да што пре ба цу је оквир спу ште них 
на о ча ра, у од суд ном тре ну пред об ја шње ње екс кла ма ти ван по тез ка жи пр стом, за тим 
скри ве ни тр зај до ње усне ко ји се про ду жа ва у по лу о смех пот кре пе – баш као да је 
под мла ђе ни на став ник раз ред не на ста ве пре да мном де мон стри рао из во ђе ње не ка-
квог огле да. Сте пен слич но сти ме је уз не ми рио; још у ве ћој ме ри бе јах за пре па шћен 
ка да сам по чео при ме ћи ва ти раз ли ке: рев но сна сра чу на тост си но вље ва оче вом ди-
дак тич ком ли цу од у зе ла је до бро ћуд ност, про фе сор ску ра се ја ност пре тва ра ју ћи у 
на ступ ата ку ју ћег убе ђи ва ња. Све то ме је на ве ло да се још јед ном за ми слим над гну-
сно шћу по на вља ња у при ро ди, пи та њи ма про гра ми ра но сти, пред о дре ђе но сти и на-
сле ђи ва ња, не стал но сти и не пре ста но сти, кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та; ге нет ским 
ко до ви ма што се те гле кроз ео не – не ста ју ћи, об ма њу ју ћи, вас кр са ва ју ћи... А он, ла-
жов чи на, и да ље ме је на го ва рао, но се ћи ма ску учи те ља, не при ја тан и нео тре сив 
по пут кр пе ља. Шут нуо сам га у Ду нав и на ста вио да ље.

Док сам се у хи бер на ци ји за ни мао сво јим из ми шљо ти на ма, град је си гур но на ра стао 
за не ких две сто ти њак хи ља да ста нов ни ка: овај по да так не дво сми сле но је по твр ђи-
ва ла та бла са ту ри стич ким ин фор ма ци ја ма, као год и ма па на се ља, ко ја је от кри ва ла 
при су ство мно штва но вих и не по зна тих ули ца и гра ђе ви на на ме сту не ко ли ци не по-
зна тих и ста рих, укљу чу ју ћи и про ме ну адре се ко ју сам од у век сма трао сво јом соп-
стве ном (би ће да ме због то га по сло дав ци ни су мо гли про на ћи) – она је пре не се на на 
дру ги крај гра да, та ко да ви ше ни сам знао где ста ну јем. Осим што су ме учи ни ле не-
до ступ ним и од се че ним, све те сил не и на гле ме та мор фо зе до дат но су ус по ри ле и 
за ком пли ко ва ле мој по вра так на Ита ку (под за хвал ном прет по став ком да је до сад ној 
осо би по пут ме не уоп ште до зво ље но да се у јед ној крај ње ми зер ној при ли ци по слу-
жи ова ко гран ди о зном ме та фо ром – мо жда и је сте, за што да не: у од су ству дру гих 
сред ста ва, из са жа ље ња, из оча ја), ко ја се на јед ном гу би ла и уда ља ва ла и ута па ла, да 
би на по слет ку по све по то ну ла у вре ме, оста вља ју ћи ме бес по моћ ног и дез о ри јен ти-
са ног (ни на су мич но кре та ње ни је се по ка за ло пре те ра но ко ри сним).

Као осма трач ни ца и све ти о ник мо гао ми је по слу жи ти је ди но нај ви жља сти ји бу-
ле вар ски со ли тер – из вр сно по зи ци о ни ра на лин гви стич ка ку ла, у чи јем се пот кро вљу 
на ла зи ла си ћу шна учи о ни ца у ко ју сам као пи о нир ски по ла зник кур са ма ђар ског је зи ка 
имао за га ран то ван да но ноћ ни при ступ. Тре ба ло је са мо да се поп нем до Ма тил де, 
за мо лим је да ми одр жи до пун ски час, и већ сле де ћег тре нут ка се део сам у школ ској 
клу пи, оран да са вла дам мно ге лек ци је: мла да Ма тил да без про бле ма ме је под у чи ла 
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абе це ди и пра вил ном из го во ру; убр зо за тим, наш курс је по стао ме ло ди чан – је зик је 
скли знуо у му зи ку (због то га сам се, уо ста лом, на те чај и упи сао: да до зо вем зву ке ко-
ји би тре ба ло да ме вра те у мит ске пре де ле). И за и ста, од свих је зи ка ко је сам по зна вао, 
ма ђар ски је из не дрио нај див ни ји на зив за ле то (нео б но вљи во, нео до љи во ле то па нон-
ског де тињ ства), и ма кар због спо зна је тог са вр шен ства вре де ло га је из у ча ва ти. Упли-
та ње у за мр ше не фи не се и сти ца ње ело квен ци је спа да ли су у оба ве зан део на став ног 
пла на и про гра ма; ипак, мој око шта ли мо зак имао је сил них по те шко ћа да се из бо ри 
са мно го број ним ре чи ма – ни сам их мо гао све за пам ти ти, јер ма ђар ске ре чи пи са ле 
су се че сто као ре чи дру гих је зи ка, иа ко су има ле крај ње не по ве за но зна че ње или су 
се са свим дру га чи је из го ва ра ле. Би ло је нео п ход но да се мо мен тал но рас кр сти са тим 
бе сми сли ца ма, ка ко на кон ве чер њих ча со ва не бих са њао да сам на пи сао ге ни јал ну 
пе сму на је зи ку ко ји не по зна јем, и ка ко се у по ла но ћи не бих бу дио же ле ћи исту да 
за пи шем, а за тим, бес по врат но ра са њен, са те про вео бди ју ћи у по ку ша ју да се се тим 
оног рас пли ну тог, ме ког за до вољ ства ко је сва ка ко ни је би ло ствар но. 

Те ве че ри, Ма тил да и ја смо се до го во ри ли да за поч не мо са ста вља ње но вог је зи ка. 
Бу ду ћи крај ње се ри о зна на став ни ца, она је ис пр ва стре пе ла да је то не из во дљи во; 
као уз о ран ђак од ли каш и уме шан је зи ко тво рац, уве рио сам је да за раз ли ку од кон вен-
ци о нал но сти пред не са вла ди во сти ма не ма раз ло га за страх: био би то је зик су штин ски 
бе зна ча јан и без раз ло жан, је ди но на ма би тан; је зик на стао као ре зул тат игре, без пре-
тен зи ја на уни вер зал ност и упо тре бу у сва ко днев ном спо ра зу ме ва њу; је зик са чи њен 
удру жи ва њем свих по сто је ћих зе маљ ских ре чи и стр пљи вим ода би ра њем из то га 
оби ља; је зик про бра них, при пи то мље них ре чи ко је ми лу ју усне и уз неп ца нај див ни је 
при а ња ју, рас ко шних ре чи ко је се уз бес пре кид ну гип кост ни жу у ре че ни це, и по пут 
кла сја на ве тру ле лу ја ју... Та ман се бе ја смо уса гла си ли око гра ма тич ких и пра во пи сних 
на че ла – тог ске ле та чи је би смо ду пље и згло бо ве доц ни је упот пу ни ли утро бом лек си-
ке и ми шић ним тки вом син так се – ка да нас је пре ки нуо стра хо вит бле сак: на ста ди о ну 
су за си ја ли ре флек то ри, пу бли ка је за ур ла ла; зим ска па у за је пре ки ну та, пр вен ство се 
на ста вља ло – по чи ња ла је утак ми ца ко ја је мо гла од лу чи ти ис ход шам пи он ске тр ке! 

Чи та ва де це ни ја је ис цу ре ла от ка ко сам по след њи пут био на ста ди о ну, сил но сам 
се уже лео фуд ба ла – зар сам те кључ не ве че ри се би мо гао до зво ли ти да про пу стим 
суд бо но сни меч? Иза шао сам на кров згра де; ода тле се пру жао из у зе тан ви дик – пер-
спек ти ва го то во не ствар на: лам па ма и на о ча ри ма дво стру ко за ста кље на, ре флек тор-
ска све тлост ноћ је за тво ри ла у кли кер, чи не ћи је про зир ном и глат ком; ста ди он је ли чио 
на оба сја ну ку по лу од кри ста ла, на јед ну од оних пре кра сних бо жић них играч ки ца са 
не по му ће ним пеј за жи ма у ча ши, чи ја иди лич ност мућ ка њем по ста је из ра же ни ја. Ко-
мот но сам мо гао пра ти ти кре та ње лоп те и ре зул та та, али игра че ни сам рас по зна вао, 
игра че: не на вик нут да пре мо шћа ва раз да љи не, мој крат ко ви ди по глед ни је до пи рао 
до бро је ва на дре со ви ма; из у зи ма ју ћи не по у зда но на га ђа ње пре ма по зи ци о ном рас по-
ре ду, ни је би ло мо гу ће уста но ви ти за ко ју се старт ну по ста ву опре де лио тре нер, ко су 
име ном, пре зи ме ном и ста сом би ли ис так ну ти по је дин ци у цр ве но-бе лом. Да бих то 
са знао, мо рао сам се пре ме сти ти на три би не; бу ду ћи да ни сам имао кар ту ни ти стр-
пље ња да че кам у ре ду пред бла гај ном и тр пим пре тре са ња при ли ком ула ска, ни је 
ми пре о ста ја ло ни шта дру го не го да се у ма ни ру ле те ће ве ве ри це са ка пе со ли те ра 
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пре ба цим пра во на врх три бин ске над стре шни це, ода тле уо ча ва ју ћи упра жње но се-
ди ште на ко је бих се мо гао сме сти ти. 

Ка да сам се спу стио и при бли жио, бе јах у ве ли кој ме ри раз о ча ран – све је де ло ва-
ло да ле ко ру жни је, пред ста ва је из гу би ла на увер љи во сти: цен трал ни бе ко ви би ли су 
ма то ри и уго је ни, на па да чи су пре ста ли да тр че; уде се то стру чу ју ћи гре шке у до да ва-
њи ма, ве зња ци су про тив ни ку отва ра ли кон тре; су пар нич ка еки па, ме ђу тим, ни је има-
ла ам би ци је да по стиг не гол – за до вољ ни ми ни мал ном пред но шћу, они су лоп ту сме ста 
ис пу ца ва ли ван игре, зах те ва ју ћи ме ди цин ску по моћ, по рас ква ше ном и блат ња вом 
те ре ну бес ко нач но се из ле жа ва ју ћи; пре пи ру ћи се ко је од фуд ба ле ра глав ни кри вац 
за све из глед ни ји по раз, пу бли ка је псо ва ла, не го до ва ла и зви жда ла, док до ма ћи тре-
нер, упр кос вођ ству го сти ју, ни је на ме ра вао да из вр ши ни јед ну из ме ну. Ми мо те ре на 
за те као сам не до па дљи вост јед на ко ту роб ну и оро ну лу: град ски ста ди он пр љав и 
за пу штен, пар фи ми сан за па хом ури на; еро ди ра но гле да ли ште, три би не скло не уру ша-
ва њу; опу шци, ср ча, љу ске се мен ки, из гу жва не но вин ске стра ни це и оста ци екс пло ди-
ра них пе тар ди ра су ти свуд уна о ко ло. Бе сан због про пу ште не при ли ке за из јед на че ње, 
је дан одур ни на ду вен ко свр сис ход но ми је са оп штио да де бе ло ни сам у пра ву ка да 
твр дим да есте ти ка по се те фуд бал ској утак ми ци ег зи сти ра не за ви сно од ис хо да ме ча: 
оно што пре ви ђам – са мо у ве ре но је ус твр дио, смо та ва ју ћи пљу гу и по се жу ћи за упа-
ља чем – је су стра сти и емо ци је ко је про из и ла зе из раз ме ра да тих пре ма при мље ним 
го ло ви ма. Упр кос ди му уба ла вље не ци га ре те, ко ји ми је при ми тив ни са бе сед ник не-
пре кид но ду вао у ли це, остао сам до сле дан схва та њу да је ле по та са др жа на у по је ди-
но сти ма (пи тај те фо то-ре пор те ра и нај бли же де те, по себ но ако но си на о ча ри).

Је дан дру га чи ји дим, ме ђу тим, по чи њао је да ужа са ва сва мо ја чу ла: из ли ме них 
оџа ка што су из ра ња ли дуж обо да се вер не три би не ку љао је облак ро штиљ ског смра-
да. За ка шљан и зга ђен, су зних, на гри зе них очи ју, сме ста по ју рих да се об ра чу нам са 
вла сни ком ће ваб џи ни це: тај гну сни, за го ре ли ки оск ни је ис пу ња вао ни ми ни мум са-
ни тар них стан дар да; као без бед но сна прет ња и ста ди он ско ру гло, он је одав но мо рао 
би ти по ру шен, а уме сто ње га по диг ну та цвет на пи ја ца – virágpiac са сад ни ца ма, ле ко-
ви тим би љем, про лећ ним пу пољ ци ма и опре мом за хор ти кул ту ру: па нон ска Ар ка ди ја 
не би сме ла да за у да ра на пље ска ви це и ка на ли за ци ју, ње не вр то ве по треб но је ис пу-
ни ти ви шња ма, љу ља шка ма и ора хо вим ста бли ма. На рав но, ло кал је био оми љен, 
пре тр пан глад ним сто ма ци ма ко ји су иш че ки ва ли сво је на руџ би не; ва ља ло је кр чи ти 
пут кроз гу жву. Хи тао сам да се об ја сним са га здом, ко јег ни ка ко ни сам успе вао да 
про на ђем; ус пут ме је је дан не спрет ња ко вић на фи ло вао ма јо не зом и цр ним лу ком, 
по кла ња ју ћи ми ра ди ис ку пље ња ча шу син те тич ке ли му на де са ле дом и укра сном 
слам ком. Да сам слам чи ца ма сво је вре ме но до де лио дру га чи је бо је, ни шта од ово га 
се не би де си ло – не про ми шље но сам се по слу жио основ ним то но ви ма, ско ре лим 
мр ља ма већ ета бли ра ног спек тра. На ста вио сам са за ви ри ва њем и рас пи ти ва њем; 
упу ти ли су ме у ку хи њу: ме ђу за у зе тим осо бљем, авај, ни ко се ни је тру дио да ме са слу-
ша – све је пр шта ло од прч ка ња и пе че ња. Не што је кврц ну ло, и бук ну ло, и сев ну ло; 
по жу рих на по ље, но про лаз бе ше не про хо дан: пла мен је про гу тао до вра так. По но во 
сам се на шао у си ту а ци ји без из ла за, ово га пу та окру жен ва тром и там ним ди мом, 
усред по жа ра у ко ме сам из го рео.




