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ПТИЧ ЈИ РАЗ РЕД
(За Ха ри ја, Ра у ла, Јо си па и Иву)

Про пла нак и ум.

Ду шан Ма тић

1.

Сва ко би оче ки вао да ови што по на вља ју школ ску го ди ну тре ба да за у зму не ка кво 
ме сто по ву че но, и у углу, а ис по ста ви ло се да та че тво ри ца се де по сре ди ни раз ре да, 
где она ко круп ни мо ра ју од мах упа сти у очи. Као да се у цен тру ове про сто ри је обра-
зо вао не ка кав бре жу љак, с ко јег се оста так те скром не кра ји не мо же осма тра ти. Из-
ла зи да сви ми оста ли жи ви мо у про вин ци ји на шег шко ло ва ња, по уда ље ним се ли ма 
на шег ма лог обра зо ва ња, ра су тог по по кра ји на ма ко је ско ро да су ме ђу соб но из гу-
би ле сва ку ве зу. Па он да раз би је на вој ска на шег на ра шта ја, ми, па сти ри и но ма ди ове 
ге не ра ци је, из да ле ка осма тра мо оно уз ви ше ње, где сто лу је тих не ко ли ко мо ма ка, 
буч них, по не што не у ред них, а ве ли ких. Ско ро са не ком уло гом ка поа у ло го ри ма уни-
ште ња. Јер они и је су на ши и ни су, на ла зе ћи се из ме ђу ре гу ла школ ских вла сти и 
осу ђе ни ка на ла га но не ста ја ње мно го број ним сред стви ма. То је она по себ на по пу ла-
ци ја, сву да по сто је ћа, ко ја на око ра ди за свр ху сво је са бра ће и са пле ме ни ка, а за пра во 
пла ће ни су од не ке спољ не си ле да ту соп стве ну не јач др же на узди, и под би чем. Ко ји 
већ сво јом спо ља шно шћу упу ћу ју на сво ју по себ ну уло гу, не ку вр сту ту ма ча из ме ђу 
џе ла та и жр тве.

Ни сам ни по ми шљао да ћу у том раз ре ду по че ти свој жи вот као па ри ја, као прог-
на ник и бес кућ ник, са мо за то што не при па дам овој не ко ли ци ни ко ле га ко ји су, по на-
вља ју ћи прет ход ну го ди ну, за се ли по сред на шег жи во та као ата ма ни ко зач ки. Он да 
раз ми шљам о њи хо вој суд би ни, по на вљач кој, ка ко она ни је ни шта по себ но; па и сви 
ми ко ји смо на сту пи ли у том школ ском го ди шту, по на вља чи смо пре ма прет ход ним, 
јер нам се чи ни да смо за о ста ли за јед ну се зо ну, а ови већ су од ма кли, по пев ши се 
сте пе ни цу ви ше у свом уче њу. По том од го не там ка ко су се ти не по зна ти прет ход ни ци 
по на ша ли у овој про сто ри ји пре ме не, ка ко се упра во тај иш че зли пре дак мо га гим-
на зи јал ства, док је се део на мом да на шњем ме сту, од но сио пре ма све ту око се бе, 
сма тра ју ћи да је нај бо ље ако у по чет ку по но вим све што је и он чи нио – са мо ка да бих 
знао ка ко је то овај из во дио и за што! Јер онај ко ји до ла зи у птич ји раз ред сво га жи во-
та ио на ко не зна од пр ве шта би он де имао да чи ни, па за то гле да са стра не ка ко ово 
или оно ра ди обли жњи друг и су сед у се де њу по до бро рас по ре ђе ним ска ми ја ма. 

ИМЕ

Бора Ћосић
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2.

Ја ове у сре ди ни кат кад раз у мем као про да ва че за чи на. Ко ји по сво јим џе по ви ма 
др же со, би бер и ка ран фи лић, па то ну де по на шој око ли ни, у угло ви ма учи о ни це. Где 
се жи ви на на чин деч ји, да кле бљу тав, за то овом бив ству тре ба не ка кав до да так. Сва-
чи јем жи во ту, за пра во, тре ба не ка кав до да так, не го се то до да ва ње до га ђа са свим 
рет ко. Па је он да мо жда на ша по себ на сре ћа што тих не ко ли ко гла ва тих и од ра слих 
му шка ра ца, ко ји су по ста ли на шом са бра ћом у уче њу, по се ду ју не што што у дру гих 
не ма. Та ко све што они ра де раз у мем као не ко до со ља ва ње. Нај пре на шег соп стве ног 
жи во та, а ка сни је мо жда и њи хо вог вла сти тог. За то што они, без об зи ра на све пред-
но сти – по што су у ме ђу вре ме ну од ра сли и та ко огла ва ти ли – ипак та ко ђе има ју по-
тре бу да до не кле сво ју суд би ну до пу не. Та ко наш ко ле ги јал ни бо ра вак ов де, до би ја 
при звук јед ног брат ства, ма ка ко не рав но прав ног. Јер не ма тог брат ства у ко ме су сва 
бра ћа са свим рав но прав на. За то што су не ка бра ћа ви ше бра ћа сво јој бра ћи, но оста-
ли. Ми смо он да она ма ла бра ћа у том брат ству, као што и ма ла бра ћа у цр кве ном 
сми слу са свим су скром не слу ге Ису со ве, а да ле ко од то га да су ње го ва, или ичи ја 
бра ћа. Ма ла бра ћа ни су ни чи ја бра ћа, не го се са мо та ко зо ву. Отуд птич ји раз ред мо-
је ра не до би јед но је са мо стан ско оде ље ње ма ле бра ће, ко ја су ма ла у мно го че му, по 
свом по ло жа ју, свет ском, и ина че. Ми смо и оку пље ни он де, мо гу ће, да би смо пре ста-
ли би ти ма лим, али нам то у оно до ба вр ло те шко по ла зи за ру ком. Све то на во ди на 
иде ју да би смо у раз ре ду сво га шко ло ва ња има ли да се ба ци мо на ко ле на и из ве де мо 
не ка кву мо ли тву. Не знам тач но због че га и ко ме у част, као што ни јед на мо ли тва ни је 
баш упра вље на не по сред но, не го не ка ко пре ко ве зе. Услед све га обра ћам па жњу на 
та три-че ти ри од ра сла мом ка, по на вља ча у уче њу, а ко ји – све су нам на де у то ме – 
има ју што шта за ни мљи во по сво јим ма сним и кат кад про др тим џе по ви ма. Са мо што 
за то со на шег жи во та, ко ја је у њи хо вим ру ка ма, нај че шће од ла зи улу до, ра су та не где 
по тлу. Ми смо ио на ко ве о ма бли зу тла, а да се од овог одво ји мо, вр ло нам је те шко. 
Јер су на ше ска ми је по ста вље не та ко да ско ро ле жи мо док у њи ма се ди мо, и због то га 
то ли ко на ли ку ју деч јим кре ве ти ћи ма.

3.

Ма ли љу ди европ ског уче ња сма тра ју да ни су ни шта скри ви ли, ни су по чи ни ли 
ни ка кав пре ступ, а ипак, у је дан мах, ско ро из не на да, спа ко ва ли су их, да ли им ко мад 
хле ба у ша ке, и от по сла ли у тај птич ји раз ред као на ко ра бљу га ли о та. Као кад не ко 
из раз ло га ди сци плин ских бу де по слан у ћо шак да он де не ко вре ме сто ји, гле да ју ћи 
у зид. То ис па да не ка кав по се бан став, ко ји сва ки чо век у се би но си, а да о ње му и не 
раз ми шља. Чо век ио на ко не раз ми шља о свим тим по кре ти ма ко ји ле же у ње му, као у 
не кој ку ти ји. Људ ско би ће и је сте јед на ку ти ја у ко јој на ла зи се сва ки по тез мо је ру ке, 
или мо га ко ле на. Одан де, из те ла ди це, и са те по ли це на ше суд би не ско тр ља се кат кад 
овај или онај по тез, чо век је час на сло њен на јед на вра та, час се ди на не кој сто ли ци у 
сред пра зне со бе, а ипак о свим тим сво јим ва ри јан та ма углав ном не раз ми шља. Па 
он да нај ма ње ми сли на по ло жај, ско ро мр твач ки, ко ји тре ба не ко вре ме да из др жи, 
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гле да ју ћи у ћо шак. Мо жда ће на кра ју из ве сни и је дан та кав сни мак, овог раз ре да, на 
ко ме сви би ће окре ну ти ле ђи ма. Јер њи хо ва ли ца за два де сет или три де сет го ди на 
ио на ко не ће ви ше ни ко ме зна чи ти ни шта, па би био до во љан и тај став, ста нов ни ка 
на шег по ко ле ња, окре ну тих ле ђи ма. За то што сма трам да је основ на свр ха овог фо-
то гра фи са ња да се за бе ле жи тај не при род ни на ум, ка ко три де се так осо ба, ме ђу соб но 
не по ве за них и ко ји из ме ђу се бе не про на ла зе ни ка квих бли ско сти, да та на ку пи на 
људ ства ипак је, без би ло ка кве кри ви це при си ље на да бу де за јед но, што се на тај на-
чин, фо то граф ски, до ка зу је. А ис па да мно го ма ње ва жно ка ко су ли ца ових са пат ни ка 
из гле да ла тог ка зне ног ча са бо рав ка у јед ном раз ре ду, у јед ном вре ме ну, на овој пла-
не ти Зе мља.

4.

На шав ши се у том по ло жа ју, имао сам до ста то га да рас пра вим сам са со бом, па 
сам за то ма хом ћу тао у свом углу, раз ред ном, гле да ју ћи не ку да нео д ре ђе но. Као што 
чо век не где у ди вљи ни, ка мо је прог нан, не гле да ни ку да од ре ђе но, не го она ко, у пра-
зно, и у се бе са ма. Јер тек тај има шта да рас пра ви са вла сти тим жи во том и са оним 
што га још оче ку је. Тре ба ло би сва ко да има у се би тих не ко ли ко основ них сли ка сво-
је суд би не, ко је би мо гао по не ти, ма ку да ишао. Као ка кве ис пра ве, па пи ре, што би 
до ка за ли не са мо ко смо, не го ка ко смо жи ве ли и с ким. Због то га у пр во вре ме мо га 
школ ског раз ре да, на лик ло го ру у ко ји смо услед не ја сне кри ви це до ве де ни, по ку ша-
вао сам да са бе рем не што сли ка од ко јих са сто јао се мој до та да шњи крат ко трај ни 
жи вот. Њи ма, ма кар и не би ле нај леп ше, од мах сам мо рао до да ти оно што се упра во 
до га ђа ло, строј мла дих осо ба, сву че них до по ла, а због че га су до ста ду го оста вље ни 
на тај про кле ти на чин го ли до по ја са, са мо да би у го ми ли исто вет них бле до ли ких, 
по лу ис хра ње них, адо ле сцент них европ ских те ла до че ка ли по сле бес крај ног че ка ња 
ону иди от ску иглу оба ве зне вак ци на ци је. Узи ма не та ко ђе из не ја сних раз ло га, по на-
ло гу ви ше си ле, и ко јом, уве рен сам, ни од че га ни смо би ли за шти ће ни. По сле мно го 
вре ме на по ми слим кат кад да се на ла зим у тој ко ло ни, а ка ко вре ме у ме ђу вре ме ну 
бе со муч но про ла зи, по ма ло се кла тим док та мо сто јим, од умо ра. Ко ји до ла зи већ и 
од то га што у ње му са жи ма се про те кло вре ме, увек ума ра ју ће.

5.

Кат кад по ми слим да је на ша учи о ни ца у то до ба огре зла у во ди, ни је то баш не ка-
ква по пла ва, али ипак, по сто ји ту је дан слој не ка кве на пла ви не, ко зна ода кле про цу-
ре ле, па смо због то га у овом свом ста њу, скра ће ном.

Јер су нам сто па ла по то пље на у овој плит кој те ку ћи ни, ко ли ко да нам се ума њи 
наш, ио на ко скром ни раст. Та ко ми га ца мо кроз оно вре ме, шљап ка мо по тој теч но сти 
на ше ра не до би, а из вањ ски из глед да је о на ма сли ку гно ма. Он да све на ше од ра ста-
ње за ви си од ра зи не те во де, ко ја ће се ваљ да, кад-тад по ву ћи у тле, а ми ће мо са мим 
тим по ста ти до вољ но ви со ки да би нас сма тра ли од ра слим. То је мо жда чи та ва тех-
но ло ги ја људ ске ра се, онај њен ис ход из во де не тва ри ко ја се ла га но по вла чи, а ка да 
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са свим усах не, чо век мо же да за ко ра чи сло бод ним сво јим кро ком, ма да и на да ље по 
јед ној под ло зи, блат ној. Јер људ ска зе мља ни је баш са свим осу ше на, то ли ко да нас 
опо ме не из ко јег ко ре на све по ти че.

6.

За па жам по том јед ног де ча ка на дру гом кра ју раз ре да ко ји ми од не ког вре ме на 
да је зна ке, нај пре ру ком, а ка ко му ни чим не од го ва рам – он да ка пом, ко ју је из ву као 
ис под клу пе. Као да се на шао на пу стом ото ку, по ред ње га про ла зи не ка ква бро ди ца, 
са мо што га са ове бро ди це ни ко не при ме ћу је! Ме не та ко ђе, на овом де лу пу стог 
ото ка на шег жи во та ма ло ко гле да, иа ко ми то у тај час од го ва ра, док онај при ја тељ са 
ка пом у ру ци, ско ро здвој но тра жи од не ког по моћ или раз у ме ва ње. Сад ви дим да ми 
то по ла ко иде на нер ве, то ка ко овај створ по ку ша ва да се спри ја те љи са мном, све 
по мо ћу те не срећ не ка пе, згу жва не у ње го вој ру ци, као што је и сав наш по ло жај он де, 
не ка ко згу жван. Ми се не раз ли ку је мо мно го од ства ри ко је смо ова мо до не ли, сво јих 
ка пу та, и ка па, и оних тор би из ко јих ви ре ко је ка кви па пи ри, све то угу ра но је ис под 
клу па и ока че но о др шке на про зо ри ма, у ста њу ма хом здро бље ном, ко зна ко ли ко 
ду го. Кад по ми слим на вре ме ко је нам пред сто ји, он да се и сам ла га но гу жвам у се би, 
као да сам не ка кав ка пут ба чен на го ми лу, јер ви ше дру гог ме ста не ма, па све тре ба 
да се на тр па где ка ко шта стиг не. Ми смо је дан на род ма лих осо ба, кат кад љу ба зних, 
мо жда ве ћи ном не, па ипак, и ми мо свих сво јих осо би на мо гу ће да не за слу жу је мо да 
смо ова ко на го ми лу на тр па ни, као да сво је ка пу те из и гра ва мо. Из гле да да чо век мо ра 
да „из и гра ва“ по је ди ну ствар, увек, јер ка да би из и гра вао се бе са ма као чо ве ка, то би 
га од ве ло у лу ди ло. 

7.

Не кад по ми шљам ка ко жи вот у на шем раз ре ду не би мо рао би ти она ко ску чен, 
ка ко ми се у је дан мах учи ни ло. Мо гу ће да смо ми та ко ђе би ли јед на ле по си ту и ра на 
се о ска по ро ди ца, ко ја са мо си лом окол но сти за де си ла се у тој рав ни ци ис пу ње ној 
пра ши ном и го ми лом на ку пље них бун де ва. Та ко мој школ ски пе ри од као да се јед ним 
де лом од ви јао на на чин се о ски, што би зна чи ло бо ра ви ти у за ба че ном кра ју овог кон-
ти нен та, а ко ји, упр кос све му, има не ке ве зе са остат ком све та. Јер те сво је бун де ве 
мо ра мо не ком про да ти, по то ме ће не ко схва ти ти да по сто ји мо. Не го ми не пре ста но 
из ла зи пред очи то дво ри ште ис пу ње но лет њом же гом, а ка ко да се до мог нем хла до-
ви те про сто ри је, та мо не где иза, где се мо же лак ше ди са ти, то не знам! Као да је ова 
по ја ва пра шња вог дво ри шта, ко је оли ча ва наш раз ред, онај пре део ис ку ше ња, ко је 
тре ба да пре вла дам ка ко знам, а тек по сле сле ди хла до ви на, та мо, ис под тре ма, спа са 
за људ ску ду шу.

Пла шим се да ће пе ри од „пра шња вог дво ри шта“ ипак по тра ја ти! У то ме уве ра ва 
оно уз ви ше ње на сре ди ни учи о ни це, брег ко ји чи ни клу па са че тво ри цом по на вља ча, 
њи хо ва рас ко мо ће ност на том уз ви ше њу, бо ра вак ко ји као да ће се про ду жи ти у бес-
крај. Јер њи хов жи вот по ка зу је се као тра ја ње без жур бе, сил на ко ли чи на вре ме на 
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ко је ре про ду ку је се бе са мо, ко мад по ко мад, као да се ре ђа ју исто вет не ку ти је по 
по ли ца ма не пре глед ног сла га ли шта. Али то би би ле вр ло муч не при ли ке, ка да ови 
љу ди не би по ка зи ва ли ве се лост и рас ка ла шно ужи ва ње у жи во ту, ко је из би ја из све га 
што чи не. Она ко ка ко ми, оста ли, са би је ни смо по угло ви ма сво је суд би не, ис пу ње ни 
по гру же но шћу, ско ро оча јем – као да то што са ми не по на вља мо овај раз ред, што смо 
као про кле ти за вр ши ли онај прет ход ни са по вољ ним успе хом, да баш то до ве ло нас 
је у овај по ло жај, ни же ра зред ни, скрај нут, оте ран у про гон ство по угло ви ма. Сма трам 
да у на шем по ло жа ју ипак мо ра би ти не ка кве кри ви це. Јер да је све ка ко тре ба и „нор-
мал но“, не би ве ћи на од нас осе ћа ла овај жи вот као да смо у пра ши ни на ше обич но сти, 
све по сма тра ју ћи ка ко ата ма ни оне по на вљач ке клу пе сто лу ју по сред на шег жи во та, 
од ре ђу ју ћи му ри там, тем по и сми сао. Мо жда ово до ла зи и од њи хо ве опре мље но сти. 
Па они су га зде на овом се о ском са ла шу, а ми смо са мо њи хо ви па о ри, слу ге! Јер по њи-
хо вим џе по ви ма не са мо да има ци га ре та, ма ле них бо чи ца са ко ња ком и ра зно ра зних 
кљу че ва свих обли жњих бра ва, они од не куд по чи њу да ва де вр ло ис пре са ви ја не и 
ума шће не ли сто ве, ис трг ну те из ра зних но ви на, где се мо гу ви де ти сви де ло ви жен-
ског те ла, при ка за ни чак у при род ној ве ли чи ни. Због то га ми и из гле да у је дан мах да 
је по на вљач ки брег на шег раз ре да пре тво рен у цен тар не ке из да вач ке ку ће ко ја про-
ту ра спи се, ма хом за бра ње не, а нео п ход не да се не у ко ста нов ни штво по по кра ји на ма 
упу ти у при ли ке, вла да ју ће ме ђу гра ђа ни ма пре сто ни це. Као да нас, из Ја ро сла вља, 
са Кам чат ке или из Ка њи же на ше суд би не, тре ба оба ве сти ти шта се чи ни у Пе тро гра-
ду људ ског жи во та, где, пре ма тим при ка зи ма ко јих је пре пу на њи хо ва клу па, је дан 
бр ка ти офи цир об ја ху је пре ле пу опер ску ди ву, а на се би не ма ни че га од сво је уни-
фор ме, па да је офи цир, зна се са мо од пре.

8.

Та ко жи ви мо у свом се лу, раз ред ном. Где је тре ба ло оба ви ти оно ли ко ства ри, као 
да сво ју ро бу, плод вла сти тог по љо дел ства, или оно што смо по вр ши ли у воћ ња ку, 
от пре ми мо на тр жни цу. Све се у на шем раз ред ном бо рав ку ко ме ша јер он де пре по-
зна јем жи вот јед ног на се ља, мо жда у Укра ји ни, и рад, сва ко днев ни, ње го вих жи те ља. 
Ме ђу ко ји ма си гур но има ни тко ва, ве ли ких пи ја ни ца, и по ко ја до бра ду ша. Али сви 
има ју слич ну суд би ну, као што и са пле ме ни ци мо га раз ре да то има ју. Онај исти оквир 
сва ко дне вља, ко ји ли чи на не ки жи вот, се о ски, у Укра ји ни. Па он да до ла зи до оних 
ју тар њих раз го во ра, као на пра гу ку ће, пред шта лом, и на њи ви. Ко ји увек има ју исти 
при звук, и не ка кав укус уста ја ло сти. У ко ме вре ме ла га но гњи ли и од ла зи не по врат но. 
По ка да не ко од ста нов ни ка на шег гим на зиј ског се ла до ђе до не ке иде је, до шап не је 
сво ме су се ду, а мо жда је и са свим пре ћу ти. По сма трам да нас оно ста ње „укра јин ско“ 
и „се о ско“, на шег раз ре да, од не кад. Па ми се све чи ни да смо и са ми би ли оде ве ни на 
тај на чин, у гу ње ви ма, у ва љен ка ма, а онај што је во лео да се ро ди као де вој ка, по ве-
зао је ма ра му. Јер ни же не у оном се лу не ли че мно го на же не, не го на не ког уго је ног 
ма лог му шкар ца, ко ји би во лео да је же на. Та ко тра је овај свет с мно го под ра зу ме ва ња 
– да је не ко му шка рац а не ко же на – док то ни је увек слу чај. Има са свим ма ло сли ка 
људ ског све та, а све оста ло је у бу ни лу. Јер и наш жи вот, раз ред ни, као да је ис пу њен 
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бу ни лом, оним ста њем ко је до ла зи од по ви ше не тем пе ра ту ре. Људ ском те лу од ре ђе-
на је не ка ква гра ни ца ко ја се ис ка зу је том лу дом цр том у тер мо ме тру, па је са свим 
ма ли праг из ме ђу оног кад је чо век ван бу ни ла, а кад у ње га ула зи. А ја ми слим да не ко 
основ но бу ни ло људ ског жи во та тра је не пре ста но, без об зи ра на ону спра ви цу, ста-
кле ну, и тај зми ју љак ко ји се кроз оно ста кло про вла чи, па ла ца ју ћи сво јим сре бр ним 
је зи ком. Чо ве ко ва суд би на бу нов на је суд би на, био он се љак у Укра ји ни или уче ник 
јед не европ ске гим на зи је, ста нов ник оног раз ре да ко ји на то се ло са мо ли чи. Осим 
што он де не раз но си мо ко фе с во дом, из ва ђе ном из бу на ра, не го сво је тор бе пу не 
рас ку пу са них књи га, а уме сто да во ди мо ту мр ша ву кра ву на ис па шу, др жи мо за ру ку 
оног при ја те ља ко ји је по ло мио на о ча ре, па не ви ди до бро да до ђе до сво је клу пе. 
За то што у сва ком при ја тељ ству има тих мо ме на та ка да на ше дру го ва ње има из глед 
ба ра та ња са кра вом, ко ју тре ба од ве сти на ли ва ду. Јер у при ја тељ ству увек по сто ји та 
кра ва, и тај се љак, а по том и оно што из ме ђу њих пред сто ји. Ма ло је то га у овој обла-
сти она ко да ли чи на од нос две кра ве или два се ља ка. Не го увек по сто ји та раз ли ка, 
и оно што се тек по сле, на оној ли ва ди по ка же. Та ко ми па да ју на ум раз ли чи те сли ке 
ко је не ли че ви ше на је дан бо ра вак, ли вад ски, не го на овај у раз ре ду, а мно го то га што 
би пре до шло у јед ну се о ску избу, на лик је на шем школ ском оде ље њу.

9.

Се ло мо га раз ре да жи ви та ко по вре ме но у ми ру, баш она ко, се о ски, а он да се по-
ја ви не ка кав до га ђај ко ји све по ме ри и до ве де до ис ко ше но сти, као кад се ља ни са хра-
њу ју не ко га од сво јих, па од ла зе ме ђу ма ле не хум ке иза по след њих ку ћа, да то га не-
срећ ни ка уко па ју. Та ко се мо ји сит ни љу ди кат кад вр по ље по оном оде ље њу, из ме ђу 
клу па, као да им је не ко умро, иа ко не зна ју ко. Ми смо би ли у том ста њу не до вољ ног 
зна ња, са мо оче ку ју ћи не ку вест са стра не, ве ћи ном ло шу. А док се то не до го ди, тра-
је оно уз не ми ре ње на ше скуп не по ро ди це, јер је не ко од бли ских ро ђа ка на са мр ти. 
Док је на са мр ти мо жда са мо осе ћа ње на ше сло бо де ко ју смо из гу би ли, са ку пив ши се 
у овом до му уче ња као у ста рач ком при хва ти ли шту. Где не моћ не ба ке и из не мо гли 
стри че ви ге га ју се из ме ђу кре ве та и сто ла, све им је до пу ште но, а ипак нај ве ћи део 
то га „све га“ ни су у ста њу да до хва те. Јер су из гу би ли сло бо ду сво га жи во та, ка кав је 
не кад био, у за ме ну за ко ји до би ли су те ста рач ке ма ни је и онај ход ра ње них зве ри. 
Не што је од стре ли ло те љу де за ма кле у го ди не, пу ца но је са свих стра на, па су се са да 
до ву кли до сво је ста рач ке до би, као до ме две ђе шпи ље, где тре ба да од та во ре још 
оно ма ло вре ме на, док сва стру ја ња, те ле сна, не пре сах ну. Сва ко школ ско зво но, сва-
ки ход на став нич ки, кроз ко ри до ре, то је онај по че так хај ке ко ја се на ја вљу је че гр таљ-
ка ма, и ур ла њем хај ка ча. Па се у на шим ве ве рич јим ср ци ма та ло жи не мир и зеб ња, 
шта ће се у ско рој бу дућ но сти до го ди ти. Та ко те че вре ме јед не сит не зве ри, школ ске, 
не ка квог пу ха, шћу ћу ре ног у клу пи, не где око прет по след њег ре да, па је пи та ње хо ће 
ли нам не ко пру жи ти ру ку са ле шни ци ма, или ће нас за ту ћи кун да ком ко је ка квих не-
ла го да, та ко ђе школ ских. 
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10.

У не ким ста рим би о ско пи ма, где су при ка зи ва ли не ме фил мо ве, по сто ја ла је ма ла 
ка пе ла са стра не, оста ре ли ви о ли ни ста и го спо ђи ца под на о ча ри ма, за кла ви ром. Они 
су пра ти ли ток рад ње сво јом им про ви за ци јом, му зич ком, кат кад се то по кла па ло са 
до га ђа ји ма на плат ну, не ка да не. Та ко ми из гле да ко ји дан у на шем раз ре ду, птич јем, 
у оно до ба. У ко ме че сто за вла да гроб на ти ши на, ни шта се не до га ђа, а ме ни се ипак 
при ви ђа да чу јем ону му зич ку прат њу, из би о ско па не ме епо хе. Јер људ ске рад ње, 
њи хо ви по кре ти, па чак и они мо мен ти у ко ји ма се чо ве ко во те ло пот пу но уми ри, све 
то ипак из и ску је не ка кав шум, му зи ку, пра те ћу, за филм не ме епо хе. Ма кар се чо ве ков 
бо ра вак на зе мљи мо же узе ти и та ко, као нео зву чен, ниг де не пи ше да жи вот у на шем 
раз ре ду мо ра да про ти че као да смо у сим фо ниј ском ор ке стру. Па смо на про тив, ве-
ли ки део на ше раз ред не по ве сти про ве ли као глу ва де ца, отуд су она че тво ри ца мо-
ра ла то ли ко да се де ру око нас.

11.

Та ко по сма трам наш ма ле ни на род у оно до ба, раз би јен по про вин ци ја ма раз ред-
них угло ва, пре тр па них клу па ма, као ро во ви ма. Био је то ро вов ски на чин оног вре-
ме на, иа ко не знам у ка квом, за пра во ра ту. Јер смо ма ње би ли вој ни ци не ке раз би је не 
ар ма де, ви ше осе ћа ју ћи се као прог на ни ци, у Си би ри ји на шег де тињ ства. За то што 
де ца и је два ста са ли мла ди ћи ско ро увек у тој Си би ри ји су, са мо још не раз у ме ју ка квој 
и због че га. Он де смо се на шли по суд ској од лу ци на ше до би и не ка квом не ја сном 
за ко ну о упу ћи ва њу мла де жи у по себ не уста но ве. Отуд смо до жи ве ли онај опро штај 
од ро ди тељ ског до ма као што вој ник ста ре Ру си је опра шта се од свог се ла, а рок ње-
го ве слу жбе кат кад се про те же на ви ше де це ни ја. Па се сав тај жи вот у птич јем раз ре-
ду сли ва у је дан ду ги дан, као што се вој ни рок ста рог ру ског се ља ка спа ја у тра ја ње 
це лог ње го вог ве ка. Тад чо век по ла ко раз у ме да се ње гов жи вот и не са сто ји од са мог 
жи во та, не го од оног што том жи во ту од у зи ма вре ме, ма ка кве вр сте ово од у зи ма ње 
би ло. Јер се де ње у раз ре ду мо га де тињ ства од у зи ма ње је вре ме на то ме де тињ ству, а 
да као на док на да до ла зи исто та ко ма ло, ко ли ко тих не ко ли ко ру ба ља би ла је сва 
пла ћа за два де сет го ди на вој ног ро ка у древ ној Ру си ји. Та ко по ста је ја сна мо ја по ти-
ште ност из оних го ди на, док се дим у сво јој клу пи у углу, као да сам се на шао у из би 
Си би ра, за ве ја ној сне гом, да ле ко од свог до ма. За то што у оно до ба ни сам раз у мео 
ка ко би ти да ле ко од „сво је ку ће“ и ни је не што не по пра вљи во, па би се чак мо гло ре ћи 
да је то је ди но што људ ској ду ши пре о ста је као из лаз. Што да ље од вла сти тог до ма, 
ко ји ни је ни шта дру го до оно исто се ло Си би ра, за ве ја но у сне гу, са мо за ба шу ре но 
ко је чим, рас по ре ђе ним по том до му! Па оних не ко ли ко сто ли ца и сто, јед на ви три на 
са ма ло ста кла, и две три не ја сне сли ке у по лу мра ку, са мо при кри ва ју основ ни тон 
сва чи јег ста но ва ња, ко ји је не из бе жно си бир ски. Јер људ ско би ће јед но је прог на нич ко 
би ће из си бир ске избе, ма где се на шао. Са мо што при ли ке у на шем раз ре ду са би ле 
су нас на вр ло ма ли про стор, па се на ша по ти ште ност осе ћа ла вид ни је. Тај ру ски груст, 
та мо ра ко је у чо ве ку увек има, не ка ко је раз ре ђе на док овај хо да по љем или по ули ци, 
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а ка да се по том на ђе са ви ше слич них по је ди на ца на ме сту на лик овом школ ском раз-
ре ду, та да све оно из ну тра са би ја се и при би ја јед но уз дру го, до не из др жљи во сти. А 
све што у ме ни по сто ји пред ви ђе но је да ту где је, бо ра ви на је дан раз ре ђен на чин, а 
ка да би ло шта спо ља ову мо ју ма те ри ју поч не да при те шњу је на што ма њи про стор, 
та да све ли чи на оне ма га ци не пре тр па не ства ри ма исе ље ни ка, прог на ни ка и мр тва ца.

12.

Ско ро сам си гу ран да је наш жи вот мо гао по ћи не ким дру гим прав цем, а не овим 
ко ји нас је од вео до ове учи о ни це. У ко јој је у по чет ку та ко ђе све ле по уре ђе но, али 
ипак! Сви по до ви су би ли ула ште ни, клу пе из гла ча не, а што је нај ви ше па да ло у очи, 
би ла је се ри ја но вих ма лих ку ки ца од ме син га, ма да уоп ште ни су од го ва ра ла да се о 
њих ока че на ши ка пу ти не го не што мно го ма ње и лак ше. Све јед но, из гле да ле су као 
ски ну те са не ке по себ не вр сте ко зли ћа, ко ји бо ра ве у не кој ме тал ној шу ми. Ви со ко по 
зи до ви ма ви си ле су ста кле не ку ти је у ко ји ма на ла зи ли су се ма но ме три, спра ва за 
ме ре ње зе мљо тре са, апо те кар ска ва га. По сто ја ле су и ма пе свих кон ти не на та, а ско ро 
истог фор ма та и је дан при каз по ступ ка са уто пље ни ком. Ка ко му при ћи и шта га тре-
ба пи та ти. А ако овај уоп ште ни је при се би, он да му је по треб но ста ти на гру ди, и на 
си лу му из ба ци ти во ду из плу ћа. Све ово пам тим као фи но из ра ђе ни цр теж у ко ме 
ни је из о ста вље на ни пти ца ко ја по сма тра ову сце ну, ни облак ко ји ла га но пло ви док 
се да вље ник бо ри за жи вот. На су прот ном зи ду, та мо из ме ђу кар те Ау стра ли је и оне, 
Ју жне Аме ри ке, по сто јао је још је дан при каз, де ча ка ко ји тре ба да иза бе ре свој пут. 
Ње го ва осо ба при ка за на је у ви ше мо ме на та, као да их је у тој ку ћи не ко ли ко, а све се 
од но си са мо на ње га, јед ног. Осим што га нај пре при ка зу ју у пр вој про сто ри ји, а ка-
сни је у дру гој, као мно го по вољ ни јој по ње га, тог ју тра. По том, шта се до га ђа кад се 
упу ти низ сте пе ни це, на по ље, у жи вот. Јер у јед ној ва ри јан ти ви ди мо ка ко се пе ње уз 
бр до, где га оче ку је вр ло кр во лоч на звер, не што на лик ме две ду, као што се он де, на 
том уз ви ше њу спре ма олу ја, ско ро да већ се ва, и ско ро да је већ сав про стор за ве јан 
из не над ном ме ћа вом. На дру гој сли ци по сто ји мно го срећ ни ја мо гућ ност – тај исти 
де ча чић упу ћу ју се низ стр ми ну, бе ре цве ће, во зи би цикл по са свим рав ној и пра зној 
це сти, а сун це ни је ни пре ви ше вру ће, ни ти за ми че за облак, ко ји је та мо са мо као 
не ка вр ста де ко ра ци је. Мо жда је би ло још ка квих сли ка ри ја око нас, па ипак, ја нај ви ше 
ми слим на ове ко је се од но се на Ау стра ли ју, на да вље ни ка, и на де ча ка ко ји во зи би-
цикл уме сто да се упу сти у не рав но пра ван раз го вор са ме две дом усред оне ве ја ви це.

13.

Као да је овај раз ред био ре зул тат не ка кве ра ци је. Ко ја је на ули ци за хва ти ла мој 
на ра штај, па га уве ла у ову про сто ри ју слич ну со би по ли циј ске упра ве. Та мо тра је ис-
пи ти ва ње на ших ге не ра ли ја и на шег прет ход ног жи во та, као да смо осум њи че ни за 
уме ша ност у те ро ри стич кој гру пи. А то је и исти на, као што и све дру ге љу де мо гу ће 
је оп ту жи ти да не што суб вер зив но при пре ма ју жи во ту, нај пре соп стве ном. Он да, пр вих 
да на ових до га ђа ја, раз гле да мо јед ни дру ге, упра во она ко ка ко љу ди, са би је ни у по-
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ли циј ским ко ли ма, по слу ча ју да су би ли на истом углу ули це, по сма тра ју јед ни дру ге 
с мно го опре за. Ово ме не на пу шта ни ка сни је, јер сво је „ко ле ге“ у оној про сто ри ји не 
сма трам бли ским осо ба ма, ни по че му. У то ме оста јем твр до ко ран до кра ја, од у пи ру-
ћи се сва кој бли ско сти са по је дин ци ма, ме ни не сим па тич ним и од бој ним по сва ком 
пи та њу, чи ју од бој ност и не сим па тич ност ни је мо гла укло ни ти окол ност да про во ди-
мо вре ме у не по сред ној бли зи ни. 

Да сам пре у зео на се бе уло гу тмур ног Ру са ко ји пи ше де вој ци из про вин ци је, на-
пи сао бих што и он – да сам ме ђу ту ђим љу ди ма, ко ји ме не ин те ре су ју и ко ји ми иду 
на нер ве. Пре ма ко ји ма ни сам имао чак ни оне су ћу ти што их љу ди осе те пре ма са-
пат ни ци ма у тој по ли циј ској ра ци ји, или у не ка квој не срећ ној ла ђи, прог на нич кој. 
Не го сам их по сма трао од сут но и ту по, а ово је иза зва ло не при јат но осе ћа ње код тих 
па ту ља ка, то је оно што ме пра ти го ди на ма. За то сам не ке ма ју шне бли ско сти пре осе-
тио пре ма на шим „по на вља чи ма“, као што чо век ко ји се на ђе у ће ли ји са дру ги ма, 
осе ћа ре спект пре ма они ма ко ји су он де „од пре“, а они ко ји су до шли с њим ску па, не 
зна ју ни са ми шта ће са со бом, па шта он да од њих да се оче ку је! Јад ни но ва ци и њи-
хо ва не спрет ност, она иста свих љу ди, ко ји се на овој пла не ти на ђу!

Ина че ми се не ка да чи ни да сам це лу ову при по вест не где про чи тао, па ми сва ки 
наш по крет из гле да као по на вља ње, и као бед но угле да ње. Због то га тих не ко ли ко 
„по на вља ча“ има ју у мо јим очи ма свој углед, јер је ди ни об зна њу ју оно што нам је сви-
ма суд би на, удес епи го не. Та ко се на овом те ре ну, гим на зиј ском, от кри ва оп ште ста ње 
људ ске ра се, „по на вљач ко“. Ко је не ма у се би ни чег „сво га“, не го је осу ђе но на об на-
вља ње са др жа ја већ од и гра ног, фа бу ле ко ја је не где већ пом но опи са на. 

14.

Кат кад сам си гу ран да је овај раз ред на стао по сле не ка кве мо би ли за ци је. Као да 
је вој ни те лал про шао кроз ули це са по зи ви ма, а по том, ску пио се тај ма ли сол дат ски 
на род, на го ми лу, отуд ми ова учи о ни ца нај ви ше на ли ку је не ком би ва ку. Јер се још 
уоп ште не зна шта нас оче ку је у бу ду ћим окр ша ји ма, ни ко ће нам би ти про тив ник. 
Не го са мо тре ба да се ди мо по сво јим клу па ма, као што бу ду ћи ју на ци отаџ бин ских 
ра то ва, док ово уоп ште ни су по ста ли, ле шка ре по ду ше ма ма у ка сар на ма, или се де ћи 
под ша то ром не где, бог те пи та где, игра ју та бла не та. За то што у на шем жи во ту, он да-
шњем, та ко ђе из ла зи да је нај ва жни ја ствар стр пље ње, јер све тре ба да се оба ви по 
не ком ре ду, а не на бр зи ну и без гла во. Као што и јед на ве ли ка ар ми ја, ра су та по шу-
ма ма и го ра ма, та мо иза гра нич не ли ни је, му дро че ка да се по ја ви сиг нал на ра ке та на 
не бу, а ка сни је ће већ све да се за вр ши ка ко тре ба, ма кар и у мо ру кр ви. То је на ша 
он да шња ствар ност, до не кле вој нич ка. За то мо жда и ја сам кон там у свом углу о ко је-
че му, као што вој нич ко че ља де ми сли на свој дом, а мо жда и да ље, на свет ко ји, мо гу-
ће, ипак не где, ми мо те сол дат ске сте ге, мо ра да по сто ји! Јер ово што чи ни мој раз ред 
у то до ба, то ни је ни ка кав свет, не го је, ре кло би се је дан не-свет, у ко ме, ка ко из гле да, 
тре ба да о овом уда ље ном све ту са мо ма шта мо, не ви дев ши га и не уче ству ју ћи у ње-
го вим ра зно ли ким ра до ви ма. Наш рад ме ђу тим, ис по ста вља се као не рад, као јед на 
раз вод ње на си ту а ци ја све та, ње гов да ле ки су ро гат. Она олу па на пле ха на ку ти ја, оста-
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вље на од не ког мор на ра, ко ју са мо Ин ди ос са Ама зо не сма тра за не што пра во, као 
плод из ра стао са обли жње пал ме.

При ме ћу јем да се кат кад про вла чим из ме ђу клу па као да је по да мном мин ско по-
ље. Све је на том по ду од круп них пре ма за них да са ка као кон та ми ни ра но, а хо ћу ли 
сво јим сто па лом ус пе ти да по го дим онај без о па сни ко ма дић тла ис под ко јег не ма 
ни ка квог екс пло зи ва, ко зна? За то што је сва ко кре та ње људ ске ду ше од де се так или 
два на ест го ди на онај ход у па тро ли, ср ља ње у пот пу ну не из ве сност. Ка мо се упу ћу је 
осо ба про ве ре на, али кат кад и она ко је би че та же ле ла да се ре ши. Ја по до зре вам да 
се че та мо га раз ре да тај но до го ва ра ла ка ко да се ре ши мо је по ја ве, чи је ба вље ње 
ме ђу њи ма са мо им је до но си ло нер во зу. Па би нај бо ље би ло да, по слан у па тро лу, 
он де пре ма та бли са кре дом и сун ђе ром, на ле тим на би ло ка кав екс пло зив, чи ме би 
њи хов про блем био ре шен. А ка ко ја и да ље, као за инат, про на ла зим онај не знат ни 
пу те љак из ме ђу мин ске мре же, оста је им да се и да ље жив ци ра ју што ме он де, ме ђу 
њи ма, још увек има. 

Ми смо он да та је ди ни ца на би ва ку, а оно што нам пред сто ји, то су ве ли ки ма не ври. 
Ко ји ими ти ра ју ве ли ке ра то ве – у ове не мо ра мо да иде мо, јер смо још де ца – али та 
бле са ва про ба ко ја би има ла да нам при ка же мо гу ћи рат, то је не из бе жно. Та ко тра ју 
ове на ше ве жбе, ве штач ки про из ве де ни жи вот у јед ном раз ре ду ма ле европ ске гим на-
зи је, птич јем. Где смо сви са би је ни на раз ме ре кр лет ке, па он да оно што нам пре о ста је, 
то је ле туц ка ње с кра ја на крај, ле пет кри ла око оних жи ца, ко ји ма смо огра ђе ни.

15.

Ми смо жи ве ли у то до ба као у оном чам цу за спа са ва ње, у ко ји спу ште ни смо са 
па ро бро да на шег жи во та, по што је овај био тор пе до ван. То је онај мо ме нат ка да ма ти 
или отац по ро ди це тру ди се да спа се ма кар сво ју де цу кад је све дру го про па ло. Ово 
је мо жда при по вест о па ро бро дар ској фир ми на шег гра ђан ства, европ ског, чи је фло-
ти ле по свим мо ри ма по че ле су да по пу шта ју, ма ши не су за ста ре ле, не ма ни угље на, 
да ске на па лу би су ис тру ле ле, а ни са за ста ва ма на јар бо лу ни је бог зна ка ко. Па ка ко 
он да ства ри сто је, мла ди на ра штај ова квог јед ног пло ви ла ула зи у свој раз ред као у 
ча мац спа са, оста вља ју ћи дру ге да се сна ђу ка ко уме ју. У то ме је кат кад сми сао ове 
ску пи не мла дих љу ди на ше ци ви ли за ци је, та ора хо ва љу ска зна ња, та ко јим ве слом 
или не. А ка ко ово та ко ђе јед но је не си гур но пло ви ло, све се уо ко ло љу ља и ги ба, па 
још ни је си гур но да то што смо се у овом на шли, мо же нам по мо ћи. Услед све га, то 
што да нас бе ле жим чи ни ми се као днев ник, во ђен на уз не ми ре ној пу чи ни. Та ко бо-
ра вак у овом раз ре ду, птич јем, осе ћа уз ги ба ност ко ју је дан ча мац, спу штен у мор ске 
та ла се, има. Ко ји зва нич но чи ни се као спас за људ ске ду ше, али то још ни је си гур но 
до кра ја. Ово за ви си од мно го че га, ни је све мо гу ће пред ви де ти од мах.

16.

Ви дим по том жи вот у на шем раз ре ду као оно се де ње на клу пи, ста рих љу ди, у 
пар ку. Што и је сте не ка кав бо ра вак он де, а мо жда и ни је. Јер су те осо бе ма хом за ми-
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шље не и од сут не, па кат кад и не зна ју да се он де на ла зе, осим овла шно. Та ко про ла зе 
мно ги да ни у мо јој школ ској ска ми ји, као да се, већ ве о ма стар и од су тан, на ла зим у оном 
пар ку. Где ћу се на ћи кад-тад, са сво јим шта пом и сво јом не ве ри цом да ли се он де 
уоп ште на ла зим или не. Јер сам већ и у тим да ни ма птич јег раз ре да че сто хва тао се бе у 
по ми сли ка ко не знам да ли баш он де, у оном раз ре ду се дим, или сам ко зна где и за што. 
За то што ја не знам ни због че га сам се у том углу и у тој ска ми ји за де сио, осим по не кој 
уред би о осо ба ма из ме ђу де сет и је да на ест го ди на, ко ји ма је су ђе но да се он де на ђу.

17.

Имам сво ју по себ ну за ми сао о јед ном ма лом ко ма ду про сто ра у сред на шег раз-
ре да, ко ји би остао го, као про пла нак под сун цем. Јер тај про пла нак нај бо ље из гле да 
ка да на ње му не ма ни ко га, осим мо жда не ка кав је лен она мо слу чај но за лу та. Сма трам, 
на жа лост, да је ле на не мо гу ни ка ко да смог нем у оно до ба, а ни уоп ште. Је лен је ио-
на ко не ка ква по ја ва, ско ро ап стракт на, у мо ме жи во ту, не ло вач ком. За то што је лен 
од мах иза зи ва чо ве ка да бу де уби јен, а не да, као у мом про јек ту, по ја ви се из не на да 
на оном про план ку, и та мо за ста не. Он та мо и мо же за ста ти са мо за то јер онај про-
пла нак при па да ме ни, не лов цу. Док дру где, у око ли ни мно гих љу ди с пу шка ма на ле-
ђи ма, то ни ка ко не би смео да учи ни. Је лен, ме ђу тим, че сто чи ни оно што не би смео, 
као уо ста лом и чо век. То је је ди но оно је лен ско у љу ди ма, да се по не кад по на ша ју без 
не ког опре за, па иза ђу, ту и та мо, у онај ме ђу про стор где их ко је ка кав за лу та ли ме так 
мо же да из не на ди, или не ка дру га не при ли ка. Та ко чо век, ма кар и рет ко, жи ви је лен-
ски, бар по сво јој нео пре зно сти, мно го ма ње по оној ла ко ћи, по ко јој се овај бож ји 
створ, шум ски, кре ће. Чо век је, на жа лост, по ја ва углав ном тро ма и не смај на, с вр ло 
ма ло гра ци је. Та ко ја и да ље, у оно до ба, раз ми шљам о свом про план ку, на ме ре ном 
да се у сред на ше школ ске гун гу ле он де ус по ста ви.

18.

Ка да бих ус пео да раш чи стим то ма ло про сто ра по сре ди ни, мо жда бих ме ђу свим 
овим си вим спо до ба ма око се бе про на шао бар че тво ри цу, и од њих на чи нио квар тет. 
Па ма кар њи хо ва му зи ка је два се чу ла у оној сил ној лар ми од ре ша ва ња укр ште них 
ре чи и буч ног раз гле да ња ча со пи са са го лим де вој ка ма из Дан ске. Све јед но би се 
при ме ти ло да на оној сре ди шној сце ни на шег жи во та не ка ква че тво ри ца пе тља ју око 
тих сво јих про кле тих ин стру ме на та, нај пре их шти му ју ћи, док ка сни је не пре ђу на нот-
но сви ра ње. Ако ме ђу тим, не ким чу дом, је дан на ра штај ипак смог не си ле да про на ђе 
ону че тво ри цу, па ако они још бу ду има ли соп стве не ин стру мен те, уз то нео ште ће не 
и уго ђе не за упо тре бу, ваљ да ће мо и ми оста ли не што учи ни ти да он де, у уском про-
ла зу из ме ђу клу па, не пред ви ђе ном за би ло ка кав кон церт ни по диј, раш чи сти мо то 
не срећ но сме тли ште свих упо треб них људ ских ства ри, ону ка ма ру од сто ло ва, сто ли ца, 
фла ша, ме тли, те ле фо на, че шље ва, но ви на, пе гли, си ја ли ца, са пу на, уко сни ца, флајш-ма-
ши на, ка та на ца, грив ни, ча сов ни ка, жа ра ча, шер пи, ру ка ви ца, оло ва ка, ка ља ча и ве-
штач ких зу ба ла, не би ли на чи ни ли ма ло ме ста за су шту не по треб ност му зи ке.
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19.

Ма кар она мо и не би ло ни ка квог кон цер та, бар да оста не то ма ло про сто ра, на 
сре ди ни, до вољ ног ко ли ко да се он де сме сти је дан квар тет, чак и да га не бу де! Са мо 
да овај не знат ни трг сто ји она ко ка ко је дан трг из гле да у ноћ ни сат, пуст и леп. Ви дим 
ка ко сам се у оном до ба сил но за ла гао за јед ну чи сти ну, ко ју бих же лео да на ђем у 
сред свог жи во та, онај про пла нак на ко ме не ма ни че га осим ње га са ма, тај про пла нак 
и ње го во сло бод но тра ја ње. Осе ћам ка ко је то би ло те шко, ус по ста ви ти јед ну чи сти ну 
у вла сти том жи во ту, као и у соп стве ним ми сли ма. Јер и по њи ма мо та ју се ко је ка кве 
иде је, до га ђа ји и осо бе, а тре ба ло би да та мо бу де са мо чи сти не јед не ли ва де, где се 
сло бод но мо же ди са ти вла сти тим на чи ном. Па ка ко смо би ли осу ђе ни да бо ра ви мо у 
том оп штем раз ре ду на ше суд би не – где увек мо ра по сто ја ти и дру гих, и то осо ба до 
ко јих нам уоп ште ни је, не го су оне по ред нас са мо не ким слу ча јем се на шле – он да је 
ве о ма те шко рас кр чи ти тај не ве ли ки про стор да оста не сам у сво јој про стор но сти, и 
у сво јој про стор ној сло бо ди. Оно нај вид ни је у чо ве ко вом тра ја њу, то је не до ста так 
сло бо де, ма кар се она од но си ла и на ту не ве ли ку око ли ну по ко јој му је бо ра ви ти, 
хо да ти и мо жда, кат кад ле ћи да се од мо ри. Ја и не знам да ли сам мо гао про на ћи не ка-
кву трун ку од мо ра он де, ме ђу тим сво јим са дру го ви ма, са ко ји ма ни сам имао ни шта и 
чи је при су ство ума ра ло ме је ви ше но ишта дру го. За то што су ми они би ли на мет ну ти 
као не ка ква ве штач ка по ро ди ца, па тим не ко ли ко гла ва тих „по на вља ча“ из и гра ва ли 
су мо ју ста ри ју бра ћу, мо жда стри че ве или са мог оца, јед на де бе ла спо до ба при про-
зо ру из мо та ва ла се да би би ла мо јом тет ком, а онај не жни деч кић ко ји ми је ма хао 
сво јом ка пом, и чак ме јед ном, та јан стве но, звао у то а лет, мо жда је же лео да ми бу де 
се стра. А све ску па, то су би ле са мо пу сте тлап ње, ова оби тељ би ла је не спо ји ва на 
на чин ка ко је за ми шља ју школ ске вла сти, ми смо би ли са мо стран ци на пу ту, па јед ни 
с дру ги ма не ма до смо ни шта. Отуд и ни је би ло ла ко не ко ме од њих на ло жи ти да се 
скло не ма ло у стра ну, да би та мо, на не кој иде ал ној сре ди ни овог ме ста про на шао се 
мој за ми шље ни про пла нак за умо ва ње и та ма ле на по зор ни ца за из во ђе ње јед ног 
квар те та. Или тек то ли ко да чо век мо же по том сит ном про сто ру ве штач ког тр га да се 
окре не ле во и де сно, да мо гу ће ра ши ри ру ке на јед ну или дру гу стра ну! Кат кад ми се 
у оним го ди на ма чи ни ло да је то не што нај ва жни је, да мо гу сло бод но ста ти на јед ном 
не за у зе то ме сто у све ми ру, где ћу би ти у ста њу да ис пру жим ру ке сло бод но у стра ну, 
као у не ка квој ве жби!

20.

Раз ми шљам ка ко да се обра тим овом све ту око се бе И упи там их че му све ово во ди. 
Па зар и они не ви де да смо из гле да за лу та ли у не ку по гре шну уста но ву, у ко јој не ма-
мо шта да ра ди мо. Па кад смо се већ на шли ту где смо, уме сто да ужи ва мо у сва ком 
оном при ка зу кон ти нен та, у оном ве о ма ле пом ма но ме тру, по ста вље ном ви со ко из над 
на ших гла ва, ве ћи на се ба ви тим ми шом про из ве де ним од џеп не ма ра ми це и на чи ном 
ка ко да се он не ка квим три ком по кре не. Ма кар да онај не срет ник с дру ге стра не раз-
ре да пре ста не да ми ма ше том лу дом ка пом, пот пу но из гу жва ном! Мо жда он и не 
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ви ди ко ме ма ше јер има на о ча ре вр ло ви со ке ди оп три је, и то је мо жда је ди на тач ка 
због ко је осе ћам не ка кву су ћут пре ма ње му. Од не куд, имам по ве ре ња у крат ко ви де, 
вр ло по ла жем на тај ма ли на род, на о чар ски, ко ји у ве ли ким сре ди на ма здра вих и 
ока тих до ђу као не ка ква фрак ци ја. Као она ма њи на, не ка по себ на на род ност на ко ју 
ве ћин ско ста нов ни штво гле да по пре ко. Јер на о ча ра ца ипак има, њих је при лич но на 
овом све ту, па чак и у јед ном ова ко за тво ре ном оде ље њу као што је је дан раз ред 
европ ске гим на зи је, на ђе се бар два или три. Са мо што је ме ни и то до ста, јер да их је 
ви ше, не бих знао шта ћу с њи ма!

Па за то ми слим ка ко сам пре ма том деч ки ћу с ка пом не пра ве дан, кад ни чим не 
од го ва рам на ње го ве сиг на ле, а мо же се ис по ста ви ти да ми је он је ди но бли ско би ће, 
он де. Ма кар и не знам да ли је чо ве ку то „бли ско“ би ће уоп ште по треб но, или све мо же 
про ћи и без ње га.

Стал но ме про го ни та иде ја да се на јед ном не ве ли ком про сто ру оку пи ло ви ше 
осо ба не го што овај про стор мо же да под не се, јер то ма ле но тле на шег школ ског бо-
рав ка има ваљ да та ко ђе не ка кву гра ни цу до ко је је у ста њу да из др жи оне не бро је не 
суд би не, као што кон струк ци ја из ме ђу два спра та у слич ној је по зи ци ји. Па ка да та мо, 
на тој ви си ни по ја ви ла би се не ка ква не чу ве но те шка ма ши не ри ја или са мо на ку пи на 
уте га, под би ла га но по чео да по пу шта, и све би се сур ва ло у нај ду бљи па као. За то и 
ја фан та зи рам о та квој ка та кли зми, пре те ћој, ко ја мо гла би до ћи од мно жи не на ших 
жи во та, на ба ца них на го ми лу. Сма трам да људ ска би ћа пред ви ђе на су да тра ју у за-
себ ни пре тин ци ма, на по себ ним ме сти ма, и у одво је ним ла ди ца ма, а он да до ла зи до 
су ма ну тих од ре да ба, вој нич ких, за твор ских и школ ских, ко ји ма се сва та ма те ри ја 
људ ства на гу ра на не ве ли ки про стор, ко ји ово ни је у ста њу да из др жи. Па он да она 
ме ђу спрат на кон струк ци ја или го ло тле ни је у ста њу да са вла да то ли ку ко ли чи ну људ-
ске ро бе, и све пре ти сур ва ва њем.

21.

Ми слим да наш жи вот у оно до ба, то ком бо рав ка у птич јем раз ре ду шко ло ва ња, 
ни је уоп ште имао ни ка кво „са да шње вре ме“, не го као да је све упу ћи ва ло на бу ду ће. 
На оне, мо гу ће ве ли ке тре нут ке ко ји нас оче ку ју, ка да ће мо са ми, без ичи је по мо ћи 
хо да ти по тлу Ау стра ли је, о ко јој са да зна мо са мо не што са ове ма пе, он да, ка да ће мо 
успе шно ба ра та ти ва жним ма но ме тром на не ком не по зна том ме сту, ка да ће мо нај зад, 
по упу та ма са ових пла ка та упу сти ти се у то да ожи ви мо да вље ни ка, чак ако се овај 
ка сни је бу де по ка зао као мр тав. Та ко све оно чи ме смо се ба ви ли „са да“, уоп ште ни је 
го во ри ло да се то са да и де ша ва, не го у не ком уда ље ном фу ту ру. А да ово „са да“ са мо 
не ка је вр ста ве жбе. Као да се већ овог ча са тре ни ра мо за јед ну уда ље ну Олим пи ја ду, 
иа ко не зна мо ни ка да ће се она одр жа ти, ни где. Ни ко ни је по ми слио да се ово вр ло 
по зна то так ми че ње по ка же јед ном као не по треб но, па као та кво бу де уки ну то. Он да 
би сав наш труд, то ком ових при пре ма, за ве ли ки слет жи во та ис пао бе сми слен и ја лов. 
Чуд но је да вр ло рет ко не ко по ка зу је сум њу у бу дућ ност, што се у на шем раз ре ду очи то-
ва ло не пре ста ним ве се лим кар та њем по клу па ма и оним лу дим по ку ша јем да се миш 
од ма ра ми це од је дан пут ожи ви. У том оп ти ми зму пред ња чи ли су на ши „по на вља чи“, 
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ко ји су ис ку си ли мно ге ло ше мо мен те у жи во ту, па су за то би ли убе ђе ни да ће јед ног 
да на мо ра ти би ти бо ље. Са мо онај ма ли при ја тељ „са ка пом“, на све ово вр тео је гла-
вом, не оче ку ју ћи од сле де ћег вре ме на бог зна шта.

22.

Ми слим да је сва ко, ма кар био ма ло при бран, мо рао упу ти ти не ком бли ском ство-
ру пи смо одан де. У ко ме би при ка зао на ше ста ње ко је је би ло на лик про гон ству, си-
бир ском, са мо што баш ни је оно ли ко не људ ски хлад но. Јер нас др же на не кој уме ре-
ној тем пе ра ту ри ко ја од го ва ра кли мат ским усло ви ма овог де ла кон ти нен та, кад већ 
ио на ко ва жи као „уме рен“. А за пра во оби та ва ли смо као на јед ном де лу ма пе на ко ме 
се ни је мо гло за па зи ти ни јед но на се ље, јер ових та мо и ни је би ло. Ми са ми по ста вље-
ни смо би ли на ону тач ку, на ко јој не бе ше ни чег, ни ка квог гра да, ни ка квог жи во та у 
ње му, по сто ја ла је са мо јед на ра бат на про сто ри ја, об ле пље на ма па ма кон ти не на та, 
ис пу ње на оним не за до вољ ством ко је је вла да ло ме ђу на ма. А ово се вр ло те шко мо-
же при ка за ти на јед ном атла су, ма да би тре ба ло. Осо би то оно вре ње ко је из ви ре из 
сва ке на ку пи не људ ске, мо жда опа сни је не го што су тру сна под руч ја, зе мљо тре сна. 

Та ко ја, из ми шље ни ру ски ме лан хо лик из не ка кве бес тра ги је, са ста вио бих оно 
пи смо сво јој де вој ци у Ту ли, опи су ју ћи с пу но ми зан тро пи је на род тог се ла у ко ме сам 
се на шао – као сто ку, и као не под но шљи ве ин сек те. Сад ви дим ка ко ми је оно вре ме 
ствар но про те кло у зу ја њу љу ди, ме ни не по зна тих, да ле ких и ту ђих. Ко ји су по ку ша-
ва ли што шта са мном, као и са дру ги ма, али ни шта ни је успе ва ло. Па сам ви ше во лео 
да ту про сто ри ју узмем као во зи ло на до сад ном пу то ва њу, јер је рас по ред на ших 
ска ми ја на ово упу ћи вао – да сви гле да мо у јед ном прав цу, да се кат кад кла ти мо као 
да ула зи мо у кри ви ну, а да ли је оно у шта гле да мо пра вац кре та ња, то уоп ште ни је 
би ло из ве сно. Те он да при жељ ку јем да иза ђем из те лу дач ке ди ли жан се, и из тог пи-
ли ћа р ског во за ко ји из лу ђу је сво јом спо ро шћу, као и бе сми сле ним пре де лом кроз 
ко ји про ла зи. Јер то је за пра во пре део не ког пе ри о да у чо ве ко вом жи во ту, ко ји бих 
ра ди је пре ско чио. Оно бе сми сле но вре ме са зре ва ња ко је не во ди ни че му, јер ако 
су бјект већ од мах ни је зрео, не ће то по ста ти ни овом еду ка тив ном во жњом кроз пре-
де ле, ар ти фи ци јел не, ве штач ке и из ра ђе не при ми тив ним цр те жи ма као у По тем ки но-
вим се ли ма. Ми смо по ку ша ва ли да уна пре ди мо сво је би ће, птич је, у тој кр лет ки ко ја 
нас је одво ји ла од жи во та, а за уз врат окру жи ла нас је ку ли сом не чи јих ту ђих за ми сли, 
сли ка ма из при ро де, о спа са ва њу да вље ни ка, о уда ру гро ма и о га ше њу по жа ра. Шта 
сам још мо гао да до дам сво јој де вој ци у Ту ли, ра до зна лој да са зна шта се са мном де-
ша ва? Као да сам са мом се би же лео то да по ру чим. Па да са знав ши не што о се би, на 
осно ву то га по ку шам да се вла дам.

23.

Као да смо се у је дан час на шли у ате љеу, фо то граф ском, где тре ба учи ни ти наш 
груп ни сни мак. Не ви дим ина че не ки дру ги раз лог да се осо бе ко је не ма ју ни шта ме ђу 
со бом, оку пе на јед ном ме сту, осим за ова кав је дан слу чај. Ко ји мо жда та ко ђе не ма 
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не ку по себ ну свр ху, с об зи ром да ни је дан сни мак не по ка зу је не ка груп на свој ства, 
рас по ло же ња и схва та ња, не го упра во су прот но! Па ка ко сва ко од тих, слу чај но ода-
бра них и гру пи са них по је ди на ца има сво ју соп стве ну обо је ност, уну тра шњу, од мах се 
ток сли ком мо же от кри ти ово од у да ра ње. Они што је је ди но ин те ре сант но, ка ко је 
са мо у рас по ре ду ова квог сним ка по стиг ну та не ка ква вре мен ска гра да ци ја, па та ко 
они ко ји су „ис пред“, чак и та дво ји ца ко ји оба ве зно ис пру же ни су по по ду – е тај пр ви 
бор бе ни строј пред ста вља не ко са да шње вре ме, а што се по овој ма ју шној три би ни 
ре до ви пе њу све ви ше и у ду би ну, вре ме све ви ше од ми че уна зад, про шлост про ви-
ру је из оних по за ди, ско ро пре тва ра ју ћи се у на ше прет ке, одав но по ко па не, то ли ко 
сла бо ра за зна ју се њи хо ва ли ца. 

Сва ка груп на фо то гра фи ја, ђач ка, ли чи ми за пра во на оне рад ње ме шо ви том ро-
бом, у Аме ри ци. Где ма ње или ве ће ку ти је ко је че га, кон зер ве, омо ти и џак чи ћи, ра-
зно ли ке сла сти це по ста кле ним бо ца ма, по ре ђа но је у оном об ли ку ка ко наш раз ред, 
ко ме пред сто ји овај ко нач ни сни мак, сме ра да се по ре ђа. Па он да у је дан мах чи ни се 
да ће се све сру ши ти јед но пре ко дру гог, то ли ко ових по је ди но сти та мо се на шло, а 
ка сни је опет ви ди мо ка ко је це ла та ком по зи ци ја трај на, мо жда веч на. Јер она фо то-
гра фи ја ко ју не ко је за ми слио – на то и ра чу на, на веч ност, про ду же но вре ме, ако се 
оно уоп ште мо же про ду жа ва ти. За то што вре ме не што је не про ду жи во, с об зи ром да 
је трај но, па он да не ма раз ло га да иде уна пред, или би ло где, сто је ћи за пра во у ме сту. 

Та ко гла си мој опис ове сце не, као да при ка зу јем ону ма лу про дав ни цу на Мен хет-
ну. Јер и ми би ли смо скуп ко је че га, не ка ква ро ба вр ло раз ли чи те про ве ни јен ци је, 
ско ро као увоз из тро па и из си ро ма шних ко ло ни ја. С об зи ром да и на ше по ро ди це 
та ко жи ве ле су, као уда ље не ко ло ни је, изо ли ра не од сва ког дру гог евро пеј ства жи-
вот ног, из во зе ћи вла сти ту де цу у не ка кав раз ред, гим на зиј ски, док дру ги сво је ба на не, 
свој ка у чук и свој ци мет ша љу бро до ви ма у да ле ке ци ви ли за ци је. Он да тре ба с тим 
то ва ром не што учи ни ти, не би ли не ку од мно го број не пу бли ке за ин те ре со ва ти за 
наш про из вод. 

Ту је ме ђу тим, не ми нов но и онај тип, че сто ве о ма де бео, ко ји је вла сник све га то га. 
Он на та квом сним ку сто ји у сре ди ни, као што наш учи тељ или про фе сор или упра ви-
тељ школ ски, сто ји у гру пи тих бу да ла стих уче ни ка, као не ка кав до да так. Он, као и тај 
де бе ли Аме ри ка нац, за ко ни ти је вла сник све оне ро бе иза ње го вих ле ђа, што се ви ди 
на ње го вом ли цу. Обо ји ца др же ру ке са стра не, че сто под бо че не у ку ко ви ма, та ко да 
се ви ди тај сат и ла нац, ве зан за јед ну ру пи цу на чо ве ко вом пр слу ку. Јер без те озна ке 
да се до га ђај де ша ва у не ком од ре ђе ном вре ме ну, да је вре ме но вац, и да уоп ште сви 
сто ји мо пред веч но шћу тог фо то граф ског при зо ра, це ла ова ска ла вред но сти оста ла 
би не му шта, отуд зна чај оног ча сов ни ка, џеп ног, по ве за ног за свог вла сни ка лан цем, 
као да је пас. Је ди но што чо век са Мен хет на не во ди бри гу што иза се бе др жи мр тве 
ду ше сво га по се да, док раз ред ни учи тељ има не ка кву нер во зу у се би јер зна да је стао 
ме ђу уро ђе ни ке. Он је осо ба из дру ге ра се, од ра слих, и са дру гог кон ти нен та, јед ног 
по од ма клог обра зо ва ња. Па се он да фо то гра фи ше ка ко се чу ве ни ис тра жи вач сли ка 
са сво јим Ин ди јан ци ма око оба ле Рио Гран де, или ко зна где.
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24.

Та ко мој раз ред че ка онај за вр шни мо ме нат ка да ће мо сви ску па за у зе ти сво ја ме-
ста на груп ном сним ку, пред ви ђе ном за ка та лог јед не роб не ку ће се ћа ња. Та да ће мо 
би ти уред но по ре ђа ни, свак у сво јој по ли ци и на свом ме сту, те оп ште свет ске про дав-
ни це. Да бу де мо на вид ном, ка ко не ком куп цу тих сит них по треп шти на, та ко и оној 
го спо ђи ко ја све то во ли да фо то гра фи ше. Ону рад њу са сит ним ствар чи ца ма, јер сва 
је при ли ка да ми пред ста вља мо та ко не што, сит но, а не не ку ро бу од пре ве ли ког зна-
ча ја. Ус пут нас по у ча ва ју да бу де мо мир ни, ти хи и уч ти ви, ина че ће фо тос ис па сти 
за мр љан. То та ко ђе, не ко ме у бу дућ но сти мо же ре ћи о ови ма са фо то гра фи је, да су 
би ли ису ви ше уз не ми ре ни и у сва ком по гле ду не при бра ни, па је он да тај је ди ни траг 
на шег бо рав ка на зе мљи остао она ко не ја сан. Али не ја сно је уоп ште сва ко бо ра вље ње 
на овој пла не ти, јер да је тај бо ра вак до сво јих крај њих тач ки раз ја шњен, чо век уоп ште 
не би имао по тре бу да се он де по ја ви. Он се по ја вљу је у том сит ном зрн цу пра ши не, 
ко смич ке, да би раз ја снио због че га се он де по ја вио, јер ње го ва по ја ва иза шла би на 
не што бе сми сле но. Та ко он да ми кон стру и ше мо сво ју бу ду ћу фо то гра фи ју „за веч ност“, 
а док не до ђе мо на ред у овом фо то-ате љеу, му ва мо се по свом раз ре ду као по не кој 
че ка о ни ци. Па због то га и по ми шљам, ве о ма че сто у оно до ба, да он де не ма мо бог зна 
ка ква по сла, осим што је тај по сао, че ка ња. Ко ји та ко ђе мо же се пре тво ри ти у не чи ју 
про фе си ју, са мо ако овај ко ји че ка има до брих жи ва ца. Па се де ње у јед ној до ста за гу-
шљи вој про сто ри ји отег не се на ве ли ки део жи во та, иа ко не зна мо увек шта иза ових 
вра та, док тор ских или адво кат ских, тре ба до че ка ти.

Раз у мем да је дан раз ред ко ји се фо то гра фи ше за не ку не из ве сну бу дућ ност, мо ра 
у се би да има ону уки пље ност без ко је би мо жда све про па ло. Јер са мо у том ста ву, 
са свим мир ном, ско ро „мр твач ком“, мо гу ће је очу ва ти оно ма ло уну тра шње по ве за-
но сти тих мо јих са пле ме ни ка – са са мим со бом, па да ни је те стег ну то сти ко јој фо то-
гра фи ја на до да је сво ју, све би се рас па ло на не бро је но ко ма ди ћа, и у не ка кав оп шти 
ха ос. Он да сва ко од ових би ћа мо ра за не ко вре ме за др жа ти чак и дах, јер већ је и дах 
не ка кво кре та ње, ваљ да нај ва жни је, ко је ода је на ше не пре кид но из ла же ње из се бе 
са мих, у свет. Па он да и тај ма ју шни ко рак из ме ђу ме не и све та тре ба да за мре за мо-
ме нат, а чим се ово фик си ра ње оба ви, наш пут ван, и пре ма све му дру гом, мо же да се 
на ста ви! Мо ра мо по ми сли ти шта се у сва кој од тих ду ша на ла зи, и у пам ће њу оних 
ма лих мо зго ва. Све оно што су на пу сти ли ови ду хо ви по сво јим ку ћа ма, по ро ди ца ма, 
по ули ца ма и со ба ма, по до мо ви ма и прет ход ним да ни ма, из ме ђу по сло ва и ка лен-
дар ских ну ме ра, из ме ђу при зо ра и оног што о тим при зо ри ма сто ји у не ким књи га ма, 
на ступ ци ма но ви на и по ку хињ ским кр па ма, пу них ле пих по ру ка. Све то што је чи ни-
ло њи хо ве раз ли чи те жи во те и вр ло ра зно ли ка деј ства њи хо вих пу те ва, сва ка она 
влат зби ље и сви сно ви ко је су има ли о тој зби љи, или про тив ње са ме, то је тре ба ло 
не ка ко по ве за ти да се не ра спе пред ле ћом на шег школ ског фо то гра фа, већ на вик ну-
тог на ова кве слу ча је ве, као да ра ди у про сек ту ри. Где се са мр твим су бјек ти ма оп шти 
– а као да су жи ви. Са мо што се он да ма ло ле жер ни је пре вр ћу удо ви ових мр тва ца, 
ка ко би их се што бо ље сме сти ло на про сек то ро вом сто лу. 
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Услед све га то га до ла зио је ваљ да онај из раз ли ца на шег фо то гра фа, стег ну тост 
осо бе ко ја ба ра та са ле ше ви ма. Док нас ре ђа по оним ма ле ним три би на ма, да би се 
ти де ча ци из дру гог или тре ћег ре да мо гли та ко ђе на ње го вом сним ку ра за зна ти – све 
ово ис по ља вао је тај чо век, увек мр шав и увек са тан ким бр ко ви ма, рих та ју ћи нас 
сво јом су вом и ве о ма хлад ном ру ком, као да пре вр ће смр зну ти ба ка лар.

Ње му је би ла по треб на она не жи ва ма те ри ја, тај сле ђе ни ин ка р нат жи во та, да би 
ус пео да га тран спор ту је у не ко сле де ће вре ме, као што се от пра вља ту на из Нор ве-
шке. Па он да и ни је чуд но што се у тој за ми шље ној сце ни осе ћам као смр зну та ри ба 
ко ју са се вер ног мо ра тран спор ту ју у ду бо ком ле ду, не где пре ма ју гу. Где ће се об ра-
до ва ти мо јој ри бљој све жи ни, као што ће не ка кав по то мак на шег раз ре да за гле да ти 
се у да на шњи сни мак, ка ко се за гле да у тек отво ре ну кон зер ву. Јер и фо то си из ра ни-
јих вре ме на мо ра ју да се ис пи та ју оном пом но шћу ка ко се не ка ква кон зер ва про ве-
ра ва, и по ма ло њу ши та ко ђе. За то што се про шлост мо ра оњу ши ти, ка ко се ку ти ја 
сар ди на, тек отво ре на, њу ши, све ми сле ћи о то ме да ли је још упо тре бљи ва. Па јед но 
вре ме она се мо же ко ри сти ти, све звир ка ју ћи у те фо то гра фи са не ли ко ве, а ка ко они 
вре ме ном по ста ју не ја сни и не пре по зна тљи ви, од јед ном ви ше ни ко не зна ко ји су то 
љу ди, кон зер ванс је по пу стио, про из вод тре ба по ву ћи из упо тре бе. 

25.

Ми слим да би за слу чај не ка кве ве ће не при ли ке чи та ва учи о ни ца мо гла да се пре-
тво ри у бол нич ку со бу, са мо ако би се клу пе раз ма кле у стра ну, а не ко нам до нео ла ке 
вој нич ке кре ве те, ко ји се са ста ве за мо ме нат. То би уне ко ли ко из ме ни ло наш жи вот 
он де, али мо жда и не би. Јер она основ на сум ња у на ше „здра вље“ и на шу „нор мал-
ност“ по сто ја ла је већ од пре, ина че ни ко нас не би оку пљао у ово ли ком бро ју, с об-
зи ром да се ме ђу соб но не по зна је мо и да је дан с дру гим ско ро да не ма мо шта да 
раз го ва ра мо. Јер по шаст ко ја би ла нас је за хва ти ла, бе ше обо ље ње на ше до би, вр ло 
не ја сног пе ри о да, ка да је мла дом би ћу де сет или два на ест го ди на, и ка да је то већ 
не ка кав знак да му не што не до ста је. Ње му на рав но не до ста ју сва она вре ме на ко ја 
тре ба да на сту пе, и то је пра во ста ње на шег здра вља, не ис хра ње ност вре ме ном ко је 
још ни смо ус пе ли да оку си мо. Па је овај на чин, на шег раз ре да, и тог скуп ног бо рав ка 
на овом ме сту, не ка вр ста школ ске ба ње, гим на зиј ског опо ра ви ли шта, са на то ри ју ма 
на у ке. Где са мо тре ба да уди ше мо тај ва здух зна но сти, као што гру до бол ни бо ле сни ци, 
не где ви со ко у пла ни на ма, уди шу онај швај цар ски зрак пун здра вља. Вла да ми шље ње 
да на у ка удах њу је тај дах креп ко сти, па он де тре ба ди са ти пу ним гру ди ма да се што 
ви ше од овог озо на ми сли, уне се у на ше ду ше. Због то га ваљ да и би ло је оно ли ко ко-
ме ша ња ме ђу на ма, као да смо у ве чи тој шет њи, бо ле снич кој, кроз сво је шко ло ва ње. 
Он да ви дим да је по ми сао о на шем оздра вље њу са мо не ка кав прин цип на де, без ве ли-
ких из гле да. Па се пре мо гло до го ди ти оно са уно ше њем бо ле снич ких кре ве та она мо, 
слич них вој нич ким. Где би смо сви би ли ста ци о ни ра ни за не ки пе ри од, док се не ис пи та 
та чан раз вој на ше бо ле сти, дрх та ви це ко ју мла дост до но си.

За то ми се чи ни да сва ки раз ред на ли ку је јед ној бо ле снич кој со би, клу пе по ре ђа-
не су на на чин ка ко рас по ре ђе ни су кре ве ти у бол ни ци, а ми, за би је ни у те клу пе, 
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ви ри мо одан де као па ци јен ти не ког деч јег оде ље ња кли ни ке. Та ко про ла зи наш пе-
ри од, бол нич ки, кроз ко ји тре ба да до ђе мо до пред ви ђе ног здра вља, оних оп штих 
зна ња ко ја су нам не до ста ја ла. Ду го ме пра ти та им пре си ја, кли ни ке, ко ја при ка зу је 
ми, на кнад но, наш жи вот у раз ре ду, као у птич јој кр ле ци. Уз то ми се чи ни да ве ћи на 
нас ко ји се ди мо по оним клу па ма, де лу је мо не ка ко укру ће но, као да су нам ру ке спу-
та не лу дач ком ко шу љом, ко ја се ве зу је с ле ђа. Јер су на ре ђе ња и од ред бе о се де њу, 
ста ја њу, го во ре њу и ћу та њу та ко кру те да де чак од де вет го ди на мо ра по ми сли ти да 
је луд, и то опа сно, па га за то мо ра ју др жа ти по ве за ног оним уре ђа јем, мно го ма ње 
одев ним, ви ше јед ном спра вом, ме ди цин ском.

Би ли смо јед но за ра зно оде ље ње људ ства, оку же но сво јим ста ту сом, гим на зиј ским. 
У на ма бе ше та не ве ли ка кли ца ко ју су нам уце пи ли, па због то га одво ји ли су нас у онај 
ста ци о нар за по себ не свр хе. Отуд то бле ди ло, уче нич ко, ко је се про вла чи кроз исто-
ри ју као бе ле три стич ки мо тив. По том оно ка шљу ца ње по угло ви ма, ко је по ти че из 
исте књи жев не вр сте. Јер сва ки жи вот, раз ред ни, то је је дан об лик из исто ри је ли те-
ра ту ре, ко ји се на свој по се бан на чин очи ту је. Као да по сто ји лир ска по е зи ја, те шки 
на ци о нал ни еп, и са мо ово што се од но си на тај жи вот, школ ски, због то га она не ја сно ћа 
ка да би не ко же лео да нас раз вр ста. Јер љу ди мо је на ци је, раз ред не, ни су зна ли ко ме 
при па да ју и че му. Па отуд оно ли ко бе сми сле них рад њи, по кре та и по те за ко ји пред-
у зи ма ли смо, све у тој нер во зи и не ја сно ћи соп стве ног по сто ја ња.

26.

Као да је у је дан мах ушао не ка кав бес у мој ма ли на род, па су се ба ци ли на ми сао 
о се о би. Они ко ји има ли су сво је клу пе крај про зо ра, хте ли би ова мо, пре ма вра ти ма, 
а ти што су за ву че ни у по след њим ре до ви ма, као да би да се пре ме сте на пред. Та ко 
се ства ра она гун гу ла као у дав но до ба, у вре ме је се њих и про лећ них се лид би. Ка да 
су ови од ла зи ли она мо, а они ова мо, све ми сле ћи да ће ти ме да се про ме ни њи хов 
жи вот, у пот пу но сти. Та ко и овај мој на род ву че у на рам ци ма сво је књи ге, сво је ка пу-
те и ка пе, а уо ко ло ис па да ју им из ру ке олов ке, ле њи ри и за вр зла ме ко јих су пу ни 
њи хо ви џе по ви, кар те за игра ње, жва ка ће гу ме, пинг-понг лоп ти це. Са мо су она че-
тво ри ца гла ва тих по на вља ча по сма тра ли ову по мет њу са вр ха свог раз ред ног бре га, 
без же ље да се по кре ну, бу ду ћи он де, у сре ди ни и да ље на сво ме, и као на не ком ко-
манд ном мо сту.

Би ло је то ве ли ко пре ме шта ње на ро да мо је раз ред не зе мље, у јед но вре ме ка да 
је нер во за у ср ци ма тих ма ју шних љу ди на ра сла до ви со ког сте пе на, па је сва ко хтео 
да се до мог не не ког дру гог ме ста, као да бе жи од не по зна те за ра зе. А ми смо ио на ко 
би ли за ра же ни сво јим по ло жа је, шар ла хом школ ства. Па смо, бу ду ћи у тим ве ли ким 
бо ги ња ма гим на зи јал ства, због то га и би ли за то че ни у оном про сто ру, ка ко не би смо 
кли це сво га не зна ња ши ри ли и да ље. Као да се он де на у ча ва ла не ка ква по себ на зна-
ност, по ли циј ски за бра ње на, а осим то га при леп чи ва. Па се по раз ре ди ма слич ним 
мо ме го во ри ша па том и у не кој трај ној кон спи ра ци ји. Чо век и сам за се бе у та квој 
кон спи ра ци ји жи ви, и у тај ном са ве зу са сво јим ми сли ма. Јер на ње му је да сру ши 
цар ски ре жим соп стве ног де тињ ства, па да ус по ста ви дик та ту ру про ле та ри ја та сво је 
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мла до сти. У ту свр ху по треб но је мно го ћу ћо ре ња у вла сти тој ду ши, ка ко ћу, шта ћу, и 
са ким?! А знам да мо је соп ство не ма не ки по себ них са ве зни ка, осим оних ко ји су у 
ме ни са мом. Мо гу да ра чу нам је ди но на вла сти то ср це и, до не кле, на сво ја плу ћа. Јер 
за ове по ду хва те по треб но је да вр ло ја ко удах нем, ка ко бих у оном што оче ку јем, 
ус пео. А све дру го, што се на ла зи из ван мо је ко же, да узи мам с ве ли ком не ве ри цом. 
Та ко оку пље ни, мо ји не ја ки ор га ни чи не ону не ве ли ку ску пи ну под зем них бо ра ца, 
фронт от по ра ти ра ни ји тра ја ња.

27.

У оној оп штој зби је но сти у ко јој смо жи ве ли, би ло је ско ро не за ми сли во то што ми 
је до ла зи ло у па мет – ка ко би наш раз ред из гле дао са свим ис пра жњен. То би за до во-
љи ло мо ју уса мље нич ку ду шу, та да. Да се на ђем у свом соп стве ном оде ље њу, у би ло 
ко јој ње го вој клу пи, са свим сам. За то што сма трам да би и сва ко дру ги имао он да 
пра во на та ко не што, на вла сти ти раз ред сво га жи во та, а не на не ка кву гун гу лу у ко јој 
би ли смо осу ђе ни да бо ра ви мо. Та ко мо ја фан та зи ја кон стру и ше јед ну се ри ју раз ре да, 
слич них овом, а сва ки по све ћен је са мо јед ној осо би, ка ко би би ло пра вед но! Па да 
он да свак, соп стве ним сред стви ма тре ба да оба ви оно што је пред ви ђе но да се учи ни 
груп но и у сил ној га ла ми од ко је се ни шта не чу је. Као да је она лар ма око на шег жи-
во та, та да, за ми шље на да би се при кри ло оно основ но, да се са др жај на ших жуд њи, 
за да та ка и ко нач ног успе ха не мо же из ве сти до кра ја, не го са мо у не кој за ма гље но сти. 
Ова до ла зи од те сил не бу ке, ко ју са ми про из во ди мо, услед ко је, ни шта што би не ко 
од нас имао ре ћи, не мо же се чу ти! Као да је све сра чу на то на то да ни јед на по је ди-
нач на реч не мо же се раз у ме ти, а оно што из раз ре да на шег бив ства ис ти че, сво ди се 
на оп ште бру ја ње без раз го вет но сти. Отуд онај мој при ја тељ с дру ге стра не раз ре да, 
као са дру гог кон ти нен та, ди же ка пу увис јер има по тре бу не што да ка же, а то се на-
жа лост, та ко ђе не чу је. 

Ја знам да овај про стор не при па да са мо ме ни, па он да, био бих за до во љан да ми 
то ма ло сло бод ног тла бу де по су ђе но, бар за ко ји час! Ко ли ко сви да оду кроз онај 
ход ник да се на пи ју во де, да се по мо кре, или да у тим ода ја ма ко је увек уда ра ју на 
вла гу и буђ, из ве ду не ку од сво јих груп них ига ра. Па док се то од и гра ва, ја бих био у 
ста њу да кон стру и шем свој вла сти ти раз ред, свој груп ни бо ра вак у све ту, са мо без 
ика кве гру пе ко ју бих око се бе имао.

28.

По ми шљам шта би се до го ди ло ка да би се не ко од нас из не на да обе сио, у углу. Да 
про на ђе ку ку у стро пу, о ко ју, тре нут но, ни је ока че на ни јед на од мно го бр ој них ге о-
граф ских ка ра та, па да уме сто при ка за Афри ке, увек не ја сног и бе сми сле ног, ка ко 
сто ји и у дра ми Че хо ва, не ко од на ших са пле ме ни ка, раз ред них, ока чи он де сво је 
умор но и из нер ви ра но те ло. Та ко он да ви дим ка ко онај не срећ ник ви си у том углу, 
ско ро при кри вен ма пом африч ког коп на, а оста ли то, у пр ви мах и не при ме ћу ју. Сма-
трам да би то био са свим но р ма лан до га ђај, ка кви де ша ва ју се и из ван јед ног раз ре да, 
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не го би у нас то би ло као не ка вр ста учи ла. Јер ми смо би ли ре гру то ва ни за овај рок, 
као у је ди ни ци не ка кве вој не ака де ми је, да би смо ис ку си ли све што ће се од и гра ва ти 
из ван те про сто ри је, ва ни, на бој ном по љу бу дућ но сти. Па за то би ло би по уч но да се 
поч не са оним нај те жим мо мен ти ма, као што је са мо у би ство јед ног од нас, а ка сни је 
мо же се пре ћи и на лак ше и ве се ли је по ја ве. За то по у ча вам се на тој из не над ној и до-
бро вољ ној смр ти мо га не по зна тог са вре ме ни ка, ко ји је ти ме иза шао из сва ког вре ме-
на, не са мо оног ко је ме ни при па да. Ме ни уо ста лом осим тог вре ме на не при па да 
ни шта, па он да ма кар мо гу да би рам шта у ње му же лим да за др жим, и да при ме ни 
оста не. Са мо што ви дим да то мр тво те ло, ока че но о ону ку ку, не ин те ре су је ни ког 
ме ђу на ма, па мо жда це ла ова ту жна сце на ни је ни мо ра ла да се од и гра! Због то га и 
за бо ра вља мо да та мо у углу обе сио се је дан наш са друг, учи нио је он то је ди но из 
раз ло га еду ка тив них, да би нам при ка зао јед ну од мо гућ но сти, жи вот них, као и то, 
ка ко се овај жи вот мо же пре ки ну ти, из не на да. Да у тој од лу ци не мо ра би ти ни ка кве 
по себ не дра ма ти ке, не го са мо она ко! Па то ли ке ства ри чо век оба вља у жи во ту са мо 
она ко, отуд и овај, ре кло би се за вр шни по сао, мо же та ко ђе да се на не ка кав ле же ран 
и „она ко“ на чин опо сли.

29.

Ка ко се мо је птич је ср це у оно до ба осе ћа, у јед ном про сто ру ис пре гра ђе ном клу-
па ма? Што већ са мо по се би чи ни не ка кву сли ку као да смо на ста зи с пре по на ма. 
Мо жда баш то, та тр ка на сто де сет с пре по на ма, на ше мла до сти, то је овај раз ред и 
ова по став ка клу па, ко јих је из гле да ви ше не го што нам тре ба. Кат кад по ми шљам да 
ће нам не ко на то ва ри ти још ко ју, као да оче ку је мо до да так у са ста ву на шег оде ље ња, 
или као да не ко на мер но же ли да нам жи вот у овој со би учи ни ло ши јим. Чо век те шко 
из ла зи на крај са сво јим ства ри ма, чак и он да ка да му ове не че му слу же, а он да до ла-
зи још и мо ме нат ка да је ових ства ри не у по ре ди во ви ше, не го што уоп ште мо гу би ти 
ис ко ри шће не ма за ко ју свр ху! Та ко ла га но раз гр ћем овај на ме штај на ше ра не мла до-
сти, ко ји је та ко јед но ли чан! Јер клу па као про на ла зак за са ви је ност мо га те ла, у ону 
доб, сва ње на стег ну тост и ско ро „не мач ка“ пре ци зност, ко ја тач но прет по ста вља где 
ће би ти мој ла кат, где мо ја ле ђа, и ка мо ће се мо ја гла ва мо ћи на сло ни ти, ка ко ћу др жа-
ти сво је ру ке и где ћу ус пе ти да ис пру жим сво је но ге, све то чи ни не ка кву апа ра ту ру, 
не што као парт не ра или парт нер ку на шег жи во та. Мо жда та спра ва, кон стру и са на од 
др ве та и ма ло же ле за, не ка кав је основ ни грам оп ште свет ске ма те ри је, клу па као да 
је онај пр вот ни атом, и та ће лиј ска ба за од ко је, са мо у сно ви ма, мо гу ће је из гра ди ти 
ба сел ску ка те дра лу и, на тр пав ши их јед не пре ко дру гих, учи ни ти не ка кав наш вла сти ти 
Mont Sa in cte-Vic to i re.

Ма штам да је би ло мо гу ће по пе ти се на врх оног раз ре да, ка ко се на пла ни ну пе ње. 
Са мо би тре ба ло не што тру да да се ове клу пе, па чак и са ма ка те дра, и она про фе сор-
ска сто ли ца, на ба ца ју јед но пре ко дру гог, па да по том ре ши мо ко ће би ти онај осва јач 
на ше Ана пур не. Др жим мно го до тог по ри ва људ ске ра се да се поп не не ку да у вис, 
са мо стра ху јем да се то у ску че ном пеј са жу на шег раз ре да је два мо же из ве сти!
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30.

По ми шљам да се уз ди за ње у оном про сто ру, јед ног гим на зиј ског раз ре да, европ-
ског, у не дав ној про шло сти, мо гло по сти ћи не ка квим уз ле та њем, ма ка ко те шко из ве-
ди вим. Као да се упра во сад у ме ни ја вља не ка кав птич ји ка рак тер, иде ја јед ног врап ца, 
па да знам да бих мо гао ле те ти, са мо што не знам ка ко. Ту се отва ра јед на но ва исто-
ри ја, днев ник ле ви та ци је. Сад већ ви дим да ни је нај те же по сти ћи онај пр во бит ни за мах 
јед ним кри лом, ма кар и за ми шље ним, не го је мно го ви ше уме ћа и са мо по у зда ња 
по треб но да се он де, под ви со ким стро пом и ме ђу да ле ким све тиљ ка ма овај ма ле ни 
пр хут за др жи. По сма трао сам мно го пу та ту не ја сно ћу, птич ју, у ле ту, вр ло огра ни че-
ном, по не кој со би. Оно уда ра ње чи та вим ма ју шним тру пом у зи до ве, и у та ва ни цу, као 
да тај не ве ли ки бо лид же ли да про ши ри соп стве не хо ри зон те, и да са мом се би отво-
ри пут у да љи ну. Са мо што на ша вла сти та да љи на на ла зи се ов де, у окви ри ма оног 
оде ље ња, све што нам тре ба би ло је ту, у на ма, не го то што има мо, тре ба ло је ка ко 
ва ља рас по ре ди ти. За то што и пти ца у свом ле ту има да рас по ре ди про стор кроз ко ји 
пло ви, као да је то не ко вре ме. Во де ћи ра чу на ко ли ки рок то ме ле ту пред сто ји, и за-
што. Та ко и ја рас по ре ђу јем сво је ми сли – о оном што би ло је, а по себ но о том тре нут ку 
ка да сам у ен том раз ре ду не по зна те гим на зи је за ми слио свој лет на ви ше, птич ји.

31.

И да ље не раз у мем шта је хтео онај ма ли створ из угла, ко ји ми је кат кад ма хао 
ка пом с дру ге стра не раз ре да, а по сле ми ну ди јед ну ја бу ку. Као да у њој по сто ји не-
ка ква по ру ка, а не са мо то да би смо је мо гли по је сти. Па он ме том ја бу ком ма ми, као 
да је за по слен као скрет ни чар на же ле зни ци, да ју ћи ми из да ле ка знак да мо ја ком по-
зи ци ја тре ба да пре ђе на ње гов ко ло сек, ко ји је сло бо дан. То су они ноћ ни сви ци на ше 
европ ске же ле знич ке при ро де, све тлу ца ње тих сит них бле ско ва, уз не што зви жда ња 
из пи штаљ ке. Јер ова ко се ве ро ват но раз ме шта ју и зве зде, ме ђу соб но, са мо ми не 
чу је мо тон њи хо ве сиг на ли за ци је, пра те ћи го ле му ти ши ну ко јом се скрет ни ча ри, ко-
смич ки, спо ра зу ме ва ју. 

Ја вио ми се та ко мој раз ред ни сви тац, мах нуо ми је још је дан пут из сво је уда ље-
но сти, осим што је у тај час др жао, уме сто сво је ка пе, ја бу ку. Она је све тле ла у сво јој 
лет њој је дри ни, ње ни то но ви, жућ ка сти, ру жи ча сти и зе ле ни, пре та па ли су се ме ђу-
соб но, као да је тим пред ме ти ћем же лео да ми при ка же чи та ву ска лу, ко ло ри стич ку, 
при ро де. А он да, као да по на вља не ка кав ста ри мит, ну дио ми је то че до са бож јег 
дрв це та, као ма мац. Па ако га узмем – ка ја ћу се, јер ни је тре ба ло то да учи ним! То се 
он де, у углу на шег оде ље ња по ја ви ла Ева, ко ја по ку ша ла је да ме сво јом ја бу ком сну-
би. Са мо тре ба да по ђем за ње го вим ша ре ним пло дом, а ово ће ме од ве сти у не по-
зна те не при ли ке. Као да су же ле ли при ка за ти нам бо ра вак у овом птич јем раз ре ду 
на лик жи во ту у рај ском при бе жи шту, али то нам је би ло те шко да ра за зна мо. За то што 
ни јед но људ ско би ће у слич ној при ли ци ни је у ста њу да се сна ђе, не го, шта ви ше, по-
ка зу је сво ју на жив ци ра ност. Бу ду ћи чо ве ков створ на чи њен је та ко да, хи тро пе њу ћи 
се по ви со ком сте пе ни шту, на сто је ћи да га не опа зе мо ле ри ко ји ра де на спра ту ни же, 
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уле ти у онај стан из над, и уда ри се ки ром јед ну ста ри цу по гла ви. То је чо ве ков са др жај 
на овој пла не ти, оно про вла че ње по ред мо ле ра, ве што скри ва ње се ки ри це ис под 
ка пу та, и јак за мах по гла ви те ста ри це на гор њем спра ту. А ка ко ових окол но сти у 
рај ском пе ри во ју не ма, у за ме ну за њих ја вља се људ ска на жив ци ра ност, што та ко 
не што у рас по ре ду еден ском је из о ста вље но! Са мо за то што та мо, ме ђу оним ру жи ча-
стим пла мен ци ма и пи то мим ле о пар ди ма, ме ђу ве ве ри ца ма и го лим ним фа ма, не ма 
мо ле ра, не ма ста ри це ко ју тре ба усмр ти ти, не ма чак ни се ки ре ко ју ис под ка пу та кри-
јем, а ни ка пут ми у том еден ском око љу ни је по тре бан! Мо жда све по ти че од тог ка-
пу та, ко ји ов де из ли шан је, а са мим тим и сви иза зо ви, ко је људ ски ка пут пред ста вља. 
Јер то ни је са мо по ма га ло да се мо је сла ба шно те ло са чу ва на мра зу, ка пут је спрем-
ни ца ко ја за у да ра на бо цу у јед ном џе пу, на крух сваг да њи и гла ви цу лу ка с дру ге 
стра не, а по том, на не што уби лач ко, уши ве но с уну тра шње стра не у по ста ву. Од мах 
уз ла жне ис пра ве и ан ти ди на стич ке спи се, он де по хра ње не, све тлу ца одан де то опа-
сно се чи во, ко је ће мо за би ти не ко ме у гла ву пу ним за ма хом!

32.

Ми смо би ли не ка ква гру па осо ба у јед ном ра ју, а да смо се од јед ном ре ши ли тих 
смр дљи вих ка пу та и ка па, пра во је чу до. Ма да би се мо гло де си ти да и та мо на ђе се 
љу ди у по ха ба ним ка пу ти ма и под ка па ма ко је их шти те од успо ме на на си бир ску кли-
му, ода кле по ти чу. Јер њих нај ра ди је пу шта ју у рај, пра во са прог на нич ких ду ше ма на 
Кам чат ки, да се по сле све га, ов де, у не за ми сли во то плој кли ми огре ју. Гле дам он да 
наш раз ред европ ског гим на зи јал ства, а све што се он де до га ђа као да при па да рај ској 
ор га ни за ци ји, за сно ва ној на до са ди. Па то на ше сна тре ње под за ми шље ним смо кви-
ним гра на ма и у хла до ви ни исто та квих мит ских ке дро ва, јед но је тра ља во људ ско 
би ти са ње, ко је не во ди ни че му. За то што пре ма ра ју иду раз ли чи ти пу те ви, а одан де 
не ма ви ше ни ка квог из ла за. Та мо се за вр ша ва сва ки про грам и сва ки раз вој, то је јед-
на област без ика кве пер спек ти ве. Због то га ме оно ли ко пла ше рај ски усло ви у ко је 
ушли смо, се да ју ћи у сво је ска ми је, као у не ку ко нач ну, веч ну ку ћу. Иа ко бе смо иза-
бра ни ци сво га пле ме на, онај ма ли од ред ђа ка, из ву чен као коц ком, из дво је ни из гре-
шне људ ске ма се за на град ни бо ра вак у рај ском хо те лу и вр то ви ма по ред.

А све би се мо гло окре ну ти у не ком ве се ли јем прав цу, да то дру штван це у свој 
сво јој до са ди по но во окре не на за фр кан ци ју, да је дан ис по вр ти ко зна ода кле не ку 
бо цу, дру ги ко мад ко ба си це уви је не у но вин ски па пир – јер ко ба си ца без тог ума шће-
ног па пи ра ни је ни шта – од мах би се она глу па ва рај ска ле тар ги ја џа ба ле ба ро ша и 
згу би да на, са мих бож јих бес по сли ча ра, пре о бра ти ла у при зор из крч ме, та ко ђе вр ло 
уо би ча јен у људ ским усло ви ма. 

Већ сам рас по ред на ших клу па, оних ска ми ја у ко ји ма смо – на ги ње по ма ло на не-
што „крч ме но“ и ка фан ско, ми смо јед но по лу пи ја но дру штво око за ма за них сто ло ва 
на шег шко ло ва ња, где кра де мо бо гу да не, одво је ни од оста лог све та, а ка да ће до ћи тај 
мо ме нат да нас бир таш ухва ти за ја ку од ка пу та и из ба ци ван, то се не да пред ви де ти. 
Па док се ово не до го ди, раз ви ја се дра ма тур ги ја на ше суд би не, рај ско-ка фан ске, ал ко-
хо ли са ње оним тан ким зна њи ма, ко ја ли че на не пре вре ло ви но. Људ ски род ио на ко 
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је је дан пи ја ни род, чо век то је пи ја на жи во ти ња. Ко ја је из гу би ла сво ју гип кост и ве-
ли ки део вла сти те жи во тињ ске при бра но сти, као да је онај ле о пард и тај са мо свој ни 
ме двед по те гао из не ке фла ше. Ја сам хро ни чар те ал ко хо ли зи ра не хор де омек ша лих 
зве ри, ко ја ба у ља пре ко на ше пла не те. Они су до бро по те гли из фла ше сво га чо ве штва, 
па им је са да по треб но да се од те сво је опи је но сти че сти то рас тре зне.

Али од ових ипак по ти чу пи ја ни љу ди фи ло со фи је и ал ко хо ли зи ра ни на род пе сни-
ка. Та ко са овим са зна њем по сма трам сво ју са бра ћу, рас по ре ђе ну по на шем раз ре ду, 
као по не ка квој ка фа ни. Где је све у не ре ду, та ко ђе ка фан ском, ка ко по на шим оде ли ма, 
та ко у на шим ми сли ма, и уоп ште. До шли смо она мо у ка ко-та ко при стој ним окол но сти-
ма, а он да је по че ло то бес крај но се де ње под ка фан ским стро пом на шег на у ко ва ња, 
о то ме – ка ко и због че га би ти чо ве ком! У то ме про ћи ће нам мно ге го ди не, а ово са да 
ма ле ни је траг ове ка фе те ри је људ ске ра се и ње не ис так ну те прет ход ни це, уче нич ке, 
школ ске, гим на зиј ске.

33.

А шта да смо у на шем раз ре ду, птич јем, за са ди ли јед но др во? Он де где нам ни је 
ус пе ло да ис по ста ви мо ма ју шну чи сти ну, на ко јој би не ко ли ко љу ди из ве ло свој квар-
тет – вај кам се за што ни смо за са ди ли јед ну ли пу, иа ко не знам ка ко. Ја ово го во рим у 
мно жи ни, а то је по гре шно. Јер др во је мо ја соп стве на за ми сао не мам ни ка квих по-
ма га ча у то ме. У мо јој вла сти тој гла ви ис кли ја ло је оно из по да, он де, на сре ди ни, 
ода кле сам прет ход но мо рао да раз мак нем тих не ко ли ко клу па, да бар за пр ви мо ме-
нат ово што не ја ко се про мо ли ло из ме ђу да са ка, до би је ка кву-та кву ши ри ну. Па он да 
сма трам да сам то већ учи нио, иа ко на ме сту овог мог др ве та и да ље тра је гун гу ла 
мо јих са пле ме ни ка, гим на зиј ског на ро да јед ног гра да у Евро пи, где се оба вља она 
сва ко днев на гу жва уче нич ка, лу па ју ти ди вљи ста нов ни ци зе мље по по ду, не зна ју ћи 
да упра во он де, ис под њи хо вог хо да, ис под тог то по та њи хо вих ци пе ла јед на биљ ка 
по ку ша ва да про мо ли сво ју гла ву, као да је не ка кво људ ско би ће. По сма трам ово мо је 
ста бло – иа ко га ни ко не ви ди – јер из ње го ве суд би не ла га но учим што шта, што се 
мо жда и мо јих при ли ка ти че. Сма трам да су и људ ске при ли ке та ко ђе вр ло слич не 
овим, мо га др ве та, што би се по ка за ло ка да би се тај бож ји цвет из не на да по ја вио у 
на шем оде ље њу. Ко је за та ко не што ни је уоп ште пред ви ђе но, али ни ми мо гу ће ни смо 
он де би ли пред ви ђе ни, па смо се ипак та мо на шли. Јер про стор оног раз ре да јед на 
је ано ним на тво ре ви на ва зду ха, са мо овла шно огра ђе на зи до ви ма – она не ма пој ма 
ка кви ће се по је дин ци, у ви ду ње ног ста нов ни штва, он де на се ли ти. То је ствар слу ча ја. 
Због то га и ми слим ка ко би по ја ва јед ног др ве та мо гла да се збу де, уз све слу чај но сти 
ове при по ве сти. Сма трам да би се чак и школ ске вла сти мо ра ле по ми ри ти с та квим 
уде сом, јер ако се не што ова ко до го ди у том и том раз ре ду, те и те гим на зи је, мо гу ће 
да би се ово узе ло као при род но. Са мо што о мом др ве ту ни ко не зна ни шта, ни ти га 
ико оче ку је. Је ди но ја, ма кар и на кнад но, пла ни рам ње го во кли ја ње, као да оче ку јем 
по ста ње не ког но вог све та. Јер сма трам да са све том ни је све за вр ше но, па је по треб но 
још мно го то га да се он до пра ви. А у мо ме пр о гра му на ла зи се и то др во, ко је се про-
би ло из по да, иа ко ово још ни је би ло ла ко. Ве ру јем да би та зго да ишла у ко рист на шег 
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обра зо ва ња. За то што би др ве то ва по ја ва за ме ни ла на ше на у ко ва ње о биљ ка ма, ко је 
по ти че је ди но из књи га. Па уме сто да цр та мо по та бли ста бло, ко рен и гра не, све у 
по је ди ним сег мен ти ма и са мно го об ја шње ња са стра не, мо гли би сте осма тра ти ка ко 
овај бож ји створ ла га но ра сте из ме ђу нас, као да нам је ра ван. Сма трам да чо век ова-
ко тре ба да се од но си пре ма др ве ту, као пре ма се би рав ном. До кле год то мо же и док 
га др во сво јим ра стом нај зад не пре ма ши. Од та да би мо рао да има још ви ше уви ђав-
но сти пре ма овој по ја ви, а не са мо да се пен тра она мо ка ко би убрао још не зре лу 
шљи ву. За то за ми шљам јед ну ја бу ку ко ја би за пре ма ла чи та ву на шу учи о ни цу, за у зи-
ма ју ћи ско ро сва ки де лић пр о сто ра он де, а ми оста ли, је два да би смо пр о на шли ма ло 
ме ста, са би је ни уза зи до ве. Во лео бих да ви дим он да те на ше по на вљач ке ата ма не, 
шта би и ка ко би!

То ни је ни ка ква на сил нич ка сце на, ни ру жна, не го са мо на чин да уту ви мо зна чај те 
ја бу ке ко ја она мо ра ла би има ти у на шем жи во ту. Па за то тре ба да осе ти мо ње не го-
ле ме ди мен зи је, ско ро свет ске, и ону па жњу ко ју пре ма њој тре ба да осе ћа мо. За то 
што овај свет око ме не, школ ски, нај ви ше па жње осе ћа на се бе са ма, је дан ско ро ми-
зе ран раз ред ни свет, а на оста ло, што би кат кад би ла јед на ја бу ка, ру ме на у свом 
здра вљу и у свом све оп штем бо та нич ком зна њу, тај мој ма ле ни раз ред ни свет не ми-
сли уоп ште! Ми се пре ма ства ри ма, пред ме ти ма, и свем оста лом што у све ту по сто ји, 
по на ша мо као пре ма не ка квој ма њи ни, у зе мљи с пре те ра но раз ви је ним на ци о нал ним 
по но сом. Где оно што ва жи, од но си се са мо на тај ве ћин ски на род, а сва ког дру гог ко 
овом на ро ду не при па да, ни ко не же ли да ви ди. Па он да сва ко мо же да ба ци ту ја бу ку, 
као огри зак, у угао.

Он да ми слим да би уз др во до шле и пти це. Мо жда са мо јед на, али и то би би ло 
до вољ но! Је ди но да не ко отво ри про зор, ка ко би се та пти ца упу ти ла на пр ву гра ну 
на ше ја бу ке, про цве та ле ме ђу на ма, као да нам је у ро ду. Па не би ни при ме ти ла да се 
ово ста бло на ла зи на кри вом ме сту, ме ђу мно го ма ле них љу ди, са би је них у јед но оде-
ље ње, гим на зиј ско. Сва ки скуп љу ди јед но је кри во ме сто, по себ но за не ку пти цу, 
кат кад и за са ме љу де. Они су ти ко ји су кри ва ствар на овој зе мљи, и не ка вр ста по-
гре шке. А ка да их је, из ко зна ко јих раз ло га не где у ве ли ком бро ју, ова по гре шка се 
још по ве ћа ва. Ко смич ка гре шка у по ја ви чо ве ка не би би ла то ли ко при мет на ка да не 
би би ло оних оку пља ња, че му су љу ди ве о ма скло ни. Па ка да би свак за се бе бо ра вио 
у не кој сло бод ној ра штр ка но сти, при род на око ли на ово би под но си ла с мно го ма ње 
те шко ћа. Та ко са да ја ма мим ову сво ју, још не по зна ту пти цу, да се поп не на мо је др во, 
ко је та ко ђе по сто ји је ди но у мо јој гла ви. Где оно оба вља свој раст од да на до да на, 
ма ло по ма ло, а са мо ја гле дам у том прав цу, у онај пра зан про стор, као да сам ма ло 
си шао с ума. Па мо ја са бра ћа од не кад, про ба ју да осмо тре ку да ја то гле дам, и за што. 
Јер ми сле да ако и они упра ве свој по глед у истом прав цу да ће мо жда спа зи ти то исто. 
Ово је не мо гу ће. Јер ја сам за ми слио то др во, а не они. То је мо је ста бло, биљ ка мо је 
за ми сли. Не знам на ко га бих мо гао ра чу на ти у том по ду хва ту. Јер у чи та вој мо јој 
школ ској дру жби са мо је дан ма ле шни уче ник по ка зао је не ка кве сим па ти је пре ма 
ме ни, па ми је кат кад мах нуо сво јом ка пом пре ко учи о ни це, а ка ко ја на ове мор нар ске 
сиг на ле с дру ге стра не оке а на ни сам од го ва рао, ово се све ре ђе по на вља ло. 
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34.

Ох, ка ко би из гле дао тај наш школ ски крај, да је у ње му кат кад би ло но ћи, да се по 
ње го вим угло ви ма мо гло ску пи ти бар ма ло та ме! Уме сто то га, би ли смо осу ђе ни на ве-
чи то днев но све тло, и је дан дан ко ји је бес кра јан. Па он да са мо за ми шљам ка ко би по-
је ди ни зи до ви овог раз ре да из гле да ли кад до ђе ве чер ње вре ме и ка да днев на све тлост 
поч не ла га но да ве не. То би сва ка ко био та да не ка кав дру ги раз ред и је дан свет ко ји 
та ко ђе по сто ји, са мо што ни је наш. Чуд но је да на јед ном истом про сто ру мо же по сто-
ја ти не ка кав по став свет ски, ко ји нам је по знат, а он да, ма ло про ме не у осве тље њу све 
је но во, и ви ше ни шта од оног што нам је при па да ло ви ше ни је на ше. Као да свој вла сти-
ти по сед да ва ли смо у на по ли цу си ла ма ноћ ним и упра ви мра ка, ко ја јед но вре ме тре ба 
да рас по ла же свим што зна мо као сво је. Као да то ком ноћ них са ти тај дру ги на род тре-
ба да не гу је мо је не по сто је ће др во, и исто та ко из ми шље ну пти цу на ње му. Због то га и 
ма штам да је кад тад тре ба ло да се до хва тим ове ноћ не стра не на шег жи во та, из ко је 
смо би ли ис кљу че ни. То ком ко јих ча со ва све је он де би ло за кљу ча но и на ма ни је би ло 
при сту па. Као да се јед на про сто ри ја има очи сти ти и дез ин фи ко ва ти од бо ле сни ка, пре 
но што се пре пу сти дру гом на упо тре бу. То смо ми, да кле, ови бо ле сни ци, ко ји сва ко-
днев но за ку жи мо соп стве ни про стор сво јим бив ством, што ка сни је из и ску је пом но 
чи шће ње сва ког на шег тра га. Јер људ ско би ће стал но оста вља за со бом свој траг, ко ји 
је че сто ку жан. Па по ње му онај сле де ћи не тре ба да се упра вља, не го по не ком вла сти-
том пла ну. Отуд и ја, се де ћи у сво јој веч ној клу пи, не пре ста но сми шљам не ка кав соп-
стве ни план, ка ко да у том раз ре ду, птич јем, пре жи вим. Да се у овој оп штој кр ле ци мо јих 
ра них ја да оспо со бим за вла сти ти лет, ма кар ве о ма кра так. Све уда ра ју ћи кри ли ма у 
јед ну или дру гу стра ну те гај бе, па ка сни је опет мо рам да се ску пим на оној гран чи ци, 
учи ње ној та ко да ми из гле да као при род на. Јер це ла кон струк ци ја на шег раз ре да за ми-
шље на је та ко, да се на пр ви по глед чи ни као не што при род но, иа ко ни је. Да све у том 
про сто ру ли чи на оста ли жи вот, из ван, иа ко то је је дан са свим ве штач ки во лу мен, као 
не ка ква сли ка, раз ву че на на ви ше зи до ва, ко ја тре ба да при ка же пре део, по сто је ћи ко 
зна где. Јер ве ћи на ства ри у на шој око ли ни има не ка кву сво ју фор му, ко ја ме ђу тим ни је 
пра ва, не го је на, ко зна где све, по сто је ће пред ме те, на лик. Та ко и гло бус ко ји за у зи ма 
чи тав је дан угао, по ка зу је по сто је ћу зе мљу, са мо на не ком дру гом ме сту. Це ла је ствар 
у то ме да на ша око ли на при ка зу је по сто је ће ста ње људ ског жи во та, са мо се овај на ла зи 
не где дру где. Тај свет је да кле та мо, ко зна где, а код нас ње го ва је, вр ло пом но из ра ђе-
на, чак ве о ма ле па сли ка. Ми смо ста нов ни ци јед ног при ка за, гра ђа ни јед не сли ке, а не 
оног све та ко ји та сли ка пред ста вља. У то ме тре ба да про тек не наш жи вот, школ ски, и 
на ша раз ред на суд би на, да би се об у чи ли за бив ство у ве ли ком све ту, на ви ка ва ју ћи се 
на ње го вој ма ке ти. Па све што тре ба у ме ђу вре ме ну да оба ви мо, то је не ка ква ве жба и 
тре нинг, за оно што ка сни је мо же да уоп ште не до ђе. Јер ме ни ни ко не обе ћа ва да ће 
ово об у ча ва ње има ти не ка квог сми сла, за то што по сао у сле де ћем жи во ту ни ко ме још 
ни је за га ран то ван. По сто ји опа сност да, без об зи ра на сво је ква ли фи ка ци је, бу де мо 
од би је ни из оне го ле ме ма ну фак ту ре на до ла зе ћег вре ме на, јер мо же би ти мно го ма ње 
по тре бе за рад ни ци ма та мо. Људ ска вр ста на ла зи се пред твор ни цом вла сти тог жи-
во та, али хо ће ли та мо до би ти оче ки ва но ме сто, још је пот пу но не из ве сно.




