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ПА У ЧИ НЕ СВЕ ДО ЧЕ
Вред ни ли су па у ко ви! А ка ко тек зна ју где тре ба да пле ту да би раз от кри ли на пу-

ште ност! Они скри ва ју сво је пле ти во ме ђу но га ма јед не сто ли це – про пуст оно га ко ји 
чи сти – или по угло ви ма ду гог ход нич ког зи да – зар ни ко не ди же по глед док бри ше 
пра ши ну? – и, ето...

На и шла сам на па у чи не и њи хов згу сну ти рас по ред ме је на вео на по ми сао да су већ 
по о дав но та мо. Њи хо во при су ство и не тре ба да чу ди: ку ћа је за и ста по лу на пу ште на.

Већ го ди на ма не ма оних ко ји су у њој жи ве ли, а онај ко ји је био по зван да не што 
пре ду зме са не крет ни ном у на сле ђе ни ка ко да пре ло ми – та ко ђе већ го ди на ма – шта 
му је учи ни ти. Да је из нај ми, не. Да је про да, још ма ње. А да је ис пра зни, ка ко? Оних 
не ко ли ко пу та ка да је по ку шао да се по за ба ви ти ме, за стао би већ при раз ме ра ма 
та квог по ду хва та. Па ипак, по чео је да пре гле да: јед ну по ли цу, јед ну фи о ку, је дан сто...

Пред ме ти су му се обра ћа ли. Она фо то гра фи ја, онај па пир, она сли ка... Све је та ко 
пу но се ћа ња, та ко ис пу ње но по ро дич ним се ћа њи ма... на ко ји на чин при сту пи ти тој 
при чи?

На при мер, ова фо то гра фи ја: три да ме об у че не у скла ду са мо дом пр ве по ло ви не 
20. ве ка, за ру ку др же два де ча ка, са стра не сто ји му шка рац. Се ћа ња на ви ру:

То је по след ња за јед нич ка фо то гра фи ја пре не го што су нас раз дво ји ли не ми ло срд ни 
хи ро ви Шпан ског гра ђан ског ра та. Па се при се ћа да ље: Ми смо оста ли са Тет ки ца ма; 
мај ка и отац су оти шли у дру ги град, ни смо зна ли хо ће мо ли се по но во ви де ти... Не се ћам 
се баш нај ја сни је ка ко смо нај зад ус пе ли да от пу ту је мо за Аме ри ку.

Рат је по ро ди цу раз дво јио три ме се ца из ме ђу Ма јор ке и Ба р се ло не.
На овој дру гој фо то гра фи ји: мај ка и нас дво ји ца, срећ ни тре ну ци пред сам рат – на-

ста вља се ћа ње.
Шта још скри ва ју па у чи не? По ла ко от кри вам...
Школ ске све ске из вре ме на ка да су ње го ва ма ти и ње не две се стре бли зна ки ње 

ишле у основ ну, бес пре ко ран кра сно пис, ве жбе из не мач ког је зи ка што су га учи ле још 
та да ка да је на ста ва у тој шко ли би ла на нај бо љем гла су... Књи ге кла си ка, књи ге на 
ка та лон ском, на ен гле ском, на не мач ком... Књи ге ко је је пре во ди ла јед на од Тет ки ца, 
а обе су ди пло ми ра ле би о хе ми ју. Цр те жи ње го ве мај ке. Из ве зе ни ми љеи. Сер ви си за 
чај... Ве ли ко плат но на ко јем се ви ди град Бар се ло на.

Вре ме от ку ца ва са сва ке ства ри, и све оне ука зу ју на из у зет но вас пи та ње, на те мељ-
но обра зо ва ње, на не ствар ну ла ко ћу уред но сти.

Ме ђу па пи ри ма за пре та ним по тим фи о ка ма, још је дан све док, све док о оску ди ци 
то ком ра та: је дан бон за че ти ри кром пи ра и ли тар мле ка...

Деч јим ру ко пи сом, на по ле ђи ни пи ше: „Рат ни је игра.“
Ва тро мет се пре тво рио у бом бар до ва ње.
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Ми смо то про жи ве ли у ра ном де тињ ству – као да чу јем не ка да шњег де ча ка.
Ка да ли је исто ри ја из ме ни ла при чу ове по ро ди це, пи та ла сам се.
Пи смо, на пи са но знат но ка сни је из ар ген тин ског гра да Кор до ба сво јим тет ка ма у 

Бу е нос Ај ре су, по све до чу је на свој на чин: и ства ри има ју свој жи вот, тај жи вот је по-
ве зан са на шим, оту да по тре ба да их све до ву че мо, да са њи ма по не се мо бар не што 
од оно га што смо оста вља ли та мо.

Ка ко и да не бу де те шко ре ши ти се тих ста ру ди ја што још увек на ста њу ју ку ћу Тет ки ца?
На по кон, бу ду ћи на след ни ци од лу чу ју да по сту пе уме сто ње га и, по што су пре у-

зе ли све што се пре у зе ти мо гло, ста ве на про да ју не по крет ност чи је је одр жа ва ње већ 
озбиљ но пре ти ло укуп ном бу џе ту те ку ће по ро ди це.

Пре ко ње го вих чла но ва са зна ла сам те и још мно ге по је ди но сти из те по ро дич не 
при че. Са зна ла сам, та ко, да су се пу ту ју ћи одво је но из Бар се ло не до Ту лу за, па по том 
до Бор доа, 1938. укр ца ли на брод за Ар ген ти ну, где је отац имао при ја те ље.

Ред је са да на ме не, обич ну слу жбе ни цу аген ци је за не крет ни не, да од лу чим ку да 
са свим тим.

На рав но да ни ти љу ди, а ни њи хо ве ства ри, не ма ју ве зе са мо јим лич ним жи во том. 
Но, све јед но се пи там за вред не па у ко ве ко ји су ис пле ли то ли ко па у чи на да пре кри ва ју 
го то во цео про стор пред со бља, тр пе за ри је, рад не со бе, спа ва ћих со ба; цео про стор 
око спи рал ног сте пе ни шта ко је во ди ка оном со бич ку на спра ту и још јед ном по моћ-
ном ку па ти лу; цео про стор оба бал ко на...

Ма ле ни па у ко ви је су се на жи ве ли при ча свих ових го ди на!
Ти ши на и не по мич ност би ле су њи хо во окру же ње. А тај је зик до ме не до пи ре ре-

чи ти је не го све те фо то гра фи је, та пи сма, те уља не сли ке или шо љи це за чај...
Ни сам не ки љу би тељ ан ти кви те та. Ра ди је ћу по зва ти ан ти ква ра па не ка од не се све.
Па у чи не ко је су са чу ва ле ову при чу и ко је се сад ме ни пак обра ћа ју, не ста ће јед ним 

за ма хом пе ру шке, а ја не ћу до зна ти оста так при че иза њих.
Ку да иду при че ко је па у чи не чу ва ју, ако их ни ко и не пи та? Је сам ли ре кла да ука-

зу ју на на пу ште ност?
Па жњу ми при вла чи сан дук ко ји је јед на па у чи на „за пе ча ти ла“. Због то га мо рам 

ма ло да се на пре жем ка ко бих га отво ри ла. У ње му на ла зим лист па пи ра. По ди жем га 
и чи там: то су ре цеп ти за ка та лон ску ри бљу чор бу su qu et de pe ix и за ка та лон ски де серт 
cre ma ca ta la na, уз ко је сто ји на по ме на: „за про сла ву на шег 101. ро ђен да на“.

Тет ке бли зна ки ње су по жи ве ле за јед но и ви ше од сто го ди на, али та про сла ва ви ше 
ни је за јед нич ки одр жа на.

Ова па у чи на... ова па у чи на... не ука зу је на на пу ште ност: она је ухва ти ла жи вот... 
ухва ти ла га је као му ву.

(Са шпан ског пре ве ла Сил ви ја Мо нр ос Сто ја ко вић)
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