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МИ СЛИ О СЕ ЗА НУ
Уко ли ко се же ли, мо же да се уста но ви ма њак тје ле сно сти; али ри јеч је о за о кру же-

но сти, вје ро ват но ду го го ди шњој по за ба вље но сти пред ме том. Онај, о ком са да го во-
рим, ду го је, на при мјер, по сма трао ове ко ли ко сва ки да шње то ли ко нео бич не пло до-
ве; уду бљи вао се у њи хов при зор, ко жу ко јом су би ли чвр сто за тег ну ти, у чуд ну спо-
кој ност њи хо вих би ћа, њи хов раз дра га ни, бли ста ви, до бро ћуд ни из глед. „Зар ни је 
го то во тра гич но”, мо ра да је го во рио се би, „што мо гу да не бу ду свје сни сво је ко ри-
сно сти и ље по те?” Он би во лио да им са оп шти, ули је, да им пре не се сво ју спо соб ност 
ми шље ња, јер их је жа лио због њи хо ве не спо соб но сти да ство ре пред ста ве о се би. 
Хо ћу ре ћи да сам уби је ђен да их је жа лио, а он да по но во са о сје ћао са са мим со бом, и 
да за ду го ни је знао пра ви раз лог то ме. И овај стол њак има сво ју осо бе ну ду шу, же лио 
је да уо бра жа ва, и сва ка та ква же ља би се за трен ока ис пу ни ла. Бли јед, би јел, за го-
нет но чист ле жао је ту: он му при ла зи, гу жва га. Ка ко са мо тка ни на до пу шта да бу де 
до так ну та, тач но као по же љи оног ко ји по се же за њом! Мо же се де си ти да јој се он 
обра ћа ри јеч ју: „Ожи ви!” При све му то ме не сми је се за бо ра ви ти да је имао вре ме на 
по треб ног за чуд но ва те огле де, вје жбе, вра го ла ста ис пи ти ва ња, про вје ре. Имао је 
сре ћу што је имао же ну ко јој је мо гао да пре пу сти, с нај ве ћим спо кој ством, сва ко днев-
не бри ге, одр жа ва ње ку ће итд. Пре ма њој се из гле да оп хо дио као пре ма ве ли ком, 
ли је пом цви је ту ко ји ни кад ни је отво рио сво је ла ти це, ча ши цу, да би ис по љио не за-
до вољ ство. Ах, овај цви јет, чу вао је за се бе, све што му на ње му ни је при ја ло; би ла је 
она, ка жем се би, јед но пра во чу до при бра но сти; под но се ћи на стра но сти и не по ко ле-
бљи во сти свог му жа, ли чи ла је на ан ђе ла. По сљед ње су за њу би ле за ча ра ни дво рац, 
ко ји му је пре пу сти ла, одо бри ла, у ко ји ни с нај ма њим на го вје шта јем ни је за ла зи ла, 
ко ји је ни по да шта ва ла, али уз то и по што ва ла. У том по гле ду је же ље ла ре ћи: то су 
ства ри ко је ме се не ти чу. Не сум њи во је због то га, јер се ни кад ни је оба зи ра ла на „дје-
ти ња ри је” свог жи вот ног са пут ни ка, ка ко би јој се по не кад чи ни ли ње го ви на по ри, 
по сје до ва ла ху ма ност, та ко ре ћи такт. Са ти ма и да ни ма он је стре мио то ме да са мо ра-
зу мљи во учи ни не ра зу мљи вим, да за оно ла ко појм љи во про на ђе основ нео бја шњи во-
сти. С вре ме ном је до био вре ба ју ће очи од то ли ко пре ци зног ту ма ра ња око обри са, 
ко ји су за ње га по ста ли гра ни це не чег ми сте ри о зног. То ком ци је лог свог мир ног жи-
во та во дио је не чуј ну и, чо вјек би био у ис ку ше њу ре ћи, пле ме ни ту бор бу да на пра ви 
пла ни но ви тост – та ко би мо жда мо гао да гла си пе ри фра стич ки из раз – окви ра. Сми сао 
је у то ме што, на при мјер, је дан пре дио за хва љу ју ћи пла ни ни по ста је ве ћи и бо га ти ји. 
Ње го ва же на је очи глед но че сто по ку ша ва ла да га по кре не, из ву че из че ме ра ове 
го то во из вје сно бе сми сле не бор бе, да не куд от пу ту ју, да не ис тра ја ва на јед ном те 
истом, да не огре зне у ту јед но лич ност. Он би од го во рио: „Ве о ма ра до! Сми јем ли те за-
мо ли ти да ми од мах спа ку јеш нео п ход но?” Она би то ура ди ла, али он не би от пу то вао, 
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оста јао би, то јест, пу то вао, из но ва кру жио око ру бо ва ти је ла ко ја је пре цр та вао, ли-
ков но по но во ус по ста вљао, а она би оно што је с нај ве ћом па жњом спа ко ва ла, с истом 
уз др жа но шћу и бла го за ми шље но по но во ва ди ла из ко фе ра или ко ша ре, и све што је 
овај са њар уви јек из но ва под мла ђи вао оста ја ло би по ста ром. Не сми је мо смет ну ти 
с ума ту нео бич ну ствар да је сво ју же ну по сма трао као да је би ла во ће на стол ња ку. 
За ње га су обри си, кон ту ре ње го ве же не би ле оно нај јед но став ни је, да кле ипак оно 
ком пли ко ва но, баш као што је то би ло код цви је ћа, ча ша, та њи ра, но же ва, ви љу шки, 
стол ња ка, во ћа и шо љи ца и ибри ка за ка фу. Ко мад ма сла ца био је за ње га јед на ко 
зна ча јан као бла га ис ту ре ност ко ју је опа зио на оде жди сво је же не. Ов дје сам свје стан 
свог не пот пу ног из ра жа ва ња, али же лио бих да ми слим да ипак мо гу да бу дем схва-
ћен, шта ви ше бо ље и ду бље, због ова кве не спрем но сти, гдје тре пе ре свје тло сни ефек-
ти, иа ко у на че лу, ра зу ми је се, оспо ра вам сва ку ко ле бљи вост. Он је и да ље био она 
вр ста ате љеј ске при ро де ко ја се са ста ја ли шта по ро ди це или отаџ би не мо гла по би ја-
ти. Го то во да се мо же по вје ро ва ти да је био „Ази јат”. Зар ни је Ази ја за ви чај умјет но сти, 
ду хов но сти, нај ве ћег за ми сли вог лук су за? Сма тра ти га за чо вје ка ко ји ни је био је шан 
вје ро ват но би би ла гре шка. Во ће је јео исто та ко ра до као што га је про у ча вао; шун ку 
је сма трао уку сном као што је фор му и бо ју сма трао „ча роб ни ма”, а по ја ву „фе но ме-
нал ном”. Ка да је пио ви но, ди вио се чи ње ни ци уго де у усти ма, чи ја се ка рак те ри стич-
ност до и ста не сми је пре у ве ли ча ва ти. Он је и ви но, уо ста лом, пре но сио у под руч је 
ли ков ног. При зи вао је цви је ће на па пи ру, та ко да су свим сво јим биљ ним по ви ја њи ма 
на ње му треп та ли, ли ко ва ли, сми ја ли се; чи ни ло му се да је из ра жа вао ти је ло цви је ћа, 
дух тај но ви тог у не ра зу мљи во сти по себ но сте че ног. Све што је до хва тио спо ји ло се, 
и ако вје ру је мо да сми је мо да го во ри мо о ње го вој му зи кал но сти, он да она из ви ре из 
пу но ће ње го вог за па жа ња, и то га што је од сва ког пред ме та тра жио са гла сност да му 
обје ло да ни су шти ну, а по нај ви ше из то га што је и ве ли ко и ма ло смје стио у исти „храм”. 
Оно што је про ма трао по ста ло би зна чај но, а оно што је уоб ли чио гле да ло га је као да 
је би ло срећ но, а та ко и нас да нас гле да. С пра вом се мо же утвр ди ти да је он нај оп се жни-
је ис ко ри стио, гра ни че ћи се с не у мор но шћу, гип кост и по слу шност сво јих ру ку.
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(Са не мач ког пре вео Ми ло ван Но ва ко вић)




