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БЕЗ И МЕ НА БО ЛЕСТ
Бу дим се. 
Ле жим на уском и твр дом ле жа ју. 
Бес по мо ћан.
По ла ко по кре ћем пр сте на ша ка ма и је два са ви јам и ис пру жам сто па ла. До бро је. 

Ни сам од у зет. Али ни сам у ста њу да се при диг нем. 
Све је чуд но бе ло уо ко ло.
Не знам где сам.
Ни ког око ме не.
При се ћам се, као кроз му тан сан, да сам не де љу да на по чет ком ју ла био са ђе дом 

у ку ћи сам. Ро ди те љи и брат су оти шли у Под го ри цу, да не што за вр ше у ку ћи ко ју смо 
та мо гра ди ли. Оста ви ли су ђе да и ме не. Да је дан дру гом по мог не мо. Да је дан дру гог 
чу ва мо. Мој за да так је био на бав ка хра не, а ђе дов да чу ва ку ћу. Ђе ду је би ло пре ко 
осам де сет го ди на, а ме ни тек осам на ест.

По ку ша вам да се ори јен ти шем. По кре ћем гла ву ле во и де сно, упр кос сла бо сти, 
ту пим бо ло ви ма и вр то гла ви ци. 

Уо ча вам да је ле жај по ста вљен на сре ди ни со бе, ко ја је сва у бе ло окре че на. 
Ле во од ме не је про зор. За тво рен. Са спу ште ним бе лим ро лет на ма. 
На су прот ном зи ду, у ћо шку, су вра та. Бе ла. Од вра та пре ма ме ни сто чић са две 

сто ли це. На сто чи ћу ни па пи ра, ни пик сле, ни би ло че га што би ми по мо гло да од го
нет нем где се на ла зим. 

На зи ду ис пред ме не ве ћи крст. Др вен, са бро ја ни цом пре ко ње га. Ви си не око 
осам де сет сан ти ме та ра. Руч но ра ђен, без ве ћих умет нич ких вред но сти. Ре као бих 
по клон од ср ца, пре све га. Нај вред ни ји по клон, да кле. Осим кр ста, на зи ду не по сто ји 
ни ка кав пред мет. 

Из над ме не са мо си ја ли ца. И то млеч на.
Опет то нем у сан и при се ћа ња: уна зад дватри да на при ме тио сам не ке чво ро ве 

на вра ту, без бол не, ко ји су се не ве ро ват но бр зо умно жа ва ли, го то во да су се из са та 
у сат сли ва ли низ врат. Уз то, стал но сам се пре зно ја вао и осе ћао да имам по ви ше ну 
тем пе ра ту ру, ма да је би ло спа р но ле то. То сам ту ма чио про прат ном ре ак ци јом на не
ку ин фек ци ју гр ла. За не ма ри вао сам сла бост и ма лак са лост. Ђед ме, уза луд, на го ва рао 
да ма ло од мо рим, да се при ми рим, да не из ла зим из ку ће. По ми њао је и од ла зак код 
ле ка ра.

У ствар ност, ако је то ствар ност, вра ћа ме не ки не раз го вет ни ша пат ис пред и ис под 
ле жа ја. Ис пред и ис под мо јих но гу. Уза луд се тру дим да раз у мем тај ујед на че ни ша пат, 
ко ји не пре ста је. Об у зи ма ју ме страх и не из ве сност. И да ље не мо гу да от кри јем где 
сам. Че му при па да ова бе ла со ба. От куд до пи ре овај не у мор ни ша пат. За бри ња ва ме.
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Не мо гу ду го одр жа ти буд но ста ње. Као кроз гу сту ма глу до пи ре до ме не сли ка са 
ло кал не утак ми це из ме ђу две ули це, на ко јој сам из гу био свест. Дру го ви из ули це тек 
су та да при ме ти ли уве ћа не лим фне жле зде на мом вра ту. Пам тим њи хов страх и за
бри ну тост. И ре чи јед ног од дру га ра – те би се не ви де кључ не ко сти од ото ка вра та. 
По мо гли су ми да до ђем ку ћи, због че га смо пре ки ну ли утак ми цу, што се, ина че, вр ло 
рет ко де ша ва ло.

При по врат ку из сна пи тао сам се ка ко то ни ко да по ку ца на вра та. Ни гре шком. 
Ни ко да се по ја ви. Ни ко да не што упи та. А чу дан ша пат не пре ста је. По чи ње да ме 
пла ши.

Исто ве че су се вра ти ли мо ји ро ди те љи из Под го ри це. Ве ро ват но их је ђед, већ 
ра ни је, по звао. Од био сам да исто ве че иде мо у хит ну по моћ. Сву ноћ сам пио не ке 
не у ку сне ча је ве и со ко ве. И гор ке та бле те.

За тво рен про зор ми је оне мо гу ћа вао да од ре дим до ба да на. Мо жда сам у до му 
здра вља, где ме је мај ка до ве ла на пре глед? 

А ако ни сам, где сам?
Се ћам се док то ро вог ли ца. По зна вао сам га. Не као па ци јент. Чуо сам да је мај ку 

пи тао има ли у на шој по ро ди ци или у ком ши лу ку ту бер ку ло зних бо ле сни ка. Мај ка је 
зна ла са мо то да сам као члан ло кал ног књи жев ног клу ба че сто од ла зио да чи там 
сти хо ве у оде ље њу за ту бер ку ло зу и плућ не бо ле сти бол ни це у Пе ћи. Уз бу ђе ње у 
ла бо ра то ри ји, то је по след ње че га се се ћам тог да на. Од ла ска до ра ди о ло шке слу жбе 
за пре глед плу ћа где ме је од ве ла, од но сно од не ла мај ка, не се ћам се. Мо жда не ког 
де та ља, али ни сам си гу ран. Доц ни је сам са знао да је ле кар ра ди о лог ре као да ни је у 
пи та њу ту бер ку ло за.

Бес по мо ћан, опет по ку ша вам да учи ним не ки по крет. Да се одиг нем од не у доб ног 
ле жа ја. Ма кар гла ву да ус пра вим. Од мо јих успо ре них и не моћ них по ку ша ја за шкри пао 
је ле жај. 

Ша пат је не на да но пре стао. Пре тво рио се у та јан ствен шум.
И на по кон. Ис пред ме не се по ја ви ла ча сна се стра. У го ди на ма мо је мај ке. Бле да. 

Ду гих пр сти ју. При шла ми је, ста ви ла длан на мо је че ло. Са оп шти ла ми је да се мо ли ла 
Го спо ду за мо је здра вље, јер су ми ре зул та ти кр ви би ли вр ло ло ши. За стра шу ју ћи, чак. 
Ле у ко ци ти, знао сам та да да су то бе ла крв на зрн ца за ду же на за од бра ну ор га ни зма, 
би ли су уве ћа ни петшест пу та, што ми ни шта по себ но ни је зна чи ло.

До бро је. 
Сад знам: у ла бо ра то ри ји сам до ма здра вља.
Жив сам, по ми слих. 
Ча сне се стре су, ина че, би ле за мо на ше не ме ди цин ске се стре, док то ри це, ла бо

рант ки ње и бол ни чар ке ко је су по ма га ле у пећ кој бол ни ци. Рас по ре ђи ва не су на нај
од го вор ни јим и нај те жим по сло ви ма, као и на та ко зва ним нај ри зич ни јим оде ље њи ма. 
На груд ном и ин фек тив ном оде ље њу су би ле у ве ћи ни. Жи ве ле су у бол ни ци, што је 
би ло по год но због њи хо вог де жур ста ва. И на чел ни ца Оде ље ња за ту бер ку ло зу би ла 
је ча сна се стра. Го то во у свим бол ни ца ма ме то хиј ских гра до ва би ло је ча сних се ста ра. 
По пут Кро ни но ве „ноћ не се стре“. Не се бич но и по жр тво ва но су ле чи ле и мо ли ле се 
за здра вље свих сво јих бо ле сни ка. Не за ви сно од на ци је и ве ро и спо ве сти. Мо ли ле су 
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се и за Ср бе и Цр но гор це (пра во слав це), и за Ал бан це (и ка то ли ке и му сли ма не) и за 
Ро ме (ко ји су би ли нај че шћи па ци јен ти за ра же ни ту бер ку ло зом). 

На ред них де се так да на ле жао сам код ку ће. Сва ко ју тро и ве че су ми па тро на жне 
се стре да ва ле ин јек ци је. 

Опо ра вљао сам се, али не ка ко су мо ји оче ки ва ли. На и ме, би вао сам све ја чи. На
но жио сам се. Имао сам до бар апе тит, ма да сам не вољ но јео не до вољ но пе че не из
ну три це, по са ве ту ле ка ра. Био сам све стан. Спа ла је тем пе ра ту ра. Спа вао сам до бро, 
чак и пре ви ше, као одој че. Али, би ло је про бле ма са пам ће њем, због че га су мо ји 
уку ћа ни вр те ли гла вом, за бри ну ти, че сто и плач љи ви. 

Пр вих се пет да на свог опо рав ка уоп ште не се ћам. По след ње што сам до бро упам
тио би ло је ли це док то ра, док се ли ца ча сне се стрела бо рант ки ње ни сам нај бо ље 
се ћао. Као кроз ма глу. Ла бо ра то риј ских се зи до ва од лич но се ћам. Све га пре то га сам 
се до бро се ћао. Са мо тих пет да на, као да је не ко, чим за спим, не у мор но бри сао сва ки 
прет ход ни до га ђај из мог пам ће ња.

На и ме, то ком да на, умо р ног, че сто ме је сан са вла да вао. Знао сам у триче ти ри 
на вра та да чи там исте но ви не. И да ко мен та ри шем исту вест по не ко ли ко пу та, а да 
ни сам знао да сам то већ про чи тао. Гле дао сам на те ле ви зо ру фуд бал ску утак ми цу 
на ше ре пре зен та ци је на Свет ском пр вен ству у Не мач кој, а по сле пр вог кра ћег сна 
то га ви ше ни сам био све стан. 

Уоп ште не пам тим ко ме је по се ћи вао од дру го ва и род би не. Не пам тим ни да ме 
је де вој ка оби ла зи ла. Све то сам на кнад но са знао. 

За ме не, та да, по сто ја ла је са мо са да шњост. Од бли ске про шло сти ни по ме на. Бу
дућ ност и да не по ми њем.

Отац је, по ре чи ма уку ћа на, до во дио ле ка ре у ко је је имао по ве ре ње. Сви су, ка жу, 
сум њи ча во вр те ли гла вом, али су се, на да ли да ће све би ти у ре ду. Узда ли се у мо ју 
мла дост и већ за по че ти опо ра вак. 

По сле тих пет да на, по чео сам да пам тим до га ђа је из ме ђу сво јих крат ко трај них 
днев них спа ва ња. Сви ма је лак ну ло. Је ди но су ме ни те шко об ја сни ли шта се све у ме
ђу вре ме ну зби ва ло. Про сто ни сам ве ро вао. Ка ко то да сам на ви јао за „пла ве“, а да се 
не се ћам ни јед ног де та ља те утак ми це. Ми слио сам да ни су хте ли да ме про бу де да 
гле дам утак ми цу.

Би ло ка ко би ло, то су ми би ли пр ви, али не и по след њи, да ни у жи во ту ко је ни сам 
упам тио. 

На кон де сет да на оти шао сам на кон тро лу код ле ка ра. Ово га пу те пе ши це. Опет, у 
прат њи мај ке. Био је за до во љан мо јим ста њем и из гле дом. Пи тао сам га ка ко се зо ве 
ова мо ја за ни мљи ва и ми стич на бо лест и хо ће ли се по но ви ти још ко ји пут. Од го вор 
је био уте шан, али и ни шта ма ње нео д ре ђен, та ко да ни је ис пу нио мо ју зна ти же љу. 

Ни ко ни је знао ка ко се зо ве мо ја бо лест.
Хтео сам да одем и до ча сне се стре, да јој се за хва лим за ону мо ли тву, да се уве ри 

у њен успех, али ми је ле кар ре као да тре нут но не ма ни ког у ла бо ра то ри ји. Не ки вер
ски пра зник је био тог да на.

Ка сни је ми је би ло не при јат но да је по се тим, јер ни сам јој до бро ни за пам тио лик. 
Ни име јој ни сам знао. Ка ко да је тра жим. За ми шљао сам ка ко се сво јој спа си те љи ци 
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обра ћам и пи там је где је ла бо рант ки њача сна се стра ко ју тра жим. Сти део сам се због 
то га. 

Ме ђу тим, по вре ме но сам се ње се ћао. Вре ме ни је ути ца ло на то. Пр во сам је звао 
„ма ти“, а ка сни је сам је осло вља вао „ма ти Те ре за“. 

Доц ни је сам за кљу чио или уми слио, ре кли би не ки, да ме „ма ти“ по вре ме но по се
ћу је. На и ме, од та да, јед ном го ди шње, евен ту ал но на дветри го ди не, де це ни ја ма сам 
то ком са мо јед ног да на до би јао вр ло ви со ку тем пе ра ту ру те ла са гро зни цом, дрх та
ви цом и ја ком гла во бо љом, због че га сам, не мо ћан, би вао при ну ђен да од ле жим чи
тав тај дан. Уз ча је ве и со ко ве. По не кад и са та бле та ма за оба ра ње тем пе ра ту ре. А већ 
на ред ног сам се да на бу дио на спа ван, пот пу но свеж и од мо ран, као да прет ход ног 
да на ни сам ни био бо ле стан. 

Уна зад де сет го ди на не до жи вља вам ви ше те из не над не јед но днев не ско ко ве тем
пе ра ту ре. 

По сле ду жег уза луд ног оче ки ва ња јед но днев не гро зни це и дрх та ви це, по чео сам 
да па лим све ћу „ма ти Те ре зи“. За по кој ду ше.

По чео сам и да обо ле вам од озбиљ ни јих бо ле сти не го што је би ла ова мо ја „без и
ме на бо лест“, за ко ју ни ле кар, ко ји ме је ле чио од ње, ни је знао ка ко се тач но зо ве, ни 
ка кав ће јој да љи ток би ти.

Не где у мом се ћа њу оста ла је „ма ти Те ре за“. 
Го ди на ма већ, ми слим (ве ру јем и на дам се), она ме гле да. Из гу жве на пи ја ци, не где 

са по след њег се ди шта у ау то бу су или са пла нин ског кр ша док се осве жа вам у во ди 
ја дран ској. И упор но је тра жим, окре ћем се, за гле дам. Че кам је.

Да је не за бо ра вим – то је је ди но што мо гу да учи ним за њу, без и ме ну.
По мо зи ми. По ме ни је. По ме ни је са да. И по сле ко нач не тач ке. 
Јер, мно го је у про шло сти без и ме ног и без и ме них.
Не ке од њих смо одав но за бо ра ви ли. 
На жа лост.


