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Једноставно или компликовано

Би ла је то бе ла јед но спрат ни ца. Де ло ва ла је про сто, без ика квих укра са, а ипак 
бо га то и то зна чи да је са ма за се бе би ла украс. Пла нин ска ку ћа, мо гао бих ре ћи и 
алп ска ку ћа са пр вих об ро на ка Ал па, иако је крај у сред њој Аустри ји. И са мо за то 
што сам на пра гу ку ће То ма са Бер нхар да про вео не ко ли ко ча со ва из ме ђу сво је вр сног 
оча ја и по ле та мо гао бих го то во ре ћи да сам ње гов при вр же ник. Ку ца ли смо му на 
вра та, пред ња, зад ња, ба ца ли ка мен чи ће на про зор ска ок на, зва ли га гла сно, мр мља-
ли на бр зи ну сро че не мо ли тве, али он се ни је по ја вљи вао. Ни је би ло гла са ко ји би 
нас по звао да уђе мо ни ти гла са ко ји би тра жио да се уда љи мо. Мо ра да су уса мље-
ног уку ћа ни на сва та на ша ба ја ња уз не ми ра ва ла, ма да из ку ће ни је до нас до пи рао 
ни ка кав знак би ло ка квог не ми ра. То мас Б. је не сум њи во био код ку ће. На то је ука-
зи вао и цр ни мер це дес пар ки ран на при ла зном пу ту, али још је био уве ли ко дан, 
ма да смо би ли бли же ве че ри не го по дне ву, и сун це је оба сја ва ло ауто, па сам, ба рем 
ја, уоча вао да ауто ни је црн, јер од бле сци су би ли не сум њи во зе ле ни, она ко див но 
зе ле ни, па се за тај мер це дес пре мо же ре ћи да је био там но зе лен, ни по што црн. О 
то ме да је То мас Б. био код ку ће мо гли смо да за кљу чи мо, чак и да за не ма ри мо там но-
зе ле на ко ла, и по хр пи све жих из да ња фран цу ских, не мач ких и аустриј ских но ви на 
ко ја је ле жа ла на клу пи ис пред ку ће. По ви дљи вој по гу жва но сти и ис пре ту ра но сти 
стра ни ца би ло је очи глед но да су но ви не пре ли ста ва не и ве ро ват но чи та не ко ли ко 
ју трос, а То мас Б. ни је био не ко, сма трао сам, ко би се би до зво лио да му про ђе дан без 
узи ма ња но ви на у ру ке. Же ле ли смо да му по ста ви мо не ка су штин ска пи та ња. Обе 
мо је ита ли јан ске при ја те љи це с не мач ког те ча ја хте ле су да га му че рас пи ти ва њем о 
Кан ту и Вит ген штај ну. Мо ја на ме ра је би ла скром ни ја и мо је пр во пи та ње би се ти ца-
ло не до у ми це у по гле ду ком по зи ци је, на и ме ка ко ком по но ва ти исти ну, јед но став но 
или ком пли ко ва но. Украт ко, нас тро је смо би ли у за се ди пред ку ћом, и ли чи ли се би 
на по се ти о це зо о ло шког вр та ко ји пред ка ве зом стр пљи во по ку ша ва ју да при зо ву 
рет ку жи во ти њу да се по ја ви. На по слет ку смо од у ста ли од вре ба ња и сми шља ња 
сво јих пи та ња. Оста ли смо без од го во ра на њих, и то је би ло, кад раз ми слим, бо ља 
ва ри јан та не го да нам је То мас Б. од го во рио. Бе сне ли смо због ње го ве над ме но сти, 
за ви тла ва ли се на ра чун ње го ве сти дљи во сти, иако он ни ма ло ни је над мен ни ти сти-
дљив. Не ка ко сам знао да је он ли шен та квих емо ци ја. Ми слим да је нај бо ље да се 
вра ти мо у Салц бург, ре као сам де вој ка ма. Са ра и Ро бер та сло жи ле су се са мном. И 
та ко смо оти шли из Ол сдор фа. Ку ћа То ма са Б. око ко је смо то ли ко вре ме на об и гра-
ва ли оста ла је за на ма. На цр тао сам је у све сци, за успо ме ну.
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Са ру и Ро бер ту сам упо знао у Ге те о вом ин сти ту ту на до мак Мин хе ну. Учи ли смо 
не мач ки је зик. На од мо ру из ме ђу ча со ва са ме су ми при шле, пип ка ле ме по ру ка ма и 
ра ме ни ма, ди ве ћи се мом де бе лом џем пе ру. Џем пер је био зла ти бор ски. Прет ход не 
го ди не сам га ку пио на Та ри где сам бо ра вио у не ком за во ду за мр ша вље ње. Њих 
две, сту дент ки ње фи ло зо фи је, као да су се так ми чи ле ко ја ће ви ше да обо жа ва мој 
џем пер. Та кав ни кад ни су ви де ле. Та кав се не мо же ку пи ти у Ита ли ји. Тра жи ле су од 
ме не да га про ба ју. Кад сам са знао шта сту ди ра ју, од мах сам им спо ме нуо Га да ме ра и 
ње го ву Исти ну и ме то ду. Зна ле су. Збли жи ли смо се, за јед но смо ишли на ру чак, а 
уве че у се о ску го сти о ни цу на пи во. Ше та ли смо окол ним ду бра ва ма. По че ли смо и 
да раз ме њу је мо за гр ља је и по љуп це. По не кад би и пре спа ва ле код ме не. Аме ри ка нац 
из Ко нек ти ка та, а ко ји је ста но вао у ис тој ку ћи у ко јој и ја и та ко ђе по ха ђао не мач ки 
те чај као и ми, ре као нам је да ви ше не мо же да нас раз ли ку је, јер смо Са ра, Ро бер та 
и ја по ста ја ли, по сле да но ноћ ног дру же ња, све ви ше ме ђу соб но на лик. Са Аме ри-
кан цем сам од ла зио у обли жњу про те стант ску цр кву, ко ја ме је фа сци ни ра ла сво јим 
мо дер ним ар хи тек тон ским из гле дом, и че сто смо раз го ва ра ли о то ме ка ко сва ко-
днев но ко му ни ци ра ти с Бо гом. Ни сам га оба ве стио да сам ате и ста. Ни сам хтео да се 
од рек нем на ших за јед нич ких по се та хра му.

Ге те ов ин сти тут је ор га ни зо вао екс кур зи ју за Салц бург. Кре ну ли смо ауто бу сом 
ра но из ју тра. У Салц бур гу, Са ра и Ро бер та су на из ме нич но но си ле мој џем пер. Је ли 
смо пе че но ке сте ње. Док смо ишли јед ним од др во ре да ко ји вам го во ре све о гра ду, 
при ме тио сам да је шу шта ње ли шћа у Салц бур гу у је сен пра ва кла вир ска му зи ка, а 
Ита ли јан ке су без ма ло за клик та ле Mar ro ni, mar ro ni, cal di i mar ro ni. Не ма сум ње да су 
под јед на ко обо жа ва ле вру ће ке сте ње и мој џем пер. Ро бер та је уз дах ну ла и че жњи во 
про ша пу та ла: вру ће пе че ни ке сте но ви с цр ве ним ви ном. Са ра је до да ла: с по мо ран џа
ма и ур ма ма! Цео дан је био пред на ма, а у под не смо от кри ли да ће у салц бур шком 
по зо ри шту те ве че ри би ти пре ми јер но игран ко мад Има ну ел Кант. Ита ли јан ке су ре-
кле да то ни ка ко не сме мо да про пу сти мо. У по зо ри шном про гра му смо про чи та ли о 
че му је у тој ко ме ди ји реч. Кант ко ји ни кад ни је на пу штао сво је род но ме сто пу ту је у 
Њу јорк лук су зним па ро бро дом. Тре ба на уни вер зи те ту Ко лум би ја да при ми по ча сни 
док то рат. Та мо је, у Њу јор ку, и ле кар ко ји је пр ви са вла дао хи ру ру шку тех ни ку по мо-
ћу ко је Кант мо же да бу де спа сен пот пу ног сле пи ла. Због ка та рак те све сла би је ви ди, 
али уз ње га је па па гај Фриц ко ји сва ње го ва пре да ва ња зна на па мет и уме теч но да их 
из го во ри. Ту је и Кан то ва же на, иако се Кант ни кад ни је же нио. Про чи та ли смо и да је 
пи сац ко ма да на ста њен у Ол сдор фу. Дон де ни је би ло ни сат вре ме на ауто бу ске во жње. 
Ис по ста ви ло се да ку ћа и ни је у са мом ме сту не го ма ло из ван ме ста. Ка сни је сам раз-
ми шљао о то ме, али не пре ви ше, и по ми слио сам да је у ре ду што је ку ћа из ме ште на, 
јер је ста но ва ње при лич но ва жна ствар, а би ти из ван ме ста не ка ко још по не што до-
да је при ро ди од су ства или при су ства вла сни ка те из ме ште не ку ће.

Код ку ће То ма са Б. су ви ше смо се за др жа ли и на пре ми је ру ни смо сти гли на вре-
ме. За то сам ја ку пио ро ман Kor rek tur, за сно ван на жи во ту Лу дви га Вит ген штај на, и ни-
сам с ро ма ном пре ки дао све вре ме пу та до ку ће, упр кос то ме што су ме Са ра и Ро бер та 
че сто го ли ца ле и штип ка ле. На ста вио сам да га чи там и у по сте љи, до ју тра. Ву не ни 
џем пер сам, да бо ме, по кло нио... По клон ко ји сам до био од Са ре и Ро бер те био је дра-
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го це ни ји од џем пе ра. То мас Б. ме је на у чио не мач ком из ра зу за та ко зва ну си ву оч ну 
мре ну од ко је је био обо лео ње гов Кант: Gra uen Star. На у чио ме је и да из град ња са-
вр ше не ку ће за вр ша ва смр ћу. А кад се су о чи мо са смр ћу, све оста ло је сме шно.

2 
Као да се не се ћам све га че га би тре ба ло да се сетим

Све је јед но став но и ни шта се не до га ђа. Кад је сло же но јед но став но и кад је јед но
став но сло же но, до га ђа ји су до га ђа ји, ни јед но став ни ни сло же ни. Не знам шта о то ме 
да ка жем оно ме ко ме о то ме пи та.3

Ве ру јем да сам ско ро це лу 1982. го ди ну про вео у Не мач кој, по гла ви то у не ком за-
ба че ном се лу у Ба вар ској (по дру ги пут у истом, јер сам три го ди не ра ни је у ње му већ 
бо ра вио ме сец или два), и је два да се иче га по у зда но се ћам шта се зби ва ло у Ју го-
сла ви ји. По сло ве за ча со пис, где сам ра дио као уред ник (то ни по што не за бо ра вљам, 
мо жда и за то што је тај ча со пис у ме ђу вре ме ну уга шен не чи јом зло во љом), од ра дио 
сам уна пред. По том је тре ба ло да идем у Аме ри ку, у не ки књи жев ни цен тар у Ајо ви, али 
на по слет ку та мо ни сам оти шао, јер су ме у Бе о гра ду јед ног ју тра ухап си ли. До шли су 
из Др жав не без бед но сти код ме не у ра ну зо ру и од ве ли ме. Мо же те ли ми ре ћи за-
што ме хап си те, пи тао сам. Све ћу са зна ти бла го вре ме но, од вра ти ли су. Кад је то бла-
го вре ме но? Па кад бу деш на без бед ном ме сту. Где је то? Код нас, а где би дру где? Ни 
зу бе ни сам опрао, ни чет ки цу ни сам по нео, ни умио се ни сам, очи су ми кр ме љи ве, 
ко са раш чу па на, за мном су оста ли же на и де те. Та ко и мо ра да бу де кад је у пи та њу 
без бед ност др жа ве, за кљу чи ли су не стр пљи во наш раз го вор у ауту чи ја је бо ја би ла 
бо ја мла дог гра шка. Доц ни је ћу ипак са зна ти да по сто ји раз лог мом хап ше њу. Об ја вио 
сам пе сме свог при ја те ља ко је су на вод но упе ре не про тив та да већ по кој ног Пред-
сед ни ка. Мо рао сам да пот пи шем из ја ву, а при зна јем да је она са гла сна ре чи ма ко је 
сам из го во рио ислед ни ци ма, да сам ја је ди ни од го во ран. Они су ре кли да сам крив. 
Ако је об ја вљи ва ти по е зи ју кри ви ца, он да сам крив. Не ма у ме ни ни нај ма ње не ви но-
сти. Ис пи ти ва ли су ме дан и ноћ. Хле ба ми ни су да ва ли, са мо во де два пут. Тра жи ли су 
да ис по ве дим све сво је гре хе. Оче ки вао сам да ћу до би ти и на лог да се по ка јем, ма да 
се ја ни сам ни ма ло ка јао, јер сви мо ји гре си су део мог жи во та. Без гре ха ме не би би ло. 
Ме ђу тим, ни су тра жи ли ни ка кво ка ја ње од ме не. Од у зе ли су ми са мо не ке књи ге и 
не ке ча со пи се, па ми чак и да ли по твр ду за то. Ваљ да то што су ми од у зе ли још и да нас 
обо га ћу је њи хо ву би бли о те ку у по дру му. По сле све га, из ба ци ли су ме на ули цу и ја 
сам пе шке про шао по пре ко Бе о гра да, па сам се, шу ња ју ћи се кроз ули чи це и ба ште, 
пре ко те ра са и кро во ва, до че пао свог пот кро вља, ис ко пао свој ста ри па сош, на ко ји 
је по ли ци ја за бо ра ви ла, пре бро јао сво ју скром ну уште ђе ви ну и на пу стио по ро ди цу 
и зе мљу. Ауто бу си ма и во зо ви ма, оти шао сам у ба вар ска бр да.

Сле де ће го ди не сам се вра тио, али ни да нас не знам да ли сам се вра тио у исту зе мљу 
и да ли је по ро ди ца ко ју сам оста вио иста по ро ди ца ко ју сам за те као. Убр зо се та зе мља 
рас па ла. Рас па ла се и мо ја по ро ди ца. Ко ли ко год ме бо ле ло, не жа лим. До га ђа се.

3 А пи тао ме је Ми лен ко Па јић.
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3 
По но во смо на пад ну ти

Но ћас сам чуо да су, без прет ход ног упо зо ре ња, не при ја тељ ске сна ге ушле на на шу 
те ри то ри ју си мул та ном ак ци јом коп не них од ре да на по те зу Ди кил–Ми дил, мор на-
рич ким ам фи би ја ма по ре ка ма А и Б, и ва зду шним де сан том бес пи лот них ле те ли ца с 
по ноћ ног не ба над Бе о гра дом. Из не над на ак ци ја обез бе ди ла је не при ја те љу при лич-
ну пред ност и он са да кон тро ли ше де ве де сет се дам про цен та те ри то ри је. То мас Б. ми 
је то ре као рав ним гла сом у тре нут ку кад смо из ла зи ли из Кру шев ца где смо пре но-
ћи ли и пе шке се за пу ти ли у све ту Мој сињ ску го ру да би смо, све док не пад не мрак, 
об и шли што ви ше ма на сти ра ра се ја них по том сре ди шту Бал ка на. Иако је То мас Б. 
ро дом из Аустри је, ко ју во ли а не под но си, ова мо је до шао из Ри ма где бо ра ви већ 
ви ше од го ди ну да на. Мо гли би смо да раз го ва ра мо на фран цу ском је зи ку, али он ми 
се све вре ме обра ћа на не мач ком, а ја ње му на срп ском, и та ко се, ре као бих, ла ко и 
бес пре кор но спо ра зу ме ва мо као да се слу жи мо не ким оп ште ра зу мљи вим пра је зи-
ком чи је се не ме ре чи раз го вет но мо гу ослу шну ти у му ње ви тим за тиш ји ма из ме ђу 
из го во ре них не мач ких и срп ских. Кад сам му у на шој пре пи сци уз гред спо ме нуо 
Мој сињ ску го ру, сме ста ме је по звао и на ја вио да до ла зи. Али, у тој го ри мо жда ви ше 
ни је дан ма на стир ни је остао од пре ко се дам де сет ко ли ко их је не кад би ло. Све јед но, 
од вра тио је, ко ли ко год он био за гри жљи ви пе си ми ста, нај цр њи пе си ми ста, по дру гу-
ју ћи се сва кој на ди, и то увек осно ва но, јер се и ја сла жем с њим да за ве ћи ну ства ри 
у све ту на де не ма. Све јед но, на ћи ће мо их, ре као је су во, чак и ако су у зе мљу про па-
ли, сру ше ни, по па ље ни, не ки траг мо ра да је остао. Хо да ча сти ће мо на не ви дљи ва 
ме ста.

Ја то ни сам чуо, за бе зек ну то сам про мр мљао, мо ра да дов де та вој ска још ни је сти-
гла. Би ло је про лећ но ју тро и нас дво ји ца, док смо за ла зи ли у шу му, би ли смо са ми. 
Ме ђу тим, у пред гра ђу, ми мо и шли смо се с не ко ли ко ра но ра ни ла ца у ко је сам се за гле-
дао, а сад се при се ћам да ми ни нај ма ње ни су де ло ва ли не спо кој но. Ни на њи хо вом 
ли цу, ни у њи хо вом ко ра ку, ни ма ло не ког гр ча, баш ни че га што би ода ва ло да не што 
зна ју о на па ду. И ка ко то па сад на пад ну ти смо, и да је не при ја тељ већ за у зео та ко ре ћи 
це лу зе мљу! Ниг де ди ма, ни о да кле пра ска или ја у ка. Мој са пут ник по гор ској ста зи 
ни је од оних ко ји об ма њу ју. Кад ми је 1999. го ди не ја вио да смо на пад ну ти, би ли смо 
на пад ну ти. И ње го во оба ве ште ње од ма ло час не сум њи во мо ра би ти тач но. Он уста 
не отва ра ако за то не ма де бе лог раз ло га. Освр ћем се. Хтео бих да по тр чим и не ста-
нем, али То мас Б. хо да ста ло же но и др жи ме за ра ме. За што ка жеш да смо на пад ну ти? 
Го во риш о на шој те ри то ри ји. Он за ста је, за у ста вља и ме не и гле да ме у очи: сва ко ме-
сто на све ту је мо је ме сто; не тре ба де ли ти зе мљу и мо ра на ту ђу и сво ју те ри то ри ју. 
Све под јед на ко при па да сви ма, ка же. Ни ја не мо гу да под не сем гра ни це, про мр мљам 
док он до да је: ни кад се не ћу по ми ри ти са су прот ним тврд ња ма. За сва ки слу чај, хај-
де мо та мо ку да смо по шли. Да, хај де мо, сла жем се и у то ме с њим. На ста вља мо да 
иде мо кроз го ру и по сте пе но бри га због на па да чи ли у на ма.
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4 
Ри сан, Хип но

Во зи ли су нас од Ига ла, па кроз Хер цег Но ви. По што смо оста вље ни у Ри сну, Сте фан 
и ја оти до смо до мо за и ка за ко ји смо чу ли да по сто ји у ме сту. Јед ном је тај мо за ик био 
под спа ва ће ода је не ке од рим ских ви ла, а сад је сла ба шно за шти ћен при вре ме ним 
др ве ним нат кро вљем. Не до ста ју мно ги мер мер ни ка мен чи ћи, по кра де ни или друк-
чи је раз не се ни. По гле дај, ре че Сте фан, по гле дај га у очи. Гле дам у ли це мла дог бо га. 
Фи гу ра мо за и ка, у кру гу, при ка зу је Хип на ко ји на по ла ле жи на по сте љи на ка квој су 
се не ка да Ри мља ни од ма ра ли по сле обил них го зби. Ви диш ли да на ми гу је, ка же Сте фан. 
И ја ви дим да је Хип ну де сно око за тво ре но, а ле во отво ре но. Хип но нам на ми гу је, 
или се бу ди, или тек што ни је уснуо. Ви дим и ме ту на ње го вом сто ма ку. Ка мен чи ћи су 
кон цен трич но по сла га ни, па је цен трал ни ко ма дић тач но ле гао на пу пак. Та кав би 
мо гао би ти и сва ки пу пак сна. Кад от кри је те пу пак, сан пре ста је да бу де не ја сан. До 
пуп ка се мо же сти ћи са мо ре ша ва њем кон цен трич ног ла ви рин та. Пре ко бож јих ко-
ле на пре ба чен је ша ре ни по кри вач. Хип но нам се осме ху је.

„А шта ако му је не што упа ло у око? Ту мо гућ ност не би тре ба ло ис кљу чи ти. Пра-
ши не има сву да. Све је пра шња во. Ка ме на че сти ца је уле те ла у око, и он је треп нуо.“ 
Лет њи по ве та рац са за ли ва у тај мах је до про до нас.

„Ако би смо му из ва ди ли ту пра шин ку, би ло би као да смо му око ис ко па ли, јер та 
пра шин ка, баш тај ка мен чић је сте ње го во око.“

За ћу тао сам пред том Сте фа но вом ми сте ри јом. Је ди на реч ко ја ми је па да ла на 
па мет би ла је шкр пјел, али ни сам се усу ђи вао да је из го во рим. Он да сам се по ви но-
вао: „Ве ро ват но си у пра ву, на ми гу је нам, али не раз у мем шта нам та ко по ру чу је.“

Сте фан је де те и та кве нео че ки ва не зна ко ве бо ље схва та. „Ја знам, а ти ћеш зна ти 
кад но ћас за спиш и са њаш.“

„Дај ми ма кар на го ве штај.“
„До бро, у пи та њу је ко рен или ко ле но.“ По мео ме је. И да би ис та као за го нет ку 

свог на го ве шта ја, не ма њу од ми га с мо за и ка, Сте фан ми и сам на миг ну. На то ми оч-
ни кап ци ма хи нал но са ми за треп та ше.

За тим смо, уз крат ко за др жа ва ње у Пе ра сту, оти шли у Ко тор и уве че у Бу дву. Те 
но ћи, прем да ис цр пљен као да сам био уре чен, сан ми ни ка ко ни је до ла зио на очи. 
Све вре ме сам бдео над мир ним деч јим сне ва њем из ко јег ми је не ко ве се ло на ми ги вао.

5 
Цр ква на сред мо ра 

или Утр ну ће

Чуо сам да не где из ме ђу грч ких остр ва на до мак ана дол ској оба ли по сто ји цр ква 
на сред мо ра. Пло вио сам тур ским и грч ким бро до ви ма тра же ћи ту цр кву. Ме се ци ма, 
од ју на до ду бо ке је се ни, ни сам од у ста јао од по тра ге, од би јао сам да се пре дам, а 
док је мо је тра же ње од ми ца ло и из гле да ло ми све уза луд ни је, све те же сам при би-
рао сна гу, али сам на ста вљао, при че му је ве ре у ме ни би ло све ма ње. За тим сам, 
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кло нуо, мо гао је ди но да се вра тим у за ви чај. Чак и та мо, на оба ла ма Бе ге ја, мор ска 
цр ква ми ни је из би ја ла из гла ве. Од ње ми се још вр те ло у гла ви и та ко ми је би ло све до 
пр вих лет њих да на, и за то сам, кад су ме, у то вре ме, не ка да шњи школ ски дру го ви по-
зва ли да иде мо на ре ку, од мах при хва тио ку па ње у Бе ге ју ис под уве ли ко оли ста лих кро-
шњи вр ба. Сви су они одав но зна ли да пли ва ју; сад су се на да ли да ћу упра во те го ди не 
ко нач но и ја на у чи ти да се ви ше не да вим. Био је то већ по след њи тре ну так да за пли-
вам. Мо јих ше зде сет и не што го ди на ни су обе ћа ва ле да ће се још ду го уве ћа ва ти. Ни за 
ово ли ку хр пу го ди на већ ни је би ло ме ста у ме ни. На гу ра ле су ми се у бу бре зи ма, у 
жуч ној ке си, у бе ши ци, а про ста та је пу ца ла од њих. Као да су ме го ди не, го ми ла ју ћи се, 
за ра ња ле у про шло вре ме, при ти ска ле и све же шће ву кле на дно, и ја сам све те же 
из ра њао. Овај пут, за клео сам се се би, за ро ни ћу и не ћу из ро ни ти док не на у чим.

За ми сли те да сам ро нио до ушћа Бе ге ја у Ти су. Во да ме је но си ла по лу мр твог. Но-
си ла ме је и низ Ти су, до Ду на ва, до Цр ног мо ра, кроз Бос фор до Мра мор ног мо ра, кроз 
Дар да не ле до Егеј ског мо ра, и тад ме по не ла тик уз оба лу, го ре, по ред остр ва Са мо-
тра ке и нај зад ме, по сле ме сец да на, као да је хте ла да ме вра ти истим пу тем кроз 
мо ре уз, из ба ци ла на до мак Лем ну. Био сам жив и спа сен. Ту се, у свој сво јој ве ли чи ни, 
пред мо јим очи ма ис пу ње ним не ве ри цом, из мо ра ди за ла ду го тра же на цр ква, за 
ко ју сам у пр ви мах по ми слио да је го ла сте на, за тим да је све ти о ник. За што је ни сам 
уочио кад сам је тра жио, а је се нас сам опло вио чи та во то остр во, ни је ми би ло ја сно. 
На про сто је он да ни је би ло. Сад од јед ном по сто ји. Мо жда за сва ко от кри ће по сто ји 
су ђе ни тре ну так? Би ла је то цр ква слич на ви со кој хри ди о ко ју су се раз би ја ли та ла-
си, ства ра ју ћи го то во не про вид ну ко пре ну од пе не. Сна жним за ма си ма, са из ве сним 
жа ље њем што ни ко мо је пли ва ње не ви ди, до пли вао сам до ула за. Тре ба ло је са вла-
да ти оштре ка ме не бри до ве. Сав сам се исе као и био об ли вен кр вљу. Ли зао сам по-
се ко ти не на ру ка ма. Ушао сам у цр кву. Био сам у мно гим хра мо ви ма, али у ова квом 
ни кад ни сам био. Ула зио сам у цр кве и из ла зио из њих. У ову сам кро чио без ика кве 
од лу ке, без ика квих пла но ва. Из ње ви ше не из ла зим. Без ме не би се сру ши ла и по то-
ну ла. Пе на ко ја је у хи ља да ма пра ми ча ка оба ви ја би се рас пли ну ла. Ње ни сте но ви ти 
зи до ви би се на мах про мет ну ли у нај сит ни ји пе сак ко ји би он да ве тар раз нео. У са мо 
јед ној се кун ди про те кло би ми ли он го ди на. Ваљ да сва ко има сво ју цр кву ко ја по сто ји, 
у не ком тре ну, на од ре ђе ном ме сту, за то што је он њен нео дво ји ви део. Ова је мо ја. 
Са мо за хва љу ју ћи то ме што бо ра вим у њој, вре ме је па у за у веч но сти. Вре ме у овој 
цр кви је мој пре дах. Кад хо ћу да пре и спи там сво је ми сли, до ла зим до ње ног пра га и 
сто јим на ње му, гле дам у да љи ну. Та ла си од но се мој по глед, од но се га у не до глед.

Кад сте све то за ми сли ли, већ сте и са ми за ро ни ли и ро ни те у јед ном је ди ном да ху, 
а тај удах ће вам би ти до во љан до са мог кра ја. Док за ми шља те, и ја за ми шљам с ва ма.

6 
Бо ље и при род ни је

До руч ку јем на те ра си пе то спрат ни це у ко јој сам на сле дио тро соб ни ро ди тељ ски 
стан. Сва ко би ми ре као да се овај град зо ве Ка ва ла. Али ја се с тим не сла жем. За ме-
не је то Ка ба ла. Због то га сам, ка жу, увр нут и сме шан, али ја као ста рин ски Грк не ма-
рим. Ка ба ла, то је мно го бо ље и при род ни је.
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Су бо та је и то је од пре не ко ли ко го ди на ов де је ди ни пи јач ни дан у не де љи. Про-
дав ци су у сва ну ће раз ме сти ли сво је те зге и ша тре с во ћем и по вр ћем упра во пре ко 
пу та, на пла тоу ко ји је оста лих да на ауто мо бил ски пар кинг. Ср ку ћем чај. Ли це ми је 
из ло же но про лећ ном сун цу. Гле дам у пи јач но ко ме ша ње и вр зма ње. Увек сам то во-
лео. Сми ру је ме, јер је то мој до каз жи во та. Уста јем, на ги њем се и под со бом, на ула зу 
у згра ду, на трен при ме ћу јем про ће ла вог гр бав ка ко ји као да се при би ја уз вра та да 
га не бих опа зио и та ко ми не ста је из ви до кру га. По но во се дам, го то во па да ју ћи уна-
зад. А он да, тач но ис пред ме не, на огра ду те ра се сле тео је го луб. Дру ги је сле тео на 
мој сто и без ика квог стра ха кљу цао мр ви це, а по том на ва лио и на слат ку зе мич ку у 
кор пи ци. Бр зо се на огра ди и по сто лу, при лич но ве ли ком, пре кри ве ном бе лим плат-
не ним чар ша вом, сја ти ло још де се так го лу бо ва. Од вра ћам по глед с пи ја це, јер ви-
дим не што што до са да ни сам ви део и што не успе вам да раз у мем. Сви го лу бо ви су 
ин ва ли ди. Баш сва ком је оште ће на де сна но га. Са мо де сна, не ле ва. Де сна но га им је, 
у ства ри, па тр љак ко ји их, док ска ку ћу по стол ња ку и ге лен де ру, те ра да хра мљу. Ос-
тао сам уз пр ву, па и дру гу шо љу ча ја за ли ве ног мле ком, пу ше ћи, и мо је се де ње на 
те ра си се оду жи ло, док су пр ве го лу бо ве сме ни ли дру ги, а ове тре ћи, и сви су би ли 
ћо па ви у де сну но гу. Ни је дан го луб ни је био с це лом де сном но гом.

Нај ма ње два ча са сам по сма трао те го лу бо ве и ни тре нут ка ми сао ми ни је по хр ли-
ла на не ку дру гу стра ну. Ни пи јач ни жа мор ми ни је сме тао у мом без у спе шном по ку ша-
ју да од го нет нем по ре кло птич је ин ва лид но сти. Са мо у је дан мах сам по ми слио на 
Му зеј ду ва на ко ји сам тек ју че по се тио, ма да сам у Ка ба ли ро ђен и жи вим три де сет 
шест го ди на, и где сам се ди вио ка ко су ду ван ски ли сто ви спрет но сло же ни и спле те ни 
у об ли ку по га че за ли ве не жу тим ме дом. Из ов да шње лу ке јед ном су ис пло вља ва ли 
бро до ви, на де се ти не то ком јед ног да на, на кр ца них ду ван ским ба ла ма. Ено ми у со ба-
ма, на зи до ви ма, ви се ура мље не фо то гра фи је с при зо ри ма од пре пе де се так го ди на 
на ко ји ма су уто ва ри ва чи ко ји на ра ме ни ма и ле ђи ма но се по пет ба ла. Ме ђу њи ма је 
и мој отац као мла дић. Тра ки ја је би ла нај ве ћи уз га ји вач ду ва на на кон ти нен ту. Отац 
ми је, ка сни је, кад сам се ро дио, био ма њи тр го вац ду ва ном и ја сам от хра њен на ду-
ва ну. Али, ни ду ван, мо ја по ро дич на биљ ка, сад про го ње на и ис ко ре њи ва на, ни је ми 
по мо гао да се би раз ја сним слу чај с го лу бо ви ма, на ко је ни кад, до да на шњег да на, 
ни сам обра ћао па жњу. На да ље ме то ви ше не ће на пу шта ти. На сто ја ћу да про ве рим 
све го лу бо ве у око ли ни. Ко во ли Ка ба лу, увек ће у њој на ћи не што што га не ће из не-
ве ри ти и из и ски ва ће да се стал но пи та о ово ме или оно ме.

7 
У шу ми и кроз бла то

Про шле го ди не, кон цем ју ла, вре ли да ни су би ли у ми ли он ском Стам бо лу го то во 
ли ше ном пар ко ва и ве ња ка. Хла до ви ну сам по тра жио у огром ној шу ми, на се ве ро за-
па ду од гра да где сам се тог ле та за те као у по врат ку с Кав ка за. Шу ма је би ла на Бос-
фо ру, не да ле ко од цр но мор ске оба ле. Унајм ље ним би ци клом ми је од Тр га Так сим до 
ње тре ба ло нај ма ње по ла ча са, мо жда ско ро цео час. У њој су од у век би ле сил не за-
ли хе во де ода кле се во дом снаб де ва ле ци стер не гра да, и кад је био рим ски, и кад је 
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био ви зан тиј ски, и кад је био осман ски, а до не дав но, на ју жној стра ни Злат ног ро га, 
Сул та нах мет чи је гра ни це су гра ни це ста рог град ског је згра. За то су у њој – уз аква-
дук те и је зе ра – мно го број не ба ре и бла ти шта. Мо же те ше та ти и тр ча ти ста за ма, или 
во зи ти би цикл по пут ме не, из ме ђу ни ског ра сти ња и сва ко ја ког др ве ћа, бо ро ва и дру-
гих че ти на ра, бу кви, хра сто ва, бре за. Од у стао сам да тра гам по шум ском про стран-
ству за на се љем, за ко је су ми ре кли да би мо ра ло по сто ја ти у ср цу шум ске за би ти, 
ве ро ват но ру и ни ра но, још од пре не ко ли ко ве ко ва. За не ла ме је во жња кроз бла то. 
И не ка гру па мла ђих Ту ра ка је лу до ва ла на исти на чин, па сам је ја са мо пра тио. Без 
те би ци кли стич ке гру пе, уоста лом јед не од мно гих на шум ским ста за ма, без ика кве 
сум ње бих за лу тао. Па да ли смо, ка ља ли се, ва ља ли и на ста вља ли. По себ но нас је 
иза зи ва ла јед на од де о ни ца на ше нео д ре ђе не би ци кли стич ке ту ре, с бр ло гом ду гим 
де се так и ви ше ме та ра, ду бо ким до ко ле на или чак из над ко ле на, с не ви дљи вим ру па-
ма до вољ но ве ли ким да про гу та ју чи тав то чак. Вра ћа ли смо се, стал но по ку ша ва ју ћи 
да се без па да ња про ве зе мо кроз ту ба ру чи је је дно при све му то ме би ло по кри ве но 
не ким ле пљи вим и жит ким бла том ко је нас је хва та ло за но ге, бло ки ра ло нам точ ко-
ве, не до пу шта ју ћи нам да га са вла да мо чак ни нај бр жим окре та њем пе да ла. Ја сам 
пр ви од у стао и са мо сам по сма трао ис трај не мла ди ће ко ји ни су же ле ли да се пре да-
ју. Ме ђу соб но су се над ме та ли. За ле тев ши се, уле те ли би у во ду, сна жно окре та ли 
пе да ле, али би већ на по ла те де о ни це би ли при ну ђе ни да ли це за ро не у кал. Сви 
смо се мах ни то сме ја ли и ври шта ли док би онај ко ји се упра во стр мек нуо с би ци кла, 
по љу бив ши смр дљи ву сме су, са че ла, очи ју и обра за ски дао остат ке тру лог ли шћа и 
че ти не из ми ну лих го ди на. Нај зад је је дан од би ци кли ста ус пео. Као да је про на шао 
је дин стве ну ли ни ју кроз бла ти ште, скро ви ти осло нац, и пре бро дио је без па да. Ус кли-
ком смо по здра ви ли ње го ву по бе ду. Он је за тим од ло жио би цикл, ваљ да у не ве ри ци 
да је у де се так по ку ша ја пр ви пут ус пео да се не стро ва ли, и ла га но се, пи па ју ћи сто-
па ли ма дно, вра ћао том истом за ми шље ном ли ни јом ко ја га је одр жа ла на се ди шту. У 
је дан мах се са гнуо, обе ма ру ка ма сег нуо у во ду, из над ра ме на, до хва тио не што и, 
док му је пр ља ва во ду ри на за пљу ски ва ла уста и но здр ве, по чео то да из вла чи из 
бла та. Мо гао је то би ти ка мен, мо гла је би ти не ка од ло мље на ове ћа гра на, али мо је 
на га ђа ње је про ма ши ло. Мо мак је чу пао, као да ру ка ма из вла чи ве ли ког со ма ко ји му 
је за гри зао пр сте, па га не пу шта, и из ву као је леш, без гла ве. Сви ма ко ји смо до тле 
пу ца ли од сме ха, на јед ном нам се смех за ле дио.

Мо гао је то би ти људ ски леш ко зна од ка да. Кон зер ви сан у сто лет ном бла ту. Мо-
гло је то би ти бла то ста ри је и од шу ме, не ко пра и скон ско бла то, а чи ју пра ву при ро-
ду ни смо ни на слу ћи ва ли.

Док смо че ка ли по зва ну по ли ци ју, упи тао сам би ци кли сте, ко ји су мо је при дру-
жи ва ње при хва ти ли као не што по се би ра зу мљи во, от ку да по ти че на зив шу ме, јер ја 
сам упра во из ме ста на ко је ука зу је тај на зив, Bel grad or ma ni, Бе о град ска шу ма. Од го-
во ри ли су ми да је шу ма та ко на зва на у част Су леј ма но вог осва ја ња Бе о гра да. Ме ђу-
тим, је дан од њих, из гле да упу ће ни ји, ре че да је шу ма на зва на по скро ви том за се о ку 
у ко јој је, још у вре ме Су леј ма на Ве ли чан стве ног и Не за бо рав ног, усред шу ме жи ве ла 
из ве сна бан да срп ских од мет ни ка, ко ји су се у цар ство до се ли ли из Ср би је или су 
би ли из бе гли ја ни ча ри, и пљач ка ли су пут ни ке и ка ра ва не, све док их спе ци јал на вој на 
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че та ни је по сул та но вом на ло гу по би ла до по след њег, а ти бан ди ти ни су се на по-
слет ку дру го ме ни на да ли не го смр ти, по све му су де ћи при лич но не у год ној. У обли-
жњем је зер це ту смо се уми ли, опра ли ру ке и би ци кле и, ко ли ко смо мо гли, ски ну ли 
већ ско ре ло бла то са се бе. Не знам шта је би ло са оста лим би ци кли сти ма, али ја сам 
у ис тан бул ском ис тра жном за тво ру мо рао да са че кам об дук ци ју и ко нач но утвр ђи ва-
ње да ту ма смр ти осо бе из бла та. Тај да тум је не дво сми сле но по ка зао да не мо гу би-
ти осум њи чен. Тад ни сам ни био у зе мљи, ба рем ни је мо гло би ти то до ка за но. При ча 
би се, ина че, друк чи је за вр ши ла. Ипак, чи ње ни ца да сам био не хо тич ни све док от-
кри ва ња те ла не срећ ни ка би ла је до вољ на да не бу дем ви ше тек слу чај ни про ла зник 
кроз зе мљу, би ци кли стич ки из лет ник у Бе о град ској шу ми и не ки та мо стра нац.

8 
Там но зе ле но

Баш сам пра ва сви ња, ре као је То мас Б., го во ри ми но во сте че ни по зна ник, пра ва 
сам сви ња, јер сам ли шен прин ци па кад је но вац у пи та њу. На гра де ко је сам до био 
би ле су увек гро те ска, па и ја сам се тру дио, у сво јој та шти ни, да их не ка ко исме јем, 
али но вац од на гра де ни сам од би јао. Био ми је по тре бан да от пу ту јем у Шпа ни ју, или 
да ку пим до бар ауто мо бил, јер сам во зио шле пе ре, пре но сио пи во, и же лео сам ауто 
ко ји ће ми на док на ди ти зној уло жен у во жњу те рет ња ка или у тр го вач ко ше гр то ва ње, 
или да ку пим ку ћу и обез бе дим се сво јим бр ло гом, што јед но став ни јим, али и от ме-
ним, и та ко ни сам одо ле вао нов цу, соп стве ној по хле пи, не го сам јој хр лио, сав об у-
зет по ве ре њем у сво је де ло и, да бо ме, на по слет ку из гу био сва ку на ду да ме то де ло 
мо же и мо ра из ба ви ти. Док ми пре но си шта је ка зи вао То мас Б., по зна ник се ис по ти-
ха сме је док сам ја мр тав озби љан, по што до не кле схва там у ка квој се по ни жа ва ју ћој 
му ци на ла зи ла та сви ња ко ја отво ре но за се бе ка же да је сви ња. Кад је са знао да сам 
из Ју го сла ви је, по зна ник по чи ње гро мо гла сно да се сме је, јер не мо же да се су здр жи 
а да се у тај мах, го во ри, не при се ти ка ко је То мас Б., не где у Ис три, за пра во у Опа ти-
ји, имао са о бра ћај ну не зго ду, па су му ко ла, ку пље на од нов ца од не ке од на гра да, 
там но зе ле ни мер це дес нај но ви јег ти па, скуп до не ба, за вр ши ла на от па ду. Био је то 
иди о тлук без прем ца. Су да рио се с не ким Ју го сло ве ном чи ја же на је не пре ста но ви-
ка ла иди о те, иди о те. Он да је То мас Б. унај мио та мо шњег нај у глед ни јег адво ка та, на-
рав но и нај ску пљег, и на вод но на чу ђе ње са мог То ма са Б. адво кат је из бо рио нај пре 
кри ви цу Ју го сло ве на за су дар, а за тим је из бо рио и од ште ту, ве ћу не го што је То мас Б. 
тра жио, па је це ла не зго да опет би ла у ко рист То ма са Б., ко ји је по но во ку пио там но-
зе ле ни мер це дес, истог ти па као и упро па шће ни, или чак бо љи. Док ми је то при чао, 
по зна ник и ја смо већ би ли пред ку ћом То ма са Б. У ку ћи, на рав но, ни је би ло То ма са 
Б. По зна ник ме узе под ру ку и ми уђо смо. На ше по знан ство ни је би ло баш то ли ко 
ста ро да би тај ин тим ни до дир био оправ дан, али реч је би ло о Аме ри кан цу с ко јим 
сам тек сат ра ни је скло пио по знан ство на ауто бу ској ста ни ци где сам се рас пи ти вао 
за ку ћу То ма са Б., а Аме ри ка нац је на чуо за мој циљ, при шао ми, ре као да је и он на 
хо до ча шћу у ре че ну ку ћу. Иако сам се ја опи рао да сам и ја на хо до ча шћу, ни сам се, 
из гле да, пре те ра но опи рао, па је оста ло да смо обо ји ца хо до ча сни ци, и ево нас нај-
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зад у ку ћи. Ра до ћу опи си ва ње ње не уну тра шњо сти пре пу сти ти по зна ни ку. Ме ђу-
тим, ка ко је на ше по знан ство слу чај но по че ло та ко је у том тре ну и на гло окон ча ло. 
Ви део сам там но зе ле не зи до ве и сме ста, без по здра ва, жур но из и шао из ку ће и ду-
гим ко ра ци ма за пу тио се се о ским дру мом ко ји ће ме од ве сти не знам ку да, јер ми је 
ва жно би ло са мо да одем што да ље и ни кад се не вра тим.




