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ПЕРАСТ1

Двије стотине пријатеља биће на мом погребу,
а ти мораш на моме гробу да одржиш говор.

Томас Бернхард

Од нас тро ји це при ја те ља, је ди но Лав ни ка да ни је твр дио да ће се уби ти. Ме ђу-
тим, не ко ли ко да на по сле ње го вог са мо у би ства, са зна ње да је он на чео и про ре дио 
на шу дру жи ну учи ни ло ми се при род ним. За раз ли ку од Освал да и ме не, Лав се ни је 
раз ме тао по ри вом са мо у би це већ га је ште део, да би га нео кр ње ног и све жег ла ко 
ис ко ри стио. На рав но да се и он раз ме тао, али дру га чи је од ме не и Освал да, ко ји је од 
нас тро ји це мо гао да пре ћу ти нај ма ње то га. Сад ми се чи ни: да сам на вре ме на слу-
тио да ће се Освалд раз ме та ти ичим, не бих се с њим ни збли жио. Тек не ку сед ми цу 
пре но што ћу да ти от каз у гра ђе вин ској фир ми на Ка ра бур ми, уви део сам да је он на 
по чет ку на шег по знан ства био скру шен са мо за то што је био обич ни на ба вљач, спољ-
ни мо мак, де вој ка за све. Услед ин фан тил но сти оста лих ко ле га и оби ча ја ко ле ги ни ца 
да из ју тра пре при ча ва ју про цес пе че ња па при ке за зим ни цу, ја сам се спрам ње га у 
ме ђу вре ме ну очај нич ки отво рио, у че му је он на зрео про стор за вла сти то кур че ње! 
А са да: док је го во рио да су Ла ва уби ли фа ми ли ја и жи вот у Пе ра сту, Освалд је је цао 
по но во са свим скру ше но. Ни сам оче ки вао да би ње га то ли ко ра жа ло сти ла Ла во ва 
смрт, као што ни сам ни да се Лав уби је. Ма да ме уоп ште не чу ди да не ко баш у Пе ра-
сту ста ви тач ку на свој жи вот. И ја сам про вео део жи во та у Пе ра сту и знам да се мно-
ги уби ја ју да не би мо ра ли да жи ве у Пе ра сту. Ипак, ода тле сам одав но оти шао. А да 
ни сам, и сам бих се без ика кве сум ње убио у Пе ра сту. Ро ђе ни Бе о гра ђа нин, Лав, у 
Пе раст се пре се лио две го ди не пре свог са мо у би ства, а Освалд се у Пе раст вра тио 
не што по сле ње го ве се лид бе. Ако се Лав, зва нич но, у Пе раст пре се лио због љу ба ви, 
Освалд се у Пе раст вра тио због не ма шти не – и у зва нич ном, и сва ком дру гом слу ча ју. 
На по нов ни жи вот у Пе ра сту Освалд се још ни је био на ви као: сто га је не пре ста но ру-
жио тај, ка ко га је на зи вао, град без из бо ра и се ло без спо ко ја. Да Пе раст зби ља не 
оста вља из бо ра, ја сно је чим се при сност Освал да и Ла ва из по след ње фа зе њи хо вог 
дру же ња упо ре ди с њи хо вим по чет ним од но сом. Од упо зна ва ња, у Бе о гра ду су се 
је дан дру гом обра ћа ли пре ко по сред ни ка, а ту су уло гу по ве ри ли ме ни; у Пе ра сту, 
њи хо ви су сре ти би ли су не из бе жни. Пе раст уисти ну не оста вља ни ка квог из бо ра, и 
ту ни шта не по ма жу ни ње го ви нај леп ши де та љи (чуд не бо је не ба и та ла са у за ли ву; 
ба рок на цр ква све тог Ни ко ле и још пет на е стак ра зних бо го мо ља; уске, у не ким раз-
ме ра ма и древ не ули це, ку ће с ве дрим фи гу ра ма ла во ва на ка ме ним огра да ма, при-

1 Коначна верзија приче, предвиђена за ауторов избор из кратке прозе под насловом Најбоље 
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вид но спо кој на ри ва...). На то да одан де од мах ва ља по бе ћи гла вом без об зи ра, упу-
ћу је већ скло ност уских ули ца да увек сем то ком ле та при ма ју ви ше во зи ла не го ше та-
ча. Рет ки су ше та чи, уоп ште не ма ше та чи ца, ма да бар по ло ви на не у да тих Пе ра штан-
ки це ни по што ва о це кул та ле пог жен ског те ла, што су и ло кал ни ше та чи и во за чи. 
Ме ђу тим, нај до след ни ји по што ва о ци тог кул та су по мор ци, а ве ћи на мла дих Пе ра-
шта на пло ви го то во не пре ста но: ти свет ски љу ди и до бре при ли ке не сти жу ни да се 
по ди ве за мам ним су жи тељ ка ма. Згод ној по ло ви ни Пе ра штан ки ре дов ну па жњу мо гу 
да пру же са мо сум њи ви ше та чи и раз ме тљи ви во за чи, ша чи ца не до вољ но сме ла за 
пло вид бу и за уоби ча је но: без о па сно удва ра ње. Стра жњи це ме сних си њо ри та су, прак-
тич но, из ва ја не уза луд. Дру гу по ло ви ну Пе ра штан ки чи не оне ко је не из ла зе ни за 
крат ког бо рав ка по мо ра ца код ку ће. Тај углав ном му шко ба ња сти и сла бо пли ва ју ћи 
сој Пе ра штан ки озбиљ но ра чу на на соп стве ну мо рал ну и те ле сну не так ну тост. Па 
ипак, ми слим да би ме сни удва ра чи на де вој ку с та квим пре по ру ка ма по тро ши ли не 
цео жи вот (што брак под ра зу ме ва), не го у нај бо љем слу ча ју по ла са та, или сат и по, ако 
је реч о ју но ши што ве што од ла же еја ку ла ци ју. За раз ли ку од окол них ва ро ши у Бо ко-
ко тор ском за ли ву, та кав је Пе раст. За раз ли ку од Пе ра ста, нај бли же окол не ва ро ши 
ма хом на ста њу је свет де ге не ри сан услед пре дач ког ро до скрв ну ћа, ве ков ног оби ча ја 
тих и свих дру гих екс трем но за тво ре них сре ди на. Тач ност овог пре да ња на свом при-
ме ру по твр ђу ју и пут ни ци–на мер ни ци: ко че шће на вра ћа у та ме ста, ви ли ца по чи ње 
да му се ла га но уква дра ћу је а очи по при ма ју ди вља чан из раз. „Као за шти та од уна ка-
же ња, Пе ра шта ни ну оста је је ди но бег из це лог за ли ва или уко па ва ње у Пе раст”, са-
же так је јед не од две-три но ве ле пу не окре пљу ју ћих на стра но сти ко је сам чуо за 
вре ме свог по след њег бо рав ка у Пе ра сту. Че ка ју ћи за шан ком ло кал не го сти о ни це 
Ла ва и ње го ву су пру гу, слу шао сам ће ре та вог, јед но у хог ме шта ни на. Осим што је упо-
ре ђи вао Пе раст и окол не ва ро ши, тај је при чао и о тра гич ним по сле ди ца ма ло кал не 
кли ме и на во дио санк ци је про тив др жа ве као дру ги зна ча јан уда рац пе ра шкој, не ка да 
слав ној по мор ској сце ни: уда рац ко ји је мно ге ло кал не ма рин це на гнао да се опро-
ба ју на стра ним бро до ви ма или у су и ци ду. Мо рао сам да при знам да ме је ви ше за ни-
ма ло ка ко је ка зи вач из гу био ухо, али он о то ме ни је из у стио ни ре чи. Мно го ра ди је 
је раз ма трао кључ ни уда рац по мор ству у Пе ра сту, од ког се оно ни ка да не ће по вра-
ти ти: „На кра ју осам на е стог ве ка, па ро бро ди из ба ци ше из упо тре бе је дре ња ке, ди ку 
древ ног Пе ра ста, не гда шњег цен тра це лог За ли ва и по мно го чем и да ље нај при ма-
мљи ви јег ме ста у Бо ки.” При чао је он и о још ко је че му, али не и о свом не ста лом уху. 
Са дру ге стра не ли ни је, Освалд ни је ку дио са мо ме не („Иако си био оба ве штен, ни си 
до шао на са хра ну свог при ја те ља!”) не го и не ке ју но ше ко ји су Ла во вом оцу ре кли да 
у Пе раст до пу то ва ше из да ле ка са мо због Ла во ве са хра не. Сто га су тра жи ли да им бу ду 
на док на ђе ни пут ни тро шко ви и днев ни це. Исти на је да су скром ни ји ме ђу њи ма од у-
ста ли од днев ни це. На по ми ња ли су да би се њи хов при ја тељ, та ко су на зва ли Ла ва, 
као из ра зи ти ин ди ви ду а лист, и сам за ло жио да они бу ду обе ште ће ни за пут не тро-
шко ве (па мо жда и за днев ни це). Ла вов отац је по сле са хра не ствар но ис пла тио ове 
зло ћуд не и ша љи ве Пе ра шта не, мо жда и Ри шња не. Очи то ни је знао да ње гов син 
ни је имао при ја те ље (осим Освал да и ме не), иако је био рас по ло жен да се при бли жи 
го то во сва ком до ко ном или уту че ном слу ша о цу. Упо знав ши га на ис пи ти ма из дру ге 
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го ди не Срп ске књи жев но сти, и сам ра до слу шах ње го ве ис кре не по ку де на став ног 
про гра ма, чи ја га је по вр шност из лу ђи ва ла. Чим смо се до не кле збли жи ли, пре шао 
је на ва тре ну кри ти ку сво јих ро ди те ља, фа на тич них ма ло гра ђа на – ка ко их је на зи-
вао. Ири ти ра ла га је по ду жа ли ста њи хо вих ма на: не моћ да ко нач но упам те на зив 
фа кул те та на ком он сту ди ра, на ви ка да ћа ска ју с ње го вим по зна ни ци ма, тре су ци га-
ре те у ње го ву пе пе ља ру, ње му да ју са ве те пре ма оном што на зи ру у соп стве ном ви-
до кру гу…: „Ти љу ди су струч ња ци за де ко мо ди ра ње и ту се не мо же ни шта!”, та ко је 
Лав го во рио. Не ко ли ко ме се ци по што сам се, на кон чи нов нич ког по сла у гра ђе вин-
ској фир ми вра тио одав но за о ста лим ис пи ти ма, пред ло жио сам му да де ли мо не ке 
тро шко ве. Ту сам не смо тре ност учи нио кад ми је Лав ре као да же ли да на пу сти ро-
ди те ље. Пр ве да не на шег жи во та под истим кро вом про вео је тра же ћи по сао. Упо-
знао сам га с Освал дом, али Ла ву се ни је до па ла мо гућ ност те сне са рад ње с та квим 
чо ве ком на јед ном од нај ни жих по сло ва у гра ђе вин ској фир ми. Јед на ко му ни је би ло 
ни до пре про да је де ви за, бен зи на из Ру му ни је, ки не ске сви ле и тех нич ке ро бе, или 
же на из Укра ји не, у Бе о гра ду по зна ти јих под на зи вом ру ске пле са чи це. Дру гим ре чи-
ма, ни је до ла зи ло у об зир ни да се Лав ба ви не ким од уно сних по сло ва, па пре ма то ме 
ни да се сам из др жа ва. То са зна ње, као и при зо ри вла жног пла фо на и огу ље ног то-
плог по да из најм ље не ку ћи це у Ба тај ни ци, оја ча ли су ти шта ње ње го вог цен тра за 
ту гу. Ја ди ко вао је све ва тре ни је и ње го ва енер ги ја по че ла је да хла пи: из о ста јао је са 
пре да ва ња и, услед од лу ке ро ди те ља да му за себ ни стан бу де пла ћен под усло вом 
ле че ња ду ше, не вољ но по ха ђао пси хо те ра пи ју: „Не при ја те љи ме из др жа ва ју, по че-
ли су и да ме кљу ка ју, па то је не сно сно! Кљу ка ју”, по на вљао је и, кад је до ла зио се би, 
исме вао по гре шну ди јаг но зу и не а де кват не ан ти де пре си ве ко ји ма је кљу кан. При 
том је по дру гљи во ши рио пу нач ка уста и от кри вао зу бе ко ји су бле шта ли од здра-
вља. Мој отац је ра но на пу стио мај ку и ме не и ра но је умро: не мам, ни ти мо гу да 
имам, ни шта про тив ње га, а про тив мај ке још ма ње: рет ко од ла зим код ње у Пе раст, 
у на шу не гда шњу ви кен ди цу ко ју је отац из гра дио, а у ко ју се мај ка по след њих го ди-
на са свим пре се ли ла. За вре ме рас пу ста по сле мо јих за о ста лих ис пи та из дру ге го-
ди не сту ди ја, она је по мо гла да окон чам жи вот под ста на ра, ма да је за то за слу жан и 
Лав. Да сам мо гао да из др жим ње го во бу ни ло, не бих за лет њих фе ри ја мо лио мај ку 
да на ша по ро дич на ку ћа у Бач кој бу де про да та и да она од то га одво ји су му да ку пим 
би ло ка кав стан. Пред сам рас пуст ми се чи ни ло да ћу из др жа ти: Ла во ви днев ни мо но-
ло зи би ли су још увек под но шљи ви. Уско ро се уме ре ни днев ни мир у на шој ба тај нич-
кој ку ћи ци по ка зао као за лог лу ди ла ко јем ћу при су ство ва ти но ћу. Ле ко ви ма ка кви би 
мо гли да на ми ре пет со лид них ду шев них бо ле сни ка, он је од ла гао днев ну де пре си ју 
за ве чер ње ко шма ре ко ји су се за вр ша ва ли мах ни тим ур ла њем. Ње го ва бли зи на по-
ста ла је из у зет но опа сна за мо је ду шев но здра вље. Без ду ше је ово што при чам.2 Ја 
сам се пре се лио у гар со ње ру на раз ме ђи Но вог Бе о гра да и Зе му на, ко ју сам ку пио 
мај чи ним нов цем, и про ме нио ван ред не сту ди је за ре дов не. Лав ви ше ни је ишао на 
фа кул тет, али је нов цем сво јих „не при ја те ља” на ста вио да из најм љу је со бе и раз не 
пси хи ја тре. Пре стао сам да га ви ђам, а и с Освал дом сам се већ не ко вре ме је два 

2 Кур зив у овој при чи озна ча ва ци та те из про зе То ма са Бер нхар да.



под но сио. Та ко је би ло све док се Лав ни је пре се лио (а Освалд вра тио) у Пе раст. И 
јед ном и дру гом ме је про стор на дис тан ца у ства ри са мо при бли жи ла. Не што пре то га, 
Освалд ми је ре као ка ко је чуо да је Лав код не ког при ват ног пси хи ја тра упо знао 
„шест го ди на ста ри ју, не ра зум но из да шну де вој ку, зва ла се Ва лен ти на”, ма да ју је по-
не ко звао и Ва ља. У жуд њи за одва ја њем од ро ди те ља, за то пли јом и под но шљи ви јом 
кли мом, ма њим гу жва ма и јед но став ни јим љу ди ма, Ва ља ће из лаз пре по зна ти у Ла ву 
(и у Пе ра сту!) и од лу чи ти да њих дво је на пу сте свој род ни град и од се ле се у род ни 
град ње ног оца (у исти мах и род ни град мог по кој ног оца!). Усе ли ли су се у ви кен ди цу 
из гра ђе ну се дам де се тих го ди на (ка да је и мој по кој ни отац из гра дио сво ју пе ра шку 
ви кен ди цу!) јед ним од оних кре ди та ка кви ма је др жа ва уве ли ко упро па шта ва на (а 
ка кав је ис ко ри стио и мој по кој ни отац!). Раз вој истих до га ђа ја пред ви ђа мо на ви ше 
раз ли чи тих на чи на: ако се раз ме ће мо ис прав ном про це ном, би ло би ко рект но да се 
се ти мо и оних на ших по гре шних, број ни јих про це на у ве зи са јед ном те истом ства-
ри. Али, ко ли ко год да је ла ко (и пре све га бе сми сле но) твр ди ти да смо не што пред-
ви де ли, мо рам да ка жем ка ко ми је ви ше пу та па ло на па мет да Ла во во ку ша ње брач-
ног жи во та у Пе ра сту не ће има ти ве сео ис ход. Та ко сам слу тио пре све га за то што је 
он че сто кри ти ко вао иде ју о пу то ва њу, по себ но се из ру гу ју ћи пут ни ци ма у гра ди ће 
на то плим мо ри ма. (Цео Ме ди те ран је на зи вао про стор ном апо ло ги јом на го на и ле-
њо сти, ко ји ни су плод хе до ни зма, већ не до стат ка из бо ра.) За вре ме свог по след њег 
бо рав ка у Пе ра сту, том гра ди ћу на то плом мо ру, пу них по ла са та сам у ло кал ној го-
сти о ни ци че као Ла ва и ње го ву су пру гу. Ме ђу вре ме сам уби јао слу ша ју ћи јед но у хог 
ка зи ва ча. Хтео сам да га пи там ка ко је из гу био ухо, али сам се упла шио да он мо жда 
не ће чу ти то пи та ње. Ни је то је ди но од че га сам се том при ли ком у го сти о ни ци пре пао. 
Ка да је брач ни пар сти гао с ка шње њем али без ис при ке, упо знао сам и осмо трио Ва љу. 
Иако је ћу та ла, до вољ но ре чи ти би ли су ње ни ти ко ви што су пра ти ли гла сно пре ми-
шља ње ње ног су пру га шта да у јед ној из гу бље ној ва ро ши ци ра ди чо век то ли ко зго-
дан, би стар и осе тљив као он, а да се не упро па сти. Та да сам пра вил но на слу тио да ће 
уско ро, по ти ште на ње го вим мо но ло зи ма, Ва ља из ба ци ти Ла ва из ку ће и по сред но га 
уни шти ти (ма да ни сам ми слио да ће се он од мах за тим и уби ти). С још ве ћом си гур-
но шћу и ве ћом раз ме тљи во шћу на жа лост, са да по сле ње го вог са мо у би ства, слу тим 
да ће и Ва ља убр зо са свим из лу де ти. Те шко да же на одав но на че тог ду шев ног здра-
вља мо же да из др жи спре гу гри же са ве сти и ло ше енер ги је, ко ју је Ва ља цр пла из 
сва ко днев них те ле фон ских раз го во ра са сво јим оцем (од ког су и она и по кој ни Лав 
за ви си ли и ко ји ју је на то ра до под се ћао) и из Ла во вих ти ра да и ис па да, и вр ло је згро-
ви тог исме ва ња Пе ра ста: ме ста где је она по тра жи ла спас. Лав је у ње ном при су ству 
че сто на па пир ста вљао раз ло ге у ко рист њи хо вог бра ка и про тив ње га, из свог и 
на вод ног Ва љи ног угла: увек би се ис по ста ви ло да она има мно го ви ше мо ти ва да се 
та ве за одр жи. У Ва љи не раз ло ге, осим уда је за парт не ра леп шег и би стри јег од се бе, 
Лав је убра јао и жи вот с не се бич ним чо ве ком. У соп стве ну не се бич ност упи си вао је 
то што се са мо због ње пре се лио у ва рош ка ква је Пе раст, у ку ћу чо ве ка по пут ње но-
га оца. Но ипак је при зна вао да док је Бе о град из ра зи то не при ја тан, у Пе ра сту не ма 
ни че га, па ни не при јат но сти. Ла во ва осе ћа ња пре ма ва ро ши ци би ла су бла жа од 
оних ко ја је га јио пре ма Бе о гра ду, на ро чи то од оних ко ја га спо па да ху док смо шест 
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ме се ци де ли ли стан. Ми слим да је у свом род ном гра ду пре све га био узру јан фи зич-
ком бли зи ном сво јих „не при ја те ља, фа на тич них ма ло гра ђа на”. Очи глед но ни је имао 
пој ма да ће баш они пла ти ти ње го ву са хра ну, па чак и вај не пут не тро шко ве не ких 
ша љи вих Пе ра шта на (и мо жда Ри шња на). А ако ни је из бе гао да га „не при ја те љи” са-
хра не, за уте ху би му би ло што су ува жи ли ње го ву по след њу во љу па га ни су са хра-
ни ли у Бе о гра ду. На ноћ ном сто чи ћу у јед ној од со ба ку ће свог та ста оста вио је зах-
тев оп штин ским вла сти ма да бу де по ко пан у Пе ра сту: „...ра ди је и ов де не го у гра ду 
из ко га сам по бе гао за жи во та”. „Ла жно не пре глед на, уза луд но мно го људ на сре ди на, 
чи ју не пре глед ност гра де мо де ли из ску че них сре ди на. Дво ми ли он ска, а па три јар-
хал на сре ди на!”, тај па ра докс Бе о гра да је че сто ве се лио и ти штао Ла ва. „На Ла во вој 
са хра ни чи тао сам име на на деч јим гро бо ви ма!”, ка да је Освалд то ка зао на јед ном 
сми ре ним гла сом, ван брач ни син чић ње го ве се стре бри знуо је у плач. То сам, са дру ге 
стра не ли ни је, мо гао ја сно да чу јем. Мо жда је Освалд ки њио се стри ћа не хо ти ми це, 
за не сен при чом о Ла ву ко ји се из ру ги вао ве ћи ном на ра чун сво јих нај бли жих; од 
оста лих ни је то ли ко за ви сио, па би их рет ко и чуо и ви део. То ни је ва жно: Лав је за и ста 
био мој при ја тељ, јер ни је зло у по тре бља вао по знан ство да би ми да вао са ве те. (Мо жда 
је ствар но исти на да увек пр во уми ре бо љи чо век.) Ме ђу тим, раз ја сни ло ми се да су 
и мо но ло зи јед на вр ста са ве та. Али Ла ву сам за хва лан, јер се сва ки мој по ку шај да му 
ка жем да сам кан ди дат за са мо у би цу од би јао упра во о ње го ве мо но ло ге. За хва лан 
сам му, јер сам сто га и од у стао од са мо у би ства: оно о че му се не го во ри, прак тич но 
пре ста је да по сто ји и то не у за бо рав. Кад сам на пу стио Пе раст, на раз ми шља ње о са-
мо у би ству те ра ла су ме је ди но се ћа ња на мој не ка да шњи жи вот у Пе ра сту: за хва лан 
сам Ла ву, јер да ње го вих ти ра да ни је би ло, имао бих усло ва за раз ми шља ње о са мо-
у би ству о ко јем он ни је го во рио. А не бих из мо лио, то јест из ну дио, стан чић од мај ке. 
Ка да се Освалд вра тио у Пе раст, јед ном не дељ но ми је слао пи смо у ком би, та ко ђе у 
фор ми мо но ло га, огор че но опи си вао сво је слу чај не су сре те с при ја те љем ко ји су се 
пре тва ра ли у ви ше ча сов не шет ње и Ла во ве ис цр пљу ју ће мо но ло ге о оп штој бес ко-
ри сно сти, књи жев но сти и по ро ди ци, сво јој и же ни ној. По пра ви лу их је окон ча вао 
сло вом о та сту, са знав ши да тај сва ко днев но те ле фо ни ра кћер ки и под ба да је про тив 
ње га, ког је сма трао па ра зи том. „У Пе ра сту је не ком ко во ли да ше та за ба че ним де ло-
ви ма гра да слу ча јан су срет с не ким ко во ли да ше та за ба че ним де ло ви ма гра да не-
из бе жан два до три пут днев но; пред ност ве ли ког гра да је што се та кви слу чај ни су-
сре ти, ако узме мо сра зме ре, сво де на јед ном го ди шње до јед ном у пет сто ти на да на. То 
са зна ње чак и ужа сан град по пут Бе о гра да у од но су на Пе раст чи ни нео до љи вим”, 
пи сао ми је Освалд. Ти рад но пи смо не тра жи од го вор а та ква су би ла Освал до ва, као 
и Ла во ва пи сма, ко ја су ми, до ду ше, сти за ла ре ђе. Па, њих дво ји ца су се је два тр пе ли, 
би ли су на иви ци сва ђе ко ју су обо ји ца из бе га ва ли. По себ но Освалд, ко ји је у исти 
мах че шће раз ми шљао о раз ла зу. За та ква до ко на ња Лав ни је имао вре ме на: био је 
уду бљен у сво је про бле ме. „Што на ум, то на друм”, би ло је углав ном све што је Лав 
имао да ка же о Освал ду. Ма да, до вољ но ре чит био је пре зир ко ји је при том из би јао 
и био пот цр тан ње го вим под сме хом ле пим за око. За раз ли ку од ње га, Освалд се у 
пи сми ма оп шир но жа лио ка ко се у ма лом ме сту ни је мо гу ће ни че сти то раз и ћи. „Из 
стра ха од са мо ће”, пи сао ми је Освалд, „у ма лим ме сти ма љу ди бе же од кон флик та 

79



80

не у по ре ди во ви ше не го у ве ли ким. Зар ства ри ни су ису ви ше бед не да би се ис пла-
ти ло оста ти у до брим од но си ма по сва ку це ну? Чо век ко ји из бе га ва сва ђе бе сми сле-
но је ак ти ван, баш као онај ко се у њих упу шта.” Док сам жи вео у Пе ра сту, од сво је 
два де сет и не ке до сво је два де сет и не ке, тру дио сам се да не ми слим на све то да не 
бих уисти ну по лу део; ка ко бих по нај ви ше из бе гао та кве ми сли, мо рао сам да одем из 
Пе ра ста. Доц ни је су ми тај од ла зак Освал до ва пи сма из Пе ра ста де лом обе сми сли ла. 
Она су чи ни ла мо ју по след њу ве зу са се ћа њи ма на де та ље из Пе ра ста. По пут Ла ва, 
Освалд је нај ви ше оп те ре ћи вао (нај)бли жњег: је ди ни љу ди с ко ји ма је Освалд же лео 
да раз го ва ра би ли смо Лав и ја. Али, Освалд је же лео да при ча са не ким, а Лав: да 
при ча не ком. Исти на, и Освалд је у Пе ра сту сте као бес по го вор не слу ша о це. Вра тив-
ши се у род ну ва рош и упу тив ши се на род би ну, мо рао је да на ђе још не ког с ким би 
ка ко-та ко ко му ни ци рао. Иза брао је мај ку, ко јој је од мах об ја снио да не же ли ни слу-
чај но да се вра ти ика квом по слу, да је рас по ло жен је ди но да ле шка ри и чи та и, у 
крај њем слу ча ју, ше та пу стим де ло ви ма пла же. Освалд јој је нај че шће пре ба ци вао да 
је ње го во ту ма ра ње све том при вид но жи ва по сле ди ца ње них пол них по ри ва, што 
ње га осло ба ђа сва ке од го вор но сти. Сма трао ју је од го вор ном а да ни ка да не би са-
слу шао њен од го вор. Опо ми њао је да ће, ако она за сва ку па у зу за ру чак у фа бри ци 
тек сти ла „Ја дран” не до ђе ку ћи и не спре ми му шта год, он пре цр та ти ње но име на 
већ од штам па ним по зив ни ца ма за ње го ву са хра ну, „не ми нов ну у овом или оном 
слу ча ју”. Опи си вао јој је те умр ли це: цр не, ис пи са не љу би ча стим све ча ним фон том. 
Али ни јед ну јој ни је по ка зао, те сум њам да је Освалд уоп ште од штам пао умр ли це за 
сво ју са хра ну. За раз ли ку од ње га, Лав ни је ма рио ко ће по се ти ти ње гов спро вод: ис
пра ти ли су га са мо по лу све сна су пру га, мај ка, отац, за тим Освалд, Освал до ва се стра, 
отац и мај ка, две-три ње не ко ле ги ни це из фа бри ке, рад ни ци по греб ног за во да и не-
ко ли ко до ко них Пе ра шта на (и мо жда Ри шња на). Про тив од бој ног и за то при клад ног 
из мо та ва ња ове ша чи це ла кр ди ја ша и сит них ши ћар џи ја не го до вао је је ди но Освалд, 
што мо ра да је из гле да ло ко мич но, с об зи ром на атлет ску гра ђу за лив ских во за ча и 
Освал дов тип ски из глед све мр ша ви јег и за пу ште ни јег цви ке ра ша. „Жао ми је што с 
Ла вом ни сам био у још бо љим од но си ма”, по но во је за је цао Освалд у те ле фон ску 
слу ша ли цу: „И те би би, ако ти је оста ло има ло ду ше, мо ра ло да бу де жао што с Ла вом 
ни си био у још бо љим од но си ма”, до дао је. „Још бо љим? Или још го рим”, по ку шао сам 
да га ма ло уми рим, у че му не ћу ус пе ти. Ре као сам му и да не ћу до ла зи ти да из ја вим 
Ла во вом оцу са у че шће, и да то не ћу учи ни ти ни пу тем те ле гра ма. Ме ђу тим, до дао 
сам, мо жда ћу је дан пут свра ти ти у Пе раст да се срет нем с њим, Освал дом, по што то 
ни сам ус пео за вре ме свог по след њег бо рав ка у Пе ра сту. Хтео сам да му по мог нем 
да се осе ти ко ри сним. За то је углав ном би ло до вољ но са слу ша ти не ки ње гов вер-
бал ни из лив и он да му упу ти ти ко ју обич ну реч. За раз ли ку од ње га, Лав би и ре чи 
уте хе, и по ру ге (ако би их уоп ште чуо) про пра тио истим зло вољ ним под сме хом. Из-
гле да да је у на шој дру жи ни ипак Лав био ми зан троп, а Освалд (иако би се то за ње га 
пре ре кло, јер је ла јао у ши рем лу ку) са мо из у би јан јед но лич ним ис ку ством. (О се би 
да и не го во рим: ни ти бих за то био спо со бан.) Освалд је ја ди ко вао за Ла вом а, кад 
раз ми слим, си гу ран сам да Лав не би ја ди ко вао за Освал дом; по зна ва ју ћи Освал да и 
Ла ва, ни сам ни слу тио да би смрт јед ног од њих икад мо гла да дир не оног дру гог. Па 
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ипак, Освалд је упра во за пла као. Уз то, овај раз о ча ра ни мо ра ли ста и мој при ја тељ 
ипак је че сто сум њао у оно што за сту па. Учи ни ло ми се и да би, ако би се сре дио, Освалд 
од у стао од из бо ра са мо у би ства, па и од са мо у би ства као спон та ног чи на очај ни ка. 
Од мах за тим сам на слу тио да ће тај чин на не сре ћу те шко из бе ћи, јер му жи вот у Пе-
ра сту не ће до зво ли ти да по ра ди на се би. Ви дим да ми ов де не до ста је по шта па ли ца 
ка кве су: по ми слио сам, ре као сам, по ми слих, ре као сам се би. Ни је ни ва жно: же лим 
још са мо да ка жем да је и ме ни, као и Освал ду, жао Ла ва. Био је, кад се све са бе ре, не сно-
сан, али тре ба да бу де ожа љен. Ово не то ли ко због са мо у би ства ко ли ко због на чи на 
на ко ји се убио. Ни свој по след њи чин ни је ус пео да из ве де по свом уку су и ли ши га 
ути ца ја по ро ди це, сво је и же ни не, и мо ра: све га оног што је нај ви ше мр зео. Ре чи „Лав 
се уда вио у пе ра шкој пу чи ни, до ко је је сти гао чам цем свог та ста”, би ле су по след ње 
ко је сам чуо од Освал да.




