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Ноћ у Ба ји ној Ба шти. По ро хлад на, ти ха, ми ри сна, не ка ко зна чај но све ча на. По пу-
стим со ка ци ма там не сен ке жбу но ва шим ши ра ис пред ула за у по за тва ра не ку ће. Пас 
за ла је са мо на рет ке на ле те ве тра ко ји по кре не гра не ста бла ја бу ке и, као пре ну те из 
дре ме жа, до ср жи пре пла ше не, отре се зре ле пло до ве на тле об ра сло тра вом оро ше-
ном све жи ном ве че ри у ко јој су сви при сут ни про ме ње ни. 

Мај ка са тро то а ра ис пред ка фа не Дра ма са да је же на за „на шим” сто лом. Пи је пи во 
и удва ра се ме ни, хва ли шу ћи се сво јом аген ци јом за про да ју не крет ни на, и упор но 
по ку ша ва да ми про да „плац” у ули ци из над цен тра ле хи дро е лек тра не. „До па да ми се 
по по днев на те ле ви зиј ска еми си ја о здра вој ис хра ни”, ка же.

Де чак са тро то а ра – до ма ло час је др жао мај ку за ру ку и мо ља као је да му ку пи 
сла до лед – са да је шан ке ри ца у ка фа ни Дра ма, иза шла на вра та, ста ла у врат ни ци, 
под бо чи ла се јед ном ру ком, а у дру гу ша ку за де ну ла ме ђу ле пе ви жља ве пр сте ци га-
ре ту. „До бро ти сто ји та ке це ља”, до ба ци ла је кел не ри ци (Дра га ни Ве ли кић) ко ја јој се, 
и по ред све за у зе то сти по слом, шар мант но, мал чи це и ше рет ски, на сме ши ла. 

Би ци кли ста, по што је прет ход но, во зе ћи „без ру ку”, у јед ном тре нут ку из гу био 
рав но те жу, пао са би ци кла, а во зи ло се пре ту ри ло пре ко ње га, устао је и, сав угру ван, 
још и ис це па не но га ви це, кре нуо да псу је. И сва ким ко ра ком да ље, са да гу ра ју ћи ис-
кри вље но и огу ље но во зи ло, ме њао је свој из глед, др жа ње и иден ти тет. Нај пре је био 
пе сни ки ња Је ле на Гло го вац, да би при сле де ћем ко ра ку био фуд ба лер Или ја Ке жман. 
По том је био исто ри чар умет но сти Звон ко Га зи во да па фуд бал ски тре нер Пе пе Ши шић, 
а у јед ном тре нут ку и глу ми ца Жељ ки ца Ча бри ло.

И баш та да се за њом (глу ми цом Жељ ки цом) освр нуо му шка рац са слам ним ше ши-
ром на гла ви, по што је прет ход но био иза шао из гво жђа ре, са ке сом упра во ку пље них 
ек се ра, нит ни, та ба ци ма шмиргл-хар ти је, че ки ћем, кле шти ма и не ко ли ко фран цу ских 
кљу че ва. И баш ка да је хтео да јој (глу ми ци Жељ ки ци) по ђе у су срет, пре о бра ти ла се 
ова опет у оног пр во бит ног Би ци кли сту ко ји је већ бр же-бо ље во зио без ру ку, и, још, 
кри ву да ју ћи, у осми ца ма. И, му шка рац са слам ним ше ши ром на гла ви се из окре та 
вра тио у гво жђа ру. И већ на вра ти ма се обра тио про дав цу: „За бо ра вио сам јед но па-
ко ва ње шра фо ва.”

Фри зер ка, и да ље у врат ни ци, ула зи у са лон. Би ла је са да го ло гла ва, по што је са 
гла ве од ло жи ла ави ја ти чар ску ка пу, јер не ко ли ко тре ну та ка је би ла пи лот ва зду хо-
плов не је ди ни це. „Да ли је мо гу ће”, ре кла је, при бли жив ши се ста клу на ши ром отво-
ре ним вра ти ма. И, ...
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У том тре нут ку сам скре нуо по глед на Ско та (Scott Ab bott). Се део је у днев ној со би 
сво је ку ће у пре ри ји. И гле дао је „на те ле ви зи ји” филм о чо по ру ву ко ва, ко ји се при-
бли жа вао обо ру за сто ку ис пред су се до ве ку ће.

Пас, и да ље по ред мо јих но гу, са да је се део и сме јао се, гро хо том, ви це ви ма ко је 
је тем пе ра мент но при ча ла Же на, у том тре нут ку цр ве но ко са ле по ти ца, одав но пре-
ста ла да са о бра ћа са Ско том. Па жњу је усред сре ди ла на ме не. Али ни је ми се обра ћа-
ла ди рект но, не го по сред ством пса – на при мер, ре кав ши му „не знам шта Жар ко 
ми сли о то ме”, или „пи тај Жар ка да ли му сме та овај виц о ве че ри у ре сто ра ну на 
Мен хет ну” – јер од лич но је та „цр ве но ко са ле по ти ца” зна ла да смо Пас и Ја би ли бли-
ски. Од оног да на ка да смо се упо зна ли у Кел ну. (Ста но вао сам у бли зи ни град ске ка-
фи ле ри је.) (Чуо сам га ка ко је ту жно цви лео.) (Од мах сам га по вео ку ћи.) Не са мо да 
смо по ста ли не раз двој ни, не го се и од лич но раз у ме мо.

Так си ста је са да се део на те ра си ре сто ра на Дра ма. Сам за сто лом не то ли ко уда-
ље ним од на шег. Уоп ште ни је де ло вао као шо фер. Уоп ште ни је кли мао гла вом у так ту 
му зи ке ко ја се све вре ме чу ла из уну тра шњо сти ка фан ске про сто ри је. Ни је чи тао но-
ви не. Ни је се ни ре вол вер на ла зио у џе пу ње го вог са коа. Се део је за ва љен у сто ли ци, 
ра ши ре них но гу, и био је са да лич но ди рек тор елек тра не (прем да сам у јед ном тре-
нут ку по ми слио „то би мо гао да бу де и му зи чар Све то зар Бу ра зор”). Ка да му је у јед ном 
тре нут ку при шла Дра га на (кел не ри ца), по ми слио сам „па зар ни је то шеф ди рек ци је 
Елек тро ди стри бу ци је”. Иако је кел не ри ца све вре ме ста ја ла на „про пи сној” уда ље но-
сти од сто ла, ви део сам њих дво је ка ко су за јед но се де ли и, пу ше ћи ци га ре те, уду бље-
но раз го ва ра ли о не че му. Да ка ко, са њи ма смо би ли, та ко ђе, Пас и Ја. Раз го ва ра ло се 
о ста њу фи нан си ја у на шој фир ми. О ре ба лан су за про шлу го ди ну. Да ка ко и о кре та њу 
ак ци ја на тр жи шту нов ца. Ви део сам се бе и као ше фа на шег ра чу но вод ства, а то је 
мо гао да бу де и Све то зар Бо ра зор. (Упра во је иза шао из хо те ла Евро па.) Сео је за наш 
сто, а из гле дао је као да је че као трам вај. „Мо же те пре ћи Не ма њи ну ули цу”, чу ло се из 
да љи не. Чуо сам се бе у стра стве ном об ја шња ва њу те ку ћег кур са у не ким нов ча ним 
ин сти ту ти ма. Слу шао сам свој глас. Ви део сам да је Пас по тврд но кли мао гла вом. Ви-
део сам ше фа Елек тро ди стри бу ци је ка ко је си пао ки се лу во ду у ча ше: нај пре Се би, па 
Ме ни, па Псу, па Бо ра зо ру, па Так си сти, па опет Се би.

Са да је не бом из над Ба ји не Ба ште про ле тео ави он. „Мла зњак”, ре као сам. 
Пас је по тврд но клим нуо гла вом. 
„Или је то био хе ли коп тер”, ре кла је кел не ри ца. Пас је опет по тврд но клим нуо гла вом. 
Ка да су се из прав ца аеро дро ма По ни кве за чу ле екс пло зи је бом би Пас је за ски чао, 

ску пио се ис под сто ла и при љу био уз мо је но ге. 
Ди рек тор елек тра не (не ко ли ко тре ну та ка је де ло вао и као да је био так си ста) ре као 

је: „Код ме ста Бе се ро ви на пу кла је осо ви на на јед ном те рет ња ку, те се во зи ло пре ту-
ри ло. Из ци стер не се из лио ма зут. Пут из ме ђу Пе рућ ца и Ба ште је бло ки ран. Сто ка 
ко ја на том ме сту пре ла зи це сту ва ља се у про су том лож-уљу. Ре ка Дри на је на том 
ме сту већ за га ђе на. Се ља ци, ко ји су већ по че ли да ло же ка за не за пе че ње ра ки је, 
сма тра ју да је у пи та њу са бо та жа. По ве шће мо ис тра гу. По хап си ће мо сум њи ве. Из Ужи-
ца су већ кре ну ле еки пе за спа са ва ње.”
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По ди гао сам по глед у не бо. Ла ста ви ца, ко ја је про ши ша ла „као ме так”, оче ша ла је гла-
ву Ско та Або та. Пас је за ла јао про му клим гла сом. По ми ло вао сам га по гла ви. Ре као сам: 

„Не ко ли ко ства ри мо ра мо на гла си ти ка да је у пи та њу ту ри зам у на шем кра ју.” Из-
у стио сам то осе ћа ју ћи се као шеф ди рек ци је хо те ла.

Ка да је кел не ри ца из го во ри ла „да вам до не сем по ча ши цу кле ко ва че”, по ми слио 
сам „зар ја ни сам мо гао да бу дем и ди рек тор за дру ге за про зи вод њу ра ки је”.

Пас, ко ји је опет зна чај но по тврд но клим нуо гла вом, под ста као ме је и на до дат на 
раз ми шља ња о за шти ти чо ве ко ве сре ди не, и та да сам га до жи вео и као пред сед ни ка 
ор га ни за ци је Грин пис (Gre en pe a ce) за „овај крај”, не са мо за то што ме је по гле дао бла-
го те ле ће, ни ти за то што ми се учи ни ло да је ре као „обо жа вам ки то ве и фо ке”.

Је сен је. Ли шће жу ти и опа да. Млак ве тар ши ри ми ри се зре лог во ћа, ко ми не и па-
то ке. 

Ис пред ка фа не Дра ма у цен тру Ба ји не Ба ште се ди за спо је ним сто ло ви ма до бро 
по зна то дру штво: Пе тер Ханд ке, Злат ко Б, Жар ко Ра да ко вић, Скот Абот, Сло бо Ро гић, 
Же на, Наш Во зач и Мој Пас.

Пр ви се огла ша ва Мој Пас:
„Од ја ког ми ри са пр вен ца шљи во ви це ко ја се у на шем кра ју ове го ди не пе че ви ше 

не го про те клих, стал но сам пи јан и спа ва ми се по цео дан.”
„Сма трам да су во зи ла на ал ко хол но го ри во пре спо ра за по тре бе ов да шњих во за-

ча”, ка же Наш Шо фер. Пио је ки се лу во ду и пу шио, јед ну за дру гом, ци га ре те.
„За раз ли ку од ал бан ског ду ва на, ов да шњи, ба ји но-ба штан ски, мек је, сви лен, не-

у трал ног ми ри са, али и опо јан”, ка же Сло бо Ро гић. Пи је пи во. На гла ви но си слам ни 
ше шир. Има ја ку ки ја ви цу.

Скот је са да крат ко оши шан. Пу ши лу лу. Ис пред ње га је на сто лу ча ша цр ног ви на 
и Књи га за гр ља ја, уру гвај ског пи сца Еду ар да Га ле а на. Ћу ти. Сме шка се. Пра ти по гле дом 
лет осе ко ја кру жи из над та њи ра са на ре сци ма ов чи јег си ра, го ве ђе пр шу те, па ра дај-
за, па при ке и мла дог лу ка. 

Пе тер Ханд ке и Злат ко Б. су са да ку хи њи. При пре ма ју пе чур ке на жа ру. Са њи ма су 
и кел не ри ца (Дра га на) и Шан ке ри ца (Са ња). И ку ва ри ца (Ста на). Се де на хо кли ца ма 
око сто ла и чи сте пе чур ке ко је смо са мо не ко ли ко са ти ра ни је сви на бра ли у око ли ни 
Ба ји не Ба ште. Но же ви ма од се ца ју на тру ле де ло ве гљи ва. Гу ле на гње че ња на тки ву. 
Та мо где се ка мен чић за био или за ле пио за те ла шце, ве што га, вр хом но жа, одва ја ју. 
Пе те ров нож је ма ли швај цар ски но жић цр ве не ба ке лит ске др шке. Злат ков но жић је 
ми ни-бо деж, фран цу ске фир ме Опи нел, за кри вље ног али нео бич но шпи ца стог се чи-
ва. Шан ке ри ца и ку ва ри ца ко ри сте ку хињ ске но же ве, про из ве де не не мач ке фир ме 
Цви линг (Zwil ling) из Со лин ге на. От пат ке ба ца ју на ли сто ве ста рих но ви на, ра ши ре не 
на сто лу. То су спорт ске стра ни це ли ста ужич ке Ве сти. Ту су и стра ни це „Цр не хро ни-
ке” ли ста На пред из Ва ље ва. Ту су и стра ни це кул тур не ру бри ке ли ста Глас Срп ске из 
Ба ње Лу ке.

„От куд Глас Срп ске у Ба ји ној Ба шти”, огла ша ва се Скот ко ји са да сто ји у врат ни ци 
ула за у ку хи њу. Са да има ду гу ко су ску пље ну у пер чин. Ли чи на Ки не за. Гле да у прав-
цу гру пе у ку хи њи. Је де ба на ну. Сме шка се.
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Је сен је.
Мла ка ки ша ква си сто ло ве у ба шти ре сто ра на Дра ма. Кел нер, кел не ри ца, ку ва ри-

ца и шан кер, сто је ис пред над стре ше ног ула за у ка фа ну. Гле да ју у прав цу пу стог ко ло-
во за. При ча ју ви це ве. Сме ју се.

Се дим сам за сто лом. Из над ме не је огро ман сун цо бран ко ји са да слу жи као ки шо-
бран. Чи там но ви не. Ис пи јам гу тља је цр не ка фе на сто лу. Сме јем се не че му про чи та ном 
у но ви на ма. У јед ном тре нут ку чач кам нос. Па уши. Он да се че шем по те ме ну.

Кел не ри ца (Дра га на): „Он чач ка уши.”
Кел нер (Рат ко): „Ве ли ке су му уши.”
Шан ке ри ца (Са ња): „Нос му је огро ман.”
Ку ва ри ца (Ста на): „Но со ња.”
Из ре сто ра на из ла зи Пас. Очи глед но је иза шао из ку хи ње. У гу би ци но си ко ску. 

При ла зи мом сто лу. Ис пу шта ко ску по ред мо јих но гу. По чи ње да гло ђе.

По ди жем по глед у прав цу кро шње ста бла ке сте на. Из ње из ле ће го луб. Чу је се ле-
пет пти чи јих кри ла. На сме јем се. Пас по ско чи у прав цу го лу ба, па се за у ста ви и пра ти 
по гле дом лет пти це ко ја се пре тво ри у играч ку, ле ти ли цу, и кру жи из над ули це, баш 
као што се кро шња ке сте но вог др ве та пре о бра ти у гу сту шу му. Ли сто ви и гра не по-
при ма ју плав ка сту бо ју.

По чи ње филм у ко јем је реч о ме ни на го ди шњем од мо ру у хо те лу на иви ци рас-
ко шне „ег зо тич не” шу ме, са раз ле те лим рај ским пти ца ма, па па га ји ма, ко ли бри ма. 

Се дим на те ра си хо те ла. Чи там но ви не и ис пи јам гу тља је слат ка стог опој ног на пит-
ка. Сме јем се, ве ро ват но не че му про чи та ном у но ви на ма. Ма си рам ру бо ве и ре си це 
уши ју. Он да че шкам врх но са. По том по пра вљам фри зу ру. 

Шан ке ри ца (За за) је у дво дел ном ру жи ча стом ку па ћем ко сти му. При пре ма за ме не 
пи ће.

Ку вар (Ла ри), у бе лом ку вар ском о де лу, са ка пом на гла ви, под пу ном ку хињ ском 
спре мом, сто ји из над ре шет ке ро шти ља и кроз дим из над стеј ко ва ко ји се, упра во, за 
ме не, пе ку, гле да нео д ре ђе но пре да се.

Кел нер, у све ча ним цр ним пан та ло на ма, бе лој ко шу љи, са леп тир-ма шном, у цр ним 
ла ко ва ним ци пе ла ма, ће лав, са „фи ним” тан ким бр чи ћи ма, на сме јан, при но си пред је ло, 
пор ци ју са ла те од бул гу ра, ко зјег си ра, пар чи ћа па па је, чи ко ре, ру ко ле, за би бе ре ну.

Бар ска да ма, оде ве на нај кла сич ни је, ли чи на го шћу хо те ла, на „књи жев ни цу”, или 
„глу ми цу”, или „пси хо ло ги цу”, „а мо жда је она вла сни ца лан ца оп ти чар ских рад њи у 
јед ној европ ској др жа ви”, по ми шља гост, а то је Скот Абот, ко ји се ди за ме ни „су сед-
ним” сто лом. Он пу ши том пус, пре ли ста ва сво ју бе ле жни цу, у ко јој пи ше текст о ње-
го вом при ја те љу Жар ку Ра да ко ви ћу.

Скот се ди пре кр ште них но гу. 
За ми шљен из раз ли ца.
Очи као не бо пла вих зе ни ца, круп них, окру глих ја го ди ца, ле же у оч ној ду пљи та ко 

да „ви де све”, „и на пред и по за ди”, „и го ре и до ле”. Не са мо због пи ћа, ко јим се Скот 
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од ме ре но „на ли ва”, де лу ју ње го ве очи за ма гље но, али не оста вља ју ути сак од сут но-
сти, не го упра во по ја ча ва ју при ти сак усред сре ђе но сти не ко га ко ји пре све га раз ми-
шља. И те су ми сли „оштре”, ре кло би се, и твр де, те се сти че ути сак да прет хо де сва ком 
опа жа њу, осе ћа њу, па и до жи вља ва њу. „То је чо век ко ји уна пред има сво је ми шље ње”, 
по ми шљам док га по сма трам ка ко пре ли ста ва сво ју бе ле жни цу, или упи су је ре чи, или 
при но си ча шу усна ма, или пре ме шта но гу. „Не пре ки да сво је ми сли”, по ми шљам. 

Скот Абот је не ко ко га по зна јем већ до брих три де сет и не што го ди на. Упо зна ли 
смо се по чет ком oсамдесетих, у вре ме мог бо рав ка у Ти бин ге ну. Да ли је то би ло у 
ка фе те ри ји фи ло ло шког фа кул те та? Или у би бли о те ци? Или у уни вер зи тет ској мен зи 
по зна тој под име ном Princ Karl (Prinz Karl)? Ка ко год да би ло, наш пр ви су срет био је 
ис ход „при пре ме”: На њој је ра дио наш за јед нич ки при ја тељ, Џон Х. Смит (John H. 
Smith), ко ле га ко ји је сво је вре ме но сту ди рао са мном. (Же лео је да нас упо зна.) Да ли 
се за ме не оп ште и мо гло го во ри ти да сам „сту ди рао”? Јер мо жда сам, пре нео ба ве зно, 
по се ћи вао пре да ва ња и не ке се ми на ре. Јер уисти ну ни ка да ни сам имао ам би ци ју да 
сту ди рам. Чак ни по зних ше зде се тих и ра них се дам де се тих го ди на у Бе о гра ду. Па ни 
ра них осам де се тих го ди на, ка да сам на уни вер зи те ту, по сле за вр ше ног док то ра та, 
као до цент на Од се ку за ем пи риј ску кул ту ро ло ги ју, ра дио на про јек ту ис тра жи ва ња 
ка фан ских здра ви ца у на род ним пре да њи ма на про сто ру Швап ске Ју ре. Оби ла зи ли 
смо се о ске ка фа не. Швер цлох, Код две тет ке, Јаг ње, Ја зби на, Скре та ње, Кон трол ни 
пункт, Пар тер, Бо на виа, За лив сви ња и Ка пе ла: А то су са мо не ке од ка фа на у ме сти ма 
Хо нау, Ти бин ген, Вил флин ген, Га мер тин ген, Хир зау, Ку стер дин ген и Урах. По сао, ко ји 
сам од ра ђи вао ве о ма са ве сно, ни је ме мно го за ни мао. Жу део сам за но вим до жи вља-
ји ма. Осе ћао сам се увек дру га чи је. Же лео сам пре све га „од мах у по гон”. Би ло ка ко. 
И би ло где. „За што?”, пи там се и да нас. Шта ме је го ни ло на рад ње ко је ни су би ле не-
по сред но „свр сис ход не”? Ода кле код ме не тај по рив за не чим не ствар ним? Без иче га 
опи пљи вог, без тла под но га ма, без ика квог про из вод ног про сто ра, без кон крет ног 
де ло ва ња, без „пу бли ке”, без ма те ри јал не под ло ге, без до би ти? Тач но је да смо „ро ђе-
ни мо жда слу чај но”,1 да на на шу пред и сто ри ју „не ма мо ни ка кав ути цај”, да не ма мо 
ни ка квог уде ла у њој. Али са да, ка да се мо ја лич на по вест већ до не кле од ви ла, ка да 
је по ста ла, бар ме ни са мом, „мар кант на”, ка да је од ре ђе на вре ме ном, ме стом и не ком 
кон крет ном рад њом, по ку ша вам да про ник нем у сми сао сво је по ве сти, у „по за ди ну 
све га”, да се при бли жим ње ном за че ћу, да је про ми слим, да осе тим, опа зим ма кар 
де лић то га из че га је на ста ла. Же лим да до жи вим сво ју лич ну сто ри ју, па ако ми се она 
учи ни ла и не мо гу ћом и не ве ро ват ном, па и као не што што се ни ка да ни је кон крет но 
зби ло.

„Ро ђен сам у Но вом Са ду, зар не, дра ги Ско те”, по ми слио сам да сам се обра тио 
при ја те љу за су сед ним сто лом, иако сам те ре чи, уисти ну их про шап тав ши, упу тио, 
за пра во, у сво јим ми сли ма, се кре та ри ци у ре со ру за кул тур ну де лат ност, у вла ди по-
кра ји не Вој во ди не (др Кру но сла ви Пет ко вић). Да ка ко, про чи тао сам их из сво је све ске 
у ко ју сам „упра во” ис пи си вао текст о се би са мом.

1 Књи жев ник Дра ган Ве ли кић, у раз го во ру са Ми ло ми ром Ма ри ћем, у еми си ји Ћи ри ли ца, у 
ја ну а ру 2013.
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„То је не ка вр ста ауто би о гра фи је”, ре као сам Ско ту (или се кре та ри ци Кру но сла ви). 
„За ми шље на је мо ја ауто би о гра фи ја и као днев ник”, на ста вио сам не што гла сни је, већ 
и за то што мој при ја тељ (баш као и „она” се кре та ри ца) ни је по ди гао(ла) гла ву са сво је 
све ске (или до ку ме на та). „Јер, са стра не, на мар ги ни, ис пи су јем и по дат ке о да ту му и 
ме сту пи са ња тек ста”, на ста вио сам.

Скот је са да, ипак, по ди гао гла ву.
По гле дао ме је сво јим мал чи це за му ће ним по гле дом. И имао сам ути сак да ни је 

био усред сре ђен на ме не не го на же ну за бар ским шан ком (ко ју сам за ми слио и као 
се кре та ри цу у по кра јин ском се кре та ри ја ту за кул ту ру, „по ме ну ту” Кру но сла ву). „Као 
да ви ди и иза се бе”, по ми слио сам.

„О че му пи шеш”, ре као сам, ра до зна ло, а и да бих пре ки нуо ти ши ну.
„О те би”, од го во рио је Скот, и од мах до дао: „А ти?”
Ви део сам ка ко је из ча ше, по што ју је енер гич ним по кре том ру ке про мућ као, при 

че му су коц ки це ле да за куц ка ле, ис пио гу тљај пи ћа ко је је, од мах, „из та ка”, пре шло у 
дру го агре гат но ста ње: из ле да и теч но сти у ча ши: у за ма гље ност ње го вог за ми шље-
ног по гле да у мал чи це за му ће ним очи ма.

„А баш сам хтео да те упи там, где си оно ро ђен”, ре као је Скот, из го во рив ши то 
гла сом ко ји је за зву чао као вре ла ко ви на пре ли ве на ле де ном во дом упра во про су том 
пре ко на ков ња. „У Зе му ну?”, ре као је упит но и кроз ре чи се мал ко на ка шљао.

„Ма не! Ро ђен сам у Но вом Са ду”, ре као сам. „Ро ђен је у Но вом Са ду”, ви део сам 
ка ко је мој при ја тељ Скот Абот за пи сао у сво ју све ску.

„Од свег тог вре ме на ми је у се ћа њу ми рис бу тан-га са и ис па ре ња ин стант-ка фе при-
пре ма не у ку хи њи јед ног ста на у су те ре ну у јед ној ули ци по ред Ри бље пи ја це”, ре као сам.

Скот је про му ћа ко теч ност пи ћа у ча ши и от пио по ве ћи гу тљај. Ис ко сио је све ску 
ле вом ша ком. Олов ку у де сни ци ни је по ди зао са јед не “тач ке” на ли сту хар ти је. За ма-
гље ним по гле дом зу рио је у пе пе ља ру на сто лу а чи ни ло се да је ви део све око се бе, 
и го ре, и до ле, и иза се бе.

Скот Абот је ви део ме не ка ко сам у сво јој све сци ис пи си вао текст мо је ауто би о гра-
фи је. Ви део је мо је усни це ка ко су се по ме ра ле док сам то За пи си ва но по лу ша па том 
из го ва рао, час Из го ва ра ном прет хо де ћи За пи са ним, час га по на вља ју ћи.

И ви део сам Ја Ско та Або та, уко че ног над ње го вом бе ле жни цом, као да је кле чао 
пред ол та ром, и као да се мо лио за здра вље, бо дрост и ду ги жи вот на ших тек сто ва.

Баш та ко је и кел нер де ло вао док нам је при но сио пи ћа; кре тао се из ме ђу сто ло ва 
као поп ис пред ол та ра, ма шу ћи по слу жав ни ком као кан ди лом.

И ку вар из над ре шет ке ро шти ља, ви ђен кроз дим из над шниц ли ко је су за цвр ча ле, 
ука зао се, она ко скло пље них оч них ка па ка у од бра ну од, по очи не при јат них, ис па ре-
ња, као вер ник у тре нут ку ек ста тич ног пре пу шта ња ре чи ма све ште ни ка „у име Оца, 
и Си на, и Све то га ду ха”. Јер та ко су се за чу ле кел не ро ве ре чи „ви ски са ле дом”, „ку ба 
ли бре” и „још ма ло ле да”.

Се дим, да кле, у сто ли ци од пле те не ли ке.
Ре сто ран у ко ме је и „ова” ба шта, и овај сто за ко јим се дим, на ла зи се на јед ном од 

остр ва у да ле ком мо ру. 
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Се дим и пи шем ауто би о гра фи ју. При зи вам у се ћа ње сли ке из про те клог жи во та. 
Ни жем их као да пре ли ста вам по ро дич ни ал бум. Тек по кат кад се за у ста вим на не кој 
сли ци. И та да је ду го гле дам. Кру жим по гле дом по по вр ши ни фо то гра фи је. Ако је то 
пор трет, пре ла зим пре ко ли ца ју на ка. До ти чем по гле дом ње го ве очи. Пре ла зим на 
че ло. Па на уши. Ако је у сли ци пре део, кре ћем се по ње му као у ствар но сти. Пре ла зим 
са јед ног де та ља на дру ги. На по не ком се за у ста вим. Уве ћам га. Зу рим у ње га као у 
не што не по зна то. И за што у све му што гле дам тра жим не што дру го? Чак и оно нај о чи-
глед ни је и нај пре по зна тљи ви је од мах из об ли ча вам. Пре и на ча вам га у не што да ле ко 
и стра но. За што од сво га жи во та про из во дим не што што ни је од ре ђе но ни вре ме ном 
ни про сто ром? За што о то ме што сам до жи вео при чам као о не че му што се ни ка да 
ни је до го ди ло? За што уоп ште при по ве дам?

Ве че је.
Или је, ипак, под не.
Скот Абот седи у башти ресторана хотела на острву у далеком мору и пише биогра-

фи ју некога чији живот прати већ неколико деценија.
Скот зна да је пи са ње би о гра фи је при ја те ља по ду хват ко ме је у пот пу но сти до ра-

стао. Зна он, ме ђу тим, и да је сва ки жи вот, па и ње го вог при ја те ља „не по но вљив” и 
„ис пу њен тај на ма”. За ро ни ти у тај не не чи јег жи во та, без ко ри шће ња сво га се ћа ња и 
сво јих су бјек тив них освр та, што је, ина че, за да так сва ког ва ља ног и објек тив ног би о-
гра фа или исто ри ча ра, је сте мо гу ће и у овом слу ча ју, сма тра Скот Абот, усред сре ђен 
на бри жљи во ис тра жи ва ње по да та ка о жи во ту сво га ју на ка. Пи са ње по ве сти о не ко-
ме ко је при ја тељ не мо же, пак, да бу де по сао са мо исто ри ча ра, сма тра Скот. „Ису ви ше 
сам бли зу сво ме ју на ку”, за пи са ће Скот у сво ју бе ле жни цу. „Од ви ше за јед нич ког има-
мо ми у ме ђу вре ме ну”, пи сао је. „Ни су ли у ме ђу вре ме ну де та љи Жар ко ве по ве сти и 
део мог жи во то пи са”, пи сао је. „Ни је ли то на ше За јед нич ко то ком свих го ди на при ја-
тељ ства са Жар ком уре за но и у мо је пам ће ње”, пи сао је. „Ни је ли и мо је се ћа ње он да 
и те ка ко ва жно у пи са њу по ве сти о Жар ку Ра да ко ви ћу?” „Ни је ли мо ја би о гра фи ја 
Жар ка Ра да ко ви ћа уто ли ко и јед но, у нај ма њу ру ку у овом тре нут ку, бит но по гла вље 
мо је ауто би о гра фи је?”

Скот је ове ре чи ис пи си вао у сво ју све ску про из вод ње фир ме ко ја је пре де се так 
го ди на пре у зе ла ли цен цу на про из вод њу бе ле жни ца ка кву је, ина че, на сво јим пу то-
ва њи ма ко ри стио аван ту ри ста и пу то пи сац Брус Че твин. 

Ако је све ска у ко ју је Скот пи сао сво ју по вест би ла, да кле, од мах пре по зна тљив 
„ски цен-блок” мар ке Мо ле скин (Mo le ski ne), те се мо гло по ми сли ти „овај пи сац се др жи 
од ре ђе них фор ми у ко ри шће њу пи са ћег при бо ра”, пи саљ ка ко јом је Скот пи сао би ла 
је обич на „па тент-олов ка” не пре по зна тљи ве мар ке ко ја је мо гла да бу де Ста е длер, 
или Ко хи-Нор, или Пе ли кан, или Бик, и слич но. А са ма олов ка је би ла знат но ма ње уоч-
љи ва од на чи на др жа ња ње: Пр сти су та ко по та ман при а ња ли уз те ло олов ке, да се 
од мах по ми шља ло и на не ке дру ге рад ње, не са мо на пи са ње, не го и, на при мер, по-
вла че ње оро за на ре вол ве ру, или за би ја не шпри ца у ве ну па ци јен та, или на ме ша ње 
вар ја чом со са у шер пи, или на се че ње но жем ме са у та њи ру, или на по вла че ње ка жи-
пр ста пре ко ко же на вра ту љу бав ни ка или љу бав ни це, или оно по сло вич но та на но 
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ис пи па ва ње тка ни не од стра не кро ја ча пред уба да ње мар кир них шпе на дли, а, у јед ном 
тре нут ку сам Ско та са та квом олов ком угле дао и као сто ла ра ко ји се при пре мао да у 
да ску на рад ној те зги за би је по ве ћи ек сер.

Ја, пак, па жљи во за гле дан у Ско та ко ји је пи сао, ви део сам све оно у по за ди ни чи-
на ко ји се од ви јао пре да мном. Гле да ју ћи, на при мер, у пи шче ву олов ку, знао сам од мах 
ло ка ци ју про дав ни це у ко јој је би ла ку пље на. По зна вао сам из раз ли ца про да ва чи це 
у тре нут ку обра ћа ња Ско ту док је пла ћао ку пље ну ро бу. Од лич но сам ви део мла деж 
на вра ту же не ко ја је, у тре нут ку Ско то вог ма ша ња за нов ча ник, наг ну та над те згом, 
ис про ба ва ла на лив-пе ро мар ке Во тер ман.

Ви део сам, да кле, сва ки де таљ у тој сце ни пи са ња, та ко до бро: не са мо за то што 
сам гле дао ста ло же но; а на то ме је под сти цао мир уду бље ног пи сца; а пи сац је та кав 
био и за то што сам у ње га гле дао не у па дљи во, не на ме тљи во, баш по та ман не ко ме ко 
је же лео да оста не нео ме тан, мо жда и да бу де при ме ћен, али то са да ни је би ло ва жно. 
Да кле, ви део сам по ми ца ње Ско то ве ша ке пре ко по вр ши не хар ти је. Ви део сам сло ва 
ис пи си ва на кра сно пи сом; ни за ла су се као рец ке ути ски ва не од стра не бес пре кор но 
функ ци о ни шу ћег уре ђа ја. И са мо за то што ме је та „ма ши не ри ја” под се ти ла на штам-
па ри ју: де ло ва ло ми је Ско то во пи са ње „ста ро мод но”. И са мо за то што су сло ва у ру-
ко пи су би ла ујед на че но ис пи са на, и за то што су ли ни је сло ва би ле та ко од ме ре но 
уцр та не, и за то што су зна ци ин тер пунк ци је де ло ва ли та ко над моћ но, и за то што су 
ли ни је ре до ва ру ко пи са би ле увек пра ве, а раз ма ци из ме ђу ре до ва увек исти, до жи вео 
сам Ско тов ру ко пис и као ни за ње ап стракт них сли ка, до жи вео сам их и као не што 
на лик оним ни зо ви ма сли чи ца у све ска ма Ју ли ја Кни фе ра. И ви део сам ка ко је Скот 
пре у зео Ју ли јев је зик, ка ко га је ко ри стио као свој соп стве ни. Ви де ло се ка ко је Скот, 

Жар ко Ра да ко вић и Скот Абот
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кре ћу ћи се спо ро, го то во не при мет но, као у сен ци, ис пи си вао ту сво ју по вест: по вест 
о Ме ни: Жар ку Ра да ко ви ћу. Ви део сам да је по вест о Ме ни Скот пи сао је зи ком Ју ли ја 
Кни фе ра.

И гле дао сам у Ју ли је ве сли чи це. И па жљи во сам чи тао по вест о Жар ку Ра да ко ви-
ћу. (А за пра во сам Ја пи сао по вест о се би.) И ко ли ко год да сам се чу дио то ме На пи са-
ном, то ли ко сам му се ди вио. Јер де ло ва ло је као не што ме ни и по зна то и не по зна то. 
Би ло ми је то на пи са но (за пра во, на сли ка но) и ствар но и не ствар но, и стра но и да ле-
ко, и ту ђе и бли ско. Ука зи ва ло се и као Реч и као Сли ка. И Чи тао сам. И Гле дао сам. 




