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HA КВАРТИРУ У ГЂЕ МЕК КЕЛЕР, 
ГОСТИОНИЧАРКЕ ИЗ ЛУКЕ МИРА

Пљу сак је по чео баш кад је по ред пр о зо ра пр о ми ца ла та бла да ула зи мо у пра де-
ди но се ло. Ка пи су сна жно до бо ва ле по ни ском кр о ву ауто бу са на спрат; по ми слио 
сам да је град, али кр оз пр о зор се мо гло ви де ти да не ма ле да, са мо круп не ка пи ко је 
је сна жни ве тар ба цао у на ле ти ма. Во зач је ве што вр лу дао кр оз сер пен ти не на се ља 
на стр мој сте ни над мо рем док ни смо иза шли на рав ну уз ви ши цу. По сле два ми ну та 
во жње по пра вом пу ту за у ста вио је во зи ло и пр о мр мљао не што у ми кро фон.

Чи ни ло се да пре ду го сто ји мо на ста ни ци, кад се на сте пе ни шту за гор њи ни во 
по мо ли ла во за че ва гла ва. „Ва ша ста ни ца, го спо ди не!“, обрец нуо се он. До хва тио сам 
ра нац са су сед ног се ди шта и по ла ко кре нуо низ сте пе ни це. Ни је ми се из ла зи ло на 
ки шу. Амрел ни сам хтео да по не сем кад сам из Лон до на кре нуо за Брај тон. Во зач је 
не стр пљи во мах нуо ру ком да по ка же пра вац. „Го сти о ни ца је пет ми ну та пе шке низ 
боч ни пут“, ре као је.

Истог тре нут ка кад сам ис ко ра чио кре нуо је да ље, вра та су за ши шта ла за тва ра ју-
ћи се док се цр ве ни do u ble dec ker уда ља вао. У то је, не ким чу дом, пљу сак стао и зра ци 
сун ца пр о си ја ше кр оз обла ке, ба ца ју ћи по по ки слом ли шћу др во ре да уз уски пу те љак 
од сјај ко ји је све тлу цао као пра знич ни укра си од штра са.

За вр нуо сам ман жет не ла не них пан та ло на беж бо је да их не ис пр љам га зе ћи по 
ба ри ца ма. Сат хо да је шест ки ло ме та ра, да кле де сет ми ну та је ки ло ме тар, ра чу нао сам 
у се би; го сти о ни ца Ке ле ро вих не мо же да бу де ви ше од пет сто ме та ра да ле ко. Од ра го-
во ље на пре стан ком ки ше од не куд је не ка ква пти ца цвр ку та ла је дан исти, јед но ста ван 
зов ја сним гла сом.

Три згра де го сти о нич ког ком плек са из гле да ле су ин кон гру ент но, као кад де ца по-
ре ђа ју за јед но играч ке у об ли ку жи ра фе, по лар ног ме две да и ди но са у ру са. Две но ви-
је, коц ка сти је, би ле су обо је не у све тло жу то, а нај ста ри ја од нео мал те ри са не укра сне 
ци гле, не ка да ве ро ват но кар мин цр ве не, али са да по си ве ле од вре ме на, са бе лим 
шту ком око прозорā и ви со ким за ба ти ма над њи ма.

Отво рио сам вра та са де бе лим жућ ка стим ста клом у ко је je би ла ули ве на ме син га на 
мре жи ца и ушао у не ве ли ки, али склад ни хол ко јим су до ми ни ра ле спи рал не сте пе-
ни це од ко ва ног гво жђа са три од мо ри шта на ко ји ма су ста ја ле ве ли ке сак си је пал ми.

– Kel lar’s Inn?, упи тао сам ста ру го спо ђу ко ја је се де ла за пул том.
– McKel lar’s Gar den Inn, го спо ди не!, од вра ти ла је она. Има ла је се ду ко су ску пље ну 

у ши њон, там ну ха љи ну и оврат ник са сме ђом чип ком пре ко кру те до ње краг не.
– Сло бод них со ба има?
– Да, јед на са брач ним кре ве том. Го спо дин је сам?
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Кад је из го ва ра ла реч „Sir“, тј. го спо дин, то је зву ча ло пре на гла ше но, го то во као 
чу вар зам ка у Един бур гу ко ји ми се обра ћао са „го спо да ру“ (Si re), ве ро ват но за то што 
га је ту ри стич ка орга ни за ци ја пла ћа ла да глу ми осо бу за лу та лу из дру гог вре ме на. 
Код го спо ђе са ре цеп ци је ни је би ло раз ло га за та ко не што. Је ли она на ме ште ник, 
упи тао сам. Или мо жда ди рек тор ка, са тим го спод стве ним оде лом и др жа њем. - О, не, 
го спо ди не, осмех ну ла се – одав но сам у пен зи ји. Син је вла сник и ме на џер! Са мо је 
мо рао до тр ка ли шта. Коњ му се раз бо лео. Ку пи ли су ко ња пре две го ди не, тек је са зрео 
за тр ке. Али се раз бо лео. Син и сна ха су мо ра ли да оду да га ви де. А унук ни је до пу стио 
да иду без ње га. Све је то та ко ин ко ве ни јент но. А она се по ну ди ла да по мог не. Јер још 
ни је се зо на, да бо ме. У се зо ни има ју тр о је ло кал них мла дих љу ди на ис по мо ћи. Мо же 
ли да ви ди го спо ди нов па сош?

Пру жио сам пла ву књи жи цу са кра љев ским гр бом да ме упи ше у књи гу го сти ју.
– Го спо дин је Ка на ђа нин? Али ро ђен у Ср би ји, зар не? пи та ла је. Не ма ју мно го го-

сти ју из Ср би је, при ме ти ла је. Ка на ђа ни још и до ла зе, али не та ко че сто као Аустра ли-
јан ци. Из су сед ног се ла се по ло ви на исе ли ла у Аустра ли ју пре се дам де сет го ди на. Сад 
њи хо ви по том ци до ла зе да тра же сво ју пр о шлост ов де... го во ри ла је.

Пот пу но сам био смео с ума да у мом ка над ском па со шу сто ји по да так да сам ро ђен 
у Ср би ји, ма кар као скра ће ни ца уз име ма лог гра да за ко ји ве ро ват но ни кад ни је чу ла. 
Ка ко је ста ра го спо ђа то уоп ште зна ла да рас ту ма чи? Ах, да, пре зи ме на -ic по врх скра-
ће ни це SRB; сва шта са мном!

– У ства ри, и ја, на не ки на чин, тра жим сво ју пр о шлост, ре кох јој и осмех нух се. 
Го спо ђи не очи се су зи ше на тре ну так, па на ста ви нон ша лант но: - Ва ша је ма ти си гур-
но Бри тан ка, јер по пре зи ме ну се не би ре кло да сте ен гле ског по ре кла?

Да, го спо ђо Мек Ке лер, по ми слих, а ни по ва шем ирском пре зи ме ну се то не би 
ре кло. Ипак, не из ре кох то. - У не ку ру ку, је сам бри тан ског по ре кла – ка зах. - А је сте 
ли мо жда ви, го спо ђо, ко јим слу ча јем по зна ва ли ка кве Ср бе? Ов де у Пис хеј ве ну, Лу ци 
сми ре но сти.

– Не, без раз ми шља ња од вра ти ста ра го спо ђа.
– Баш за си гур но ни сте? Ни јед ног? – ин си сти рао сам. Го спо ђа на крат ко за у зе пре-

на гла шен, го то во те а тра лан став не ког ко се при се ћа, те по но ви од ри чан од го вор, 
зна чај но вр те ћи гла вом два пу та.

– Или ју Ко ји ћа, из Ве ли Ро у да, Пу та у до ли ни? Кад је он умро, мој отац је до ла зио, 
био је сме штен код по ро ди це Мек Ке лер, то сте прет по ста вљам ви, ко ји су би ли кућ ни 
при ја те љи мог пра де де. Јер, ви ди те, Или ја Ко јић је био мој пра де да. А отац је ваљ да 
био ов де код вас. До ла зи ли су он и мај ка и ра ни је, али не код вас. А та да кад је де да 
Или ја уми рао, ма ма ни је ни ка ко мо гла да до ђе, иако је реч о ње ном соп стве ном де ди, 
па је до шао отац. Пре пет на ест го ди на. До ду ше он је по ме нуо две, а не три згра де ов де 
код вас.

– О, го спо дин Ко ђи! Да, го спо ди на Ко ђи ја сам по зна ва ла, на рав но. И до ла зио је 
је дан го спо дин из Ср би је кад је го спо дин Ко ђи био у бол ни ци, не по сред но пред смрт. 
Је ли то био ваш отац? Да, ра ни је смо за и ста има ли са мо две згра де. До да ли смо јед ну 
пре че ти ри го ди не. Али ви сте Ка на ђа нин, го спо ди не. А ваш отац је до ла зио из Ср би је?! 
Не из Изра е ла? За нас је го спо дин Ко ђи био Је вре јин. До ду ше, да: из Ср би је.
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О че му је ста ра го спо ђа го во ри ла? Пра де да је био Ср бин. То сам знао са свим из-
ве сно. Имао је сла ву, све тог Сер ги ја и Вак ха. Тек ба ка мо је пра ба ке, пра де ди не же не, 
зва ла се Са ра, а њен ет нич ки иден ти тет је опи си ван са „ко зна шта је би ла, њу ни ко не 
пам ти, ни је до жи ве ла ста рост“.

Иако су у вре ме аустриј ске оку па ци је по чет ком осам на е стог ве ка за бе ле же не три 
је вреј ске и че ти ри вла шке по ро ди це у гра ди ћу у ко јем су пра де да и пра ба ба жи ве ли, 
сре ди ном де вет на е стог ве ка, у вре ме пра ба би не ба бе, Је вре ја је би ло тек не ко ли ко 
по ро ди ца у три са та хо да уда ље ном Не го ти ну, а мно го ви ше пре ко гра ни це, на по ла 
да на ја ха ња, у Ви ди ну у пост-тан зи мат ској Тур ској. Би ла је та мо јед на Са ра, рет ко уба-
ва де вој ка, чи је су бек ство од ку ће у по след њем раз ре ду де во јач ке шко ле са ма ту ран-
том у ко јег се за љу би ла, и пр о ме на ве ре да би се за ње га уда ла, иза зва ли при ли чан 
скан дал у ма лом гра ду у ко јем су ње ни жи ве ли. Го ди на ма ни је ви де ла сво је ро ди те ље, 
мај ка јој је опро сти ла тек пред смрт. О то ме су пи са ле но ви не.

Од се ли ли су се, пи ше L ‘heb do ma da i re bul ga ro-oc ci den tal чи та вих се дам де сет ки ло-
ме та ра да ље, у дру гу др жа ву, сло бод ну Ср би ју, от по че ли по сао с не што нов ца ко је су 
ро ди те љи мла дог му жа да ли. Ни они ни су би ли пре те ра но вољ ни, али су се одо бро-
во љи ли ра ни је, по сле ро ђе ња пр вих уну ка. Је ли то би ла пра-пра-пра ба ка, те шко је 
ре ћи. Уоста лом, пра ба ка је са свим из ве сно од ра сла као Срп ки ња, да кле за што би се 
пра де да уоп ште ба вио раз го во ром о не ка квој не до вољ но из ве сној ве сти из но ви на 
пред крај пр о шлог ве ка, и то у ег зи лу у Ен гле ској, са же ном ко ја му је би ла... шта...? 
При ја те љи ца? Са мо при ја те љи ца...?

Сви смо прет по ста вља ли да је пра де да имао не што ви ше од по слов ног од но са са 
„до ма ћи цом“ ко ја му је одр жа ва ла ку ћу по два са та три пу та не дељ но. То су на слу ћи ва-
ли мо ји ро ди те љи и тет ка ко ји су га по се ти ли не ко ли ко пу та то ком 1960-их и 1970-их, 
и де да-стриц ко ји је из Бер ли на, у ком је као пен зи о нер жи вео са же ном га стар бај тер-
ком, од ла зио у Ен гле ску сва ке го ди не код оца док овај ни је умро. Али ова же на је та да 
ве ро ват но би ла, да то та ко на зо вем, хо те ли јер ка. Зар је исто вре ме но одр жа ва ла ку ће 
оста ре лих ази ла на та као по слу га?

– Ми слим да гре ши те, го спо ђо – ре кох. Мој пра де да је био Ср бин. Хри шћа нин. Ви 
сте ту не што по гре шно чу ли. Или по гре шно раз у ме ли. Или сте за бо ра ви ли... Дав но је 
то би ло.

– Ама, да ли је мо гу ће да ви не зна те, го спо ди не? – упи та ста ра го спо ђа. - Ваш пре-
дак ни је био хри шћа нин. Он ни кад ни је ишао у цр кву с на ма. Од би јао је то.

– Али, то је пр о те стант ска цр ква, го спо ђо! Ан гли кан ска. Он је био пра во сла вац, 
Ср бин. За то ни је ишао. А био је и фра ма сон. Ми слим да они и не иду у цр кву. Ни си на-
го гу, уоста лом. Ни мо ше ју, или шта већ...

– Бо јим се да то не знам. Али знам да је он ме ни ре као да ће се ре ги стро ва ти код 
ра би на, ре че го спо ђа од луч но. - За то што је хтео да се исе ли... ма, да: у Изра ел. Та ко је 
ре као. Да се та мо ује ди ни са по ро ди цом, ко ја би до шла ди рект но из Ср би је. Јер је тад 
мно го љу ди мо гло да ле гал но иза ђе из ва ше зе мље – Ти то вог гу ла га, ка ко се тач но се-
ћам да ју је ваш пре дак увек звао – и оде упра во у Па ле сти ну. Хо ћу ре ћи: Изра ел, на-
рав но, опро сти те за бо рав ној ста ри ци. Јер ја пам тим кад је то би ла Па ле сти на под 
на шом, бри тан ском упра вом. Тач но знам и кад је ваш пре дак ишао у Брај тон због то га, 
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ви ше пу та. Да ви ди за ali ah, а то вам је al li an ce, са ве зни штво! – об ја сни она, са за до-
вољ ним осме хом што се при се ти ла све га, она ко ка ко је раз у ме ла и за пам ти ла.

Ка кво са ве зни штво, по ми слих. Шта при ча ова же на? Да, ен гле ско ally, the Al li es је су 
Са ве зни ци, они ко ји су до зво ли ли Ја се но вац, из да ју ћи и Ср бе и Је вре је у екс-Ју го сла-
ви ји. А али ја на иври ту је „врх“, „пот кро вље“, „пе ња ње“, „ус ход у Изра ел“. Ен гле ска и 
хе бреј ска реч не ма ју ни ка кве ве зе јед на с дру гом! И за што ми је ети мо ло ги ја од јед ном 
бит ни ја од су штин ске но во сти – пра де ди них нео ства ре них пла но ва, од ри ца ња од 
соп стве ног по ре кла у име бри ге за по ро ди цу, ње го вог, ни ко ме по зна тог, од но са пре-
ма мо гу ћој али не из ве сној пра ба ки ној пр о шло сти, мог соп стве ног из бе гли штва по 
ра зно ра зним др жа ва ма Евро пе, Се вер не Аме ри ке и Ази је?

– Ви сте, из гле да, би ли бли ски с мо јим пра де дом? – упи тах, не зна ју ћи шта дру го 
да ка жем под сна жним ути ском ве сти ко ја ме је по при лич но из не на ди ла. Го спо ђа за-
ста де на тре ну так, треп ну очи ма као ши па ри ца и ре че: - Би ли смо при ја те љи. Бли ски. 
На ро чи то от кад ми је муж умро. По но во за треп та и окре те гла ву у стра ну.

Тре ну так збу ње но сти, мо је сад још и ве ће, а очи глед но и ње не, пре ки де зво ња ва 
те ле фо на. Као да је би ло по треб но да пре ђем тре ћи ну пла не те та мо и ова мо два пу та 
да бих чуо не што вр ло бит но о пр о шло сти сво је по ро ди це на нај ве ро ват ни јем ме сту. 
А опет... мо жда је све би ло нај ло гич ни је мо гу ће у нај бо љем од свих лајб ни цов ских све-
то ва. О’ла ди, Вол те ру, уко рих се бе; до ста Кан ди до вог ци ни зма, ов де се ре ша ва По вест 
од пра по че та ка! Хи ља ду ми сли ми се ко ви тла ло по гла ви.

Го спо ђа за вр ши те ле фон ски раз го вор и спу сти слу ша ли цу. - Би сте ли оста ли као 
наш гост? – упи та она. - Не ов де, не го код на ше ку ће. Дан или два? Мо гли би смо да 
по раз го ва ра мо о све му то ме. И ина че је ова со ба већ би ла ре зер ви са на, а ја то ни сам 
но ти ра ла. За ве те ри на ра ко ји до ла зи из Шкот ске да по гле да ко ња. Са има ња где је 
ождре бљен. Али ће те код нас има ти ком фор јед нак као ов де у хо те лу, го спо ди не.

Гр ло ми је би ло су во, па са мо клим нух гла вом. Го спо ђа се окре те и при ти сну не ко-
ли ко пу та звон це. Тек та да успех да из у стим: - Би ће ми част, хва ла. Али са мо јед ну ноћ... 
су тра мо рам на траг у Лон дон, по слом. За три да на се вра ћам. У Ка на ду...

Од не куд по за ди за чу ше се тр о ми и не јед на ки ко ра ци, као да не ко ву че јед ну но гу. 
Он да се отво ри ше вра та на ши бер и уђе мла дић у ли вре ји са гип сом око члан ка ле ве 
но ге. На по љу су се ни ски обла ци опет би ли на ву кли, на тму ри ло се, и из гле да ло је као 
да ће сва ки час по но во по че ти да пљу шти.




