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ЈЕДАН САН ОМАРА ХАЈАМА
Би ја ше про љећ но пред ве чер је. Оно ри јет ко ко је оди ше пу ни ном жи во та. Та ман се 

би јах вра тио из Мер ва у Ни ша пур, гдје се во ђа ху не по штед не бор бе про тив сло бо до-
ум них љу ди. И око ме не уве ли ко би ја ху по че ли да ши ре кле ве те мо ји про тив ни ци. На 
уда ру за ви дљи ва ца, из ло жен сва ка квим на па ди ма, без по у зда них за штит ни ка, ве зи ра 
Ни за мул му лу ка и сул та на Ме лих ша ха. Пр ви би уби јен у не по штед ним раз ра чу на ва-
њи ма, а дру ги окон ча зе маљ ски жи вот при род ном смр ћу.

Би јах на вр хун цу сла ве, а са њом, ми шљах, иде моћ. Та ко ми се бар чи ни ло. Та ман 
би јах за вр шио ре фор му ка лен да ра, ко ји је отво рио но ву еру, на зва ну Џе ла ло во вом, 
по на дим ку сул та на Ме лих ша ка, ко ји би ја ше мој глав ни ме це на. Би јах на пи сао Ал ге бру 
и дру га дје ла из ма те ма ти ке, астро но ми је и ме ди ци не.

Иза ме не је већ би ла слу жба управ ни ка оп сер ва то ри је у Ис фа ха ну. Што би је ше 
ве ли ка част. На што по себ но би ја ху за ви дљи ви мо ји про тив ни ци, ко ји ни је су би ра ли 
на чи на да ме оцр не. Пле ли су око ме не па кле не мре же. Та ко уви јек би ва кад за вист 
над вла да ра зум. Та да оба ве зно сли је ди ври је ме без у мља.

Осје ћао сам ка ко до ла зи то ври је ме. На кон свих раз ра чу на ва ња и бор би чи ји би јах 
свје док. Го ре ври је ме, за свје до ка, а под усло вом да сам мо гао да га би рам, ни је сам 
мо гао иза бра ти.

Мно го кр ви је по те кло Пер си јом.
Ме не су сву да по шти ва ли. Од Са мар кан да до Ши ра за и Ис фа ха на. И у древ ном Ре ју, 

за ме не, из го ва ра ли су мно ге фа ле. Сву да гдје бих сти гао, чуо сам уз ви ше не ри је чи: од 
ње га биљ ке не кри ју ни шта, пред њим зви је зде не ма ју тај ни. На зи ва ху ме зви је здом Хо-
ро са на, ге ни јем Пер си је и оба Ира ка, прин цом му дра ца. А он да се све пре о кре ну ло. Све 
је по че ло да се ро ти про тив ме не. Осје ћао сам да ми се цр но пи ше. Звје зда ни ру ко пис, 
ко јим би ја ше ис пи са на мо ја суд би на, по че да там ни. Ни је су ви ше ука зи ва ли на мо ју му-
дрост, већ на мо је по ри је кло, го во ре ћи: Ено Ома ра, си на Ибра хи ма Ха ја ма из Ни ша пу ра, 
ко ји се про сла вио у град њи ша то ра. Ри је чи фа ле за час се пре тво ри ше у ри је чи по гр де.

Ли је по про љећ но пред ве чер је, ода гна на час, ру жне ми сли. С ла хо ром ко ји се по-
ја ви, па ми ну, учи ни ми се да ми ну ше и оне. Би јах лак као пти ца, до бих кри ла. Та ква 
пред ве чер ја од но се те го бе. Али не би ва уви јек та ко. И у пред ве чер ју мо же по че ти зло. 
Не ма ту за ко на, пре ма ком би се чо вјек упра вљао.

За ста дох ис пред грн чар ске рад ње. У чи јем из ло гу би ја ше мно го раз ли чи тог по су-
ђа, спра вље ног од гли не, ли је по укра ше ног.

Гле дах по су де и ди вих се оно ме што их је из ра дио и на њих ути снуо та ко ли је пе 
ор на мен те. Нео до љи во ме је ву кло, па уђох уну тра. Раз гле дах де таљ ни је, очи ми се 
не да ва ху одво ји ти од ли је пих по су да. Је дан гли не ни врч по себ но ми се ли је пим учи-
ни. Не да ва ше да одем, да га оста вим. Као да је био дио ме не.
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Не цје ња ках се, ку пих га. Грн ча ру, упу тих че стит ке, за та кво дје ло. Ре че: ни је сам га 
ја пра вио. Ов дје сам у уло зи про дав ца.

За до во љан, упу тих се ку ћи, у ко јој сам на шао при вре ме но на ста ње ње.
Умо ран од да на, ко ји би ја ше ми нуо сво јим пу тем, одох у по сте љу. С ми шљу да сва-

ки дан има сво је пу те ве. Бр зо сам за спао и уснио чу дан сан. Грн чар ска рад ња, али не 
она у ко јој сам ку пио врч, из ко јег сам при је спа ва ња по пио не ко ли ко гу тља ја ни ша-
пур ског ви на. 

Да ис про бам и врч и ви но.
Ви дјех у сну: ве ли ка рад ња гли не них по су да, ли је по иша ра них, ра зних ве ли чи на. 

Ве ћа од Ни ша пу ра. Био сам за ди вљен ве ли чи ном, из гле дом и оним што се ну ди ло, на 
спољ њем из ло гу и у уну тра шњим про сто ри ја ма. Ни је сам се мо гао на ди ви ти по су да ма 
и ру ка ма ко је су их об ли ко ва ле.

- Гдје на ла зе ова ко ква ли тет ну зе мљу ? – упи тах.
- Ни је у пи та њу зе мља! – чуо се глас. Већ ру ке ко је од ње ми је се и пра ве по су де.
- Ва жна је зе мља! – огла си се дру ги. – У зе мљи све спа ва, од ње је све на пра вље но. 
- Зе мља и прах на ших пре да ка пред ста вља ју до бар ма те ри јал за пра вље ње по су-

да! Ово као да је из го во рио про да вац ко ји је про да вао све оне ли је пе ства ри. По сли-
је смр ти, би ће мо зе мља од ко је ће не ки дру ги грн чар пра ви ти ове исте или слич не 
по су де. Не тре ба че ка ти, тре ба ужи ва ти у ви ну. Тре ба се опи ја ти, жи вје ти пу ним да хом.

Гла со ви су до ла зи ли из зе мље, гла со ви пре да ка.
Ви дио сам око ло грн чар ске рад ње ши ро ку по ља ну, по њој се рас цвје та ле цр ве не 

ла ле. Крв не ка да шњих рат ни ка, оних ко ји се чи ња ху не по бје ди ви и вјеч ни, а та љу би-
чи ца, ко ју још зо ву дан – и ноћ, то су очи не ка да шње ље по ти це, ро ђе не на овој зе мљи, 
чи ја су сто па ла до ди ри ва ла плоч ни ке гра да, ко јим ти са да хо диш.

Чуо сам гла со ве мо јих про тив ни ка, ко ји се би ја ху устре ми ли на ме не и мо ју на у ку. 
Ру га ли су се мо јим пје сма ма, ко је су они у тај но сти пре пи си ва ли и ди ви ли им се, не 
пре за ју ћи да ка жу да су њи хо во дје ло, ко је сам ја при сво јио.

О, ка кве ли др ско сти? На шта је све спре ман чо вјек! Ви као сам у сну.
По гле дом об у хва тих по ље, пу но ра зно бој ног цви је ћа; по ми слих, ни кло из зе мље, 

у ко јој спа ва ју они што су жи вје ли при је нас. За сли је пи ме ра зно бој ност, ча ро ли ја бо ја 
ко јом је иси ја ва ло цви је ће, али и рас ту жи. До хва тих кр чаг (не баш си гу ран да је то онај 
ко ји сам ку пио у пред ве чер је на ба за ру Ни ши пу ра!), на лих га нај бо љим ви ном из Ши-
ра за. При не сох усна ма, кад кр чаг про го во ри: при је ду го вре ме на, ја сам био ти, Хајaм.

Ис пу стих кр чаг, раз би се у па рам пар чад. Ви но по те че плоч ни ком. Вра ти ше се зе-
мљи, и гли на и ви но. По ми слих: крв што се Пер си јом про си па, због лу до сти чо вје чи је.

Из пар чи ћа раз би је ног кр ча га, го во рио је глас пер сиј ске зе мље, ко ји је ујед но био 
мој глас. 

У тај час се про бу дих. Кр чаг ко јег сам про шлог да на ку пио, био је чи тав. Али пра зан. 
На пу нио сам га до вр ха, ис пио на ду шак. Он да сам узео при бор за пи са ње, ону све ску 
ко ју ми је по кло нио су ди ја Абу Та хер, и за пи сао:

Си ноћ при ђох рад њи јед но га лон ча ра,
Сто ло на ца ћу ти, а сто про го ва ра,
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Док на јед ном је дан ло нац глас не ди же:
Ко нас тра жи, ко про да је, а ко ша ра?
...........................................................

То не ви ди сва ко око ал’ ја ви дим
Прах пре да ка у ру ка ма свих грн ча ра!

Он да је срео Џа хан, пје сни ки њу из Бу ха ре. Ши ро ку као сви јет. То је зна че ње ње ног 
име на. Она је то уисти ну би ла. Ни је слу чај но но си ла то име. Мо гла је то би ти го ди на 
1072. Та да је из ре као чу ве ну ре че ни цу: Жи вот је као по жар. Пла ме но ве про ла зник 
за бо ра вља, пе пео раз но си вје тар... Она и да нас жи ви. Као и Џа хан. Ал’ то је дру га при-
ча... Као и све ска ко ју му је дао са мар канд ски ка ди ја, ко ји га је спа сио од на сил ни штва 
Сту ден та бра зго ти не и ње го ве бан де, што је ха ра ла Смар кан дом, си ју ћи страх на све 
стра не. Тај страх ће се ши ри ти чи та вом Пер си јом. По пут по жа ра у чи јем су пла ме ну 
са го ри је ва ли ње ни ста нов ни ци.

Брат Та хе ров би ја ше пје сник, а имао је го ди на ко ли ко Ха јам, кад је раш че ре чен у 
гра ду Бал ху, због пје сме ко ја се ни је сви дје ла вла да ру, би јед не пје сме је два ду же од 
не ке ру ба и је.

Сад ви ди, Ха ја ме, ври је ди ли пи са ти по е зи ју. Али не ка ти се ова све ска на ђе при 
ру ци. Ако осје тиш по тре бу, ис ка жи је на ње ним стра ни ца ма. Нек оста не за пи са но. 
Пје сни ков треп тај нај ду же тра је. Ми сли на Абу Та хе ра ка да бу деш пи сао. И на ње го вог 
бра та ко ји жи во том пла ти оних не ко ли ко сти хо ва. То је из гле да би ло не из бје жно!

Све ска је на пра вље на у ра ди о ни ца ма Самaрканда. По древ ном упут ству, од др ве-
та би је лог ду да. Иако се по е зи ја мо же укле са ти у ка мен, и пи са ти на пи је ску... Она не 
би ра на че му ће би ти на пи са на. А ти то нај бо ље знаш, Ха ја ме. И не на пи са на, она жи ви. 
Па, ипак... не ка ти се на ђе.

У тој све сци је на пи сао Ру би је, ко је ће над жи вје ти вје ко ве.




