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БАРСЕЛОВА ПОДВАЛА
Крух је у крви натопљен 

Свр беж је по стао не из др жив. Онај по себ ни свр беж пра ћен гр че њем ми ши ћа иза-
зва ним по ве ћа ним лу че њем мли јеч не ки се ли не ка рак те ри стич ним за ка сно про ље ће, 
свраб ко ји, нај че шће с ве че ри, на ја вљу је да се не што не из о став но мо ра учи ни ти. До бро 
сам знао о че му је ри јеч (тру дио сам се би ти спре ман), па сам нај ну жни је сит ни це још 
исте но ћи по тр пао у рук сак ко ји удо во ља ва ди мен зи ја ма руч не пр тља ге и пр вим ју тар-
њим ле том с Ор ли ја от пу то вао на Ма јор ку, да ви дим ол тар Ми ге ла Бар се ла. Ни сам. Иако 
хтио сам, мо жда не при мје ре но сам же лио да та ко поч не. Да све то бу де и не бу де, ки ша 
да ши ба и не ши ба ок на. Свраб се ши рио за пра во из без број них убо да ко ји ма су ко мар-
ци, ле те ће уста ше, вам пи ри мо чвар ни чет ни ци, жи го са ли не бра ње не пре дје ле ру ку и 
ли ца, а по врат на кар та че ка ла је одав но по хра ње на на си гур ном, не гдје у ну ла ма и је ди-
ни ца ма ра чу на ла. По сјет је био уред но на ја вљен, рад ни, и сво дио се углав ном на не ко 
чи та ње: сит на књи жев на чар ка. Вра та бо го мо ља има ла су по оби ча ју оста ти за ме не 
за тво ре на, ол та ри згу сну ти у сво јој мр жњи, и онај Бар се лов ни је тре бао би ти из ним ка. 
По себ ну на кло ност пре ма ње го вом ра ду, ко јег сам по зна вао уоста лом по вр шно, ни ка да 
ни сам га јио, но ми ри са ло је то уви јек, и уз из о ста нак зло гла сног за да ха ман ти је, на не ку 
нео д ре ђе но бур жуј ску есте ти ку – те шко би би ло твр ди ти да се у ме ђу вре ме ну не што 
бит но про ми је ни ло. На ол та ре и оно што иза њих сто ји, по сред гној не олу је го ва на, ме та-
фи зич ког и ре ал по ли тич ког фор си ра ња ла жи до мо ви не ко ја нас са свих стра на за си па 
и што ви ше о њој шу ти мо то ја че смр ди, се рем. Бу ди се, уста је ар хан ђео-де ма гог ко ји 
жи ви у мо јим жли је зда ма, ша пу ће: те ли је пе мен хи ре, с ове и с оне стра не про сто про-
ши ре не ме та фо ре, тре ба ло би и но ми нал но пре на ми је ни ти у ме сар ске те зге, што су они 
од у ви јек би ли и је су. Пор трет од врат не мо ћи на по за ди ни упра во рас ко шне, не ми ло-
срд не не мо ћи. Чи та ву збир ку го ди на од о зго про ка зи ва но и за тим тран ши ра но људ ско 
ми шић је, маст и ко сти за чор бу по по ва, за ми је ни ти ко нач но не ким пре храм бе но при-
хва тљи вим. Сви ње, ко ко ши, ку ни ћи здро бље них гр кља на; те шке те ле ће је тре ко је по-
ска ку ју на та њу ри ма ва га. Је ди но и ба рем на крат ко (чи ни се) ствар но ти је ло, у окви ру 
мог ре ал-со ци ја ли стич ког вој нич ког од го ја за ври је ме по сљед њих тр за ја дру ге Ју го сла-
ви је појм ље но уви јек у свје тлу по у зда не ма те ри ја ли стич ко-тех ни ци стич ке ме та фо ри ке 
стро ја, ма ши не за пре твор бу енер ги је ко ју тре ба сер ви си ра ти са мо и је ди но фи зич ки, 
би ло би на по сљет ку на до мје ште но не ким уисти ну сим бо лич ким, а ти пра зни сим бо ли 
он то ло шког шар ла тан ства за тим за тр ти. Онај ме ђу тим ра ни је спо ме ну ти – то плом кр вљу 
по пр скан при зор раз ви јен пре ко чи та ве јед не ни ше иона ко еклек тич не пал ман ске La 
Seu ко ји сам тог по по дне ва у скло пу ру тин ског, бес циљ ног, истин ски ис пра зног ту ри-
стич ког ба за ња от крио ви ше или ма ње слу чај но – за пам тио сам вр ло до бро.
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* * *

Био је про мет ве зан у мр тви чвор, зби јен у ча ра пу и та ча ра па на ту че на на очи 
гра да, би ло је та ко ђер јун ско по под не, уже гло од спа ри не и ста ја ња, ка да сам се, че-
ти ри да на ра ни је, на по кон до ко пао Ор ли ја. Је бе ни Па риз, је бе ни Па риз, по на вљао сам 
у се би до ма ћи Om ma ni pad me hum ну жно по ве зан с је ба њем, под нео н ским освје тље-
њем од ко јег не сно сни је зу је са мо из ли чин ки ис тје ра ни, из мрач них за дри глих ба ра 
у ноћ ви ну ти ла ки кви слин зи, док сам с па со шем у џе пу ко шу ље че као на си гур но сну 
про вје ру. На check-in сам, усли јед не функ ци о ни ра ња ин тер ног при је во за, сти гао не ко-
ли ко ми ну та ра ни је пре ска чу ћи у тр ку не чу ва не ко фе ре-бом бе и по за спа ле Аме ри-
кан це ази ја те на по ду не ка да шњег ме ђу на род ног тер ми на ла, ре ги стри рав ши се у по-
сљед њем ча су. Се рем се, ма кар крат ко роч но, на па ри шку аеро дром ску ин фра струк ту ру. 
Ни је, чи ни се, не мо гу ће да су упра во аеро дро ми про зо ри „пост мо дер ног сви је та“ 
(па ра докс про зо ра, ње го во по оп ће ње до уки ну ћа), а ти су про зо ри из мет за слу жи ли. 
При хва ти мо ли пер спек ти ву ко ја ол тар про ма тра као про зор пред мо дер но га ти па, 
отво рен у све то и за то сли јеп, за гле дан у ви шу ин стан цу и окре нут ла жно уну тра, а 
про зор рад нич ког на се ља ко ји с ули це уз спе ци фи чан естет ски ви шак про ма тра Flâneur 
пред ста вља као мо дер ни, ови се над људ ски ди мен зи о ни ра ни ста кле ни пра во кут ни ци, 
ап со лут на огле да ла кроз ко ја се (не)гле да у спа ру ше но су бур ба но ни шта, раз вод не 
ку ти је мо бил ног сви је та, до бро укла па ју у низ и тво ре не ку врст па ра диг ме. По ла са та 
тре ба ло ми је да од тог тр ча ња про зор ском пра зни ном, угла ча ним мра мор ним сим сом 
по вра тим дах, а за и ста нор мал но ди сао сам тек на де се так ти су ћа ме та ра, не гдје над 
сла бо на се ље ним ра сте ром сре ди шње Фран цу ске, ко ја је јед на ко та ко мо гла би ти Ма-
ро ко, Ал ба ни ја, Абе си ни ја или по ште но на вод ња ван мје сец. Уоста лом, са свим све јед но, 
ки ша јест и ни је ши ба ла ок на: се рем ти се на та кав мје сец, бес при зо ран и не а у тен ти чан. 

На ја вљен је оток био пла ни на ма. И оне су, го ле и си ро ве као car pac cio, мо гле при-
па да ти не ком пот хла ђе ном не бе ском ти је лу. Кич мом упр те о пу чи ну не згод но пу ну, 
пре ви ше чвр сту за ово за тво ре но мо ре пред ста вља ле су но вом ли те ра ту ром бро шу ра, 
фраг мен тар ном епи ком тер ци јар ног сек то ра опје ван ту ри стич ки рај – људ ски да кле 
са свим мо гу ће па као – мно го ма ње го сто љу би вим но што би то од јед ног pa ra di se би ло 
оче ки ва но. Све јед но, се рем ти се на рај и па као. Чим смо у ди зе ла шу ње мач ке про из-
вод ње из аеро дром ске га ра же из ми ље ли у пр ви су тон, по ста ло је ем пи риј ски и по све 
при зем но ја сно за што Грејвс, иако по сљед њег сво јег де се тље ћа ма хом де мен тан, 
ни кад ни је на пу стио оток. Не ке се ства ри, усли јед ро вов ске при ро де ра то ва с ме мо-
ри јом ко је већ са да во дим, без об зи ра на ње ну сли је пу стра те ги ју и јед на ку та кву 
так ти ку те шко за бо ра вља ју. 

Пре ко Ес Пла во зи ли смо кроз бр ни стру и не пра вил не на са де вје тре ња ча, из ауто-
ра ди ја пје вао је Џин Вин сент. Град у ко јем сам ро ђен име је на вод но до био баш по том 
Aspa lat hos, жи ла вом, на сол и су шу от пор ном гр мљу го ру ће жу тих цвје то ва ко је ље ти, 
по не кад чи ни ми се и но ћу, с па ди на Пе ру на, Мо со ра и Ко зја ка ба ца са свим нео че ки-
ва но свје тло у оче ки ва ну та му кра јо ли ка. Ако је уоп ће би ло мо гу ће, чи ни ло ми се да ови 
ов дје (на ра ди ју је већ, пом по зно, за ни јан су су ви ше апо ка лип тич но, сви рао „Ar chan gel“ 
Ско та Во ке ра) го ре још ин тен зив ни је, још раз у зда ни је на спрам све на ран ча сти јег не ба. 
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Вје тре ња че по бо де не у пеј заж као сви је ће у воћ ну тор ту, осим по кре та њу млин ског 
ка ме ња, слу жи ле су не кад за ису ши ва ње мо чва ра: све око нас био је не та ко дав но 
оби чан глиб. Ти су скр ха ни цвје то ви не жи ви екви ва лент пр вим про ле тер ским бри га-
да ма, мак си мал но учин ко ви те је ди ни це за бри са ње кви слин шких фор ма ци ја у стар ту, па 
и при је не го се по ја ве. По то ње им, до ду ше, при да је мо жда и не ја сне ин ге рен ци је не ке 
те о зоф ске УДБ-е. Ри јет ки се од тих цр вљи вих, оцва лих го ро ста са и да ље окре ћу, ма да 
не по кре ћу ви ше ни шта. Не знам је ли се ика да ро дио не ки ло кал ни ју нак ту жно га ли ка 
ко ји би им об ја вио рат; спу стио ви зир и ко пље, ма му за ма за кр ва вио ко ња, ре као: се рем 
ти се на го ро ста се. Вје тар пре пу штен са мо ме се би (сје на вје тра) са да углав ном њи ше 
тр сти ку ко ја, иле гал на, chi ca no кућ на по моћ ни ца, за тим оп се сив но опра шу је не бо. 
Мо жда смр ди на ка кву ис точ ну ми сти ку, но у том по ла га ном по ви ја њу тр ске по сто ји 
не што ду бо ко ме лан ко лич но. Ни ско је над не ка да шњом мо чва ром по ср тао ави он, 
про ждр ла нас је на час ње го ва пре ду га ве чер ња сје на и то је зад ње че га се из те за рав-
ни сје ћам; чи ни се да сам за дри је мао. Са њао сам да су бу ген ви ли је слу жбе ни цви јет 
Ко му ни стич ке пар ти је Ње мач ке, јер об ли ком под сје ћа ју на ње зин ам блем, а бо јом на 
при па да ју ћу под ло гу. Што су точ но бу ген ви ли је и ка ко за пра во из гле да ју не знам.

* * *

Ноћ је сти гла из ли ве на из јед ног ко ма да, ис ко ва на без фу га из исте трак тор ске 
ха у бе. Пра ва ноћ (ка ко већ но ћи у лип њу на ото ци ма), не она жго ља ва, усу ка на пред 
лам па ма, уга ну та у би је гу пред јеф ти ном пи ро тех ни ком као гле жањ. Са свих стра на 
уда ра ли су ипак вам пи ри чет ни ци, а ја сам са сво је стра не мла тио по њи ма, ар ти ље ри-
јом пре ма лих ша ка. Бр ни стру су за ми је ни ле ба кље, по по тре би би, уза луд, у по за ди ни 
бље сну ло по не ко елек трич но свје тло. Гре бао је, че шао тру леж бур жо а зи је, пот пу на 
ње зи на де ка ден ци ја у кљу чу но ћи, а он да је ре сан ти ман окоп нио, и ужи вао сам од јед-
ном свињ ски у све му. Би ло је руб но ол тар но, то тре ба при зна ти, при је све га у сфе ри 
фор ме. При пи сао сам то бур жо а ским ри ту а ли ма, обра сци ма пре суд но оби ље же ним 
им пе ра ти вом вла сти тог из вр ша ва ња, но би ла је то сва ка ко не ка вр ста об ре да ко јем 
сам при су ство вао до бро вољ но: на ја ва мо гу ће оног на кнад но про на ђе ног Бар се ла.

Оби тељ се на ха ци јен ди по вр ши не Ко со ва и Ме то хи је, у уко па но ме сре ди шњем 
дво ри шту об зи да ном че ти ри ме тра ви со ким су хо зи дом, за сје ње ном, да: ста бли ма 
на ран чи, оку пи ла да про сла ви ро ђен дан. Уго сти ли су ту ноћ ус пут он дје пет на е стак 
пје сни ка ко ји су, сва ки са сво јим свра бом, на Ма јор ку до ле тје ли ода свуд, ме ђу њи ма 
не ка ко и ја. Ро ђен дан ска је ве че ра (сви ње, ко ко ши, ку ни ћи здро бље них гр кља на; те-
шке те ле ће је тре ко је по ска ку ју на та њу ри ма ва га), уз не чи ји на клон вре ме ну, сит ни 
скок к смр ти, оби ље жи ла отво ре ње пје снич ког фе сти ва ла. Не ка их је у њи хо вој га до-
сти, тих фе сти ва ла и ро ђен да на и смр ти. Ври је ме је на кра ју оно што их по ве зу је, и у 
спо мен вре ме на све се то на овај или на онај на чин не ка ко од ви ја. Кад већ за бо ље 
ни сам спо со бан, ту сам да би ље жим, опи су јем при ми тив но те на чи не. Са мо ме се би 
по ну дим иоле за во дљив опис ус трај ног по сла смр ти.

Ова ко не ка ко по чи ње: из гла ве ни сам мо гао из би ти ку ћу Гар си је Лор ке. Асо ци ја-
ци ја је мо гу ће јеф ти на, ба рем ко ли ко онај ва тро мет окре нут про тив мра ка, но исто 
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то ли ко ин тен зив на да се кроз ба нал ност вла сти те исти не про би ја до ла жи ли те ра ту ре 
– пре ме ће се у кич. Ку ћа је она љет на, Ху ер та де Сан Ви сен те, вла сни штво Лор ки не 
бо га те, зе мљо по сјед нич ке оби те љи; оно доб но ла да ње про гу та но да нас про ме том 
су вре ме не Гра на де. Око ње је по диг нут парк у ко ји пред ан да лу шком пр жи ном бје же 
и он дје, го ли ша ви, раз ба ца ни хла до ви ном ле же пре пе че ни де жме ка сти ту ри сти, на 
на шем ње жном је зи ку: спа ва ју као за кла ни. Пре тво ре на је у му зеј у ко јем се, ако по зна-
јеш над ле жне, мо же на ба да ти по пје сни ко вом кла ви ру, или за рад ним сто лом на ко јем 
су са ста вља ни сти хо ви Ro man ce ra штан ца ти раз глед ни це. Роб од врат ног ту ри зма 
смр ти, не тко тко мр зи но при си ља ва се да по сје ћу је гро бља те та лац емо ци о нал ног 
бо фла ко ји из то га про из ла зи, на жвр љао сам под мар ком тек: во лим те Гар си ја Лор ка, 
и се рем ти се на Лор кин стол. Раз глед ни цу с ве ду том Ал хам бре ви ђе не од о здо у три 
и пет на ест очи ма би је сног пса по слао сам са мо ме се би, јер је ба ка ма не бих мо гао 
об ја сни ти. Ина че не во лим раз глед ни це, јер ме ду го роч но не по врат но рас ту жу ју, и 
ша љем их са мо ка да ме не чим уци је не.

Па ра ле ли зам ку ћа не успи је вам си до кра ја об ја сни ти, но чи ни се да би осје ћај мо-
гао има ти ве зе с не ком вр стом кон тра дик тор ног на бо ја окви ра и њи ме уокви ре ног. 
Јук ста по зи ци јом ма кар при вид не стро го сти, јед но став но сти, су ви ше до слов ног при-
су ства ју жне ар хи тек ту ре и ве ге та ци је, те про из во да њи хо ве ман ти је – и ка да на о ко 
аскет ских у ср жи де ка дент но бур жо а ских – са свим кон зе квен ца ма ко је гра ђан ска де-
ка ден ци ја но си: од врат ност си сте ма ко ји је омо гу ћу је, стра шна сна га естет ског из бо ја 
ко ји по вре ме но про из во ди. Обје су ку ће ка ме не, цри јеп цр вен у кро во ви ма на дви је 
во де. Оле ан дар, ва тре и креч, ци стер не сли је пље не ка тра ном. Обје за кло ње не од по-
гле да чем пре си ма, по сву да: как тус и на ран че, ло вор, ру жма рин, ма сли не ко је пре зре ле 
скон ча ју, у би са га ма или но вој сло бо ди уља. У јед ној, уз про зор с по гле дом на Си је ра 
Не ва ду, као чвор ци и дум-дум ме ци с рад ног сто ла по ли је ћу пје сме. Пред дру гом сце на 
је не што сло же ни ја. Три де се так љу ди за ве че ром, хра на оста вља сје не на стол ња ци ма 
(сви ње, ко ко ши, ку ни ћи здро бље них гр кља на; те шке те ле ће је тре ко је по ска ку ју на 
та њу ри ма ва га), од је ла за дри гли, под бу хли је дан по је дан они уста ју и ис па да ју им из 
пу них уста под ба кља ма не ра зу мљи ви сти хо ви, ру тин ска гло со ла ли ја обра ће ни ка; у 
по за ди ни, из мра ка, до пи ру зву ко ви че ла, ака дем ски и те шки. Из кр лет ке о др во обје-
ше не с вре ме на на ври је ме грак не цр на пти чу ри на, мо дел Алан По: пре ви ђе ни, упра-
зно ода сла ни SOS по ви је сти. Гов на па да ју, као пад ку ће Ушер, с пра вом за си па ју El País 
под цр ном гу зи цом док гра бим не ка кав кус-кус; се рем ти се на кр лет ке. Ли јен и без-
ду шан, да ле ко од то га да за го ва рам ка кав san cta sim pli ci tas. Ви ше ме за ни ма ко ли ко 
да ле ко мо же оти ћи, овај фе но мен фар се, во двиљ не свје стан свог ка рак те ра. Онај га вран 
је де од ши је, stac ca to ша ље жмар це низ згу жва ни олук кич ме. Исто вре ме но кроз ко-
шу љу про би ја га ђа ње, на ле ђи ма и ис под па зу ха, као на ру бу сва ког опи са смр ти. Ме ни 
нај дра жи Хип но сов ли стић: бит ће вас у оку су во ћа.

* * *

Про бу дио сам се и устао и јео сам, за тим сам опет ле гао, бу дио се и та ко че ти ри пу та. 
Ни сам знао што бих са со бом, и от по че ла је ку га ту ри зма. Опи си су се ста ли из ли је га ти 
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из на сун цу про вре лих ја ја, из ко же че ла и ли је них очи ју, та ко и опис смр ти. Све сам 
ко мар це по био, мо ре и вје тар би ли су на мо јој стра ни. Рав ни цу смо на по кон оста ви ли 
за со бом, сву ту утва ру гли ба, ла жну пра зни ну, и не зна ју ћи сти гао сам на до мак оног 
ол та ра. Је ди ни ол тар на ко ји не се рем – у не ку ру ку та ко ђер због идо ло по клон ства: 
ар ми ра но бе тон ски мен хир Бог да на Бог да но ви ћа у Ко сов ској Ми тро ви ци, спо ме ник 
па лим ру да ри ма Треп че, пр во бор ци ма. 

Пред ка те дра лом су ле пр ша ли ши ње ли мр твих. Свраб је из ви рао из ко же и ба цао 
се на су хе ко шти це ма сли на. Та ко сам ушао у хлад La Seu, са свје тла ко је ума ра у та му 
ко ја осу ђу је, и у јед ној од ње них ни ша су о чио се с Бар се ло вим ри ба ма. При зор је ин-
тер пре та ци ја јед не од би блиј ских але го ри ја, по ред ус кр сну ћа је ди ног чу да ко је се 
спо ми ње у сва че ти ри ка нон ска еван ђе ља, по зна тог из ме ђу оста лог као хра ње ње пет 
ти су ћа. При ча је јед но став на: Крист је, на оба ла ма Га ли леј ског је зе ра, с пет штру ца 
јеч ме ног кру ха и дви је ри бе (ма да број ри ба, сљед бе ни ка и кру хо ва од из во ра до из-
во ра ва ри ра) на хра нио око пет ти су ћа по кло ни ка ис цр пље них ду гим мар шем кроз 
ин сти ту ци је уже глог ка ме ња ра. На кон што су се при сут ни на си ти ли, уче ни ци су Кри-
сто ви на пу ни ли два на ест кор пи остат ци ма оних пет от по чет ка при сут них хље бо ва. 
При ка зу ове ма те ма ти ке чу да по све тио је Бар се ло, ина че увје ре ни ате ист, пре ко пет 
го ди на ра да. 

С ли је ва на де сно, над мра мор ном пло чом ол та ра, дви је клу пе и јед ном ма сив ном 
фо те љом од истог ма те ри ја ла, ди жу се у рас пу клим пло ча ма те ра ко те по ли кро мат ска, 
ре љеф но мо де ли ра на чу до ви шта из про бав них трак то ва – же лу ца, цри је ва и ану са 
оце а на. Сце ном су уз њих ра су те по су де, ам фо ре, лу ба ње и дру ги сим бо ли смр ти (чи-
тав је ол тар још је дан ње зин згру ша ни опис), прет по топ не љу шту ре с дна, из шу пљег 
сти је ња: мор ске тра ве, па ра зи ти, мо ру згве ко је зи је ва ју, го ле ма ја та ри ба и не гдје 
го ре, ви со ко, под са мим сво дом мут на на зна ка по вр ши не. Ста кла три ју ви со ких гот ских 
би фо ра за ма гље на су, у свом ан ти-ви тра жу је два да про пу шта ју из вањ ско свје тло, све 
мор ско са ло, цр на и ма сна сол. У сре ди ни, ни ско из над ол та ра, над ни зом мр твач ких 
гла ва смје сти ла се, из ме ђу го ле ме са бљар ке и ста бла пал ме бли је да, од све га дру го га 
свје тли ја, го то во би је ла фи гу ра ко ја ми за о ку пља па жњу и по ста је, бу ду ћи од ње са чи-
ње на, пред ме том чи сте ми сти фи ка ци је. Не ма сум ње, ри јеч је о бо го чо вје ку, Кри сту; та 
је ло жа у ол тар ном цир ку су уви јек при ват на и са мо за ње га ре зер ви ра на. Гу жва ко ју, 
мо гу ће, у не ким аспек ти ма ов дје узро ку је ни кеј ска ла кр ди ја трој ства, по све је у овом 
слу ча ју не ва жна. Ви ди мо са мо гли не ног, по не гдје на пу клог пе че ног бо га, ње го ву па-
ра док сал ну ауру при сут но га у из о стан ку и исто вре ме но од сут но га у при су ству.

Но, ка кав Крист! Ико но граф ски по све обез ли чен, ли шен ка рак те ри стич ног му чи ла, 
као у ис точ ној тра ди ци ји, сли чан оно ме ко је га су за Ми шу Ко ва ча ис ко ва ли ја ње вач ки 
зла та ри, осло бо ђен тр но ве кру не жи дов ског кра ља и дру гих ин сиг ни ја те све ден на 
без о блич ну ху ма но ид ну ге сту, ру ку на по ла по диг ну тих он као да сли је же ра ме ни ма, 
су ге ри ра да не што не зна, или му је по све све јед но. Ми мо кон тек ста, са мо уре за не 
ра не (ко је би мо гле би ти и по сље ди це тер мич ке об ра де) те на зна ка ауре о ле (ко ја би 
мо гла би ти ми кро фон ка Мај кла Џек со на из Џек сон 5 фа зе или нај о бич ни ја сје на), на-
зна чу ју о ко ме је ри јеч. У ре ду, Крист. Је дан по се бан Крист, ако је то још мо гу ће на кон 
свих псов ки из уста мог дје да, свих ди вљих дје до ва ра су тих ста рим кон ти нен том, но 
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што ја сад имам с тим? За што о том го во ри ти кад о све му не знам за пра во ни шта, ни 
из по ви је сно у мјет нич ке, ни из те о ло шке, а те шко и из би ло ко је дру ге пер спек ти ве, 
се рем се на свој је зик? За то што је, вје ру јем, Бар се ло ва сјен ка на су прот ном кра ју 
спек тра, пал ман ска утва ра Кри ста, мо жда нај вјер ни је утје ло вље ње не са мо при ка за-
не па ра бо ле, мит ско га хра ње ња глад них, не го и нај пре ци зни ја, за кло ни шта и за вје се 
ме та фо ре ко нач но ли ше на ин сце на ци ја ми ми крич ног са кра мен та еуха ри сти је. У ви ну 
и кру ху (хо сти ји) пр во га и нај све ти јег ол тар ског са кра мен та, то зна мо и ми по га ни 
ла и ци, у том ти је лу и кр ви кри сто вој сам је Крист – по го то во на кон Че твр тог Ла те ран-
ског кон ци ла и про гла ше ња дог ме о тран суп стан ци ја ци ји – ре ал но, „истин ски, бит но 
и ствар но“ при су тан. Кроз уста све ће ни ка ко ји оба вља ми сни об ред обра ћа нам се 
Бог гла вом, а не ги ра ње ствар но сти жр тве по вла чи чин екс ко му ни ка ци је, из оп ће ња 
из цр кве не за јед ни це. Ве ли чи на тог на пу клог, прх ког тор за ко је се под умјет ним свје-
тлом по ла га но мр ви и љу шти у ње го вом је про ка зи ва њу вла сти та ми сте ри ја. Тај би 
псо ри ја зни Крист, ти је ло ко је се са мо об на вља и хра ни без број на ја та ри ба ко ја се са 
свих стра на сру чу ју к ње го вој ра ње ној ко жи и ме су, ти је ло ко је се бес ко нач но умна жа 
и кроз ли ша ва ње на сла га вла сти тог тки ва ре ге не ри ра и про чи шћу је, мо гао би ти са-
свим исти нит; са ма су шти на муч ке пре ва ре и са свим прак тич не исти не еуха ри сти је. 
Тај је Крист у пал ман ску ка те дра лу пре не сен из нај мо дер ни јег ба зе на ка кве за пад но-
е у роп ске кли ни ке, а би је сна ја та што га окру жу ју хор де су Gar ra Ru fa ри би ца из по ро-
ди це Cypri ni dae ко је, сли је по про жди ру ћи љу ште ће ти је ло Кри сто во, то про чи шће ње 
и тран сфор ма ци ју бо ле сно га у здра во тки во пре да но про во де. Бар се лов Крист, ко ли ко 
год ми чи тав тај при каз био на естет ској рав ни сум њив, бри љан тан је и лу ка во под-
мет нут спо ме ник не јед ном чу ду и јед ном ми сте ри ју, не го на по ри ма и на прет ку мо-
дер не зна но сти. Крух је у кр ви на то пљен но та је крв про ли ве на у име дру гих иде ја и 
иде а ла, а над њи ма, умје сто оне еден ске, сик ћу Aсклепијеве зми је. 

* * *

Во зи ли смо пре ко Ес Пла у су прот ном смје ру, цр на пест сун ца по се за ла је за на шим 
ши ја ма. На ра ди ју је сви рао „Fi ve Years“ Деј ви да Бо у ви ја, а ја сам уда рао такт по му ха ма 
ис точ ка ном ста клу су во за че вог сје да ла и че као онај дио у ко јем по ли ца јац по љу би но ге 
све ће ни ку, а не ки пе дер ви дјев ши то поч не да по вра ћа – сце на ко ја ми се не из бри си во 
уре за ла у пам ће ње још у ше стом раз ре ду основ не шко ле, ка да сам је пр ви пут, не по-
зна ју ћи још пје сму, про чи тао у књи зи Рок по е зи ја, бе о град ско из да ње, при је вод Не вен-
ке и Зо ра на Жа ку ле. Овај пут ни сам спа вао: очи сам имао отво ре не. Ни сам, ме ђу тим, 
ви дио са мо пеј заж у ње го вој ак ту ал ној син кро ни ји, спо ре из мје не у бр зо про ми чу ћем 
кра јо ли ку сли је пље ном за про зор ауто мо би ла; мо зак је из за ли ха крат ко роч но га сје ћа-
ња ва дио и на зје ни це из ну тра пљу вао рас ко ма да не сли чи це про те клих да на. Ко шти це 
про ждр тог вре ме на. 

 Ви дио сам: ти је ла ма ле них пти ца при бо де на игла ма как ту са, љу шту ре ку ка ца у 
хер ба ри ју фран цу ског про зо ра у Сан та ни ју, ко зју крв, ку ћу Бла ја Бо не та, ње го ве фо то-
гра фи је, свињ ску ко жу ко ја ви бри ра на ин стру мен ту ко јем сам за бо ра вио име; гад ну 
ки шу у Пе три и чем пре се спрем не да бо ду у Ал га и ди, ви љу шке-чем пре се, глад не биљ ке 
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ко је гу та ју тру леж и ме со, ви дио сам ма ши не, ка ми о не за при је воз по вр ћа, раз ба ца не 
агру ме ка ко пу жу уз ас фалт и под му кло тре ње ко је им из ми че, ка па ре, сје не ко је се сма-
њу ју, там ну ствар по ште, ви дио сам пре вр нут ауто мо бил пред Ин ком, зрач не ја сту ке 
на пу ха не и људ ску крв ка ко се ми је ша с ма зу том, чуо си ре не ка ко свр дла ју жи ла ма; 
ви дио сам, ми слио сам да ви дим са ло ка ко се ци је ди низ то рањ не ке ро ма нич ке цр кве, 
иако су то мо жда би ли сун цем спр же ни пу же ви, ви дио сам не при стој но мно го бро до ва, 
бро до ве ка ко се без бри жно њи шу и бро до ве из ба че не на сти је не; ка ду љу, уље и ме тал 
олу ка њи ме па жљи во по ма за них, зу ба ло Ра мо на Љу ља, јед ну ве спу оста вље ну без 
над зо ра и по све из гре ба ну, крум пир, де бе ле ту рист ки ње, хру шта при ве за ног кон цем 
за пред њу но гу ка ко се окре ће, укруг и укруг, као без над ни хе ли коп тер; ви дио сам ко ња 
на ју гу, не гдје у Кам по су, и био је би јел од со ли, пот пу но би јел иако смеђ и у ср цу црн, 
ви дио сам ја ха ча ко ји сје ди и пу ши, кар тон ске ку ти је на сла га не у лу дим бр ди ма, ци пе ле 
ци је ле Ма јор це, Пал му ка ко се ку па у свје тлу и Пал му ка ко се гу ши у та ми, пи во Estrel la 
у бо ца ма озно је ним од ру ку, на си вим шан ко ви ма, у од врат но ру жним кан та ма ша ре них 
по кло па ца; ви дио сам пје сни ке ка ко па да ју пред јед ним африч ким ста блом, ње го вим 
ко ри је њем што тво ри мо чвар ну шу му, ба зен џин-то ни ка Bom bay Sap phi re и ма сли не, 
чи та во мо ре ма сли на уса ђе но у оч не ду пље дје вој чи ца, пих ти ју Ису са, ко сти, же ла ти-
ну ко ја се њи ше на вје тру, би че ве, ча ра пе, те ни си це пре ба че не пре ко елек трич них 
во до ва, па жљи во за у зла не, гра фи те с тек стом ко ји ни сам ра зу мио, гра фи те у сла ву 
ре пу бли ке, че ше ре, гу сје ни це ко ји их жде ру и ча ху ре, Греј всов над гроб ни ка мен, утва ре 
ње го вих ли ко ва ко је псу ју на грч ком, све то сам ви дио; ви дио сам ка ко се пу ши па ра 
из јед ног шах та у Кал ви ји, ту ри сте, ку па че од врат не као и ја, не у хра ње не, тон ски сту-
дио с опре мом из се дам де се тих, че хо сло вач ки маг не то фон и ко лек ци ју пло ча, је дан 
ча вао ко ји ни је слу жио ни че му, и баш је за то он дје па ко сно ста јао, да не слу жи ни че-
му, ве ли ча хр ђу и бу ши и уни шта ва за слу же но, ви дио сам шкољ ка сте гла ве ту ше ва, 
ква ке у се де фу, гов на на од ла ску, са лу за сјед ни це; пор тре те тко зна ко ли ко пал ман ских 
ду жде ва, арап ске куп ке, пор та ле, кри же ве кри же ве кри же ве, ви ше кри же ва но у га-
ра жи не бе ске хит не по мо ћи, јед ну љет ну олу ју иако ље то још ни је по че ло, ру пе у 
ка лен да ру, ру пе у ци пе ла ма и кроз њих цр ве ну зе мљу; псе, пу дло ве, мач ке и ов ча ре, 
џем пе ре на ву че не на лут ке, чвор ке ко ји их кљу ју, зви је зде, утег у кут ња ку ка пе та на 
ве слач ког ти ма, оло во ко је га ву че на дно, све сам то ви дио, чуо сам ма ло што: ка па ње 
во де, мла ће ње че ки ћа, на ви ја че, не што пје са ма, po ems, нe songs, аме рич ку му зи ку, 
сла до ле да ре, па пи ге, про мет, ко че ње ко је се про би ја кроз ко пре ну сна и си ре не, си-
ре не и тво је то пло ср це, и ни шта ви ше.

* * *

За вр ши ло је у за тво ру. Не из др жив свр беж пр жио ми је по длак ти цу док смо пре ду го 
ча ми ли у ску че ној, свје же окре че ној про сто ри ји за при јем. Пр ви пут за кљу ча ва ла су 
се за мном вра та уста но ве за тво ре но га ти па, не не ке ма ри це или ло кал не по ли циј ске 
ста ни це: био сам ипак за до во љан што у пи та њу ни је био бо ле снич ки са на то риј или, 
за што не – луд ни ца. Бо ра вак иза ре ше та ка био је до бро во љан и на чел но са свим при вре-
ме ног ка рак те ра, но осје ћај за ре ал ност у слич ним окол но сти ма бр зо из да је: по ста јао 



сам све не мир ни ји док ме, на кон тре ће си гур но сне про вје ре и при па да ју ћих за на ма 
скло пље них ме тал них че љу сти, ни је об у зе ла хлад но ћа стра на ме ди те ран ском лип њу, 
ре флекс оме ђе но га ме са ко је сли ни над илу зи јом сло бо де. 

 Ма да ни је мо гу ће са си гур но шћу твр ди ти да је баш она би ла та ко ја је ко нач но 
отре сла дрх та ви цу, зна ти же ља је би ла ја ча. Кад сам успио на по кон од ли је пи ти по глед 
од елек трич ном огра дом за си ја но га под руч ја зи до ва за ко јим је кри ву дао мрач ни 
ход ник и окре нуо се, за бље сну ло ме је сун це, пра во прав ца то, цр но са мо из ну тра, у 
свом при је или ка сни је из дај нич ко ме ср цу, а на мом тје ме ну, на мо јој ко жи жу то и по-
зна то, крат ко роч но мо жда спа со но сно. На час сам по ми слио да сам већ отр чао пу ни 
ма јор кан ски круг, да се на ла зим опет на по чет ку, гдје је под ки шом га вра њих го ва на 
и дру ге, уоста лом за слу же не не бе ске не чи сти све то при је не ко ли ко да на и по че ло. 
Про стра но је, у пи је сак уко па но уну тар ње дво ри ште на пр ви по глед у дла ку под сје-
ћа ло на оно с пр ве пје снич ке ве че ре, што је мо гу ће ло гич но упу ћи ва ло на ову, на из глед 
по сљед њу. Из ну тра, но ипак са свим из ва на-из ну тра, из гле дао је за твор као по ште на 
ха ци јен да. У сје ни жућ ка стих зи до ва зда ња де се так ки ло ме та ра уда ље ног од сре ди шта 
Пал ме, у пот пу ној, ипак су ви ше ин тен зив ној, по не што из вје шта че ној ти ши ни го то во 
да сам по же лио од слу жи ти не ко ли ко го ди на ро би је, де се тље ће не ког без бри жног 
лу ди ла. Пре ва рио ме, на рав но, пр ви до јам, ка ко то са мо дој мо ви мо гу. За твор је био 
за твор и ни шта ви ше, цеп тер-ло нац под тла ком, глиб у ко јем се оста је за у ви јек ули је-
пљен и он дје по ла ко тру ли при кри вен си тим про љет ним бо ја ма. У том ша ре ном ка-
ве зу, ме ђу ста бли ма ли му на и как ту си ма у цва ту, пред ко ми те том по ди вља лих ма ча ка, 
тре ба ло је за тво ре ни ци ма чи та ти пје сме. Спрам истих по то њи су ма хом са свим ра зу-
мљи во га ји ли са мо и је ди но пре зир, али ис ко ри сти ли су ско ро сви сат кул тур ног уз ди-
за ња да ма ло про тег ну но ге, раз би ју учма ли ри там сва ко дне ви це, што са свим ли је по 
оправ да ва чи та ву ствар. Док сам на свом у пре гри ја но ме зра ку из гу бље ном, вла жном 
и не раз мр си вом је зи ку у прат њи ло кал них уда раљ ка ша одје ве них у бо је ре пу бли ке 
му мљао сти хов ни мам бо-џам бо, глас и но ге дрх та ли су у рит му буб ње ва, за пео ми је 
по глед на по све те то ви ра ном тор зу јед ног од за тво ре ни ка. Хи спа но рас коп ча не ко шу-
ље: у кућ ним па пу ча ма с гла ва ма Ми ки ја Ма у са, с кр ва во цр ве ном ма ра мом стег ну том 
око че ла, имао је у ме со пр са ути сну тог го ле мог мо дрог Ису са, ме си ју чи је су се ру ке 
гу би ле на час у крат ким ру ка ви ма ко шу ље да би за тим, не про пор ци о нал но из ду же не, 
опет ис кр сле на над лак ти ца ма и ко нач но се сми ри ле ис цр та ним ча влом при бо де не 
по сред ди вов ских дла но ва. У пи та њу је, учи ни ло ми се, по нов но би ла не ка не сно сна 
али ствар на еуха ри сти ја. Ти је ло за тво ре ни ка и ти је ло ико не сто пи ло се у јед но – ње-
го вим жи ла ма те кло је за ме не та да кр ва во ви но: ми сте риј је од јед ном врио и Исус је 
био ме со, ме со се по кре та ло у рит му и глас је па дао на ко пља как ту са, на зној на тор за 
и из бри ја не лу ба ње, рас пу цан ас фалт, ци је ви чу ва ра и на ран че, а он да је пје сма за вр-
ши ла и све је од јед ном иш че зло; жи ви ме си ја сјео је и из гу био се у ма си. По том се 
је ло – сви ње, ко ко ши, ку ни ћи здро бље них гр кља на; те шке те ле ће је тре ко је по ска ку-
ју на та њу ри ма ва га, на кра ју па ла чин ке с чо ко ла дом и ора си ма – и гла вом без об зи ра 
сит сам на пу стио за твор и ову ве че ру, оста вља ју ћи бо га да љу би бе тон без број ним 
скле ко ви ма, ви но да кљу ча под ко жом.
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* * *

Вра тио сам се у Па риз истим пу тем, пре ска чу ћи опет пр тља гу ра су ту ха ла ма не ка-
да шњег ме ђу на род ног тер ми на ла, и опет ме про гу тао и ис пљу нуо про мет ни па као 
пе ри фе ри је, се рем ти се на све што се кре ће, и Зе мљу, и Га ли ле ја. По по врат ку до че-
ка ла ме је кра ћа, не пла ни ра на по сје та ерот ско га ка рак те ра, на кон ко је сам се на не ко 
ври је ме, по бив ши пр во све ко мар це, ле те ће уста ше, вам пи ре мо чвар не чет ни ке, за-
тво рио у ку ћу и ма ло умро. Не од љу ба ви или ље по те: ви ше због не ке ин тен зив не но 
по све не при хва тљи ве пре зент но сти чи ње ни це о стро го при вре ме ној при ро ди по бје-
де те ни чим угро же не, ап со лут не и ван вре ме не ус трај но сти по ра за. За тим сам опет 
јео и ма ло ус кр снуо и че шао се до кр ви: Бар се ло ва под ва ла и онај те то ви ра ни – два 
ли ца је ди ног пра вог Кри ста – леб дје ли су на по за ди ни би је лих зи до ва као ан ђео и 
враг над ра ме ни ма мла дог, још не ис ква ре ног чу ва ра ре да у обла чи ћи ма илу стри ра ног 
ро ма на. Крух је још био то пао, из ду жен, фран цу ски, а ви но вре ло за ко па но у жи ла ма. 
Ка лен дар је, ис пр ва сра ме жљи во, а он да све без о бра зни је и без об зир ни је на ја вљи вао 
да се при бли жа ва ље то, зло ври је ме ти је ла, ту пи ло за ра зно као зи је ва ње, ври је ме 
ка да се пу ту је и пи је пи во. Стр пао сам та ко у рук сак нај ну жни је сит ни це и от пу то вао, 
и пи во пио: се зо на је сте гла као ка иш и кост је за ста ла у сва ком гр лу. Као сје ки ра на 
стол, ве то је ле гло на сње го ве.




