
ШТА ЈЕ У НЕРАСПАКОВАНОМ КОФЕРУ?  
ИЛИ „НЕ ПРУЖАЈТЕ ОГЛЕДАЛО ПИСЦИМА“

(Неда Валчић Лазовић: Све што (не) кажем, погрешно је,  
Службени гласник, Београд, 2011)

Ма ло да на шњих чи та ла ца при ча о књи га ма; још је ма њи број оних за ко је се ми сли 
да ме ро дав но пи шу (при ча ју) о про чи та ном.1 Ипак, на том дво гла сју пи сац–чи та лац 
по чи ва чи та ва (књи жев на) ин ду стри ја – школ ска лек ти ра, сту ди је, на у ка о књи жев но-
сти, сај мо ви, књи жев не на гра де... Из ме ђу пи са ца и чи та ла ца не ма ни че га осим књи га 
и, на рав но, (раз дво је них) жи во та. Бу ду ћи да пи шем о пи сци ма из 19, а жи вим у 21. 
ве ку, ни сам ни на ко ји на чин у мо гућ но сти да ин тер вју и шем (сво је) пи сце, да „за о би-
ђем“, ис ко ри стим књи гу и пре ко ње (а све због ње) стиг нем и до њих. На ше вре мен ске 
ста ти сти ке се не по ду да ра ју и, ма да су ми не ки бли жи од су се да, не мо гу им ре ћи чак 
ни до бро ју тро. Ни шта ме, ипак, не оба ве зу је да о тим на ме ра ма при чам, по го то во 
пи шем. Чи ње ни ца оста је – чи та о ци се рет ко кад огла ша ва ју. Чи та ју у ти ши ни и... вра-
ћа ју књи гу у ти ши ну.

Дво сми сле ни на слов књи ге ин тер вјуа Не де Вал чић Ла зо вић, Све што (не) ка жем, 
по гре шно је, пре у зет је из раз го во ра са Ханд ке ом: „Зна те, на не мач ком по сто ји из ре ка: 
Што год да ура дим, по гре ши ћу. Та ко и ја. Све што ка жем, по гре шно је. И све што не ка-
жем, по гре шно је.“ Ова пе си ми стич ка је зич ко-он то ло шка ал тер на ци ја (ре ћи : не ре ћи, 
би ти : не би ти) на мет ну ла ми се као ман тра, као ужа сна игра на ших ра зно ра зних (не)
остварeних иден ти те та и за то сам од лу чи ла да ипак не што ка жем/на пи шем о... већ на 
по чет ку не знам о ко ме или о че му – о ин тер вју и са ним пи сци ма? О на пи са ној књи зи? 
О не на пи са ној а на ја вље ној књи зи? О Не ди Вал чић Ла зо вић? О се би? За пра во, овај 
текст је пи сан у су срет дру гој књи зи (оној ко ја је још увек оста ла у не рас па ко ва ном 
ко фе ру), као прет ход ни ца, као пи та ња ко ја се у уму по ста вља ју жи вим пи сци ма пре 
не го што се ми кро фон ста ви пред њих, а пра зан па пир пред се бе.

Књи га је на ста ла на осно ву те ле ви зиј ске се ри је Са вре ме ни свет ски пи сци за по че те 
1996, из аутор ки не „гла ди за раз го во ром“ и из от по ра на бу ја лој пор но гра фи за ци ји 
ме ди ја. Уз књи гу је при ло жен и CD – као њен звуч ни и ви зу ел ни двој ник. У њој је, кроз 
ди ја лог са Дру ги ма, раз от кри ве но и јед но скри ве но ауто би о граф ско и/или чи та лач ко 
ја: „На кра ју, схва ти ћу да ни ме ни огле да ла ни су стра на и по че ћу да пре по зна јем се бе 
у сво јим пи та њи ма.“ Аутор ка, ди ја лог са пет на ест пи са ца, књи жев ни ка и фи ло зо фа, 
ши ри пре ма има ги нар ном тре ћем, пре ма на ма, же ле ћи да по де ли ис ку ство тих су сре та, 

1 Ко ли ко је не чуј ни је (упр кос но вим ме ди ји ма) да на шње чи та ње од оног из 18. ве ка, ка да је 
не при ча ти о про чи та ном зна чи ло исто што и оста ви ти књи гу не про чи та ном!
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све сна да ће све што (не) ка же, би ти по гре шно. Ин ту и ци ја и ра цио не са мо да су, ка ко 
она твр ди, при сут ни у ода би ру ин тер вју и са них ауто ра ко ји су ушли у пр ву књи гу ин-
тер вјуа, већ су при сут ни и у са мим пи та њи ма – у па ра док су ра ци о нал ног кор ми ла ре-
ња (у си гур ном во ђе њу ди ја ло га) и ин ту и тив ног пре пу шта ња низ ма ти цу при че дру гог. 

На по чет ку сва ког ди ја ло га Не да Вал чић Ла зо вић пра ви рам-при чу, пи ше о те шко-
ћа ма су-сре та ја, по ста вља не ви дљи ву тре ћу сто ли цу и за нас ко ји смо с дру ге стра не 
тек ста, с дру ге стра не су сре та:

  
„Па риз је бло ки ран пр во мај ским па ра да ма. Ко нач но, сти же мо ис пред цр не ка пи је, 

од мах по ред ме са ре, сле де ћи Пе на ко во упут ство“ (...) 
„Про зор рад не со бе тур ског пи сца Ор ха на Па му ка гле да на Бос фор, при род ну гра-

ни цу из ме ђу Евро пе и Ази је, ко ја је, до слов но и ме та фо рич ки, вид на“ (...)
„По че так ма ја 2002. Cal le de flo ra у ср цу Ма дри да, че тво ро спрат на рас ко шна згра да. 

На ула зној ка пи ји, као и на лиф ту, ње го ви ини ци ја ли. Ма рио Вар гас Љо са до че ку је ме 
у пент ха у су ко ји об у хва та цео Ма дрид“ (...)

  „Го спо ђо, не мо гу да при хва тим овај ин тер вју, не знам ко вам је и шта обе ћао 
у мо је име, не же лим ни ка кве до дат не оба ве зе.

- Али, го спо ди не Роб Гри је, овај ин тер вју зва нич но је за ка зан пре два ме се ца“ (...)
„Иде мо! Фре де рик [ауторка се обра ћа Бег бе деу, прим. Д. В.], не мо ра те да се окре-

ће те баш за сва ком де вој ком!
- Али Бе о гра ђан ке су та ко ле пе.“ (...)
„Пи са ла сам му се дам го ди на. Тач ни је ње го вом фран цу ском из да ва чу (...) Он да је у 

ок то бру 2008. об ја вље на вест да је Жан-Ма ри Ги став Ле Кле зио до био Но бе ло ву на гра-
ду за књи жев ност. ’Сад ви ше не вре ди да пи шем’, ре кла сам. И, на рав но, пи са ла сам...“

Све што (не) ка жем, по гре шно је је сте ан то ло ги ја су сре та са пи сци ма – ду хов ни 
пр тљаг ко ји аутор ка рас па ки ва пред чи та о ци ма по по врат ку са сво јих пу то ва ња. Из 
књи ге-ко фе ра из ле ћу нај ја чи ути сци: „Цр ве ни шал Але на Роб-Гри јеа, от ме на уз др жа-
ност Ж. М. Г. Ле Кле зи оа, за ра зни смех Ми ше ла Он фреа, сен зи бил ност Пе те ра Ханд кеа, 
пра ска ви шарм Фре де ри ка Бег бе деа, „ур не бе сно тра гич ни“ ју на ци Ду ша на Ко ва че ви-
ћа, не пред ви ди вост Па три ка Бе со на, тр ча ње по ки ши Да ни је ла Пе на ка, по тму ли не мир 
Ор ха на Па му ка, го спод ство Сло бо да на Се ле ни ћа, екс тра ва гант на ле по та Аме ли Но томб, 
ба рок ни обр ти у рит му лу ле Ми ло ра да Па ви ћа, од ме ре на ре че ни ца Хор хеа Сем пру на, 
ју жњач ки тем пе ра мент Ма риа Вар гас Љо се, раз ба ру ше на ма шта Жа на Бо дри ја ра“... 
Ма ка кве би ле те шко ће су сре та – упор на од би ја ња због... про ме на ло ка ци је због... пре-
ки ди то ком сни ма ња због... – in ter vi ew must go on! Из пре двор ја при че – ула зи мо у 
при чу, из ра ма у сли ку. У су сре ту са не по зна тим (па ни са по зна ти ма) ни је ла ко др жа-
ти при чу под кон тро лом: усме ри ти оног ко ји го во ри да го во ри о оно ме што га пи та те. 
То ни је ла ко ни у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји, а по го то во не ка да је енер ги ја са го вор-
ни ко ве ре чи огром на, ка да сте ви не по зна ти, а он по знат, ка да је ње го ва реч уна пред 
ис пред вас. Раз ли ку тре ба сма њи ти – за по че так зна ти је зик са го вор ни ка, он да про чи-
та ти ње го ве књи ге, су сре сти се са вир ту ел ним ауто ром, са вла да ти све фи зич ке пре пре-
ка ко је прет хо де пра вом су сре ту, на по кон ста ти пред ње га са спре мље ним пи та њи ма 
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и упу сти ти се у аван ту ру раз го во ра, па жљи во, вр ло па жљи во слу ша ти, од не ких пи-
та ња од у ста ти, не ка упор но на ме та ти.

Аутор ка удру жу је ин тер вјуе у те мат ске це ли не да ју ћи им по е тич не на сло ве: „Та мо 
где се Са ва и Ду нав са ста ју“ по све ћен је Сло бо да ну Се ле ни ћу, Па три ку Бе со ну и Пе те ру 
Ханд кеу. Дру ги на слов, ко ме је ку мо вао Да ни јел Пе нак, „Све је до зво ље но по што је 
све мо гу ће“, по ред Пе на ка у сре ди ште ста вља пи сце ко ји ли те ра ри зу ју сво је чи та о це 
(Ми ло рад Па вић), чи ји ју на ци жи ве у ве чи том де тињ ству (Аме ли Но томб), за ко је је 
ма шта по пут са та ко јег пи сци на ви ја ју (Ор хан Па мук). Тре ћа це ли на по све ће на је Жа ну 
Бо дри ја ру, ње го вом ту ма че њу сва ко дне ви це обе ле же не „ду хом те ро ри зма“, ме диј ском 
есте ти за ци јом ба нал но сти, си му ла ци ја ма. По себ ну гру пу чи не пи сци ко ји су осе ти ли 
и/или ли те ра ри зо ва ли „ожиљ ке дик та ту ре“ – пи сци „гнев них књи га“, „од бо ло ва них 
при ча“, ко ји су у ве ли ким дик та ту ра ма пре по зна ли и „те рор ма лог чо ве ка“ и па ра док-
сал ну ис пла ти вост смр ти (Ду шан Ко ва че вић), ко ји пи шу да би се „осве ти ли ствар но сти“, 
„из о штри ли сво ју осе ћај ност“ и на шли при бе жи ште про тив пат ње (Ма рио Вар гас Љо са) 
или да би се осло бо ди ли по ли ти ке (Хор хе Сем прун). На слов Но ва ауто би о гра фи ја об је-
ди њу је пи сце ко је пра ти њи хо ва не га тив на сли ка (Ален Роб-Гри је), ко ји су бун тов ни ци 
без илу зи ја (Фре де рик Бег бе де), ко ји ма ни је свет Бог, али је сте ту ђи жи вот (Ми шел 
Он фре), ко ји осе ћа ју глад за сло бо дом (Ж. М. Г. Ле Кле зио). Иако су сва пи та ња са о бра-
же на са го вор ни ци ма и у сре ди ште по ста вље но њи хо во вр ло ра зно ли ко де ло, по сто ји 
не ко ли ко пи та ња ко ја су по на вља ју по пут лајт мо ти ва. Јед но се од но си на де тињ ство, 
дру го гла си: за што пи ше те.

Из два ја мо оне при че ко је ру ше мит о срећ ном де тињ ству – им пре сив ним сли ка ма 
де тињ ства, (су и цид но сти, ал ко хо ли зма, из бе га ва ња хра не) код А. Но томб, (на пу ште ност, 
од ра ста ње у си ро ти шту уз све ште нич ко ли це мер је) код М. Он фреа, при дру жу је мо још 
јед но гор ко од ра ста ње. Чи та лац је по ље на ко јем се укр шта ју нај ра зли чи ти ја де ла, бес-
крај но по ље не пред ви ди вих асо ци ја ци ја. Сто га у то отво ре но по ље ва ља уба ци ти 
пи сца ко јег аутор ка ни је ин тер вју и са ла – Мир ка Ко ва ча. Пре не го што ће на пи са ти 
Вра та од утро бе, он у јед ном за пи са ном ин тер вјуу ка же:

„Ро ман ће се зва ти Вра та од утро бе. По све ћен је мај ци. Мо то му је из књи ге о Јо ву: 
’Што ми ни је за тво ри ла вра та од утро бе и ни је са кри ла му ку од мо јих очи ју.’ То је иде ја 
књи ге. По ку ша ћу ’и за зва ти’ у се би сав онај смрад ко ји сам удах нуо као де те, оних по-
сле рат них го ди на. У књи гу ћу мет ну ти све че га се се тим. И мно го ћу ра ди ти на сти лу. 
Стил ме све ви ше оку пи ра као пер вер зи ја.“

По сле овог од го во ра-уље за о енер ги ји пи са ња кон цен три са ној у „смра ду“ де тињ-
ства, и на шег асо ци ја тив ног до пи си ва ња тек ста, вра ћа мо се дру гом пи та њу шта је 
пи са ње, и ма лом ка та ло гу од го во ра ко је смо из дво ји ли (праг ма тич на стра на ка та ло га 
је што вам омо гу ћа ва да го то во на су мич но би ло ко јим ци та том за поч не те не ку сво ју 
при чу о књи жев но сти а да не про ма ши те те му):

„Пи са ње је на ста вља ње де тињ ства дру гим сред стви ма“ – Аме ли Но томб.
„Књи жев ност је пре све га по тра га за исти ном, и ако је то мо гу ће, по тра га за ле по-

том. Али, ако мо же да по слу жи и за осве ту, тим бо ље“ – Фре де рик Бег бе де.
„Про сти тут ке има ју исто за ни ма ње као и умет ни ци. Оне се об на жу ју – и умет ник 

се об на жу је“ – П. Бе сон.
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„Они (пи сци) су до бо ши ко ји од зва ња ју. Са мо то ра де. Уда ра ју у до бош че сто са мо 
за то да би се чуо њи хов лич ни, уну тра шњи про блем, а не про блем за јед ни це“ – Ле 
Кле зио.

„Сми сао књи жев но сти је сте да осе ти де те на пу ште но у све ту“ – П. Ханд ке.
Аутор ка на мар ги на ма по на вља од ре ђе не ре че ни це из од го во ра пи са ца ко је, одво-

је но чи та не, је су не ка вр ста њи хо ве кон ден зо ва не би о гра фи је. Из два ја мо сен тен це 
ко је се од но се на Сло бо да на Се ле ни ћа: „Увре жи ло се ми шље ње да чо век ро ђен у 
Бе о гра ду не ма за ви чај“, „бо ле сни су по бе ди ли, ба рем ја ми слим“, „за ме не је исти на 
да исти не не ма“, „сре ћан чо век ни је књи жев но ’фо то ге ни чан’, „ме ђу и гра до ку ме на та 
и фик ци је ко ри сти јед но ме и дру го ме“. Ова кве син таг ме мо гу би ти пра ви ли те рар ни 
сти му лан си, под сет ни ци за не што за шта ћу, са мо у овом вир ту ел ном раз го во ру, сми-
сли ти реч – би о по е ти ка.2 Мо жда јој мо гу на ћи и фи ло зоф ско оправ да ње у од го во ру 
ко ји је на пи та ње На де Вал чић Ла зо вић: „За што сма тра те да, ре ци мо ја, као чи та лац, 
тре ба да по зна јем Ва шу би о гра фи ју да бих схва ти ла Ва ше књи ге“, дао Ми шел Он фре: 
„За то што се све ве зу је за ре ал ност. За то што фи ло зо фи ја уми ре ако се от ка чи од ствар-
но сти. Не за ни ма ме фи ло зо фи ја као ге то.“ Или: у Ле Кле зи о вом схва та њу књи жев но-
сти: „Књи жев ност је пи шче во тра га ње за са мим со бом. Не ви дим шта би пи сац мо гао 
да тра жи у ту ђе име. Би ло би пре тен ци о зно да го во ри те у име свих.“

Пи та мо се по сто ји ли не ко за јед нич ко „би о по е тич ко“ упо ри ште пи са ца. Бе сон их 
де ли на па ра но и ке и ши зо фре ни ча ре; срећ ни јим сма тра оне, ко ји су по пут ње га, ши-
зо фре ни ча ри. Не за ви сно од ње га, ис тој гру пи се при дру жу је и Љо са. Сва ког од њих, 
Бе сон би до дао, по пут про сти тут ки, обе ле жа ва екс трем но ис ку ство све та. 

Пи са ње је и ван вре мен ски ди ја лог са дру гим ауто ри ма – еро ти чан су дар при ча. У 
јед ном та квом су да ру Ми шел Он фре ал тер ни ра иде ју До сто јев ског: Ако Бог не по сто-
ји, он да је све до зво ље но (ду бљим спу шта њем чи та лач ке сон де сти же мо до би блиј ског 
ци та та: „Све ми је до зво ље но, али ми ни је све на ко рист; све ми је до зво ље но, али не 
дам да ишта овла да мно ме”) у: Ако Бог по сто ји, он да је све до зво ље но. „Еро ти чан“ 
су дар при ча дру га чи ји је код Ханд кеа ко ји (из ме ђу оста лих) вир ту ел ну енер ги ју соп-
стве ног пи са ња пре по зна је у Ан дри ће вом де лу: „Ан дрић је пе си ми ста. Али, ње гов пе-
си ми зам про чи шћа ва. И ме не про чи шћа ва. Ка да бих ја био пе си ми ста, во лео бих да 
имам страст ко ју је имао Иво Ан дрић, страст да при ка жем зло исти ни тим и опи пљи вим. 
Да бих га про ме нио...“

Да не би у на шем чи та њу књи ге ин тер вјуа од го во ри од не ли пре ва гу над пи та њи ма, 
и да не би смо за бо ра ви ли на ауто ра, на кра ју се опре де љу је мо да сво ју ана ли зу пи та-
ња пре то чи мо у са ма пи та ња – у вир ту ел ни ди ја лог ко ји во ди мо са аутор ком док она, 
по по врат ку са сво јих пу то ва ња, ста вља свој ду хов ни пр тљаг пред нас – је дан ко фер 
рас па ку је, али дру ги оста вља за тво рен. На ше чи та ње/пи са ње за вр ша ва мо има ги нар-
ним ин тер вју ом са Не дом Вал чић Ла зо вић:

- Ако је је зик по пут ку ће, ка ко је би ти је зич ки но мад, ићи из јед ног је зи ка у дру ги, 
из дру гог у тре ћи? Где је но ма дов мир?

2 Реч смо из ми сли ли по ана ло ги ји са реч ју ге о по е ти ка – ком би ну ју ћи две ре чи: би о гра фи ја 
и по е ти ка.
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- По сто је ли пи та ња ко ја сте же ле ли, а ни сте по ста ви ли? Ка ко она гла се? (У те о риј-
ским тек сто ви ма о но ви нар ским жан ро ви ма – ово пи та ње се не сма тра про фе си о нал-
ним,3 али ја ни сам про фе си о нал ни но ви нар па га мо гу по ста ви ти).

- У ин тер вјуу са Ми ло ра дом Па ви ћем по ста вља те пи та ње: „Да ли на чин пи са ња 
усло вља ва на чин чи та ња?“ Мо је пи та ње гла си: Ка ко на чин на ко ји по ста вља те пи та ње 
от кри ва на чин на ко ји чи та те?

- За не пу них сат вре ме на раз го во ра с дру гим, го то во да до дир не те ње го ву „ку ћу“, 
ње го во би ће. Ка ко из гле да „из ла зак“ из ту ђе ку ће, на ули цу? 

- Ка да при чу о дру гом про би ја те при чом о се би (о све ту ко ме ви при па да те)? За што 
сте по ми ња ли бом бар до ва ње Ср би је, или Го ли оток у раз го во ру са Ле Кле зи ом?

- За пра во, ви ко ли ко се са ста је те, не пре ста но се и ра ста је те. Је су ли за вас раз го-
во ри мо сто ви или „из гу бље ни ра је ви“ или не што што ни сам на ве ла као ал тер на ци ју? 

- Пет на ест пи са ца, књи жев ни ка, фи ло зо фа – раз ли чи ти тем пе ра мен ти, раз ли чи те 
ге о гра фи је, раз ли чи те иде о ло ги је... Ипак, за ме не је би ло нео бич но от кри ће па ра док са 
– бес крај на ра зно ли кост, у су шти ни, истог све та оних ко ји из ми шља ју при че. Раз го вор 
јед них је бу ка и бес, раз го вор дру гих је страх и дрх та ње, и пр вих и дру гих глас пре о-
се тљи вих, не рет ко его цен трич них љу ди. Шта би сте ви пре по зна ли као нај ма њи за јед-
нич ки са др жа лац свих ин тер вјуа ко је сте во ди ли са љу ди ма од пе ра?

- За срп ску (осо би то) те ле ви зиј ску пу бли ку раз го во ри са свет ским пи сци ма, с об зи-
ром на уоби ча је ни те ле ви зиј ски ре пер то ар, вр ло су ин ци дент ни. Да ли они за пра во 
по ја ча ва ју јаз та мо где же ли те да се он сма њи? 

- У јед ном ин тер вјуу во ђе ном дав не 1972. го ди не (ин тер вју ер Исак Цр но гор ски), 
Мир ко Ко вач ка же: „Да кле, фа му о књи жев ни ци ма тре ба раз би ти. Јед ном за сваг да 
об ја ви ти да то ни су па мет не гла ве, ни ка кве во ђе. Књи жев ни ци су кре те ни ко ји се 
игра ју свог по сто ја ња. Тре ба би ти про тив књи жев ни ка-гла ве ши на, књи жев ни ка-ди пло-
ма та, књи жев ни ка-му дра ца. Тре ба по што ва ти књи жев ни ке глу па ке, књи жев ни ке-пе-
де ре, књи жев ни ке без дру штве ног угле да и по ло жа ја. Он да ће тек све би ти у ре ду. 
Про тив књи жев них де ле га ци ја, про тив књи жев них кон гре са, про тив књи жев ни ка с 
ор де њем. За књи жев не оса мље ни ке, за књи жев ни ке по но сне на сво је про клет ство.“ 
Ни сте ли и ви до при не ли ми то ло ги за ци ји пи са ца?

- От кри ва ње лич не ра њи во сти је ипак би ло кон тро ли са но. Ви ни сте ин си сти ра ли, 
а пи сци нас (бар ме не) ни су за ва ра ли раз-от кри ва њем. Док чи та мо Љо су ко ји де ма ски-
ра „љу де ко ји про фи ти ра ју од дик та ту ре, ко ји згр ћу огром не па ре и ко ји по ста ју ци ни ци 
да би се за шти ти ли од раз ли чи тих вр ста гри же са ве сти“, пи та мо се ни је ли ци ни зам 
по стао (ла жни) али би до бро си ту и ра них пи са ца (о за слу га ма ов де ни је реч не го о ли-
це мер ју, мо жда? или ши зо фре ни ји? или естет ском суб вер зив ном двој ни ку? или све му 
по ма ло). 

3 Ду брав ка Ва лић Не дељ ко вић на во ди „пи та ња ко ја ни је пре по руч љи во по ста вља ти“: „Ре ци те 
нам не што о се би?“; „И на кра ју, ако вас не што ни смо пи та ли, а ви би сте же ле ли да ка же те, са да 
има те при ли ку“; „Ја вас не бих пи тао/ла али јав ност се за ни ма, па би смо за то же ле ли да нам 
не што ка же те ипак и о тој афе ри“; „Док смо се до го ва ра ли за овај ин тер вју, ре кли сте ми па 
сад то об ја сни те и на шем ауди то ри ју му.“ Но ви нар ски жан ро ви, http://no vi nar ska-sko la.org.rs, 
21. 5. 2014.



- Ка ко сте се бе ви де ли у очи ма ин тер вју и са них пи са ца? Симп то ма тич не су ми би ле 
по је ди не ре ак ци је на ва ше но ти ра ње на ше ствар но сти. Бом бар до ва на Ср би ја је за 
Бег бе деа ко ји жи ви/опи су је „ци ви ли за ци ју за до вољ ства и жуд ње, би ло за сек сом или 
дро гом“ про стор зна ти же ље! (Бег бе де: „За то сам и же лео да до ђем ова мо да ви дим 
зе мљу ко ја је пре жи ве ла ха ос, да ви дим да ли љу ди жи ве и да ље. Да ли су без на де жни, 
упла ше ни дро ги ра ни.“) Сем прун ни је си гу ран да се де мо кра ти ја учи по мо ћу бом би, 
али, аутор ки, за ко ју је бом бар до ва ње Ср би је „де мон стра ци ја ору жа не мо ћи по ло ви-
не пла не те“, по ру чу је: „Не за бо ра ви те да раз го ва ра те са Шпан цем ко ји је био све док 
про па да ња де мо крат ског си сте ма у Шпа ни ји због не ин тер вен ци је. Ни је би ло бом би.“

- У мно го број ним ин тер вју и ма пи сци су от кри ва ли сво је же ље не, још увек не на-
пи са не књи ге – Се ле нић књи гу о ста ре њу, Бе сон – есеј Не жност чу до ви ште, Па вић 
пи ше „из да на у дан све ма ње сам пи сац сво јих књи га, а све ви ше пи сац бу ду ћих, ко је 
мо жда ни ка да не ћу на пи са ти“. И ви на ја вљу је те дру гу књи гу – ду хов ни пр тљаг ко ји 
сто ји у не рас па ко ва ном ко фе ру. Зна те ли њен на слов? Ка да ће те об ја ви ти на ста вак – 
онај ко ји сте на го ве сти ли и у ко јем ће (мо жда) би ти раз го во ри са Ју ли јом Кри сте вом, 
Гин те ром Гра сом, Људ ми лом Улиц ком, Ђер ђом Кон ра дом или Ед га ром Мо ре ном, Све-
тла ном Вел мар Јан ко вић, Љу бо ми ром Си мо ви ћем, Да ви дом Ал ба ха ри јем... мо жда по 
се ћа њу ре кон стру и сан не са чу ван раз го вор са Брод ским ко ји је дав не 1988. про бу дио 
ва шу глад за ин тер вју и ма.

Вир ту ел ни ди ја лог за вр ша вам па ра фра зи ра ју ћи Пе на ка. У оче ки ва њу дру ге књи ге 
ин тер вјуа, уме сто: „Имај те ми ло сти пре ма пи сци ма (...) Не мој те им пру жа ти огле да ло“ 
ис пи су јем: Не мај те ми ло сти пре ма пи сци ма (...) Пру жи те им огле да ло!
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