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СПИСАК МАЛИХ ЧУДА
Се део сам у во зу, као и обич но, по под не, у по врат ку ку ћи, у По же гу. Ни шта ни је 

на го ве шта ва ло да ће ово крат ко пу то ва ње по би ло че му би ти дру га чи је од оста лих. 
Ни ти да ће овај дан би ти по се бан. Зу рио сам кроз про зор у зга ри ште шу ме из го ре ле 
у ле то шњем по жа ру. По вре ме но ли стао но ви број ча со пи са „По ља“ са при чом Јо ви це 
Аћи на… Јед на де вој ка је ушла на ус пут ној ста ни ци. По гле дао сам је овлаш, јед ном, 
два пут... И та да је кре сну ло! Од јед ном сам знао да знам. То је био трен-бле сак! Та сли-
ка-вар ни ца по кре ну ла је (без мо је во ље) след ми сли, низ ре чи. Раз го вет но сам у се би 
чуо глас при по ве да ча. По чео је да ми ша пу ће при чу о ле пим де вој ка ма из Је лен До ла. 
У том сјај ном мо мен ту лу цид но сти схва тио сам да је то што ви дим/при чам пра во ма-
ло чу до. По ку шао сам да об у здам рас при ча ни глас у се би. Пла шио сам се да ће ми 
из ма ћи, да ће ми не што не ва жно скре ну ти па жњу и да ћу све за бо ра ви ти као то ли ко 
пу та пре то га. Вра тио сам филм уна зад. При се тио сам се Јо ви ци не при че о лу та њу по 
африч ким су ко ви ма; она је би ла дру го ма ло чу до... Та да сам схва тио су шти ну – да су 
та ква (и слич на) ма ла чу да сву да око ме не. И да се, у ства ри, цео Свет са сто ји од без-
број див них ма ле них чу да. То от кри ће ме је оду ше ви ло, ус хи ти ло. Куд год бих по гле дао, 
шта год бих по ми слио, че га год бих се при се тио, шта год бих осе тио, за па зио, за у стио 
– би ла су то све но ва и но ва чу да, ма ла или ве ли ка, све јед но. За сва ки слу чај, да не бих 
за бо ра вио не ко од њих, на пра вио сам у гла ви спи сак ма лих чу да, а тај спи сак био је 
ујед но и план при че о ми кро ми ра ку ли ма и за че так но ве на у ке – чу до ло ги је: 1) нај леп-
ше де вој ке из Је лен До ла; 2) за чу ђе ност Ј. Аћи на; 3) фе но мен на зван „пра зан џеп“; 4) 
си но ни ми за чу до (ви ди у реч ни ку); 5) ТВ дра ма са ХТВ-а; 6) ана ли за зна че ња син таг ме 
ма ло чу до; 7) та бле-ко ла жи са чу ди ма из днев не штам пе и мас-ме ди ја (ви ди илу стра-
ци је, ви зу ел ни део збир ке ма лих чу да); 8) чу да у сно ви ма; 9) ки но-бе ле шке, бр. 1; 10) 
ки ша; 11) пре ви ше; 12) исе ље ни ци итд.

 
Де вој ке из Је лен До ла. У ста ни ци Је лен До увек ула зе ле пе де вој ке. Је лен До је 

по стао по знат по ле пим де вој ка ма. Он да су се по ја ви ле још леп ше и још леп ше де вој-
ке. По сле њих нај леп ше. Пут ни ци су се на ги ња ли кроз про зо ре, ви ри ли, освр та ли се, 
пи та ју ћи се ода кле ли сти жу. То ли ко ле пих де во ја ка ни је има ло ни јед но се ло у Ср би ји. 
Ни јед но ме сто на Све ту. Би ва ле су све леп ше и све мла ђе. Ко ло не Ло ли та си ла зи ле су 
низ ли ти це ка ме но ло ма и ула зи ле у воз на ре ла ци ји Ча чак – По же га, та мо и на траг. 
Ви ше ни је би ло ме ста за ре дов не пут ни ке. У но вој, цр ве ној ком по зи ци ји, упра во при-
сти глој из Ру си је, се де ле су, ста ја ле, сме ја ле се и до ви ки ва ле – све са ме Ло ли те из 
Је лен До ла... (Је дан ис тра жи вач-на уч ник са Но вог Зе лан да утвр дио је узрок овој по-
ја ви. Он је изо ло вао са сто јак из па пра ти ко ја ра сте у ата ру обли жњег се ла Па пра ти ште. 
Све ле по ти це из Је лен До ла уми ва ле су се ро сом са ли шћа ове биљ ке. И то их је чи ни ло 
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за сле пљу ју ће ле пим и нео до љи вим. За су шних ле та, у не ста ши ци ро се са па пра ти, 
по ста ја ле су са свим обич не и по вла чи ле се у бр да.)

Пре де ли бе же/хр ле ка ме ни. Нај пре сам, уз про зор, сео ле ђи ма пре ма сме ру 
кре та ња во за. Пре де ли кроз ко је смо про ла зи ли бе жа ли су од ме не... Док сам схва тио 
шта ви дим, већ ни сам ви ше то ви део... Мр ша ви коњ, ису ка них ре ба ра, сам цит, сто ји 
усред по ља ма ка, или је то би ло по ље лу ка, јер ни сам сти гао да пре по знам би ље пре 
не го што ми је иш че зло из ви ди ка. За то бр зо пре ла зим на су прот но се ди ште. Ли цем 
сам пре ма оно ме што на и ла зи и пре део хр ли ка ме ни. Али, тад је сме на при зо ра дво-
стру ко бр жа од ствар ног вре ме на овог или оног до га ђа ња. У тре ну док се до га ђа, као 
да већ не ста је. Иако ви дим шта ће се до го ди ти, кад се од и гра ва, увек у хи пу, би ва за 
ме не већ за у век из гу бље но, пре ла зе ћи у вре ме ко је ми је иза ле ђа... Ма ли ви ди ко вац. 
Кров је био на ме штен као ма ли ви ди ко вац... На рав ном кро ву су сед не ку ће, са мо ме-
тар или два ни же од кро ва на ко јем сам био, у не ве ри ци сам ви део ко зу и ов цу ка ко 
шет ка ју. Ко за и ов ца су се и са ме за гле да ле у ме не. Да ли је то оп се на и да ли је и мо ја 
по ја ва за њих би ла оп се на? Збу ни ла ме је не на да ност при зо ра ов це и ко зе на кро ву. 
Или сам ја био за ча ран или је цео тај град био за ча ран. Је два сам се отрг нуо из те оп-
чи ње но сти тек ка да сам на зи ду тре ће ку ће ви део ве ли ким сло ви ма ис пи са не ре чи: 
СМЕЈ ТЕ СЕ, НА ЛА ЗИ ТЕ СЕ У ФЕ СУ! Да, на сме јао сам се гро хо том. Ов ца и ко за на кро ву 
су ме за о ку пи ле: био сам, не умем друк чи је да ка жем, жр тва ма ги је ко ја их је сме сти-
ла на кров као да је то обич но дво ри ште не ког ма ју ра. С дру ге стра не, где би се у ме-
ди ни дру где др жа ле ов це и ко зе не го на кро во ви ма? То је пот пу но ра зу мљи во. Ма ње 
је ра зу мљи во за што ја у ло гич ним ства ри ма ви дим чу да... Бо жан ски прст. Пре не ки 
дан сам му пао на па мет. Тек она ко, ни чим иза зва но. Као да сам му не до ста јао, ре че. 
Не до ста ја ли су му раз го во ри са мном, на ше пар ти је ша ха. И сад је уве рен да је до на-
шег су сре та усред ста ре пре сто ни це Ма ро ка мо ра ла до ве сти не ка гво зде на уну тра шња 
ло ги ка и да у то ме мо ра би ти да је уме шан бо жан ски прст, па то да је оно мад не на да-
но по ми слио на ме не не сум њи во био знак ко ји је на ја вљи вао ово ма ло чу до... Во ди чи 
за блу де лих ду ша. Ако лу та те, лу тај те отре си то. Не гле дај те ма пу, јер исте се кун де ће 
се око вас сја ти ти де чур ли ја и мла ди ћи, ну де ћи вам да вас од ве ду ку да же ли те, али 
пре то га би да вам по ка жу не ко дру го ме сто, не ку ве ли ку бо ја ди сар ни цу ко же на гла-
су, не ки сук с нај бо љим лет њим га ла би ја ма, а за тим ће вас во ди ти на тре ће и че твр то 
ме сто, ни кад на оно ко је же ли те, ни кад до ва шег ри ја да или до ве ли ке џа ми је или 
Ба ба Рсиф, и док треп не те по ста ли сте њи хов та лац. По мо ћу вас би да пре жи ве. За ро-
бље ни сте, до бро по сту па ју с ва ма, чак вам се ула гу ју и, исто вре ме но, си сте мат ски вас 
ли ша ва ју осе ћа ја вре ме на и про сто ра. Об у зи ма вас вр то гла ви ца од сил них за ку та ка 
ме ди не и гу би те по јам ко је је до ба. Чи ни вам се да лу ди те. Би ли су то, ре као бих, во-
ди чи за блу де лих ду ша, ко ји ће све учи ни ти да са мо уве ћа ју за блу ду код во ђе них ду ша... 
Пле ва ри ца. Од мах до го сти о ни це био је сук с ле ко ви тим тра ва ма и пред њим две 
огром не ко ша ре пле ва ри це пу не ла ти ца ма ро кан ске ру же... Же га је у Фе су та ква да је 
би ло ра зу мљи во де ли ти во ду бес плат но сва ком ко по же ли. Али ру хо во до но ше би ло 
ми је не ра зу мљи во, баш као за тво ре ни гор њи спрат тан гер ске ста ни це или, још тач-
ни је, као по ја ва ов це и ко зе на кро ву ку ће. Во до но ша је био об у чен сав у скер лет ну 
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оде ћу, као сво је вр сни кловн. На гла ви је но сио ове ћи сла ме ни ше шир с ки ћан ка ма и 
звон чи ћи ма. Има у то ме не ког ду бо ког, а ме ни до да нас не до ку чи вог сми сла. Смеј те 
се, на ла зи те се у Фе су! („По ља“).

Пра зан џеп. Кад год оста нем без па ра, од не куд кап не по не ки ди нар. Кад год ми 
се ис пра зни џеп, а нов ча ник зи не пра зан, из не на да се по ја ви не ка упла та. То се та ко 
че сто до га ђа, а увек ми је са свим чуд но. При лив, до лив, од лив, кру же ње нов ца кроз 
вре ће без дна и шу пље џе по ве. По мо ћу чу да мој џеп ни кад ни је са свим пра зан. Са мо 
чу до ме спа са ва од то тал не бес па ри це. Још ни сам чуо да је не ки пе сник-умет ник бан-
кро ти рао. На ша по ет ска кор по ра ци ја увек је де фи ци ту. Бо гат сли кар је ме на џер ви зу-
ел не умет но сти а не умет ник. Бо гат пи сац, бо гат је ре чи ма, за пи си ма, бе ле шка ма. 
Ње гов тре зор пун је по жу те лих це ду ља, у ње му не ма ни чег ма те ри јал ног. Са мо ни зо-
ви сло ва и про из вољ но по ре ђа них ре чи. Ко још за то ма ри?!

Чу до (Реч ник си но ни ма): Чу да Ису со ва. Чуд но. Чуд но чу до. Чуд но ва то. Нео бич но. 
Ко је се рет ко, сла бо на ла зи или ви ђа. Из ван ред но. Не сва ки да шње. Чу до од ле по те. 
Чу до од де те та. Чу до при ро де. Чу ди ти се, чу ђе ње. За чу ди ти, на чу ди ти, иш чу ђа ва ти. 
Чу до не ви ђе но! Чар, ча роб но. Оча ра ти, оча ра ва ње. Из не на ђе ње. Чу до тво рац. Чу до-
ви ште. Врач-по га ђач. Ба ја ли ца. Ле ген да. При ча. 

Од јав на шпи ца ХТВ-а. Слу чај но на ле тим на ТВ дра му ве о ма ин те ли гент но сми-
шље ну, на пи са ну и сни мље ну. На од јав ној шпи ци за па зим пре зи ме на: Три бу сон, Тр-
бу љак, Рун дек... То ме је ауто мат ски вра ти ло у 70-е го ди не. Три бу сон је био во де ћи 
за гре бач ки бор хе со вац, за јед но са Па ва ом Па вли чи ћем. Го ран Тр бу љак био је, у бе о-
град ским кру го ви ма, оми ље ни за гре бач ки кон цеп ту а ли ста. Про сла вио се јед ним ра-
дом ко ји је из во дио по град ским ха у сто ри ма; ко ма де шку ги та по ста вио би у ход ник, 
тач но на оно ме сто на ко је уда ра ква ка ка да се вра та отво ре; че као би стр пљи во док 
не ко не уђе у ха у стор и оста ви оти сак ква ке у по дат ној ма си ги та; ту фор му од ла гао 
би и на исто ме сто по ста вљао сле де ћу ду су ги та, ка ко би на чи нио но во де ло... (Ово 
ма ло чу до би ло је про роч ке при ро де, у шта ћу се уве ри ти то ком исте ве че ри.)

Ма ло чу до. Пи там се да ли је ова син таг ма мо гу ћа; да ли је ло гич на, тач на? Јер, 
чу до не мо же би ти ни ма ло ни ве ли ко. Ако је чу до, он да је Чу до. Чу до! И тач ка... Сва ко 
чу до, би ло на о ко ма ло или ве ли ко, је сте аутен тич но чу до. То што их има та ко мно го 
(и све ви ше и ви ше што па жљи ви је мо три мо) по ка зу је (и до ка зу је) да је жи вот пра во 
чу до! Ка да поч неш да их за па жаш и убр зо са вла даш ту див ну ве шти ну (по сма тра ње 
чу да), убр зо ћеш утвр ди ти да су она, у ства ри, сву да око ло, да их има ту шта и тма. У 
ствар но сти и не ма ни чег дру гог осим чу да... Сва ко чу до за три да на?! Да, али то са мо 
по твр ђу је да је оно до и ста ма ло, али да за то ни је ма ње ва жно. Оно је скром но, не на-
ме тљи во, али бит но то ли ко да се мо же ка за ти да је пре суд но за сми сао Све та. Без 
чу да, ма кар и ма ле ног, ма леч ког, овај Свет био би јед на ужа сна бе сми сле на пу сти ња. 
Збир ка ма лих чу да оста вља нас у не жној на ди да ће чу да кад-тад по бе ди ти. А ка да се 
то нај зад де си, про бу ди ће мо се у ра ју и цео Свет по ста ће рај ски врт, као што је и би ло 
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на по чет ку, ше стог да на По ста ња... Не зго да је, пра ва, ве ли ка не зго да, што ипак има и 
гро зних да на без чу да. За ми сли те те да не без ијед ног ма лог чу да?! Ка та стро фа!... Шта 
нас те ши да из др жи мо осе ку, су шу, ово кр до мр ша вих кра ва? Ово беш чуд но го ди шње 
до ба?! Па са мо се ћа ње на са зве жђа ма лих чу да. И то што слу ти мо да ће на по кон сти ћи 
они ште дри мон су ни ма лих чу да. Стр пи мо се не вољ но без сво јих оми ље них чу да-
игра ча ка. Стре пи мо/тр пи мо са ња ју ћи то плу, лет њу ки шу ру жи ча стих чу до-бом бо на. 
На бр зи ну од ви ја мо шу ште ћи це ло фан и ста вља мо на је зик слат ко, ма ло чу до, да се 
рас та па, да се љу би са је зи ком и неп ци ма...

Та бле са чу ди ма. Днев не но ви не су пу не ве сти-чу да. На ро чи то та бло и ди, тзв. жу-
та штам па. Они спрем но про из во де се би свој стве на, баш ле па – жу та чу да. Ви ди ша-
ре не та бле-ко ла же са иза бра ним чу ди ма. Мо гу се са мо гле да ти, али и про чи та ти. Нај-
бо ље је по сле сва ке про за и де по гле да ти по је дан ко ла жо ид. Сми са о не стру не не мо-
гу ћим ве за ма по ве зу ју чи тав спек тар те ма из са да шњо сти и про шло сти. Па ра док си, 
стрип, ап сур ди, фо то гра фи је, нон сен си, ка ри ка ту ре, пре о кре ти, за бу не – че сто иза-
зи ва ју осмех. По ко ја са ти рич на бо дља ни кад ни је на од мет...

Ки но „Па ра ди зо“. Пр ва чу да ви ди мо, за ти че мо, от кри ва мо у сну. По де фи ни ци ји, 
та мо их је нај ви ше. За што би, ина че, чо век уоп ште спа вао? Да би са њао. А за што са ња? 
Да би срео чу да. Ка ко је то са мо са вр ше но уре ђе но?! Чо век се умо ри и за спи, али мо-
зак не сме да се за у ста ви. Мо зак мо ра не што да ра ди; али шта? Не што фи но, ле по, 
за бав но... Он про из во ди сно ве. Та ко по пу ња ва свој „пра зан ход“. Ако ни шта дру го, бар 
да за ба ви сво га го спо да ра. Сво га по сло дав ца? Ста но дав ца, да! Ви му да је те „стан и 
хра ну“, а он вам, но ћу, из за хвал но сти, про јек ту је сно ве-фил мо ве. Гла ва вам је као 
не ки ки но ко ји ра ди нон-стоп, це лу ноћ. На ре пер то а ру су са мо пре ми је ре. (И сно ви 
ко ји се по на вља ју ни кад ни су ап со лут но исти.) Спа ва ју ћи, ви сте у свом при ват ном 
би о ско пу. Без ти ке та, са ми, зу ри те у мрак ис под ка па ка и уна пред се сла ди те. Же ља 
вам се ис пу ни са свим но вим фил мом са ММ у глав ној уло зи. Сле ди „Ло ли та“ Вла ди ми-
ра На бо ко ва у ва шој ре жи ји. А глав ни лик игра, на рав но (ко би дру ги?!) јед на од не-
бро је них Ло ли та из Је лен До ла.

Исто ри ја сна. За тим: Исто ри ја чу да. По треб но је на пи са ти и Исто ри ју сно ва. 
Ка ко је са њао чо век у про шлим вре ме ни ма? Ка ко се раз ви јао сан? Сно ви пра чо ве ка 
би ли су не у по ре ди во си ро ма шни ји и јед но став ни ји од сно ва са вре ме ног чо ве ка. Ви-
зи је ви ђе не у сну иза зи ва ле су страх, пла ши ле су на ше дав на шње прет ке. А тек чу да?! 
Би ла ма ла или ве ли ка, она су га са бла жњи ва ла... ка ко се раз ви ја ла кул ту ра, та ко су и 
сно ви по ста ја ли све број ни ји, про зир ни ји, ра зу мљи ви ји, са др жај ни ји. Умет ност је 
пра ти ла сно ве и обрат но: сно ви су на пре до ва ли и уса вр ша ва ли се па ра лел но са умет-
но шћу. Мо же се ре ћи да су и сно ви про шли фа зе усме ног при по ве да ња (ми то ви, ле-
ген де, бај ке), књи жев них фор ми (при ча, по вест, при по вет ка, но ве ла, ро ман), ли ков них 
ис тра жи ва ња и оства ре ња. Са по ја вом фил ма, жи ве сли ке су се по че ле од ви ја ти и у 
на шим сно ви ма. Исто ри ја сна (као и Исто ри ја чу да) мо же се ле по и бо га то илу стро ва-
ти на во ди ма из умет но сти-књи жев но сти-фил ма. Леп је то по сао: по де ла на до ба, пе-
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ри о де и фа зе. Па он да, до ка зи ва ње ра зних по ста вље них те за све док не по ста ну те о-
ри је сна и чу да. Нео п хо дан је опрез и такт, јер де ша ва ло се не је дан пут у про шло сти 
да чо век кре не са ле пом иде јом, са искре ним на у мом, а на кра ју ба ла де ствар му се 
от ме из ру ку, де фор ми ше, по ква ри. По бри ну ти се та ко да чу да оста ну не ви на. А да 
сно ви бу ду ауто ном ни као што су од у век и би ли.

Ки но-бе ле шке, бр. 1. Ки ша. Пре ви ше. Исе ље ни ци... И та ко да ље: но ва ма ла 
чу да, све ма ња и све чуд ни ја...




