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Ко вач ми ка же да је си ноћ пр ви пут раз ми шљао о тре нут ку свог за че ћа. Се део је у 
ку хи њи и лу стер са бе лим ста кле ним аба жу ром са цвет ним мо ти ви ма ку пао га је у 
там ном, ин ду стриј ском уљу. Ра за зна вао је да пред њим на сто лу ле же пра зни та њи ри, 
есцајг, ча ше и бо ца цр ног ви на из ко је је с вре ме на на вре ме до си пао се би гу тљај-два 
у ча шу. Мај ка му је оти шла на спа ва ње, отац умро дав но, а он је по но во у крат кој по-
се ти свом не ка да шњем гра ду, не ка да шњем до му за хва љу ју ћи свом по слов ном пу ту 
по Ис точ ној Евро пи.

Се део је из гу бљен и по то нуо у там ном уљу, у слат ком му љу се ћа ња ка да су ми сли 
по че ле пр во при та је но, он да све из ра зи ти је и ја сни је да се ску пља ју као пче ле пред 
ко шни цом око пи та ња тре нут ка ње го вог на стан ка, ње го вог за че ћа. Из не ког раз ло га, 
а за ње го вим ко ре ном не ће да тра га у сво јој ду ши, та ко Ко вач уз по лу ки сео сме шак, 
а да ја за и ста не знам, ни ти ме за ни ма да знам шта му се све кри је у ду ши, има ути сак 
да би му не ка кво при бли жни је са зна ње о ње го вом за че ћу раз мр си ло и по ста ви ло 
жи вот у пра ви лан оквир. Има ути сак да би ти ме ус по ста вио по треб ну дис тан цу пре ма 
се би, са гле дао се у ре ал ни јој све тло сти, ако се то мо же ре ћи за дру га чи ју та му у ко јој 
ба у ља мо и жи ви мо.

Да ли ње гов жи вот за по чи ње у тре нут ку љу ба ви и стра сти ка ко му је дра го да га 
за ми шља, ка ко му се ло гич но на ме ће да о ње му раз ми шља? И да ли ње го ва же ља за 
са зна њем при ро де тог од лу чу ју ћег мо мен та ње го вог Da sein-а при па да у су шти ни 
ску пу не из о став них скром них ба нал но сти, јер је у пи та њу очи глед на на ме ра да се 
при да не ко ви ше и вред ни је зна че ње, не са мо свом ро ђе њу, не го и свом жи во ту, сво-
јим де ли ма про шлим и бу ду ћим?

Да ли ње гов жи вот има ве зе са мо и ис кљу чи во са ро ди тељ ском же љом да се има 
де те, син или ћер ка све јед но да кле? Или мо жда ње гов жи вот по чи ње у ма ње иди лич-
ном и при јат ном тре нут ку брач ног жи во та ње го вих ро ди те ља? И за што до пу шта да 
му ми сли иду у том прав цу, па зар ни су ње го ви ро ди те љи би ли све же вен ча ни и без 
ијед не се де у ко си, на су прот ње му ко ји је до био си на у по од ма клом до бу, на кон тра-
у ма и дра ма, ка да се већ на ви као на сво ју осе де лу ко су и бра ду као да се са њи ма 
ро дио?

За што му је пр ва и је ди на ми сао ве за на за сво је за че ће иди лич на: љу бав и страст? 
Иако су они за ње га са мо ап стракт ни пој мо ви, бес те ле сни и без ика квих де та ља, ли-
ше ни из лу че ви на, убр за ног пул са, нер вне на пе то сти, те ле сног ужит ка на пу ту ка жар-
ко же ље ном вр хун цу. Ко ли ко је та квих за че ћа у од но су на све дру ге? Не, од ма ху је 
ру ком, све то га ипак не за ни ма у то ли кој ме ри, на ста вља Ко вач, по го то во што је сâм 
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чин, ого љен на сво ју функ ци ју увек исти. Он не уме, или је мо жда тач ни је ре ћи да не 
же ли, да за ми шља сво је ро ди те ље док во де љу бав. По ми сао на та кав во а је ри зам му 
иза зи ва га ђе ње. Муч ни ну. Ег зи стен ци јал ну или емо тив ну? И ко ли ко ду го тра је та муч-
ни на? Пра ти ли га као сен ка за вре ме ко ша ве?

Тре ба ли да прет по ста ви да је ње го во за че ће ре зул тат мо мен та ко ји код ње го вих 
би о ло шких ро ди те ља ни је би ла у ства ри пр во бит на же ља и на ме ра, не го са свим оправ-
да на, та ко му се чи ни ка да раз ми шља о том до бу, же ља да се по бег не емо тив ној и 
со ци јал ној до са ди но во сад ског жи во та сре ди ном ше зде се тих го ди на? Или би мо жда 
би ло при клад ни је да прет по ста ви да је за чет у мо мен ту оча ја, не ха та, или не ка кве 
иш ча ше не на ви ке и же ље? Или је нај ве ро ват ни је да би тре ба ло да се по ми ри да је и 
он, као и то ли ко дру гих, ре зул тат пу ког слу ча ја? А и да је сте, шта то бит но ме ња у ње-
го вом са да шњем жи во ту?

Очи глед но, на ста вља Ко вач, да су му се те ми сли на мет ну ле из не ко ли ко раз ло га, 
мо жда за то што је по но во био у ста ну у ком је про вео де тињ ство и сту дент ске го ди не, 
мо жда за то што из ве сне ства ри ни ка да ни је пи тао ни мај ку, ни оца – пре ра но је умро 
– а мо жда са мо за то што је и он пре не ко ли ко ме се ци по стао отац.

Хва ли ми се да ипак зна нај ва жни је чи ње ни це, он је про за ич но ре че но ре зул тат, 
од но сно плод Алек сан дра Ко ва ча и Ка та ри не С. ко ји су се ни шта не слу те ћи, из та да-
шње на ви ке и мо де, као ве ћи на не са мо њи хо вих вр шња ка упу ти ли на игран ку у но-
во сад ском Еђ ше гу баш те су бо те, ка сног ок то бра 1964. го ди не. Ни шта из њи хо вих 
пре ђа шњих го ди на, до жи вље них сим па ти ја и школ ских љу ба ви, њи хо вог со ци јал ног 
ста ту са и по ро дич не исто ри је, као и пла но ва и оче ки ва ња њи хо вих ро ди те ља, ни су 
на го ве шта ва ли мо гућ ност њи хо вог су сре та, бра ка, де це.

(од ло мак из ро ма на)




