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ВИ СО КА ВО ДА
Ви ше не ма рим за го ди не, јер сам дав но пре стао да се сна ла зим у то ме кад ми се не што 

до го ди ло, да ли у го ди ни за ко ју у пр ви мах по ми слим да се то зби ло, или ипак у не кој го-
ди ни ра ни је, или чак у не кој ка сни је. Иа ко је исто ри ја мо ја љу бав, у не ку ру ку и по зив ко ји 
ме хра ни, про шлост у мо ме жи во ту је збр ка на по ја ва. Кад по ми шљам на њу, све је у њој 
раз го вет но осим ка лен дар ског ре до сле да, па за то че сто спо ми њем го ди не са мо она ко 
от при ли ке. Од лич но се се ћам окол но сти кад су ме по го ди ле две не во ље, исто вре ме но, а 
ре као бих да је то би ло от при ли ке пре два де сет и ви ше го ди на. Ве ру јем да не гре шим, али 
кад ми се на гло по гор шао вид и ско ро у истом ча су по че ли пр сти на ру ка ма да ми тр ну, 
ко ли ко год да ми је та дво стру ка му ка знат но по ре ме ти ла жи вот, за пра во не знам тач но. 
Усред сре ђу јем се и по но во ка жем се би да је то би ло сва ка ко пре два де сет и ви ше го ди на. 
Мо ја по мет ња у по гле ду го ди на ти че се са мо мо је про шло сти. Је ди но са со бом сам у том 
ха о су. Ка лен дар ско пам ће ње ме из да је је ди но кад го во рим о свом жи во ту. Оста ли да ту ми 
све та су ми као на дла ну. Ре ци мо, кад је Фу ше по стао На по ле о нов ми ни стар по ли ци је? То 
знам не у го ди ну не го у дан. Да бо ме, 20. ју ла 1799. 

Се ћам се да сам из но ћи у ноћ, под сла ба шном све тиљ ком, чи тао ро ман чи ји ју нак из 
да на у дан по се ћу је му зеј и та мо про во ди са те са мо пред јед ном је ди ном сли ком. Оп чи њен 
је том Тин то ре то вом сли ком на ко јој је при ка зан не по зна ти се до бра ди чо век. Чи тао сам 
спо ро, јер сам же лео да чи там књи гу што ду же. Вра ћао сам се на већ про чи та не стра ни це 
и по но во их чи тао. За стај ки вао сам код сва ке ре чи, упи јао је и он да је пре тва рао у де се-
ти не дру гих ре чи. Као што је ју на ка оп чи ња ва ло де ло ста рог мај сто ра та ко је и ме не го то-
во хип но ти сао лик ко ји гле да у пор трет се до бра дог, гле да и гле да, и не од у ста је. Та ко ис-
трај но гле да ју ћи, не ће ли на по слет ку осле пе ти, пи тао сам се. Ра зу мљи во је да сам и сâм, 
у то вре ме, под ле гав ши ме ни нео бја шњи вом на го ну опо на ша ња, по чео да од ла зим у бе-
о град ски му зеј, код спо ме ни ка Кне зу Ми ха и лу на ко њу, и пре да јем се ви ше ча сов ном гле-
да њу је ди не Тин то ре то ве сли ке ко ју му зеј по се ду је. Зу рио сам у Бо го ро ди цу са де те том у 
кри лу, а на ро чи то ме је оп се дао лик кти то ра на сли ци, јер сам по чео се бе да убе ђу јем да 
тај кти тор, ко ји је до шао до мај ке и ње ног че да да би их да ро вао, ни је ни ко дру ги не го 
се до бра ди чо век чи ји је пор трет у беч ком му зе ју, ко га је, на сли ци у Бе о гра ду, Тин то ре то 
пор тре ти сао кад је овај био не што мла ђи и бра да му још ни је би ла по бе ле ла, али за то је 
хер ме лин ско кр зно, ко је је оп ши ва ло кти то ров огр тач, би ло мал те не у дла ку на лик осе-
де лој бра ди не по зна тог чи јим је пор тре том за не сен лик из ро ма на.

Кад су нај зад, по сле два или три ме се ца от ка ко су по че ли, мо је чи та ње у по лу мра ку и 
гле да ње, док не бих об не ви део, јар ко оба сја не сли ке на му зеј ском зи ду окон ча ни, утвр дио 
сам да су ми очи обо ле ле и да ми је вид не по врат но осла бљен. Уз то, ни сам ви ше мо гао, 
без бо ла, ни да ма ши ном пре пи су јем свој рад о на стан ку мо дер не по ли ци је, уво ђе њу до-
у шнич ке мре же, ре гру то ва њу жби ра, ра ђа њу тај них аге на та, чи та вог јед ног зна лач ки раз-
ви је ног оба ве штај ног апа ра та, а што све, из ме ђу оста лог, ду гу је мо упра во Жо зе фу Фу шеу, 
ко ји је уве ћао моћ по ли ци је као ни ко дру ги до ње га и до те ме ре да га се и сам На по ле он 
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до не кле пла шио. Кад год бих от ку цао не ко сло во у утр ну лој ша ци сил но би ме жиг ну ло. У 
обе ру ке ми је очи глед но био не ка ко оште ћен нерв ко ји про ла зи кроз та ко зва ни кар пал-
ни ту нел у руч ном зглав ку. Украт ко, мо гао сам да се опро стим од ра да са пи са ћом ма ши ном. 
По но во сам спао на ис пи си ва ње па пи ра ру ком, а и то пи са ње ни је сме ло да бу де су ви ше 
жу стро ни бр зо. По сле из ве сног вре ме на, те 1998. го ди не, рас пи ту ју ћи се, на шао сам Гој ка 
Ча ра па на, не свр ше ног сту ден та, да ми дак ти ло гра фи ше. Ста но вао је не да ле ко од ме не, 
без по га ђа ња је при хва тио це ну по от ку ца ној стра ни ци, и чак ме уве рио да ће бо ље би ти 
да ми ра до ве уно си у ра чу нар не го да лу па по пре ва зи ђе ној пи са ћој ма ши ни чи ја је та ста-
ту ра би ла, ре као је, већ при лич но рас кли ма та на. Ис по ста ви ло се, кад сам га те сти рао, да 
без те шко ћа успе ва да раш чи та мој ру ко пис, ма да не пи шем увек баш чит ко. Гој ко ре че да 
штрп кам и зо бљем сло ва, па по не ко из гле да при лич но огло да но, али ни је му про блем да 
по го ди ко ја је реч на пи са на, јер за ми шља да је на пи са на тај ним пи смом, а он је, и то је 
ис та као, као ро ђен за од го не та ње ши фри. Од мах смо, при ли ком пр вог су сре та, раз го ва-
ра ли отво ре но. Кад сам му спо ме нуо да је по ре кло мо је не во ље са очи ма ве за но, ка ко сам 
убе ђен, и за пре те ра но зу ре ње у де ло ве не ци јан ског ста рог мај сто ра, из Гој ка су ни пет ни 
шест про ва ли ле ре чи о то ме да је и јед на од ње го вих жи вот них не во ља, од пре го ди ну и 
не ко ли ко ме се ци, скоп ча на с Ве не ци јом. Во дио је та да та мо сво ју де вој ку. По ха ђа ла је, на 
Ко лар цу, курс ита ли јан ског и ма шта ла да от пу ту је јед ном у Ве не ци ју о ко јој је ваљ да све 
зна ла што се мо гло зна ти. Обе ћао је да ће је во ди ти, а он се др жи за да тих ре чи. И, ето, 
оти шли су. Би ла је још зи ма. На кра ју је тај њи хов ве не ци јан ски бо ра вак ис пао ко бан, ре че, 
ма кар ко бан по ње га. За тај пут се сил но за ду жио и сад тај дуг мо ра да ис ки ја ва. Али, тај 
дуг је ипак ни шта ван у по ре ђе њу с дру гим ства ри ма ко је су му ле гле на пле ћа. Не ће о њи-
ма да го во ри. Све јед но, де бео је раз лог за што му је сва ки по сао до бро до шао, јер по сло ва 
у Ср би ји за ње га не ма на пре тек, па му овај са мном, био је искрен, па да као с не ба.

По што смо скло пи ли наш пре пи си вач ки до го вор, вра тио се сво јој ве не ци јан ској ис по-
ве сти. Ан ђел ка и он, при чао је, мо ра ли су ау то бу сом до Бу дим пе ште, где су ва ди ли тран-
зит ну ви зу за Ита ли ју, а он да су во зом пре ко Бе ча до спе ли до Ве не ци је. У ра но фе бру ар ско 
ју тро су из и шли, низ ши ро ке сте пе ни ке, са ста ни це Сан та Лу чи ја у град ко ји је био сав у 
ма гли. Мо гли су да ви де прст пред очи ма, али да ље од пр ста ни је се мно го на зи ра ло. Чу ли 
су са мо гла со ве и по ви ке ко ји као да су до пи ра ли из пра зни не. Но здр ве су им се ис пу ни ле 
не ким амо ни јач ним за да хом, из ме ша ним са слан ка стим ва зду хом и ми ри сом мо ра. Сре-
ћом, сто ти нак ме та ра од ста ни це био је већ Ве ли ки ка нал и ма ло при ста ни ште на ко јем су 
се укр ца ли у ва по ре то. Во жња гон до лом је би ла ску па и ни су мо гли се би да је при у ште. 
Ка на лом су, ис под мо ста Ри ал то, на ко ји су, кад је ис кр снуо тик пред њи ма, а не ко до њих 
ре као Ри ал то, на про сто зи ну ли, ка ко ре че, от пло ви ли до Тр га Све тог Мар ка. Тад се већ 
би ло при лич но раз да ни ло и ма гла се до вољ но раз ми ну ла, па су мо гли лак ше да се сна ђу 
и по тра же адре су на ко јој су ра чу на ли да се сме сте. Адре су су већ од не ког би ли до би ли 
у Бе о гра ду, и то је тре ба ло да бу де јеф ти на ло кан да. Из и шли су на трг, где су у ка феу Фло-
ри јан по пи ли по ду пли ка пу чи но и про у чи ли план гра да. Гле дај ово, ре кла је Ан ђел ка и 
ста ви ла прст на не ко ме сто на пла ну: Фон да мен та де љи ин ку ра би ли. На сип не из ле чи вих! 
То мо ра да је ку га, до да ла је, јер ни ко ни је то ли ко пу та по се тио Ве не ци ју ко ли ко пу та је то 
чи ни ла ку га. Он да су се за пу ти ли ди ја го нал но пре ко Тр га. У ме њач ни ци су за ме ни ли мар-
ке за ли ре и за тим, ле во од ба зи ли ке, ушли у ули чи цу, скре ну ли ле во и, без лу та ња, убр зо 
на шли тра же но ме сто. Би ла је то па ла ца, у ко јој их је при мио по ста ри ји ста но да вац. Цви-
ке ри су му би ле спу ште ни на но су. Мо жда је до ма ло час чи тао но ви не. Осмо трио их је 
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спо чет ка у не ве ри ци, као да се пи тао да ли су они уоп ште од кр ви и ме са, и от ку да да су 
се, та кви, опи пљи ви, на шли пред њим. Не ка ко су ус пе ли с њим да се спо ра зу ме ва ју, јер он 
као да је го во рио је ди но ве не ци јан ски. На ен гле ске ре чи пра вио се глув. Ан ђел кин ита ли-
јан ски је још ко је ка ко слу шао. Про вео их је кроз ход ни ке и две-три ода је, ме ђу ко ји ма је 
јед на при ла го ђе на да слу жи као ку хи ња, и на кра ју им по ка зао со бу са ста рин ским кре ве-
том од ко ва ног гво жђа. Кре вет је ли чио на огро ман кан де ла бр пре у де шен за спа ва ње. 
Се ли су на ње га да га ис пр о ба ју. Шкри пу тао је. На јед ној од зид них по ли ца на ла зи ла се 
од ло же на са мо јед на књи га, ста ра, као да је го ди на ма ни ко ни је до та као. Да, не ки де бе ли 
реч ник. Ан ђел ка се, ре че Гој ко, наг ну ла над њом, ни она је не до дир нув ши, и про чи та ла с 
ко ри ца. Ди ци о на рио дел ди а ле то ве не ци а но ди Ђу зе пе Бо е рио – Ве не циа, кои ти пи ди 
Ан дреа Сан ти ни е фи љо, MDCCCXXIX. Алер гич на је на пра ши ну, што до бро зна, а ли цем се 
су ви ше при ма кла том ди ци о на ри ју, го то во га њу шка ју ћи. Чим је из го во ри ла ону за вр шну 
та јан стве ну фор му лу од сло ва икс икс и икс, на сту пи ло је ње но ки ја ње. Три пут уза стоп це. 
При гу ши ва ла га је и за у ста вља ла дла ном, а ки ја ла је као ма че, и за то јој је он, као и увек, 
ре као писсс мач ка. Раз у мео је да је реч о ве не ци јан ском је зи ку. Ве не ци јан ски го спо дин се 
на мр штио на ње га и упит но ре као пи са ма ка та ра га ца или не што слич но, а он је не моћ но 
слег нуо ра ме ни ма. Кад от пра ше и обри шу књи жур ду, мо ћи ће по не ку реч да на у че. Ста ри 
го спо дин је, ме ђу тим, из ла зе ћи, по нео књи гу са со бом, мр мља ју ћи опет не што као пи са 
ма ка та.

Мо рао сам на ча сак да пре ки нем Гој ка. Та та јан стве на сло ва ко ја ти је сри ца ла, за пра во 
су го ди на из да ња. У рим ским број ка ма. А је ли, од вра ти ми он то бо же за хвал но, ко би ре-
као, ни је ми па ло на па мет, баш сам глуп, мо гао сам и да се се тим, чу дим се се би, мммммм, 
па до бро – још тре ну так кли ма ју ћи гла вом, на о ко окле ва ју ћи да ли за слу жу јем то шта би 
да ми ка же. Не сум њи во је да је то ка зи ва ње ње му би ло нај по треб ни је. За то је на ста вио.

Је ди ни про зор у со би гле дао је та мо где се са ста ју два ка на ла, Све те Ма ри је Сла до стра-
сне и Све тог Ђу ли ја на, чи ја во да је би ла мал те не ис под са мог про зо ра. Це на је би ла у ре ду 
и они су та ко на не де љу да на за ку пи ли свој сме штај. Ан ђел ка је пре ве ла стар че ве ре чи 
кад је на јам по твр ђен: Кад ов де за спи те, у овој по сте љи, и све оста ло око вас ће за спа ти. 
Мо ра би ти да је гре ши ла у пре во ду. Од мах су, ис цр пље ни од ноћ ног пу то ва ња, ле гли у 
по сте љу, као да про ве ре исти ни тост пре во да, и спа ва ли до под не. Тих не ко ли ко ча со ва 
мр твог сна их је окре пи ло. Истог да на, по под не, до по но ћи, лу та ли су гра дом. Ни су тра-
жи ли ни ка кве зна ме ни то сти не го су на про сто са мо хо да ли, не ма ре ћи ку да иду кроз тај 
ла ви ринт ули ца. Друк чи је се не мо же ни на зва ти то за мр ше но клуп ко ули чи ца не го ла ви-
ринт. Из би ја ли су на ла гу ну и ка на ле, пре ла зи ли мо сти ће и ма ле тр го ве, оби ла зи ли цр кве 
и па ла те. Ни су се рас пи ти ва ли ка ко се шта зо ве. Кад би по же ле ли да пре дах ну, се ли би у 
пр ви ка фе или у не ку тра то ри ју, по пи ли воћ ни сок, по је ли ко лач, ис пра зни ли бе ши ку у 
то а ле ту. У то до ба го ди не Ве не ци ја је ве ро ват но с нај ма ње стра на ца, и то им је го ди ло. 
Би ло је про хлад но, али не пре ста но пе ша че ње их је за гре ва ло. По вре ме но би се др жа ли 
за ру ке, па чак и ко ра ча ли об гр ље ни, раз ме њи ва ли су и то пле по љуп це. Украт ко, упи ја ли 
су Ве не ци ју, упра во она ко ка ко су не де ља ма пре до ла ска у њу са ња ри ли да ће учи ни ти. 
Гој ку, ко ји се ро дио на ју гу Ср би је, у Кур шу мли ји, и још као де те упо знао је Кру ше вац и 
Ниш, а у Бе о град се до се лио по сле свр ше не сред ње шко ле, ни кад на па мет ни је па да ло 
да раз ми шља о ме сту где би во лео да жи ви. Пр ви пут му се то до го ди ло кад су Ан ђел ка и 
он пре шли Ри ал то и на шли се у ве не ци јан ској ше сти ни Дор со ду ро. У је дан мах су се за те-
кли на не ком пу стом не ве ли ком тр гу. Сви кап ци на окол ним про зо ри ма би ли су за тво ре ни, 
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иа ко се још ни је би ло смр кло. Све је око њих оди са ло на древ но вре ме. Ту је вла да ла не-
из ре ци ва ти ши на. За ста ли су на том тр гу. Ни су мо гли реч да из го во ре. Он да је Гој ко, ре че, 
го то во ус клик нуо: Не знам где ћу умре ти, али ов де бих во лео да жи вим. Осе тио је као да је 
тек ту, на том плоч ни ку, окру жен ста рим зда њи ма, от крио свој жи вот ни циљ. Ан ђел ка је, 
ме ђу тим, са мо од ма хи ва ла гла вом и ћу та ла.

Те но ћи, у за ку пље ној со би, ис пру же ни на по сте љи, ла га но су ис ка пи ли це лу бо цу кја-
ре та, ла ког ру ме ног ви на, за ко је је на на леп ни ци пи са ло да је из Ве ро не, и уз гу тља је се 
за ла га ли хле бом, ма слин ка ма и ко ма ди ћи ма жу тог си ра. По том су се раз го ли ти ли. По сле 
де се так или пет на е стак ми ну та, док су га по це лом те лу об у зи ма ли жма р ци и грч у ма лом 
сто ма ку по чео да се раз ве зу је, Ан ђел ка му про ша пу та да не мо ра да га ва ди. Би ло је ка сно 
за то до пу ште ње, јер је он већ био на по љу и ње го во се ме јој бри зну по гру ди ма све до 
ње ног под брат ка и ис пу ни јој ду бо ки и ши ро ки пу пак.

Ни је ми го ди ло да слу шам Гој ко ва по ве ра ва ња баш то ли ко ин тим на, али сам сма трао 
да ни је у ре ду ни да га пре ки дам. Не ћу да ка жем да ни сам био за ин те ре со ван. У ра ној мла-
до сти сам имао сли чан слу чај, ба рем ка ко ја на те ства ри гле дам, али с јед ним др ве том. 
Би ла је то то по ла у ко ју сам био лу до за љу бљен. У ба шти, по ред Ста рог Бе ге ја, из ме ђу 
ста ба ла тре ша ња, кај си ја, ви ша ња, чак и јед не смо кве ко ја ни је до но си ла пло да, сто ја ла је 
она и ја сам је по се ћи вао ско ро сва ко ве че. И во лео се с њом. Због те љу ба ви бу ти не и 
удо ви су ми би ли оде ра ни, али ни сам ма рио. На ста вљао сам да се пе њем на њу. Ни она се 
ни је жа ли ла. Љу био сам је, ми ло вао и гри зао, и би ла ми је слат ка. Звао сам је Пи шко та. Она 
ни је тра жи ла да је во дим у Ве не ци ју, ко ја се ио на ко те ме љи на твр ђем др ве ту, от пор ни јем 
на во ду и тру ље ње. Ни је се жа ли ла ни кад сам на шао дру гу љу бав ни ти кад сам се из тог 
кра ја за у век од се лио. Још и да нас осе ћам из ве сну но стал ги ју и стра ху јем да су је по се кли 
или да је на не ки дру ги на чин не ма ви ше. Мо же би ти да су то би ле са мо мо је му ши це од 
ка квих мно ги бо лу ју кад је реч о љу ба ви. Ни ка ко ни шта на стра но не го са свим нор мал но.

Ан ђел ка му је од мах и ка за ла за што ни је мо рао да пре ки да ни ти бри не. Мир но му је 
са оп шти ла да је већ тре ћи ме сец у дру гом ста њу. Док је уко че но ле жао по ред ње, не до-
вољ но при се бан да је ма шта при у пи та, она га оба ве сти да ће, да бо ме, ро ди ти. У том тре-
нут ку ни је мо гао а да јој се не за гле да очи. Њи хо ва бо ја је, ина че, бо ја ме да, али у тај час 
су на о чи глед по там не ле. Пу ни ле су се су за ма. Упр кос су за ма, осмех ну ла му се. Ро ди ће!? 
То га је, ве ру је, до ту кло; осе тио се не ка ко из дан. Осе ћао је да гу би сва ки зна чај у соп стве-
ним очи ма. Не ка су шти на, на ко ју ни кад до та да ни је обра ћао па жњу, ве три ла је из ње га. 
Зар је он то ли ки се бич њак, пи тао се. Али, шта год да је сте, то је сте он и то ме ни је мо гао да 
се од у пре. Па шта је тре ба ло, ре че, да ка же? Ни шта ни је ни ре као. Ни је имао сна ге ни за 
јед ну је ди ну реч, а још ма ње за да или не. Пре не го што ће јој осмех иш че зну ти с ли ца и 
су зе га сква си ти, а она му окре ну ти ле ђа, про ша пу та ла је, али као да већ ни је го во ри ла 
ње му: „Шта ми слиш да би тре ба ло да иза бе рем?“ Ни је раз у мео пи та ње ни ти ње ну му ку. 
Ио на ко је она већ иза бра ла. Би ра ла је по свом ср цу.

Це лу ту бо го вет ну ноћ му сан ни је до ла зио на очи. Мо жда је и тре нуо, али он се то га 
не се ћа. Су тра дан, у са мо сви та ње, из и шао је из ку ће. Сам. У гла ви му је зво ни ло. На ву као 
је ка пу ља чу. Ки ша је си пи ла, али за чу до улич ни плоч ник је био пре кри вен во дом то ли ком 
да ни је ду го тре ба ло и ци пе ле су му би ле пот пу но на вла же не. Мо гао је да осе ти да му сто-
па ла у њи ма већ шљап ка ју. Убр зо је схва тио да би зво на ко ја су му ту кла у гла ви ипак мо гла 
би ти цр кве на зво на. Док је ишао, зво на су се све ја че чу ла. Пра тио је тај звук и од јед ном се 
на шао ис пред Све те Ма ри је Сла до стра сне са чи јег су се зво ни ка сли ва ле те звуч не бу ји це 
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и из ну тра га по тре са ле. Га цао је по во ди ко ја му је до пи ра ла до чла на ка. У пр вој отво ре ној 
про дав ни ци ку пио је гу ме не чи зме и ча ра пе. Про да ва чи ца је би ла по не што ужур ба на. 
Спре ма ла се да за тво ри рад њу, а тек ју је би ла отво ри ла. Ки ша је пре ста ла и у мо згу му је 
од лак ну ло, као да су зво на оста ла уда ље ни ја, ми ло звуч ни ја. Али во де по ули ца ма је би ло 
на пре тек. Пра ва ма ла по пла ва.

Не знам за што, мо жда због свог ле то пи сног ин стинк та или, ве ро ват ни је, у при та је ној 
же љи да га не ка ко од вра тим од на став ка ње го вог при по ве да ња о то ме ко ли ко је био по-
го ђен ве шћу да ће по ста ти отац, што ме баш и ни је за ни ма ло, али за пи тао сам га пам ти ли 
да тум. Слег нуо је ра ме ни ма. „Тре ба ло би да је то сва ка ко био фе бру ар, по ло ви на фе бру а-
ра, јер смо из Бе о гра да по шли два на е стог.“ 

Гле дао сам у Гој ко во ли це. Би ло је не ка ко убле де ло. Ни је био ви ше за ја пу рен од ус пи-
ња ња сте пе ни штем кад је до ла зио код ме не. Лиф то ви су у згра ди, као што се сва ко ма ло 
до га ђа, би ли у ква ру. Под се ти ло ме је ње го во бес крв но ли це на при зор ко ји је на сли као 
Тин то ре то, ма да ни је дан ви дљи ви знак ни је упу ћи вао на сли ку. Мо ра да сам му у очи ма 
на зрео не што што је на ли ко ва ло да ро дав че вом по гле ду упу ће ном ма лом Ису су на мај чи-
ним ко ле ни ма. Де те би де сном ру чи цом да до дир не да ро дав че во ли це, а Бо го ро ди ца, с 
ме лан хо лич ним из ра зом, као да и не ма ри за по кло ни ко во при су ство не го на про сто тр пи 
си ту а ци ју. Има ли уоп ште не ке ве зе Тин то ре то с ње го вим ве не ци јан ским са зна њем да му 
је де вој ка труд на, пи тао сам Гој ка, тру де ћи се да свој глас учи ним сет ним, као да ми слим 
са мо на сво ју по лу сле пач ку му ку за ко ју сам оп ту жи вао ни кри вог ни ду жног ве не ци јан-
ског мај сто ра из ше сна е стог ве ка. Па за пра во не ма, ре као је, осим што сам не пре ста но 
гле дао да идем, кад год сам мо гао, уз ка на ле, или обли жњим ули чи ца ма, и та ко сам, све 
вре ме га зе ћи по во ди, као да је у тај дан Ве не ци ја обе ле же на ду бо ким во де ним жи гом, 
до спео до ули це, на зва не Ма вар ски на сип, тик уз не ки од ка на ла, и про ла зе ћи њо ме, и 
да ље смо жден оним што ми је Ан ђа ре кла, од јед ном за стао код не ких др ве них дво крил-
них вра та, очи глед но не у по тре бља ва них, и ту по сто јао при лич но ду го, под над врат ком, 
јер ми је тре ба ло да се ма ло при бе рем. Ка пи ја је има ла на оба кри ла по зар ђа ли зве кир. 
Бле са во сам гле дао у њих као да би не што мо гли да ми од го нет ну. Кад сам кре нуо да ље, 
освр нуо сам се на ту ку ћу у оран жној бо ји, са ис тро ше ном фа са дом од опе ка. Ци гле су на 
том зи ду би ло до бра но олу па не, или су их вре ме и во да из гри зле. На ка ме ној пло чи је 
пи са ло да је то Тин то ре то ва ку ћа. Ни је ми то ни шта зна чи ло и на ста вио сам сво јим пу тем, 
ни ку да. Ули ца ме је од ве ла, пре ко јед ног ка на ла, па пре ко дру гог, пра во до Цр кве Ма до не 
од Воћ ња ка. Не бих то знао да ни сам про чи тао. За о би шао сам цр кву и не ду го за тим се 
на шао на оба ли ла гу не. Опет ки ша. Нај пре је ро ми ња ла. Он да је, као да су се мо ре и не бо 
удру жи ли и по да ри ли јој нео че ки ва ну сна гу, кре ну ла да ве је у на ле ти ма, пре ста ја ла би и 
по но во по чи ња ла. Не ка ко ме је те ши ла док сам је по сма трао ка ко па да по ка на ли ма. Ка-
пљи ца ма је уба да ла по вр ши ну во де. Ова се опи ра ла, бр зо за це љу ју ћи сво је ра ни це. Би ла 
је то бор ба во де од о зго про тив во де од о здо. На по слет ку се дан до не кле раз ве дрио, оста-
ју ћи ипак обла чан, су мо ран, ки ша је од у ста ла да во ду до ли ва на во ду и ви ше уоп ште ни је 
па да ла. Нај зад сам и ја од у стао од хо да ња и укр цао се у ва по ре то на пр вом при ста ни шту 
на ко је сам на и шао. Мо ра да је већ би ло под не, или та ко не ка ко. Ни сам ни пи тао ку да во ди 
ли ни ја тог во де ног бу са. Кад се да нас освр нем, ево, по сле го ди ну да на, чи ни ми се да ни кад 
ни сам био дез о ри јен ти са ни ји не го та да. Се део сам уну тра, че ла осло ње ног уз ок но. Ни сам 
ни у ко га гле дао, а пут ни ка ни је ни би ло мно го. Гле дао сам ла гу ну. Врх Ја дра на. Пли ћак 
ди вљег Ја дра на. Ипак, до вољ но ду бок да му не до сег нем дно ако бих ско чио на глав це. 
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Ду би на би мо гла би ти два ме тра. Ве тро ви то је и то очи та вам на мор ској по вр ши ни. Су сти-
гли смо три ове ће цр не ла ко ва не гон до ле. Да, би ле су знат но ве ће од уо би ча је них. Ис кр-
сле су на гло од не ку да из мор ске су ма гли це. Де ло ва ле су ми утвар но. Ни је би ло те шко 
по го ди ти да је у пи та њу не ка са хра на. Пр ва гон до ла је би ла пре во зни ца мр тве ду ше, али 
ма ко ли ко да је мр тва, за ми шљао сам, мо ра да је оста ви ла не што од се бе у веч но сти. Та 
по ми сао као да ми је олак ша ва ла ду шу. Као да страх ко ји ме је био об у зео и ни је не ка зна-
чај на ствар кад сте мр тви. С бро ди ћа сам из и шао на острв це за ко је се ис по ста ви ло да је 
гро бље. Ва по ре то је на ста вио да ље, ваљ да за Му ра но, ко ли ко сам раз у мео. Био сам је ди-
ни ко ји је си шао. Ни ко се ни је по пео. Ра зу мљи во, јер од мр твих тог ту роб ног да на ни ко 
ни је же лео да вас кр сне и уста не из гро ба.

Осмех нуо сам се на те Гој ко ве ре чи, ко је су го во ри ле да ни је био баш у нај мрач ни јем 
рас по ло же њу.

Он је, ре че, са че као оне цр не гон до ле. Из пр ве су, уз је два чуј ни жа мор, из не ли ков чег 
и цве ће. Прат ња је раз го ва ра ла ти хо, на ен гле ском. Уме шао се у прат њу и та ко ишао до 
ка пе ле. Учи ни ло му се да чу је и ру ске ре чи. Гој ко се по том на гро бље за пу тио сам, оста-
вља ју ћи мр твог у ков че гу и ње го ве ожа ло шће не да се око са хра не по бри ну са ми, а да им 
он не сме та. Они су би ли по ро ди ца; он је био стра нац. Ни је то би ла ње го ва жа лост. Имао 
је он сво ју. Не ко ли ко ча со ва је оби ла зио гро бље, за ко је ће ка сни је са зна ти да се зо ве гро-
бље Све тог Ми хај ла. Острв це је би ло та ко ре ћи пра вил ни ква драт. Пра во слав ци, ка то ли ци, 
про те стан ти, сви су има ли сво ју сек ци ју на гро бљу. По кој ник с ко јим је у не ку ру ку за јед но 
сту пио на то острв це мр твих, у гро бље, био је, ре ци мо, опа зио је док је сму шен, ка зао је, 
ишао од гро ба до гро ба, па ме ђу узи да ним ур на ма, као да за не ким тра га а ни ког не на ла-
зи, са хра њен у про те стант ској сек ци ји.

Не, ипак не бих во лео да бу дем та мо са хра њен, ре као је Гој ко, а ја сам се по на дао да ће 
ти ме за кљу чи ти. Пре ва рио сам се. Про ду жио је, али ви де ло се да му ви ше ни је би ло ста ло 
до при че. Не бих во лео да ме смрт на ђе у Ве не ци ји. Још же лим да жи вим та мо, мо жда баш 
за то што град то не. Мо жда и не то не не го се ла гу на ди же. Ла гу на плит ка, али во да ви со ка. 
И не за ва ра вај мо се, по ди гао је глас, та мо као и сву да дру где жи вот без сва ко га од нас 
ни је не за ми слив.

С ва по ре та у по врат ку, то ком свих тих пет-шест ми ну та, ни сам ви ше гле дао у во ду ла-
гу не не го у Цр кву Ма до не од Воћ ња ка, ја сно ис так ну ту на де сној стра ни, док смо се при-
ми ца ли гра ду, ко ји је, с мог ме ста ви ђен, с па лу бе, по при мио над ре а лан из глед. Ку пио сам 
по том чи зме и за Ан ђел ку – све ње не ме ре, од но гу до гр ла, знам на па мет – прем да сам 
је два на шао где да јој их ку пим. Мо је су би ле цр не као ан тра цит, ње не ру жи ча сте као маг-
но ли ја. До па ле су јој се то ли ко да је у њи ма и спа ва ла. Сва ко ве че их је пра ла са пу ном и 
бри са ла над уми ва о ни ком, па их на зу ва ла као да обла чи спа ва ћи цу. Ни смо ви ше во ди ли 
љу бав, ни јед ном. Уме сто љу ба ви, не пре ста но је пре ли ста ва ла не ки пла ви во дич. И та ко 
би усну ла, у чи зма ма, го ла. Ни је ме сум њи ча во за пит ки ва ла, че му је ина че скло на, куд сам 
ски тао без ње ско ро чи тав дан. Од лу чио сам да уоп ште не на чи њем пи та ње ње не труд но-
ће. Пра вио сам се да за то и не знам, ни ти чуо ни ти ви део. Кад ме већ ни је пи та ла, ни сам 
јој ни об ја шња вао ни где сам све био. Не би ни би ло при јат но, ма да ни сам су је ве ран, да јој 
ка жем да сам био на Све том Ми хај лу, го то во у прат њи не зна ног по кој ни ка.

Ве ћи ном смо ћут ке кр ста ри ли гра дом. Ја ни сам имао о че му да јој го во рим. Она је из-
бе га ва ла да ми упу ти реч, чак и он да кад бих ви део да је не чим оду ше вље на и да би ра до 
при ча ла о ово ме или оно ме у том гра ду на сред мо ра и сва ка квих исто ри ја, чи је су па ла те, 
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цр кве, зво ни ци, од ко јих су по је ди ни има ли и уло гу луч ких све ти о ни ка, из гра ђе ни на др-
ве ним ши по ви ма од ве ле бит ске смре ке и јо ве или од ари ша из си бир ских тај ги. Ипак, знао 
сам за чу ве ну Сан та Ма ри ју од Спа са, по сма трао је ду го с дру ге стра не Ве ли ког ка на ла и 
хтео сам до ње. За пу ти ли смо се та мо на си пом уз оба лу ко ја гле да на остр во Ђу де ка. Ишли 
смо у чи зма ма, по во ди. Ни ког на ви ди ку. Уско ро смо се, ме ђу тим, уз ви со ки зид зда ња 
ко је је на ли ко ва ло од бој ној твр ђа ви с ни зом про зор чи ћа и где Ан ђел ка ни је одо ле ла да 
не про мр мља Бол ни ца за не из ле чи ве, бив ша, су о чи ли с де о ни цом по пла вље ном во дом 
знат но ду бљом, мо жда до ко ле на. Би ли смо при си ље ни да од у ста не мо и по ку ша мо дру гим 
пу тем. По сле дво ча сов ног лу та ња и кру же ња, до спе ли смо до те, ка ко се го во ри, не ви ђе-
не еле ган ци је и ле по те. Сан та Ма ри ја де ла Са лу те. Уза луд. Ни смо мо гли уну тра. За тво ре-
но због ре ста у ра ци је. Не да ле ко ода тле би ла је за то отво ре на га ле ри ја Пе ги Гу ген хајм. 
Зим ско сун це је за ла зи ло. Су тон. А ми смо спа ли с но гу.

Ви со ка во да ко ја је пла ви ла Ве не ци ју по ву кла се тек по след њег да на на шег бо рав ка. 
Тр го ви не су про ра ди ле. Док је во да ви со ка, про дав ни це су углав ном за тво ре не. Са мо су 
цр кве и по не ки бар и ре сто ран отво ре ни. Ба рем, по сле оног по греб ног да на, ки ша ви ше 
ни је па да ла. Ни сам ни шта ку пио осим ма лог сло на од му ран ског ста кла као при ти скач за 
хар ти ју. До не ћу га иду ћи пут, да вам га по кло ним. Ан ђе ли ја је, на вод но за на ше до ма ћин-
ство, ку пи ла гар ни ту ру плит ких и ду бо ких та њи ра, с ве ли ким и ма лим зде ла ма, укра ше них 
пру га ма упра во, кад по ми слим, у бо ји Тин то ре то ве ку ће. Тај па кет, ни ма ло лак, мо рао сам, 
на рав но, ја да шип чим по во зо ви ма дов де, па зе ћи све вре ме да се та њи ри не раз би ју. По-
гре ши ла је. Иа ко сам успе шно са чу вао та њи ре не так ну те, на шег до ма ћин ства не ма ни ти 
ће га икад би ти. Сад ме, с де те том, про га ња, а ја јој да јем ко ли ко год мо гу, и ска па вам. 
Ха ос ко ји је за ме не, ето, по чео у Ве не ци ји, по стао је са мо ја чи у Бе о гра ду. Ни је из ве сно да 
ћу жи ве ти та мо, али пред о се ћам да ћу ов де умре ти. Не во ље се јед но став но ле пе за ме не. 
Е, па крај. До го во ри ли смо се.

Да, до го во ри ли смо се, ре као сам и ја. Он је у па пир ну ма ра ми цу гром ко из ду вао нос, 
па жљи во стр пао ма ра ми цу у џеп, као да је оста вља за сле де ће про чи шћа ва ње но са, и 
ду бо ко удах нуо. Би ло ми је то та ко нео бич но да те шко да ћу икад за бо ра ви ти.

* * *

По ми слио сам, од мах по сле на шег већ та ко дав ног пр вог су сре та, да он пре те ру је у 
по гле ду сво јих не во ља. Тре ба ло би да се по ка јем, јер исти на је да ње го ве не во ље ни су 
би ле пра зна при ча. Осим Ан ђе ли је, ју ри ли су га и око ре ли зај мо дав ци, за тим га је тра жио 
вој ни од сек, као и пси хи ја три из днев не бол ни це где је тре ба ло сва ко днев но да се по ја-
вљу је због те ра пи је, а он је то, на рав но, из бе га вао... Ова ко или она ко, та ко је по че ло мо је 
ре дов но дру же ње с Гој ком Ча ра па ном. По тра ја ло је до ју ла 1999. го ди не, кад је он не на-
да но иш че зао из мог жи во та, и то по сле све га што сам учи нио за ње га, исти на све уве ре-
ни ји да је он ро ђен за сва ка кве не да ће, ко је су ми, при зна јем, уме ле да из гле да ју под јед-
на ко ту жне и сме шне, о че му ћу дру ги пут. У ме ђу вре ме ну ра до зна лост ми ни је да ла ми ра, 
па сам, да се раз га лим, по ку шао да ре шим за го нет ку из Гој ко вог при по ве да ња о са хра ни 
на ко јој се он не хо ти це или мо жда, ко зна, суд бин ски на шао. Прет по ста вљао сам да би то 
за ме не мо ра ла би ти не ре ши ва за го нет ка и баш за то ме је ма ми ло да јој се ко ли ко-то ли ко 
по све тим. На пр ву нит ре ше ња на ле тео сам, го ди ну и по да на ка сни је, го то во слу чај но. 
Оста ло се са мо раз мо та ло.
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Пот крај зи ме чи тао сам пе сму ко ја је по чи ња ла ре чи ма За Са ву, Дра ву и Мо ра ву / За 
Ла бу, за Ду нав, За Влта ву / За ре ке ко је оли ча ва ју сло бо ду / За на шу сра мо ту, за ва шу сла ву... 
На пи сао ју је Јо сиф Брод ски ко га сам лич но упо знао, у је сен 1988, у Бе о гра ду. Упо знао сам 
га, а да му се ни сам ни пред ста вио. Уо ста лом, шта је име? Зна чи нам не што из ју тра кад се 
про бу ди мо, али уве че је већ из ан ђа ла ствар. Та да сам пу шио као смук. По сле књи жев не 
ве че ри, по што је уо чио да сам од мах, уста ју ћи, не да ле ко од ме ста где је он се део, за па лио 
ци га ре ту, хтео је да ми при ђе, али су му се мно ги обра ћа ли, и та ко је до шао до ме не тек 
по сле пет-шест ми ну та. „Мо же мо ли за јед но по јед ну“, за пи тао ме је на ру ском, „иа ко ја 
баш не бих смео“, и ма хи нал но се де сном ру ком до дир нуо по гру ди ма, као да би да се 
уве ри да му је ср це на ме сту. Ни је био над мен, иа ко му је глас зву чао ау то ри та тив но. Мо ра 
да је осе тио из ве сну бли скост пре ма не знан цу, очи глед но мах ни том пу ша чу, ка кав је, из-
гле да, био и он сам. „За што не“, од вра тио сам на ен гле ском. Из ва дио је па кло ме ри та. Ку-
ти ја је би ла зла та ста, и знао сам да је то me rit light. По ну дио ме је и ја сам узео јед ну. Пр ви 
пут сам пу шио ту вр сту. По ву као сам дим и ре као да је укус је зер ски. „Да, баш је зер ски, с 
тим да је то је зе ро за ле ђе но“, ре као је он та ко ђе на ен гле ском. По ћу тао је тре ну так, удах-
нуо и до мет нуо: „Ди ше мо и рас та па мо тај лед, ди ше мо и кр кља мо.“ Он ка шљуц ну и ми се, 
у исти мах, на сме ја смо. Био је об да рен да за се кун ду пре ђе огром ну раз да љи ну ко ја га је 
де ли ла од дру гог и про ва ли лед из ме ђу нас. По сле два или три ди ма уга сио је сво ју ци га-
ре ту. И то су би ле је ди не ре чи, уз не ко ли ко уз да ха и из да ха, ако за не ма ри мо ка шљу ца ње, 
ко је смо раз ме ни ли, јер је већ мо рао да од го ва ра на пи та ња дру гих ко ји су се оку пи ли око 
ње га. Свак са сво јим гле че ром у гру ди ма и с на дом у очи ма у то пле стру је ко је је пе сник 
ка дар да по кре не у на ма. Ни сам ус пео ни да га за мо лим да ми пот пи ше при ме рак зби р ке 
ње го вих пре ве де них пе са ма, Ста ни ца у пу сти њи, ко ји сам био по нео са со бом, ни ти да 
му ка жем да је та књи га би ла јед на од оа за у мо јој бе о град ској пу сти њи. Али, ни сам због 
тог су сре та чи тао пе сму. Брод ски не ма мно го пе са ма на по ли тич ке те ме. А ова, из 1968, 
кад су Со вје ти ушли у Праг, не пре ста но ме је иза зи ва ла да са знам на ко ју се Мо ра ву у њој 
ми сли. На ону ко ја про ти че кроз Ср би ју или ону ко ја, до Ду на ва, те че кроз та да шњу Че хо-
сло вач ку? Пе сник је не сум њи во знао за обе; као ро ђе ни из гна ник мо рао је би ти стра сни 
кар то граф. Во лео бих да је срп ска, али бо јим се да ни је. Раз лог мог чи та ња био је за пра во 
у мом по ку ша ју да са бе рем књи жев не од је ке Пра шког про ле ћа и сме стим их у ви до круг 
мо дер не исто ри је. По што ме је Мо ра ва коп ка ла, ба цио сам се на би о гра фи ју Брод ског, 
а он да сам, пре тра жу ју ћи, до спео до – смр ти. Од јед ном ми је си ну ло. Брод ски је, кад га 
је ср це ко нач но из да ло, умро 1996. го ди не, кон цем ја ну а ра, у Њу јор ку. Са хра њен је на 
ка то лич ком гро бљу на Мен хет ну. От при ли ке или чак тач но го ди ну да на доц ни је по но-
во је са хра њен, али у Ве не ци ји, на про те стант ском гро бљу. Пре ма ме ни, не зна ни по кој-
ник Гој ка Ча ра па на, у чи јој је са хра ни на острв це ту Сан Ми ке ле око ли шно уче ство вао 
сти ца јем окол но сти, иза зва ним чи ње ни цом и уо би ча је ном при чом да му је де вој ка, с ле пим 
име ном Ан ђе ли ја Под брег, уве ли ко труд на, мо гао је би ти са мо Брод ски. То је не по бит но, 
ре као сам се би. То ме је, у мо ме ду ху, чуд но до при но си ла и по ду дар ност да се Ча ра пан 
ро дио упра во у оном ок то бар ском да ну, прем да два де сет го ди на ра ни је, кад је Брод ски 
био у Бе о гра ду и ја слу шао пе сни ко ве уз да хе и из да хе ко ји су слу ти ли на уми ра ње. Био је 
оп сед нут смр ћу. Два пут је са хра њи ван, али је, као и мно ги од нас, у жи во ту уми рао ви ше 
пу та. И ја, у мо јим го ди на ма, че сто стре пим од бли ске смр ти, и ту стреп њу ле чим не зна њем: 
ни кад не знам за кад ми је за ка зан тај по след њи су срет. А ко и зна? Ви ше се пла шим ле че ња 
не го смр ти.
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Кад је Гој ко, као и сва ке не де ље, сва ког пет ка пред ве че, свра тио до ме не, ни сам му 
ни шта ре као о то ме чи ју је са хра ну ви део у Ве не ци ји. До нео ми је диск, али и на па пи ру 
од штам па ни на ста вак мог обим ног ра да о Фу шеу, део ко ји је сти гао да пре ку ца од про шлог 
пет ка, а ја сам му пре дао ис пра вље ни део од про шле не де ље. Из бро јао сам стра ни це и 
из бро јао му но вац за ура ђе ни део и до дао му пре ко то га. По гле дао је кроз про зор на ули-
цу, гле дао је низ ули цу и уз ули цу, го во ре ћи да мо ра од мах да иде и да до ла зи у пе так. 
Пре ма до го во ру и ка ко смо уо би ча ји ли на ше су сре те. Нај че шће се не за др жа ва ду го код 
ме не. Увек про ве ра ва ули цу да ли га не ко кри шом сле ди или му је по ста вио за се ду. Зве ра 
око се бе по пут ве чи тог бе гун ца. По гле дао сам га и очин ски по тап шао по ра ме ну. И он је 
ме не по гле дао, у очи, до не кле под сме шљи во. Ко са му је би ла ку штра ва, за мр ше на, одав но 
ни је осе ти ла че шаљ ни ти ви де ла фри зе ра. Брод ски би во лео да је та кав био ме ђу ње го вим 
по след њим пра ти о ци ма. Ако је не ка ко, у ков че гу, знао да је Гој ко ту, да га че ка на при ста-
ни шту, под јед ном од три ар ка де гро бљан ског ула за, спу стив ши ка пу ља чу на јак ни, мо ра 
да се са жа лио на ње га. По ки снуо, по ма ло смр знут, уне зве ре них очи ју, а он да и у но вим 
гу ме ним чи зма ма. Пљу ну та при ли ка очај ни ка. Та кве фи гу ре су при вла чи ле пе сни ка, јер 
као да ни су уме ле да ди шу, ни су успе ва ле да се опре де ле ко су. На сме јао сам се док је Гој-
ко ла га но и с нај ве ћом па жњом при тва рао вра та ста на за со бом. Ло мљи ва ду ша ко ју вест 
о оче ки ва ној бе би мо же да но ка у ти ра, јер ни ка ко не успе ва да пред ви ди шта га вре ба у 
сле де ћем тре нут ку. Баш та ко ми је из гле дао и по кло ник са бе о град ске Тин то ре то ве сли ке 
Ма до не с ма лим Ису сом.

По што је Гој ко оти шао и ја му мах нуо кроз про зор, што он не ће ви де ти, за њим су код 
ме не и да ље оста ли Ве не ци ја, смрт и Брод ски. 

Без ика кве сум ње, Ве не ци ја, ку да је по но во от пу то вао по сле Бе о гра да, за Брод ског 
ни је би ла ме сто као ма ко је дру го. Још у Ру си ји жу де ћи за њим, ви де ћи га на ста рим фо то-
гра фи ја ма и раз глед ни ца ма, пре тво рио га је, већ кад се пр ви пут нај зад на шао у ње му, у 
сво је ме сто, у јед но од крун ских ме ста сво јих на дах ну ћа, украт ко, у уто чи ште еле гич ног 
ду ха ко ји је сваг да не го вао у се би. Ра зу мљи во је он да што му се стал но вра ћао, се дам или 
осам пу та, ни кад га се не за си тив ши. По све му му је би ло из вор жи во та, али због то га не 
ма ње или чак упра во због то га би ло је и ме сто не из ле чи во сти. Ис пу ња ва ло га је жи во том 
и исто вре ме но до во ди ло тик пред ка пи ју смр ти.

Гле да ју ћи не ки филм чи ја се рад ња од и гра ва у Ве не ци ји ко јом ха ра ку га, Брод ски би 
осе тио че жњу да бу де смрт но бо ле стан баш у Ве не ци ји. И сва ки пут кад би бо ра вио у Ве-
не ци ји, осе тио би по но во ту че жњу или ма кар ње ну сен ку. Да умре мо, од при род них узро-
ка, он да кад же ли мо, ни смо спо соб ни. Уме сто то га, мо гао бих, ми слио је Брод ски, да ку пим 
не ки згод ни ма ли пи штољ и про сви рам се би мо зак. Из гле да да је смрт би ла оно што га је 
не пре ста но по зи ва ло да до ла зи у Ве не ци ју. Сан, са вр ше но де ка дент ни сан, пи ше он, да 
умре та мо, ни је му се ис пу нио. Али, по ро ди ца је учи ни ла да та мо бу де са хра њен. Пре то га 
је, зна мо, ис ко пан из њу јор шког гро ба.

У Ве не ци ји се, пи ше у Во де ном жи гу, на ста лом са мо го ди ну да на по сле Бе о гра да, Брод-
ски осе ћао као мач ка:

„Дан је био то пао, сун чан, не бо пла во, све је би ло див но. А ја, ле ђи ма окре нут пре ма 
На си пу и острв це ту Сан Ми ке ле, уз зид бол ни це [то је бол ни ца Јо ван и Па вле, чи ју фа са ду 
Брод ски обожава], го то во га че шу ћи ле вим ра ме ном и жмир ка ју ћи на сун цу, од јед ном сам 
осе тио: ја сам мач ка. Мач ка ко ја се упра во до че па ла ри бе. Да ми се би ло ко у том тре ну 
обра тио, ја бих за мја у као. Био сам ап со лут но, жи во тињ ски сре ћан.“
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Во лео је мач ке. Ње го ви нај бо љи фо то граф ски пор тре ти при ка зу ју га с мач ком у на руч-
ју. Мач ка је ма ли лав. Не ма јед не је ди не крет ње код мач ке, а да ни је љуп ка. У ру ском је зи-
ку мач ка ма се че сто на де ва ју име на у ко ји ма је глас с. Ве ру је се да тај глас мач ке во ле. 
За то је сво јој аме рич кој мач ки дао име Ми си си пи и те пао јој је писсс Мис си. Кад су га пи-
та ли шта би во лео да бу де, ако се по но во ро ди. Ре као је, да бо ме, мач ка. И ако би имао 
де вет жи во та, увек би био мач ка. Али, чи ни ми се да су ви ше у пра ву они ко ји твр де да и 
мач ка, као и љу ди, жи ви са мо јед ном. Смрт мач ку за ска че она ко ка ко она за ска че ри бу, с 
тим што смрт не ма бр ко ве, не ви дљи ва је и сву да при сут на по пут Све мо гу ћег, у ко га ја 
ни ти ве ру јем ни ти не ве ру јем. Огра ни че ња су на ша не са вла ди ва. Не до пу шта ју нам да 
не по бит но до ка же мо по сто ја ње, као што нам не до пу шта ју ни да до ка же мо не по сто ја ње. 
Брод ски је био та кав, аг но стик. Али и аг но сти ци де ле с вер ни ци ма уве ре ње да жи вот не-
ма сми сла без љу ба ви. У пе сми „Са хра на Бо боа“, Бо бо би мо гао би ти леп тир, онај ле по-
кри ли, зва ни ад ми рал, ко ји скон ча ва про бо ден чи о дом. По у зда ни је је да је био пе сни ко ва 
мач ка, јед на од ње го вих ма ча ка. Али, у Ве не ци ји, и он је био мач ка. У пе сми Брод ски го во-
ри о са хра ни мач ке, али као да го во ри и о сво јој са хра ни. Го во ри мо жда иро нич но. Го во ри 
с љу ба вљу и ни от ку да. Пи ше да го во ри као но ви Дан те.

А ја пи шем пре ма не си гур ном се ћа њу. Бо бо је мр тав. Не ски дај те ше шир. Уте хе не ма. 
Кад смо мр тви, са мо са ња мо да смо мр тви, с тим што је тај сан исти нит. Кад Бо боа не ма, 
сно ви су ге ри шу ре ал ност. Пра зни на пра ти смрт. Је смо све, а кад смо мр тви по ста ли смо 
ни шта. На ла зи мо се на пла не ти пра зни не. На њој је хо ри зонт оштар као нож. На њој је све 
на лик па клу. У том па клу не до ста је јед на реч. Да ли смо то ми, на том пра зном ме сту, да 
ли смо та реч ко ја не до ста је? Он да до ђе но ви пе сник и ис пи су је ту реч. Брод ски је у по-
тра зи за оним ко ји ће по пу ни ти то пра зно ме сто ко је у ствар но сти оста је за оним ко је 
мр тав. У ства ри, та пра зна ме ста ко ја нам на ши мр тви за ве шта ва ју је су ве чи та.

Ча ра пан би, пре ма ме ни, за и ста мо рао би ти сре ћан што га је јед на од ње го вих не во ља, 
она квог у мо кр ој оде ћи, на гна ла да бу де на ве не ци јан ској са хра ни. Тре ба да је пам ти. И та 
са хра на је јед на од пе са ма Јо си фа Брод ског, чак и ако узме мо да је не на пи са на. Али, ја му 
то ни кад не ћу ре ћи. Мо жда ће јед ном сам то са зна ти. Мо жда је то већ и са знао, али се за-
ре као, не ло ги чан ка кав је че сто, да то ни ком не от кри ва.




