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BURTINA KUĆA
Silvija je sedela na ivici trotoara i držala se rukama za glavu. Zaustavio sam auto i par-

kirao se. Rile, njen muž, stajao je tu pored, naslonjen na zeleni reno, i osmehivao se. Sve 
je, naravno, bilo u redu. „Ma, smrdi na benzin u ovom njegovom kršu, i neke kese mi se 
motaju oko nogu... zato sam izašla da vas sačekam”, rekla je Silvija ustajući. L. se takođe 
nasmejala, i to rasporedu i odnosu ovih stvari: njene majke na trotoaru i oca naslonjenog 
na stari reno. „Hoćete li da pređete kod nas”, pozvao sam Silviju, i ona je ustala i ušla u moj 
auto. Rile se sve vreme osmehivao, a onda smo se rukovali i on reče: „Neka ide sa vama 
kad joj ne valja sa mnom... hahaha.” I tako smo krenuli u Deliblatsku peščaru, na njihov 
plac gde nisu bili dvadeset godina. 

„Zašto ste kupili plac baš u Deliblatskoj peščari”, upitao sam Silviju, vozeći, „mislim, 
kad dvadeset godina niste išli da ga obiđete?” „Kako što, bio džabak”, rekla je ona i zavali-
la se u sedištu. Na sebi je imala šarenu košulju s nerazgovetnim motivima. „A osim toga, 
može jednog dana tamo da vam izbije nafta i da vam deca budu bogata. Uostalom, čiči-
šte je išlo pre šest godina da vidi je li sve u redu.” Čičište je, naravno, bio Rile.

Vozili smo se ravnim putevima kroz Vojvodinu, prolazili kroz sela koja su sva bila ista – 
kuće poređane jedna uz drugu, kao usnuli vojnici. Dan je bio lep, ali na severu, kuda smo se 
mi uputili, gomilali su se tamni oblaci. Silvija je pozadi neprestano pričala, ja sam povreme-
no klimao glavom, a L. je pušila. Ona i Silvija u poslednje vreme nisu mnogo razgovarale. 
Čičište se ispred nas sâmo vozilo u renou, koji je bio u opasnosti da se raspadne usled brze 
vožnje. Silvija je najviše pričala o placu u peščari i o samoj peščari. „Znate li da se priča kako 
u peščaru ne treba zalaziti sam i da je neki čovek otišao u lov i više se nije vratio. Tamo je 
kao u lavirintu”, rekla je, „prava prašuma.” L. je uvukla dugačak dim i rekla, ne okrećući se: 
„Tebi je ceo život, izgleda, lavirint. Nikako da nađeš put.” Silvija je taman uzela dah da na-
stavi priču o peščari, ali je ućutala. Onda se nekako na silu nasmejala i odmahnula rukom: 
„Pih”, rekla je, „ma, šta to pričaš. Moj život... Nema to nikakve veze. To sam slušala od nekog 
čoeeeka, looovca”, otegla je, „i da znaš da je peščara vrlo opasna, te dine i sve to... Eto, pi-
tajte Rilivoja, posle, kad pređemo u njegov kontejner, i on se nekoliko puta zamalo izgu-
bio...” Kontejner se u krivinama zanosio i ljuljao, a ja sam vozio za njim u stopu. Prošli smo 
pored male napuštene crkve koja je stajala uza sam put i kao da ničemu nije služila. „Lepa 
crkvica”, rekla je L. „Ma, ko zna šta je to”, rekla je Silvija. „Hoće li neko sendvič?”

Vozili smo se još neko vreme, kiša je počela da pada, ali je ubrzo prestala. Prošli smo 
pored farme s mnoštvom šarenih krava koje su se mirno šetkale i pasle po livadi. Stigli 
smo u selo nadomak peščare. Parkirao sam automobil u dvorištu Silvijinih rođaka i prešli 
smo svi kod Rilivoja u reno: Silvija i ja pozadi, a L. napred. Kolena sam morao da nabijem u 
naslon Riletovog sedišta, a velika šarena torba s hranom, koja je stajala između mene i 
Silvije, svaki čas mi se prevrtala u krilo. „Sva se preznojih”, rekla je Silvija posle nekog vre-
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mena. Rile je vozio zemljanim putem, približavali smo se peščari. „Ma, šta si, Rilivoje, ovu 
fl ašu nabio ovde pozadi, sve me udara u vrat”, rekla je Silvija. „I kakve su ti ovo novinčuge 
pod sedištima...”, okretala se i sklanjala novine i razne stvari koje su izvirale odasvud. „Ma, 
samo ti uživaj”, rekao je Rile. „Je l’ tako, Borča?” „Tako je”, rekao sam ja, Rile je ipak bio moj 
saigrač. 

Prolazili smo pored napuštenih baraka, izgledalo je kao da u njima niko nije boravio 
godinama. Teren je već postajao brežuljkast i kada smo prešli preko nekih šina, nađosmo 
se u peščari. „Evo nas”, rekla je L., „sad se sećam svega, evo ih dine.” I zaista, sa svih strana 
su nas opkolili brežuljci obrasli nekakvim rastinjem, ukazale su se i šumice i, u daljini, hm, 
šume. Zemlja je bila potpuno obrasla u gustu vegetaciju, a stotine malih brda što su se 
talasala stvarale su utisak nestvarnosti. Vozili smo dnom drevnog Panonskog mora.

„Sad ćemo da pronađemo plac”, rekao je Rile, čvrsto stežući volan i gledajući okolo, 
„mislim da je tu, odmah iza ovog brdašca.” „Ma, nije, čoeče, kakvo brdašce, tu posle šina 
treba levo, tu negde treba da skrenemo”, govorila je Silvija i okretala se unaokolo. Rile je 
prešao preko brdašca i zašao u šumarak. „Sa’ćemo levo, onom stazom, pa da vidimo. Mora 
da je tu negde”, rekao je. Vozili smo se još nekoliko minuta krivudavim puteljcima, peli se 
na dine i spuštali se sa njih, ali plac nismo našli. „Ma, stani, bre, čoeče, sva se preznojih, ti si 
se izgubio”, rekla je Silvija. Rile je ćutao. L. se smejala i uživala jer je Silvija počela da se 
nervira. „Stani, da izađemo i da vidimo gde smo”, zapovedila je Silvija. Rile je istog časa 
zaustavio auto. 

Ugazio sam u mekanu zemlju, načinio nekoliko koraka, sve se pod stopalima ugibalo. 
Kroz travu, iz peščanog tla, probijao se pesak. Bilo je neobično hodati po mekanoj zemlji, 
gubio se osećaj čvrstine sveta. „To je dobro kad kiša padne, nema bara, sve pesak upije”, 
rekao je Rile gledajući me kako trupkam po pesku. „Sa našeg placa videlo se vikend-nase-
lje sa druge strane brda”, rekla je Silvija, „a ovde nema nikakvog vikend-naselja. E moj Rili-
voje-Crnivoje, nije to ovde, pogrešio si, bre.” „Ma, sigurno je tu negde”, okrenuo se Rile 
oko sebe, a onda ponovio tu piruetu u suprotnom smeru. Zatim se uputio prema kući 
koja se pomaljala iza jedne dine, na pedesetak metara od brdašca na kojem smo stajali. 
„Ej, ljudi!”, rekla je Silvija. „On se izgubio. U moj život ovo nisam videla. Sopstveni plac ne 
može da pronađe! On se, bre, totalno izgubio.” „Pa, nije on kriv”, rekao sam, „nije čovek 
ovde bio godinama, a ovi puteljci i brežuljci svi su isti, i nema nikakvih oznaka”, rekao sam 
Silviji, a ona je samo odmahnula rukom. Rile je kod one kuće već razgovarao s nekom že-
nom, dizao i spuštao ruke u pravilnim razmacima pokazujući u svim pravcima oko sebe, 
pa se vratio do nas. „Ne zna ni ona gde je”, rekao je. „Pa, šta si je, crni ti, uopšte i pitao”, 
rekla je Silvija, „kad na našem placu nema ni kuće, ni broja, nema ničega.” „Pitao sam je za 
Burtinu kuću”, rekao je Rile i navukao ponosan izraz na lice. „Aha, za Burtinu kuću... Pa da, 
to si se vrlo dobro setio”, pohvalila ga je Silvija. „Burtina kuća... Naš plac je uz Burtinu 
kuću”, objasnila je meni. „Dobro”, rekao sam, „sad bar znamo gde da tražimo.” 

Seli smo ponovo u vozilo i krenuli napred, beskrajnim mekanim puteljcima. Grane su 
se povijale prema autu, brežuljci se menjali, a Rile je bokovima karoserije češao baš svaki 
žbun. „Nije to ništa, rendža gazi kao blesav”, lupkao je Rile po volanu. Videli smo neke lju-
de u šumarku kraj kojeg smo prolazili, raspaljivali su roštilj. Jedan dečko je stajao iza drve-
ta, sam, glave priljubljene uz stablo, i posmatrao nas. Onda su nam krave preprečile put 
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pa smo usporili i jedva se provukli između njih. Jedna je svoje velike nozdrve prislonila uz 
moj prozor i sveg ga izbalavila. 

U autu je bilo vrućina. Silvija je mahala rukom ispred lica i pokušavala da se rashladi, 
ali nije joj uspevalo: na čelu, iznad obrva, izbile su joj krupne graške znoja. I dalje smo tra-
žili plac. Silvija je rekla da je Burtina kuća velika i bela i da ćemo je sigurno ugledati iz dalji-
ne. L. je rekla da se ne seća nikakve kuće. Rile je ćutao. Po izrazu na njegovom licu nije se 
moglo utvrditi da li je za njega Burtina kuća bila stvarnost, ili pak iluzija. 

Prošli smo kraj nekoliko pčelara koji su sedeli pored plavo-belih košnica i razmotavali 
mreže. „Ovde ima mnogo bagremove šume”, rekla je Silvija, „i med je prvoklasan.” Naišli 
smo i na ženu koja je brala glog s drveta i pitali je za Burtinu kuću, ali ona nije znala da 
nam kaže ništa što bi nam pomoglo. Spustili smo se pored bagremovog šumarka i izbili 
pravo na šumarevu kuću. Pred njom su dva momka sedela na trupcima i okretala jagnje 
na ražnju. Nekoliko velikih noževa bilo je pobodeno u zemlju kraj njihovih nogu. „Vidi”, 
rekla je L., „onaj nosi crvene ženske papuče.” „Šumari” su nas gledali sumnjičavo i kada je 
Rile upitao za Burtinu kuću, odmahnuli su glavom i nastavili da okreću ražanj. Izgledalo je 
kao da ih je iz nekog razloga pitanje o toj kući začudilo. „Kao da su malo poremećeni”, 
reče Silvija. „Bolje da što pre krenemo odavde”, dodala je. „Vidi kako te onaj rošavi posma-
tra”, rekla je L. Ali Rile je odvažno izašao iz auta i ušao u kuću da potraži glavnog šumara. 
Posle nekog vremena pojavio se sa čovekom koji je imao glavu u obliku panja, i koji je sad 
počeo da mu objašnjava gde se nalazi Burtina kuća. I Silvija je izašla iz auta, i ona je htela 
da čuje razgovor. „Kaže da nije daleko i da bi samo trebalo da zaobiđemo stovarište drva i 
na drugom skretanju desno uputimo se pored šume”, saopštio nam je Rile kada se vratio 
u auto. Silvija je ušla za njim, hukćući. 

Ponovo smo krenuli. Prošli smo stovarište, ali onda su se pojavila dva-tri puteljka koje 
šumar nije pomenuo pa smo opet završili u nekom šumarku, koji je izgledao isto kao i 
onih nekoliko prethodnih. „Bolje je da sam ostala sa šumarom”, rekla je Silvija. „On bi me 
bar odveo do placa. Nema šanse da mi ovo nađemo”, dodala je. Krenuli smo dalje, stazom 
koja je vijugala između dina. Naišli smo na nekoliko ljudi koji su svi imali slične izraze lica, 
a i nekako su suviše mirno hodali pored puta. Većina ih je bila u trenerkama. „Ovi kao da 
su na nekom tretmanu”, rekla je Silvija. Pitali smo i njih za Burtinu kuću, ali nismo dobili 
nikakav odgovor, samo su odmahnuli rukom. Onda smo ponovo izašli iz auta, išli po dina-
ma čas u jednom čas u drugom pravcu, razmišljali šta da radimo. Silvija je htela da se vrati 
do šumareve kuće, bila je ubeđena da je to najbolje rešenje. „Ovako nema šanse”, ponovo 
je rekla. Rile je ćutao, bio je siguran da će naći put, samo nije znao kako. L. se smejala, njoj 
je sve ovo bilo zanimljivo. Seli smo ponovo u auto i Rile je dao gas, ali Silvija izgleda nije 
još bila ušla, taman je jednom nogom zakoračila u auto. „Gde ćeš bez mene, čoeče!”, vi-
knula je poskakujući na jednoj nozi. „Uh, bre, nisam video, izvini”, rekao je Rile. „Pa posle 
da piše u novinama: muž zaboravio ženu u Deliblatskoj peščari”, smejala se L. 

Ponovo smo krenuli kroz šumu. „Ej, pa ovuda smo već prošli”, rekla je L. „Eno ga onaj 
razbijeni uređaj, ovuda smo već prolazili”, pokazala je na gomilu metala pored puta. „Je-
ste”, rekla je Silvija, „samo je sada s druge strane puta. Mi se vraćamo, rekla sam vam da 
smo se izgubili!” I zaista, ponovo smo prošli pored pčelara, koji su nas sad podsmešljivo 
posmatrali. „Možda je Burta jedan od njih”, reče L., „onaj ćelavi, sa buljavim očima.” Onda 
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je Rile s druge strane livade ugledao priliku sa štapom, pa smo se uputili ka njoj. Ovaj je 
imao dvogled u jednoj, a tanak dug štap u drugoj ruci, i cerio se kad smo se zaustavili 
pored njega. „Znate li možda gde je Burtina kuća?”, pitao je Rile. „Burta leži na verandi i 
čeka vas!”, rekao je ovaj. „I snaja mu je tamo, i ona leži na verandi. Čekaju vas.” Gledao je 
netremice u Rileta. Onda je podigao dvogled: „Eno, tamo, vidite li ono visoko drvo... Tamo 
je Burtina kuća.” Rile se izvio kroz prozor ne bi li video drvo, Silvija je nepoverljivo gledala 
u čoveka sa dvogledom. „Ispred je parkiran beli stojadin”, rekao je on, i naslonio se jed-
nom rukom na auto. „Samo treba da zaobiđete šumarak, pa drugo skretanje levo i izbiće-
te na Burtinu kuću.” 

Rile se oraspoložio. Čvrsto je stegao volan i primakao se još više šoferšajbni. Krenuli 
smo ka šumarku. Onaj sa dvogledom nam je mahao i jednako se cerio. „A odakle bi Burta 
znao da mi dolazimo?”, upita Silvija. Rile je i dalje stezao volan. „Nemam pojma”, rekao je. 
„Ovaj te zavitlava”, rekla je L., „nema on pojma ni ko je Burta, ni gde mu je kuća.” Rile je, 
vidljivo sabrane pažnje i znojavog čela, vozio po dobijenim uputstvima. Kad smo prošli 
šumarak i došli do drugog skretanja, koje je bilo nekako neugledno i usko, on je nastavio 
pravo. „Imam osećaj da je to ovamo”, rekao je. „Ma, gde ćeš tamo, čovek je rekao drugo 
skretanje levo, opet ćemo zalutati...” Silvija se ponovo bila preznojila pa je otvorila vrata 
da bi je spoljašnji vazduh hladio. „Rilivoje, potrošićeš sav benzin, nećemo moći da se vra-
timo, lepo sam ti govorila da skrenemo odmah posle šina.” „Pogledajte, kornjača”, rekao 
je na to Rile. Ugledali smo kraj puteljka veliku kornjaču koja se skroz uvukla u oklop dok 
smo prolazili pored nje. Put se tu i završio. Stigli smo do drvene kapije na kojoj je stajao 
žuti natpis: Zabranjen prolaz. „Tako to ide kad nešto ne postoji”, rekla je Silvija. „E, ljudi!” 
reče Rile, njemu je već svega bilo dosta. 

Nebo se zatamnilo, počela je kiša, prvo retka, a onda su kapi postale velike. „Hajde da 
se vratimo na puteljak, tako je onaj sa dvogledom kazao”, rekla je L. Silvija je pozadi gun-
đala i pominjala onog koji se izgubio u peščari i nikada iz nje nije izašao. „Nije shvatao ka-
kva ga opasnost tamo očekuje”, rekla je. 

Vratili smo se do puteljka i tu ponovo sreli one u trenerkama. „Pa mi se vrtimo ukrug”, 
rekla je Silvija. Prilike su nas tupo gledale dok smo se mimoilazili. Jedan od njih, debeo, 
hramao je i pridržavao se za kolegu, koji je na glavi imao šešir i kao da im je bio vođa. 
Prošli smo pored nekoliko napuštenih straćara i lovačkih čeka, pa izbili na neku livadu. Na 
njoj kuća. Rile je izašao iz auta, otišao do kuće i posle nekog vremena vratio se s jednim 
čovekom. „Evo, recite im ono što ste mi rekli”, kaže. Ovaj nas je pogledao nekako sa saža-
ljenjem i rekao: „Burta je pre pet godina prikačio na vrata cedulju: Odmah se vraćam.” Zu-
rili smo u njega. Stajao je pored Rileta raskrečenih nogu i posmatrao nas. „Dobro, idemo”, 
rekao je Rile, koji je izgledao kao da mu je ova zagonetka razumljiva i da je to dokaz da 
ćemo sigurno naći i Burtu i njegovu kuću. „Ma, čiča prolupao”, rekla je Silvija. „Šta se ona-
ko raskrečio?” 

Ponovo smo se vozili kroz gust šiprag, reno je i dalje kačio granje sa obe strane putelj-
ka, obarao stabljike pokraj puta. „Evo nas”, rekao je Rile i zaustavio se ispred male sive 
kuće. „Gde?”, reče Silvija. „Ovo je naš plac”, Rile je rukom zaokružio prostor ispred auta. L. 
je ćutala. Silvija se nagnula napred i kroz šoferšajbnu napregnuto posmatrala okolinu. Rile 
je isključio motor. Izašli smo. 
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„Jeste, to je naš plac”, rekla je Silvija, „evo, ovo je naša šljiva...” „Pa da”, rekla je L., „i ja se 
sad sećam.” „Ali nije ovo ovako bilo”, reče Silvija, „nije ovo drvo bilo ovde. I Burtina kuća je 
bila velika i bela, a ne ovakva...” „Eno vam ga i vikend-naselje”, rekao sam i pokazao na 
krovove koji su se pomaljali iza okolnih brežuljaka. „Au, jeste, majku mu”, složila se konač-
no Silvija. „Vidi, Rile, okačili tablu baš na našu šljivu.” I zaista, na drvetu kraj kojeg smo zau-
stavili auto bila je okačena zarđala metalna tabla sa iskrzanim slovima: Ulica Pančevačka. 
„Utoliko bolje”, rekao je on. „Ovo je totalno ludilo”, rekla je L., „u ovoj divljini oznaka za 
ulicu.” Stajao sam i gledao. Njihov plac sastojao se od zemlje, trave i drveća. „Prepoznaje 
se jedino po tome što je uz Burtinu kuću”, rekao sam. „Uh, ja bih baš popila jednu kafu”, 
rekla je Silvija, „ali nema gde.” Okrenula se i pogledala u Burtinu kuću, koja je, mala i siva, 
gotovo nevidljiva, kao neka grobnica, stajala tu pored nas. Jato crnih ptica preletalo je, u 
daljini, s jedne na drugu stranu neba.

„Idem da vidim gde je Burta”, rekao je Rile i uputio se ka kući. Krenuo sam za njim. Ku-
ćica nije imala verandu, samo betonirani plato ispred ulaznih vrata. Tu je stajao mali mo-
tocikl, tomos, naslonjen na neomalterisani zid kuće. Vrata su bila otvorena i Rile i ja smo 
ušli. U najudaljenijem uglu kuće, u tami, na krevetu je ležala neka prilika. „Ej, Burta, jesi to 
ti?”, rekao je Rile. Neko vreme ništa se nije čulo. Samo zujanje muva i neko tiho dahtanje. 
Prilika se onda malo pomerila i ugledali smo onižeg mršavog starca kako iz ugla prostori-
je zuri u nas. „Burta...”, reče Rile. „Nije mi dobro”, rekao je Burta i uhvatio se za grudi, „ovde 
me boli...” Rile se sagnuo ka njemu, pridigao ga i potapšao po leđima. „Ajde, nije ti ništa”, 
rekao je, „sad ćemo mi kafi cu... Je l’ imaš kafe?” „Ma, imam, imam... ali nešto me ovde pro-
bada”, rekao je Burta i ponovo se uhvatio za grudi. „Možda od ovoga”, pružio nam je sko-
ro praznu plastičnu fl ašu koka-kole. Okolo je bilo mnogo plastičnih fl aša s vodom, po sto-
lu i po podu. Na ogledalu iznad umivaonika bila je zakačena novinska fotografi ja zgodne 
crnke sa golim grudima. „Ušikao se”, nagnuo se Rile ka meni i počeo da traži kafu. „Gde ti 
je kafa? Burta, gde ti je kafa?” Burta je bespomoćno sedeo na krevetu i zurio u pod. Onda 
je počeo da izgovara reči: „Ja... ja... ja... ja... jao... jao... ja...” L. je ušla za nama i rekla: „Ko zna 
kakva je ova voda, svi ćemo se potrovati.” Uzela je fl ašu s koka-kolom i počela da je zagle-
da. „Pa ovome je istekao rok pre godinu dana”, rekla je i namrštila se, „možda se Burta 
otrovao.” 

Burta sada ništa nije govorio, samo je zurio u nas i držao se jednom rukom za grudi. S 
vremena na vreme bi prostenjao: „Nije mi dobro, nije mi dobro”, a onda prešao na ono 
njegovo ponavljanje: „Ja ću... ja ću... ja ću... ja ću... daj mi... daj mi... daj mi...” Stajali smo 
oko njega, ćuteći. Muve su, okolo, ujednačeno zujale. Rile je želeo da Silviji skuva kafu, da 
je odobrovolji, ali Burtino stanje nije mu baš išlo naruku. Silvija nije htela ni da uđe kod 
Burte, nešto je napolju čavrljala sama sa sobom. „Mučenik”, to je bila jedina reč koju sam 
uspeo da čujem.

Izašao sam i, da ne bih stajao sa Silvijom i slušao gde je bila šljiva, a gde orah one godi-
ne kada su kupili plac, krenuo sam do obližnje kućice – otuda se iz odžaka dizao dim. Na 
terasi su sedele četiri prilike. „Izvinite”, rekao sam, „ovde jednom čoveku nije dobro, da 
nemate neki aspirin?” Jedna žena, s cigaretom u ruci, ustala je i odmah krenula prema 
meni. Nokti su joj bili ofarbani u crno, nosila je narandžastu trenerku i majicu bez rukava. 
Velike grudi pokretale su se sleva nadesno ili gore-dole, zavisno od toga kako se kretala. 
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„Je li srčani bolesnik? Ima li lekove sa sobom?”, rekla je dubokim glasom. „Ne znam”, rekao 
sam, „nije baš govorljiv.” „Da vidimo”, rekla je ona i krenula sa mnom ka Burtinoj kući. Dva 
muškarca i jedna žena, koji su bili u njenom društvu, ostali su da sede na terasici. Raspalji-
vali su roštilj. 

Rile je već bio izveo Burtu pred kuću i žena s crnim noktima odmah je počela da ga is-
pituje kako se oseća, postavljala mu je ista pitanja koja je bila uputila i meni, i to sa dosta 
autoriteta. Stekao se utisak da je stručna. Burta je mrmljao, nešto o tome da ga boli u gru-
dima i da oseća kao da ga neko pritiska odozgo po glavi i po temenu, pa je i položio ruku 
na glavu i tako je zadržao nekoliko trenutaka. Na kraju je razgovetno rekao: „Ma, nisam 
mnogo popio, možda čašicu-dve”, na šta se Rile nasmejao. „Je l’ vas boli ovde”, pribila se 
žena u trenerci uz Burtu i lupkala ga crnim noktima po grudima. Burta je izgledao kao da 
ništa ne shvata i da mu je svejedno da li mu Rile postavlja pitanja o kafi  ili ga ova u trener-
ci lupka po grudima. Prosto je zurio kroz njih pridržavajući se za obližnje drvo. Onda reče: 
„Dobro... dobro... dobro... dobro... jao... jao... ja...” „Ovo može da bude ozbiljno”, rekla je 
žena. „Srce”, dodala je poverljivo. „Znate, ja radim u bolnici u Kovinu, bolje bi bilo da gosn 
Burta ode kod lekara, u grad.” „Kako da ode, na ovom motorčiću?”, uključila se Silvija ot-
pozadi. „Ima da udari u prvo drvo.” „Sad ćemo mi sve da sredimo”, rekla je žena i otišla do 
svojih prijatelja. 

„Gde me... to... vodite?”, promucao je Burta gledajući nas nepoverljivo. „Na sigurno”, 
rekla je Silvija. Ubrzo se medicinska sestra ponovo pojavila, za njom su išla ona dva muš-
karca. Onda je jedan od njih seo na Burtin motocikl, a drugi je gosn Burti pomogao da 
uđe u beli mercedes. Kroz otvoren prozor čulo se: „Ma da... ma da... ma da... ma da... ma 
da...” Onda su otišli.

„Kao da nas je sami bog poslao da mu pomognemo”, rekla je L. „I baš da medicinska 
sestra sedi tu, na deset metara od Burtine kuće, a da ne zna da čovek unutra možda umi-
re”, rekla je Silvija, prekrstila se i posle nekoliko trenutaka dodala, „imala sam ja neki ču-
dan predosećaj.” Rile je pripalio cigaretu i kazao: „Istina je uvek drugačija”, ali pošto niko 
od nas nije pokazao da je razumeo šta je time hteo da kaže, uvukao je dugačak dim i po-
lazeći ka automobilu rekao: „Pa... mislim... nema velike razlike između ovog i onog sveta.”

Seli smo na terasu da popijemo kafu sa medicinskom sestrom i njenom prijateljicom. 
„Kako je sve to tužno”, rekla je Silvija. „Burta je pre dvadeset godina bio jak, zdrav čoek, 
jednom je čak ulovio divlju svinju i pekao nam meso, eno, baš tamo, ispod onog krivog 
drveta”, pokazala je na osušeno drvo pored kuće. „A ovde je bio bunar u kojem smo hladi-
li pivo”, dodao je Rile i vrhom cipele dotakao malu betonsku ploču, obraslu travom. Medi-
cinska sestra je govorila brzo i mnogo, jakim i zvučnim glasom, i Silvija je već počinjala da 
se nervira. Klimala je glavom i pravila se da sluša šta ova priča o medicinskoj situaciji u 
zemlji i kako naše stručnjake više cene u inostranstvu nego ovde, i čekala priliku da usta-
ne. Ali ovoj nije bilo lako uzeti reč. Pričala je o bolnici u Kovinu, o psihijatrijskom odeljenju, 
gde radi. Onda je Silvija ustala sa klupe na čijem je drugom kraju sedela Mirela, tako se 
zvala medicinska sestra, a Mirela samo što nije pala. „A, imam ja dobre refl ekse, moram 
uvek da budem na oprezu sa pacijentima. Nikad se ne zna”, rekla je Mirela. Silvija se onda 
izvinjavala i dugo je držala ruku na Mirelinom ramenu, ne bi li popravila situaciju. Ali Mire-
la se, izgleda, nije naljutila, i dalje je pričala onim svojim basom, i sada je sa Riletom ulazila 
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u potankosti psihijatrijskih problema. „Znate”, rekao joj je Rile, „moj jedan drugar je ne-
stao pre sedam-osam godina, ostavio mi je ključ od stana, prosto je nestao. Imao je mani-
ju gonjenja, stalno mu se priviđalo da ovi iz espeesa hoće da ga ubiju.” „Da?”, rekla je Mi-
rela, povukla dim iz cigarete i zatreptala. „Pa, da li biste vi, možda, pogledali tamo... u spi-
skovima, da nije smešten negde kod vas...” Silvija se okrenula i počela da se krsti. „E, sva-
šta”, rekla je i otišla da zakuva kafu s Mirelinom prijateljicom. „Kako da ne”, rekla je Mirela, 
„nema problema, samo mi napišite vaš telefon pa ću obavezno da pogledam”, i upustila 
se sa Riletom u detaljno razmatranje problema njegovog prijatelja s manijom gonjenja. 

Popili smo kafu i, na Silvijino navaljivanje, krenuli da obiđemo plac. Rile je ostao sa 
Mirelom i njenom prijateljicom, a L. se šetkala oko kuće i igrala sa belo-žutom mačkom 
koja se tu odnekud stvorila. 

Gazili smo po mekoj, vlažnoj zemlji i posmatrali ono što je, po Silvijinoj priči, pre dva-
deset godina bio divan plac. Iznenada, Silvija je poskočila i uhvatila me za ruku. „Šta je 
ovo!”, rekla je, „mrtvak!” I zaista, nešto skvrčeno i ukočeno ležalo je kraj žbuna pored ko-
jeg smo prolazili. Nismo mogli da ustanovimo je li to uginuli pas, pacov ili možda lisica, jer 
je životinja bila mala i već odavno uginula. Taj prizor nam je pokvario dalje razgledanje 
zemljišta, brzo smo se vratili do Burtine kuće – ona je, i onako mala i siva, ipak predstavlja-
la nekakvo utočište. „Kazala mi je Mirelina prijateljica da je prošle godine ovde izbio veliki 
požar”, rekla je Silvija popevši se na terasu. „Sve je spaljeno, zato je zemlja ovako crna”, 
rekla je, „kao u samom paklu...” Pored Burtine kuće bio je sada i Rile: laganim pokretima 
vadio je iz auta, ispod sedišta, kese, i slagao ih u gepek. Pojavila se i L., s mačkom u naruč-
ju, i izjavila da je u međuvremenu izgubila negde lančić. „Onaj s pozlaćenim žirom”, rekla 
je i sela u auto. „Sve razume”, dodala je milujući mačku. „A, pa gde si ga izgubila, seti se 
gde si ga izgubila”, rekao je Rile i odmah napustio posao s premeštanjem kesa i novina. 
„Moraš da se setiš gde si ga izgubila”, navaljivao je. „Seti se...” „Ma, pusti, tata”, rekla je L., 
„ko zna gde mi je ispao, vidi kolika je trava”, a ja sam iskoristio priliku i otišao iza kuće, pa u 
obližnje žbunje, gde sam ga dobro zalio. 

Kada sam se vratio, kod auta nije bilo nikoga. Otišao sam do bolničarkine kuće i našao 
ih sve na terasi, izuzev Rileta. Kafa se ponovo kuvala. „Gde je Rile?”, rekao sam. Silvija je 
samo odmahnula rukom i pokazala u neodređenom pravcu. „Ma, pusti, tamo je negde, 
češlja travu. Potrajaće.” Onda je ispričala kako je pre nekoliko godina L. došla kod njih na 
ručak na Novi Beograd i pošto je u kolima zaboravila lonac koji im je kupila na pijaci, Rile 
je poslat po lonac. L. mu je dala ključeve od auta i on je otišao. „Sestro slatka, prođe sat 
vremena, prođoše dva, čiče nema. A otišao samo u majičici”, priča Silvija. „Bila je zima i 
neki ledeni vetar. Mi se već zabrinule gde je, je li živ. Tek, evo ti njega posle dva i po sata, 
ulazi, crn kao zemlja, gleda u pod, jedva drži one ključeve. ’Nema auta, ukrali ga. Preče-
šljao sam sve okolne blokove’, kaže mrtvačkim glasom i stoji okamenjen u predsoblju. 
Meni se temperatura momentalno podigla. ’Pa gde auto da ukradu? Rilivoje-Crnivoje, šta 
ćemo sad?’, kažem mu. Pa trk na prozor da se uverimo da auto nije na parkingu. Ali uza-
lud, ne vidi se s te strane. Pojurimo do Cece Dvocevke, komšinice, s njenog prozora se vidi 
ceo parking. Ceca izlazi na vrata s papilotnama, puši cigaretu, u čudu nas gleda pa nas 
pusti unutra, a mi pravo na prozor – auto stoji na parkingu! ’Pa tu je, tata, nisu ga ukrali!’, 
kaže mu L. i smeje se. ’Eno ga dole.’ Rile ni živ ni mrtav prilazi prozoru, viri napolje. ’Aaaaa, 
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sivi! Došla si sivim! A ja tražio crveni!’, kaže moj mučenik sa ovolikim olakšanjem.” (Širi 
ruke.) Mirela i ostali ne shvataju poentu. „L. ima crvenog renoa, a bila je došla muževlje-
vim sivim autom”, objašnjava Silvija trijumfalno. „Sutradan je pao u krevet, dobio galopi-
rajuću temperaturu od onog nevremena i dva meseca je vukao boleštinu. Posle je dobio i 
anemiju. Ma, jedva se izvukao. A sad, evo ga, ponovo na zadatku, češlja travuljinu. Dobro 
je što je leto. Mada, kako je taličan, nabošće se na neko zarđalo gvožđe pa će ga strefi ti 
tetanus. Sreća da ste vi tu”, tapše Mirelu po kolenu, „da mu ukažete prvu pomoć.” Svi se 
smeju. 

Posle nekoliko kafa – sunce je već počelo da zalazi – Silvija se unervozila. „Pa gde je taj 
čoek... Uvek mi on nešto ovako napravi.” Onda smo svi ustali i krenuli u potragu za Rile-
tom. Neko oko kuće, neko u grmlje i šipražje, Mirela i njena prijateljica ka Burtinoj kući. 
Nigde ga nema. Odjednom, L. viče. „Mama, evo ga u kolima! Spava!” Polako prilazimo. 
Neka prilika vidi se na prednjem sedištu, malo iskošenom unazad. „Je li živ?”, čuje se Silvi-
jin glas. Ona prva prilazi, bojažljivo otvara vrata, onda se čuje: „Pa šta si se ti čoeče tu izva-
lio, i drincaš, a mi premrli! Ja mislila, umro. Majke mi!” Utom se Rile pridigao pa izašao iz 
auta. „Ja malo pridremao dok sam vas čekao”, kaže i osmehuje se. „E, svašta”, kaže Silvija, 
„ovaj moj čoek nije čist. Mi ga čekamo, a on – spava kao pravednik. Reci, jesi li našao žir po 
koji smo te poslali?” Rile pravi dugu dramsku pauzu, zatim se maši za džep od košulje, 
kaže: „Nego šta.” Vadi lančić i, s licem pobednika, predaje ga L. Silvija se krsti. „E, i on jed-
nom nešto da nađe”, kaže.

 Pozdravljamo se sa medicinskom sestrom i njenom prijateljicom. „Dođite nam pono-
vo”, kaže ona kada smo ušli u auto, „samo nemojte da opet prođe dvadeset godina. Ko 
zna ko će tada biti ovde, umesto Burte.” 

Vozimo se u tišini. Ubrzo prelazimo šine i gotovo istog trenutka, kao da su šine bile 
međa onog mekanog i nestvarnog sveta koji smo napuštali, osećamo čvrst makadamski 
put pod točkovima. Peščane dine ostale su iza nas; uskoro postaju samo talasi udaljenog 
zelenog mora. Kao da nam je svima laknulo – vadimo preostale sendviče iz torbe i poči-
njemo da jedemo. „Eto šta znači stabilnost”, kaže Silvija. „Nije slučajno što je ovaj svet iz-
građen na kamenu.” 

Smračilo se. Mali zeleni rendža krivuda putem i kao zmija udaljava se od dina, šina i 
noći, koja lagano naleže na peščaru. „Nismo više što smo bili”, čuje se tih Silvijin glas, ni-
kom posebno upućen, sa zadnjeg sedišta.


