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КОЉИН
Те ле фон. Бу дан сам. Ру ком утр ну лом од сна ди жем слу ша ли цу. Ни шта. Ћу та ње, ре

ци мо. А мо жда ме та осо ба и чу је и урла та мо на не кој го вор ни ци док се пр о ла зни ци 
и пр о дав ци са штан до ва са но ви на ма окре ћу да ви де шта се то де ша ва, а ја не чу јем 
ни шта од све га то га, ни по зив слу жбе ни ка же ле знич ке ста ни це на раз гла су ко ји ка же 
воз за осо бу ко је ви че на го вор ни ци бр ој 23 при ста је на че твр ти пе рон и по ла зи по 
при је му пут ни ка. У му клу слу ша ли цу, по спа ним гла сом, ду бо ким и то плим ка жем, во
лим те.

Глу ва ти ши на, ни ди са ње, шум, ни шта, мо ра да је ве за би ла ло ша, мо ра да је то по
зив из да ле ка, ти ме сад кри стал но чу јеш, ка жем мом те ле фон ском при ја те љу, чо ве ку 
ко га оби ча вам да зо вем у ова квим слу ча је ви ма, на уда ље но сти смо од не ких се дам 
ауто бу ских ста ни ца, и ако во зач во зи у пр о се ку 50 km/h, а пр о сеч но ра сто ја ње из ме ђу 
ста ни ца 640 m, па то је си гур но ја ко ма ло, у од но су на оно са ког се не би чу ло ап со
лут но ни шта. Те ле фон ски при ја тељ, тек пр о бу ђен, са ду бо ким и то плим гла сом пред
ла же да ма ло ис кљу чим те ле фон, на не ко вре ме, бар док по но во не за спим, од мо рим 
се ма ло, по пи јем ка фу ују тру. Ка жем му да са да ни ка ко не бих мо гао да за спим, да је 
мно го го ре исе ћи ве зу, уби ла би ме не из ве сност, шта се све од ви ја на вр шко ви ма 
пре ки ну тих жи ца, ова ко бар знам шта пр о пу штам, а и до би јам при ли ку да са не ким 
по при чам, по вод, ма кар те бе да на зо вем. Он ка же да уса мље ни му шкар ци мно го 
при ча ју, да сма ра ју, ма да су у че сто пра ву, до сад ни су за то што су у пра ву, па по ку шај 
мо жда да пи шеш уме сто да при чаш. Ја сно ми је, хва ла.

Са да је ноћ и ти ши на је не сно сна. Пр о го во рио бих, али не ћу да ис пад не да пре ви
ше при чам, иако бих при том из ре као не ку ве ли ку свет ску исти ну.

Ства ри ко је су ме нер ви ра ле из не на да по чи њу да ми не до ста ју. Као ка да не ка 
гру пи ца ста ра ца ста не ис под мог пр о зо ра све ка шљу ћи и при ча ју ћи о се би, сво јим 
бо ле сти ма, сво јим ро ђа ци ма, не дав ним вен ча њи ма и са хра на ма. Они ја ко ми ри шу, 
ми ри сом ко ји тра жи па жњу као што и они са ми тра же па жњу, тру де се да за у зму што 
ве ћи пр о стор, да се чу ју гла сни је, не, они не од ла зе ти хо. За па зио сам ме ђу њи ма и 
ре дов не пр о ла зни ке, знао ку да иду, у ко је вре ме, ме ђу тим и та до след ност има сво је 
из у зет ке. Прет пра знич на је ноћ и све је ти ше не го ина че. Са да су и мла ди љу ди, као 
ја што сам млад, спа ко ва ли свој пр љав веш и се ли у во зо ве, у по се ту сво јим ста рим 
ро ди те љи ма у пр о вин ци је, па ће се за ко ји дан вра ти ти у чи стим бе лим ча ра па ма, 
чу ћу их ка ко се пи ја ни те ту ра ју и ви чу, у ово до ба, ту ис пред пр о зо ра.

Ка ко ми се очи на ви ка ва ју на ти хо осве тље ње у со би од улич них све тиљ ки што 
пр о ла зи кр оз ро лет не, по чи њем да рас по зна јем пред ме те око се бе. Ис пр ва ви дим 
са мо бе ле ча ра пе, изуо сам их пред спа ва ње и спу стио на сто ли цу, да кле ту је сто ли
ца. Љу би чи це још спа ва ју. Бу дим их сто ном лам пом, па их гле дам дре мов не, осе ћам 
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да тра же во де да се осве же од сна, али ни је још вре ме. За до во љи те се ми ри сном па-
ром ка фе, као и ја, да шо љом угре јем ру ке па да поч нем.

Зо ве се Ко љин. Се ди за ку хињ ским сто лом, је де чор бу, та њир, ка ши ка. У ка ши ци 
теч ност ви бри ра са сва ким удар цем пи са ће ма ши не јер спрам ње га се ди чо век и пи ше, 
млад и леп, црн и чист. Ма ши на се зо ве До ра, До ра Оли ве ти.

Ка ко је мо гу ће, ми сли Ко љин, да ср чем ки се лу чор бу док мо ја же на љу би дру гог, а да 
не го во ри мо о же сто ким су ко би ма у Грч кој. Мо ра да са мном не што ни је у ре ду, ми сли 
он док за не се но вр ти ка ши ком ме ђу рас ку ва ним ре зан ци ма. Слу шао сам све до бре и 
ко ри сне са ве те, на при мер да ве жбам ми шић ану са и жи ле пе ни са, да га за те жем и 
опу штам, кад год се се тим, јер то се мо же ра ди ти би ло где и у сва ко до ба, те ће та ко 
пре ста ти ноћ на мо кре ња ко ја су на ста ви ла да ме пра те и пре ко два на е сте го ди не, 
још су ми ре кли да ће ове ве жбе би ти од ко ри сти и ка сни је у од ре ђе ном сми слу, а у 
ком, зна ћу кад вре ме до ђе. То се де си ло тек на кон пет го ди на ка да сам за бо ра вио на 
ноћ не не зго де и пр ви пут био са де вој ком, иако ни сам, прет по ста вљам за хва љу ју ћи 
тре ни ра њу, обру као се бе на ти пи чан на чин за пр ви пут, пр о тив во ље скра тио на ше 
за јед ни штво у стра ху и стра сти и сек су, ипак ми је, по сле два са та по ста ло не при
јат но, да ли јој је ви ше до ста, а не же ли да ми ка же да ме не по вре ди, из ме ша на осе ћа
ња не при јат но сти и за до вољ ства пли ва ју у ње му, као у чор би ци рас ку ва ни ре зан ци и 
соч ни ко ма ди ме са.

Са су ђем ко је је упло ви ло у пра во ма ло ве штач ко је зе ро на ме сту су до пе ре, са по
гле дом упр тим у мре шка ње мут не во де на сва ки уда рац пи са ће ма ши не, он бри ше 
дла но ве о пан та ло не те из џе па узи ма хе миј ску олов ку да на пи ше пи смо по зна ни ци у 
Хо лан ди ји.

Дра га Пим,

Обе ћао сам ти пи сма, пра ва па пир на пи сма, па пир не пти це да ти до ле те и да те 
за гр ле. Је би га, и да ти не при знам, и да ћу тим о то ме у овом пи сму, осе ти ла би у том 
за гр ља ју да не што не шти ма.

Не што не шти ма. Стао је са пи са њем. Ру ке су му хлад не па сти ска це ви ра ди ја то
ра, све док не осе ти бол од вре ли не, не мо гу ће је ус по ста ви ти рав но те жу, баш као кад 
пу ту јеш во зом па или се смр знеш или пре гре јеш. У хлад ном во зу љу ди су раз го вор љи ви 
ваљ да за то што не мо гу да за спе, а и има ју по тре бу да стал но ку ка ју ка ко је хлад но, 
док је у пре гре ја ном ку пеу као да је у бли зи ни ба че на га сна бом ба, са тем пе ра ту ром 
као у ин ку ба то ру, љу ди спа ва ју ис пу ца лих су вих уса на и отво ре них уста.

Шта да ти ка жем, дра га Пим, во лео бих да сам по ред ње са да, да одем до ње, да је 
по љу бим. Усне су ми су ве.

У фри жи де ру је бо ца ми не рал не во де, нео тво ре на. Без по му ке жи лав мла дић је 
отва ра. У ча ши са бе лим тра го ви ма ка мен ца, ме ху ри ћи пле шу. На обо ду се чу је као 
раз го вор мно го сит них жи во ти ња, ви дљи вих са мо ми кро ско пом. 
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По ис пи ја њу ча ше и ду гог уз да ха, Ко љин гу жва па пир на ком је пи сао, обла чи ве тров
ку и на из ла зу ба ца сво је пи смо. Кад уми не тре сак вра та, црн чо век пре ста је да ку ца 
свој текст, уста је и ва ди из сме ћа онај Ко љи нов па га у ти ши ни чи та.

Бар три пу та сам упо тре био реч „не при јат но“, уоста лом и још не ко ли ко си ту а ци ја 
у ко ји ма се чо век та ко осе ћа. Ка ко дру га чи је би се осе ћао не ко ко би ово пр о чи тао. 
Ако је то ве ли ка исти на он да је бо ље да је љу ди не зна ју. Па то да су у сце на ри ју по 
ком игра мо углав ном та кве сце не. Мо жда тре ба да се окре нем дру гим те ма ма, да 
упо тре бим пи са ње те ра пиј ски, као он да ка да сам пи сао у во зу не бих ли по вра тио 
буд ност ко ја је не ста ла са гле да њем те ле ви зи је. Пи сао сам: и сад пу ту јем, пи са њем се 
тру дим да по вра тим буд ност ко ја је не ста ла гле да њем те ле ви зи је, у во зу ко ји се ву че 
кр оз ве че, мо је ра зро ко око је у од ра зу на пр о зо ру око ри бе. Са оба гле дам ка овом пр о-
зо ру ов де, у ру ка ма др жим шо љу мла ке ка фе.

Ју тра са пр о зо ром на се ве ру до но се је зу сит них дла чи ца, и пр о зор је тан ки лед на 
ко ме сто јим, смр зну та ри ба ме гле да, још бе ље бре зе. Дра га ву на но си то пли ну ча ја 
од ора ха, сме ђе тка ње, пулс раз бо ја, пулс ср ца. Не мо гу до ре чи за опис за па жа ња, 
не ки се еле мен ти спон та но ве жу, не ки ма тре ба по мо ћи, али та ко да се то не зна, а да 
ве за има сми сла. Пој мо ви мо гу на кон пар де це ни ја скла да под не ти зах тев за раз вод 
из све те за јед ни це ре че ни це, или на про сто по ку пи ти ства ри па на вра та као Ко љин, 
а ку да, не знам. Да је Ко љин ка мен, на ла зио би се ве ро ват но ме ђу оста лим ка ме њем, 
ко тр ља ју ћи се низ сте не, на оба ли сун це, а у ре ци ро ни облу так.

Вре ме је да цве ће до би је во ду, ону ко ја од сто ји не ко вре ме, бар пре но ћи усу та у 
не ки зго дан суд, да бу де жи ва, не као она од мах са че сме, већ да се у њу усе ли мно го 
сит них би ћа, ви дљи вих са мо ми кро ско пом. Та ква во да се си па у сак си ју, у зе мљу.

Са днев ним све тлом до ла зи и звук зво на, цр ква је бли зу. Био сам та мо ви ше пу та, 
са ти ма ста јао са све том, јед ном при ли ком чак на ту цао де ло ве пе сме у хо ру, го ре на 
га ле ри ји. Мо гао бих да одем та мо са мо ка да бих знао да ће не што би ти дру га чи је, 
но ми нал но то је дан дру гог све ца не го што је то би ло ју че, али за ту раз ли ку учи нак 
слу жбе по ме не се ни у дла ку не ме ња, ма кар овај му че ник стра дао на уси ја ном гво-
жђу, а онај од вре лог уља. Мо гу ће је да ми је те шко са да, али те шко ми је да по ве ру-
јем да би ми би ло лак ше, ли ца љу ди та мо не ода ју за до вољ ство, бле ди су и хлад ни на 
до дир, и бо ја уну тар тих зи до ва је бле да, плав ка ста, као кад се се ћам де тињ ства и 
свих ме ста где ни сам же лео да бу дем, на при мер шко ле. А во лео сам те ле ви зиј ску 
се ри ју о де ча ку ко ји је са ро ди те љи ма жи вео на бр о ду, па сни ма ли су мо ре и шта де-
чак има да ка же, а го во рио је ко тр ља ју ћи „р“ о сво јим аван ту ра ма.

По след њи пут ка да сам био та мо, ни сам ула зио у цр кву, би ла је ноћ, већ сам се 
пре ко ске ла око тор ња по пео до вр ха, са па у зом на по след њем ко ра ку, јер та да ср це 
кре не ја ко да уда ра, са по гле дом са от при ли ке пе тог, ше стог спра та, а жи ви мо у рав-
ни ци и ода тле се ви ди чи тав град и ка сни је сам по но сан о то ме при чао као о ве ли кој 
аван ту ри, и тад сам осе ћао да се не што де ша ва, ко нач ни рас плет, до га ђај ко ји ће зна-
чи ти крај за свет ко ји по зна јем и у ко ме се ни кад ни сам сна шао. Ме ђу тим, ни шта се 
ни је де си ло. Ипак ма ло ви ше не го да сам на вра та ушао као што се то од у век ра ди ло, 
и на ши пре ци су та ко.
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По пут оних на ших пре да ка ко ји ни су има ли пред ста ву о пси хо а на ли зи те су сва-
ки свој страх узи ма ли као оправ дан ја хо дам ули цом и од би јам да при хва тим да се 
ра ди о па ра но ји ка да у сва ком пр о ла зни ку ви дим прет њу. Они гле да ју у ме не на по-
се бан на чин, као да су вас пи та чи ко ји оби ла зе сво ју гру пу де це да ви де да ли не ко 
мо жда не спа ва, а то сам ја. У ово до ба, не ма ни ко га ни бли зу мо јих го ди на на пи ја ци, 
све стар ци, моћ на ви ке, а и пре ста ри су да во зе ка ме га-мар ке ти ма где па за ре њи хо-
ва де ца, и бо ље је та ко, та мо су са мо на смет њи, пре спо ри за мо дер не ка се, пре ви ше 
при ча ју, на се да ју на љу ба зност ка сир ки. Ву ку но ге из ме ђу те зги, по бо ле шљи вом 
сне гу, има га ту и та мо, пр љав је и вла жан. Ово је њи хов те рен и ја је сам уљез, те се 
бр зо од лу чу јем на бо цу ра ки је, по ред свих уку сних по врћ ки, не ве ру јем да би ме 
ишта од то га са да бо ље угре ја ло. До би јам је за ви је ну у ста ре но ви не.

Кад је де те би ло де те, ка же пе сма, је ло је са мо хлеб и ја бу ке, ви ше му и не тре ба, а 
и сад је та ко. Чи там ту пе сму са ста рих но ви на у ко ји ма је би ла фла ша, хлад на и по-
ма ло вла жна сад кад сам ушао на то пло, опет ку ћи. Сви ђа ми се пе сма и ма ло жа лим 
што ни сам ку пио хле ба и ја бу ка уме сто ра ки је. Фла ша ка же, сад је то пло, обу кла је 
ко шу љи цу вла жно сти, али шта она зна, ста ја ла је са ти ма на по љу, на ка ме ној те зги, 
то пли је је ов де не го та мо, али по че кај ма ло, ту на сто лу, па ћеш ви де ти. На ро чи то у 
ноћ, ако бу деш ов де, не мо же чо век да се угре је. Нај бо ље ће би ти ако ти ла га но, до 
уве че одеш, и до тад ће ме ни од твог дру штва би ти то пло те ћу умо ран од го во ран-
ци је мир но да за спим.

У но ви на ма је и фо то гра фи ја, ме ђу оста лим умр лим љу ди ма, јед не мла де де вој ке, 
ве о ма ле пе, филм ски ле пе, ис це пљу јем њен лик из но ви на, без име на, очи су јој жи ве 
и си ја ју као ке сте ње, ко је та ко ђе чо век кад ви ди мо ра да узме, ста ви у џеп и по не се 
ку ћи, па он да не зна шта ће с њим, а ни ја не знам шта са том фо то гра фи јом, на шла је 
ме сто ис под ко ри це мо је бе ле жни це. Ни је то уоби ча је на фо то гра фи ја, ан фас из лич-
не кар те. Она ис ко са гле да у ка ме ру, окре ну ла је гла ву на тан ком вра ту по кри ве ном 
краг ном рол ке, као да иде не где па пре ко ра ме на гле да ко је са њом и осме ху је се. 
Гле дам је у очи док ис пи јам пр ву ча ши цу, вре ла теч ност, бар је ути сак та кав, те че низ 
ме не. Кад си ђе до дна и сме сти се та мо, окре нем пр ви лист, на ком ле жи ли це де вој-
ке, за тим дру ги, за тим тре ћи, до пра зног ме ста. 




