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ФАН ТОМ СКА БИ О ГРА ФИ ЈА
Са да, упра во у овом тре нут ку, по ку ша вам да опи шем део те ско бе ко ју је мо ја ба ба 

са свим си гур но осе ћа ла док су јој уни шта ва ли ку ћу да би – усред гра да – из гра ди ли 
пре чи цу ко јој су на де ну ли име by pass.

Тог да на ка да су је си лом на те ра ли да иза ђе из ку ће оба вља ла је ру тин ске кућ не 
по сло ве. Ка да су се по ја ви ли на вра ти ма, ис пред ве ли ких ма ши на ко је су че ка ле да 
за поч ну по сао, ода ва ла је ути сак ста ре да ме – и за и ста је то би ла – у дру штву свог пса. 
У то до ба је та ра са – у пи та њу је би ла жен ка шпа ни је ла – би ла не у о би ча је на у на шем 
дру штву.

На ред ног да на вра тио сам се у по лу сру ше ну ку ћу. За те као сам оца ка ко по ку ша ва 
да по пра ви не ко ли ко вра та и про зо ра ко ји су пре жи ве ли тра ге ди ју. Та вра та и про зо
ри си гур но су при па да ли со би у ко јој су од ра ста ли он и ње го ва бра ћа и се стре. У тој 
со би је не ка зла же на оп ту жи ла мог оца да је хо мо сек су а лац, иа ко се по сле уда ла за 
на шег да љег ро ђа ка. Би ло је чуд но по сма тра ти – у фо тоал бу му – по је ди не при зо ре 
са те свад бе. На ме сту где је би ла мла да на зи рао се са мо део ру ке. Це ла фи гу ра је иш
чу па на, си гур но с на ме ром да се за мет не успо ме на на њу. На фо то гра фи ја ма се ви део 
ро ђак мла до же ња, при год но оде вен, ка ко др жи за ру ку оста так сво је во ље не. На тим 
на сил но оште ће ним фо то гра фи ја ма наш ро ђак је ода вао ути сак као да се же ни сам са 
со бом. Не ко ли ко го ди на ка сни је на пра вио је фар му пи ли ћа ви со ко у пла ни ни.

На тој то бо жњој фар ми, ко ја је за пра во би ла скла ди ште сме ште но на пе ри фе ри ји, 
наш ро ђак је био сре ћан, на ро чи то ка да би у мом при су ству оба вљао из ве стан оглед, 
у ко јем је по ку ша вао да до ка же да сва ку пти цу са осо би на ма раз ли чи тим од уо би ча
је них ка рак те ри сти ка ње не вр сте, оста ле пти це кљу ца ју све док не уги не. Во дио би 
ме у део са тек из ле глим пи ли ћи ма и ве зи вао цр ве ну тра ку око но ге јед ног, на су мич
но иза бра ног пи ле та. Ка сни је би га пу стио у го ми лу.

На фо то гра фи ји, ро ђак је у ру ци др жао ча ши цу са ал ко хол ним пи ћем. Ни ка да ни сам 
схва тио због че га је оп ту жба ко ју је из ре кла она зла же на иза зва ла то ли ко по мет ње. 
Ја сам за то са знао пет на ест го ди на ка сни је. Из гле да да се тај до га ђај од и грао пре не го 
што се мој отац оже нио.

На ред ног да на, ка да сам се за јед но с оцем вра тио у сру ше ну ку ћу, при ме тио сам 
да се не ко ли ко пред ме та из на шег ку па ти ла на ла зи на сред тро то а ра. WC шо ља, ла ва
бо, ка да. У тој ку ћи ни је би ло би деа. У тре нут ку ка да смо на и шли, је дан чо век их је 
то ва рио на ко ли ца.

Од та да, љу ди су пљач ка ли то што мој отац – ко ји је од лу чио да пре ста не да над
гле да сво је вла сни штво – ни је мо гао да унов чи. При ме тио сам, у го ми ли пред ме та, 
део уз гла вља кре ве та у ко јем је мој отац про на шао сво ју оми ље ну тет ку мр тву. При ча 
се да су је за те кли са гру ди ма умр ља ним кр вљу и чуд ном гри ма сом на ли цу.
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Ре ла тив но не дав но сам от крио да су мо дер ни ле ко ви про тив ту бер ку ло зе по че ли 
да се ко ри сте још 1955. го ди не. Тет ка мог оца умр ла је до ста ка сни је. Зар та да ни су 
има ли до вољ но сред ста ва да јој на ба ве те ме ди ка мен те?

Али нај ве ли чан стве ни ји део мог де тињ ства би ла је ma mac ha – ста ра Ин ди јан ка 
ко ја је но си ла тра ди ци о нал ну оде ћу. Ја сно је се се ћам, пам тим ње не де бе ле сук ње 
бо је ци кла ме у ко ји ма је се де ла на хр пи кр ша.

Та ку ћа се од у век на ла зи ла по ред сај ми шта. Сва ке го ди не, то ком на ци о нал ног пра
зни ка, та мо би по ста ви ли бес крај но мно го апа ра та за игру.

У од ре ђе но до ба го ди не, на ша ку ћа би би ла пре пла вље на бу ва ма. То ми је при ча ла 
мо ја мај ка. Ре кла ми је да сам као де те по не кад тр чао наг по ули ци те ла пу ног цр ве них 
тач ки ца. За чла но ве по ро ди це ни је би ло стра шно то што сам бе жао из ку ће или што 
сам био наг, већ то што су на мом те лу сви ви де ли ује де.

На дру гом спра ту био је стан ко ји су обич но из да ва ли. Био је ма ли, али све тао. Имао 
је те ра су с по гле дом на за ра ван на ко ју би по ста вља ли апа ра те за игру, а на зи ра ле су 
се и кро шње др ве ћа ко је је мо ја ба ба за са ди ла у сво јој ба шти.

Се ћам се да је, у из ве сним при ли ка ма, из ме ђу од ла ска јед ног ста на ра и до ла ска 
дру гог, мој отац кре чио зи до ве ма лог ста на. Ја бих му по ма гао. Чим би смо ушли уну
тра, на па ле би нас бу ве. Би ло је чуд но гле да ти их ка ко се пе њу уз мо је но ге, по мо јим 
гру ди ма. Сто ти не бу ва, ко је су се раз мно жи ле док је стан био пра зан.

Не што слич но сам до жи вео до ста го ди на ка сни је, у вре ме ка да сам сти ца јем окол
но сти бри нуо о де се так ма ча ка. Ка да су две жен ке око ти ле ма чи ће, бу ве су се то ли ко 
на мно жи ле да је то би ло им пре сив но. Раз ли ка је је ди но би ла у то ме што су то би ле 
мач је бу ве, без о па сне за дру ге вр сте и не свој стве не људ ским би ћи ма.

Јед на тет ка ми је ис при ча ла ко ји ме тод су ко ри сти ли у ку ћи да би иза шли на крај 
с тим пе ри о дич ним ште то чи на ма. На пра ви ли би лоп ту од не ко ли ко умо та них ча ра па, 
ста ви ли би је из ме ђу чар ша ва и, на кон што би ује ле не ког од уку ћа на, бу ве би та мо 
по тра жи ле скло ни ште да се угре ју. На ред ног да на је би ло вр ло ла ко уба ци ти ту лоп ту 
од ча ра па у ло нац са ки пу ћом во дом.

Исто као оми ље на тет ка мог оца, је дан мој ро ђак је та ко ђе под ле гао ту бер ку ло зи, 
али мно го го ди на ка сни је. Не ки ка жу да га је сна жна де пре си ја на те ра ла да по ста не 
ови сан о нар ко ти ци ма, и да је та кав на чин жи во та ути цао да обо ли од плу ћа, ка ко се 
та да обич но го во ри ло за бо ле сни ке. Обо ле ли од плу ћа. Сре ћом, у то до ба су ле ко ви 
већ би ли до ступ ни сви ма. Се ћам се да је убр зо на кон што му је по ста вље на ди јаг но за 
ре као да жи ви истин ски здра вим жи во том по што је од лу чио да сва ко днев но пи је ча шу 
со ка од на ран џе.

Имам још јед ног ро ђа ка ко ји је по стао ови сник о нар ко ти ци ма. Али за ње го ву за
ви сност ни је би ло ле ка. Про во ди жи вот из ме ђу че ти ри зи да ра зних уста но ва. Сва ки 
пут кад иза ђе из не ке од њих, на вод но из ле чен, жи вот оста лих се пре тво ри у па као. 
Не ко ли ко не де ља ка сни је по но во за вр ши на ле че њу.

На кон што је са вла дао бо лест, ро ђак ко ји је пио сок од на ран џе оти шао је да жи ви 
у јед ном уда ље ном гра ду, где је до био на ме ште ње, за јед но са сво јом же ном, да оба
вља кућ не по сло ве у не ком дво р цу.



140

Имам још јед ног ро ђа ка, ко ји је струч њак за бан де ре јер ме ња си ја ли це на улич ној 
ра све ти, као и јед ну ро ђа ку ко ја ни је си гур на где се тач но на ла зи град у ко јем жи ви. 
Ипак, ин ту и ци ја јој го во ри да је бли зу гра ни це.

Да нас, по сред на ше не ка да шње днев не со бе, сва ко днев но цир ку ли ше сто ти не 
ау то мо би ла. Прет по ста вљам да мо ја ба ба ви ше не осе ћа те ско бу. Али се на дам да су, 
на не ком не по зна том ме сту, WC шо ље, ка де и ла ва бои и да ље у функ ци ји.

Из вор ник: Ma rio Bellatín, “Biografía fan ta sma”, у: Le tras Li bres, ок то бар 2007.

(Са шпан ског пре ве ла Бо ја на Ко ва че вић Пе тр о вић)


