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КЊИ ГА НЕ СТА ЈА ЊА

УПИ ЈАЧ ЗА МА СТИ ЛО

Јед на вре ме шна го спо ђа по за ма шне, те шке зад њи це и ши ро ких, че твр та стих ра ме-
на, а вр ло сит не, го то во ма ју шне гла ве, сво је вре ме но је зна ла да бу де – не баш ми ро ђи ја 
у сва кој чор би – али при сут на на сва ком пи са ћем сто лу. Тач ни је, вла сник сто ла ско ро 
да ни је мо гао без ње, и је два је че као да се ње на по за ди на спу сти на ње го ву рав ну 
по вр ши ну и су ви шне ства ри укло ни, а оне тек на ста ле учи ни ко нач ним и трај ним. 

Та вре ме шна го спо ђа има ла је, на и ме, чу дан оби чај: чим би угле да ла хар ти ју ис пи-
са ну ма сти лом, свом те жи ном би се спу шта ла на њу (ина че је би ла љу би тељ ка пи са не 
ре чи, а по себ но епи сто лар них ро ма на) и по чи ња ла би да се бла го њи ше у бо ко ви ма 
ле во-де сно, ме шко ље ћи се, све ја че и ја че као да то чи ни у рит му не ке не чуј не му зи ке. 
Чи ни ла је то тач но оно ли ко ду го ко ли ко је би ло по треб но ре чи ма под њом да по ста ну 
трај не. Ко жа ње не зад њи це, већ са свим ма сти ља ва, одав но је би ла ис те то ви ра на оти-
сци ма за пи са ног и на њој ско ро да ви ше ни је би ло сло бод ног, ру жи ча сто-бе лог про сто-
ра. Ме ђу тим, го спо ђа је твр ди ла с по но сом да на соп стве ном те лу но си тра го ве ко ли ко 
оног нај леп шег и нај не жни јег што људ ска ду ша мо же осе ти ти а ру ка за пи са ти, то ли ко и 
оних нај ру жни јих и нај стра шни јих за ми сли и по ри ва људ ског ума ко ји су мно ге од ве ли 
у бан крот, иза ре ше та ка, са дру ге стра не гра ни це или у смрт. Тач ни је, но си ла је на се би 
чи та ву исто ри ју људ ских емо ци ја – љу ба ви, на кло но сти, вер но сти, по жр тво ва но сти, 
су здр жа но сти, по хле пе, за ви сти, пре зи ра, ли це мер ја, сер вил но сти, ла жи, ам би ци ја, 
сум ње, бо ја жљи во сти и ма лих и ве ли ких апе ти та. Да ни је би ло ње, сло ва би пла ка ла, с 
раз ло гом или без ње га, али сва ка ма сти ља ва су за пре ли ла би се пре ко ру ба за пи са ног 
пре те ћи да не чит ким учи ни сва ко сле де ће сло во и уоп ште сва ку за пи са ну реч.

По ме ну та го спо ђа оти шла је у пен зи ју он да ка да су сло ва пре ста ла да про ли ва ју 
бес по треб не су зе, јер су у мо ду ушле дру ге, су здр жа ни је вр сте при бо ра за пи са ње. 
За у век је пре ста ла да се вред но и ко кет но ме шко љи на сво јој зад њи ци ко ја, ве ро ва ли 
или не, пам ти мно го ви ше од не чи је гла ве.

ХЕР БА РИ ЈУМ

Не ма ви ше тих све шчи ца, нај че шће де бљих ли сто ва и твр дих ко ри ца, у ко ји ма се 
чу ва биљ но или не ко дру го ко ре ни то пам ће ње. Не ма ви ше оног: одеш на ли ва ду па 
убе реш не ко ли ко цве ти ћа и трав чи ца, ста виш их ме ђу ли сто ве сво је оми ље не – али 
по о бим не књи ге – и све то при ти снеш до дат ним то мо ви ма ен ци кло пе ди ја, а он да, 
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на кон не ко ли ко да на, за ле пиш у све ску свој хер ба ри јум ко ји је тво ја лич на успо ме на 
на ли ва ду. Ви ше не мо жеш тек та ко бра ти и пре со ва ти биљ ке а ни ску пља ти ин сек те 
ка ко ти се ћеф не, а тек не за јав ну упо тре бу на школ ским ча со ви ма би о ло ги је! Јер 
сва ка зга же на биљ ка и сва ки зга жен цвет ма њи је зло чин од сва ке убра не и при ме-
ње не за упо зна ва ње све та ко ји нас окру жу је: до пу ште но је га зи ти хо ти ми це, она ко 
ус пут, и не зна ју ћи, не ха ју ћи, али ни је до пу ште но бра ти с ци љем и још то из ла га ти у 
јав но сти.

Сва та мр тва те ла! За бра ње но је за ко ном. Би ло би ле по ка да би сва Мр тва Те ла 
би ла за бра ње на за ко ном. И она у име ко јих на ста ју и не ста ју др жа ве и гра де се гра-
ни це. 

Убра на де те ли на са че ти ри ли ста и да нас спа ва у јед ном мом хер ба ри ју му. Из гле да 
као за у ста вље на у не ком вре ме ну. По сто ји ве ро ва ње да ћеш, убе реш ли ону че тво ро-
ли сну, би ти сре ћан. Ис под ње, пре со ва не, за пи сан је и да тум ка да сам је убра ла, би ло 
је то у до ба мог де тињ ства, и не ку де це ни ју пре не го што је у ве ли кој зе мљи у ко јој 
сам од ра ста ла по ста ло до пу ште но уби ја ти, га зи ти, из бри са ти и по ни зи ти дру гог чо-
ве ка са мо за то што ни је де те ли на са, на при мер, че ти ри, већ са три ли ста, или за то 
што је де те ли на ко ја је из ра сла на дру гој ли ва ди. 

Да нас, ме ђу тим, де ца не мо гу ви ше да пра ве хер ба ри ју ме. Ле по би би ло, ка да би, 
уме сто то га, ма кар сва ки дру ги час би о ло ги је мо гла да про ве ду у при ро ди, у ди рект-
ном су сре та њу са биљ ка ма ко је ра сту, цве та ју, бу де се, са зре ва ју, кло ну и уми ру. И 
ка да би схва ти ла он да да је њи хов раст исти као и раст те биљ ке. Али, мо жда то не ма 
ни ка кве ве зе ни са тим биљ ка ма. Мо жда би их де ца са мо сли ка ла мо бил ним те ле фо-
ни ма и де ли ла на дру штве ним мре жа ма, као по год ну вир ту ел ну ике ба ну. И он да би 
тре ба ло по но во по ве сти их на ли ва ду да до дир ну ста бло и лист. И да кри шом укра ду 
не ку ру жу, ста ве је у књи гу, пре су ју и он да је по кло не не ко ме ко им је драг. Да је тај 
пам ти ду же не го што би пам тио, та ко ђе по се че но, цве ће у ва зи.

ПРА ВЕ СВЕ ЋИ ЦЕ НА ЈЕЛ КИ

Оби чај ки ће ња др ве та јел ке, пр вен стве но на Бо жић, по све ту се про ши рио за хва-
љу ју ћи Нем ци ма, ме ђу тим, те пр во бит не јел ке у не мач ким до мо ви ма, још у је да на е стом 
ве ку, ни су би ле укра ша ва не ни пра вим ни ве штач ким све ћа ма, већ пре све га цр ве ним 
ја бу ка ма, а по не где и ко ла чи ма. По сто ји при ча о то ме да је ка сни јем ки ће њу јел ки 
све ћа ма „ку мо вао“ упра во Мар тин Лу тер, осни вач хри шћан ске про те стант ске цр кве 
у Не мач кој и је дан од во ђа ре фор ма ци је. На вод но је, ше та ју ћи се јед не ве че ри кроз 
шу му, био за ди вљен при зо ром зве зда ко је све тлу ца ју кроз гра ње др ве ћа, и пр ви је у 
свом до му оки тио бо жић но др во пра вим, ма лим, во шта ним све ћа ма. Ипак, глав ни 
про блем је пред ста вља ла опа сност од по жа ра, као и про блем да све ће, без об зи ра на 
то што су во ском за ле пље не за гра ње, сто је ус прав но. Про шло је још сто ти ну го ди на, 
а он да су из ми шље ни др жа чи, а за опа сност од по жа ра крај јел ке је и да ље ста вља но 
ве дро са во дом. 
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Ве штач ко осве тље ње на јел ци пр ви је по ку шао да при ме ни про на ла зач Едвард 
Џон сон, али ма сов ни оби чај укра ша ва ња јел ке ве штач ким све ћи ца ма про ши рио се 
нај пре по це лој Ен гле ској ка да га је на дво ру пр ви при ме нио принц Ал берт, 1841. го-
ди не (ина че по ре клом Не мац), а он да и по це лом све ту, по угле ду на кра љев ску по ро-
ди цу, а за хва љу ју ћи не мач ким исе ље ни ци ма по ста ло је оби чај нај пре у Се вер ној а 
он да и у це лој Аме ри ци. Тек, оби чај ки ће ња јел ке пра вим све ћи ца ма рет ко где да се 
да нас за др жао, ако ни због че га дру гог, а он да из си гур но сних раз ло га.

Пре не ко ли ко ме се ци, не ду го на кон про сла ве Но ве го ди не, бо ра ве ћи у Не мач кој, 
јед ну та кву пра ву, обес ко ре ње ну јел ку, са пра вим пла ме ним све ћи ца ма на њој, сре ла 
сам у до му та мо шњих при ја те ља – Срп ки ње и Нем ца. Крај др ве та је ста ја ло ве дро 
пу но во де, за слу чај да, не дај бо же, за тре ба. Око др ве та смо се сви па жљи во кре та ли 
по се жу ћи за хра ном и пи ћем, тру де ћи се да га слу чај но не до дир не мо. А по што је от-
ку ца ла по ноћ, до ма ћи ца, њен су пруг и још не ко ли ко њих по га си ли су ду ва њем све 
све ћи це на јел ци, по ди гли је са по да, из не ли на те ра су и ба ци ли на ули цу. „Бр зо ће је 
по ку пи ти град ска чи сто ћа“, ре кли су, и од тог да на по че ла сам да у Бер ли ну при ме ћу-
јем, ско ро на сва ком ко ра ку, на плоч ни ци ма ис пред згра да су но вра ће не јел ке. Да ли 
су баш све по ле те ле са про зо ра и те ра са, или су би ле сте пе ни штем из не те на по ље – не 
знам, али ле жа ле су по пут бес кућ ни ка на тлу, за у век за ро бље не у свом сну о ко ре њу 
ко је про ди ре чвр сто и ду бо ко. 

ВРТ НА БУ НАР СКА ПУМ ПА ЗА ВО ДУ

Још увек чу јеш њен звук бла гог цви ље ња, док у јед ном дав ном вр ту твог де тињ ства 
де да по вла чи гво зде ну руч ку ка зе мљи и ис пум па ва из ње во ду у ко фу. Вит ки врат 
из ди же ус прав но као кра љи ца, над гле да ју ћи дво ри шне мач ке, врап це, цве ће по са ђе-
но бри жном ру ком тво је на не и др во јор го ва на ко је ти пра ви сен ку док ле шка риш у 
ли ге шту лу, не ма ре ћи ни за шта осим за то што си на свом пр вом школ ском рас пу сту. 
По не кад по ку шаш и са ма да спу стиш ње ну руч ку, али, те шко је, не маш сна ге, ма ла си. 
Би ће вре ме на и за то. Чу јеш је че сто и ра но ују тру, ушу шка на у уштир ка ној по сте љи ни 
и још увек са њи ва, и њен глас се ме ша са зву ком звец ка ња ме тал не ко фи це са мле ком 
ко ју ло кал ни раз но си лац спу шта на праг ку ће. По том се ко ра ци уда ља ва ју и опет је 
све та ко ти хо. Чу ју се са мо пти це. И сва ки од тих ју тар њих зву ко ва ули ва ти не ко чуд-
но спо кој ство и си гур на си: све је у ре ду, све ће би ти до бро. 

Мно го го ди на ка сни је, ка да не бу де ви ше на овом све ту ни де ке ни на не, ни њи хо-
вог дво ри шта, ни јор го ва на, ни оног цве ћа, ни тво јих ро ди те ља, ни ју тар њих раз но-
са ча мле ка и ко фи ца ко је од зво не о праг на ја вљу ју ћи но ви дан, ти и да ље чу јеш њен 
звук. Чу јеш га као да до ла зи из не ког уда ље ног сна, из не ких да ле ких про сто ра, и он 
ти из но ва и из но ва го во ри: све је у ре ду, све ће би ти до бро. Та ко те та ста ра врт на 
пум па за во ду из твог де тињ ства под се ћа, увек ка да тре ба, да ства ри ни су та ко цр не 
и да се увек тре ба ра до ва ти но вом да ну. Ду бо ко си јој за хвал на на то ме. „Шта вам ули ва 
спо кој ство и на ду?“, мо жда ће те јед ном упи та ти не ко и не ће му све би ти баш нај ја сни-
је ка да му бу деш од го во ри ла: „Звук врт не пум пе за во ду.“ И не мо ра да бу де.
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А он да, јед ног да на, бо ра ве ћи да ле ко од ку ће, у Бер ли ну, у свом та мо шњем кра ју 
на сва ком углу љуп ке кал др ми са не ули це угле даш по јед ну та кву слич ну пум пу са мо 
мно го ве ћу, са чу ва ну из дав них вре ме на, из ни клу по пут чу до твор ног па су ља. Ухва тиш 
се за ње ну руч ку као да се ру ку јеш са ста рим знан цем ко га ду го ви де ла ни си и усред 
да на се рас пла чеш, по ма ло од ту ге, али и од ра до сти: све ће би ти у ре ду. Све ће би ти 
до бро.

РУЧ НИ АСПИ РА ТОР

Та чуд на спра ви ца на лик вр ши ли ци за жи то, по за вр шет ку обе да, а по не кад и то ком 
ње га, сме ло се про би ја из ме ђу та њи ра, ка ши ка, ви љу ша ка и но же ва, тру де ћи се да 
сво јим ваљ ка стим те лом не окр зне ни је дан од све тих пред ме та тр пе зе. Обич но се 
не где за гу би, и ни ко, па ни до ма ћи ца, не зна где је, и сви је тра же, ма да ни ко по себ но 
не ха је за њу, али увек се ство ри, ни от ку да. А ка да се пре пу сти дла ну чи сту ни це или 
чи стун ца, сво јим син те тич ким дла чи ца ма ску пља мр ви це и све не по доп шти не са сто-
ла. Не за гле да у та њи ре, не гле да ко је шта по јео и ко ли ко то га не по је де ног је оста ло 
у шер пи или чи ни ји: то се ње не ти че. Ње но је да по ку пи остат ке и да их он да, на кон 
што јој две ру ке рас тво ре утро бу над кан том за ђу бре, ис тре се све шта има у њу. И, то 
је то. До сле де ћег обе да, до сле де ћег мр вље ња. 

У це лом том јед но став ном по слу ко ји рев но сно оба вља, по сто ји је дан тре ну так 
ко ји је, ипак, по себ но чи ни срећ ном, а то је ка да њен са др жај не за вр ши у кан ти, већ 
ка да се до ма ћи ца до се ти да отво ри про зор и ис тре се мр ви це из ње ног тр бу ха на симс 
или, јед но став но, у ва здух. Та да зна да по ред све га што ра ди чи ни и до бро де ло: хра-
ни пти це. А ни ко по себ но не ха је за њу, и чак јој је и име та кво да је обич но ме ша ју са 
уси си ва чем ва зду ха из над шпо ре та и са не ким де ло ви ма ме ди цин ске опре ме у бол-
ни ца ма.

Ње но ла га но ис ко ре њи ва ње са свих бе ло свет ских тр пе за и из до мо ва по че ло је 
оног тре нут ка ка да се не ко до се тио да у свом до му при ме ни оно што је ви део у лук-
су зном ре сто ра ну: и та ко је руч ни уси си вач за сто на ба те ри је кре нуо да се ше пу ри 
ме ђу та њи ри ма, по ка зу ју ћи ка ко све мо же бр же и бо ље, као не ки ма ли, пла стич ни 
мра во јед. Уз јед ну ма ну: био је не што те жи за длан од обич ног, пла стич ног руч ног 
аспи ра то ра. По том је не ко ме па ло на па мет да и ту ра бо ту се би олак ша и ку пио је 
уси си вач за сто на да љин ско упра вља ње. Тек тај се раз ма хао по тр пе зи, уси са ва ју ћи 
и ску пља ју ћи мр ви це као да сва ки пут то чи ни зду шно, по све ће нич ки, и го то во ми-
сио нар ски. Он да су се по ја ви ли са свим ма ли сто ни аспи ра то ри на ба те ри је, на лик на 
оп тич ке ми ше ве за ком пју тер – и пре у зе ли мр ве у сво је „ру ке“. И та ко је то кре ну ло, 
све док јед ног да на, мо жда, мр ва ви ше би ти не ће јер ће мо је сти хра ну ко ја, јед но став-
но, не пре пу шта ни де лић се бе не по зна тој суд би ни, или ка да поч ну да се про из во де 
би о ра згра ди ви и упи ја ју ћи стол ња ци ко ји све што на њи ма не срећ ним слу ча јем за-
вр ши од пр љав шти не и хра не, истог тре нут ка раз ла жу на ве ли ко Ни шта.
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ФИ ЋА

Ро ди ла га је мај ка Цр ве на За ста ва у Кра гу јев цу гра ду, по ли цен ци ита ли јан ског 
фи ја та 600, а под пу ним име ном За ста ва 750. Све тлост да на угле дао је 18. ок то бра 
1955, да би пу них три де сет го ди на био јед но од нај по пу лар ни јих во зи ла у Ју го сла ви ји, 
а по след њи при ме рак ро ђен је но вем бра 1985. Тај ми ни ја тур ни ау то био је то ли ко 
по пу ла ран, да је 1969. го ди не ор га ни зо ва но так ми че ње сред њо шко ла ца свих ју го сло-
вен ских др жа ва „Ко ће ви ше у фи ћу“, ко је је рас пи сао ча со пис Старт, на ко јем је 
по бе ди ла гру па од 26 ма ту ра на та из Трав ни ка ко ји су ус пе ли да за јед но уђу у во зи ло, 
ина че пред ви ђе но за че ти ри осо бе.

Оно што је за пра во об у ста ви ло ње го ву да љу про из вод њу био је про је кат Yugo 
Аме ри ка, та ко да је овај ма ли ау то мо бил усту пио сво је ме сто ју гу, са ко јим је Ју го сла-
ви ја има ла озбиљ не пла но ве. Сви су во ле ли да се во зе фи ћом, био је ау то рад нич ке 
кла се и сва ко је мо гао да га ку пи од пет пла та, а ушао је и у култ ни филм „На ци о нал на 
кла са“. 

Био је то је дан од рет ких не ка да шњих ау то мо би ла ко је ка да по гле даш схва тиш да 
у те бе гле да ли це круп них, раз ро га че них очи ју-фа ро ва, ма ју шног но са и ме тал них 
бра ник-уста раз ву че них це лом ду жи ном у су здр жа ни, при та је ни осмех. У те бе је гле-
да ло де ти ње ау то мо бил ско ли це ко је те је то ли ко го ди на су о ча ва ло са јед но став но шћу, 
су штин ском на ив но шћу јед ног до ба ко је се ви ше ни ка да не ће по но ви ти. Слич не очи-
фа ро ве има ли су и ре но 4, фол ксва ген-бу ба, тра бант и спа чек, па и не што ка сни ји 
сто ја дин, ма да је фи ћа са свим си гур но имао нај ве ће и нај за чу ђе ни је очи од свих. Вео ма 
бр зо до шло је и вре ме ка да ау то мо би ли у пут пред со бом ви ше ни су гле да ли ши ром 
отво ре них, раз ро га че них очи ју пи то ме вањ шти не, већ су, по чев ши од ју га, кре ну ли 
да сво јим об ли ком на го ве шта ва ју ди вљи, агре сив ни тем пе ра мент и по тре бу да им се 
на „ли ци ма“ чи та и бр зи на за ко ју су спо соб ни као и спрет ност бр зог ко че ња. Пред њи 
фа ро ви све ре ђе су би ва ли окру гла сти, а све че шће, нај пре пра во у га о ног об ли ка, а 
по том мач ка сто-ис ко ше ног: ими ти ра ли су из гле дом ди вље мач ке, у по тре би, ваљ да, 
да су ге ри шу јед но: ја сам опа сан, а мој вла сник још ви ше. 

За раз ли ку од свих оста лих, фи ћом си мо гао да от пу ту јеш још да ље – иза за тво ре-
них очи ју, та мо где си у свет ко ји се от кри ва и пру жа пред то бом гле дао раз ро га че но, 
са на дом и са по ве ре њем.

ЦР ВЕ НИ КИ ОСК

Пи о нир про да је бр зе хра не у Бе о гра ду и ме сто око ко јег се, се дам де се тих и осам-
де се тих го ди на, увек ства ра ла гу жва: при пад ни ци свих ге не ра ци ја ти ска ли су се, че-
ка ју ћи на свој пар вир шли у зе мич ки и јо гурт у тро у гла стом те тра па ку на ко јем је 
пи са ло ПКБ, а ка сни је је треп та ла кра ви ца. Вир шле су се ку ва ле у ви со ким ме тал ним 
лон ци ма и по слу жи ва ле су их рад ни це у бе лим ман ти ли ма и пу ца ле су ка да их за гри-
зеш, а јо гурт си ужур ба но отва рао, зу би ма му от ки да ју ћи врх, при че му би се увек 
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ма ло по пр скао по бра ди. По ред вир шли, у ње му су се про да ва ле и ко ба си це, сенф је 
обич но био раз вод ња ван во дом и сир ће том, а во да у ко јој су се ку ва ле вир шле цео 
дан се ни је про си па ла, та ко да су оне ко је би гу сти рао у по по днев ним или ве чер њим 
са ти ма има ле пу ни ји и из да шни ји укус од оних ју тар њих и у то ме је, из ме ђу оста лог, 
би ла тај на њи хо ве по себ но сти ко је се и да нас при се ћа мо са но стал ги јом. 

Цр ве ни ки оск је на сце ну, за пра во, сту пио рав них се дам де се тих го ди на, ка да је на 
град ском кон кур су под на зи вом „Бе о град ски ки оск“, чи ји је циљ био да се из јед на чи 
из глед ки оскâ по гра ду, по бе дио про је кат сло ве нач ког мла дог ар хи тек те и струч ња ка 
за ин ду стриј ски ди зајн Са ше Мех ти га. Мех ти гов про је кат ки о ска но сио је на зив К-67 
(број је озна ча вао го ди ну про јек то ва ња) и ње го ва про из вод ња се у по чет ку од ви ја ла 
у фа бри ци Им град у Љу то ме ру. По за ми сли ње го вог ау то ра, ки оск се из ра ђи вао ис кљу-
чи во у цр ве ној бо ји да би био ви дљив из да ле ка, ма да је не што ка сни је по че ла ње го ва 
про из вод ња и у пла вој, на ран џа стој, бе лој и жу тој, али те бо је ипак ни су ус пе ле да се 
упи шу у људ ско пам ће ње по пут цр ве не...

Ве о ма бр зо на кон што је по бе дио на бе о град ском кон кур су, цр ве ни ки оск био је 
из ло жен у њу јор шком МО МА му зе ју, ко ји га је увр стио у сво ју збир ку ин ду стриј ског 
ди зај на 20. ве ка, и убр зо ис пу нио гра до ве и ме ста бив ше Ју го сла ви је, озна ча ва ју ћи, 
исто вре ме но, и вре ме мо дер ни за ци је и тех но ло шких про ме на у њој, те ко ри сте ћи 
та да по пу лар не ма те ри ја ле као што је оја ча ни по ли е стер и по ли у ре тан. Не ки твр де 
да је био из ра ђен од слич ног или истог ма те ри ја ла као и тра бант. Ње го ва по пу лар ност 
је убр за но ра сла та ко да се ни је за др жао са мо на про сто ру бив ше нам на ше, већ је 
бр зо пре пла вио и зе мље Ис точ не и Сред ње Евро пе и сти гао још да ље... Ка жу, и до 
Ау стра ли је.

Са ме ња њем по ну де бр зе хра не на ули ца ма, тач ни је, са по ја вом пље ска ви ца ко је 
су са свим по ти сну ле не ка да шње вир шле по чет ком де ве де се тих го ди на ме њао се и 
из глед ки оскâ, и цр ве ни су по ла ко од ла зи ли у исто ри ју. Да ожи ви не ка да шњи цр ве ни 
ки оск и ње го ве вир шле по ку шао је „вир шло мо бил“ ко ји кр ста ри по ра зним ме сти ма 
у Бе о гра ду, али но стал ги ча ри ка жу да ни шта ни је исто и да по врат ка – не ма. 

ЗЛАТ НИ ЗУ БИ

На ста рин ским цр но-бе лим фо то гра фи ја ма си ја ју ма ла сун ца ко ја от кри ва ју осме-
си; иа ко фо то гра фи је још не зна ју за ко лор, ни је им по треб на бо ја да би смо осе ти ли 
сна гу њи хо ве злат но жу те све тло сти, њи хо вог зла та. Онај вит ки му шка рац са шту цо-
ва ним бр ко ви ма, то је твој де да, она да ма са бу би-краг ни цом, сјај них, круп них ко вр џа 
и са ру пи ца ма на обра зи ма тво ја је ба ба, ис ко ше них и не жно спо је них гла ва гле да ју у 
те бе са да из не ког са свим дру гог све та, из по ла ро ид не без вре ме но сти. Њи хо ви злат-
ни зу би као да би мо гли да све тле у мра ку: и та да би би ли не што са свим дру го од пу ког 
мод ног де та ља, од тре нут ног хи ра, од зах те ва и за хва та ле по те. Гле да ју из не ке не ја сне 
ти ра до сти.

Де це ни ја ма ка сни је, ра них де ве де се тих, от кри ваш на сто лу свог оца ку ти ји цу за 
на кит: ка да је отво риш, угле даш злат не кру ни це ње го вих и мај чи них кут ња ка. До да нас 
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ни си ни зна ла да су их ика да има ли у сво јим усти ма по пут ма ле шкри ње, а са да си 
све сна да од ла зе у обли жњу зла та ру. Ка да их твој отац бу де про дао, до би ће за њих 
оно ли ко ко ли ко ће би ти по треб но да не ка ко пре гр ми те на ред них ме сец-дв а. А бе ше 
то у она вуч ја вре ме на ка да си пла том мо гао да ку пиш тек па сту за зу бе, за зу бе у ко-
ји ма си чвр сто др жао вла сти ти жи вот, да но ноћ но га пре но се ћи са ме ста на ме сто, као 
што то чи ни кр зна та мај ка, чу ва ју ћи сво је мла дун це.

НОЖ ЗА ОТВА РА ЊЕ ПИ СА МА (И СЕ ЧЕ ЊЕ ХАР ТИ ЈЕ)

Јед но од рет ких ору ђа, и то за кућ ну упо тре бу, ко је ли чи на оруж је. Пре сти жно је 
би ло има ти на свом пи са ћем сто лу нож за отва ра ње пи са ма у об ли ку ма ча, бо де жа, 
са бље, стре ле. Ње го ва на ме на, ипак, би ла је пот пу но су прот на ње го вом из гле ду: отво-
ри ти ко ве рат да би се до пр ло до са свим ин тим ног са др жа ја. 

У мно гим сце на ма (филм ским или за ми шље ним) био је не раз дво јив од све ће и 
ње ног бла го ле лу ја вог пла мич ка, ма сти о ни це и не жних жен ских ру ку у чип ка ним ру-
ка ви ца ма ко је бла го по дрх та ва ју по се жу ћи за њим, не би ли отво ри ле пи смо. Био је 
увек по ве зан са стреп њом, иш че ки ва њем, гри жом са ве сти, ус треп та ло шћу, су за ма 
или при гу ше ном сре ћом ко ја да ма ра у гру ди ма, али не сме се по ве ри ти ни ком. Су про-
тан свим тим осе ћа њи ма чи ји је био све док, ста јао је на сто лу као не ки су ди ја, спре ман 
да отво ри кар те и при ма о цу пи сма са оп шти исти ну. Чак и ка да је отва рао она у ко ји ма 
је све што пи са ло би ла лаж. По ред но же ва у об ли ку са бљи, бо де жа и ма че ва, од у век 
су би ли по пу лар ни они ко ји су су ге ри са ли не ку моћ: но же ви са др шка ма у об ли ку 
фа ра он ских или ла вљих гла ва, или они чи је су др шке би ле у об ли ку жи во тињ ских 
кан џи. Увек је у њи ма би ло не чег што је би ло по ве за но са суд бо но сним чи ном при ма ња 
ту ђе по ру ке. Из ра ђи ва ни су од раз ли чи тих ма те ри ја ла, пле ме ни тих и не пле ме ни тих 
ме та ла, сло но ва че, али и др ве та. 

По ред отва ра ња пи са ма, ови но же ви има ли су по не кад и још јед ну уло гу – раз два-
ја ње слу чај но спо је них стра ни ца у књи зи. Де ша ва ло се и то: кре неш да чи таш, кад, 
гле, стра на, нпр. 234. и 235. не ће да се раз дво је, и пр ко сно су иза шле из штам па ри је и 
да ље се љу бе ћи. Та да би чи та лац ко ри стио овај нож да би за у век пре ки нуо је дан па-
пир на ти по љу бац. То ору ђе је, за и ста, та да ма ло ви ше не го у прет ход ном слу ча ју, 
би ло оруж је. 

По сто ји и да ље, на рав но, овај нож. Ве ћи на, ко ја га по се ду је, до ду ше, њим отва ра 
са мо при сти гле ра чу не. Та да га за и ста др же чвр сто и нер во зно у ру ци као да др же 
пра ву са бљу, пра ви бо деж, пра ви мач и пра ву ла вљу кан џу, за ми шља ју ћи од ње га да 
је оруж је ко јим ки да ју на ко ма ди ће све што је уну тра.


