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МИ КРО ПРИ ЧЕ

Нео д луч ност

Ко шу та па се са сво јим мла дун ци ма. Лав се ба ца на ко шу ту, ко ја успе ва да по бег не. 
Ло вац за ти че ла ва у тр ку и при пре ма пу шку. Раз ми шља: ако уби јем ла ва, има ћу до бар 
тро феј, али ако уби јем ко шу ту, има ћу тро феј, а мо ћи ћу и да по је дем из вр сну ср не ти-
ну на ло вач ки на чин.

Ко шу та се од јед ном трг ну. Раз ми шља: ако ме лав не стиг не, да ли ће се вра ти ти и 
по је сти мо ју де цу? У истом тре нут ку раз ми шља и лав: за што да се за ма рам са мај ком 
ка да бих без ика квог на по ра мо гао да по је дем мла дун це?  

Ко шу та, лав и ло вац ста ли су у исто вре ме. Збу ње ни, гле да ју се. Не зна ју да због 
јед не крај ње не ве ро ват не слу чај но сти, сви уче ству ју у јед ном тре нут ку оп ште нео д-
луч но сти. Ри бе за у ста вље не усред во де, пти це не по мич не као да ви се са не ба, сва ко 
жи во би ће ко је жи ви на зе мљи окле ва не успе ва ју ћи да учи ни ни нај ма њи по крет.

То је је ди ни, не ис пу ње ни тре ну так ко ји се до го дио у све ту. Са јед ним лов че вим 
пуц њем жи вот се на ста вља. 

Огра ни че ња

Ни је ла ко у са вре ме ном обра зов ном окру же њу оце њи ва ти за дат ке са од ре ђе ном 
ис тан ча но шћу. Хо ћу да ка жем, да не мо же чак ни да се тра жи да уче ни ци на пи шу оно 
што се ствар но прет по ста вља да же ле да на пи шу. Пре не ки дан на пи та ње ко јих хе-
миј ских еле ме на та има нај ви ше на пла не ти је дан од њих је од го во рио: „Сва ко днев ни 
жи вот се са сто ји од еле ме на та ко ји се на ла зе у гор њој тре ћи ни та бли це Мен де ље је вог 
пе ри од ног си сте ма”, а он је, ка ко би из бе гао про бле ме, од го вор мо рао сма тра ти тач-
ним. Ипак, у тре нут ку ка да је да вао оце ну за жа лио је, био је по го ђен што је уче ни ко ва 
сва ко дне ви ца та ко, али та ко... 

Так со но ми ја

По ред то га, по сто ји дру га под вр ста љу ди ко ји, без ика кве сум ње, при па да ју тој 
ис тој ка те го ри ји. Об у хва та оне пре ко ко јих те ле ви зи ја пре ла зи не оста вља ју ћи траг 
или оне ко ји ма ра дио уђе на јед но, а иза ђе на дру го уво, а ко ји ма су, ме ђу тим, те ле-
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ви зи ја или ра дио по треб ни као ва здух ко ји уди шу. Они успе ва ју са мо у звуч ним сре-
ди на ма, сје ди њу ју се са му зи ком у по за ди ни (оштрог зву ка, са мно го уда раљ ки) и 
спа ва ју са упа ље ним те ле ви зо ром или ра ди ом. Ти ши на их бу ди и ства ра им не са ни цу. 
Због то га, по ред бро је ва те ле фо на по ли ци је и ва тро га са ца, пам те и не ке ко је окре ћу 
за вре ме ноћ ног пре ки да стру је. На тај на чин, слу ша ју ћи ду го у та ми ме ло ди ју иш че-
ки ва ња, из бе га ва ју лу ди ло, па чак и смрт ко ју би им иза зва ла ду га ти ши на. Овој под-
вр сти је при па дао чо век ко ји је иза звао суд бо но сни пра сак...

По ку шај

Мар се лу Ка ру су

„Тек ка да бу де обо ре но, до би ћеш мо ју кћи“, ре че ча роб њак. Др во се ча ба ци по глед 
на тан ко ста бло др ве та и са мо у ве ре но се на сме ја. Пр ви, си ло вит, уда рац се ки ре бла-
го је за се као де бло. Дру ги је на истом ме сту је два про ду био ра ну. Ка да је већ па ла 
ду бо ка ноћ, др во се ча је по су стао ис цр пљен. Од мо рио се до зо ре и на ста вио да се че 
ста бло це лог сле де ћег да на. И та ко дан за да ном. Ра на је по ста ја ла све ду бља, али се 
де бло исто вре ме но ши ри ло. По сле из ве сног вре ме на др во се по но во раз гра на ло, а 
де вој ка је из гу би ла мла дост и ле по ту. Др во се ча би, с вре ме на на вре ме, по ди зао по-
глед ка не бу. Ни је знао да је ча роб њак про тив ње га за ве рио ве тро ве, да је пре у сме рио 
му ње и уда љио ште то чи не ко је на гри за ју др во. Де вој ка је осе де ла, а он је и да ље уда-
рао се ки ром. Ско ро да ви ше ни је ми слио на њу. С вре ме ном са свим ју је за бо ра вио. 
Дан ка да је де вој ка умр ла ни је му се учи нио дру га чи јим од прет ход них да на. Са да, већ 
оста рео, на ста вља сво ју бор бу про тив огром ног ста бла. Ни шта дру го му не па да на 
па мет – ти ши на се ки ре би му иза зва ла страх. 

Ла жни па ра докс

Не до ста так же ље за жи во том се раз ли ку је од же ље за смр ћу. Ла жни па ра докс: 
Хер цог је под ви со ком тем пе ра ту ром у кре ве ту. Сам. Зо ве ле ка ра ко ји не до ла зи. Очи 
му го ре, осе ћа су ва уста и не пре кид не дрх та је те ла. Ме ђу тим, чо век ко ји не же ли да 
жи ви је упла шен. Усред бу ни ла по ми ње ужа снут мрач ни ту нел ко ји га при вла чи. Ах, 
ка же мо, ње го ва рав но ду шност пре ма жи во ту би ла је ла жна. Не. Исти на је да Хер цог 
же ли да из бри ше се бе, же ли да не по сто ји. Хер цог је искрен. Жи вот га при ти ска и у 
сва ком тре нут ку има ути сак да не ће мо ћи да се су о чи са на ред ним ми ну том. Пла ши 
се сва ког ис ку ства, а нај ви ше се пла ши ис ку ства смр ти. Да, Хер цог је ку ка ви ца. Али, 
ко ни је на тој гра ни ци? Пре о бра ће ни у по след њем тре нут ку, из дај ни ци...
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Пу то ва ње

Хо да ли су за јед но. За кле ли су се на вер ност и да ће де ли ти све по по ла. Ис пред 
пу сти ње из јед на чи ли су те жи ну сво јих би са га и си гур но за ко ра чи ли у њу. Ни је их са-
вла да ла не у мо љи вост сун ца ни оштри на но ћи, а ка да им је по не ста ло хра не, по де ли-
ли су во ду на јед на ке де ло ве. Али је пе сак био бес кра јан. По сте пе но, ко рак им је би вао 
све спо ри ји, пре ста ли су да го во ре, из бе га ва ли су да се гле да ју. Тог да на ка да су, са 
за стра шу ју ћом вр то гла ви цом, осе ти ли да им по не ста је сна га, за гр ли ли су се и та ко 
на ста ви ли да хо да ју. У пред ве чер је па ли су ис цр пље ни. За спа ли су. Већ је сва ну ло 
ка да се је дан од њих про бу дио за па њен: не до ста јао му је део бе дра. Дру ги, ко ји га је 
јео, на ста вио је рав но ду шно; за вр шив ши, по но во је ле гао и, као да упот пу њу је је дан 
ко на чан по крет, при хва ти ру ку ко ју му је при ја тељ пру жио и да де му нож. 

Ноћ ни стра хо ви

Про бу дио ме је оштар ја ук. До ла зио је са ули це и ни сам мо гао да од ре дим да ли је 
то био зов мач ке у те ра њу или плач бе бе. За кљу чио сам да је би ла мач ка, али ни сам 
мо гао да из ба цим из гла ве ужа сну сли ку јаг ње та, ко јег сам имао, ка да су га, не за шти-
ће ног као тек ро ђе но де те, рас тр гли пси пр ве но ћи ко ју је про ве ло на по љу. Не ма ју ћи 
хра бро сти да одем и ре шим не до у ми цу, че као сам упла шен да ра за знам мја у ка ње 
ко је ће ме сми ри ти.

Али из не на да се за чуо ла веж ло вач ких па са, на кон че га је усле ди ла му кла ти ши на 
ис пу ње на сти дом. Мно го сам пла као. Про кли њао сам свој ку ка вич лук. Ка да сам ују тро 
устао, сва ли ца мо јих уку ћа на из гле да ла су озбиљ но. Та њир са хра ном на ше мач ке био 
је из дво јен и не так нут. Ни ко ни је мо гао да схва ти да ја не по ста вљам пи та ња.

Ја увек са со бом

Пре дао сам се бла го сти сна и, ка да сам се вра тио ја ви, за те као сам се бе мо крог, 
ка ко се тре сем од стра ха. По то нуо сам иза јед не же не и, ка да сам по стао све стан, био 
сам го и без и јед ног ди на ра. Пре пу стио сам се љу љу шка њу та ла са и, ка да сам до шао 
к се би, да ва ли су ми ве штач ко ди са ње.

Без сум ње, не смем да оста вим се бе са мог.

Пла ће ни уби ца

Отац, не по пу стљи во строг, из ба цио га је из ку ће још док је био мла дић. Са да, ка да 
је про шло два де сет го ди на, же лео је да се вра ти и на ре дио је да му се по ша ље но вац 
а да му он за уз врат ис пу ни јед ну нео д ре ђе ну услу гу. 
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Он се вра тио. Бо ја ли су га се и ужи вао је глас чо ве ка оштрог на ре чи ма и не ми ло-
срд ног у по слу. До го во ре не но ћи су му по ка за ли жр тву. Ти хо му се при бли жио от по-
за ди и при пре мио је оруж је. Отац се окре нуо. Гле да ли су се без нај ма њег зна ка уз не-
ми ре но сти. Из гу био је пла ће ни уби ца: спу стио је по глед и ста вио је ре вол вер у оче ву 
ис пру же ну ру ку.

– По тро шио сам но вац – ре као је – али ни ка да ни сам украо ни ти пре кр шио сво ју 
реч.

– Не ћу до зво ли ти да то учи ниш због ме не – ре као је отац и, не у мо љив као и пре 
два де сет го ди на, при сло нио је ре вол вер на сле по оч ни цу и пу цао. 

Љу бав

I

Она во ли љу бав. Ја не. Ме ни се до па да она, као и то што во ли љу бав. Ја јој не пру-
жам љу бав. Ја јој пру жам страст оба ви је ну ре чи ма, мно штвом ре чи. Она се за ва ра ва, 
ми сли да је то љу бав, и то јој се сви ђа; во ли пре ва ран та у ме ни. Ја је не во лим и не 
за ва ра вам се при ви дом, ја њу не во лим. То на ше је не што са свим уо би ча је но: дво је 
ко ји ис тра ја ва ју за јед но због јед ног не ја сног осе ћа ња и дру гог ко је је по гре шно. Срећ-
ни смо.

II

Ве ру је да сам ја за љу бље на у љу бав, а да ње га за ни ма са мо секс. Пу штам га да у то 
ве ру је. Ка да ме ње го во те ло уз бу ди, он то при пи су је ње го вим ре чи ма. Ка да га мо је 
те ло уз бу ди, то при пи су је соп стве ној жуд њи. Али ме во ли. Оста вљам га у за блу ди јер 
га во лим. Ве о ма до бро знам да ће мо би ти срећ ни до кле год он ве ру је да се не во ли мо.

Час књи жев но сти

У Хо ме ро во до ба, људ ско око је би ло осе тљи во на јар ке бо је, на цр ве ну и жу ту, али 
ни је раз ли ко ва ло ни јан се зе ле не и пла ве. То ком по след њих ве ко ва дру гог ми ле ни ју-
ма раз ви ло је осе тљи вост за све ду ги не бо је. Ми ви ше не за па жа мо цр ве ну и жу ту 
по пут Хо ме ра, али ви ди мо бо је да ље од ул тра љу би ча сте. Та ко ђе су се раз ви ла чу ла 
ми ри са, ви да и уку са. Ни ко да нас ни је оп чи њен опој ним ми ри сом ја сми на, ни ти се 
оду ше вља ва ба рок ним ви бра ци ја ма кла ви кор да, ни ти про ба хлеб од ква сца ко ји је ду 
при пи то мље не пти це. Ове про ме не у опа жа њу ства ри одав но су иза зва ле за ста ре лост 
ан тич ких де ла ко ја да нас де лу ју збу њу ју ће. Ме ђу тим, има пи са ца и кри ти ча ра ко ји 
ни су ре а ли сти, а ко ји у име то бо жње аван гар де зах те ва ју за чу ђе ност пред оним не-
ствар ним ко је про из во де ми ну ци о зни опи си Бал за ка и Еми ла Зо ле.
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Чо век ко ји раз ми шља

Раз ми шљам о ми гра ци ја ма. Рас кош огром ног ја та пти ца ко је из не на да уз ле ће ка ко 
би пре ле те ло по ла пла не те, за стра шу ју ћи при зор ми ли о на сле пих ми ше ва ко ји на пу-
шта ју пе ћи не у по тра зи за бла жим тем пе ра ту ра ма, ве ли чан стве на се о ба ки то ва ко ји 
пре ла зе оке ан ка ко би се раз мно жа ва ли, сна га ве ли ких на ро да ко ји пре ла зе пу сти њу 
ка ко би до спе ли до оба ле.

Раз ми шљам, тач ни је, о мно го чла ној дру жи ни ко ја по бе ђу је са мо ћу: о зву ку мно гих 
кри ла, о то пли ни сти сну тих те ла ко ја се упли ћу, о ра до сти свих због од ла ска у истом 
прав цу.

Јер же лим да увек мо гу да сле дим ја то, да ни ка да не бу дем ста ра пти ца ко ју ће зи-
ма са вла да ти, ни ти сле пи миш на сун цу ко ји оча ја ва, ни ти кит на пе ску док се во да 
уда ља ва, ни ти ту жни чо век ко ји гу би ко рак и не мо ћан гле да ка ко му свет из ми че. 

От кри ва ње му зи ке

Се де ћи за кла ви ром на со мот ској клу пи ци, мла дић про у ча ва Ма сне о ву Еле ги ју. 
Из во ди је не жно и по ла ко, из но ва и из но ва. Но те сла бе као и сам мла дић ко ји, без во-
љан, усред сре ђу је по глед на тка ни ну, одва ја по глед од пар ти ту ре и нео д ре ђе но пре-
ла зи по гле дом пре ко зи да док се не за др жи на плат ну. Та мо пар ру жи ча стих фла мин-
га по та па сво је ду ге но ге у ма лом је зе ру бо је мо ра. Мла дић ура ња у сли ку, си ло ви то 
уле ће ме ђу пти це и, с два од сеч на удар ца, ло ми им но ге. Звук сло мље них ко сти ју 
од зва ња у му зич кој дво ра ни. Че ки ћи кла ви ра лу до уда ра ју о стру не: вр то гла ви stac
ca to пла вих но та оба си па со мот фо те ља Луј XV. Жи це се то ли ко ис те жу да про из во де 
го то во бол но грак та ње. Не ке пу ца ју од је ку ју ћи, а не ус кла ђе ни уда ри пер ја о во ду 
гу бе се док пот пу но не иш че зну. Мла дић се вра ћа на сво је ме сто. Тре пе ри од уз бу ђе ња 
и не мир га ис пу ња ва јед ним мрач ним осе ћа њем. Упо знао је из о па че но, са мрт нич ки 
и по гре шно сен зу ал ну му зи ку. Из гле да ла му је ве ли чан стве но.

Соп стве ни свет

Бу ду ћи да је био уса мљен и из ло жен не при сту пач ном и не под но шљи вом све ту, 
обра тио се јед ном од оних ча роб ња ка ко ји ма је ур ба но оту ђе ње спе ци јал ност. Ча роб-
њак је у ње му про из вео то пао и не жан осе ћај, свој ствен де ци. Ство рио му је при ја те-
ље и на те рао га да их во ли и бу де им одан. Ожи вео му је те ло, об но вив ши ње го ву 
осла бље ну моћ. Сва ког пет ка у је да на ест уве че би га од вео да сед не за сто ка феа са 
јед ном пла ву шом ми ло звуч ног гла са и круп них, пла вих очи ју. Љу бав ко ју му је та де-
вој ка пру жа ла би ла је леп ша од би ло ко је ко ју је до та да осе тио: мир на и не жна он да 
ка да је он та ко же лео, на сил на ка да би же лео да се би дâ оду шка, из о па че на он да ка да 
је ње го ва ма шта та ко тра жи ла. На кон што би до жи ве ли вр ху нац, оба си пао ју је по љуп-
ци ма и ми ло ва њи ма, као да је би ла ствар на.
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Све бу ду ће вре ме је би ло го ре

Про шле ве че ри, под ки шом ме та ка ко ји су га ре ше та ли, по бе гао је кроз ма су од 
по ли ци је. 

Са крио се у кро шњи др ве та, гра на се сло ми ла и за вр шио је на гво зде ној огра ди, 
про бо ден. Си шао је са огра де, за спао је на ђу бри шту и за ро би ла га је ме ха нич ка ло-
па та. Ло па та га је пу сти ла, пао је на по крет ну тра ку и при ти сну ле су га то не ђу бре та. 
Тра ка га је до ве ла до пе ћи, он ни је же лео да уђе и по чео је да се по вла чи.

Оста вио је тра ку и пре шао на ло па ту, оста вио је ло па ту и оти шао на ђу бри ште, 
оста вио је ђу бри ште и пао је на огра ду, оста вио је огра ду и са крио се на др ве ту, оста-
вио је др во и по тра жио је по ли ци ју.

Про шле ве че ри, гру ди из ре ше та них ме ци ма, сру шио се као сва ко ка да га на пу не 
оло вом: пот пу но мр тав.

Аван ту ри стич ки дух

Упо знао сам све шу ме, пу сти ње и сав лед на зе мљи. Сам, на дну нај ду бље пе ћи не, ви-
део сам цве ће ко је уми ре ка да га оба сја све тлост и чуо сам жу бор не ке не ви дљи ве теч-
но сти, не пре ста но ва ре ње све та. Ни чу до ви шта из ду бо ких ја ма, ни же ла ти на ста, про вид-
на ство ре ња са обли жњих пла не та ни су ми стра на. Био сам у пу ној сна зи ка да сам ис цр пио 
сав мо гу ћи про стор за аван ту ру. Он да сам упо знао до са ду, очај за то што сам све ви део. 

Због то га сам по чео да пло вим мо рем вре ме на. Ви део сам Со до му ка ко то не у 
обла ци ма сум по ра, алек сан дриј ску би бли о те ку ка ко го ри, ви део сам чо ве ка ко ји је 
па лио ва тру  ка да су лед ни ци пу сто ши ли кра јо ли ке. При ме тио сам, ско ро нео сет но, 
да су се ства ри сва ки пут од ви ја ле све спо ри је, али у по чет ку ни сам то ме при да вао 
зна чај. Пр во ми бра да ни је ра сла, он да зми ја ни је успе ва ла да ује де Кле о па тру, а по сле 
то га сам мо гао да пра тим пу та њу му ње као што сам код ку ће пра тио раст шљи ве. 

Са да сам за ро бљен у вр тло гу вре ме на. Стра шно је за дух као што је мој ово ста ње 
у ком ни шта не мо же да се де си: ни мој бег, ни мо ја смрт.

Са шпан ског пре ве ле: Бо ја на Пе тра ши но вић („Нео д луч ност“, „Огра ни че ња“), Ми ли ца 
Кр стић („Пла ће ни уби ца“, „Љу бав“), Ду ња Не дељ ко вић („От кри ва ње му зи ке“, „Соп стве ни 
свет“), Ана-Ма ри ја Бје го вић („Ноћ ни стра хо ви“, „Ја увек са со бом“), Ка та ри на Уро ше вић 
(„Све бу ду ће вре ме је би ло го ре“, „Аван ту ри стич ки дух“), Ва ња Ву ле вић („Час књи жев но-
сти“, „Чо век ко ји раз ми шља“), Ире на Мољ ко вић („Так со но ми ја“, „По ку шај“) и Сун чи ца Прав-
дић („Ла жни па ра докс“, „Пу то ва ње“) – ди пло ми ра ни про фе со ри шпан ског је зи ка и сту ден-
ти ма стер сту ди ја на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. То ком основ них и 
ма стер ака дем ских сту ди ја на про гра му Је зик, књи жев ност, кул ту ра по ка за ле су ин те ре-
со ва ње за пре во ђе ње са шпан ског на срп ски и из у ча ва ње те о риј ских ди сци пли на ве за них 
за по ме ну ту де лат ност. Пре во ди ми кро при ча ар ген тин ског пи сца Ра у ла Бра ске, на ста ли су 
као део оба ве зних на став них ак тив но сти у скло пу пред ме та Тра дук то ло ги ја. Из бор при ча 
је на пра вљен на осно ву збир ке Све бу ду ће вре ме би ло је бо ље. 


