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ЉУ ДИ НИ СУ ПТИ ЦЕ
Још јед на се лид ба. Та ко већ го ди на ма. Ка жу да у јед ном тре нут ку пре ста не да се 

бро ји, да пре ста не да бу де бит но, да се за бо ра ви, да се са жи ви. Не знам по сто ји ли тај 
тре ну так и ко ме је он до нео до бро, под ста на ри ма си гур но не, иа ко има оних ко ји 
твр де да не ре ше но стам бе но пи та ње уно си ди на ми ку у жи вот, уз бу ђе ње. То су нај че-
шће они ко ји о ту ђим не си гур ним жи во ти ма па ла му де из сво јих си гур них, а кад то 
не ко по ку ша да им ка же, они грак ну, гру ну, за ла у фа ју се очи да из ва де.

Овај стан је у згра ди ко ја је из гра ђе на 1947. го ди не, то сам са знао пр ве ве че ри кад 
сам се усе лио. Тај по да так ни је ми био ни по знат ни ви дљив, на згра ди не по сто ји ни-
ка ква пло ча. Та је згра да за пра во јед на вр ло не у глед на згра да, сва не ка ко пра во у га-
о ни ка сто мо но то на, фа са да јој је окре че на у окер, бла го хра па ва, као нер во зном ми-
стри јом да је по ли ра на. То је прет по след ња згра да у ули ци ко ја се од Тр га ре пу бли ке 
на ста вља пре ма ке ју. Да кле, ули ца у до бром кра ју, у цен тру. Стан је на че твр том спра-
ту, по след њем, ко ји се во ди као тре ћи, јер оно што је пр ви спрат за пра во ни је пр ви, 
већ ви со ко при зе мље. Кад сам на кон ус пла хи ре ног по зи ва на број из огла сни ка до шао 
да га по гле дам агент је то ви ше пу та на гла сио: То је ви со ко при зе мље, ре као је зна чај но 
ме по гле дав ши као да је у пи та њу јед на од нај ва жни јих исти на ко ју мо рам зна ти. Ме-
не је ви ше бри ну ло да ли ће мо се до го во ри ти око де по зи та. На сва ком спра ту са мо су 
по два ста на, што је укуп но осам ста но ва, исто ко ли ко је би ло и у згра ди у Мар ша ла 
Ти та 15А, у ко јој смо жи ве ли од 1992. и у ко јој је био дво и по со бан стан, 78 ква дра та, 
наш стан, при зе мље, с две те ра се ко је су гле да ле на ту Ули цу мар ша ла Ти та. Као де те 
ни сам раз ли ко вао реч мар ша ла од ре чи мар шру та. Тек не ко ли ко го ди на ка сни је схва-
тио сам да је у пи та њу мар шал. Ме ђу тим, то ви ше ни је би ло бит но. Ова згра да ко ја 
на ла зи се из ме ђу Тр га ре пу бли ке и Бе о град ског ке ја прет по след ња је згра да у ни зу. 
Да је са гра ђе на 1947. са зна јем те пр ве ве че ри од ком ши ни це из ста на ис под. На вра-
ти ма пи ше са мо Ру жи ца. По зво ним. Отва ра сре до веч на же на с на о ча ри ма. Та ман да 
из у стим по здрав ну ре че ни цу, она ме пре ки не и ка же: Уђи, хај де, из во ли. Стан је пот пу-
но иден ти чан оно ме у ко јем ћу жи ве ти: про стра ни ход ник из ко јег се иде у ма лу со бу, 
ве ли ку со бу, ку хи њу с бал ко ном и ку па ти ло с WC-ом. Рас по ред је до бар, ста ну и по-
кућ ство и љу ди a да се не гу ра ју, што кад је у пи та њу ве ћи на но вих ста но ва ни је слу чај, 
јер код ве ћи не но вих ста но ва из гу био се днев ни бо ра вак, а о рад ној со би ви ше не ма 
ни го во ра. Но ви ста но ви на ме ње ни тзв. обич ним љу ди ма вр ло су нео бич ни, скле па ни 
и ску че ни, не ка ко сман др ља ни, као да у њи ма тре ба са мо да се пре спа ва, ако сан мо-
же да до ђе на очи.

Да кле, Ру жи ца. Ру жи ца је мо жда па си о ни ра на љу би тељ ка уља на плат ну и ра зних 
дру гих сли ка, то за кљу чу јем јер на зи ду го то во да не ма сло бод ног ме ста, сли ке су 
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на чич ка не по сву да. Ка жу да је та ко и у ку ћи јед не Ве ре Ма то вић на Де ди њу, али код 
Ве ре ни сам био, па то не мо гу да твр дим. Ру жи ца ме по се да за ма ли тр пе за риј ски сто 
и ну ди пи ћем. Љу ба зно од би јам, ка жем да сам до шао да се упо зна мо, жи ве ћу у ста ну 
из над. Она ме на то пи та: Је си ли мо жда про гра мер? Из не на ђен пи та њем са мо од го во-
рим да ни сам, на шта она кон ста ту је да је то пра ва ште та, јер је то сјај но за ни ма ње. 
Пи та ме чи ме се ба вим, ја јој ка жем тек стом, она на то са мо од мах не ру ком и по но ви: 
Ка ква ште та. Убр зо ми ка же го ди ну ро ђе ња згра де, али да она ту жи ви тек по след њих 
25 го ди на. Не знам ка ко да се по ста вим пре ма тој ин фор ма ци ји. До да да су сви ко ји ту 
жи ве „све сам фи ни свет“, и да се на да да ја не ћу на ру ши ти ту хар мо ни ју. Он да ме пи-
та да ли је у ре ду да сад оде мо до мог ста на, во ле ла би да ви ди ка ко сам га на ме стио. 
Ка жем да је то са свим у ре ду и за пу ти мо се спрат ви ше. Ру жи ца је при лич но хи тра и 
ве се ла, та ко бар по ми слим у том тре нут ку. Кад смо ушли, она фу ри о зно про ђе кроз 
све про сто ри је, ста не ис пред огле да ла у ход ни ку, он да опет уђе у WC, гле да уна о ко ло 
као да не што тра жи. За у стим да је пи там о че му се ра ди, али ме она пред у хи три: Ово 
огле да ло... по ме ри га, оба ве зно. И да ска од WC шо ље мо ра би ти спу ште на, не мој да се 
из граш с тим! Схва тив ши да је ни сам нај бо ље раз у мео до да: Ја сам струч њак за фенг 
шуи, до бра ти је енер ги ја у про сто ру, са мо то огле да ло и да ска од WC шо ље! Из го во ри 
то зна чај но ме по гле дав ши и ис пру жив ши ка жи прст де сне ру ке. Клим нем гла вом из 
нај ду бље за хвал но сти и ка жем да ћу во ди ти ра чу на о то ме. Ина че ти је све ка ко тре
ба и ви де ћеш – ов де је див но жи ве ти, згра да је од лич на, иа ко је из 1947. То ка же и оде без 
по здра ва.

Пре не го што сам ле гао на ма драц ко ји сам пре нео из прет ход ног ста на, два пу та 
сам про ве рио је ли да ска на WC шо љи спу ште на. Те сам но ћи за ми шљао пр ве ста на ре 
те 1947, њи хо ве жи во те пр вих по сле рат них го ди на, шта су упи са ли а шта ис пи са ли с 
ове адре се, је су ли то би ли до бри љу ди или олош. За ми шљао сам по глед с про зо ра, 
на Ду нав и твр ђа ву, ти ху пат њу свих ко ји у овај град до ђу са мо ту ри стич ки. И по ла ко 
то нуо у сан ве дре но вем бар ске но ћи.

Ма ли бал кон, на ко ји се из ла зи из ку хи ње и ко ји гле да на дво ри ште, оку пи ра ли су 
го лу бо ви. Ис пр ва ни сам обра ћао пре ви ше па жње на њих, из гле да ли су ми исто, сви 
су исти, али он да сам по чео да при ме ћу јем де та ље. Ни су сви исти. На мој бал кон до-
ла зи јед на го лу би ја по ро ди ца, мај ка је си ва, отац бео. Мај ка је хра бра, отац пла шљив. 
Мај ка је сне ла два ја је та у сак си ју. Ле жа ли су на њи ма на сме ну, отац и мај ка. Пра тио 
сам њи хо ву ди на ми ку да ни ма. Он да су се из ја ја из ле гли пти ћи, де ца. Де ца су ру жна, 
из ра зи то ру жна, по ку пи ла су нај ру жни је од оца и мај ке. Има та кве де це, спој нај го рих 
осо би на и нај ру жни јих цр та ли ца сво јих ро ди те ља. Кад се ро де, сви их гле да ју бла го-
на кло но, сме ше им се, тој де ци а не го лу бо ви ма, ис ко ла че очи, ста ну да тре су гла вом, 
не ки поч ну да гу гу чу. Има оних ко ји се по че шу по гу зи ци или пљу ну три пу та, пу-пу-пу, 
да не урек ну то ма ло ру жно би ће ис пред се бе. Има ру жне де це ко ја из ра сту у ле пе 
љу де. Го лу бо ве не ди рам, пу стио сам да ми уђу у жи вот. Бал кон је сад њи хов, ја са мо 
по вре ме но иза ђем да са стру жем гов на. Не бо је ме се. Мо жда ће јед ног да на по че ти 
да сле ћу на ме не, на мо ју гла ву и ра ме на, мо жда ћу за вр ши ти у не ком члан ку, ру бри ци 
о за ни мљи во сти ма, не ки за вр ше и у цр ној хро ни ци. Или у ро ма ну, као Ју ли ја Ама ти, 
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ко ја је ра ди ла као глав на ме ди цин ска се стра на Оде ље њу пси хи ја три је Бе о град ске 
кли нич ке бол ни це, на ко јем је ра дио и Ан дре ас Бан, ко ји од мах на по чет ку дру гог 
ро ма на у ко јем је глав ни лик ка же: На рав но да се ни сам убио. На слов тог ро ма на је ЕЕG.

Док смо жи ве ли у Ули ци мар ша ла Ти та 15А на та ва ну је би ло мно го го лу бо ва. Ми, 
де ца из ком ши лу ка, кри шом би смо се пе ња ли на та ван, до ла зи ли до ма лих гне зда, 
шта по ви ма те ра ли оче ве и мај ке го лу бо ве и он да ба ца ли ја ја. Не кад би смо ба ца ли и 
ма ле пти ће, ро зи ка сте и ти хе. По бе до но сно би смо се вра ћа ли у дво ри ште, ве ру ју ћи 
да смо ура ди ли пра ву ствар. Ро ди те љи би нам го во ри ли да су го лу бо ви пр ља ве пти це 
и да пре но се бо ле сти. Мр зе ли смо го лу бо ве. Јед на ба ба из ком ши лу ка би их кла ла и од 
њи хо вог ме са на ку ва ва ла су пе, ко је ја ни кад ни сам про бао, јер ја сам се на го лу бо ве 
га дио. Та је ба ба жи ве ла пре ко де ве де сет го ди на. До ста о го лу бо ви ма.

Ју тро на кон пр ве но ћи на но вој адре си с про зо ра ви дим Дом ар ми је, деч је бе то-
ни ра но игра ли ште и парк за псе. То с пар ком за псе ме по себ но ве се ли. Из ме ђу До ма 
ар ми је и тог пар ка ко ји за пра во је пар кић, то је је дан из у зет но ма лен ко мад ли ва де с 
два др ве та, да кле из ме ђу тог ко ма да ли ва де и ле ђа До ма ар ми је као гли ста про сти ре 
се ку ћи ца, ни ска, по кри ве на са ло нит пло ча ма ко је опа сне су, кан це ро ге не, њи хо ва 
ми кро пра ши на увла чи се у плу ћа па ту он да рев но сно ру је док осо ба не схва ти да у 
пи та њу ни је оби чан ка шаљ, већ мо жда смрт ко ја са мо што ни је. Те са ло нит пло че има-
ле су мно ге ку ће у го ди на ма ко је не ки на зи ва ју без бри жним де тињ ством, ја са мо 
де тињ ством. Са ло нит пло ча ма по кри ва ни су објек ти за жи вот љу ди, али и раз не шу пе, 
свињ ци и ко ко шињ ци. Ваљ да су те пло че би ле пот пу ни хит у злат ним го ди на ма ју го сло-
вен ског со ци ја ли зма. Та да се ни је зна ло за ми кро пра ши ну ко ја кре ће у сво ју ми си ју 
кад пло че поч ну да се рас па да ју, за азбест не ни ти, из кро ци до ли та, „пла вог азбе ста“, 
ко ји је код нас пре стао да се ко ри сти кра јем осам де се тих го ди на про шло га ве ка. Од 
опа сних пра ши на кра јем тих без бри жних го ди на зна се са мо за чер но биљ ску пра ши-
ну, као да та пра ши на на ја ви ла је да ће се у прах уско ро пре тво ри ти ско ро све што 
љу ди мо гли су и ни су мо гли да за ми сле. Мно го го ди на на кон чер но биљ ске пра ши не 
има љу ди ко ји без пре стан ка по на вља ју да од оних са ло нит пло ча и ра зних дру гих 
пло ча тих го ди на ни је мо гло да се жи ви, да су то би ле стра шне го ди не, је зи ве, муч не, 
мрач не и утам ни че не го ди не, и да, на кон цу, и тај Чер но биљ ни је био ни шта дру го до 
по сле ди ца тог си сте ма, ко ји не ки на зи ва ју ко му ни стич ки, а не ки со ци ја ли стич ки, ми-
сле ћи да се ра ди о истом, а не ра ди се. Они те сво је исти не у ко је су по ве ро ва ли вер-
гла ју до уне до глед, по на вља ју, не уду бљу ју се, јер за уду бљи ва ње по тре бан је мо зак, 
не кад и на пор, а по сто је и чи ње ни це ко је про вер љи ве су, по сто је до ку мен ти, а по сто-
ја ла су и се ћа ња у гла ва ма тих ко ји вер гла ју, али та су се ћа ња уби је на ма љем и за то-
мље на ду бо ко у тми ну тих про сто ра, њи хо вих, мен тал них.

Чер но биљ ми је јед на од нај ве ћих фа сци на ци ја. Ја ко че сто, пре че сто, спо ми њем 
чер но биљ ску пра ши ну, чер но биљ ске смр ти, чер но биљ ске жи во те и чер но биљ ске 
пти це за ко је ка жу да су ме ђу нај див ни јим пти ца ма, да њи хов пој не за ми сли во је оча-
ра ва ју ћи, у тој ти ши ни чер но биљ ске шу ме ко ја се ши ри. Има пти ца са сма ње ним мо-
згом, пет по сто ма њим од мо зга дру гих пти ца ко је не жи ве бли зу Чер но би ља, твр де 
не ки на уч ни ци, и да им је за то ког ни тив на спо соб ност сма ње на, али да има и оних 
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ко је су се адап ти ра ле на ра ди ја ци ју и цвр ку ћу на сав глас, твр де. На уч ни ци та ко ђе 
твр де да су че сти це чер но биљ ске смр ти, ко је су кре ну ле тог 26. апри ла 1986. до шле 
и до де ло ва Ма ђар ске и Ру му ни је. Јед на док тор ка са Ин сти ту та за мај ку и де те на Но-
вом Бе о гра ду твр ди да је чер но биљ ска пра ши на па да ла и по де ци у де ло ви ма та да шње 
зе мље ко ји су се гра ни чи ли с Ма ђар ском и Ру му ни јом, да кле и по ули ца ма Ива на 
Ми лу ти но ви ћа, Са ве Ко ва че ви ћа, 13. ју ла и Мар ша ла Ти та. Све тлу ца ве че сти це те пра-
ши не но сим и да нас. 

Док сам жи вео у квар ту тран зи ци о них гу бит ни ка, не ка да шњем рад нич ком на се љу 
„иза пру ге“, го лу бо ве го то во да ни сам при ме ћи вао, или их та мо ни је ни би ло. При ме-
ћи вао сам све тлу ца ве бре зе у апри лу, не жно зе ле не, гр мо ве зо ве и је дан ста ри орах 
на са мом обо ду гра да. Он ме је ре дов но под се ћао на јед ну при ја те љи цу с при мор ја, 
ње ну оп се си ју и тим при мор јем и кон ти нен том, Ду на вом, гра до ви ма и љу ди ма, под-
се ћао ме је на ње ну иде ју да тре ба ићи и где год је то мо гу ће: са ди ти др ве ће, али не 
би ло ка кво, већ баш ора хе, ви шње, тре шње, и све оно што да је плод, што би љу ди 
мо гли убра ти и по је сти. Зар то не би би ло чу де сно, го во ри ла би ми, за ми сли да про ла
зи мо ули ца ма и бе ре мо пло до ве, да пло да има за све, да не мо ра мо све, баш све, ку по
ва ти. То је ху ма но, од го ва рао бих јој не ка ко не му што, ту па во, не мо гав ши за пра во да 
за ми слим та кав град. Ње на ку ћи ца је ма ле на, је два при мет на, из над хри ди. Око ње 
ра сте мир та, ра сту ало је и ага ве, и ру зма рин, а кроз ђар дин про тр ча ва ју мач ке, жи ла-
ве и ди вље. Док оне про тр ча ва ју, мо ја при ја те љи ца се ди у том ђар ди ну с књи гом 
по е зи је Ста ни сла ве Ни ко лић Арас, по не кад жи вим жи во том ја пан ске ба бе, ка же пе-
сни ки ња, и не оба зи ре се на њих, те мач ке, или гле да ка пу чи ни, у од бле сак сун ца што 
де ре у уни вер зум. Или у ма лој со би, у тој сво јој ку ћи ци, у мр тву уру – ду би на гла ви. 

(од ло мак из ру ко пи са)


