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НА ЛО МА ЧИ
У не ком кри ми ћу, де тек тив ка же свом парт не ру ко ји се освр ће за ле по гу зом же ном: 

Не ма ту ни че га, при ја те љу. Ду пе, у ства ри, не по сто ји, то је са мо за де бља ни про ду же
так но гу. 

Ду ша и ду пе. Два уда ље на по ла људ ске ег зи стен ци је. Го то во је не ве ро ват но да 
сва ки чо век има и јед но и дру го. Исти ни за во љу, обич но у не рав но прав ном од но су. 
У на ше га Све ти сла ва та ко је ма ло ду ше, а та ко мно го ду пе та, знао је да ка же Ге лер, 
мо мак с ко јим сам ра ди ла у кла ди о ни ци. О Све ти сла ву Пр сту сам чу ла раз не при че, 
али ова Ге ле ро ва де фи ни ци ја ми се баш до па ла. Ефект но је опи си ва ла чо ве ка ког ни-
кад ни сам ви де ла, иа ко сам ра ди ла у јед ној из лан ца ње го вих кла ди о ни ца. Ге лер је 
био не ку го ди ну мла ђи од ме не и слу жио се ије ка ви цом, иа ко је Книн на пу стио још 
као де чак, пре го то во два де сет го ди на. Из тог до ба му је био и на ди мак, по ште но за-
ра ђен кад су Хр ва ти из ва зду ха ра ке ти ра ли кон во је из бе гли ца у ,,Олу ји“. Ево, ов дје, 
по ка зао ми је јед ном за ди жу ћи ма ји цу, још ми ту сто ји, вје ру јеш ли. Ље ка ри ка жу: 
Ми ру је, не ће мо ти га ди рат, да не шта не сје бе мо. Че сто сам га ло ви ла ка ко пре ко оде ће 
пр сти ма не све сно гла ча тај кру пан ожи љак на гру ди ма, као не ко би зар но од ли ко ва ње. 

По сао у кла ди о ни ци био ми је при вре ме но ре ше ње, сва ка ко бо ље од пе ка ре или 
тра фи ке. По сле раз го во ра с ди рек то ри ма не ко ли ко шко ла, са свим сам од у ста ла од 
тра же ња за по сле ња у про све ти. По ред свих па кло ва у ко ји ма сам би ла, тај школ ски 
пан де мо ни јум би ме до ту као. Но ве ге не ра ци је де це огле да ло су дру штва чи ја ми сао 
о бу дућ но сти не пре ба цу је пре ко су тра шњег да на. Мо ји вр шња ци, све га де це ни ју-дв е 
ста ри ји од њих, ми мла ди ста р ци ко ји су ста са ва ли у до ба де ма го ги ја до бро вољ них 
да ва ла ца ту ђе кр ви, си гур но смо им из гле да ли по пут утва ра оде ве них у из но ше не 
људ ске ко же. Ако је на ша тра ги ка у ја сној све сти да не ма мо ис ку ство жи вље ња у нор-
мал ној зе мљи, њи хо ва је те жа и ду бља, јер не зна ју ни да је та кво ис ку ство мо гу ће. 
По ра жа ва ло ме је то што сам се бе све че шће хва та ла на иви ци да из у стим оно чу ве но 
оче во: Не кад се зна ло... Би ла сам пот пу но са ма, без пла но ва, нов ца и при стој не мо гућ-
но сти да га за ра дим. Го ре ло ми је под но га ма од ду го ва пре ма адво ка ту. Стан сам већ 
би ла из да ла. По сле смр ти ро ди те ља све у ње му ио на ко ме је гу ра ло у по ти ште ност. 
Али но вац од ки ри је ни је био до во љан ни за го ли жи вот, чак ни кад сам ту го ло ти њу 
пре се ли ла у Ма лу Мо шта ни цу. Ку ћу је тре ба ло упри сто ји ти, по пра ви ти мно го то га, 
укло ни ти тра го ве де се то го ди шње за пу ште но сти. Мо ра ла сам да за ра ђу јем.

С Ге ле ром сам нај ви ше во ле ла да де лим сме ну. При ја ли су ми ње го ва не по сред ност 
и скло ност ка са мо и ро ни ји. На ро чи то ху мор. Већ пр вих да на ме је про звао Си гур ни, 
по Си гур ни Ви вер и ње ној уло зи ће ла ве хе ро и не у фил му ,,Осми пут ник 3“. Убр зо су 
мој на ди мак при хва ти ли и кла ди о ни ча ри. Ге лер је во лео тај филм. Ње му, ко ме је зло на 
вра та за ку ца ло из ком ши лу ка, си гур но се ви ше до па да ло да га при хва ти као прет њу 
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из мрач них ћу ме за да ле ких га лак си ја. Јед ном ми се по ве рио: Је бо ма тер, ка ко је то 
ме ни до бар филм. Знаш ли да с вре ме на на ври је ме са њам ка ко ово пар че ме та ла у ме
ни ра сте, да сам тру дан и да ћу да ро дим не ко ван зе маљ ско чу до, као Елен Ри пли? Али, 
као, дра го ми због то га, кон таш, ипак сам ја ње му не ка ма ма, је бо ма тер. Ге лер је био 
од оног рет ког со ја љу ди због ко јих се ве ру је у оп ста нак све та. Истин ски очу ва на ду ша 
ме ђу ду пе ти ма.

Оста ле за по сле не до жи вља ва ла сам као без лич не сма ра че, али нај го ра ва ри јан та 
био је рад с Ли ки Си ки. Ни је ме под но си ла још од оног пр вог су сре та кад сам јој ре кла 
да не мам обо ље ње и да рак не мо же да се по ве же са мном, али да гу ска с њом мо же без 
про бле ма. Иа ко смо по не кад са те про во ди ле за јед но, из бе га ва ла је да нам се укр сте 
по гле ди. С дру ге стра не, би ла је на ме тљи во ср дач на пре ма мом ци ма из кра ја, ко ји су у 
кла ди о ни ци на ла зи ли све об ли ке со ци ја ли за ци је. До ла зи ли би на ју тар њу ка фу, иа ко се 
то до га ђа ло око по дне ва, по том би на вра ћа ли иза руч ка, да ис пи та ју ком би на ци је и 
кво те, а уве че би сва ка ко би ла не ка од за ни мљи вих тек ми ко ја не мо же да се не гле да у 
ат мос фе ри ко лек ти ви те та. По вре ме ни спек та кли са свет ске спорт ске сце не оку пи ли би 
чи та ву ар ми ју ли ко ва из нај ра зли чи ти јих дру штве них сло је ва и уда ље них жи вот них 
до би, од бу бу љи ча вих адо ле сце на та до пен зи о не ра. Кла ди о ни ца је ма ли свет, са свим 
сво јим он то ло шким од ре ђе њи ма. Ла ко сам мо гла, из пу ке за ба ве, да пре по знам кул ми-
на ци је емо ци о нал них ка те го ри ја, ра ђа ње ми то ва и пред ви дљи ве ар хе тип ске обра сце 
по на ша ња уса ђе не ду бо ко у људ ску при ро ду. То је мно го ви ше од ме ста про стог су сре-
та спо р та, нов ца и сре ће. Тај свет функ ци о ни ше по за ко ни ма по кре тач ких си ла ко је 
вла да ју сва ком при ми тив ном за јед ни цом. Ко смич ки узро ци не во ља и три јум фа кри ју 
се у не до хват ним мит ским про стран стви ма из ко јих фа тум ски све тлу ца ју са зве жђа Вем-
бли, Камп Ноу, Ен филд... Схва та ње вре ме на и про ла зно сти усло вље но је ци клич ном 
ор га ни за ци јом ве ли ких ли га шких си сте ма, од јед не свет ко ви не до дру ге, из дер би ја у 
дер би. Дра ма и ри зик, на пе тост и древ на жуд ња да се у игри за бо ра ви сва тра ги ка по-
сто ја ња. И слат ка за ви сност. Као и у жи во ту. Чо век се ла ко на ву че на жи вот. 

Бо жан ства спорт ске прог но зе по сву да има ју сво је гла сни ке и про ро ке. Нај за ни-
мљи ви ји су ми би ли оп се сив ни ли ко ви чи ји се ви со ки ста тус у коц кар ској хи је рар хи-
ји осла ња на ис ку ство у ком би на то ри ци и ти по ва њу. По сле про по ве ди кла ди о нич ких 
вра че ва, за жа ре не гла ве у тран су ту ма че кли на сто пи смо ти ке та и ста ти стич ких ана-
ли за, док из над њих тре пе ре ол та ри мо ни то ра. О, да, по вре ме но би се не ко огре шио 
о кру те ко дек се, ма ле ри сао, или, ре ци мо, из ра жа вао сум њу у про ро чан ство да ће 
би ти из ик са у двој ку. Као кад је Кре зу би Пе пи, пен зи о ни са ни от прав ник во зо ва, не ре-
зон ски од и грао на Ви ља ре ал про тив Бар се. Кво та је би ла огром на. Стр пљи во че шу ћи 
длан о нео бри ја не обра зе, нај пре је одо ле вао по ру га ма, а кад се ука зао до би так, ње-
гов осмех с упе ча тљи вим ден тал ним мањ ко ви ма по тре сао је те ме ље лу триј ског уни-
вер зу ма. Ло ги ка пле ме на за љу ља ла се у ме ша ви ни за ви дљи во сти и по што ва ња. Из-
да шно по ми ло ван ру ком сре ће, Пе пи се осе тио као бож ји ми ље ник, уз диг нут из над 
стро гих за ко на зе мље и не ба, осе тио се као ко ри феј, као не ко ко по ла же пра во да, 
иа ко стар и за не мо ћао, го во ри је зи ком на го на. За то је, ко ли ко га гр ло но си, су ве ре но 
вик нуо пре ма Ли ки Си ки: Ма ла, дај чи ки ма ло пич ке! Ни је то би ло ска ред но до ба ци ва-
ње ка квим су обич но ис пу ње не ве че ри у кла ди о ни ци. И ме ни су че сто зна ли да сер-
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ви ра ју на ка рад не сек си стич ке кон струк ци је, кат ка да и вр ло ин вен тив не, као што је 
би ла она: Си гур ни, Си гур ни, у уста га гур ни. Али све се за вр ша ва ло на бе ниг ном про ста-
клу ку. Ово је би ло дру га чи је. Кре зу би Пе пи се од осе ћа ња мо ћи пре тво рио у са мо у-
ве ре но чу до ви ште. У ње го вој све сти про бу ди ло се не што па то ге но, не што што од 
иде је и вер бал ног ак та во ди ка пр ља вом за до во ље њу. 

Ли ки Си ки ни је има ла атри бу те стан дард не ле по ти це но вог до ба. Би ла је пу нач ка, 
они ска, при лич но ло ше рас по ре ђе них се ку ти ћа и крат ке па ме ти ко ја јој ни је бра ни ла 
да их ис ти че че стим су сре тљи вим осме си ма. Али уме ла је да пу ћи усне, че му су не-
сум њи во до при не ле ви ше сат не ве жбе пред огле да лом и то ком сел фи ра ња. У тре ну-
ци ма кад јој ми сли не куд од лу та ју, те усне су зна ле да се на пу ће са ме од се бе, као да 
их је за по се дао не ки фан том ски ре флекс. Осим то га, мо гла се по хва ли ти и оним на 
шта је ука зи вао њен дво дел ни на ди мак, том уни вер зал ном ана том ском вред но шћу, 
по жељ ном у свим епо ха ма чо ве чан ства. Пр ви део на дим ка, од име на Ли ди ја, до да ли 
су јој ман гу пи са мо због ри ме, баш ка ко су би ле ури мо ва не и две на бре кле пу те не 
лоп те на ње ном обе ћа ва ју ће плод ном те лу. Пре ма уоп ште ним ме ри ли ма, има ла је 
ве о ма со лид не шан се за жи вот ка кав је ве ро ват но и при жељ ки ва ла, као ти пич на при-
пад ни ца ре да про сеч них, за ка кве је би ло нај ви ше ме ста под сун цем. Али Ли ки Си ки 
је жи ве ла у вре ме су мра ка и ма гле. Пу то ка зе и ори јен ти ре у жи вот ним из бо ри ма за-
ме ни ла је не по у зда на ин ту и ци ја, а ње на тан ка па мет ни ка ко ни је успе ва ла да јој се 
ука же као са ве то да вац. Без та кве по др шке, во ља да се оства ри, да ста са у осо бу чи ји 
жи вот те че оче ки ва ним то ком, мо гла је са мо да коп ни до сла бог на зи ра ња, ка ко се 
тек на зи рао и онај ма ли те то ви ра ни нат пис на ње ном вра ту, скри вен под увек рас пу-
ште ном ко сом. Pan ta rhei. Од де во ја ка по пут ње пре би се мо гло оче ки ва ти да сво ју 
ко жу про ште па ју не ким ци та том из Ко е ља не го хе ра кли тов ском ми шљу. Јед ном сам 
чу ла ка ко ве се лом мо мач ком дру штву за сто лом у кла ди о ни ци об ја шња ва на ста нак 
сво је дис крет не те то ва же. Ми сли ла је да ће ви ше ме сеч на ве за са из ве сним Пан том 
по тра ја ти до кру ни са ња бра ком. То ли ко је у то би ла си гур на да се од лу чи ла на трај ни 
за вет на ко жи, ко ји на ви лин ском је зи ку зна чи: Пан та за у век. Док је то из го ва ра ла, 
жар ко сам по же ле ла да упо знам ње ног tat too мај сто ра, та лен то ва ног за је бан та ко ји 
се та ко су ро во игра ту ђом не у ко шћу. Али не су ђе ни Пан та је за па лио за Ита ли ју да 
во зи шле пе ре. Убр зо је пре стао и да од го ва ра на по ру ке, а Ли ки Си ки је из асор ти ма-
на ерот ских по за не по врат но из ба ци ла ону от по за ди, да но ви кан ди да ти за до жи вот-
ну љу бав не би с ње ног вра та про чи та ли не по жељ ни са др жај. Све у све му, Ли ки Си ки 
је сво јом отво ре но шћу пре ма све ту ви ше глу ми ла да се у ње му сна ла зи но што је то 
за и ста уме ла да чи ни. За то је, си ро ти ца, уме сто да по бе сни на прох тев Кре зу бог Пе-
пи ја, са мо раз ву кла уста у не си гу ран осмех, ка ко то већ чи не збу ње не осо бе. То је онај 
од брам бе ни да мар ду бо ко у на ма ко ји нас те ра да пред не во љу и му ку из не се мо жиг 
сво је људ ско сти не би смо ли их учи ни ли под но шљи ви јим. Ста ја ла је са свим за те че на, 
са тим глу пим ке зом, као да у за мр ше ном клуп ку ми сли тра жи по че так ни ти. Али кад 
је ма то ри ја рац по но вио ко ман ду и пру жио ка њој ру ку тр ља ју ћи ја го ди це пр сти ју, 
као кад се ма ну ел ним ге стом тра жи за слу же ни но вац, све по на вља ју ћи: Пи чић, пи чић, 
дај пи чић – Ли ки Си ки се рас пла ка ла. То ли ко је за цми здри ла да су јој за ма шне си се 
по ска ки ва ле од пла ча ис кре ки да ног је ца ји ма.
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У фил мо ви ма то из гле да јед но став но, али ни је ла ко раз би ти фла шу о људ ску гла ву. 
Ме ни је по шло за ру ком тек из тре ћег по ку ша ја, ма да је Кре зу би Пе пи већ по сле пр вог 
уда р ца окре нуо бе о ња че на о пач ке. Ср ча је ри ко ше ти ра ла на све стра не и тек по што 
се по след ња кр хо ти на сми ри ла на по ду, не ко је ус пео да про це ди: Леб ти је бем! Ма-
то ри се по пут вре ће стро ва лио на сто. Цр на гу ста крв на та па ла је хр пу згу жва них 
ти ке та. Ка тар за пу бли ци увек ши ром отво ри очи. Кла ди о ни чар ски жи ваљ по де лио се 
на оне ко ји бу ље у рас цо па ну ло ба њу и оне по гле дом за ку ца не за ме не. Мо ра да сам 
из гле да ла за стра шу ју ће. Ис пу ни ло ме је осе ћа ње мо ћи. Ни је би ло гри же са ве сти, ни-
је би ло стра ха. Ли ки Си ки је отр ча ла да по вра ти. Чу ла сам ка ко ри гља у то а ле ту. Не ко 
је звао хит ну. Не се ћам се ча са кад сам ис тр ча ла на по ље, али пам тим да сам тр ча ла 
низ ули цу, по том дуж бу ле ва ра, па кроз бло ко ве и пре ко деч јих игра ли шта, не за у ста-
вља ју ћи се. Тр ча ла сам не да од не че га по бег нем, већ да не куд стиг нем, ма да ни сам 
зна ла где је то ме сто. Удру же ни си лом не ја сног на го на, те ло и ум су би ли на истом 
за дат ку. Би ло је то тр ча ње као на чин по сто ја ња. Тр ча ње да се бу де. Не знам ко ли ко 
ду го је тра ја ло. За зво нио ми је те ле фон у џе пу. Мо је те ло је ста ло, али по му ће не ми сли 
су и да ље ди вља ле. По гле да ла сам дис плеј. Ге лер. Го во рио је уз бу ђе но, али ти хо. Си
гур ни, ђе си, је бо ма тер, Све ти слав че ка ов дје да те ви ди! Ста ја ла сам је два ди шу ћи. 
Град је на ста вио да се кре ће. Чу ла сам сво је ср це. Ту кло је као да тра жи из лаз из ка ве-
за ре ба ра.

* * *

По сто ји не што што ме по себ но ин три ги ра у овом ма лом грч ком ка ве зу. Не твр до 
др ве но око чво ра на но га ру сто ли це, ни ти ма ли при зор ви со ко над кре ве том. Не чак 
ни ла ко ми сле ност с ко јом се упу штам у ви ше знач ну за вод нич ку игру с Ан ге ло сом. 
Мо ју на ро чи ту зна ти же љу за по се да нат пис на грч ком, де сно од чу чав ца, тик уз ма ли 
ме тал ни уми ва о ник. Γνώθι Σεαυτόν. При вла чи ме не то ли ко због са мог са др жа ја ци та та, 
ко ли ко због ње го ве по зи ци је на зи ду. Очи то је био за бе ле жен у тре ну ци ма док се та-
јан стве ни за пи сни чар ко ри стио чу ча ва цем. Је ди но из тог по ло жа ја мо гао је да на пи-
ше зна ме ни то ге сло на том ме сту. Ан то ло ги ја по ру ка ко је сам нај че шће сре та ла по 
ра зним то а ле ти ма за хва та ла је ши рок из бор те ма, од из ве шта ја о ду жи ни алат ке и 
по зи ва на не за бо ра ван секс, до на ви јач ких и на ци о на ли стич ких па ро ла. На и ћи у та-
квом про сто ру на мо то из Делф ског про ро чи шта зна чи же сто ко ис па да ње из кру га 
оче ки ва не по е ти ке. На ро чи то ако се узме у об зир да га је на шкра бао не ко док је срао. 
Мо гло би се ре ћи да ми сао упо знај се бе де лу је по до ста са мо кри тич ки у ча су те ле сног 
пра жње ња. Пе си ми зам по чи ње оног мо мен та ка да вр ши лац чи на по же ли да ту ми сао 
пре ве де и у пи са ни траг. Мо ра ла бих да пи там Ан ге ло са сме шта ју ли у ову ће ли ју ис-
кљу чи во же не. Ако је та ко, во ле ла бих да са знам ко је би ла ова не срећ ни ца. Же на 
ко ја ци ти ра док се олак ша ва. Је ли то уче на ми грант ки ња ко ја се огре ши ла о про то-
ко ле за ин тер на ци ју? Оја ђе на се о ска учи те љи ца са уби ством му жа на ду ши? Под во-
да чи ца и ди лер ка на ву че на на ан тич ку му др ост? Оста је ми са мо да на га ђам. А то ни је 
те шко – имам још је дан дуг за твор ски дан пред со бом. Још је дан дан у ни зу оних као 
ство ре них за упо зна ва ње се бе. А са мо спо зна ја је ужа сно до сад на ствар. Као чи та ње 
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ви ше пу та про чи та не књи ге за ко ју сви твр де да је од лич на, али те би не иде од ру ке 
да от кри јеш за што. Млад си, сум њи чав пре ма сво јим ме ри ли ма, и из но ва је бе со муч-
но чи таш тра же ћи дра гуљ ко ји су дру ги већ на шли. Не же лиш да ис пад неш глуп. То 
ми се де си ло са Ко е љо вим Ал хе ми ча рем. Има ла сам ше сна ест го ди на ка да сам тај 
ро ман про чи та ла пр ви пут, на на го вор дру га ри це из оде ље ња. При па да ла је кру гу 
узо р них уче ни ца чи ји су вред но сни ста во ви сма тра ни за не сум њи ве. Та кве су ро ђе не 
да бу ду ми ље ни це фа ми ли је и про сеч ног про фе со р ског ка дра. Ишла је на ча со ве кла-
ви ра, на пре до ва ла у аи ки ду, учи ла фран цу ски и по ха ђа ла ори га ми курс. Не де љом је 
пе ва ла у цр кве ном хо ру. Кад по ста нем ле кар, не ћу да бу дем фахиди от, по ве ри ла ми 
се јед ном. Ни сам има ла ср ца да јој ка жем ко ли ко ме је Ал хе ми чар оста вио рав но ду-
шном. Мој ути сак је био да сам про чи та ла две ста стра ни ца ду гач ко упут ство, ко је би 
мо гло да но си на слов: Ка ко де бил да от кри је чи та лач ку ра дост. Ус пут, иа ко сам на у-
че на да о љу ди ма не су дим по њи хо вом из гле ду, фо то гра фи ја ау то ра на ко ри ца ма 
би ла ми је ја ко од бој на. Имао је из раз ли ца ро штиљ џи је, от пор ног на гри жу са ве сти 
што пље ска ви це пра ви од ке ре ћег ме са.

Исто та ко ме је од би ја ла и те о зо фи ја. И знам да је да ри ва њем ро ман си ра не би о-
гра фи је Хе ле не Бла вац ке Ни ко дим, у ства ри, хтео да ме пре ко ри. Же лео је на тај на чин 
да ми по ру чи ко ли ко је по го ђен због мо је од лу ке да се пре се лим у је бе ну Ма лу Мо-
шта ни цу, у тај ћор со как где је све та ко сва ко днев но да жи вот гу би сми сао, осим за оне 
ко ји ма је сми сао у сва ко днев ном. Мо гу да схва тим за што је Ни ко ди ма при вла чи ла 
ми сти ка. Ње го ву по ву че ност вр ло ра но сам схва ти ла као ми ми кри ју за нео бич но жив 
и ра до знао дух. Онај исти део тем пе ра мен та ко ји му је у чи ње нич ном све ту од ре ђи вао 
осо би не хе ро ја ган ди јев ске не на сил но сти, у ње го вом уну тра шњем вла да њу по кре тао 
је ло мо ве и сти хи је, нео б у зда ну ме ша ви ну те жње за от кри ва њем се бе и на го на за 
са мо по ни ште њем. Ни ко ди мов жи вот био је цар ство ам би ва лен ци је. Дру же ћи се го-
ди на ма с њим, на у чи ла сам, ко ли ко год ме то нер ви ра ло, да је по вра так у чи ње ни цу 
на чин да чо век от ку пи се бе од се бе. Ни ко дим је тај тр го вач ки по сту пак оба вљао сва-
ко днев но. До вољ но је би ло оних не ко ли ко од ла за ка код ње го вих, у тај бо го у год ни 
стан, за гу шљив од та мја на и ти хе ли тур гиј ске му зи ке, па да то раз у мем. Мо гла сам 
са мо да слу тим ко ли ко је на пор но фор ми ра ти сво ју лич ност гла ве ис пу ње не ми сли ма 
ко је кр ста ре кроз ум као мо рал не па тр о ле. Ле по та ње го вог про те ста огле да ла се у 
при вид ном при ста ја њу на за цр тан жи вот. Са вр ше но ма ски ра на по бу на, окре ну та ка 
уну тра, на кин ђу ре на фа са да дво р ца иза чи јих зи до ва ра сту гу би ли шта и бе сни ку га. 
Исто ри ја мо је по ро ди це би ла је шкри ња ли ше на тај ни. На су прот то ме, ње гов по ро-
дич ни ам би јент по зи вао је на иди лу у та јан ству, иа ко се све сво ди ло на рит мич но 
по на вља ње по тро ше них оп се на. Си гур на сам да је го спо ђа Ве ра, по спре ма ју ћи по-
вре ме но ма ли пан де мо ни јум ње го ве со бе, би ла сле па за сав тај па клен ски де кор. 
Го ди не бри жљи во гра ђе них пред ста ва о си ну је дин цу чи ни ле су да ви ди са мо оно што 
же ли. Њен ум јед но став но ни је про из во дио вр сту све тла под ко јим би пра ва при ро да 
ње ног си на би ла очи та. Ни ко дим је био пе тља на уже ту јед но лич ја. Крат ка би о гра фи-
ја обе ле же на кон тра сти ма. Ка знио ме је овом књи гом, по јед но ста вље ном при чом о 
же ни ко ја оби ја пра го ве све та да би про на шла кључ ри зни це у се би. Ли стам је ка ко 
би он жи вео у мом гне ву што га ви ше не ма. На мер но сам спо ра у том по слу, сва ком 
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про чи та ном ре че ни цом при бли жа вам га но вом не стан ку. Али, ако већ тре ба да не-
ста не за у век, он да је нај бо ље да то бу де ов де, у овој ће ли ји. Она је мој ом фа лос. Па-
ра док сал но сре ди ште све та. Ме сто на ком све не ста је да се по но во ро ди, тач ка ода кле 
ћу сти ћи сву да, а да се не по мак нем. Као што се из ме не не ми че мо ја пра зни на, иа ко 
на пре ду је и пре ра ста ме. Уну тра сам, у њој. И чи там. Књи гу. Чи там ко ри сте ћи је исто-
вре ме но као те ра ли цу за му ве. Пред ви дљи ве су, уред но до ле ћу из угла укра ше ног 
ге слом Γνώθι Σεαυτόν.

* * *

Мо же ли сре ћа да ста ри? Да бу де де мент на ста ри ца што ве зу са све том одр жа ва 
спо рим по кре том ко јим те ра му ве од свог ли ца? Или да крај хлад не ве че ре ли ста ал бум 
сво јих ту жних ао ри ста док на по љу па да снег? Има ли у ње ном за ма гље ном уму јед на 
ма ла ста за што не во ди ни ку да, као и све ста зе у обез љу ђе ном све ту...

Не чи не вас нер во зном ове му ве? Не ки љу ди су мај сто ри да на пра ве функ ци о нал ну 
ди гре си ју. Та кав је Сте фан. Већ по сле де се так ми ну та раз го во ра на пра вио их је не ко-
ли ко, али та ко да нас је стран пу ти ца у раз го во ру увек вра ћа ла на кључ ну те му. Ми сли
те на му ве у тек сту? – пи та ла сам. Не, ре као је, ми слим на му ве у ва зду ху. Овог ле та су 
по себ но на пад не. Прет по ста вљао сам да их је у пре сто ни ци ма ње, јер ва здух ко ји ви 
ди ше те ни је ни шта бо љи од ин сек ти ци да, али из гле да да им то не сме та. Уо ста лом, 
ов де је из ра же на кон цен тра ци ја оно га на шта му ве ра до иду. На сме ја ла сам се са мо 
за то што ми је би ло ја сно да то оче ку је. Љу ди из уну тра шњо сти че сто не гу ју не ку ко-
мич ну и под лу од бој ност пре ма Бе о гра ду, иа ко се до се ља ва ју не сма ње ним тем пом. 
Пре у ве ли ча ва ју му ма не ко је, ка да по ста ну Бе о гра ђа ни, ис ти чу као пред но сти. Си тан 
про вин ци јал ни нар ци си зам по кре нут уве ре њем о не до вољ но при ме ће ној соп стве ној 
вред но сти. У сту дент ском жи во ту сре та ла сам де вој ке ко је су до шав ши на фа кул тет 
осва ја ле све оне сло бо де не до ступ не им у род ном кра ју. Тај став ,,мо је ду пе и си се 
ни су за ма ли град“ во дио их је кроз слат ки про ми ску и тет као кроз зе мљу оро че них 
чу да. Исти ни за во љу, овај град је по след њих го ди на по стао соп стве на ка ри ка ту ра. 
Осво ји ли су га ску че ни умо ви што би да оста ве свој па ту ља сти по га ни траг на не че му 
ве ли ком. Као му зеј ска му ва ко ја се по се ре на Да ви да.

Сте фан је уред ник углед ног књи жев ног ма га зи на и ма ле из да вач ке ку ће, по зна те 
по об ја вљи ва њу пе снич ких књи га. По е зи ју већ де це ни ја ма го то во ни ко не об ја вљу је. 
Књи ге пе са ма цир ку ли шу као тр жи шна иле га ла. По сле га ше ња не ка да шњих ве ли ких 
из да ва ча из злат ног до ба со ци ја ли зма, са мо су још рет ки ен ту зи ја сти има ли шта да 
тра же у том по слу. Та ко ми је овај чо век го во рио. Све у ње го вој по зи и по на ша њу ука-
зи ва ло је на то да пот хра њу је ве ру у по себ ност сво је ми си је. Мо гла сам у та квом ста-
ву да на зрем по ма ло на стра ну си гур ност у то да је зна чај по сла ко ји оба вља не са гле-
див из са да шњег тре нут ка. Ум за ба вљен та квом иде јом мо ра да се осе ћа ве о ма све-
ча но. Ка ко је раз го вор од ми цао, ра сла је и мо ја сум ња да сам по гре ши ла ша љу ћи 
сво је тек сто ве на адре су ре дак ци је. На јед ном ми се учи ни ло ка ко у то ме не ма ни ка квог 
сми сла. По пу сти ла сам пред ис ку ше њем ства ра лач ког ег зи би ци о ни зма. Мој хи по те-
тич ки чи та лац мо рао би би ти не ко ужа сно бес по слен и де ка ден тан. Док је Сте фан 
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про вла чио раз го вор кроз Сци лу и Ха риб ду до сад них те ма, пре ко ре ва ла сам се бе због 
си ту а ци је у ко ју ме је до ве ла та шти на. Де фи ни тив но ни је тре ба ло да ша љем ру ко пис. 
По сле не ко ли ко раз ме ње них меј ло ва, ин то ни ра них је зи ком по слов не кру то сти, тра-
жио ми је број те ле фо на. За слу чај да се за тек не у Бе о гра ду. И за те као се. Ко још тра жи 
број те ле фо на та квим по во дом? То су чи ни ли углав ном они ко ји су има ли на ме ру да 
ме по ва ле. Овај ни је де ло вао та ко. Био је сав по сло ви чан и де ли ка тан. При јат но оба-
зрив. Ве ро ват но је бе у бе лим ру ка ви ца ма. Све што се мо гло учи ни ти би ло је да са че-
кам крај овог бе сми сле ног са стан ка. А он да је Сте фан ре као: Сви ђа ми се на слов ру ко
пи са. Сре ћа је ста ри при пи ти фи ло зоф из кра ја. По се ду је не ку про во ка тив ну на ив ност. 
Ту је за стао. Ни ма ло ми се ни је до па ло што је упо тре био реч на ив ност. Ма ма ти је 
на ив на, мај му не, по ми слих, али уз осмех. А оста ло, шта ми сли те о оста лом? – пи та-
ла сам, све сна да зву чим као не стр пљи ва ма ту рант ки ња. Не знат но је ис ту рио до њу 
усну и по че шао че ло. То сам мо гла да пре ве дем као: па, до бро је, чак вр ло до бро. Исто 
та ко мо гло је да зна чи: то што ви пи ше те је ке ња ње ја зав ца. Али ни је ре као ни јед но 
ни дру го. Уме сто то га, опет је на пра вио ма лу ди гре си ју. Зна те, по чео је, ве ћи на Бе о
гра ђа на па ти од не ке вр сте пре сто нич ког ау ти зма. Да нас се јед на но ви нар ка про сто 
за пре па сти ла кад сам јој по ме нуо да оче ку јем на док на ду за пут не тро шко ве. Ни сам 
зна ла шта да му од го во рим на то. По ми сли ла сам ка ко ме овај чо век је бе у мо зак. До-
шло ми је би ло да ка жем: Ај де, ва ди те бе ле ру ка ви це па да зна мо на че му смо. Али он 
је из но ва за вр тео при чу ка глав ном то ку. За што не ко ри сти те стих? За то што не 
знам да ли је то уоп ште по е зи ја, од го во ри ла сам и истог ча са се за пи та ла је сам ли 
про су ла глу пост. Ни је ми се сви ђа ло што ме овај чо век чи ни та ко не си гур ном. Ако сам 
у не че му до бра, то је нај пре спо соб ност да очу вам са мо по у зда ње, или ма кар да глу-
мим да га имам. По е зи ја је све, али све ни је по е зи ја, ка зао је, то ли ко си гу ран у из ре че но 
да сам по ве ро ва ла ка ко је то не ки ва жан ци тат и да би тре ба ло да знам чи ји. По том је 
на ста вио сво је све ча но сло во, као да пред со бом има мно го ва жни ју пу бли ку од ме не: 
С вре ме на на вре ме, по е зи ји тре ба ма ло про ве тра ва ња. Про зо ра је до вољ но, али ма ло 
је оних ко ји уме ју да их отво ре. Ве ћи на њих са мо дув ка ју глу ме ћи про ма ју. То мо жда мо же 
да охла ди су пу, али не и да уне се све жи ну у про сто ре пе сни штва.

Ка кав на ду вен ко, по ми сли ла сам; си гур но за се бе ми сли да је од оних ко ји су ве ре-
но отва ра ју про зо ре. Мо но лог је за вр шио још јед ном по хва лом на сло ву мог ру ко пи са. 
То ме је на ве ло да по ми слим ка ко да ље од то га ни је ни про чи тао. За што је Ва ша сре
ћа ста ра? – за гле дао се у ме не. На тас ње го ве зна ти же ље уме сто од го во ра спу сти ла 
сам пи та ње: А шта је за Вас ста рост? Ре а го вао је спрем но, као да га пред то пи та ње 
из во де сва ко днев но: За ме не је ста рост кад дла ке поч ну да ме ња ју ме сто ни ца ња на 
те лу. Све их је ма ње та мо где тре ба да ра сту, а ре дов но бу ја ју у обла сти ма где их ни
ка ко не би смо же ле ли. По гле дај те, на при мер, мо је уши, ре као је и по сег нуо за њи ма. Е, 
а што не би смо пре шли на ,,ти“, на до ве зао се не ка ко ср дач но, што је до не кле има ло 
сми сла ако се узме у об зир да је раз го вор скре нуо ка те ми ,,дла ка ве уши“. Во лим да 
за о би ђем кон вен ци је кад год је то мо гу ће, прав дао је свој пред лог. До бро, он да – шта 
ми слиш о оста лом? – би ла сам упо р на. Мер као ме је као да про це њу је сме ли да ка же 
шта за и ста ми сли. Ми слим да би тре ба ло да пи шеш про зу. Не ка жем то с на ме ром да 
де ран жи рам твој ли те рар ни дар. На про тив. Јед но став но ми се чи ни да је тво ја сре ћа 
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у про зи, ма кар би ла и ,,ста ра“. Ми слим, сре ћа – не про за, до дао је, под гре ва ју ћи ша љив 
тон. До бро, по ми сли ла сам, про на шао је при сто јан на чин да ми са оп шти да сам на 
кри вом пу ту. Још је дан гу ру. До шла сам на са ста нак с уред ни ком, а до че као ме је са-
мо у ки пси хи ја тар. Мо гућ ност да у раз го во ру по ста нем гру ба от кло нио је звуч ни сиг-
нал за при мље ну по ру ку. Би ла је од Ду чеа. Крат ка и до зи ва ју ћа: По сао оба вљен. Прах 
пра ху, пе пео пе пе лу.

Мо рам да кре нем, ре кла сам. Сте фан се про ме шко љио на сто ли ци. Оста ви ћеш ме 
да сам по пи јем још јед но пи во? То је по ма ло су ро во. Чак се и по тру дио да зву чи ин фе-
ри ор но. Знам, је би га, за вр ши ћу на ло ма чи, ре кла сам. Ло ма ча. Чим сам је из го во ри ла, 
та реч се за вр те ла у мо јој све сти као на ве се љу рас по ја са ни гост, то ли ко на љо скан да 
ви ше и не зна шта је по вод го збе. Спу шта ло се ве че, има ла сам раз лог за жур бу, али 
ни сам мо гла да не при ме тим ка ко се не бо жа ри над кро во ви ма. Низ ули цу су тр ча ла 
де ца пу ште на из шко ле. Њи хо ва ли ца и ко се ли за ли су по след њи је зи ци сун че ве све-
тло сти на за ла ску. Ва тра ле по обо ји ли ца, на ро чи то деч ја. Али мај ке им дла но ви ма 
за кла ња ју очи, јер то ни је сјај сун че вог то ну ћа, не го спа љу ју ве шти цу. Трг је пун и чу ју 
се по ви ци за ба вље не го ми ле. Го ри ве шти ца. Го ри. На ло ма чи.

(Фраг мен ти из ро ма на у на ста ја њу)


