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НА ША ГО СПА ОД СВЕ ТЕ СМР ТИ
I

Бу дан у Kанкуну

Са њао сам ка ко сам, на сво јој или не чи јој ту ђој са мр ти, не ко ме обе ћао ка ко ћу јед-
ном, кад ки ше про ђу и ла ки обла ци по пут гла гол ских рад њи при ти сну крип тич не ре че-
ни це раз ли ста но га др ве ћа, умје сто у Kомалу, под сва ку ци је ну и не из о став но по ћи у 
Kанкун. За вјет је био из ре чен у гр чу, и с не из мјер ним сам олак ша њем до че као тре ну так 
кад је тај сна жни, ни је ми ми шић ни не мир – мој или не чи ји ту ђи – као ру ком од ни је ла 
још пот пу ни ја, ума ло ње жна ти ши на смр ти. Твр дим: сви да ни то га што нас је на пу стио 
не би до ста ја ли да се до стој но опи ше ужас Kанкуна, мр твог гра да. И та је ши ри на, бес-
при зор на по ља на глу по сти, ста кла и сно ва, сна тре ња о то ме да се бар на час бу де не тко 
тко ни си, об у чен у ку па ће га ће и смеђ; не пре глед на је и ла жна про те жност тог хлад ног 
ужа са буб ња ла у мо јим сље по оч ни ца ма кад ме из мо ре пре ну ла оба ви јест упу ће на без 
ика кве сум ње на ма: пут ни ци ма на ле ту за Kанкун, згу жва ним у бо ин гу ни ско бу џет ног 
при је во зни ка. Иа ко је би ла тек сре ди на си јеч ња, ре жње ви вре лог зра ка ус пи ња ли су се 
из пи је ска и ас фал та му те ћи ат мос фе ру, пре ла ма ју ћи зра ке по сљед њег сун ца, чи не ћи 
при зор при том не згод но ру жи ча стим. Под тр бу хом ле тје ли це сте ра ле су се ти је сне, 
ужа ре не ли је хе ре зор та, апарт ман ских на се ља, ма са жних и пе ди ке р ских са ло на, те 
пла жних и кров них ба ро ва, ис пре си је ца не ве р ти ка ла ма хо те ла чи ји су про зо ри, про-
ду жу ју ћи га и на из глед бес крај но умна жа ју ћи, та ко ђер од ра жа ва ли до сад ни за ла зак. 
По же лио сам ча шу во де, али је ни је би ло. По же лио сам исто га ча са по нов но усну ти. 

Он дје, ду бо ко у по за ди ни, у ди је лу гра да из ко јег по ла зе ау то бу си ко ји ма се одав-
де бје жи и из ко јег се оце ан и ње го ве на пла ви не чи не нео пи си во стра ним, ста јао сам 
осло њен о ре цеп циј ски стол и раз го ва рао с Инес. При је ње, по зна вао сам у жи во ту 
тек дви је. Пр ва, у чи јој је пу ти сва ка ко би ло не че га ци ган ског, не чег што ме не ком не-
до ку чи вом ма ги јом још у нај ра ни јем дје тињ ству спр је ча ва ло да јој го во рим „не“, иш-
че зла је из мо је сва ко дне ви це при је не го сам био на вр шио се дам, и ота да сам је су-
сре тао спо ра дич но, да би на по сљет ку на њу го то во по све за бо ра вио. Дру га је би ла и 
још уви јек јест она Де се та му за, Мек сич ки фе никс; пје снич ка ри јеч ова пло ће на у пе-
ро ла ком, ку жном ти је лу Сор Ху а не Инес де ла Kруз, нај љеп ше кће ри ба ро ка, ба ро ка 
у чи јој су шти ни ле жи та ко ђер не што са свим очи то ци ган ско. Из ме ђу ме не и Инес, 
ре цеп ци о нар ке свра ти шта ко је ми ри ше на кло ро форм и стје ни це, ле гла је буд ност 
кон ти не на та, јед на не по сто је ћа ноћ ко ја жу ља као ка мен у ци пе ли и исто вре ме но 
при вла чи по пут маг не та. Из ку хи ње је, ма ски ра но у ми рис ка ве и та ко са, до пи ра ло 
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обе ћа ње бу дућ но сти, док је са да шњост, оно што још ни је по све при сво јио хр ђа ви 
шкри пац про шлог, не по бит но но си ло зно јан и не до хва тљив ми рис Инес. 

По то ња, мо ја ствар на Инес, о све му је мо гла ре ћи ма ло и ни шта. Ни ка да ни је би ла 
у Kомали ни ти је же ље ла та мо пу то ва ти. Чак ни на кон што се ро ђак Ра мон, на прет про-
шли Día de la Constitución, он дје оже нио. „Али за не ко шкр то ко мал ско ђу бре, шкр то 
ка ко је ди но ко ма ља ни, код ко јих са мо же ге, ко за и ка ме на има у из о би љу, уми ју би ти“, 
го во ри, па би му, ба рем што се ње ти че, бо ље би ло да је остао ов дје, на ру бу Ју ка та на 
и сви је та, ку ћи са сво јом мај ком. При бли жа ва ло се већ под не, сун це у зе ни ту љу шти ло 
је слој по слој све бље ђе жбу ке, а све при сут на је сна жна, бје ља и бје ља свје тлост чи-
ни ла сва ку иде ју сна оби је сном. Kупио сам при мје рак La Crónica de Hoy, ма ра ми цом 
отро зној с че ла и у по лу шап ту по но вио по сљед ње што ми је ре кла Инес: „За бо ра ви ту 
глу пу Kомалу, он дје се ро ђа ци же не, ка жу да од то га љу ди ма он дје зна де на ра сти реп.“ 

Укр цао сам се у цр ве ни АДО ау то бус, ко ји во зи за Ту лум. 

По мр чи на у Ту лу му

Не ка мје ста за у да ра ју на не сре ћу. Не ке не сре ће, ме ђу тим, са свим си гур но на се би, 
као на ко жу ути снут жиг, но се ја сан воњ мје ста, воњ ко ји је го то во мо гу ће ви дје ти. Има 
и оних чи је рас цва ло тру пло ши ри око се бе би ло за ба ве, по ша сти ко ја при ти шће чо-
вје чан ство фин ги ра ју ћи и ина че упит ну, у ра зно ра зним ме ди цин ским при руч ни ци ма 
де ми сти фи ци ра ну но и да ље не у хва тљи ву ква ли те ту по зна ту као жи вот. Ни је ри јет кост 
да по је ди не гра до ве и гра ди ће, на по се оне чи ју ноћ при би је ну на не бо др же за ко ви-
це рас по ре ђе не у об ли ку са зви је жђа Ју жни криж, ода је ми рис са чи њен од ком би на-
ци је спо ме ну тих ка те го ри ја, у свим мо гу ћим мје ша ви на ма и омје ри ма, по не кад чак и 
ра сло је ним у вре ме ну; упу ћу ју ћи на не ко не ствар но при је, док ми рис сâм, сво јим 
сна жним бе са ним ру ка ма, на лик по лу дје лом те ле гра фи сту от ку ца ва оно из вје сно ка
сни је, по сли је. Ту лум је, не по треб но је под ву ћи, очи то био од та квих.

У гра дић у са ве зној др жа ви Kинтана Ро, је дан од по сљед њих ко је су по ди гле па, 
го ње не го ру ћим ма чем Ху а на Ди ја са од Се ви ље, злог би је лог бо га уз дрх та лог од ру ма 
и зла та, за тим јед на ко та ко бр зо на пу сти ле Ма је, сти гао сам цр ве ним ау то бу сом за 170 
пе зо са, у ко јем је сви ра ла кан сон ран че ра. Па пер јаст, мек, а ипак про до ран глас Вин-
чен теа Фер нан де са Го ме са, кра ља ран чер ске му зи ке по зна ти јег под на дим ком Чен те, 
из ви рао је ис под цр ног, као кре мом за ци пе ле из ву че ног бр ка, од би ја ју ћи се у опа ком 
ри ко ше ту о сли ке све та ца за ли је пље не на шо фер шајб ни; кру же ћи, на лик пи ја ном ви-
ску, око го ло га спа си те ље вог ти је ла ко је се у кон цен трич ним кру го ви ма уви ја ло око 
оси ре тро ви зо ра, оче шао се за тим о бри љан ти ном ули је пље ну ко ко ти цу во за ча, да би 
се, ко нач но, по пут срет но за лу та лог мет ка сми рио у шкри пу та вим вра ти ма ста ни це. 
Вра та су во ди ла рав но на Аве ни ду Ту лум, ули цу ко ја као да је ис па ла из не ког фил ма о 
Ди вљем за па ду, са мо мно го ша ре ни јем и за пра во по све пи то мом. Отво рио сам прет-
по сљед њу стра ни цу но ви на и по гле дом по тра жио прог но зу: жар ко жу то, ма сно оти-
сну то ма ле но сун це по кла па ло се у пот пу но сти с оним не бе ским. Kалендар мје се че вих 
ми је на на ја вљи вао је ме ђу тим, још исте но ћи, пот пу ну и нео по зи ву по мр чи ну.
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Град Ма ја, по ља на ру шев них па ла ча, хра мо ва чи јим су сту ба ма те кли по то ци вре ле 
кр ви и нео пи си вих ку ћа на обо ду да на шњег гра да, био је та ко ђер мр тви град, али на 
је дан са свим дру га чи ји, мно го до слов ни ји на чин. Ипак је у ње му и да ље жи вио вје тар 
у кро шња ма пал ми, и на род игу а на је, мир но као да ср че ка ву у кан ти ни на Kаље Мер-
ку ри ју или ше ће пар ком Дос аквас, на че лу са сво јим игу ма ни ма сто ло вао у ср цу при-
че о јед ној про па сти. Ту рист ки ње из Ба вар ске спр же них ле ђа ли ста ле су ви кенд-ро ма-
не и тун ка ле кри шке зе ле ног ман га у сол, а ме га лит ски се ка ме ни бло ко ви под ба том 
сун ца мр ви ли у нео че ки ван, по све ка то лич ки прах. Храм фре ски остао ми је за ле ђи ма, 
док су се очи, му ће не су ви шком свје тла, при ви ка ва ле екс це су оце а на. Раз о дје нуо сам 
се, јер се у бли зи ни смр ти бо ље за те ћи гол, и за ро нио под тир ки зну по вр ши ну. 

До ље су, у ње жној ду би ни, пли ва ле џи нов ске ра же, ша ре не ри бе и кор ња че ро ђе не у 
ври је ме мог оца; сва ка ко у јед но срет ни је, кор ња ча ма као и љу ди ма на кло ње ни је, ври је-
ме. Гра ци о зно ги ба ње ра же под сје ћа ло је, осим на окре те и пи ру е те ле те ће га Ни жин ског 
у По све ће њу про ље ћа или По сли је по дне ву јед ног фа у на, на по ла га не, ко тр ља ју ће сти хо ве 
Ба тле ра Јеј тса за чи ње не с не што до бр о га строг Гон го ре: „Ме ђу школ ском дје цом“ ко ју, 
мо гу ће фа тал но, за мрач ним углом су сре ћу и со до ми зи ра ју без вре ме не Са мо ће. У под-
тек сту је дрх тао да шак ми сти ке Ан ге лу са Си ле си ју са. Кор ња че су се кроз пла вет ни ло 
кре та ле ма ње стра шно, слич ни је че тве ро такт ном мо то ру ко ји по ла ко по ср ће. Њи хо во 
те ле граф ско цуп ка ње при зи ва ло је сти хо ве по штан ског слу жбе ни ка Ау гу ста Штра ма, 
су че ље не с јед на ко крат ким, иа ко мно го ап стракт ни јим По пи ним опи си ма жи во ти ња. 
Сва кој кор ња чи и сва кој ра жи дао сам име Пе дро, по свом оцу ко јег сам ду го тра жио. 

Кад сам из ро нио, ве чер је већ би ла ту. Још уви јек жив, жут ко тач мје се ца освје тља-
вао је тру леж Ту лу ма, и на ње га су ла ја ли улич ни пси. У ба ру „Апе љи до“ на ру чио сам 
ду пли Pelotón de la Mu er te и мла ку Вик то ри ју, и го то во од мах за тим још је дан ме скал 
и још Вик то ри је. На не бу се, са свим очи то, од и гра ва ла по бу на из вор не но ћи, но ћи у 
ко јој свје тло гу би и оно по сљед ње опи пљи во упо ри ште, уста нак та ме ко ја ће, овај пут 
те же на о ру жа на, јед ном си гур но до ћи. Пе даљ по пе даљ по бје ђи ва ла је цр на сје на 
пла не те, док по сред ту лум ског не ба, на лик угље ној ја бу ци, ни је ви сио тек ре а ли стич-
ки, овал но уо кви рен пор трет бу дућ но сти. „Да бар по сто ји лифт да се она мо поп не мо! 
Мје сец је по диј на ко јем тра па ви, из гу бље ни пје сни ци Еу ро пе по ку ша ва ју пле са ти 
сал су!“, ре кла је Ло те, Ни зо зем ка с вол ци ма око гле жње ва, по цуп ку ју ћи уз так то ве 
тех на. „Иде мо!“, ре кла је без раз ми шља ња, не слу те ћи да по мр чи на по ста је стал на, 
да, ова ко или она ко, сва ки лифт на кра ју во зи за гу би ли ште. 

Па лен ке, и жив и мр тав

О се би сам, иа ко сам се, ра зу мљи во, су сре тао раз мјер но че сто, мо гао ре ћи ма ло и 
ни шта. Све то ста не у је дан мр ша ви па сус: био сам бра дат и ће лав чо вјек на пра гу 
сво је три де сет и пе те го ди не, по ма ло грч ког но са, ви сок и ло шег слу ха, ри је шен да 
пи ше и да се што је то мо гу ће те ме љи ти је ис ко ри је ни; да – при че му је син таг му ко ја 
сли је ди по треб но узе ти по све и ра ди кал но иде о ло шки – на пу сти свој дом и сво је по-
че ло. Одје вен сам био у крат ке тра пе ри це, те ни си це чи ји је пра мац бу шио но кат на чет 
по од ма клом гљи вич ном ин фек ци јом и ко шу љу од не што свје тли јег тра пе ра око ва ну 
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се де фа стим пу це ти ма, чи је сам ина че ви со ко под вр ну те ру ка ве, сми чу ћи исто вре ме-
но ла жне реј бан на о ча ле су ви ше там них ста ка ла, од вр тао с при бли жа ва њем вар љи-
ве мек сич ке но ћи. Био сам ги здав и у вла сти по не ког по ро ка или стра сти, о че му је за 
са да бо ље шу тје ти. Згу жван од два на е сто сат не во жње ау то бу сом и ли шен би ло ко је 
од ми сли, та кав сам сти гао у Па лен ке. 

Ни је још би ло сва ну ло, и во де ни жиг мје се ца био је још уви јек ви дљив у за то пред-
ви ђе но ме углу не ба. За по сле ник ко ло дво р ског ки о ска си пао је под бол нич ки нео н ским 
свје тлом у мој аме ри ка но аме рич ку до зу ше ће ра, док су се ри јет ки пут ни ци ку три ли 
у пла стич ним сто ли ца ма или мје се ча ри ли по гле да при ко ва ног уз ди ги тал ни дис плеј. 
Сан још ни је био по све за вр шио, и са свим из вје сно ни је још би ло по че ло ври је ме буд-
но сти. „Ето“, ре кох сам се би, а да ни сам био си гу ран на што се точ но то „ето“ од но си. 
„Ето“, по но вио сам се би у бра ду, јер сам очи то био је дан од оних пре пла ше них, од 
бо га на пу ште них љу ди; љу ди ко ји са ми ма се би го во ре ето. Пре ти ла же на у ха љи ни с 
цвјет ним узо р ком по хлеп но је по ли за ла мар ку, и с из ра зом нео пи си вог га ђе ња пре-
пу сти ла до пи сни цу чвр стом по штан ском мра ку.

„Чи ни се да ов дје ни ка да не ће сва ну ти“, ре че. По сљед њи сло го ви још су од је ки ва ли 
за мр лом ха лом док је пре пла ну ла, те то ви ра на ру ка без му ке по ди за ла пре ве лик рук сак. 
„По ђи мо по тра жи ти до ру чак“, ре кла је, и то ми се на час учи ни ло ма ње без над ним од 
бес крај не ре зиг на ци је ето са ко ји ме у по сљед ње ври је ме био већ по све об у зео, сти је-
шњен у ону сти дљи ву ри јеч. Де сет ми ну та ка сни је про да ва чи пси хо ак тив них гљи ва 
рас пар ча ва ли су сво ју ро бу под фир ма ма ма ри ја чи са ста ва и огла си ма Lo te rie na ci o nal, 
док се Па лен ке по ла ко бу дио уз са пу ни цу на те ра са ма ра них ло ка ла, а пси се ли је но 
про те за ли ше па ју ћи пре ма пр вим ба че ним ко ска ма. Ули ца ма су, на лик сје на ма, ту ма-
ра ли бр ка ти љу ди круп них ме лан ко лич них очи ју. По ди је ли ли смо пор ци ју hu e vos ran
che ros и Ха на, ка над ска ко но ба ри ца, од лу чи ла је, уми ре на мо јом по шта па ли цом, да 
пре ко ка ве и не ко ли ко ци је ђе них со ко ва про спе пре да ме чи тав свој до са да шњи но-
во брун звич ки жи вот, сав ње гов сни јег, зној и су зе; зброј су за хлад ног кон ти нен та.

Ов дје, с овим ви ју га вим ули ца ма, уред но под ре за ним кро шња ма др ве ћа, јед ним 
нео пи си вим спо ме ни ком пла не ти и Ха ни ним ти хим је ца њем пре ста је жи ви Па лен ке 
и за по чи ње ње го ва смрт, ти ха хим на ње го вог мр твог. Ту не ма Хâна, не ма ти је сног ми-
це лиј ског лу ди ла, ту ви ше не ма мје ста за ето. Џун глом су ра су те пи ра ми де, оп сер ва-
то ри ји за за бо ра вље не зви је зде, у ко ров ура сли тро но ви, хра мо ви кр ви и вре ме на. 
Kроз при зор ви ју га кри стал на гор ска ри је ка раз но се ћи не пре во ди ве ри је чи, уз да хе 
ко ји као да до ла зе са сли ка Ре ме ди ос Ва ро, из ви ја ју се из уста лу та ка Ло ле Kуето. Све 
је пре ве ли ко, пре ви ше из гу бље но, све је су ви ше мр тво. Ипак, пре ци зни ма јан ски ка-
лен да ри от ку ца ва ју још уви јек не гдје у по за ди ни, као пра шум ски са то ви. Kоријење 
ује да ме со ка ме на. И ка та ком ба ма, као да Ин ди ја на Џо унс по ла ко па да у ду бок сан, 
гла ви ња ју по ди вља ла ста да ова ца. Сва кој ов ци и сва ком га вра ну дао сам име Пе дро, 
пре ма свом оцу, ко јем сам са да већ био опа сно бли зу. „Ето“, ре као сам се би у бра ду 
про ма тра ју ћи фи гу ри цу с ли ком Пре да то ра, ко ји је из про фи ла под сје ћао на До нал да 
Трам па. „Ето“, по но вио сам кад сам се ус пео до са мог вр ха; кад је све по да мном, до кле 
год је по глед се зао, из гле да ло као да го ри. 
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Сан Kристо бал де лас Kасас ко ји по ла ко то не

На пре до вао сам пре ма ју гу. С Та ба ском за ле ђи ма и гва те мал ском џун глом у пред-
је лу ли је вог бу бре га сли је вао сам се низ ма пу Мек си ка, као и уви јек ка да се кре ћем у 
смје ру ју га, пра ћен ја сним осје ћа јем спу шта ња, иа ко сам се чи та во ври је ме за пра во 
ус пи њао. Осје ћао сам се као од мет нут кур сор на си ноп тич кој кар ти ко ја прог но зи ра 
ко нач ну про паст вре ме на, ti me, не we at her; дрх тао сам на лик на иглу нар ко ман ског 
ком па са. Уз ко жу мог обра за, при љу бље ну уз про зор би је лог ком би ја с нат пи сом Bi
en ve ni dos a Tu lum, ли је пи ле су се са оне стра не ста кла го ле ви со рав ни Чи а па са, си во 
и сме ђе сти је ње и шу ме как ту са слич не ба та љу ну огром них про пе тих пе ни са. Ци је ла 
ре ги ја под сје ћа ла је на пре ди мен зи о ни ра ни ја сту чић за игле, а ја на јед ну про бу ше ну 
ча ра пу. Во за чу, чи је је ће ла во тје ме са ти ма по пут при ка зе по и гра ва ло пред мо јим 
очи ма, на дје нуо сам име Пе дро, и пре пу стио се по ро ку сна. 

По пра шном пар ки ра ли шту с оне стра не Ми ра до ра вје тар је раз ба ци вао кон зер ве 
и ко тр љао свје же опу шке, звук пе та на сит ном шљун ку но сио је рас пр шен ри там шу-
шка ли ца, а шкри па точ ко ва пре у зи ма ла уло гу пр ве ви о ли не у ор ке стру со тон ске 
сал се. За два де сет пе зо са так сист ме од ве зао у хо стел у че твр ти Cin co de Mayo, ко ју не 
тре ба бр ка ти с исто и ме ном, мно го от мје ни јом ули цом ко ло ни јал них ви ла и рас ко шних 
уну тра шњих дво ри шта. Утје шна на гра да би ла је чи ње ни ца да је про ље ће од у ви јек 
би ло мо је нај дра же го ди шње до ба, ври је ме ка да се при ро да бу ди и го ре ивањ ске ва-
тре, као у ци ган ским пје сма ма или сти хо ви ма Вор дсвор та и Еј ми Ла у ел. Све то је два 
да ме је шти ти ло од оштре пла нин ске но ћи. На ву као сам све што сам имао и до зо ре 
ле жао бро је ћи сто ти не ле же ћих по ли ца ја ца ко је је ком би, ми го ље ћи за во ји тим це ста-
ма кроз се ла ко ји ма сам за бо ра вио име, те но ћи от пра вио у не зна ни за па ти стич ки 
па као. „До бро ју тро“, на звао сам са мо ме се би, тек што је би ло сва ну ло. „Ју тро“, спрем-
но је од вра тио Па ул, као да га је не тко по слао да ме спа си. 

Ро ђен у Бер ли ну 1946, из ди гао се их го ми ле ру ше ви на као мр ша во до јен че-фе никс, 
с ди мом ко ји се ус пи њао из кра те ра са ве знич ких бом би, пе то тон ских кр ма ча с по ру-
ка ма по пут die pigs и he re you go, Kra uts на жвр ља ним на глат ком че ли ку. Мај ка му то 
ни је ни ка да ја сно ре кла, тек је на тук ну ла не гле да ју ћи га у очи, али Па ул је био ре зул-
тат нај ве ћег ма сов ног си ло ва ња у по ви је сти чо вје чан ства, по сље ди ца јед ног од сто-
ти на ти су ћа по ро да ко ји су ври ском оби ље жи ли је дан по раз и јед ну ши ре схва ће ну 
по бје ду. Свом оцу, ру ском вој ни ку не по зна тог чи на и по ри је кла, при пи си вао је љу бав 
пре ма кла сич ној му зи ци и скло ност ти пич но сла вен ској ме лан ко ли ји. На ин тер не ту је 
на у чио сто ти њак ри је чи ру ског, па на Ју тју бу по не кад пу шта со вјет ску хим ну и при том 
без гла сно пла че. Мо рао сам си при зна ти да и сам по не кад пу стим су зу кад су у пи та њу 
оде не кој да ле кој, дав но из гу бље ној сло бо ди, и ујед но од вра ти ти Па у ла од иде је да у 
овом дво ри шту док је сви је та и ви је ка од сад за јед но сла вен ски ри да мо. Жи вио је, 
уо ста лом, од 1948. углав ном у Аме ри ци, ис пр ва го ди на ма у вој ној ба зи. По сљед њих 
се дам про во ди у со би у овом истом хо сте лу на Ка ље Хон ду ра су, на су прот бри јач ни це 
„Сан Фран ци ско“ и Пр ве на за ре ћан ске цр кве „Ема ну ел“, чи та ју ћи де бе ле књи ге тан ких 
стра ни ца ко је пут ни ци он дје оста вља ју и при пре ма ју ћи се да се вра ти у Нир нберг, 
ку ћи, не би ли био бли жи са да све број ни јој, пу сти њом Ње мач ке ра су тој род би ни. Не 



116

знам да ли на кра ју спо зна ка ко у по врат ку, као у на род ној му дро сти, не ма за пра во 
ни че га. Иду ће но ћи, пред ра ста нак, гр ли ме, тап ше по ра ме ну и у ухо ми, та ко да мо гу 
осје ти ти ње гов умо р ни ми рис, ша пу ће сча стли во го пу ти. 

У том тре нут ку кр вав за ла зак над Сан Kристо балом већ је на из ма ку, као мла да 
ре во лу ци ја ко ја по ла ко бли је ди. Све што бли је ди мо ра ло је, ме ђу тим, ба рем јед ном 
сва ка ко за сја ти, по на вља Саб ко ман дан те Мар кос, Де ле га до Се ро, док пред спа ва ње 
па тро ли ра јед ним од обли жњих ау то ном них се ла. Ов дје, за ни је мом шу мом мо јих 
ре ба ра, над гра дом још уви јек бди је го ле ма цр ква ко ја то не у све гу шћу та му, цр ква 
из ну тра осви је тље на нео ном и оки ће на пла стич ним цви је ћем, у ко јој сто лу је цр ни 
Исус ко ји под сје ћа на цр ног тран све стит ског прин ца. Ипак, ни је дан мрак ни је та ман 
као мрак цр кве. Ни јед на те о ло ги ја ни је те о ло ги ја осло бо ђе ња. 

Оа ха ка, или о умо ру

„Охо хо хо хо!“, за ки ко тао се на јед ном Пе дро П., во зач цр ве ног АДО ау то бу са ко ји је 
цви ле ћи ко чио, су чу ћи при том јед ном ру ком брк на лик оно ме Еми ли ја на За па те, а 
дру гом тек овлаш при др жа ва ју ћи во лан. „Охо хо хо хо“, по но вио је овај пут не што ти ше, 
ка да се во зи ло већ би ло уко па ло у мје сту, као у сра зу с Ме ду зи ним зје ни ца ма ска ме-
ње но пред при зо ром че ти ри та ко ђер за те че не, у би је ло-мо дру до ла му упа ки ра не 
шко лар ке ко је су од лу чи ле да пре ђу це сту. Ја сам, у се би и са мо за се бе, без не ког 
раз ло га по ми слио: „Нео н. Нео н је тај ко ји жде ре ле де ну та му с не бе са, нео н је је ди ни 
ко ји нас мо же спа си ти.“ За тим сам, и да ље без гла сно, на ста вио на до пи си ва ти ка та лог 
сво јих стра хо ва, по ку ша ва ју ћи при том, под сва ку ци је ну, ба рем док се још јед ном не 
смрк не оста ти бу дан. 

С бли је ште ћег пла зма екра на у ку ту до пи ра ла је – бо бо бом бом – пје сма „Др. Пси-
хи ја тра“ Гло ри је Тре ви, пра ва мек сич ка му зи ка, ду хо ви та, ин те ли гент на и из над све га 
стра стве на – бо бо бо бо бом бом бо бом – ми ља ма уда ље на од еп ских, сла ду ња вих 
пе ру ан ских са га о кон до ри ма или ма ло ум них ре ге тон пје сму ља ка што тре су пле сне 
по ди је кон ти нен та, од Пор то ри ка све до Ог ње не зе мље. Без об зи ра на за ра зну ме ло-
ди ју и ри там ко ји по кре ће уже гле бо ко ве, као жа лу зи не на из ло ге за тво ре них ду ћа на 
или ре шет ке на за твор ске про зо ре, вје ђе су се не у мо љи во спу шта ле на мрач не про-
зо ре ду ше. 

У та ми, за во дљи вој но ипак при вре ме ној, на том се од по ла га них, те шких треп та ја 
на крат ки рок ус по ста вље но ме плат ну од ви ја ла ре ви ја јед но ми нут них ура да ка, не ка 
вр ста филм ског жур на ла два ју по сљед њих, од сна осло бо ђе них да на. Пр ва ро ла при-
ка зи ва ла је на из глед бес крај ну во жњу пре ко пла ни на, по ла га но ко тр ља ње ви со рав-
ни ма слич ним мје се че вом пеј за жу об ра слом как ту си ма на лик на ор гу ље и ју ка ма 
на лик го ру ћим гр мо ви ма, док је над свим, слич на смр ти у Смр ти Ар те ми ја Kруса, 
бдје ла иде ја кра ја утје ло вље на у ор ло ви ма и ту стим ле ши на ри ма. У дру гој су на ре ду 
би ли не ја сни при зо ри но ћи. По ли циј ски пунк то ви, пре тре си од стра не бу бу љи ча вих 
мла ди ћа с ду гим ци је ви ма, пи ша ње у нео д ре ди ви сат у пу сти њи ко јом, по ди жу ћи 
олуј не обла ке пра ши не, ши ба врућ вје тар на лик на фен. За тим про да ва чи тир ки зних 
мре жа за спа ва ње, ко мар ци ве ли ки као нов чић у смр дљи вим за хо ди ма кан ти на, пр кос 
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пу сто ши рас ко шне као зброј све га исто вре ме но жи вог и про шлог у Ter ra No stri, грч 
по бјед нич ке лу ба ње, као на илу стра ци ја ма укле тог Ле о пол да Мен де са. Тре ћа ро ла 
би ла је већ по све ап стракт на, ба ве ћи се углав ном не ва жним де та љи ма из кр ва ве по-
ви је сти Мек си ка, не пред ви ди вим, а ипак по све оче ки ва ним смр ти ма љу ди, пи је тло ва, 
зми ја, па са и дру гих, ау то ру фил ма еви дент но ма ње ин те ре сант них жи во ти ња.

Смје стио сам се у ма ли, оби тељ ски хо тел име на „Ка са Кар мен“, или „Ка са Кри сти на“ 
или, мо гу ће, „Ка са Ка та ри на“, и раз мо тао још вру ће та ко се што сам их, упа ки ра не у 
алу ми ниј ску фо ли ју, био ку пио у пе че ња ри пре ко пу та. Град је око ме не са свих стра-
на пул си рао као те шко те ле ће ср це. Kолонијалне ка те дра ле ра си па ле су ба рок ку ге и 
бо ги ња, по де ра ни пла ка ти огла ша ва ли ло ше пла ће не по сло ве у уго сти тељ ству и 
услу жном сек то ру, сал са ба ро ви при вла чи ли го сте ће ре та њем уда раљ ки и свје тлом 
ре флек то ра, а те то ви ра ни, хип стер ски ко но ба ри ску пих чо ко ла те ри ја по ла ко то пи ли 
пло чи це чи стог ка каа. С при бли жа ва њем но ћи ули це око сре ди шњег тр га од зва ња ле 
су све сна жни је, а сам Со ка ло за по чи њао је свој пра ви жи вот. Kао у ка ле и до ско пу у 
об ли ку сор ди не, ка ле и до ско пу умет ну том у отвор апо ка лип тич ке тру бе, рас та ка ли су 
се кал др мом за ба вља чи свих вр ста, гу та чи ва тре и пи ја ни жон гле ри, чи та ва по пла ва 
ма ри ја чи са ста ва и остар је лих па ро ва што пле шу сал су у сје ни ша хов ских пло ча и над 
свим нео н, онај бес ко нач ни нео н на не бу од ра жен у ри јет ким и ни ским обла ци ма. 

Pa’ to do mal... mez cal y pa’ to do bien... tam bien!, пи са ло је над шан ком у ма лој крч ми 
по ред Mer ca do La Co sec ha, и од лу чио сам то узе ти као мо то; ису ши ти из ну тра сво ју 
буд ност и иглом је, на лик ри јет ко ме кук цу, при би ти под ста вље ној плу те ној под ло зи. 
На кон ни за ло ка ла ис пу ње них слич ном кли јен те лом ве о ма слич них на мје ра, већ на 
пу ту ку ћи – у „Ка су Кар мен“, или „Кри сти ну“ или, са свим мо гу ће, „Ка та ри ну“ – на ба сао 
сам, као на из гу бље ну Kомалу, на Но ви Ба би лон. Уну тра је, у по лу свје тлу, сви ра ла ље-
пљи ва рум ба. Ма ри ке на спо ју ма зи ле су се пре ко дрх та вог пла ме на сви је ће, го сти су 
на ру чи ва ли кок те ле име на по пут Oa xa can Slus hie, Mar ra kesh Ex press и Mez cal Pa lo ma, а 
је дан грин го, сли чан чо вје ку ко јег ни сам ви дио го ди на ма, за вла чио је ру ке под сук ње 
при пи тих дје во ја ка. Дје вој ка у пре то плом пон чу, мо гу ће та ко ђер при пи та, ис пи си ва-
ла је на лив пе ром у би ље жни цу рет ке и рет ке уред ног тек ста, а над сви ме су из окви-
ра вра та, ис пи ја ју ћи мла ке Вик то ри је, бдје ла тро ји ца ме лан ко лич них мек сич ких пје-
сни ка, пје сни ка ду гих ко са одје ве них у мо дри тра пер и већ оде бљих иа ко раз мјер но 
мла дих, из чи јих су стра жњих џе по ва и ко жних тор би пре ба че них пре ко ра ме на ви-
ри ли рас ку пу са ни све сци у ме ком уве зу; украт ко, оних из гу бље них љу ди ко ји не мо гу 
би ти баш ни шта дру го до ли ме лан ко лич ни мек сич ки пје сни ци у ср цу су бот ње ве че ри 
из гу бље не у не пре глед ном ар хи ву про ћер да них су бо та сви је та, и за кљу чио сам да их 
је мо гу ће је ди но во ље ти. По ди гао сам сво ју ча шу, и од мах за тим спу стио че ло на не-
по чи шћен стол. 

„Нео н“, по ми слио сам. „Са мо нео н нас мо же спа си ти“, по ми слио сам и исто га тре-
на опет за бо ра вио. Знао сам са мо да је све стра шно, и да је ди но сје ћа ње, ко је је од 
све га жи во га нај бли же и нај ви ше слич но сну, мо же јам чи ти зна че ње ри је чи ма, нео пи-
пљи вој, тај ној ствар но сти с та ва на на ше но ћи. 
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II

Ни от ку да, с оне стра не хр ђа ве огра де од за ва ре них че лич них пло ча, као раз глед-
ни ца из не ког дру гог сви је та и вре ме на, до пи ре про ба гу дач ког квар те та, из вед ба 
ко ја се на кон не ко ли ко ми ну та на пра сно пре ки да ка ко би ду бок, аку зма тич ни глас 
јед ном ри јеч ју но бес по го вор но опо ме нуо ви о лу; тек та ко, без ин то на ци је или ус клич-
ни ка, али с до зом ра фи ни ра ног оча ја: „La vi o la.“ Ме ло ди ја ко ја се од мах по том на ста вља 
ши ри ти кроз не ви дљи ве отво ре ме лан ко лич на је, те шка и слат ка, мо гу ће гла зур но-
гор ка на ру бо ви ма, као да је у пи та њу ка кав Пја цо лин бан до не он ски ко мад, или пје сма 
Kарлоса Гар де ла пре а ран жи ра на за Берг ма нов је се њи филм. Све то, чи та ва леб де ћа 
звуч на сли ка, при па да из вор но уској, скрај ну тој ули ци не да ле ко од зе ле не тр жни це 
у Оа ха ки, у исто и ме ној, тре ћи ну да на во жње уда ље ној са ве зној др жа ви. Са да, на из глед 
ни чим иза зва на, она од зва ња у мом уну тар њем уху док си ла зим сте пе ни ца ма ста ни-
це Мо ре лос ме тро ли ни је Б, сте пе ни ца ма ко је во де пра во у пра шно ср це Kолоније 
Мо ре лос, „си ро ма шне још од до ба Асте ка“. 

Мо ју од го ђе ну гу дач ку ми ни ја ту ру за ми је ни ла је учас за глу шна бу ка Аве ни де Kон-
гресо де ла Уни он, из ми је ша на с твр дим хип-хо пом чи је ри је чи ни сам успи је вао пра-
ти ти. Но сио сам под па зу хом сво ју глад и да не аку му ли ра ног, у ко шмар Дис три та 
Фе де рал од јед ном на глав це уро ње но га умо ра. Kао и сват ко, но сио сам у се би ви рус 
смр ти, тра же ћи за ње га исто доб но ла ич ку ди јаг но зу, про ту о тров и све ти ште. Са њао 
сам углав ном бу дан, у хо ду, јер је сан пред ста вљао гу бље ње дра го цје ног вре ме на, 
ко је се у от пи са ним, за бо ра вље ним ка лен да ри ма та ло жи ло као у ко нач ној тем пе ра-
тур ној ли сти, чи ји се ис пис на пра сно и нео по зи во пре ки да. 

Пла то пред ста ни цом био је ис пу њен про да ва чи ма во ћа и кућ них по треп шти на. 
Њи хо ви су се штан до ви, с дру ге стра не це стов ног трак та осли ка ног пре ди мен зи о ни-
ра ним, на ив ним пор тре ти ма по ли ти ча ра, умјет ни ка и спор та ша у гра фит ној тех ни ци, 
гу би ли у по пла ви бу вље пи ја це, а на кар то ни ма, нај ло ни ма, или за пи ша ном ас фал ту 
из ме ђу штан до ва сје ди ло је, ле жа ло или те ту ра ло мно штво пи ја них, дро ги ра них и 
лу дих. Би ло је шест по сли је под не и су мрак се по ла ко ку трио ис под пот пла та, дрх та ве 
фи гу ре скри ве не у сје ни шил то ва и ма сних ше ши ра до ба ци ва ле су „Ho la, grin go!“, или 
штек та ле не што не ра зу мљи во. Ни сам од го во рио. По гле да чвр сто при ко ва ног за очи 
Нел со на Ман де ле и за тим очи хр ва ча Але хан дра Му њо са Мо ре на, по зна ти јег као Пла-
ви Де мон, ку пио сам че ти ри на ран че и за буб њао по огра ди стам бе ног ком плек са од 
цр ве не ци гле, утвр ђе ног смр вље ним ста клом и увој ци ма од бо дљи ка ве жи це. У углу 
дво ри шта ста ри ја го спо ђа пе кла је го ве ђе из ну три це. Ша ре не лам пи це за о ста ле од 
Бо жи ћа па ли ле су се и га си ле у смр то но сном, хи сте рич ном ста ка ту са мо њи ма по зна-
тог ор ке стра, раз ву че не над ли је хом јед на ко ша ре ног цви је ћа, ко је је под сје ћа ло на 
ту ли па не. Од за ли за ног ти па у пот ко шу љи па за рио сам у сту би шној сва шта ри још 
са пун, бо цу во де и пи во, а за тим учвр стио ре зу на вра ти ма с на љеп ни цом „Vi va AMLO!“ 
у бо ја ма мек сич ке за ста ве. Акро ним Ан дре са Ма ну е ла Ло пе са Об ра до ра за бље снуо 
је на час као про ље ће и обе ћа ње бу дућ но сти, а низ аве ни ју је, за во дљи во, мр се ћи 
пла но ве про ла зни ка и па са, пу зао ми рис спа ље ног ме са.
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По да ну, ка да их раз ло жи про дор на бје ли на свје тла, не ке ства ри уи сти ну из гле да-
ју друк чи је, лак ше, жи ве на не ки се би свој ствен, ра ни је па ти ном та ме скри вен и на 
гла си ну све ден на чин, као да би то свје тло је дан по све му фа та ли стич ки сце на риј 
сво јом по зна том враџ би ном пре ве ло у мно го оп ти ми стич ни ји филм. Сли ка би је де 
оста је, ме ђу тим, не про ми је ње на. 

У ка ко фо ни ји са чи ње ној од по днев них зво на, ври ске улич них про да ва ча, кри ко ва 
пи је тло ва и шту ца вог про ме та Аве ни де дел Тра ва хо ума чем чу ро се у ша ли цу фил тер-
ка ве, док сву гдје око ло ди вља тај фун тр жни це Те пи то. Све што би та кав је дан бо жан-
ски уси си вач мо гао по ди ћи и опет без не ког ре да спу сти ти на исто мје сто те по ну ди-
ти на про да ју по сто ји ов дје, гдје па ра докс све мо ћи из гле да друк чи је: мо же ли бог 
ку пи ти не што за што је сам од ре дио ка ко ни је на про да ју? Тај де спот ко ји по сто ји ко-
ли ко раз дје љак До нал да Трам па, не до ста так ко ји нај бо ље свје до чи по пла ва ње го вих 
на вод них тра го ва. У ви си ни очи ју њи шу се пла стич не кру ни це. Ви три не с та ко си ма 
бље ште у ми ло сти нео н ских го спи. Под те зга ма дри је ма ју ни је ми пси сан те ри је. 

Х. и ја се ву че мо вру ћим це ста ма, че ка ју ћи да нам се ко нач но при дру жи Х. Шу ти-
ра мо кон зер ве и пљу је мо на под не би смо ли осје ти ли от пор вла сти тих ти је ла, тру ди-
мо се оста ви ти до јам исто доб но чвр стих и опу ште них мо ма ка; би ра мо љу де с ко ји ма 
ће нам се по гле ди сре сти, ма да зна мо ка ко не ма мо ни ка квих шан си. Ули це око ми те 
на Аве ни ју ра да под сје ћа ју на уред но раз ву че не би је ле ли ни је. Док у не ку од њих не 
за би јеш нос, не мо гу ће је зна ти ко ја је на чи ње на од бра шна, а ко ја кри је спид бол и 
ми шо мор. Х. је би о ке ми чар, а ја сам ке ми ји склон: умје сто у жа мор дје це ко ја на би ја ју 
лоп те и шут њу ста ра ца ко ји кар та ју у сје ни мек сич ких чем пре са, скре ће мо у ули цу 
без и ме них ота па ла, ље пи ла, кре ка, хе ро и на и јеф ти ног ал ко хо ла, у ко јој ју тро из гле да 
као по мра че ње у под не. Пре тва ра мо се да нас се то уоп ће не ти че. Са зи да спрем ног 
за ру ше ње сри че мо гра фит о по е зи ји, сло бо ди и со до ми ти ма (мо гу ће да је у пи та њу 
био по гре шан при је вод), док два те то ви ра на, до бра по зна ва те ља шпа њол ског (мо гу-
ће упра во ау то ри спо ме ну то га тек ста) уста ју с ма дра ца ко ји се пу ше и кре ћу у на шем 
смје ру. Је дан од пре во ди те ља се зо ве Хор хе, као Лу ис Бор хес, а дру ги Хо се, као Ле за-
ма Ли ма. Иа ко у овом од лом ку, очи то, сви ли ко ви има ју исте ини ци ја ле, што отва ра 
про стор за по тен ци јал но за ни мљи ву игру иден ти те ти ма, од лу чу је мо се ипак за кон-
вен ци о нал ни на ра тив и жу ри мо ку ћи не са че кав ши крај сти ха, ка ко би смо про вје ри-
ли је ли Х. са да на по кон бу дан.

Али од смр ти ни је мо гу ће по бје ћи. За ди ха ни, скре ће мо за пр ви угао, ода кле се већ 
мо же на зри је ти утје шни, спре јем уред но обо јен бе тон ли ни је Б. Му рал с ма ски ра ним 
ли цем Ро дол фа Гу сма на Уер те, у бор би пр са у пр са про сла вље ног као Ел Сан то, убр-
за но ра сте у на шим зје ни ца ма у ча су кад нам се на пу ту ис при је чи го ле ми ста кле ни 
сар ко фаг, ол тар и дом Nu e stre Señore de la San ta Mu er te; на ше Го спе од Све те Смр ти. 
Сви је ће, пла стич но цви је ће, лам пи о ни, бро ја ни це и ико не уно се но ви жи вот у кр то 
жу ти ло ко сти, зу би лу ба ње као да ре же: „пу по љак, пу по љак“. Вео по дрх та ва под ба том 
ко ра ка. По ста клу ке ња ју го лу бо ви. Са свим нео бич но, не до ку чи во, али ни тко се, ни 
жив ни мр тав – у овом од лом ку као ни у чи та вој Kомали – но ћас не зо ве Пе дро. 
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Х. & Х. и ја сје ди мо под свје тле ћом та блом хо те ла „Хи дал го“, на вањ ском ру бу ње-
жне пу сти ње до са де, љу ште ћи ко шти це. Го ру ћи нео н сло ва пре пли ће се и ми је ша с 
цр ве ни лом ис точ ног не ба, од ра зом сто ти ну го ди на ста ре ре во лу ци је ко ја, схва ће на 
као ак тив ни прин цип, још уви јек ти ња над пор фи ри јан ском се це си јом Па ла че По ште, 
над ње ним ес хе ров ским, бље шта вим сту би шти ма, као и кри ла том ку по лом па ла че 
Bel las Ar tes. Сак со фо нист на углу под сје ћа на мла дог Ге ри ја Ма ли га на; од но сно, на 
не ког тко је про гу тао чи та вог Ма ли га на ко ји сад пу ше с дна го ле ме, мрач не утро бе, 
као из гроб ни це, или из ти је ла ки та. Пти це ко је се ја те над ку по лом не вје ро јат но су 
на лик на ла ста ви це. 

Са њао сам да је Х. лик у фил му Bring Me the Head of Al fre do Gar cia Се ма Пе кин поа, 
али та кав ка кав у ко нач ној вер зи ји фил ма, као уо ста лом ни у са мом сце на ри ју, уоп ће 
не по сто ји. Х. је у сну био дио ком пло та из ме ђу зли ков ца по зна тог као El Je fe и Те ре се, 
ње го ве кће р ке, а гла ва ко ја се, на лик Kрститељевој, има ла по ја ви ти го ла на сре бр ном 
плад њу би ла је мо ја. По сто је сно ви бо љи и сно ви ло ши ји од нас, но ве ћи на љу ди је, 
чи ни се, вјеч но за то че на у свом нај го рем сну. Пруст пи ше ка ко во ли мо са мо оно што 
не по сје ду је мо пот пу но, али се гла ва од у пи ра ла тој по пу стљи вој ло ги ци: ин си сти ра ла 
је да оста не као пред у вјет оне љу ба ви ци је ла. Ју тр ос, по бу ђе њу, ни ка ко ни сам мо гао 
са си гур но шћу ре ћи о ко јем је од дво ји це Х-ова би ла ри јеч. 

Ис при чао сам им то док смо с ко шти ца пре ла зи ли на ку ха ни ку ку руз. Ни њих дво-
ји ца ни су се мо гли сло жи ти ко ме би уло га бо ље при ста ја ла, а уло жи ли су и низ (углав-
ном оправ да них) при го во ра с об зи ром на кон текст Пру сто ве ми сли те на чин на ко ји 
је по то ња би ла са ња на. Та да смо се већ, Ули цом Иг на ци ја Аљен деа, би ли ус пи ња ли у 
смје ру Pla ze Ga ri bal di, раз ми шља ју ћи о то ме да ело те за ми је ни мо пул ке ом или пи вом. 
Мек си ко се, уи сти ну, те ве че ри до и мао као зе мља ме та мо р фо за.

На Га ри бал ди је вом тр гу јед ни су ма ри ја чи са ста ви пра ши ли сво је ко ри де, док су 
дру ги, при пре ма ју ћи се да до при не су све оп ћој ка ко фо ни ји, уга ђа ли ин стру мен те или 
се из ле жа ва ли под др ве ћем, па зе ћи да на на пра ше и не из гу жва ју уни фор ме слич не 
хар мо ни ка ма дуг ме та ра ма. Сла до ле ди су се по убр за ном по ступ ку то пи ли у ру ка ма 
дје це, а на ма сним кар то ни ма уз руб раз вла чи ли су се бес кућ ни ци и ал ко хо ли ча ри. Х. 
& Х. и ја смо отво ри ли кон зер ве с пи вом. Чу ло се по зна то, уми ру ју ће ши шта ње, као да 
ду бо ко у ти је лу кон зер ве не што кљу ча. Ми ну ту ка сни је, два су се слу жбе ни ка спе ци-
јал не по ли ци је, опре мље на су зав цем и ду гим ци је ви ма, већ би ла љу ба зно ну ди ла да 
нас на три де сет и шест са ти ли ше сло бо де, или пре ма су ма ну тој та ри фи оде ру због 
ал ко хо ла на јав ном мје сту. За по че ли смо с пре го во ри ма. Слу жбе ни ци – мо гу ће Ху ан 
и Хе сус – пре го ва ра ли су на на чин Сфин ге: из гле да ли смо, ми ри са ли и из над све га 
го во ри ли као по у здан, европ ски ca je ro automático. Док сам у стра жње дво ри ште ба ра 
„Sa lon Te nam pa“ но сио све жањ пе зо са у до го во ре ном из но су од све ску па око де ве-
де сет аме рич ких до ла ра, раз ми шљао сам о гла ви ко ја је не ка да при па да ла Троц ко ме. 
У до бро по зна том ин ци ден ту ко ји се, у ље то 1940. го ди не, од вио у цр ве но окре че ној 
ку ћи уда ље ној по ла са та во жње ме тр о ом, та гла ва, по сред ством пер фид не по ли тич ке 
ре ак ци је и оштр о га вр шка це пи на, на жа лост ни је успје ла оста ти ци је лом. У том свје тлу 
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са да, у ста њу ве о ма слич ном оно ме што би се мо гло сма тра ти буд но шћу, ипак вје ру јем 
да је Пруст био у пра ву. 

Утр ча ли смо у бар без име на да по пи је мо то нај ску пље пи во у жи во ту чи ји је оп сег 
ко на чан, за хвал ни за тво ри ма др жа ве Мек си ко и мек сич ким сна га ма ре да, њи хо вом 
ма кар при вре ме но ме од су ству. По бје да се до и ма ла да ле ком, а не при ја тељ не до дир-
љи вим, али ми смо зна ли да то не мо же би ти та ко. 

* * *

Два да на ка сни је, у пул ке ри ји „Pa kaly“, на чи ји стра жњи из лаз у ври је ме љет ног сол-
сти ци ја упу ћу је сам вр шак сје не ан те не с кро ва Tor re La ti no a me ri ca na, у по лу гла су ко ји 
по не кад коп ни до шап та, пла ни ра мо по ход на Kојоакан. Он дје се, осим про сла вље не 
Пла ве ку ће па ра Kало/Ри ве ра, на ла зи и већ спо ме ну та Цр ве на ку ћа, у ко јој је ста љи-
но ва сви ња Мер ка дер, не пре ци зним за ма хом, ипак отво ри ла по за ма шну ру пу у по-
тиљ ку Ла ва Троц ког, док је крв ко ја је из отво ра лип та ла не вје ро јат ном бр зи ном на 
би је лим пло чи ца ма ис цр та ва ла по све ап стракт ну ма пу сло бод ног сви је та, флу ид ну 
кар ту у бо ји тру лих ви ша ња. Наш во дич тре бао је би ти мла ди пје сник и тр го вач ки пут-
ник Ро бер то, а при пре ма ли смо се де таљ но, са ти ма из ме ђу оста лог пе дант но про у ча-
ва ју ћи Ри ве ри не му ра ле у дво ри шту Pa la cio Na ci o nal. По себ на па жња би ла је по све ће-
на мо ну мен тал ној „По ви је сти Мек си ка“ ко ја је, пре ма не ким оп скур ни јим ту ма че њи ма 
троц ки стич ке ка ба ли сти ке – иа ко за вр ше на пу них пет го ди на при је не ми лог до га ђа ја 
– на вод но упу ћи ва ла на чи тав низ по тен ци јал них ег зе ку то ра. По пис је укљу чи вао и 
не у спје лог атен та то ра Јо си фа Гри гу ле ви ча, Ста љи но вог ам ба са до ра у Ју го сла ви ји ко ји 
је, усли јед хлад но ра тов ских па ра но ја и пе ри пе ти ја, имао ми си ју уби ти та ко ђер Ти та. 

Зи до ви Па ка ли ја би ли су пре кри ве ни уо кви ре ним фо то гра фи ја ма хе ро ја мек сич ког 
хр ва ња, при је све га Пла вог де мо на, Ел Сан та, Чо вје ка с ти су ћу ма ски и Го ри ја Ге ре ра, 
те осли ка ни бли жим и да љим, људ ским и жи во тињ ским ро ђа ци ма Kалавере Kатрине, 
пок ћер ке де мон ско га гра ве ра Хо сеа Гу а да лу пеа По са де, као и де се ти на ма ве ћих и 
ма њих ша ре них ше ћер них лу ба ња. Де бе ле пи ја ни це с гу зним де кол те и ма и пан ке ри 
про бу ше них но со ва ли је но су по ди гли по глед ка да је ушао Ро бер то, бес при је кор но 
одје вен. Р. је је дан од мла ђих чла но ва нај у же је згре ор га ни за ци је по зна те као Círculo 
de Poesía, ко ју би се, нај кра ће и исто вре ме но ве о ма пре ци зно, мо гло опи са ти као пје-
снич ки кар тел. Círculo оку пља пје сни штву по све ће ну из да вач ку ку ћу, пје снич ки фе-
сти вал, књи жев ни ча со пис и кру жок те ди стри бу циј ску мре жу – дио ко ји, оби ла зе ћи 
сво јим фур го ном об ли је пље ним сим бо ли ма удру же ња гра до ва и се ла Мек си ка, су ве-
ре но во ди Ро бер то. Свра ти ли смо пред цен тар „José Martí“ да по ку пи мо не ка кав па кет, 
а за тим се сат вре ме на кроз ужас про ме та про би ја ли у прав цу не ка да шњег ко ло ни-
јал ног са те ли та, одав но већ по све про гу та ног од стра не вру ће град ске жи во ти ње. 
Ро бер то го во ри о ти ши ни, о на си љу и оним дру гим кар те ли ма, о нај ду жој мек сич кој 
но ћи чи је дно из гле да као дно ка де, у чи јем вр тло гу се и на ши жи во ти са да обр ћу и 
ко ви тла ју на лик на клуп ко пуп ча них дла ка. Име Ан дрес Ма ну ел Ло пес Об ра дор у ње-
го вом особ ном рјеч ни ку од не дав но сто ји за на ду. На да је тра же на ро ба, и тај све зак 
је тре ну тач но ме ђу нај про да ва ни ји ма у зе мљи. 



122

Не да ле ко од сре ди шњег тр га, тр га зе ле ног и на не ки уго дан, ра сип ни на чин не мир-
ног, је де мо пи цу са ска кав ци ма и раз го ва ра мо о ри је чи ма ко је тка ју не ви дљи ву али 
све при сут ну ис пу ну сви је та, тај но ви ту фи лу ко ја том сви је ту да је окус не пред ви ди во-
сти и аван ту ре, чи не ћи га исто доб но слич ним без гла вој пра знич кој пу ри ци. У исти мах 
то фи но тка ње пред ста вља ње го ву ко ли јев ку, ко шу љу и ње гов по смрт ни по кр ов, али 
у сми слу бај ке о но вом ру ху – цар-сви јет је пред на шим очи ма за пра во чи та во ври је ме 
гол. Чак и ка да га се слу чај но ухва ти, ако му се не ус пи је тог истог ча са за вр ну ти вра том, 
он нам се она ко гла дак и ма стан из ми го љи, као што је дан хр вач из клин ча ис кли зне 
дру го ме, или пра се пред кла ње нео че ки ва но над му дри чо вје ка. Раз го ва ра мо у дав но 
про ва ље ним ши фра ма, о Бе не де ти ју, Ва ље ху, кад је баш ну жно Па су, о огра да ма и ма-
ска ма; хлад ном, уда ље ном пла не ту Пи сар ник. Сје ди мо у иш че ки ва њу да се би ло што 
де си, у ни је мој по тра зи за до га ђа јем, не чим што би мо гло ме та ста зи ра ти у књи жев ни 
текст. На по кон уви ђа мо вла сти ту по гре шку. Kаснопоподневно свје тло па да на те рор 
до га ђа ја, и то бла го, ме ка но свје тло по ста је ње гов ра зор ни тер ми дор: је ди ни ре ле ван-
тан и ап со лут но ну жан до га ђај у књи жев ном тек сту сам је до га ђај ли те ра ту ре. Сје ди мо 
док се из нај цр ње ду би не на ше вла сти те но ћи, но ћи ко ја је смо ми са ми, не огла си из-
не на да нео пи си ви хор: за о ри се по смрт на пје сма ска ка ва ца. 

* * *

„Сан тја го де Чи ле је нај до сад ни ји град у Аме ри ка ма! Ба рем у оној Ла тин ској. Ба рем 
за ме не. Али, што ће ми за ба ва за не ког дру гог, по не ким ту ђим, сто по сто гро зним 
кри те ри ји ма?“, го во ри Ре на та, док у без и ме ном ре сто ра ну не да ле ко од хип стер ског 
ба ра „Bósforo“ гу та мо пе ру ан ске ce vic he и хо бот ни цу не по зна тог по ри је кла. „Kод нас 
у Гва те ма ли је опа сно, чим сун це за ђе во зим с лут ком за на пу ха ва ње на су во за че вом 
мје сту да за ва рам це стов не раз бој ни ке“, го во ри, „опа сно је, али ба рем чо вјек не умре 
од глу пе до са де.“ „Kраљевство за је дан до бар пре пад – под увје том, на рав но, да те 
на пад ну за ни мљи ви љу ди – по не кад са ма се бе ухва тим ка ко по ми слим“, ка же и на ру-
чи још јед ну ту ру пи ћа. Слич но је о ули ца ма Гва те ма ла Си ти ја при чао мој при ја тељ, 
пје сник Фран ци ско На хе ра, ди вљи про фе сор ко ји је ка ри је ру за по чео као фи зич ки 
рад ник у Бронк су пр ве по ло ви не ше зде се тих, на кон што је те исте ули це при вре ме но 
оста вио за со бом. Го во рио је ма ло ен гле ским, ма ло шпа њол ским, у бес при је кор но 
те ку ћој је зич ној фу ги, а пред мо јим очи ма ра сла је сје на ис пра ног гра да. Ова при ча, 
ме ђу тим, не го во ри о Чи леу ни ти о Гва те ма ли, иа ко ју је од њих не мо гу ће по све одво-
ји ти. 

Ре на ту сам пр ви пут срео ви ше од де сет ти су ћа ки ло ме та ра да ле ко одав де, у ври-
је ме док је ра ди ла за нео бич ну, по лу тај ну аген ци ју чи ји ми по сло ви ни ка да ни су би ли 
до кра ја ја сни. Са да се ба ви еду ка ци јом у дру гом да ле ком, до сад ном гра ду у ко јем 
жи ви, иа ко би све то мо гао би ти са мо па ра ван. Раз ми шљао сам о то ме кад смо се већ 
одав но би ли пре мје сти ли у „Bósforo“, из ду жен ло кал с јед ним то а ле том осви је тљен 
мут ном, коц кар ском свје тло шћу ко ја се на лик на ли је ну ма глу ра си па из ни ско спу-
ште них лам пи. У то ме не у стра ши вом обла ку, као у оста лом и у чи та вом Мек си ку, по-
сје ти те љи су се до и ма ли исто вре ме но жи вим и те ме љи то мр твим. По ми слио сам 
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од јед ном ка ко је са свим мо гу ће да сам, и не зна ју ћи, за тво ре них очи ју, али отво ре но-
га ср ца, ипак не ка ко успио сти ћи у Kомалу. 

Из те слат ке тлап ње пре нуо ме на јед ном звук до бро по зна тог је зи ка. У ви ше гла сју, 
ко је са да ни је дје ло ва ло као фу га, већ као у та ми сви је та из гу бљен or ga num, чи ји ти хи, 
а ипак ја сно ис пра тив can tus fir mus чи ни ша пат хо ра при кла них ко ко шки, ра си пао се 
уском со бом. Се дам љу ди за су сјед ним сто лом до пу то ва ло је из Ју го сла ви је, од Ни ша 
пре ко Мет ко ви ћа до Др ни ша, да оже не при ја те ља и ус пут по сје те цар ство Асте ка. 
Је су ли на ши оби ча ји; на ша кра љев ства, цр кве, на ши ра то ви, па ле жи и на ше жр тве 
ко нач но ио ле друк чи ји од оних астеч ких, чи ју окрут ност упи са ну у ка мен тра жи мо не 
би ли нас пред њом про жео ни је ми срх стра ха и исто доб но по ма за ла слат ка па сли ка 
на прет ка? О то ме ми слим док ни же мо рун де те ки ле и ме ска ла, пи ћа ко ја се у бит ном 
не раз ли ку ју од ра ки је. Исте ага ве, из чи је ср жи фер мен ти ра та све та ва тре на во да, 
пре кри ва ју уо ста лом па ди не Ви са, на ма пи те шко ра за зна тљи вог ото ка ве ћег од се бе 
са мог, ото ка ко ји у мом сје ћа њу бу бри на лик на упа ље ну је тру, гдје сам по дру ги пут 
срео Ре на ту.

За тим да ни ма гла ви ња мо ули ца ма ко ло ни је Док то рес, че ка ју ћи да се под за ко ва-
ним про зо ри ма и зи до ви ма без жбу ке де си не што што ће нас ра ни ти но не и уби ти; 
ули ца ма ју жне и сје вер не Ро ме, чи је оцва ле ви ле по нов но пу па ју пу ње не ли је пим 
љу ди ма и но вим нов цем, по то пље не у уред но, а ипак раз у ла ре но зе ле ни ло ду гих 
але ја; спо рим ули ца ма Kондесе ко је, у трај ну спо мен гро фи це Ма ри је Маг да ле не Да-
ва лос де Бра са мон тес и Оро ско, те ку ус по ре до с на шим жи во ти ма но се ћи вар љи во 
сје ме сје те, сје ме ко је ће за пр вим углом би ти са свим мо гу ће рас по ре но бри твом и 
спа ље но. Про би ја ју ћи се у спо ром сла ло му кроз ри је ке исто вре ме но жи вих и мр твих, 
да ни ма од би ја мо при мје ти ти ка мен о ко ји се чи та во ври је ме спо ти чем, ка мен из дје-
љан у спо ме ник; рас тво рен у на вје тар от пор не, те шке стра ни це књи ге. 

И ста јао сам та ко пред књи гом, у па пир на том из да њу тан ком, а ов дје де бе лом по-
пут Би бли је, са мо на рав но, мно го ве ћом, јер у пи та њу је овај пут би ла књи га о ствар-
ном, о жи во ту и смр ти исто вре ме но, о ов дје и са да, и не кад и јед ном кад у јед ном 
истом про ла зном ти је лу, ме су без бо го ва над ко јим се не пре кид но смр ка ва. Ста јао 
сам пред тим ра зро ким, на обе ћа ње све де ним Пе др ом Па ра мом по са ђе ним у бли зи-
ни Аве ни де Хи дал го као да сам и сâм не че му био спо ме ник, раз ми шља ју ћи о ку ћи 
ко ја не по сто ји, о уда ље но ме до му ко ји не ста је и опет се нео че ки ва но вра ћа, на лик 
то по ту те рет не ком по зи ци је. Осје ћао сам чи тав Мек си ко око се бе ка ко пул си ра као 
ису шен, го ле ми за рез, пи та ју ћи се мо же ли се, гдје и из че га ов дје уоп ће ика да ро ди ти 
точ ка. 


