
160

РЕ
Д

 В
О

Ж
Њ

Е
Ри шард Ка пу шћињ ски

ЈОШ ЈЕ ДАН ДАН ЖИ ВО ТА
(од лом ци)

Три ме се ца ста но вао сам у Лу ан ди, у хо те лу „Ти во ли“. Са про зо ра сам имао по глед 
на за лив и лу ку. Дуж оба ле, на ке јо ви ма, ста ја ло је не ко ли ко бро до ва тр го вач ких европ-
ских пре ко о ке ан ских ли ни ја. Њи хо ви ка пе та ни одр жа ва ли су ра дио-ве зу са Евро пом 
и, за тво ре ни у оп сед ну том гра ду, мо гли су бо ље и ви ше да зна ју шта ће се до го ди ти у 
Ан го ли. Кад се у зо ру про чу ло да се бли жи бит ка за Лу ан ду, бро до ви су от пло ви ли на 
пу чи ну и за у ста ви ли се на хо ри зон ту. За јед но с њи ма не ста ја ла је и по след ња на да у 
спас, јер је бек ство коп не ним пу тем би ло не мо гу ће, а ши ри ле су се гла си не да не при-
ја тељ сва ко га тре нут ка мо же да бом бар ду је и па ра ли ше ае ро дром. По том се ис по ста-
вља ло да је рок на па да на Лу ан ду по ме рен и фло та се вра ћа ла у за лив у бес крај ном 
иш че ки ва њу уто ва ра ка фе и па му ка.

Кре та ње тих бро до ва би ло је за ме не ва жан из вор ин фор ма ци ја. Кад се пра знио 
за лив по чи њао сам да се при пре мам за нај го ре. Ослу шки вао сам при бли жа ва ју ли се 
еха ар ти ље риј ске ка но на де. Раз ми шљао сам има ли исти не у то ме, о че му су кри шом 
при ча ли ме ђу со бом Пор ту гал ци, да се у гра ду скри ва две хи ља де вој ни ка Хол де на 
Ро бер та,1 ко ји че ка ју са мо на ре ђе ње да за поч ну кла ње. Али, усред тих зеб њи, бро до ви 
су по но во упло вља ва ли у за лив. У ми сли ма сам по здра вљао не по зна те мор на ре као 
спа си те ље: из гле да ло је да ће из ве сно вре ме би ти мир но.

У су сед ној со би ста но ва ло је дво је ста рих љу ди – дон Сил ва, тр го вац ди ја ман ти ма, 
и ње го ва же на – до на Есме рал да, ко ја је уми ра ла од ра ка. Про во ди ла је по след ње 
да не жи во та без по мо ћи и спа са, јер бол ни це су би ле већ за тво ре не, а ле ка ри су от пу-
то ва ли. Ње но те ло је не ста ја ло у го ми ли ја сту ка, у гр че ви ма од бо ло ва. Бо јао сам се 
да уђем та мо. Јед ном сам ушао и пи тао да ли јој сме та што но ћу ку цам на пи са ћој 
ма ши ни. Ње на ми сао из ву кла се за тре ну так из бо ла, са мо то ли ко да би ми ре кла:

– Не, Ри кар до, ме ни ни шта ви ше не мо же да сме та да стиг нем до кра ја.
Дон Сил ва је са ти ма хо дао по ход ни ку. Сва ђао се са сви ма, псо вао свет, врат му је 

био цр вен од бе са. Ви као је чак и на црн це, ма да су се та да пре ма њи ма већ сви од но-
си ли љу ба зно, а је дан од на ших су се да сте као је на ви ку да за у ста вља пот пу но не по-
зна те Афри кан це, пру жа им ру ку и по кор но се кла ња. Они су ми сли ли да му је рат 
по му тио ра зум и бр зо од ла зи ли. Дон Сил ва је че као до ла зак Хол де на Ро бер та и ис пи-
ти вао ме да ли знам не што о то ме. Сли ка бро до ва ко ји се уда љу ју ис пу ња ва ла га је 
нај ве ћом ра до шћу. Тр љао је ру ке, ис пра вљао се, по ка зи вао ве штач ке зу бе. И по ред 
те шких вру ћи на увек је ишао у то плој оде ћи. У на бо ри ма оде ла но сио је за ши ве не 

1 Хол ден Ро бер то (1923–2007) – ан гол ски по ли ти чар, ре во лу ци о нар, је дан од за по вед ни ка у ра ту 
за не за ви сност и во ђа На ци о нал ног осло бо ди лач ког фрон та Ан го ле. (Прим. прев.)
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ди ја мант ске бро ја ни це. Јед ном ми је у из ли ву за до вољ ства, кад је из гле да ло да је 
FNLA2 већ на ула зу хо те ла, по ка зао пре гршт про зир них ка мен чи ћа ко ји су ли чи ли на 
кр хо ти не ста кла. Би ли су то ди ја ман ти. У хо те лу се при ча ло да Сил ва но си на се би 
по ла ми ли о на до ла ра. Ста ром је ср це пре пу кло. Хтео је да по бег не са сво јим бо гат ством, 
а ве зи ва ла га је бо лест до не Есме рал де. Бо јао се да ће га, ако сме ста не от пу ту је, не ко 
пот ка за ти и од у зе ти му бла го. Ни ка да ни је из ла зио на ули цу, хтео је чак да на пра ви 
до дат ну бра ву, али сви струч ња ци су већ от пу то ва ли и у Лу ан ди ни је би ло чо ве ка који 
би мо гао да је на пра ви.

Пре ко пу та ме не ста ну је мла ди брач ни пар – Ар ту ро и Ма ри ја. Он је био ко ло ни јал-
ни чи нов ник, а она је мир на, ћу тљи ва пла ву ша за ма гље них, сне них очи ју. Че ка ли су 
на од ла зак, али пр во су мо ра ли да про ме не ан гло сак сон ски но вац у по р ту гал ски, а то је 
тра ја ло не де ља ма, јер су ре до ви ис пред ба на ка би ли ки ло ме тар ски. На ша чи ста чи ца, 
жи вах на, ср дач на ста ри ца – до на Кар та ги на, оба ве сти ла ме је гнев ним ша па том да њих 
дво је жи ве у ди вљем бра ку. То зна чи, жи ве као црн ци, као без бо жни ци из MPLA.3 У не-
ка квој ска ли вред но сти то је био нај ни жи сте пен де гра да ци је и сра мо те бе лог чо ве ка. 
До на Кар та ги на је та ко ђе че ка ла до ла зак Хол де на Ро бер та. Ни је зна ла где је ње го ва 
вој ска и кри шом ме је пи та ла за но во сти. Пи та ла ме је та ко ђе да ли пи шем до бро о 
FNLA. Ре као сам јој оду ше вље но да пи шем. Из за хвал но сти увек ми је чи сти ла со бу 
та ко да је све бли ста ло, а кад у гра ду ни је би ло ни че га за пи ће, до не ла ми је – ко зна 
ода кле – бо цу во де. 

Ма ри ја ме је тре ти ра ла као чо ве ка ко ји се при пре ма за са мо у би ство, јер сам јој 
ре као да оста јем у Лу ан ди до Да на не за ви сно сти Ан го ле, 11. но вем бра. По ње ном ми-
шље њу до тог вре ме на не ће оста ти ни ка мен на ка ме ну. Сви ће из ги ну ти и ту ће на-
ста ти огром но гро бље, на ста ње но су по ви ма и хи је на ма. Са ве то ва ла ми је да бр зо 
от пу ту јем. Оп кла дио сам се с њом у бо цу ви на да ћу пре жи ве ти и да ће мо се сре сти у 
Ли са бо ну, у еле гант ном хо те лу „Ал тис“ 15. но вем бра, у се дам на ест са ти. За ка снио сам 
на тај са ста нак, али Ма ри ја ми је на ре цеп ци ји хо те ла оста ви ла по ру ку да ме је че ка ла 
и да сле де ћег да на пу ту је са Ар ту ром у Бра зи ли ју. 

Цео хо тел „Ти во ли“ био је за кр чен, дуп ке пун, и под се ћао је на на ше же ле знич ке 
ста ни це по сле ра та кр ца те све ти ном, на из ме нич но нер во зном и апа тич ном, као и 
ка ма ра ма на бр зи ну на пра вље них за ве жља ја. Сву да се осе ћао лош, ки сел ка сти за дах, 
згра ду је ис пу ња ва ла ле пљи ва, за гу шљи ва спа ри на. Љу ди су се зно ји ли од то пло те и 
стра ха. Вла да ла је апо ка лип тич на ат мос фе ра, оче ки ва ње да ће за тре ну так на сту пи ти 
про паст. Не ко је до нео вест да ће но ћу бом бар до ва ти град. Не ко дру ги са знао је да 
црн ци у сво јим квар то ви ма оштре но же ве и хо ће да их ис про ба ју на пор ту гал ским 
гр ли ма. Сва ког тре нут ка мо гао је да из би је уста нак. Ка кав уста нак? – рас пи ти вао сам 

2 FNLA – На ци о нал ни осло бо ди лач ки фронт Ан го ле осно ван је 1961. као ми ли тант на ор га ни за ција 
ко ја се бо ри ла у ра ту за не за ви сност од пор ту гал ске ко ло ни јал не вла сти, под вођ ством Хол де на 
Ро бер та. (Прим. прев.)
3 MPLA – На род ни по крет за осло бо ђе ње Ан го ле. Чла но ви MPLA бо ри ли су се про тив пор ту гал ске 
ко ло ни јал не ар ми је у Ан гол ском ра ту за не за ви сност, а по сле то га по сти гли су по бе ду про тив 
UNI TA (На ци о нал на уни ја за пот пу ну не за ви сност Ан го ле) и FNLA у Ан гол ском гра ђан ском ра ту. 
(Прим. прев.)



се да бих на пи сао о то ме и по слао вест у Вар ша ву. Ни ко ни је тач но знао. Јед но став но 
– уста нак, а ка кав уста нак, ви де ће се кад из би је.

Ин три га је све из ну ри ва ла, ки да ла жив це, од у зи ма ла спо соб ност ми шље ња. Град 
је жи вео у ат мос фе ри хи сте ри је, тре сао се од стра ха. Љу ди ни су зна ли ка ко да се сна ђу 
у ствар но сти у ко јој су се са да на шли. Му шкар ци су се оку пља ли у ход ни ци ма хо те ла 
и др жа ли штаб не са стан ке. При зем ни праг ма ти ча ри би ли су за то да се хо тел но ћу 
за ба ри ка ди ра. Они ко ји су има ли ши ре хо ри зон те и спо соб ност гло бал ног ви ђе ња 
све та, сма тра ли су да тре ба по сла ти де пе шу ОУН-у са апе лом да ин тер ве ни ше. Али, 
све се, свој стве но ла ти но а ме рич ком оби ча ју, за вр ша ва ло на ди ску си ја ма.

Ве че ри ма је над гра дом ле тео ави он и ба цао лет ке. Био је обо јен цр но, без све тла 
и би ло ка квих зна ко ва. Ле ци су оба ве шта ва ли да вој ска Хол де на Ро бер та сто ји крај 
Лу ан де и да ће ући у пре сто ни цу мо жда већ су тра. У ци љу лак шег из вр ше ња овог за-
дат ка, по зи ва се ста нов ни штво на уби ја ње свих Ру са, Ма ђа ра и По ља ка ко ји ко ман ду-
ју MPLA и ви нов ни ци су це лог ра та и свих не сре ћа ко је су сна шле на му че ни на род. То 
се до га ђа ло у сеп тем бру кад сам у це лој Ан го ли био је ди ни чо век из ис точ не Евро пе. 
У гра ду су ха ра ли бор ци из PI DA,4 до ла зи ли су у хо тел и рас пи ти ва ли се ко ста ну је у 
ње му. Ни ко их ни је ка жња вао, јер у Лу ан ди ни је по сто ја ла ни ка ква власт, а они су хте ли 
да се све те за Ка ран фил ску ре во лу ци ју,5 за из гу бље ну Ан го лу, за уни ште не ка ри је ре. 
Сва ко ку ца ње на вра ти ма мо гло је би ти за ме не лош знак. Тру дио сам се да не раз ми-
шљам о то ме, то је је ди но ре ше ње у та квим си ту а ци ја ма. 

Ору жа не гру пе оку пља ле су се у ноћ ном ба ру „Адао“ по ред хо те ла. Та мо је увек 
би ло мрач но, кел не ри су ишли с фе ње ри ма. Вла сник ба ра, де бе ли, оро ну ли плеј бој, 
за кр ва вље них очи ју с на те че ним кап ци ма, од вео ме је јед ном у сво ју ма лу кан це ла-
ри ју. Зи до ви су би ли ис пу ње ни по ли ца ма од по да до пла фо на, на по ли ца ма је ста ја ло 
две ста два де сет шест вр ста ви ски ја. Из ву као је из фи о ке пи са ћег сто ла два пи што ља 
и ста вио их ис пред се бе.

– Би ћу ми ран тек кад овим уби јем де се так ко му ни ста – ре као је.
Гле дао сам га, сме шкао се и че као шта ће учи ни ти. Иза вра та се чу ла му зи ка, бор ци 

су се за ба вља ли с пи ја ним му лат ки ња ма. Де бе ли оста ви пи штољ и за лу пи фи о ку. Ни 
да нас ми ни је ја сно за што ме је пу стио. Мо жда је при па дао љу ди ма ко је сам по не кад 
сре тао, ко ји ма ве ћу са тис фак ци ју од уби ја ња чи ни свест о то ме да би мо гли да уби ју, 
а да то не чи не.

Це лог сеп тем бра од ла зио сам на спа ва ње а да ни сам знао шта ће се до го ди ти те 
но ћи и сле де ћег да на. Око ме не се вр те ло не ко ли ко ти по ва, пре по зна вао сам њи хо ва 

4 PI DA – Ме ђу на род на и др жав на од брам бе на по ли ци ја, би ла је пор ту гал ска си гур но сна аген ци ја. 
Фор мал но, глав на уло га PI DA би ла је да кон тро ли ше гра ни це ими гра ци је и еми гра ци је и уну тра-
шња и спољ на си гур ност. Ме ђу тим, по ста ла је по зна та по сво јим ак тив но сти ма по ли тич ке по ли ци је. 
(Прим. прев.)
5 Ка ран фил ска ре во лу ци ја – пуч ко ји је за по чео 25. апри ла 1974. го ди не, под вођ ством ар ми је у 
Пор ту га ли ји и ко ји је до вео до про ме не ау то ри тар не дик та ту ре у ли бе рал ну де мо кра ти ју. Сврг нут 
је дик та тор Мар се ло Ка е та но, ко ји је на том ме сту за ме нио Ан то ни ја Са ла за ра. На род ко ји је иза-
шао на ули це је као сим бол же ље за ми ром по кла њао вој ни ци ма и по ли цај ци ма ка ран фи ле. Та ко 
су они по ста ли сим бол свих до га ђа ња. (Прим. прев.)
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ли ца. Стал но смо се сре та ли, не раз ме њу ју ћи ни ре чи. Ни сам знао шта да ра дим. На 
по чет ку сам од лу чио да оста нем бу дан, ни сам же лео да ме ухва те на пре пад док спа-
вам. Али, по ло ви ном но ћи на пе тост је сла би ла и то нуо сам у сан у оде лу и са ци пе ла ма 
на ве ли ком кре ве ту ко ји је ле по на ме сти ла до на Кар та ги на.

MPLA ни је мо гао да ме за шти ти: ти љу ди су би ли да ле ко, у африч ким че твр ти ма 
или још да ље – на фрон ту. Европ ска че тврт, у ко јој сам ста но вао, ни је још при па да ла 
њи ма. За то сам во лео да од ла зим на фронт – та мо је би ло си гур ни је, ла год но. Ипак, 
та ква пу то ва ња би ла су рет ка. Ни ко, чак ни љу ди из шта ба, ни су мо гли тач но да од ре-
де где је фронт. Ни је би ло са о бра ћај них ни те ле фон ских ве за. Уса мље ни ма ли од ре ди 
не ве штих пар ти за на по чет ни ка, из гу бље ни у огром ним, опа сним про сто ри ма, кре та-
ли су се час ту, час та мо, без пла на и раз ми шља ња. Тај рат сва ко је во дио на сво ју ру ку, 
сва ко је био пре пу штен са мо ме се би.

Сва ко днев но, у де вет са ти уве че, ја вља ла се Вар ша ва. На те ле прин те ру, ко ји је ста јао 
у ре цеп ци ји, па ли ло се све тло и ма ши на је сла ла сиг нал:

814251 PAP do bro ve ce mo li mo sA lji te

или:

nAj zAd us Pe li smo dA se Po ve ze mo

или:

ho ce mo li dA nAs ne sto do bi ti? Pls gA gA.

Од го ва рао сам:

ok ok mom svP

и укљу чи вао сам тра ку с тек стом де пе ше.
За ме не је де вет са ти био нај ва жни ји тре ну так да на, тај тре ну так био је до жи вљај 

ко ји се по на вљао сва ке ве че ри. Пи сао сам сва ко днев но, пи сао сам из нај е го и стич ни-
јих по бу да, та ко сам са вла да вао апа ти ју, от пор да на пи шем ма кар нај кра ћу де пе шу и 
одр жим ве зу са Вар ша вом, јер то ме је спа са ва ло од уса мље но сти и осе ћа ња на пу ште-
но сти. Ако сам имао вре ме на, чу чао сам крај те ле прин те ра мно го пре де вет. Све тло 
ко је се па ли ло, иза зи ва ло је у ме ни исто оду ше вље ње, ка кво у чо ве ку, из гу бље ном у 
пу сти њи, иза зи ва из не на да про на ђе ни из вор. На сто јао сам да на све на чи не раз вла-
чим вре ме тих се ан си. Де таљ но сам опи си вао све бит ке. Пи тао сам ка кво је вре ме у 
зе мљи и жа лио се да не мам шта да је дем. Али, ко нач но, до ла зио је тре ну так кад се 
Вар ша ва ја вља ла:

Pri jem do bAr cu je mo se su trA u 20 00 gmt6 hvlmn bAj bAj

6 GMT – Gre en wich Mean Ti me – 20 са ти по Гри ни чу. (Прим. прев.)
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све тло се га си ло и по но во сам оста јао сам.
Лу ан да је про па да ла дру га чи је не го на ши гра до ви за вре ме ра та. Ни је би ло ва зду-

шних на па да, ми ров них пре го во ра, ру ше ња квар то ва јед ног за дру гим. Ни је би ло 
гро ба ља на ули ца ма и тр го ви ма. Не се ћам се ни јед ног по жа ра. Град је уми рао она ко 
као што не ста је оа за у ко јој су пре су ши ва ли бу на ри – пра знио се, оба ми рао, од ла зио 
у за бо рав. Али та аго ни ја на ста ла је ка сни је, за сад је сву да вла да ло гро зни ча во кре та-
ње. Сви су жу ри ли, сви су пу то ва ли! Сва ко се тру дио да од ле ти пр вим ави о ном у 
Евро пу, у Аме ри ку, би ло где. У Лу ан ду су сти за ли Пор ту гал ци из чи та ве Ан го ле. Из 
нај да љих кра је ва при спе ва ли су ка ра ва ни ау то мо би ла на то ва ре ни љу ди ма и пр тља-
гом. Му шкар ци за ра сли, же не из гу жва не и раш чу па не, де ца пр ља ва и по спа на. Ус пут 
су се бе гун ци по ве зи ва ли у ду ге ко ло не и та ко кр ста ри ли по зе мљи, јер, што је ве ћа 
гру па, си гур ни је је. У по чет ку су се сме шта ли у Лу ан ду у хо те ле, али ка сни је ни је би ло 
ви ше ме ста, за то су од ла зи ли пра во на ае ро дром. Око ае ро дро ма је на ста јао чер гар-
ски град, без ули ца и ку ћа. Љу ди су ста но ва ли под ве дрим не бом, стал но по ки сли, јер 
је не пре ста но па да ла ки ша. Са да су жи ве ли го ре од цр на ца у африч ком квар ту по ред 
ае ро дро ма, али при хва та ли су то апа тич но, са су мор ном ре зиг ни ра но шћу, не зна ју ћи 
ко га да про кли њу за сво ју суд би ну. Са ла зар је био мр тав, Ка е та но је по бе гао у Бра зи-
ли ју, а у Ли са бо ну су се стал но сме њи ва ле вла де. За све је би ла кри ва ре во лу ци ја, јер 
пре то га је вла дао мир. Са да је вла да обе ћа ла црн ци ма сло бо ду, црн ци су се ме ђу соб-
но по ту кли, па ле и уби ја ју. Они ни су спо соб ни да упра вља ју. Цр нац се по на ша ова ко: 
пи је, а он да по цео дан спа ва. Ве ша на се бе ко ра ле и иде за до во љан. Да ра ди? Ов де 
ни ко не ра ди. Они жи ве као пре сто го ди на. Ка кви сто, го спо ди не! Као пре хи ља ду 
го ди на. А от куд мо же мо да зна мо ка ко је би ло пре хи ља ду го ди на? Си гур но да мо же-
мо, сва ко зна ка ко је би ло. Та зе мља ви ше не ће по сто ја ти. Мо бу ту ће узе ти ко мад, они 
са ју га ће узе ти ко мад и та ко ће се за вр ши ти. Са мо да што пре одав де од ле те. Да то 
ви ше не гле да ју. Ја сам ов де уло жио че тр де сет го ди на ра да, кр ва вог ра да. Ко ће ми 
са да вра ти ти? Ви ми сли те да се мо же по че ти жи вот из но ва?

Љу ди се де на за ве жља ји ма, по кри ве ни пла сти ком, јер ки ша си пи, ме ди ти ра ју, раз-
ма тра ју све мо гућ но сти. По не кад у тој на пу ште ној све ти ни, ко ја не де ља ма ве ге ти ра 
ов де, из би ја искра по бу не. Же не ту ку вој ни ке ко ји су од ре ђе ни да одр жа ва ју ред, а 
му шкар ци по ку ша ва ју да от му ави он, ка ко би свет са знао до ка квог су оча ја ња до ве-
де ни. Ни ко не зна ка да ће одав де од ле те ти и у ком прав цу. Вла да ко смич ки ха ос. Пор-
ту гал це је те шко ор га ни зо ва ти, јер они су из ра зи ти ин ди ви ду а ли сти, при ро де ко је 
ни су у ста њу да жи ве у гу жви и за јед ни ци. Пред ност има ју труд не же не и мај ке са 
бе ба ма. За што оне? Да ли сам ја го ра за то што је мој син на пу нио три го ди не? До бро, 
пред ност има ју же не с де цом. Та ко, да кле? А ја, за то што сам му шка рац, тре ба да по-
ги нем ов де? И, ево, сви ја чи пе њу се у ави он, а же не с де цом ле жу на бе тон, ис под 
точ ко ва, та ко да пи ло ти не мо гу да кре ну, до ла зи вој ска, ис те ру је му шкар це, на ре ђу је 
же на ма да ула зе, оне се пе њу сте пе ни ца ма три јум фал но као че та по бед ни ка што ула зи 
у но во о сво је ни град. 

До зво ли мо да од ле те нај пре они ко ји су па ли у де пре си ју. Из вр сно, не тре ба да ле ко 
тра жи ти, да ни је ра та, одав но бих већ био у луд ни ци. А нас је код Кар мо не на пао од ред 
ди вља ка, све су узе ли, по раз би ја ли, хте ли да стре ља ју. До да нас сам сва узру ја на. 
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По лу де ћу, ако сме ста не од ле тим одав де. Дра ги мо ји, ре ћи ћу вам са мо то ли ко да сам 
из гу био све што сам у жи во ту сте као. Осим то га, код нас, у Лум ба ли, дво ји ца из UNITА 
др жа ли су ме за ко су, а тре ћи ми је ста вљао цев на са мо око. Сма трам да је то до во љан 
раз лог да по лу дим.

Ни је дан кри те ри јум ни је до би јао одо бра ва ње ве ћи не. Очај на ма са на ди ра ла је на сва-
ки ави он, про ла зи ли су са ти пре не го што се мо гло од ре ди ти ко ће нај зад до би ти ме сто.

Тре ба пре ве сти по ла ми ли о на из бе гли ца ва зду шним мо стом на дру ги крај све та.
Сви зна ју за што хо ће да от пу ту ју. Они зна ју да је сеп тем бар мо гу ће пре жи ве ти, али 

већ у ок то бру би ће ве о ма ло ше, а но вем бар ни ко не ће пре жи ве ти. Ка ко они то зна ју? 
Ви пи та те за та кве ства ри! Ја сам ов де про вео два де сет осам го ди на, ја мо гу не што да 
ка жем о овој зе мљи. Зна те ли шта сам сте као? Ста ри так си ко ји сам оста вио та мо, на 
улици.

Љу ди су бе жа ли као од ку ге, као од аве ти, ко ја се не ви ди, али уби ја. По том ће до-
ћи ве тар и пе сак ће за су ти тра го ве по след њег чо ве ка.

Ве ру јеш ли у то? – пи тао сам Ар ту ра. Ар ту ро не ве ру је, али ипак ви ше во ли да оде. 
А ви, до на Кар та ги но, ве ру је те ли у то? Да, до на Кар та ги на је убе ђе на у то. Ако оста не-
мо до но вем бра, не ће нас ви ше би ти. Ту ста ри ца енер гич но пре ла зи пр стом пре ко 
вра та, на ко ме њен но кат оста вља цр ве ни траг.

Раз не ства ри су се до га ђа ле пре не го што је град за тво рен и осу ђен на смрт. Као 
бо ле сник ко ји у тре ну ци ма аго ни је на гло жив не и за тре ну так по вра ти сна гу, та ко је 
кра јем сеп тем бра жи вот у Лу ан ди до био по себ ну жи вост и тем по. Тро то а ри су би ли 
дуп ке пу ни, на ко ло во зи ма је до шло до за гу ше ња. Љу ди су тр ча ли из нер ви ра ни, жу-
ри ли су, оба вља ли хи ља де ства ри. Са мо да што пре оду, да по бег ну на вре ме, пре 
не го што пр ви та лас ку ге про дре у град.

Ни су хте ли Ан го лу.
До ста им је би ло те зе мље ко ја је тре ба ло да бу де њи хо ва обе ћа на зе мља, а до не-

ла им је раз о ча ра ње и бес, ту гу и не моћ, осе ћа ње да од ла зе за у век. Же ле ли су са мо 
да из ву ку жи ву гла ву и из ве зу свој име так.

Сви су би ли за у зе ти пра вље њем сан ду ка. До ве зе на су бр да да са ка и шпер пло ча. 
Ско чи ле су це не че ки ћа и ек се ра. Сан ду ци су би ли глав на те ма раз го во ра – ка ко их 
гра ди ти и чи ме их је нај бо ље оја ча ти. По ја ви ли су се са мо зва ни по зна ва о ци – сан ду-
ча ри, са мо у ке ар хи тек те сан ду чар ства, сан ду чар ски сти ло ви, шко ле, прав ци. Уну тар 
Лу ан де – из гра ђе не од бе то на и ци гле, по чео је да на ста је нов, др ве ни град. Са да сам 
ишао по ули ца ма као по ве ли ком гра ди ли шту. Спо ти цао сам се о раз ба ца не да ске, 
ек сер ко ји је штр чао из гре де по це пао ми је ко шу љу. Не ки сан ду ци би ли су ве ли чи не 
лет њи ко ва ца, јер од јед ном се ство ри ла сан ду чар ска ска ла пре сти жа – што је не ко 
бо га ти ји, то је ве ћи сан дук пра вио. Им по зант ни су би ли сан ду ци ми ли о не ра – по ста-
вље ни гре да ма и из ну тра об ло же ни је дри ли чар ским плат ном, има ли су чвр сте и 
еле гант не зи до ве, на пра вље не од нај ску пљих вр ста троп ског др ве та, са го до ви ма 
та ко ле по исе че ним и бри жљи во из гла ча ним да су под се ћа ли на ста ри стил ски на ме-
штај. У ове сан ду ке па ко ва ни су чи та ви са ло ни и спа ва ће со бе, ка на бе та, сто ло ви и 
ор ма ри, ку хи ње и фри жи де ри, ко мо де и фо те ље, сли ке, те пи си, лу сте ри, пор це лан, 
по сте љи на и ру бље, сва оде ла, та пи се ри је, та бу реи и ва зе, чак и ве штач ко цве ће (што 
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сам та ко ђе ви део), чи та ва мон стру о зна и не из мер на ро по тар ни ца ко ја је ис пу ња ва ла 
ку ћу сва ког ма ло гра ђа ни на, да кле, фи гу ри це, шкољ ке, ста кле не ку гле, ва зе за цве ће, 
пу ње ни гу ште ри, ме тал на ми ни ја тур на ми лан ска ка те дра ла, до ве зе на са из ле та у Ита-
ли ју, пи сма! пи сма и фо то гра фи је, вен ча не фо то гра фи је у по зла ће ним ра мо ви ма – мо-
жда то да оста ви мо, ка же чо век, али ка ко те ни је сра мо та, ви че озло је ђе на же на – све 
фо то гра фи је ма ли ша на, ов де кад је пр ви пут сео, а ту кад је пр ви пут ре као дај, дај, а 
ту са ли за ли цом, а ов де са ба бом, да кле, све, све до слов но, јер и сан ду ци с ви ном, та 
за ли ха ма ка ро на, ко ју сам ку пио чим су по че ли да пу ца ју, и још уди ца, ку ки ца за хе-
кла ње, мо ји кон ци! Мој ка ра бин, Ту ту њи не ша ре на коц ке, пти чи це, ки ки ри ки, уси си вач 
и крц ка ли ца за ора хе та ко ђе мо ра ју да се сме сте, про сто – мо ра ју и го то во, та ко да 
оста не са мо го под, го ли зи до ви, пот пу ни не гли же, стрип тиз ста на, крај про зо ра без 
за ве са, са мо ће мо још за тво ри ти вра та и на пу ту за ае ро дром за у ста ви ће мо се на бу-
ле ва ру и ба ци ти кључ у мо ре.

Си ро тињ ски сан ду ци су ло ши ји за не ко ли ко раз ре да. Пре све га, ма њи су, а че сто 
са свим ма ли и не у глед ни. Не мо гу да се за ла жу за ква ли тет, јер њи хо ва из ра да има много 
не до ста та ка. На су прот бо га та ши ма, ко ји су у ста њу да унај ме мај сто ре сто ла ре, си ро ти-
ња мо ра сво јим ру ка ма да пра ви сан ду ке. Као ма те ри јал слу жи јој от пад из стру га ре, 
от па ци да са ка, кри ве гре де, на бре кла шпер пло ча, сав др ве ни бофл, ко ји се у бес це ње 
мо же ку пи ти на тре ће ра зред ном сто ва ри шту. Мно ги од тих сан ду ка об ло же них кан тама 
од уља, од ста рих фир ми и зар ђа лих ус пут них ре кла ма ли че на сла мо ве африч ке че твр-
ти ко ји се рас па да ју. Ни је вред но за гле да ти уну тра, ни је вред но и чак ни је при стој но.

Сан ду ци бо га та ша сто је у ва жним ули ца ма у цен тру гра да или у осен че ним ули чи-
ца ма лук су зних че твр ти. Мо же те их раз гле да ти и ди ви ти им се. Ме ђу тим, сан ду ци 
си ро ти ње кри ју се у вра ти ма, у дво ри шти ма и шу па ма. Кри ју се до из ве сног вре ме на, 
јер би ће по треб но да се пре ве зу кроз чи тав град, у лу ку – и по ми сао на тај ту жан при-
зор, муч на је.

Због тог оби ља др ве та, ко је се на шло у Лу ан ди, пу стињ ски, пра шњав град, си ро-
ма шан зе ле ни лом и др ве ћем, ми ри ше са да на див ну смо ло ви ту шу му. Као кад би та 
шу ма на гло из ра сла на ули ца ма, на тр го ви ма, на скве ро ви ма. Уве че отва рам про зор, 
уди шем ду бо ко тај ми рис и та да се уда љу је рат, не чу јем је зи ке до не Есме рал де, не 
ви дим про па лог плеј бо ја са два пи што ља и осе ћам се као да спа вам у шу мар ској ку ћи 
у Бо ра ма Ту хол ским.7

По ди за ње др ве ног гра да, гра да сан ду ка, тра је да ни ма, од зо ре до мра ка. Ра де сви, 
мо кри од ки ше, из го ре ли од сун ца, чак и ми ли о не ри, ако су фи зич ки спо соб ни, мар-
љи во ра де. Оду ше вље ње по слом пре но си се и на де цу. Она та ко ђе пра ве сан ду ке за 
лут ке и играч ке. Па ко ва ње се од ви ја под за шти том но ћи. Та ко је бо ље, јер он да ни ко 
не за ба да нос у ту ђе ства ри, ни ко не ће ра чу на ти ко ли ко из во зим и шта, а зна се да се 
вр ти мно го оних ко ји се до дво ра ва ју MPLA и хте ли би да цин ка ре.

Да кле, но ћи ма, по нај ве ћем мра ку, пре но си мо уну тра шњост ка ме ног гра да у уну-
тра шњост др ве ног гра да. То ко шта мно го на по ра и зно ја, ди за ња и ци ма ња, бо ла ру ку 

7 Бо ри Ту хол ске – је дан од нај ве ћих ком плек са бо ро ва у Пољ ској на ла зи се ку јав ско-по мор ској 
обла сти. Округ Бо ри Ту хол ске на ста њен је ау тох то ним ста нов ни штвом – Бо ро вја ци ма Ту хол ским, 
Ка шу би ма, Ко ће вја ци ма и Крај ња ци ма. (Прим. прев.)
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од на би ја ња пр тља га, бо ла ко ле на од гу ра ња ства ри, јер све мо ра да се сме сти, ка ме-
ни град је био ве ли ки, а др ве ни град је ма ли.

По сте пе но, из но ћи у ноћ, ка ме ни град је гу био сво ју вред ност у ко рист др ве ног 
гра да. По сте пе но се та ко ђе ме ња ло раз ми шља ње љу ди. Љу ди су пре ста ли да ми сле 
у ка те го ри ја ма ку ће и ста на и рас пра вља ли су са мо о сан ду ци ма. Уме сто да ка жу – мо-
рам да идем да ви дим шта се до га ђа код ме не у ку ћи – го во ри ли су – мо рам да идем 
да ви дим шта је с мо јим сан ду ком. Би ла је то још је ди на ствар ко ја их је ин те ре со ва ла 
и за ко ју су бри ну ли. Та Лу ан да, ко ју су оста вља ли, би ла је за њих хлад на и стра на ма-
ке та, са гра ђе на, али пра зна сце на, као по сле за вр ше не пред ста ве.

* * *

Био је по че так ок то бра.
Град се сва ко га да на пра знио.
Од ју тра сам бес циљ но, без ика квог сми сла, ту ма рао по ули ца ма, све док ме не-

сно сна же га не би по но во оте ра ла у хо тел. У под не сун це је уда ра ло у гла ву, по ста ја ло 
је то ли ко за гу шљи во и вре ло да ни је мо гло да се ди ше. По чи ња ло је ле то, отва ра ла 
су се вра та троп ског па кла. Не до ста ја ла је во да, јер се црп на ста ни ца на ла зи ла на ли-
ни ји фрон та и по сле сва ке по прав ке по но во је би ла уни шта ва на то ком бор би. Ишао 
сам пр љав, то ли ко сам био же дан да сам до би јао гро зни цу, пред очи ма су ми по и гра-
ва ле на ран џа сте мр ље.

Све је ви ше тр го ва ца по за тва ра ло рад ње, цр ни мом ци су шта по ви ма до бо ва ли по 
спу ште ним ро лет на ма. Већ су би ли по за тва ра ни ре сто ра ни и ка фа не, сто ли це, сто ло-
ви и из бле де ли сун цо бра ни па да ли су по тро то а ри ма, а по том не ста ја ли у африч ким 
сла мо ви ма. По не кад би ка кав ау то мо бил про шао пра зном ули цом кроз цр ве на све тла, 
ко ја су се и да ље ау то мат ски ме ња ла, не зна се за ко га.

У ме ђу вре ме ну не ко је у хо тел до нео вест да су от пу то ва ли сви по ли цај ци!
Лу ан да је са да би ла је ди ни град на све ту ко ји ни је имао по ли ци ју. Сва ко ко се на ђе 

у та квој си ту а ци ји, чуд но се осе ћа. С јед не стра не, осе ћа олак ша ње и ши ри ну, а са дру ге 
– из ве стан не мир. Пре о ста ли бел ци, ко ји су још ову да ту ма ра ли, при ми ли су ову вест 
са ужа са ва њем. Про не ла се сплет ка да ће цр нач ке че твр ти на ср ну ти на ка ме ни град. 
Сви су зна ли да црн ци жи ве у нај го рим сла мо ви ма ко ји се мо гу ви де ти у чи та вој Афри-
ци, у ко ли ба ма од гли не ко је су се на ла зи ле у пу сти њи око Лу ан де, као хум ке ло ших 
по раз би ја них цре по ва. И са да је ка ме ни, ком фор ни град од ста кла и бе то на био пра зан 
и ни чи ји. Кад би бар мир но, у ре ду, с по ро ди ца ма до шли и за у зе ли то што је на пу ште но 
и сло бод но. Али, по ми шље њу пре стра ше них Пор ту га ла ца, ко ји су се пред ста вља ли као 
по зна ва о ци до мо ро дач ког мен та ли те та, црн ци ће упа сти об у зе ти лу ди лом ра за ра ња и 
мр жње, пи ја ни, ома мље ни та јан стве ним тра ва ма, жељ ни кр ви и осве те. Ни ко не ће за-
у ста ви ти ту ин ва зи ју. Из ну ре ни, ис ки да них жи ва ца, го ло ру ки и оп ко ље ни, у раз го во ри-
ма љу ди сну ју пра ве апо ка лип тич ке ви зи је. Из ги ну ће сви и то на нај од врат ни ји на чин 
– про бу ра зи ће их на ули ци, ис ка са пи ти ма че та ма на кућ ном пра гу. При себ ни ји љу ди 
пред ла жу раз не ва ри јан те са мо од бра не. Јед ни – да се по га се све тла и бди у за мра че-
ном гра ду, дру ги – су пр от но, да се упа ли све тло, чак и у на пу ште ним ку ћа ма, јер са мо 
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умно же ним бро јем, кон цен три са ном ко ли чи ном мо ћи ће да оте ра ју црн це. Као и обич-
но, ни је дан ар гу мент не по бе ђу је и но ћу град из гле да као из бу ше на по зо ри шна за ве са: 
ту све тли не ка кав фраг мент осве тље не сце не, а уна о ко ло се ни шта не ви ди, и опет се 
ви ди фраг мент, а оста ло је за сло ње но. До на Кар та ги на, ко ја ви ше из на ви ке не го из 
по тре бе ра спре ма на пу ште не со бе на мом спра ту (на ко јем са да ста ну јем сâм), по вре-
ме но пре ки да чи шће ње и ослу шку је не до ла зи ли из прав ца африч ких че твр ти тут ња ва 
ма се, на ја ва на шег кра ја. Ко чи се, она ко као се о ске же не кад ослу шку ју не ће ли се за 
тре ну так раз ле ћи пра сак. По том се све ча но пре кр сти и спре ма да ље.

Оти шли су сви ва тро га сци!
Ви ше ни ко не ће спа сти град од по жа ра. Нај пре љу ди ни су ве ро ва ли да су ва тро-

га сци по бе гли са ду жно сти, али мо гли су да се уве ре у то кад су по се ти ли де по крај 
при мор ског бу ле ва ра. Вра та де поа би ла су ши ром отво ре на. Уну тра су би ла ве ли ка 
цр ве но-злат на ко ла, го ми ле ле стви и пум пи. На по ли ца ма су ста ја ли ва тро га сни шле-
мо ви. Жи ве ду ше ни је би ло. На рав но, FNLA ће са зна ти о ово ме и до вољ но је да, уме сто 
ле та ка, су тра ба ци јед ну бом бу. Це ла Лу ан да из го ре ће као ши би ца. Ки ша је пре ста ла, 
град је био угре јан сун цем и пот пу но сув. Са мо да не бу де чар ки или да не ки пи ја нац не 
иза зо ве по жар. Ка сни је су вој ни ци по кре ну ли јед на од тих ко ла и упо тре бља ва ли их 
за од во же ње во де на фронт. По што су се ви де ла из да ле ка, по го ди ли су их и сру ши ла 
су се у ја рак, где су и оста ла.

Оти шли су сви ђу бре та ри!
У по чет ку ни ко ни је на то обра ћао па жњу. Град је био пр љав и за пу штен, љу ди су 

ми сли ли да су ђу бре та ри дав но од ле те ли у Евро пу. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да су 
от пу то ва ли тек ју че. И на гло, не зна се ода кле, по че ло је да се ску пља сме ће. Па оста-
ла је са мо ша чи ца ста нов ни ка ко ји су уз то жи ве ли у та квој апа ти ји и учма ло сти да је 
би ло не мо гу ће осум њи чи ти их за по ди за ње бр да сме ћа. А ипак, та ква бр да по че ла су 
да се ства ра ју на ули ца ма на пу ште ног гра да. По ја ви ла су се на тро то а ри ма, на ко ло во-
зи ма и на тр го ви ма, у до вра ци ма ку ћа и на опу сте лим пи ја ца ма. Кроз не ке ули це 
про ла зи ло се с ве ли ким тру дом и од врат но шћу. У ова квој кли ми пре ви ше сун ца и 
вла га убр за ва ју и ја ча ју рас па да ње, тру ље ње и фер мен та ци ју. Цео град по чео је да 
смр ди, онај ко је ула зио са ули це у хо тел, ду го је смр део, дру ги су раз го ва ра ли с њим 
на од сто ја њу. А, уоп ште, љу ди су се уда љи ли јед ни од дру гих, ма да би у си ту а ци ји, на 
ко ју смо би ли осу ђе ни, тре ба ло да бу де обрат но. До на Кар та ги на је за тва ра ла све про-
зо ре, јер уста ја ли ва здух ни је се мо гао уди са ти. По че ле су ма сов но да ска па ва ју мач ке. 
Мо ра да су се отро ва ле не ка квом стр ви ном, јер јед но га ју тра сву да су ле жа ле мр тве. 
По сле два да на ра сле су и би ле де бе ле као пра си ћи. Над њи ма су се ро ји ле цр не му ве. 
Не из др жи во је смр де ло, ишао сам по гра ду с но сом за пу ше ним ма ра ми цом, об ли вен 
зно јем. До на Кар та ги на из го ва ра ла је ан ти е пи де миј ске мо ли тве. Ни је би ло ле ка ра, 
ни је ра ди ла ни јед на бол ни ца ни апо те ка. Сме ће је ра сло, уве ћа ва ло се, као да је ки пе ло 
не ка кво мон стру о зно, од врат но те сто, на ду ва ва но на све стра не отров ним, смр то но-
сним ква сцем. 

По том, кад су оти шли сви пе ка ри, мон те ри, пи смо но ше и до ма ри, ка ме ни град је 
из гу био раз лог свог по сто ја ња, свој сми сао. Био је као су ви ске лет по ли ран ве тром, 
мр тва кост ко ја штр чи из зе мље ка сун цу.
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У жи во ту су се др жа ли још са мо пси.
Би ли су то кућ ни пси, ко је су оста вља ли вла сни ци, бе же ћи у па ни ци. Мо гли су се 

ви де ти на пу ште ни пси свих нај ску пљих ра са – бок се ри, бул до зи, хр то ви и до бер ма ни, 
ја за ви ча ри, пин че ри и шпа ни је ли, чак шкот ски те ри је ри, а та ко ђе до ге, моп со ви, пу-
дли це. На пу ште ни, за лу та ли, ишли су у ве ли ким чо по ри ма, у по тра зи за хра ном. Док 
је би ла пор ту гал ска вој ска, овај огром ни чо пор оку пљао се сва ко га ју тра на тр гу ис-
пред ге не рал шта ба, где су га стра жа ри хра ни ли кон зер ва ма из вој нич ких сле до ва ња 
Се вер но а тлант ског пак та. Из гле да ло је као да се одр жа ва ме ђу на род на из ло жба ра сних 
па са. По том је на хра ње ни, за до вољ ни чо пор пре ла зио на ме ку, соч ну тра ву ко ја је 
пре кри ва ла осен че ни сквер ис пред па ла те вла де. По чи ња ла је не ве ро ват на, ко лек-
тив на сек су ал на ор ги ја, стра сно и не у мор но лу ди ло, јур ња ва и ко ме ша ње до пот пу ног 
са ти ра ња. Стра жа ри ко ји су се до са ђи ва ли има ли су про стач ку за ба ву. 

По сле од ла ска вој ске пси су по че ли да гла ду ју и мр ша ве. Из ве сно вре ме лу ња ли су 
по гра ду у ха о тич ним чо по ри ма, уза луд но тра же ћи хра ну. Јед но га да на су не ста ли. Ми-
слим да су на пу сти ли Лу ан ду тра гом љу ди, јер ка сни је ни ка да ни сам на и шао на црк ну тог 
пса, а би ло их је на сто ти не ко ји су про ла зи ли по ред ге не рал шта ба, а по том из во ди ли 
вра го ли је ис пред па ла те вла де. Мо жда се из го ми ле из дво јио енер гич ни во ђа, ко ји је 
из вео па сји чо пор из уми ру ћег гра да. Ако су пси оти шли на се вер, сти гли су у FNLA. 
Ако су оти шли на југ – сти гли су у UNI TA. Ме ђу тим, ако су се упу ти ли на ис ток, пре ма 
Да ла тан ду и Са у ри му, мо гли су стиг ну у Зам би ју, по том у Мо зам бик, а чак у Тан за ни ју.

Мо жда они и да ље лу та ју, али не знам у ком прав цу и у ко јој зе мљи су са да.
По сле од ла ска чо по ра па са град је за пао у пот пу но мр тви ло. За то сам од лу чио да 

от пу ту јем на фронт.

* * *

Ми ни смо хте ли овај рат, већ Хол ден Ро бер то са се ве ра, а Јо нас Са вим би – са ју га. 
То је зе мља у ко јој рат тра је већ пет сто го ди на, од ка да су ов де до шли Пор ту гал ци. 
Би ли су им по треб ни ро бо ви за тр го ви ну, за из воз у Бра зи ли ју, на Ка ри бе, уоп ште, на 
дру гу оба лу оке а на. Ан го ла је том дру гом кон ти нен ту ис по ру чи ла нај ве ћи број ро бо-
ва у од но су на це лу Афри ку. За то на шу зе мљу на зи ва ју цр на мај ка но во га све та. Пре ци 
по ло ви не бра зил ских, ку бан ских, до ми ни кан ских се ља ка су из Ан го ле.

* * *

Кар ло та је до шла са ау то ма том на ра ме ну и ма да је но си ла пре ве ли ку уни фор му 
ко ман до са, мо гло се на слу ти ти да је згод на. Сви смо сме ста по че ли да јој се удва ра мо. 
Исти ну го во ре ћи, Кар ло ти но при су ство је у ства ри би ло од лу чу ју ће што је еки па ала-
ли ла ку ћи це крај Ли са бо на и ре ши ла да се од ве зе на фронт. И по ред сво јих два де сет 
го ди на, Кар ло та је већ би ла ле ген да. Пре два ме се ца, за вре ме устан ка у Ху ам бу, ко ман-
до ва ла је ма лим од ре дом MPLA, оп ко ље ним је ди ни цом UNI TA, ко ја је бро ја ла хи ља ду 
љу ди. Уме ла је да се про би је из обру ча и из ве де сво је љу де. Уоп ште, де вој ке су из вр сни 
вој ни ци, бо љи од му шка ра ца, ко ји се по не кад на фрон ту по на ша ју хи сте рич но и че сто 
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нео д го вор но. На ша де вој ка би ла је му лат ки ња, има ла је нео до љив шарм и та да нам 
се чи ни ло та ко ђе – ве ли ку ле по ту, ма да ка сни је, кад сам раз вио фо то гра фи је на ко јој 
је би ла, је ди не Кар ло ти не фо то гра фи је ко је су са чу ва не, кон ста то вао сам да и ни је 
би ла та ко ле па. То зна чи – ни ко то ни је ре као на глас, да не би уни штио наш мит, на шу 
пред ста ву о Кар ло ти оног ок то бар ског по по дне ва у Бен гве ли. Јед но став но, про на шао 
сам у Ли са бо ну Ал бер та, Кар вал га, Фер нан де са и Бар бо су и по ка зао им Кар ло ти ну фо-
то гра фи ју с на шег пу та на фронт. По сма тра ли су је ћут ке и ми слим да смо тог тре нут ка 
сви иза бра ли ћу та ње, ка ко не би смо ре кли то о ње ној ле по ти. Уо ста лом, зар је то уоп ште 
би ло још ва жно? Кар ло те ви ше ни је би ло, ви ше је не ма. До би ла је на ре ђе ње да до ђе 
у штаб на фрон ту, да кле, обу кла је уни фор му, раш че шља ла сво ју афро-фри зу ру, пре-
ба ци ла пре ко ра ме на ау то мат ску пу шку и до шла. Ис пред шта ба су ста ја ли ко ман дант 
Мон ти, че ти ри Пор ту гал ца и По љак. У по чет ку нам се чи ни ло да је ле па. За што? Јер, 
та кво је би ло на ше рас по ло же ње, јер то нам је би ло по треб но, јер смо то же ле ли. Увек 
ства ра мо ле по ту же не, та ко смо и ово га пу та ми ство ри ли Кар ло ти ну ле по ту.

* * *

...сма трао сам да не тре ба да пи шем о љу ди ма, с ко ји ма ни сам пре жи вео бар де лић 
оно га што они пре жи вља ва ју.

* * *

Но ћу из ла зим на бал кон, по ста вљам ан те ну пре ма за ли ву и сво јим тран зи сто ром 
тра жим да ле ке ста ни це. Да, не где та мо по сто ји нор ма лан жи вот, до вољ но је при сло-
ни ти ухо на звуч ник и слу ша ти. На јед ној по лу лоп ти хр ка ње, пре вр та ње с бо ка на бок, 
а на ду гој већ уста ја ње, ку ва ње мле ка, бри ја ње и пу де ри са ње. А он да обрат но. Чо век 
се бу ди и не ми сли да мо жда по чи ње по след њи дан жи во та. Див но осе ћа ње, али, као 
и обич но, ни ко ви ше не обра ћа па жњу на то. У сва кој се кун ди ра де сто ти не, ако не и 
хи ља де ра дио-ста ни ца, мо ре ре чи про ла зи кроз ва здух. За ни мљи во је чу ти ка ко се 
свет пре пи ре, аги ту је, убе ђу је, ка ко јед ни дру ги ма пре те, ка ко из ми шља ју и ла жу, како 
је сва ко у пра ву и не же ли да чу је су прот ну стра ну. Чи тав свет ба ви се ово га тре нут ка 
Ан го лом, ту Па риз, та мо Лон дон, Ка и ро и То кио го во ре о истом. Свет по сма тра ве ли-
ку пред ста ву бор бе и смр ти ко ју му је, уо ста лом, те шко да за ми сли, јер сли ку ра та 
не мо гу ће је пре не ти. Не мо же се пре не ти ни пе ром, ни гла сом, ни ка ме ром. Рат је 
ствар ност са мо за оне ко ји се на ла зе у ње го вој за кр ва вље ној, од врат ној, пр ља вој 
уну тра шњо сти. За дру ге је стра ни ца књи ге, сли ка на екра ну, ни шта ви ше. По де ша вам 
тран зи стор ко ји се ути ша ва, јер ис тро ше не су ба те ри је, а но ве не ћу до би ти и слу шам 
шта го во ре да ле ке ра дио-ста ни це. Чу ју се ра зни гла со ви, пљу ште иде је и пред ло зи. 
Шта учи ни ти са Ан го лом? Са зва ти ме ђу на род ну кон фе рен ци ју. По сла ти вој ску Ује ди-
ње них на ци ја, не ка уђу и раз дво је оне ко ји се та мо ту ку. По сла ти вој ску? А ко ће то 
пла ти ти, па има мо ин фла ци ју. Не ка иду са мо ар ми је цр на ца и не ка пла те Ара пи. Ара-
пи не зна ју шта ће с ло вом. Нај бо ље је по зва ти Ан гол це да се по ми ре. Не ка пот пи шу 
спо ра зум, не ка...
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* * *

Уве че, зо вем Вар ша ву: 

dA nAs sAm se vrA tio sA ju znog fron tA, ci jA grA ni cA Pro lA zi sA dA duz obA le re ke ku vo. de tA ljAn 
oPis ostA vio sAm zA kA sni je, sA dA ze lim dA Pre ne sem nAj vA zni je. rAt u An go li Pro me nio je svoj kA rAk ter, 
do ne dAv no to je bio Pre sve gA PAr ti zAn ski, unu trA snji rAt, vo djen ruc nim i lA kim oru zjem. in ter ven ci jA 
voj ske ju zne Afri ke Pro me ni lA je iPAk si tu A ci ju. dA nAs je sve vi se rAt re dov nih Ar mi jA i te skog nA o ru
zA njA. mlA dA re Pu bli kA i dA lje se nA lA zi u te skoj voj noj si tu A ci ji, Ali Po sto je sAn se dA ce us Pe ti dA se 
od brA ni. voj ne vlA sti An go le oku PljA ju se dA bi Pre sle u ofAn zi vu.

jos ne sto zA strA nu re dAk ci ju

mi hAl, ov de ri sek, odAv no sAm Po tro sio PA re i je dvA sAm ziv. znA se ot Pri li ke stA ce bi ti dA lje, to 
znA ci dA ce ov dA snji Po be di ti, Ali to ce jos Po trA jA ti, A jA sAm vec nA iz mA ku snA ge, zA to vAs mo lim 
dA mi dA te Pri stA nAk nA Po vrA tAk u ze mlju. odAv de tre bA dA le ti ne kA kAv Avion zA li sA bon, mo zdA ce 
me Po ve sti ok???

dA, u re du je, Ako ti je do stA to gA mo zes dA se vrA tis 
div no, Po ci njem dA sPre mAm sve zA od lA zAk

ok, ku Pi Pin kle, mi rek ce te ce kA ti u li sA bo nu.

Па ко ва ње и опра шта ње.
Па бло ми је дао за пут ку ти ју ци га ра.
Ко ман дант Ју-Ју дао ми је Деј вид со но ву књи гу о Ан го ли.
А до на Кар та ги на? До на Кар та ги на пла че. Про жи ве ли смо за јед но нај те же тре нут ке 

и са да, док је гле дам, иду ми су зе на очи. До на Кар та ги но, ка жем, ја ћу се вра ти ти ов де. 
Али, не знам да ли је то што сам ре као исти на.

Идем још да се по здра вим са пред сед ни ком Не том. Пред сед ник ста ну је у ви ли 
из ван гра да, из гра ђе ној на ко си ни, из над ма лог за ли ва об ра слог пал ма ма. То ме сто 
зо ве се Бе лас. Био сам ту не ко ли ко пу та, кад сам хтео да до би јем ин тер вју. Не то је 
ра до раз го ва рао, али за ин тер вју ни је био рас по ло жен. На кра ју је при стао. Би ло је то 
у сеп тем бру или ок то бру, за вре ме нај те жих да на. Ми слим да ни је же лео тај ин тер вју, 
јер је та да за и ста те шко би ло ре ћи не што оп ти ми стич но. Раз го ва ра ли смо о по е зи ји, 
по нео сам по след њу збир ку ње го вих пе са ма, ко ја се по ја ви ла у Ли са бо ну те го ди не 
– Sa gra da Espe ran ca.

As nos sas ter ras
ver mal has do ca fe
bran cas do al go dao
ver des dos mil ha ra is
ha ve mos de vol tar

Знао сам то на па мет. Не то се жа лио да одав но не ма вре ме на за пи са ње пе са ма и 
гла вом по ка зи вао на ма пу ко ја је ви си ла, на по бо де не зе ле не и жу те за ста ви це, ко је 
озна ча ва ју по ло жа је FNLA и UNI TA. У ви лу се ула зи ло сте пе ни ца ма, по том је би ла ве-
ран да и тр пе за ри ја, иза ко је се на ла зи ла со би ца на углу. У њој је био ње гов ка би нет: 
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пи са ћи сто, по ли це с књи га ма од по да до пла фо на, две фо те ље. Че сто је у це лом ста ну 
био сâм и кад је у су сед ној со би зво нио те ле фон, Не то је пре ки дао раз го вор и из ла зио 
да би по ди гао слу ша ли цу. Они зак, већ ма ло по ви јен, има ла га не, од ме ре не по кре те. 
Про сед, с на о ча ри ма, ли чи на не баш енер гич ног чо ве ка, а мо жда про сто умор ног. Уз 
ову си лу е ту бо ље при ста је зид са књи га ма у ти хом ка би не ту не го три би на на тр гу 
(ма да из вр сно го во ри). Ни ка да га ни сам ви део у уни фор ми, а не се ћам се ни да је ишао 
на фронт. Има пре ко пе де сет го ди на, а по ло ви ну жи во та про вео је из ван зе мље – на 
сту ди ја ма ме ди ци не, по том у еми гра ци ји и по за тво ри ма. По ти че из око ли не Лу ан де 
– ње гов отац био је се о ски учи тељ и про те стант ски све ште ник. У ра ни јим раз го во ри-
ма би ло је не при јат них тре ну та ка. Знао сам да је си ту а ци ја те шка, хтео сам да са знам 
од ње га по је ди но сти, а исто вре ме но сам осе ћао да ни је у ре ду да му по ста вљам та ква 
пи та ња, да га то мо же увре ди ти. Да кле, на сту па ла је ти ши на, по том сам се по здра вљао 
и из ла зио.

Уве че чи стим упле сни ви ло оде ло и ста вљам кра ва ту: вра ћам се у Евро пу. По след њи 
пут укљу чу је се Вар ша ва.

slu sAj, mo li mo te dA se zA dr zis ne ko li ko dA nA u li sA bo nu, tA mo vlA dA ne kA kvA nA Pe tost, iz gle dA 
dA je Pre vrAt, A iko no vic je mo rAo dA od le ti u mA drid, jer je umro frAn ko i ne mA mo ni ko gA u Por tu
gA li ji. uci ni nAm to i tek on dA se vrA ti u ze mlju ok!

ok, u re du, rAz u mem, A sA dA jos mo jA no tA:
ode lje nje zA Pri jem in for mA ci jA iz ino strAn stvA PAP8 – mi hAl fer tAk, ste fAn bro djik, hen rik ko vAl cik, 

mi hAl mu sjAl:
drA gi mo ji – Po sto se Po sled nji Put Po ve zu je mo, jer sA dA od le cem iz lu An de, hteo bih nAj sr dAc

ni je dA vAm svi mA zA hvA lim zA iz vr snu tAc nost, ve li ko str Plje nje, is trAj nost, sA ve snost i Pre sve gA zA 
se cA nje. te vr li ne ni sAm ce nio sA mo jA, vec Pre sve gA ov de Pri sut ne ko le ge iz svet ske stAm Pe, ko je su 
mi mno go zA vi de le nA tA ko sA vr se nom rA du te lek sA PAPA u vAr sA vi, zA i stA nAj bo lje od svih Agen ci jA 
nA sve tu. oni su si lA zi li do te lek sA kAd ste me Po zi vA li dA bi nA vi li svo je sA to ve, jos jed nom vAm mno
go, mno go zA hvA lju jem zA sve i do vi dje njA u ze mlji

tA ko je, zA hvA lju je mo ti

dA kle, su trA iz li sA bo nA??
dA, če kA mo sig nAl

zA sA dA lA ku noc i tks

tks lA ku noc

=. = .=.=.=.
………….
………….
//
++

(S polj skog pre ve la Lju bi ca Ro sić)

8 PAP – Pol ska Agen cja Pra so wa (Пољ ска но вин ска аген ци ја). (Прим. прев.)


