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ЗЕ ЛЕ НИ ПА СЈИ ДА НИ
1.

Па сји да ни сре ди ном фе бру а ра, од но сно рас пуст, би ли су са мном у Ни ка ра гви. 
Они су би ли та ко ђе и са ни ка ра гван ским уче ни ци ма ко ји ма је, два да на на кон мог 
до ла ска у Гра на ду, по чи ња ла но ва школ ска го ди на. На Тр гу не за ви сно сти ви јо ри ла се 
пла во-бе ла на ци о нал на за ста ва док је бе ли ча сто-пла во не бо нат кри ли ло Гра на ду. На 
пи ја ци про дав ци су ме ли ју че ра шње сме ће, фи ја ке ри са упрег ну тим ко њи ма су ста-
ја ли у ре ду, че ка ју ћи кли јен те, а мла де про сти тут ке, ко је су око по но ћи ста ја ле на углу 
пи ја це, ве ро ват но у ово ра но до ба да на још слат ко спа ва ју. Пси лу та ли це пре тра жи-
ва ли су раз ба ца но сме ће. Са хо тел ске те ра се до пи рао је ми рис ју тар ње ка фе, а ко но-
ба ри, об у че ни у бе ле блу зе, по слу жи ва ли су го сте хо те ла. Фе бру ар је у Ни ка ра гви 
то пао, без ки ше. Са мо је јед ном од је зе ра на и шао ки шни облак, али је у тре ну био раз-
ве јан ве тро ви ма и, про сув ши не ко ли ко ка пљи ца, као кра вљим мле ком, не стао је иза 
др ве ћа на вр хо ви ма вул ка на Мом ба чо. Сва ко ју тро, на кон ту ши ра ња, раз гле дао сам 
вла жно зе ле ни ло Мом ба ча, ко је се над ви ло над по цр не лим кро во ви ма згра да. Про зор 
мо је туш-ка би не био је окре нут упра во пре ма вул ка ну, чи ји су врх че сто оба ви ја ли 
бе ли обла ци, по пут сне га, ко је би не ду го по том рас те ра ли сна жни ве тро ви. За не ко-
ли ко да на у Гра на ди на ви као сам да је пр во што угле дам – вул кан Мом ба чо, и пр во 
што чу јем – не ра зу мљи ви зву ци људ ских гла со ва, ко ји су до пи ра ли из су сед них ули ца. 
Би ли су то гла со ви улич них про да ва ца, ко ји су већ пр жи ли ме со, ба на не, кром пир и 
ку ку руз за про да ју. Ју тар ња ка фа на те ра си и зе ле ни фе бру ар по сле Њу јор ка би ли су 
ла ко свар љи ви за мој же лу дац и мо ју свест, ма да су ме збу њи ва ли то под му кло ли шће 
на др ве ћу и упа ље не лам пе цве то ва усред зи ме, али се на све на ви ка ваш већ на ред ног 
да на по до ла ску у ову зе мљу. 

2.

До ла зе ћи у ту ђи, ме ни са свим не по знат град, хва там се бе у ми сли да су овај су срет, 
ових не ко ли ко да на, да ти ме ни да ис тра жим тра го ве соп стве не про ла зно сти. Да нас 
– то је Гра на да, сред њо ве ков ни ни ка ра гван ски град ме ђу вул ка ни ма и је зе ром; и да-
на шњи ти – из ме ђу че тр де се те и пе де се те. Ти тра жиш од Гра на де отво ре ност, као да 
хва таш за ру ку же ну, ко јој же лиш да упу тиш не ко ли ко ре чи оду ше вље ња; и, као офу-
ца ни пас са Тр га не за ви сно сти, из о штра ваш њух и слух, да не по гре шиш на ком си се 
ме сту об рео и ко је ре чи тре ба да из го во риш. У то ме ти мо гу по мо ћи пе сме, али оне 
још ни су на пи са не. Мо жда си за то и до ле тео у Гра на ду? Мо жда за то да осе тиш шта је 
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Гра на да – то је град твог умо ра, град тво јих па сјих да на, град зе ле не бо је – ус ко ви тла ног 
фе бру ар ског др ве ћа и оде ће Ау стра ли јан ке. Мо жда за то што је овој про ла зно сти ну-
жно по треб на ста ни ца, ме сто у ко ме су обо је ни зи до ви фа са да и пра шња ва де ца – то 
је про ла зност, ма да је у Ла тин ској Аме ри ци про ла зност ин ди ка тив на, ко ло ри стич на, 
сек су ал на, те ле сна, му зич ка – и за то по сто ја на. 

3.

Са хо тел ске те ра се сва ко днев ни жи вот се сво ди на ке ра мич ке бо це и ва зе, осли-
ка не сви ра ла ма, му зи ком, ко ја не пре ста је. У хо тел ским дво ри шти ма под пал ма ма – 
пла ви џинс не ба и фон та на гу гу чу, по пут го лу бо ва, а се де ћи у сто ли ци за љу ља ње на 
хо тел ској те ра си свет ти се љу ља зе ле ним бо ја ма док се ми ри си раз ли ва ју с опој ним 
ди мом пр же них ба на на и го ве ђег ме са. Не ћу по гре ши ти ако ка жем да му зи ка, све са 
ко њи ма и пси ма, вул кан ском пра ши ном на не се ном ве тро ви ма, зе ле ним сен ка ма др ве-
ћа и бо ја ма кар не ва ла, за ро бља ва овај гра дић у свој за гр љај, као про ла зна љу бав ни ца. 
Ис по чет ка, не где по сле сва ко днев не си је сте, ко ју за слу жу је сва ки Ни ка ра гва нац, у 
ле жаљ ци или про сто на ули ци, на тро то а ру, или пак на сло нив ши се о ста бло др ве та 
– му зи ка до ла зи са буб њем и ве ли ком др ве ном лут ком у бле шта вој ха љи ни, на кар ми-
ни са них уса на и ја го ди ца – лут ка ожи вља ва и вр ти се, бу бањ не ми ло срд но од зва ња, 
а нај мла ђи уче сник ску пља но вац. У сре ди ни про це си је, оде вен у ме тал ни оквир, иде 
лут кар, а ру ке ове дво ме тар ске ле по ти це, док се вр ти око се бе, ши ре се и за хва та ју 
то пао ва здух, густ као си руп ко јим по ли ва ју лед и про да ју га као сла до лед. 

4.

Сте као сам ути сак да то пло та под сти че му зи ку и још ве ћом сна гом те ра крв у жи-
ла ма, та ко да она не са мо да до зре ва у зе ле ним пло до ви ма ка фе, не са мо да под сти че 
раст пи рин ча них ста бљи ка или се пре си ја ва на злат ним од лив ци ма ку ку ру зног зр на; 
она ба лан си ра и урав но те жу је жи вот и смрт, као и зе ле ни ло на па ди на ма и та му на-
го ре лих по ља, мр ша вих кра ва и ко ња, она успа вљу је умор не ста нов ни ке и бу ди се у 
кар не вал ском по хо ду, она тра жи из лаз, и овај из лаз, не по врат ни из лаз у јед ном прав цу, 
је су љу бав и си ро ма штво. Си ро ма штво ме ња исто ри ју, али не ме ња на чин жи вље ња 
и пре жи вља ва ња. Оби ла зио сам, око по но ћи, ути хлу пи ја цу, а на углу, под др ве том, 
ста ја ле су че ти ри де вој ке. Оне су се пр ве ја ви ле ме ни, не што на лик на Ho la, а ја сам 
им не што од го во рио. Оне су ста ја ле и ки ко та ле се, не оба зи ру ћи се мно го на про ла-
зни ке. Под њи хо вим др ве том ле жао је бе ли пас, а по ред ње га, за ба ла вљен и пр љав, 
пи ја нац. Ни је баш би ло ја сно: да ли је за спао од умо ра, да ли се на лио не ким јеф ти ним 
пи ћем, ни ти да ли уоп ште има свој дом. Мој хо тел је био у не по сред ној бли зи ни, око 
два ми ну та хо да од ових де во ја ка, од др ве та са псом и за спа лим чо ве ком. Све тла у хо-
те лу већ су би ла по га ше на, са мо је над те ра сом жућ ка сто све тло, као псе ћа мо кра ћа, 
за ли ва ло окол ну та му, у ко јој су уса мље нич ки штр ча ле сто ли це за љу ља ње. Сео сам 
у јед ну од њих, жи вот и му зи ка су у ово до ба утих ну ли, по крив ши се сно ви ма. Го ре су 
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све тлу ца ли круп ни пло до ви зве зда, а из над је зе ра се по ди гао ве тар и раз но сио пе сак 
пра зним ули ца ма. За кло пио сам очи. Señor – за чу ло се крај ме не; отво рио сам очи и 
спа зио да по ред ме не, у сто ли ци за љу ља ње, се ди јед на од оне че ти ри де вој ке. Би ло 
јој је не ви ше од пет на ест, или пак мак си мум ше сна ест. Señor – по но ви ла је, као да је 
бе лим зу би ма обо ји ла ову реч-обра ћа ње. Three dol lars and full ser vi ce1 – про ду жи ла је 
ма ло лет на про сти тут ка. Очи глед но би знис да нас ни је ишао – по ми слио сам, па сам 
је, да бих про ду жио раз го вор, упи тао: How old are you? Twenty one2 – сла га ла је она. 
What is your na me?3 Ga bri e la. Ове но ћи она је мо гла ре ћи би ло ко је име, би ло ко ју го-
ди ну и из ми сли ти би ло ко ји раз лог за што ви си на углу ули це. У ње ном по гле ду ни је 
би ло ни чег нео бич ног, ни ти сра ме жљи вог. Она је до шла ове но ћи да тр гу је сво јим 
те лом исто та ко ка ко да њу на том ме сту про да ју ке ра мич ке про из во де или би жу те-
ри ју. Señor – по но ви ла је она, про у ча ва ју ћи ме – three dol lars plus Co ca Co la. Co ca Co la is 
your fa vo ri te drink?4 – упи тао сам Га бри је лу. You know, man, af ter sex I li ke Co ca Co la.5 
На пи пао сам у џе пу сто кор до ба: Ga bri e la, ple a se buy for your self co u ple of bot tles.6

5.

Пе њао сам се на вул кан Мом ба чо, над ко јим су кр ста ри ли ор ло ви. Они су под ме-
та ли сво ја ши ро ка кри ла ве тро ви ма, као да су тре ни ра ли ин стинкт смр ти, по ка зу ју ћи 
ми при влач ност ле те ња. На вул кан су на ди ра ли обла ци, да би се за тим стр мек ну ли у 
др ве ћем об ра стао кра тер, сте љу ћи со бом ме ку пе ри ну, ко ју ће по ме сти по ро зни ве-
тро ви, са ру па ма, са цви ље њем сви ра ла. Мо кро др ве ће, об ра сло ма хо ви ном, пра ти ло 
је мој пут са се вер не па ди не вул ка на. Иза шав ши из вла жне шу ме на бла гу па ди ну, 
оста вив ши ве тро ви ма и ма гла ма мо кро ср це вул ка на, уо чио сам раз но тра вље, ко је се 
на ју жној па ди ни про стр ло пре да мном по пут че ки ња на ли цу. У да љи ни, у пла вет ни-
лу и зе ле ни лу, на зи ра ла се Гра на да, на зи ра ло се је зе ро Ни ка ра гва, по је ди ни чам ци и 
не ко ли ко остр ва ца. Мој раст је са да био на ви си ни вул ка на, са чи је ви си не су ми сна-
жни ве тро ви од у зи ма ли дах. Обла ци су про ми ца ли у рав ни мо јих очи ју, а град се 
мо гао сме сти ти на мој длан. За пра во мо гао сам га њи ме пре кри ти, ску пи ти у ша ку. 
Мо гао сам чак да до хва тим ру ком тих не ко ли ко ча ма ца, те ри ба ре и про сто за хва ти ти 
во де из је зе ра за јед но са во де ним би љем и ри ба ма. Ис под зе мље про би ја ла се там но-
си ва и пла ва па ра, сти ска ло се мо кро мо ре вул ка на, он је ди сао кроз но здр ве отво ра, 
жи вео је са гра дом и је зе ром. Ви ђао сам га сва ког ју тра са про зо ра туш-ка би не, ње-
го ва ко ну сна ра ме на и ве тро ви ма рас пли ну то зе ле ни ло. Са да сам и ја био део тог 
зе ле ни ла и рас ко ши, а град је у сво јој уда ље но сти био уска ис пру же на ру ка, то пао 
прах, там но жу те по мо ран џе.

1 „Три до ла ра и ком плет на услу га.“ (Ова и све оста ле при мед бе су пре во ди о че ве.)
2 „Ко ли ко имаш го ди на?“ „Два де сет јед ну.“
3 „Ка ко се зо веш?“ 
4 „Три до ла ра и ко ка-ко ла.“ „Ко ка-ко ла је тво је оми ље но пи ће?“ 
5 „Знаш, чо ве че, по сле сек са ми при ја ко ка-ко ла.“
6 „Га бри је ла, ево из во ли, ку пи се би не ко ли ко бо ца.“
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6.

У Ни ка ра гви је, ре кло би се, све ли ше но тра ја ња. Вра ћа ју ћи се из гра да Ди стин гви-
до, до ко јег се из Гра на де пу ту је не ви ше од че тр де сет ми ну та, то ком ко јих успе ваш 
да из дво јиш из не пре кид не тра ке пеј за жа не ке де та ље, са свим сит не: по сте љи ну на 
ко ноп цу за су ше ње ис пред др ве не уџе ри це, мр ша ву кра ву, пал ме, се ља ка ко ји ле жи 
у ви се ћој мре жи, пут ни ке у ка би ни џи па, жућ ка ста по ља фар ме, пут нич ке ау то бу се, 
ко ји ма у Њу јор ку во зе уче ни ке у шко лу, а ов де пут ни ке – а кад се ових на гу ра пун ау-
то бус, он да из ла зе на ре зер вна вра та, за слу чај опа сно сти. Ни ка ра гван ски жи вот се 
од јед ном пре ки да – ис пред је по греб на по вор ка. На цр ним ре зба ре ним по греб ним 
ко ли ма, иза ста кла је – ков чег, а у цр ном пр слу ку, са ци лин дром и бе лим ру ка ви ца ма, 
сли чан ма ђи о ни ча ру у цир ку су, се ди ко чи јаш. Два ко ња, ко ја ву ку по кој ни ка, упрег-
ну та су узда ма оп то че ним ме тал ним укра си ма. Же га, иза ко ла је ли ти ја – род би на и 
при ја те љи пре ми ну лог под сун цо бра ни ма, про це си ја се кре ће спо ро, успо ра ва ју ћи 
це ло куп ни са о бра ћај. Ова при вре ме ност, ко ја је из ви ри ла из по греб не по вор ке, слич-
на је кар не ва лу, а ове љу де, ко чи ја ша, по греб на ко ла, мо жда су и по зај ми ли са не ког 
кар не ва ла, као и жи во та, ко ји се пре та че у смрт и смрт, ко ја се про вла чи кроз жи вот. 
Ако се не ка од при ми тив них фор ми жи во та, не ки па ра ме ци јум, кре ће у сме ру смр ти, 
за њу је ва жно са мо кре та ње. Ако се кар не вал на ули ци Гра на де кре ће и пре ли ва фор-
ма ма, зву ци ма и бо ја ма, он да је за ње го ве уче сни ке ва жно да се осе те де лом тог ве-
ли ког до га ђа ја, да осе те ту не ви дљи ву нит, ко ја ве зу је све нас за са да шње вре ме ове 
ули це. За јед нич ко вре ме, по де ље но, као по мо ран џа ко ју раз ре зу ју улич ни про дав ци 
за сво је куп це, хра ни вас осе ћа њем жи во та. Ја сам пр ви пут, на фе бру ар ском сун цу 
Гра на де, гу тао му зи ку кар не ва ла, док је це ла кар не вал ска про це си ја ста ја ла по ред 
Цр кве De la Mer ced, док је ор ке стар, на сло нив ши се на по цр не ли цр кве ни зид, че као 
– не ке гру пе де во ја ка су по пра вља ле ча ра пе на ли сто ви ма но гу, че шље ве у фри зу ра-
ма, цве то ве на оде ћи, док се сâм кар не вал још спре мао да спе ре пра ши ну на не ту 
то ком но ћи са је зе ра, а ме ни је све то де ло ва ло као не за у ста вљив ток ре ке, олуј но 
про чи шће ње, по бед нич ки на ступ вој ске ко ја осва ја овај град. Кар не вал ски про цес је 
по чео са по е зи јом, ко ју су чи та ли на сва ком углу ули ца, a ко ја је де ље на као ми не рал-
на во да у вре ме же ге. Град, ко ји се из лио на ове ули це, ишао је у су срет овој сти хи ји, 
за ве де но и по слу шно. 

7.

Јед ног од на ред них да на, зе ле них и спар них, про шав ши пи ја цом за ту ри сте, на кон 
што су је по ме ли, и по што су се штро ка ви пси про бу ди ли у по тра зи за би ло ка квом 
хра ном, оти шао сам у прав цу је зе ра без ика квог ци ља. Са мо сам ишао ули ца ма. Уда-
ља ва ју ћи се од Тр га не за ви сно сти, згра де су по ста ја ле све ма ње при влач не, ули чи ца-
ма су та ко ђе лу та ли пси; ју тар ња све жи на, ко ја је но ћу при сти за ла са је зе ра, још се 
ни је за гре ја ла, са мо је ми рис ка фе лу тао за јед но са пси ма. Ули це Гра на де – то је јед-
но ста ван ла ви ринт офар ба них зи до ва, по не кад окре че них у бе ло, за то ми ри си ка фе 
и ју тро шњих по ми ја ту ма ра ју од зи да до зи да, су да ра ју ћи се, а за тим ис па ре увис, 
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ства ра ју ћи обла ке за врх вул ка на и ме ку пе ле ну за не бо. Ова јед но о бра зност зи до ва, 
ко ји се ву ку од ули це до ули це, од рас кр шћа до рас кр шћа, чи ни се, скри ва од стра ног 
ока би ло ка кав жи вот. Кар не вал – то је жи вот на јав ној сце ни; ван кар не ва ла та квог 
жи во та у Гра на ди не ма; све дру го је при кри ве но и са кри ве но, ста вље но под кључ, иза 
не ве ли ких ква дра та про зо ра и иза те шких ула зних вра та. Зи до ви су го то во исти, вра та 
та ко ђе, жи вот иза тих зи до ва и вра та је та ко ђе исти, ма да је слич ност са мо спо ља шња. 
Би ло ко ји пра вац во ди ван гра да, а по вра так је – увек на Трг не за ви сно сти. Пра ве ули це 
за вр ша ва ју рас кр шћи ма, на тр го ви ма су са гра ђе не цр кве. Те цр кве су средњoвековне, 
по цр не ле од ки ша и вре ме на.

8.

Имао сам не ко ли ко те ле фо на ко ји ма сам се, за сва ки слу чај, обез бе дио у Њу јор ку, 
да би се, ако ис пад не та ква при ли ка, су срео са не ко ли ко ста нов ни ка Ни ка ра гве, ина-
че бив шим Евро пља ни ма. Је дан по зив, пре кри вен гра над ском пра ши ном, упу тио сам 
у дом у Ма на гви. Те ле фо ну ни ко ни је при шао, очи глед но ни ког од до ма ћи на ни је било 
код ку ће. Обе ћао сам им да ћу по сла ти по ру ку, ако не где на ђем ин тер нет. Још је дан 
по зив – мла дој про фе сор ки из Ра тер са, ко ја се из Хон ду ра са пре се ли ла у Гра на ду. И 
тре ћи, по след њи – фран цу ском умет ни ку. Фран цуз се ја вио и, ка ко се ис по ста ви ло, он 
ста ну је не ко ли ко бло ко ва од мог хо те ла. До го во ри ли смо су срет за по ла че ти ри, на 
кра ју си је сте, кад се ње го ва су пру га вра ти из гим на стич ке са ле. Жан-Марк ме је у до-
го во ре но вре ме че као, сто је ћи у по лу о тво ре ним вра ти ма, у ма ји ци и шорт су, умр ља-
ним бо јом. Ушли смо уну тра у ве ли ко пред со бље, обо је но у пла во, пот пу но исто као 
и спо ља шњи зи до ви Мар ко вог до ма. Ту код ме не је при ват на га ле ри ја, из ла жем и про-
да јем сво је сли ке – об ја снио је до ма ћин. По све му је де ло ва ло да је овај дом, чи је су 
со бе сме ште не у при зе мљу, а ко је пре ла зе из јед не у дру гу, као сво је вр сна ве за вре-
ме на и ла нац про сто ра. Ако у ње га уро ниш, да је ти но ве угло ве по сма тра ња и осе ћај 
ура ња ња у ствар ни жи вот. Тај на чин жи во та, ко ји је са кри вен иза ком пакт них зи до ва 
ових, у сво јој слич но сти, бес ко нач них Cal le и Ave ni da. Жан-Марк је на тре ну так не стао, 
оста вив ши ме да раз гле дам древ не кре ден це и ор ма не. Ка ко се ис по ста ви ло, упо ре-
до са при ма ћом со бом, на ла зи ло се уну тра шње дво ри ште, са фон та ни цом, ау тох то ном 
ве ге та ци јом и ве ли ким па па га јем, ко јег је до ма ћин за сва ки слу чај за тво рио у ка вез. 
Агре си ван је, ки ди ше на го сте, не што по пут вер ног пса чу ва ра. Над уну тра шњим дво-
ри штем над стре шни ца се већ рас кли ма ла, а би ље, фон та ни ца и па па гај су се гре ја ли 
под отво ре ним не бом, тра же ћи сен ке, ко је су у ово вре ме по кри ва ле већ по ло ви ну 
дво ри шта. Жан-Марк се вра тио са бо цом ви на и не ком за ку ском. По пи ли смо по јед ну 
ча шу, али при пре ка, ко ја се још др жа ла за оквир вра та овог до ма, бр зо нас је за мо ри-
ла и сле де ће ча ше ви на из ла зи ле су из ме не као зној од гро жђа. Жан-Марк је још 
јед ном не стао и вра тио се са ка фом. Пре не ких два на ест го ди на Жан-Марк је на пу стио 
Па риз и за ба сао у Ју жну Аме ри ку, про ме нив ши не ко ли ко зе ма ља. У Гра на ди је ис пр ва 
ра дио у фран цу ском ре сто ра ну као ку вар, за тим се оже нио, на кра ју се за ни мао ис кљу-
чи во сли кар ством. Мо ји пр ви ути сци о Ни ка ра гви, у ко ји ма се сла жем са Жан-Мар ком, 
вра ћа ју ње го во пам ће ње уна зад. Ја му ка жем да је по ред пу та, од Ма на гве до Гра на де, 
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на зе ле ним па ди на ма, мно го пла стич них фла ша, ко је, ре кло би се, ба ца ју сви ко ји нису 
ле њи. А Жан-Марк ка же да је то га за и ста мно го, али је са да бо ље јер пре не ко ли ко 
го ди на го ми ле пла сти ке су се ва ља ле на све стра не. То је ишло до тле да су, из ша ле, го-
во ри ли да се за на ци о нал ни ам блем Ни ка ра гве мо же сма тра ти пра зна фла ша ко ка-ко ле. 
Ја ка жем да од ле пље не пла ка те пред сед ни ка Ор те ге пред ста вља ју ге сло со ци ја ли зма, 
де мо кра ти је и хри шћан ства… Жан-Марк, по ме рив ши се у пле те ној сто ли ци, од го ва ра 
да су со ци ја ли зам дав но за бо ра ви ли, да јеф ти на рад на сна га при вла чи стра ни ка пи тал, 
про пор ци је у дру штву су та кве ка кве је су, на ци о нал на ели та одав но жи ви у САД, а они 
ко ји ни су ели та, а ко ји ма је по шло за ру ком да се на се ле у Фло ри ди, до ла зе ћи у Ни ка-
ра гву го во ре ен гле ски јер је то мо дер но, ти ме по ка зу ју сво ју раз ли чи тост, ви шу вред-
ност и сно би зам. За тим при чам Жан-Мар ку о свом су сре ту са ма ло лет ним про сти тут-
ка ма, про пи ту ју ћи га шта и ко их при мо ра ва да де жу ра ју по тим ноћ ним рас кр шћи ма. 
Па, знаш, ка же Жан-Марк, бе да; у си ро ма шним по ро ди ца ма по не кад не ма ју ни та њир 
пи рин ча, а по ро ди це су мно го чла не. На секс се ов де гле да не што дру га чи је не го у тра ди-
ци о нал ном европ ском вас пи та њу, јер ра ни сек су ал ни од но си у си ро ма шним по ро ди ца ма 
ни су ни шта нео бич но; за пра во, мај ке их не рет ко са ме от пре ма ју из ку ће на упра жња-
ва ње та квог за на та. Уо ста лом, секс-ту ри зам је ов де из ра зи то раз ви јен, што се нај бо ље 
ви ди по ре сто ра ни ма: са ки ме стран ци про во де вре ме? То су ома то ре ле пр до ње, ко је 
ве ро ват но ло ве сво је по след ње уз бу ђе ње у жи во ту… Има ју свој од мор – ка жем. Шта? 
– за пит ку је Жан-Марк – и наш раз го вор се пре ки да до ла ском ње го ве мла де су пру ге, 
ко ја из ли ва на нас бу ји цу шпан ске лек си ке. На рав но, ова бу ји ца је, у пр вом ре ду, би ла 
на ме ње на ње му. Ја сам – на од мо ру… 

9.

Ер не сто Кар де нал7 је ста но вао у хо те лу „Да рио“, са су прот не стра не Тр га не за ви сно-
сти. Ви део сам га кад је ста јао крај про зо ра тог хо те ла, по здра вља ју ћи све уче сни ке 
по ет ског кар не ва ла. Био је у бе лој ко шу љи и не из о став ној цр ној бе рет ки. Бе ла ко шу ља 
под се ћа ла је на бе лу оде ћу Хе и ста и ње го вих уче ни ка, а бе рет ка – ре во лу ци о нар ни 
Че Ге ва ра стил. Чуо сам ка ко овај осам де сет сед мо го ди шњи апо стол шпан ског је зи ка 
чи та сво је пе сме на Тр гу не за ви сно сти, пе сме по ли тич ке и со ци јал не, а сто ти не ње го-
вих слу ша ла ца, за ко је је исто ри ја њи хо ве зе мље пре све га у ре чи ма, у зе ле ним ре чи-
ма пеј за жа, вул кан ског гор ја и план та жа ка фе, у гла сним про те сти ма уз бу ђе не го ми ле 
и пуц ња вом из ка ла шњи ко ва. Пе сме и не дељ не про по ве ди та ло же се у се ћа њу по пут 
вул кан ског пе пе ла – и про из во де но ве ре чи и но ву зе мљу. Кар де нал про по ве да хри-
шћан ство као марк си зам и марк си зам као хри шћан ство; бо гат ство је – зло, не при ја тељ 
је – аме рич ки им пе ри ја ли зам, ре во лу ци ја је пре тр пе ла по раз, али ни је за вр ше на. 
Кар де на ло ви со ци јал ни и по ли тич ки сти хо ви про те сти, члан ци о дру штве ним и иде о-
ло шким те ма ма не на пу шта ју Ни ка ра гву као ни ки ше. У ње го вом ства ра ла штву је не ка-
ко рав но прав но рас по де ље но: ца ру – ца ре во, а Бо гу – бож је, ка ко и при ли чи ка то лич ком 

7 След бе ник Хри ста у ду хов ном жи во ту, Марк са у по ли тич ком ста ву, а Па ун да у по е зи ји, Ер не сто 
Кар де нал (1925–2020) жи вео је у ма на сти ру, осно вао ко му ну на Со лен ти на меу, при па дао по кре ту 
те о ло ги је осло бо ђе ња, био ми ни стар кул ту ре у сан ди ни стич кој вла ди. (Прим. прев.)
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све ште ни ку и со ци јал ном ак ти ви сти, ка ко и при ли чи истин ском пе сни ку. По ет ски 
кар не вал, ко ји је у очи ма Кар де на ла упа лио искри це по ет ског брат ства, ла га ним ко-
ра ком је про ми цао по ред хо те ла „Да рио“ и оста вљао пе сни ка по ред ре сто ра на са 
су прот не стра не, по ред си тих за пад них ту ри ста и му зи ке, ко ја је ма ха ла ре пом, као 
тек упе ца на ри ба у је зе ру, ко ју са мо Хри стос де ли на њих пет хи ља да, ко ју пе сник дели 
сво јим ре чи ма, јер онај ко ји има уши тре ба да их чу је, да их чу је и раз у ме. 

10.

Из Ма на гве је до шао пар са ко јим сам се до го во рио пу тем ин тер не та. До шли су 
сна жним осмо ци лин дар ским џи пом и по ку пи ли ме ис пред хо те ла „Ал хам бра“. Пре 
то га сам око сат и по се део на ве ран ди хо те ла, пио пи во, бра не ћи се од про да ва ца 
ке ра ми ке и де це-про сја ка. Да бих не ка ко пре кра тио че ка ње, на не ко вре ме сам на пу-
стио ве ран ду и по но во про шао ла ви рин ти ма пи ја це са су ве ни ри ма. Ова пи ја ца је за 
ту ри сте, а град ска, од и стин ска, на ко јој се тр гу је про из во ди ма, на ла зи ла се не ко ли ко 
квар то ва да ље, али већ на при ла зу се ви де ло да су сва сло бод на ме ста на ули ци за у-
зе ли про дав ци, та ко да те зги очи глед но не ма до вољ но за све. Сва ко ју тро су ме по-
сма тра ле сли ке на ко ји ма је јар ким бо ја ма пред ста вљен ни ка ра гван ски жи вот, ко је су 
ре ђа ли про дав ци, бри шу ћи пра ши ну са њих ју че ра шњим но ви на ма. Био је то сво је-
вр сни на ци о нал ни кич, нај че шће са згра да ма цр ве них кро во ва, сме ште них на зе ле ним 
па ди на ма не ког гра да, мо жда Гра на де, Ма на гве или Ле о на; ки че рај ска сек су ал ност 
ис ти ца ла се у по ве ћа ним об ли ци ма жен ског те ла. Осе ћао се ми рис ка фе, ку ва ног ку-
ку ру за и го ве ђег ме са, а пи во је по ста ја ло је ди на ре ка ко јом би се ра до пли ва ло. При-
ми ца ло се је да на ест са ти па ће уско ро омо ри на за вла да ти овим ули ца ма ома мљу ју ћим 
умо ром и же ђи. При ме тио сам да ми се про да вац по ро дич не ке ра ми ке Би змарк, код 
ко га сам већ ку пио не ко ли ко пред ме та, осме ху је. Би змарк ће се осме хи ва ти чак и ако 
да нас још ни шта ни је про дао, чак и ако су тра не про да ни шта, он ће се ипак осме хи ва ти. 

11. 

По не кад се де ша ва , на ро чи то ако си из ме ђу че тр де се те и пе де се те, ка да си у ту ђем 
гра ду, у ту ђој зе мљи, ка да сва ко ју тро кроз од шкри нут про зор туш-ка би не, са то плим 
ве тром и зе ле ном то пло том, са ули це ула зе слат ки гла со ви там но пу тих же на и де во-
ја ка. То је пе ри од ка да пен зи ју још не да ју, а де вој ке ви ше не да ју, то је пе ри од ка да 
те ло, при пре ма ју ћи се за ста рост и смрт, хо ће да за пам ти то пло ту очи ју, из ва ја ност 
уса на, ре чи, ко је су слу чај но на ле те ле на је зик, ка да је ду ша за о ку пље на сто ти на ма 
очи ју и гле да на дру гу , тра же ћи у њој са го вор ни ка и по др шку. То је пе ри од, ка да је у 
овој зе мљи фе бру ар, ка да ки ше и пти це леб де из ме ђу обла ка и зе ле них вул ка на, ка да 
се псе ћи да ни за вр ша ва ју у фе бру а ру, ка да се раз го во ри за вр ша ва ју око по но ћи, ка да 
са сто ла ша ком бри шеш на не та зрн ца пе ска – и ка да ве тар га си све ће ко је ко но ба ри 
па ле, ка да се де ца са рас пу ста вра ћа ју у шко ле – и ка да се ти вра ћаш ре чи ма, ко је мо раш 
ре ћи не сво јим је зи ком, бо јиш се да не по гре шиш, али те раз у ме ју. Ва ма је оста ло само 
три да на, ко ја ће те про ве сти по лу глад ни. Мо жда за то што, вра ћа ју ћи се из Ле о на, она 



ни је има ла ода кле да те ле фо ни ра или на пи ше мејл, ма да га ти ио на ко не би про ве ра-
вао, јер си цео дан ту ма рао по па ди на ма вул ка на, за тим ишао на ру чак у ре сто ран, 
по том тра жио не ки на ме штај, јер је пар ко ји је код те бе до шао из Ма на гве по же лео 
да ку пи не ке ноћ не ор ма ри ће, па си с њи ма об и шао не ко ли ко ме ста, не ко ли ко ус пут них 
про дав ни ца на ме шта ја. Она је у то вре ме пли ва ла је зе ром Ни ка ра гва, а ти си ми слио 
да је она још у Ле о ну. Ка сни је је не ко ока чио сним ке на Феј сбук; ти си је на њи ма ви део 
у зе ле ној оде ћи, и да су сви пло ви ли на ту ри стич ком бро ди ћу. И ка ко су пр ља ви та ла-
си уда ра ли о труп тог бро ди ћа, и ка ко је зе ле ни ло по ступ но пре ла зи ло са зе мље на 
во ду, зе ле не ћи та ла се. За пра во, ти ћеш схва ти ти да се ва ше вре ме од и гра ло на ра зним 
стра на ма. Оно дво је мо јих по зна ни ка је још пред ло жи ло да оби ђе мо гра дић Ма са ју, 
где има још не ких вул ка на и вул кан ских је зе ра. Ти си ми слио на град Ле он, али сте се 
на ла зи ли у раз ли чи тим гру па ма. Ти си се са сво јом вра тио по сле руч ка, а гру па из Ле о на 
– ка сно уве че, бли же по но ћи. Али ти то ни си знао. Те ве че ри си ду го се део за сто лом на 
те ра си, пио пи во, по сма трао са ла ман де ре ко ји су ше та ли по пла фо ну ре сто ра на, сна-
жно при а ња ју ћи за по вр ши ну плов ним ко жи ца ма ме ђу ра ши ре ним пр сти ма, пра тио 
си их по гле дом јер су њи хо ве очи све тле ле зе ле ном то пло том, ко ју су они – ко пи лад 
– при ку пи ли то ком да на. За тим кра так раз го вор на Тр гу не за ви сно сти, кад си је упи тао: 
да ли је уда та, а она је од го во ри ла да ни је. И кад је она упи та ла: Да ли си ти оже њен?, 
а ја од го во рио по тврд но. Да ље ви ше ни је би ло ни ка квих ре чи. На ред ног да на је био 
за јед нич ки до ру чак – омлет са све жим па ра дај зом и зе ле ним на се че ним спа на ћем, а 
та ко ђе и ка фа. До ва шег сто ла су стал но при ла зи ли, не што го во ри ли, не што пи са ли, 
не што по кла ња ли, раз ме њи ва ли вре ме за ре чи, осмех – на до дир ру ке, књи гу – на 
мејл адре су. Ита ли јан ме је упи тао да ли знам ко је кра љи ца овог фе сти ва ла. Клим нуо 
сам гла вом, а он ме је, осмех нув ши се, по тап шао по ра ме ну. 

12.

Е па, ето, Гра на до, на ши ра чу ни су из ми ре ни. Да ни су по бро ја ни, ко фе ри – спа ко-
ва ни, пе сме – про чи та не. Ти ћеш оста ти и убу ду ће са сво јим ули ца ма и цр ква ма, про-
дав ци ма и си ро ма штвом. У хо тел „Ал хам бра“ до ћи ће но ви го сти, и они ће оста вља ти 
на пој ни це, и њи ма ће се осме хи ва ти со ба ри це, и они ће у фон та ну ба ца ти нов чи ће. 
За на шим сто лом ће се де ти дру ги па ро ви, дру ге при че ће ве сти њи хо ви је зи ци, раз-
ве за ни ви ном или пи вом, дру ге ру ке до ди ри ва ће дру ге ру ке, а не про ме ње ни ће би ти 
са мо пе сак са је зе ра, пра шин чи на, ко ју сва ко ју тро пр ска ју и ме ту, за тим про дав ци 
ке ра ми ке и мр ша ви и ми ро љу би ви пси лу та ли це, као и му зи ка, кар не вал и пе сме. И 
ако то бу де у фе бру а ру, он да ћеш им уза све то, Гра на до, до да ти, ма ко ту био, још и 
па сје да не, од но сно рас пуст. 

Да сте здра во, де вој ке са по ноћ ног рас кр шћа – до ћи ће вам но ви кли јен ти па ће те 
се до ми ле во ље на пи ти ко ла-ко ле; 

остај те у ми ру, ве чи то глад ни пси; 
спа вај те, пи јан ци, под др ве ћем на све жем ва зду ху, по тре бан вам је од мор; 
сви рај те, ор ке стри; 
уда рај о зи до ве ули ца и о ас фалт, кар не вал ска ри бо; 

180



чи тај те, ми ни стре кул ту ре, Ер не сто Кар де на ле, сво је пе сме и мо ли те се за нас; 
ле ти, Ни ка сио Ур би на,8 са сво јим књи га ма; 
смеј се сво јим та јан стве ним осме хом, Ђо кон до Бе ли;9

зе ле ни те се, вул ка ни, и ра ђај се, ка фо, на па ди на ма; 
до ла зи те, да ни и но ћи – а ја ћу у пе сми „Вра ћа ју ћи се у Гра на ду“ оста ви ти ме сто за 

сто чић на ве ран ди хо те ла „Ал хам бра“, да га усто ли чим за у век! 

Bronwyn – ме шта ни нас по зна ју по је ди нач но
мо жда ће над сто чи ћем би ти та бли ца 
ов де во ле пе сни ке и по сле смр ти 
ја раз гле дам по не бу астрал ном 
ти до ле ћеш већ до Ау стра ли је 
до бро је ипак што смо смрт ни 

* * *

Мост Ве ра за но у Њу јор ку све тлео је зе ле ним ва тра ма, ко је на ли кју ва зду ху у Гра на-
ди. Ја сам ду бо ко уди сао ле де ни ва здух, сла гао га на крај ни ке, не бих ли – на не ко ли ко 
тре ну та ка – за др жао те зе ле не ре чи, да бих их за бо ра вио. 

(2012) 

(Са укра јин ског пре вео Ја ро слав Ком биљ)

8 Ни ка ра гван ски пе сник, есе ји ста, при по ве дач, књи жев ни кри ти чар. (Прим. прев.)
9 Кон тро верз на ни ка ра гван ска пе сни ки ња, ак тив на уче сни ца сан ди ни стич ке ре во лу ци је. (Прим. прев.) 

181


