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РАЗ МЕТ НУ ТЕ КО СТИ
Пре ко нач не од лу ке, док тор К. се освр нуо. Пред очи ма му је ис кр сну ло све што је 

за по чи њао, а по том пре пу штао бес ко нач но сти. Учи ни ло му се да је сва та го ми ла ис-
пи са них од ло ма ка у не ку ру ку гроб ни ца, та ко на лик ове ћем кр тич ња ку, у ко ју су са-
хра ње не ње го ве ко сти и да ни шта од ње га не ће оста ти осим тих раз мет ну тих ко сти ју. 
Осе тио је то као бре ме, а све што је у жи во ту свог пи са ња ра дио би ло је да то бре ме 
не ка ко ра се је. И ако је у би ло че му по сти гао успех, он, ро ђе ни гу бит ник, он да је ус пео 
у то ме да ни ко ње гов по раз не мо же да про мет не у по бе ду. Ио на ко за док то ра К. ни је 
би ло на де. Био је то ча стан по раз. Као што ни за нас не ма на де, ко ли ко год соп стве не 
по ра зе по ку ша ва ли да по рек не мо. Из гле да да ни кад не ће мо на у чи ти до вољ но од 
док то ра К., јер га из бе га ва мо.

* * *

По што је док тор К. из бри сао све тра го ве из сво јих спи са, а ко ји би нам мо гли по-
мо ћи да их пот пу но схва ти мо, ни сам ви ше ни је био си гу ран да ли то што је на пи сао 
вре ди да оста ви по том ству као сво је за ве шта ње. Још јед на за го нет ка по ред то ли ких 
дру гих и че сто не ре ши вих с ко ји ма се су о ча ва мо. Док тор К. је, ду бо ко раз у ме ва ју ћи 
ства ри људ ског све та, од лу чио да бу де ми ло стив пре ма на ма. За мо лио је над ле жну 
ин стан ци ју да ње го ви ру ко пи си бу ду уни ште ни. Или је на пр о сто био за мо рен, ис пу-
стио је пе ро из ру ке, ска ме нио се у бо ли сво јих по след њих да на, а ми смо окле ва ју ћи 
об и гра ва ли око оног што је оста ло од ње го вих спи са. Као што он ни је схва тао, та ко 
ни ми не схва та мо да су ње го ве при че, че сто у ви ду за ме та ка и не до вр ше них при ча, 
за пра во по ста ле део нас ко ји их чи та мо и да смо ми са ми јам ци њи хо ве за го нет но сти 
и њи хо ве су штин ске не до вр ши во сти. Њи хо во ћу та ње је од бле сак на шег ћу та ња. Њи-
хо ве ре чи, смер ни од бле сак хр па на ших ре чи. И та ко су оне да нас бо га та збир ка свих 
пре пре ка ко ји ма смо окру же ни као у већ ру и ни ра ном гра ду под оп са дом и ко је нас 
оне мо гу ћа ва ју да се бе про ту ма чи мо и да се од бра ни мо, јер они ко ји нас др же под 
оп са дом је смо ми са ми.

* * *

Иа ко сам до бро знао да у ку ћи не ма ни ког осим ме не, за чуо сам ку ца ње на др ве-
ним вра ти ма сво је со бе. Сад се већ не се ћам да ли је то би ло тек што сам се ују тро 
про бу дио по сле угод них сли ка из сна или је то би ло у од ма клој но ћи пре не го што ћу 
усну ти по што сам се на чи тао не ке ве дре књи ге с при ча ма. Уо ста лом, вре ме ни је ва жно. 
И ја, пот пу но ми ран, да бо ме, хте дох да упи там ко је та мо, а у тај тре ну так, с дру ге стра не 
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вра та, до пре до ме не глас ко ји ми је ли чио на глас не ког ко се ма ло час раз бу ђен про-
те же или пре на глас не ког ко се са њив су спре же да не зев не, и за пи та као да сам ја 
пред вра ти ма, а не тај дру ги и не по зна ти: „Ко је та мо?“

Ето, при зна ћу свој ку ка вич лук. Украт ко, ни сам знао шта да од го во рим. Та ко смо 
ћу та ли, и он и ја. Нај зад, зна те већ ка ко је то кад на гло про го во ри те по сле ду гог ћу та-
ња, ни сте у ста њу да вам глас ва ља но са ста ви же ље ну реч, те сам та ко, стег ну тог гр ла, 
про мр мљао не што не раз го вет но, и то се по го ди ло опет у ча ску кад је дру ги, са сво је 
стра не, ваљ да на пре чац по пут ме не од лу чио да и сам не што рек не кроз зу бе, а од 
то га је до мо га уха до спе ло са мо му кло и не раз го вет но мр мља ње.

На то ме смо и оста ли, све до са да, не успе ва ју ћи да про ва ли мо слу чај, ко ли ко год 
он био јед но ста ван, у ко јем смо под јед на ко за те че ни. Ку ћа је пре на тр па на, и то по нај-
ви ше он да кад сте у њој са ми. Ако је ку ћа с про зо ром, по гле дај те кроз про зор и до-
зво ли те по гле ду да вам лу та, мо жда ће те от кри ти да пре део усред ко јег се на ла зи те 
оп чи ња ва. И да исто вре ме но иза зи ва, пре ти, уве се ља ва, са свим сво јим ра зно ли ким 
пи та њи ма без трај них ре ше ња.


