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АНА ЛОГ НИ
Сва ки гов нар са мр ви цом та лен та већ је на пи сао свој днев ник о да ни ма ви ру са. Ја 

ни сам. Мо гао сам ле по да опи су јем те ско бу, цвр ча во и пуц ке та во ни шта што се про-
сти ра ло ис пред и иза ме не, а он да не ста ја ло у ту не лу мрач них же ља, али то ни сам 
учи нио. А ни сам ни мо гао. Ве ро ват но за то што је иде ја – иде ја са мо ако до ла зи из 
ко смич ког ума, спо ља, а не ако је ис про во ци ра на мањ ком сло бо де и ви шком смр то-
но сних ви ру са. Пи са ње о овом сра њу би ло је фол, од брам бе ни ме ха ни зам жи во ти њи це 
са те ра не у ћо шак. Пра ви пи сци, они по пут Кар ве ра и Бу ков ског, пи ли би у са мо и зо ла-
ци ји док се не би пре тво ри ли у слив ник, а он да та ко гње ца ви, ни ка кви и рас ква ше ни, 
на пра ви ли див ну та пи се ри ју жи во та, у ко јем под јед на ко стра да ју и ан ђе ли и де мо ни, 
све ти це и кур ве.

Ре кох, ни сам био у ста њу да на пи шем ни ред. Ми слим да је азиј ска де спо ти ја у 
ком би на ци ји са до ма ћим фа ши сти ма, из ми ле лим из па цов ских ру па по след њих го-
ди на, до при не ла да се осе ћам као да сам све сво је на бо ље већ на пи сао и од и грао. 
Уо ста лом, сва ки се пи сац раз ли ку је по оти ску ду ше ко ји уме ће у свој ли те рар ни ура дак. 
Они са ви шком ту ге и не сре ће, ти су нај ве ћи.

Ипак, ни сам баш мо гао да до кра ја играм уло гу очај ног и про па лог бив шег пи сца. 
Јед ног се ју тра, ни из че га, у мо јој за блу де лој гла ви по ја вио стих. Шта са њим? Да ли је 
он до шао из оног ме та про сто ра ода кле су до ла зи ле и мо је ре че ни це, од но сно, њи хо-
ви кра је ви и по че ци, пи тао сам се. Тек, стих је ско ро чи та вог да на бу брио у мом мо згу, 
чак и у не при јат ним си ту а ци ја ма бро је ња нов ца у пе ка ри, нов ца ко ји је кли зио кроз 
ру ка ви це и нер ви рао ме још ви ше од на о ча ра ко је су се ма гли ле сва ки пут кад бих 
из дах нуо ва здух; а из ди сао сам га по пра ви лу ви ше у ми ри сним про сто ри ја ма по пут 
ових. Океј, схва тио сам, сло бо да је нај дра го це ни ја, сло бо де и хље ба, ома кло ми се, 
што ре че Ива на Се ла ков, то је све што дје те ту тре ба, али се он да, ни от ку да, у огле да-
лу по ја вио лик Вла ди ми ра На зо ра и упе рио прст у ме не.

„Дан без рет ка је из гу бљен дан“, ре као је.
По ми слио сам да сам исту ре че ни цу слу шао од још јед ног дра гог по кој ни ка ко ји 

је ве ро вао да ре чи има ју ма гич на свој ства. Ре ци мо, да се од ре чи мо гу уме си ти сва-
ко ја ка чу де са, кло ко три стич ка пи та са се дам ко ра, ва ви лон ске ку ле у об ли ку тор те, 
бор хе сов ске ту фа хи је и кор та са ров ске кне дле са шљи ва ма, да се из ра зим је зи ком 
ло ше пост мо дер не. Чак ми је у не ко ли ко на вра та де мон стри рао оно што су Хо пи ин ди-
јан ци зва ли спи ри ту ал ном хар мо ни јом, узео би цвет и за са дио га у мој уз дах, а он да 
би мој уз дах за ми ри сао и од обич не де пре си је на ста ла би пси хо де лич на пе сма. Обри-
сао сам су зу и од нео хлеб из пе ка ре сво јим ро ди те љи ма, ко ји су по том ду го гле да ли 
у хлеб, као да је то исти онај хлеб из Ју де је, чи ји се сва ки ко мад сма тра екви ва лен том 
бо жан ског при су ства на зе мљи. Сме шно ми је би ло све то, јер сам се већ пен зи о ни сао 
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као пи сац и чо век, те ми бе ху сме шне све те ма ни фе ста ци је око уно са хра не и пи ћа, 
бу ду ћи да сам по ла ко по ста јао и бес по лан. Слу жба и мно го број ни чла но ви кул та већ су 
учи ни ли до ста да бу дем окле ве тан и на ру жен, те ми се ова па ра ле ла са Си ном бож јим 
учи ни ла до ста за ни мљи вом, иа ко, раз у ме се ја ни сам про па ги рао љу бав и окре та ње 
дру гог обра за, већ пре у зи ма ње од ре ђе них ак ци ја, ка ко се ра за пи ња ња, Кри стал не 
но ћи, Ста љи но ве чист ке и фан та зи је По ла По та не би по но во оства ри ле. Из гле да ипак 
да је сва ка ак ци ја, осим ја ло ве кон тем пла ци је пра ће не ма стур ба ци јом, уме ла да про-
из ве де од ре ђе не ре ак ци је; по ре дак ко ји се ба зи ра на ла жи, кри ми на лу и пљач ки 
ни ка ко не сме би ти уз др ман, схва тио сам са да, а у то ме ми је по мо гла и пра зни на 
ко ја се пре да мном отво ри ла, те сам по мир љи во че као да се зе мља отво ри. 

Та ко су да ни про ла зи ли, ред пе ка ре, од ла зак до апо те ке, ред ре до ва, ма ло ал ко-
хо ла, ма сна хра на ко ја за че пљу је ар те ри је, ло ше ве сти, не мо гућ ност кре а ци је, абор тус 
оп ти ми зма, тај рад. До дат но би ме нер ви ра ли сви они ко ји су ши ри ли ла жну на ду или 
ин си сти ра ли на ле пој ре чи. Ле пе ре чи оста ви мо они ма ко ји ће пре жи ве ти овај екс пе-
ри мент, ми слио сам и дез ин фи ко вао свој по га ни је зик. Ух, што ни сам иди от, го во рио 
сам са мом се би при ула ску и из ла ску из пе ка ре.

Ско ро да сам за бо ра вио на онај стих. Ни је то ви ше ни био стих, на ра стао је као 
кроф на и по чео да за у зи ма зна ча јан део за пре ми не мо је има ги на ци је. Не што се са тим 
сти хом мо ра ло ура ди ти, по стао је су ви ше ве ли ки да бих не при ме ће но мо гао да га 
ше там или уво дим у про дав ни це. 

Де си ло се, из не на да, да сам јед ног да на, све но се ћи на мир ни це из про дав ни це, 
на сред ули це из бљу вао тај стих, за пра во, пе сму. Бљу вао сам пред за па ње ним ма ска ма 
сво јих су гра ђа на за ко је је сло бо да по вра ћа ња би ла под јед на ко стра на као и сло бо да 
ми шље ња. Бљу вао сам соп стве ну жуч, а ма са је ста ја ла по ред ме не и вр те ла гла ва ма, 
док је бо ја мо је бљу во ти не из све тле пре ла зи ла у зе ле ну. Не ко је он да по звао ко му-
нал не по ли цај це да ми на пи шу ка зну за бљу ва ње, а уско ро се за у ста ви ше и по ли циј ска 
ко ла. При ме тих, под бо чен, да се ме ђу љу ди ма у бе лим оде ли ма ко ји су из ла зи ли из 
во зи ла хит не по мо ћи на ла зе и не ки ли ко ви из дан ске се ри је Уби ство.

Ко нач но, кад сам пре стао да бљу јем, ко му нал ни по ли ца јац је мо гао да ми на пи ше 
ка зну од 25.000 ди на ра. Не ки чо век са ма ском ми је, шљап ка ју ћи по мо јој бљу во ти ни, 
ре као да му је ово улеп ша ло дан и да би се убио да се ни сам ис по вра ћао.

„Ја у гла ви имам чи тав ро ман“, пре вр нуо је очи ма и по ви сио глас, „у ства ри имам 
са мо на слов.“

„Ко ји је на слов?“, пи тао сам.
„Љу бав у до ба ко ро не“, ре као је.
„Аха“, ре као сам. „Ле по, али већ по сто ји. На пи са ла Ма ја Хер ман Се ку лић.“
Чо век је по том ски нуо ма ску, из џе па из ва дио пи штољ и упе рио га се би у уста.
„Као да већ ни смо до вољ но по лу де ли, као да већ...“
„Не мој те!“, ре као сам, „сми сли ће те ви бо љи на слов...“
Оче ки вао сам да се би раз не се мо зак док сам му то го во рио, а у то за пра во ни сам 

ве ро вао. Би ло ми је све јед но, пот пу но све јед но. И ме ни се у гла ви већ не ко ли ко да на 
вр змао на слов мо је по е ме, ко ји је ве ро ват но био укра ден, али ко га је са да још би ло 
бри га за то. Ио на ко ви ше ни је би ло пе сме, чак ни иде је о њој, а ни уну тра шњег гла са 
ко ји би пе сму ис пе вао.


