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УЧИН ЦИ ПО Е ТИ ЗА ЦИ ЈЕ
Жу рим кроз сеп тем бар ски парк, жа мо ре ђа ци пр ва ци, ску пља ју пло до ве ди вљег 

ке сте на. Во лим осе ћај оте жа лог џе па. Ово га пу та, су де ћи по не ја сном сним ку, те рет 
је све тло ће лиј ски и смр то но сан. Бо лест мо на хи ња, њи хо вих за пу ште них, ме мљи вих 
ис по сни ца. Ско ро исто вет на бо ле сти же на ко је од већ че сто про ве тра ва ју скрив ни цу 
сво га би ћа. Из гле да да је здра вље, као и све дру го, пи та ње ме ре. 

Са ве дром не ве ри цом узи мам ћер кин уло жак: при ја ми ова ме сеч ни ца, на кон де-
се так го ди не ме но па у зе. Слу шам без роп та ња све што ми се ка же. Као пре во ди лац 
не мам про бле ма с тим. Оба пу та сам се по ра ђа ла на стра ном је зи ку. Пр во на ен гле ском, 
по том на ма ђар ском. И оба пу та су грак та ле вра не. Наш ве те ри нар ме те ши да хи сте-
рок то ми ја уоп ште ни је стра шна. „Ма те ри ца се са ви је као па ла чин ка и бај-бај.“

Уме сто кућ ног, ма хи нал но окре ћем број сво је мај ке. Ја вља се рас по ло же но и ко-
кет но. Са сво јих осам де сет го ди на – Па па ни ко лау два. Ре дов но иде на кон тро ле. Им-
пре си о ни ра ни ви тал но шћу ор га на ко ме су по све ти ли жи вот, ги не ко ло зи јој ше рет ски 
„про ду жа ва ју га ран ци ју“. Спу штам слу ша ли цу. Ге не ти ка је се лек тив на: не на сле ђу је се 
баш све. Ми сли ла сам да су на ре ду ве штач ка ко ле на.

Без ика квог са др жа ја у цре ви ма и бе ши ци (ју че сам по пи ла пет ли та ра гор ке со ли), 
идем на бри ја ње ме ђу нож ја. Да не бих ми сли ла на сво ју, по ку ша вам да за та шкам ту ђу 
де гра да ци ју. Док ме стри же као ов цу, про фе си о нал но и об зир но, об ја шња вам шко ло-
ва ној фри зер ки ва жност ње ног по зи ва. Она от кла ња сва ку па те ти ку: од не че га се 
мо ра жи ве ти.

Раз го вор са док тор ком би исто тре ба ло да је кра так и по сло ван. Бо ле сти у ужој 
по ро ди ци? Тек обри ја не стид не ко сти, на ко рак од опе ра ци о не са ле, за по чи њем при-
чу о оцу. Пре ми нуо је пре два де се так го ди на. Ино пе ра бил на астро ци то ма. Та да још 
ни је би ло га ма-но же ва. Са мо су ре кли да ће се уга си ти, као биљ ка. Би ло је у то ме не-
ког са звуч ја са ње го вом оп се сив ном хор ти кул ту ром.

По че ло је као не ка вр ста ам не зи је и гу бит ка кон тро ле над кре та њем. По ја вио се 
на вра ти ма са рај фом у ко си. Око вра та су му би ле на ни за не пи ја ви це. Са вр ха но са 
ка пља ла му је гу ста бар ска во да. Ма ма је, као и увек, ре ши ла да све раш чи ви ја. „Шта 
се де си ло? Где ти је би ци кло? За што си бос? Ка ко си до шао?“ Из гор њег ле вог џе па 
ко шу ље, та мо где је др жао пен ка ло, по ла ко се ши ри ла мр ља ма сти ла. 

Ма ма ми сли да је та астро ци то ма би ла уро ђе на. Пр вих да на по знан ства чи тао јој 
је од лом ке из ро ма на ко ји је упра во пи сао. Тек по сле мно го го ди на утвр ди ла је да се 
ра ди ло о Ае ли ти Алек се ја Тол сто ја. Али, ни ка да нас ни је са свим, до кра ја, из не ве рио. 
Због ње го ве до бро те и не се бич но сти, мин ха у зен ска ау ра ни је нам мно го сме та ла. 

Се ћам се кад је учи те љи ци Ге рић обе ћао да ће цео наш раз ред (би ли смо пр ва ци) 
спро ве сти кроз фа бри ку на ме шта ја. И да ће сва ком по кло ни ти сло ва ри цу (спе ци јал но 
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ди зај ни ра ну ку ти ју са сло ви ма, слич ну до ми на ма). Кад је до шао, и про шао, уго во ре ни 
дан, ђа ци су се по стро ји ли и по дру гљи во ме по сма тра ли. „Твој та та нам је обе ћао.“ И 
он да, ка да се ни ко ви ше ни је на дао, сва ко је до био сво ју сло ва ри цу, а учи те љи ца и 
бу кет цве ћа при де. 

Обе ћа вао ми је да ћу сту ди ра ти умет нич ку ака де ми ју, та ко убе дљи во и ду го, да ни 
да нас ни сам на чи сто: је сам ли или ни сам сту ди ра ла? Кра ков или Праг?

Иг но ри сао је про бле ме. У вре ме ду гих ис кљу че ња стру је твр дио је да хра на има 
нај бо љи укус ка да се при пре ма на отво ре ној ва три. Ис пе као нам је за ру чак жи вин ску 
џи ге ри цу из над пла ме на све ће. Се као је сла ни ну тан ко као фли спа пир, ре ђа ју ћи је на 
хлеб као цреп. „Ви ру си бе же од та квих сен дви ча.“ Пих ти је су је ло за од ра сле, сла же 
се, али он ће да ме по ча сти де ли ка те сном „ме ђе ди ном из тра па“, што да је и сна гу и 
па мет. У сва ва ри ва до да вао је ви шње (и то са ко шти ца ма, „пу ним та ни на и ки ни на“). 

Да ли је био на си лан? Не. Ни је. По што ми је два пу та ис при чао при чу о јар цу жи во-
дер цу, а ја сам и да ље од би ја ла да по је дем ме ко ку ва но ја је, све че шће је гле дао на 
сат. „Не ћеш?“ „Не ћу!“ И по сле све га, ни сам си гур на да ме је уда рио.

Па тим ли од не ке хро нич не бо ле сти? О, да, сто ич ки под но сим не е стет ска фи зич ка 
по слу ша ња, уме сто сваг да жу ђе них ме та фи зич ких ве ри га. Ко ли ко вре ди са мо ју тар ња 
уко че ност, у по зи су мо-рва ча. Функ ци о ни шем по прин ци пу ва сер-ва ге. Не го, до зво-
ли те да вам скре нем па жњу на љу спи ча сти ожи љак на пре во ју лак та. То је траг дав ног... 
Пре ки ну ла ме је и за пу ти ла се у опе ра ци о ну са лу.

Оста јем по след ња, да са дна ба зе на из ро ним, би ло шта. Мо жда баш ту не из ре че ну 
успо ме ну. Од јед ном схва там да је не ко отво рио ис пуст, и да во да, огром на ма са во де, 
већ ку ља ка од вод ној це ви, и но си ме са со бом. Цев је до вољ но ши ро ка, и ни је пре-
ду гач ка, из ли ва се у ру ка вац Мр тве Ти се. Мо гу за др жа ти дах тих де се так ме та ра. Још 
увек не знам да је са дру ге стра не за ка тан че на ре шет ка.

Ма три јар си и па три јар си ги не ко ло ги је. Гле дам их кроз ижи цу соп стве них раз мак-
ну тих ко ле на. Оку пља ју се као му ве, лап та во па ла ца ју сон да ма-ри ли ца ма. Ослу шку ју, 
њу ше, с пр сто хва том не скри ве ног раз-оча ра ња. Бол ни чар ка од но си дунст-фла шу 
пу ну инерт не же ла ти но зне ма се, ко ја се мућ ка као про ки сли ком пот. Још ни сам на ви-
кла да о се би ми слим као о вре ћи тру лих пло до ва.

Се дим на окру глом ла у фу, спу штам ру ке низ те ло, у за зо ре пре те сног отво ра. Ре-
флек сно, слу чај но, глу по. За гла вљу јем се у гу ми за спа са ва ње, гла ва ми до спе ва под 
во ду, не мо гу да по вра тим те жи ште. Као да ме обр ће не ки не ви дљи ви кро ко дил. Окол-
ни ку па чи мо жда и гле да ју, али не ви де. Не успе вам да удах нем ва здух, да вик нем. 
Спу та них ру ку, пра ћа кам но га ма, по пут Ика ра. Ме ђу пре пла ну лим ли сто ви ма. У во ди 
до ко ле на. 

Све же за ши вен рез до пуп ка, игла за ин фу зи ју чи је име увек пре чу јем. При ста ја ло 
би злој ма ће хи или ита ли јан ској па сти. Бра у ни ла! Опет на ди ре страх од не мо гућ но сти 
кре та ња, у не ком те сном про ла зу, на дну шпи ље, ме ђу ста лак ти ти ма. Тре ба да пре ро-
ним ра сто ја ње ко је не ма оду шка. Ба тр гам се, и ру ка ма и но га ма. У те лу вре ме шне 
Ше ли Вин терс. Ако већ не ко тре ба да оста не у по то пље ној олу пи ни, он да је то та без-
ми ри сна, под бу ла ве те ран ка у пре двор ју ста ро сти. 
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* * *

Га цам по скли ском му љу са сво јим ис пи сни ком. Он је у де мо де ми ни мал ка ма, а ја 
у цр ном ку па ћем ко сти му, из јед ног де ла, оном са ка му фла жном сук њи цом, што је 
уби та чан за јај ни ке.

„А знаш ли да нам је на став ни ца чи та ла тво је пи сме не за дат ке? Се ћам се јед ног, 
не што о је се ни. У сти ху или про зи, не знам тач но.“

„Ла жеш!?“ 
„Ма ча сне ми ре чи, до но си ла је та тво ја пи са ни ја, и те ра ла нас да слу ша мо.“ 
Ри ђе офар ба не ко се, са окер ешар пом, ћи ли бар ским бро шем и ко рал ном огр ли-

цом. Хо да сит ним ко ра ци ма, на тан ким но га ма, бла го кла те ћи гла вом. Жи ви до каз да 
на став нич ко зва ње под ра зу ме ва пре по зна тљи ви шик, као и ви шак од ре ђе них ни јан-
си.

Вра ти ла ми је све ску и ре кла да сам про ма ши ла те му. Мо ји опи си ни че му ни су од-
го ва ра ли. Као да сам зна ла да је за бо рав, а не се ћа ње, ис хо ди ште пи сма. Док су дру ги 
ра ди ли ис пра вак, тре ба ло је да на пи шем но ви рад. Сва та му тља ви на (не о, не го из 
те ме) опет се сле же на исти на чин. Ма да још ни сам про чи та ла ме те о ро ло шке трак та-
те Бру на Шул ца, спрем на сам да умрем за сва ко сло во те „дру ге је се ни“. „По ру чи ма ми 
да до ђе на при јем ни час“, ка же.

Ста ну је тик до шко ле, бу квал но на два ко ра ка. Ту раз да љи ну пре ла зи, де бе ло на-
пу де ри са на, си ска ју ћи „пе пер минт“. Пу ло вер јој је све че шће по гре шно за коп чан, 
сук ња на хе ро, ча ра пе за ро за не, шти кле ис кри вље не. Пен зи о ни са на је бо ле сне је тре. 
Не ко ли ко ме се ци го ди шње про во ди у Ига лу. Пу ту је та мо но гу пред но гу, а вра ћа се 
жур ним ко ра чи ћи ма. Пет ком, ка да до ла зе ђу бре та ри, из ње ног ста на се из но се на 
де се ти не пра зних фла ша. Зве ке та ви кор пус де лик ти. Ка да би не што за бо ра ви ла код 
ку ће, не ку књи гу, све ску, на о ча ри, пред це лим раз ре дом ми да је де таљ на упут ства. 
„По сле са мо до бро за кљу чај!“ 

Пам тим сво је вр лу да во по вла че ње уна тра шке. Сто ли це ис пуп че них се ди шта са 
го блен ским меблшто фом зба цу ју ме са се бе. Са то ви из би ја ју на ми ли он на чи на, из гу-
ру ју ћи ме из шкољ ка стог про сто ра. Ис пра ћа ме ве ли ка ста кле на ва за, ко ја по мно го 
че му под се ћа на са му вла сни цу. Рав на, без из бо чи на, са ла ти ча стим про ши ре њем. 
Сто ји упе ча тљи во пра зна, јар ко и гу сто на ран џа ста. Ни ка да ни је би ло цве ћа у њој, а и 
ко је би јој при ста ја ло. Те шко ми је да за ми слим ма кар и две исте та кве на све ту. По-
гле дом пра тим стр ми ну и ви ју га во кру ни ште, за ви ру ју ћи у се де фа сто-млеч ну уну тра-
шњост, глат ку по пут опра них из ну три ца.

„Не ко се усе ља ва код на став ни це“, ка же ми ћер ка ко ја унајм љу је стан у ис тој згра-
ди. Но ви вла сник из но си у кар тон ским ку ти ја ма мно штво дран гу ли ја, очи то му је жао 
да их тек та ко из ба ци. Ста на ри их сне би вљи во оби ла зе, али по што се не се ћа ју ста ре 
вла сни це, све хра бри је пре ту ра ју по њи ма. Раз гле да ју окр ње ни пор це лан, спљо ште не 
ци пе ле, ис пу ца ле та шне, из гу жва не сви ле не ма ра ме. Не као ма ро де ри, већ ве ру ју ћи 
да не што спа са ва ју од ни шта ви ла.

„А на ран џа ста ва за? Што пре тва ра сва ко вре ме у сун ча но?“ „Би ло је све га“, ка же 
ћер ка, пру жа ју ћи ми ове ћи смо ту љак.
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На по кон! По ја ви ла се. На кон ви ше од по ла ве ка, оба сја на оранж ре флек сом. Ћу-
тљи ва све до ки ња мо јих дав них ин спек ци ја. Пре у зи мам је као шта фе ту, при ме тив ши 
ети ке ту на дну: „Fa bri ka sta kla Prоkuplje – Ju go sla vi ja“. Не ма ви ше те др жа ве, а и фа бри-
ка ста кла је одав но из го ре ла, по став ши пре то га бив ша. Скла њам не срав њи ву на ка-
ра ду у по лу мрак ви три не. Али је по не ка да из но сим, и ста вљам под све ко си је зра ке 
сун ца, да за плам ти у пу ном сја ју. 

* * *

Окле вам да ре фе ри шем о свом из не над ном и по сра мљу ју ћем осве шће њу. Све 
вре ме го во рим о бо ле сти, а да то га ни сам ни све сна. Као ка да сам, у де тињ ству, пе ву-
ши ла од не куд до лу та лу, за го нет ну реч, „си фи ли сти ка“, гра ђе ну пре ма: фан та сти ка, 
ма те ма ти ка, со фи сти ка, сти ли сти ка. Ма ма и Кант, два стро га ко ри о ца, оче ку ју да су 
ми све раз ли ке по зна те. Не смем бр ка ти шпар глу и швар глу, ше вро и ше вро лет, ра-
ста вић и рас ков ник. Да ни ког не љу тим сво јим гре шка ма и лап су си ма, од ри чем се 
го во ра. Јед но вре ме то ми је глав ни из го вор: „Не знам да го во рим.“ 

Од ла зим ра но у кре вет (огра ђен па ра ва ном), док се жи вот уку ћа на уве ли ко и буч-
но на ста вља. Па си ви зи ра на сам, али све од слу ша вам. Уста јем с пр вим пе тло ви ма и 
жу рим код пе ка ра, кроз не ка дав на шња дво ри шта, ра ста вља ју ћи ус пут хран љи ве и 
ти хе зна ко ве. Од ри чем се свих гла сних по сто ја ња, го во ра, пе ва ња, сви ра ња. Ве зу јем 
пе шки ром гру ди да не ра сту. Бес пол ност као ну жност мо ра ла. Мно го пре чи та ња Ан-
дре ја Пла то но ва. Сви ње го ви ју на ци обе ле же ни су ту гом стар ма ло сти. Из ба вља ју се 
од ма те ри је, ико но пи шу, ле ви ти ра ју. За ка зу ју ран де ву са оно стра ним. Од ра ста ње 
мо же би ти та ко са крал но. Ју ро ди во, фла ге лант ско, мак си ма ли стич ко, со ци о фо бич но 
NЕЕТ.1 И да нас ми слим да је успех по грд на реч. Мој Бог се гор ко осме ху је. Из бу ли мич-
но-ано рек сич ног лич ног под зе мља. 

Бол ни чар ме ту по гле да док за ба да иглу у ћу тљи ви астеч ки ожи љак. Ле жим на 
пре у ском, пре крат ком, пре ви со ком, пре хлад ном кре ве ту, по кри ве ном му ше мом. Мо-
гу ће да је упра во не ла го да у но га ма глав ни чи ни лац не ких сти ло ва? Бај ро но ве иро-
ни је, пе си ми зма Љер мон то ва, сар ка зма Ма ја ков ског, ли ри зма Па стер на ка (јед на но га 
кра ћа). Лај је кри во ног, отац Ла ја хром, Едип оте че них, Хри стос про бо де них но гу. 
Ау лик је имао др ве ну но гу из бе дра. Вук сво ју чу ве ну шта ку. Ан дер се но ва Ма ла Си ре-
на по нај ску пље хо даљ ке на ста ле од реп ног пе ра ја. Кра љи ца од Са бе, чу ве на ле по ти-
ца, при кри ва ла је кан џе на но га ма. Уо ста лом, по до ста же на па ти од за де бља них нок-
ти ју, чу кље ва, кур јих очи ју. Има не што хтон ско у то ме.

– Про бу ди те се! Отво ри те очи! Све је го то во!
Увек ми је из ми ца ло тран сак ци о но за до вољ ство. Зар је ак тант те опе ра ци је увек 

му шка рац? Цр но-бе ли стол њак од ин диј ског плат на, са ре са ма, ни сам ја ку пи ла. Ни 
те флон ски ти гањ. Ни сак си ју с ге ра ни јом. Не ко ми то све ку пу је. Све те сан да ле и та шне 
од змиј ске ко же. И ту це ха љи на, раз ли чи тих бо ја, али истог кро ја. Иде уме сто ме не на 
Но во го ди шњи ва шар, са ку ва ним ви ном и пе че ним ке сте њем. Не ка кав ку пац. Гар. Га-

1 Мо дел адо ле сцент ске по бу не: Non em ployment, edu ca tion, tra i ning. Не за по сле њу, уче њу, обу ци.
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реж. Ла веж. Ку пи ла бих ма лу цр ну пу лин ку са увр ну тим ре пом. Да јој те ло бу де по-
кри ве но ру ном, а гла ва глат ка, као наш ра фље на. Очи це жу те, окру гле. Па да бе жи мо 
из овог ха ре ма. Пу сти те ме да са њам. Хо ћу да бу дем му ште ри ја.

– За бо га, про бу ди те се! 
Од јед ном по ста јем ока та за Но ви Је ру са лим. Тих пет при ча об у хва та ју без ма ло ми-

ле ни јум и по: ду бо ка про шлост, да ле ка бу дућ ност. За ра њам у иди о син кра тич ну син-
так су (гла гол увек по сле име ни це: „књи гу пи сао“). Кроз ду хо ви то гре ци зи ран, тур ци-
зи ран и ла ти ни зи ран во ка бу лар (ме га лос ма сто рас, ег зор ци ра ти, ма ле фи ци ја, фа ми-
ли јар, ора ци ја, аме ти це) по чи ње да опа ли зи ра још је дан лек сич ки слој. Да, то смо ми, 
на ше древ но со лун ско-па нон ско-кар пат ско пле ме. Ни је то ино ва тив на сти ли за ци ја 
Бе лог Мар ко ви ћа, већ не ка вр ста спон та ног, ду бин ског ода ва ња. Оно, кад при по ве дач 
ка же: „у за кри том ду ху“, „ха љи не и сви те“, „ру ши лач ка ра бо та“, „ка ко их Бог све де“, 
„зво на су брен ча ла“, „по стид но за до вољ ство“, „не ви но од кри вог раз лу чи“, „на пот-
про зор ни ку“, „сно ва“ (уме сто „опет“), „ста ро ста гра да“, „опро сти вост“, „не што се слу-
чи ло“, „кр сто но сац“, „дру жба“, „он се уди ви“. Слу тим да, иза свих ових руп ту ра, не где 
по сто ји скри ве ни пред ло жак, ко ји нам је још увек не до сту пан. „На са стру га ном пер-
га мен ту на сле ђе ног жи во та увек на што оста не. У бу дућ ност од ла зи по бе ђе ни на род 
као крип то грам. Из ме ђу оно га што се ви ди, ду бо ко ис под обри са и бе ле га ви дљи ве 
по ве сти, те ћи ће не ви дљи ва исто ри ја из у мр лих ра са и не ста лих пле ме на ко ја не зна 
за крај.“ 

На иви ци смо не ког бо ри ка, на ви си ни кро ша ња. При зем ни део је из ван на шег 
ви до кру га. Ви зу ра ди ри жа бла је уте шна, уми ру ју ћа. Из ба вља од ту стих, про те жних 
ства ри. Ако се ма ло бо ље за гле дам, и ако бу дем има ла сре ће, про ле те ће ве ве ри ца. 
Ви ђа ла сам их на Ка ле мег да ну, као сту дент ки ња. Је дан пен зи о нер их је хра нио ле шни-
ци ма. Мо ра да је то ре дов но чи нио, јер их је до зи вао по име ну: „Ма ри на! Ол га!“ На у-
чи ла сам да раз ли ку јем бо ро ве од је ла. Кљу чан је век тор кро шње: да ли гра не иду 
на ви ше или на ни же. Мој брат је као де те, сад знам, увек цр тао бо ро ве, а ја је ле. Био је 
из у мео и др во са ду плом кро шњом: ма њом, што ни че из ве ће, на две ра чва сте гра не. 
Су ве ре но је умно жа вао ту ја сту ча сту, обла чи на сту фло ру. Не дав но сам, ме ђу тим, и ја 
сре ла то упо се бље но др во. И те ка ко по сто ји. 

Ни ка да ни сам ус пе ла да об ја сним на ше од но се. Си гур но је са мо јед но – да смо 
обо је оче ки ва ли ви ше од брат ско-се стрин ских ве за. Ко зна ка ко је он ме не ви део. Ја 
сам га у де тињ ству до жи вља ва ла као ве ли ког спа ва ча, не са ња ра. Осе ћа ла сам се као 
се стра Гре го ра Сам се, ко ја ће скри ви ти пре о бра жај и смрт сво га бра та. Оста ви ла сам 
га да спа ва, док му је пљу вач ка вла жи ла ја стук. Ту мо гућ ност ни сам иш чи та ла из Каф-
ки ног ори ги на ла, већ мно го доц ни је, из Ко си ко ве ин тер пре та ци је, о два де се том ве ку 
као до бу ко нач ног се стрин ско-брат ског об ра чу на. Ан ти-Ан ти го на. Има тек сто ва ко ји 
нас осло ве ин тим ни је не го што би(смо) то же ле ли.

За не ма ре ни отац из про дав ни ца ци ме то ве бо је об рео се у те лу љу ска ра, а овај у 
ви ше днев ном не је сти вом ума ку. Дру га мо гућ ност је оти ма ње од за бо ра ва, ка да на 
сце ну сту па ак тив на бри га. Чак и по це ну за гла вље но сти у вре ме ну и те гоб ног по су-
вра ће ња клеп си дре. Да сам бар та ко спа сла бра та за се бе, у не ком не е у кли дов ском 
за бра ну.
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Вр то гу бац из вр нут на ле ђа. Кра ба у со су од на не, ко је се тре ба што пре ра то си ља-
ти. По се ћу је ме Не ме зи да. За гле да на у мут ни са др жај мо јих ка те тер ских ке са, не гда њу 
при ја тељ ску па си ју пре та че у освет нич ки пре зир, ко ји се са да пр ви пут ја сно ис по ља-
ва.

Са де сне стра не је љуп ка, ми ни ја тур на бо ле сни ца. Ис по ста ви ло се да је пре мла-
до ли ка, не го мла да, и да ра ди као деч ји ле кар. Ко ли ко ра њи во сти, при сил них рад њи, 
ша ре ног ру бља. За кла ња екран док куц ка по ру ке. Од у век сам слу ти ла да ле ка ри на-
ста ју од ма лих па ци је на та, пре пу них стра хо ва. Кри шом је де про кри јум ча ре ну ка ши цу. 
Од би ја да при ми се да тив, да је на зна ње да та ква од лу ка има до бре раз ло ге. За вре ме 
по се те пра вим се да спа вам. Ње ни је по сма тра ју с не скри ве ном за ви шћу: бо лест је 
не ви дљи ва кру на на по не кој гла ви. Сре ле смо се јед ном, у вре ме кон тро ле, без и тра-
га ме ђу соб не ра до зна ло сти. Про ту ма че не до кра ја, пра ви ле смо се да се не при ме ћу-
је мо. Она са сма раг дно пла вим на у шни ца ма, у пон чу исте бо је, а ја у џем пе ру бо је 
ци ме та. Би ло ме је стид, и због се бе, и због ње. По нај пре због хран љи вог гри за са мо-
до вољ но сти. 

Под мор фи ју мом су не ми нов на нео д го вор на, без об зир на по ве ра ва ња. До во љан 
раз лог за фра три цид. Со рор цид. Ма три цид. Па три цид. Шта тек ре ћи о ма ри тал ним 
зло ста вља чи ма, ко ји су устук ну ли од на ших но во на ста лих, ква зи фе ми ни них шу пљи-
на, по пут од бе глих Ала ди на. Мо раш се раз ве сти, унај ми ти стан и но си ти ве дри је то-
но ве. Еми гри ра ти у Аме ри ку. На ба ви тај цр во точ ни стил ски на ме штај ко ји при жељ-
ку јеш.

Уста но ви ле смо да смо, у де тињ ству, пре ра но, чи та ле Ма ле же не, пре оп шир ни ро-
ман Луј зе Меј Абот. Шта нас је при вла чи ло том вик то ри јан ском све ту, ко ји са на шим 
ни је имао до дир них та ча ка? Мо гу ће да по сто ји уз раст ко ји се мо же на зва ти вик то ри-
јан ским. Раз у меш тек сва ку сто ту реч, али ти је баш она по во љи. Мо жда је ипак при-
хва тљи ви ји кон цепт сто го ди шње Бар ба ре Кар тланд, са ро зе ма шни цом у ко си? Ау тор-
ка ви ше сто ти на ро ма на, пре ве де них на че тр де сет је зи ка, за го ва ра крат ки по по днев-
ни секс, „ка да су му шкар ци нај спрем ни ји“. И што је ва жни је, по сле „мо гу да нас во де 
у рас те ре ће ни оби ла зак му зе ја или раз гле да ње град ских зна ме ни то сти“. А у све ту 
Мир-Јам, са по ла ри за ци јом на „муж ја ке“ и „же ни це“, мо же се ужи ва ти тек у не кој тре-
ћој, по пу стљи вој до би, спрем ној на ау то ка ри ка ту ру. Ка да от кри је мо да је пен ка лом, 
на на слов ној стра ни фран цу ско-срп ског реч ни ка, на пи са но: La Bell du Jo ur. Ле по ти ца 
да на. Из не на ђе не смо до ми шља то шћу те фил мо фил ске по све те. Оди ста, цео жи вот 
се свео на ис тра жи ва ње до ди ра са на сил ни ци ма че лич них зу ба.

Че сто се пи там ка ко је мо ја ци мер ка ре ши ла про блем сло бо де. Зар са мо ле че ћи 
сво је ма ле па ци јен те у скро ви то сти про фе си о нал не вен де те? Јар ким кар ди га ни ма и 
пре ћут ки ва њем соп стве ног бо ла? Ни сам сти гла да јој по ка жем ме сто у уџ бе ни ку пси-
хо ло ги је где пи ше да сло бо да за це ло ни је у јед ном не го баш из ме ђу дво га, и да је 
сто га ва жна и она се стри ца, или брат, ко је пре ћут ку је мо. Ви ђа ли смо те ле лу ја ве двој-
ни ке по бол нич ким ход ни ци ма, за чу ђе ни ка ко се мо же по сто ја ти од јед ном на два 
ме ста. 
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* * *

Ма ма као ску пља чи ца раз ли ка, са сво јим за во дљи вим ви шко ви ма. „До бро је опо-
на ша ти оно га ко га мо жеш да пре ва зи ђеш. За то је по год ни ја реч так ми че ње.“ На по кон, 
хи је не ни ка да не ће по ста ти ла во ви, ма да су им и је лов ник и по ји ло исти. Гре на дир и 
ба ле ри на мо гу спа ва ти у истом кре ве ту, али тре нут ке бо дро сти ће свак тро ши ти на 
свој на чин. 

У дро ге ри ји „Ја смин“, у ко ју ме је че сто во ди ла, на зи ду је ви си ла ре клам на фо то-
гра фи ја. Мла да же на раз ба ру ше не крат ке ко се др жи ру жин пу по љак ис пред раз мак-
ну тих уса на. Фо то гра фи ја је цр но-бе ла, са мо су усне обо је не. Ни ко ви ше не зна где је 
тај по стер, али ма ма је „ски ну ла“ оно нај ва жни је. Не ни јан су кар ми на, већ упра во 
им пулс сло бо де. „Зна чи, то ћу од са да би ти ја. Уо ча ва ћу раз ли ке и на чи ни ти њи хо ву 
син те зу.“ Мо жда је то уло га свих нео р то док сних уче ња. Кон тра пункт и хар мо ни ја. По-
сто је то ли ки ме ђу и збо ри и мо гућ но сти. Ко ни је у ста њу за дру го, осим да уби је сво га 
двој ни ка, за це ло је осу ђен на по раз.

Се ћам се ка ко сам, као ма ла, пре у зе ла на се бе уло гу пре су ди те ља. Био је то по-
след њи, мал фор ми ра ни на кот на ше пра ста ре мач ке: јед но ма че је би ло ми ни ја тур но, 
а дру го ори ја шко. Тек ка сни је, ка да сам про чи та ла Му му Тур ге ње ва и Ке ру шу Је се њи-
на, схва ти ла сам да ли чим на обо ји цу су мор них усмр ти те ља. Ли ме но бу ре још увек 
сто ји на истом ме сту, пу но не про вид не, уста ја ле во де, спрем но све да про гу та, и из-
бљу је.

На ша ке ру ша Пе пи та са ма је уда ви ла сво је ште не. Има ла је пик на ње га. Пр во је 
по че ла да га ли же, па гриц ка, ко нач но мр цва ри. Мо ја од ра сла де ца сто је око мог бо-
ле снич ког кре ве та, и так ми че се у ре ђа њу по је ди но сти тог све жег че до мор ства. Ја се 
по на шам као штре бер ка. По вла ђу јем, осу ђу јем, ле во-де сно, по се ћа њу. Од би јам сок. 
Тра жим чи сту во ду.

Са са мог дна из ра ња ју две дру га ри це. Обе има ју исто вет ну мо дри цу на на дла ни ци, 
од не дав не нар ко зе. Упо ре ђу ју, кри шом јед на од дру ге, стиг ма те на че те те ле сно сти. 
Јед на се уско ро уда ла за свог мом ка, али ни ка да ни је има ла де це. Дру га се уда ла ка-
сни је, и оства ри ла као мај ка. Ни су се пре ви ше дру жи ле. По вре ме но, но ћу, бу ди их 
не чи ји глас. Освр ћу се, и је че у од го вор. По том га све ре ђе чу ју, по ста је све ти ши. И 
не дво сми сле но жен ски, зрео. Соп стве ни.

Пре ко пу та ме не ле жи ру жњи ка ва Шва би ца. За ди же окра ћа лу спа ва ћи цу и че ше 
ра ну на сто ма ку. При ча о са мо у би ству свог му жа, ко ји је па тио од љу бо мо ре. Од ла зи 
по вре ме но у Аме ри ку да бе би си ту је, по се ћу је ка зи но, Ди зни ленд. Ра ди као про да ва-
чи ца у ме са ри, и мо жда су ту ко ре ни ње ног оп ти ми зма.

По сле тај кре вет за у зи ма буц ма ста де вој ка ко ју пра ти мај ка, са про кри јум ча ре ним 
сен дви чи ма за ви је ним у фо ли ју. „Она не мо же да гла ду је. Бо ље да све ис по вра ти не го 
да па ти.“ При ла зи ми са свим бли зу: „Не ка да сте има ли ле пе зу бе.“ Још увек ми је нео-
бич но да ме ста вља ју у про шло вре ме. Од не куд ва дим окру гло ко зме тич ко огле дал це 
ко је уве ли ча ва.

У по се ту ми до ла зи при ја тељ, при лич но по ти штен, али не ма ње ра до знао. До но си 
ми све ску, олов ку и нај но ви ју по ле мич ку књи гу, чи ји ау тор се час пре пу шта ки шо ма-
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хи ји, час бра ни до сто јан ство умет нич ког пи сма. Кад смо код пи са ца: зар им не ду гу је-
мо за хвал ност што сво је ре чи не епи те ли зу ју са мо во љом за моћ, већ их ста вља ју и у 
слу жбу ле по те? Жи вео ма мин ка лам бур: не На по ле он, не Апо лон. Апо ле он. 

Мла ди ме ди ци нар фло ма сте ром обе ле жа ва ме сто на до њем тр бу ху, ко је ће ми се 
зра чи ти. Унајм љу јем со бу у хо те лу „Вој во ди на“. Ја ну ар је ме сец 2013. го ди не, во зим се 
око по ла са та до Ин сти ту та, пе ша чим уз бр до, че кам свој ред у че ка о ни ци где ни је 
при стој но би ти на сме јан. Ипак, су срет са ста рим Ом чи ку сом ме раз га љу је. По сле зра-
че ња, ни че му гу ста, ко вр џа ва, не у кро ти ва ко са. Пра ви Сам сон. При по врат ку дре мам, 
сто је ћи у ау то бу су, ре дов но идем на фа кул тет, др жим пре да ва ња. Но сим пе ле не, при-
лич но сам за бо рав на, али тру дим се да сту ден ти ни шта не при ме те. Нео про сти ва 
кри ви ца смрт но сти. Без утро бе, пра зну, об ла ја ће ме сви пси. 

До ла зим на фа кул тет око се дам, ка да по ла ко при сти же по моћ но осо бље и сту ден-
ти ра но ра ни о ци, и ре дов но сре ћем улич ног сви ра ча. Ова ре дов ност ис пи ли ла је „ше-
шир ско по знан ство“ (ру ски иди ом за по вр шне, нео бли гат не кон так те, ко ји се сво де 
на оди за ње ше ши ра при су сре ту). На ме шта сво ју хо кли цу, по што је прет ход но па жљи-
во ста вио пар че кар то на под њу. Ра ди то усред сре ђе но, као пи ја ни ста кад бри ше 
озно ја не ру ке. Чу ва се за сво је уме ће. Фу тро лу там бу ри це оста вља отво ре ну на ас-
фал ту. Од бе гле ари је, ни кад до кра ја од го нет ну ти акор ди. Та мо, где ку ља ју људ ске 
бу ји це мно гих фа кул те та, од ју тра до по дне ва.

Овај ма ле ни сквер пр ви пут сам пре се кла дав не 1985. го ди не (бол них си ну са, јер 
ни сам зна ла за ау то бус че твор ку). Мо гу ће да је ру жа ве тро ва ов де нај по вољ ни ја, да 
сва ки дрх тај ви ше стру ко од зва ња. По сле ве ро ват но од ла зи на не ки дру ги, уда ље ни-
ји пункт, да не би сре тао исте љу де и при до ла ску и од ла ску. Има сим па тич но сре до-
веч но ли це, ко је се те шко пам ти. Све је на свом ме сту, не под ло жно опи су. Фо то-ро бот 
би на цр тао Чи ча Гли шу.

Јед ном, кад ни сам обра ти ла па жњу на ње га, до вик нуо је за мном, пре кор но: „До бро 
Вам ју тро же лим!“ Од ми ца ла сам жур но, прав да ју ћи се у по ла гла са. С вре ме ном су 
ми по ста ја ли све не при јат ни ји су сре ти с њим. Ухва ти ла сам се бе да пом но ослу шку јем: 
чу јем ли свир ку, по ку ша вам да умак нем, хо да ју ћи на пр сти ма иза ње го вих ле ђа.

Са мо јед ном сам га сре ла на од ла ску. Про тр чао је по ред ме не, окр знув ши ме ра-
ме ном, за о ку пљен не чим у жи ви ци, ру ком ско ро до ди ру ју ћи тло. У дру гој ру ци је 
др жао не ка кву ба ти ну. Уда рац по сла би на ма усну лог пса био је си ло вит. Пре по зна ла 
сам пре мо ре ну ов чар ку, ко ја је ре дов но ју ри ла за ау то мо би ли ма код пе шач ког пре-
ла за, са те ру ју ћи их у из ма шта ни ко рал. Ни је се ни по ма кла. Ле жа ла је на бо ку, ме ђу 
ко ра ци ма љу ди. „Тре ба по та ма ни ти све џу ке ле“, ре као је пре гла сно, за ту ђе уши. Схва-
ти ла сам да по под не има дру го за ни ма ње. 

* * *

Ле жим са ко балт ном ку глом у се би, као на ра жњу. Ви сим по пут не ка кве дис ко-ку-
гле. Шља ште ће ја ство, што сво јим фа це та ма же ли да од ра зи цео свет. Тра га ју ћи за 
по ре клом фа тал не бо ле сти, ко ја ће пре суд но ути ца ти на за вр шни цу мог жи во та (удво-
стру чи ти ми те жи ну, сме сти ти ме у ин ва лид ска ко ли ца, на пу ни ти ми ор ман икс-ело-
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ви ма), до спе вам до бар шу на стих шла ге ра Иве Ро би ћа и ша пу та вих шан со на Га би Но-
вак. Би ла сам ма ла, и ни ко се ни је пре ви ше устру ча вао пре да мном. Не му ште стра сти 
узи ма ле су љу де под сво је. Зор ка Ци ган ка уда ла је кћер за мла дог Ци га ни на-во до но-
шу, у ко га се по сле са ма за љу би ла. Бо же, где су са да уби тач не по сла ни це, ко је је у 
ње но име пи са ла ма ма, ци ти ра ју ћи око ло ин цест ну про зу Жорж Санд? Ду го су пу то-
ва ла та на пар фи ми са на, опа ка пи сма до вој не по ште и на зад. Ни је би ло од бра не од 
се дук тив но-по се сив ног ли би да ма ни пу ла тив них ма те ра, што бр ка ју на гра ду и ка зну. 
Ухва ти ла сам не ка ко и по след њи чин тра ге ди је: ћер ка се отро ва ла, зет по бе гао, а Зор-
ка оста ла са дво је си ро ча ди.

То је ство ри ло ве ли ки от пор код ме не, и до ве ло до за сто ја ерот ске ин те ли ген ци је. 
Ни сам хте ла да ико умре мо јом кри ви цом. Бо ље да бла го вре ме но за у змем по зу мр-
тва ца, као пред раз ја ре ним ме две дом, и от пла шим ко га тре ба. Се ћам се ка ко је мла ди 
Афри ка нац, из Оба ле Сло но ва че, сео по ред ме не на про јек ци ји Спар та ка у до му Со-
вјет ске кул ту ре. Без има ло же ни ра ња, при ву чен жи во пи сним де зе ном мо је лет ње 
ха љи не, узео ме је за ру ку, за чу див ши се од мак ну то сти мог пал ца. Се ти ла сам се пу-
то пи са Ти бо ра Се ке ља, и отр гла ру ку. По ми сао на све кра љу до жде ра учи ни ла је да 
пре по знам ову пал па ци ју. Обе сни син ди пло ма те тек тре ба да на у чи лек ци ју из ци ган-
ске ма ле.

Ду го ни сам ве ро ва ла да сам и са ма спо соб на за тај бе со муч ни гест. Да обе ма ру-
ка ма, не за хвал но, са за хвал но шћу... Ка да сам схва ти ла да упра во чи ним ту ври ште ћу 
зна ков ну раз ли ку, би ло је ка сно. При сла ња ла сам на из ме нич но оба обра за уз ту ђу 
на дла ни цу, и оро ша ва ла је су за ма. Ис ку си ла сам скру ше ност, ко ја се ма ни фе сту је 
пре ци зно адре со ва ним до ди ром, као на сик стин ској фре сци Ми ке лан ђе ла или у Спил-
бер го вом Ван зе маљ цу. Не мер љи во бла жен ство у вр хо ви ма пр сти ју: ве ра у љу бав. 

Око ме не се шу ња ју при ма ри ју си, жељ ни сла сних раз го во ра. Низ бра ду им ка пље 
на да. Ис под оте жа лог је зи ка, жу љи ме трав ка нео д ло жног ис по ве да ња.

Би ва ло је сва ка квог во ћа. Лу бе ни ца, ви ша ња, кај си ја. Ко нач но су се по ја ви ле и 
кру шке. Слат ке, твр де, ви ше зе ле не но жу те. Ста ви ла сам их у нај лон-ке су, а ову у ра-
нац. И оти шла на пла жу. Све је би ло нор мал но. Ка да сам се ма ши ла рук са ка, био је 
за чу ђу ју ће лак. Све тло ће лиј ски тат мо ра да је хру пио у жа гор баш тог бли ста вог по-
дне ва. Ко мен тар ком ши је Ан до ра гла си: „Ште та, би ла си до бар чо век.“ Дру ги пут је 
ди рект ни ји: „Мр зим пић ке.“ Ако ус пут чу је звук ор гу ља, свра ти ће на ми су. По кло нив-
ши се пред нај бли жом па ро хи јан ком, упу ти ће јој по зив ис ку сног тан цмај сто ра: „Смем 
мо ли ти?“


