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И ОВАЈ ДАН ЋЕ ТРА ЈА ТИ ВЕЧ НО
* * *

По ти чем из ари сто крат ске по ро ди це ко ја жи ви у ку ћи ци из гра ђе ној од сла до лед-
них шта пи ћа (на ко ји ма се ни су по кло пи ле сли чи це ко је до но се до бит ну ком би на ци-
ју у на град ној игри за нај ве ћи до би так). У нај го рим вре ме ни ма, ка да се јео ка ча мак1 
(го сподств./ари сто кр.: па лен та) са про пр же ним цр ним лу ком и за пр шком, или под-
гре ја на по па ра, ка да смо ота па ли снег ка ко би смо одр жа ва ли лич ну хи ги је ну или 
има ли во де за ку ва ње и пра ње су до ва, на ба вио сам ма гар ца. Био је то леп и ћу тљив 
ма га рац, са уши ма ме ким по пут со мо та.

* * *

Игра ли смо ка ра та уз све тлост све ће во шта ни це. Мај ка и отац пра ви ли су на нај-
бли жем зи ду об ли ке од сен ки сво јим ис пре пле та ним пр сти ма. Сме ја ли су се, јер тран-
сфор ма ци ја је би ло без гра нич но мно го, и све су би ле нео бја шњи ве. Тран сфи гу ра ци је 
сен ки би ле су не до вр ше не, увек из ме ђу не ко ли ко об ли ка: лав је вр тео сво јим бич јим 
ре пом, а бик је па ла цао рас це пље ним је зи ком; зми ја је пла зи ла зи дом, за о гр ну та ла-
вљом кра љев ском гри вом. Кар та је пре ла зи ла пре ко кар те при ли ком сва ког де ље ња. 
Чуо се звук као кад гла ди ло пре ла зи пре ко ко се.2 По не кад би смо се по гле да ли, мој 
ма га рац и ја, у не ка квој ле њој и при јат ној од сут но сти. Смех мо јих ро ди те ља по ја ча вао 
се до мах ни то сти.

* * *

Јед ном го ди шње, за вре ме лет њих фе ри ја, по се ћи ва ли би смо ону је ди ну оро ну лу 
ве тре ња чу код Ва ша ри шта на пе ри фе ри ји Бе че ја (код ши ро ке, раз ро ва не и ого ље не 
по ља не код сточ не пи ја це и рам пе за уто вар и ис то вар сто ке). Мој ма га рац је го во рио 
ста ро шпан ски, ма ђар ски и по ма ло је за у да рао на бе ли лук. Игра ли смо се ка у бо ја и 
Ин ди ја на ца. Би ло је вр ло уз бу дљи во, као у не ком фил му. Сва ко је имао свој мек сич ки 
слам на ти ше шир са ши ро ким обо дом и стре ле од тр ске уши ље не бри цом. Уз иви цу 

1 ...пу ра, ма ма љу га, ку ља...
2 Стра шно је дрх ту ри ла сва ка трав ка, слу те ћи су ву оштри цу. Њен ужас и анк си о зност још ви ше су 
по ја ча ни овом ла га ном рит мич ном при пре мом ин стру мен та што на сту па у сле де ћем за ма ху, на-
кон дра ма тич не па у зе. Као пре да но сла га ње на плат фор му за стр ту зе ле ном чи стом по крив ком, 
по крај тво га ра ме на, у ме кој, за му ће ној ко лев ци твог пе ри фер ног ви да, свих оних хлад них, про-
ди ру ћих, за се ца ју ћих сте рил них ствар чи ца код зу ба ра, пре по чет ка ин тер вен ци је.
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пу та ра сла је гра хо ри ца и као кра љев ска ви ње та кра си ла на ше пра шња ве ста зе. Би ли 
смо, на из ме нич но, и пр ља ви бан ди ти и угла ђе на го спо да. Ме ђу тра ва ма и др ве ћем и 
пољ ским жи во ти ња ма скри ва ли су се об ли ци на ших не при ја те ља и при ја те ља. Та ле-
та, са свим оним што су у се бе при ми ла (што су при ми ла у сво ју ши ри ну), оста вља ла 
су ути сак да им је за га ран то ва но не пре кид но тра ја ње без кра ја и кон ца. Та ко смо 
на у чи ли ка ко се вре ме за љу бљу је у про стор, да ру ју ћи му осе ћај веч но сти.

* * *

Пи шта је мо тао нај јеф ти ни ји ду ван ку пљен на су бо тич ком бу вља ку. (Ду ван, упа љач 
и ри злу, све их је др жао у јед ној про вид ној дво ли тар ској ке си смо та ној у пред њем 
џе пу сво јих ма сних рад нич ких пан та ло на.) Про бу дио би се у сво ме со бич ку на са ла шу 
усред но ћи и ис ка шља вао ду шу, за це нио би се од ка шља ко ји би тра јао ми ну ти ма. А 
он да би се обра тио не ко ме,3 ре као би не што ис под гла са (sot to vo ce), про ша пу тао кроз 
зид, из мо рен ка шљем. „Ни јед на зве зда ни је до ра сла мо јој ве шти ни од у ми ра ња.“

Мој ма га рац и ја ћу ли ли смо уши и на пре за ли слух до крај њих гра ни ца, не би смо 
ли чу ли шта нам то зи до ви го во ре. (А млеч ни об ли ци на чи ње ни од ме се че ве све тло сти 
кре та ли су се ла га но пре ко та ва ни це, као да је не пре глед но дно оке а на.) Би ли смо 
сме ште ни из ме ђу две ду би не: ду би не не ба и ду би не зе мље. Има ли леп шег ме ста на 
све ту да се бу де де те?

* * *

Ка да би смо се по сва ђа ли на зи вао бих га по грд ним име ни ма. Го во рио бих му да је 
нај о бич ни ји ко њу шар и при зем ни ре а ли ста. (Има ли дру га чи јих ре а ли ста осим та квих, 
при зем них?) Сме шно је би ло, јер се у тој се ман тич кој пре на тр па но сти очи то ва ла моја 
не ис кре на же ља да га по вре дим. Го во рио бих му да је ге га ви, бре ви пед ни шти то но ша, 
де жме ка сти пра ти лац јед ног фан та ста и уми шље ног ви те за;4 да је ду го у хи ћу тљи вац 
(ко ји са мо пра ти шта дру ги ра де, и ослу шку је шта дру ги при ча ју, и за ког чо век ни ка да 
не зна шта ми сли). Мој ма га рац је, а шта би дру го, ћу тао, за па њен не из мер ном људ ском 
по тре бом за гру бо шћу. (Ко ја, на рав но, до ла зи од не при хва та ња се бе, у овом тре нут ку, 
и не до стат ка пра шта ња се би – пре све га се би, па за тим и дру ги ма,5 и не до вољ не љу-
ба ви пре ма се би.) Он да би усле ди ла увре да над увре да ма. На звао бих га про сто при-
ка зом, из ми шљо ти ном и на ду ве ном уо бра зи љом.

3 Мо гао бих се за кле ти да ни ко га у тој со би ни је би ло, осим оно не ко ли ко оскуд них, бли ских и 
по зна тих ства ри ко је су би ле ту и пре три де сет го ди на (ако не и ви ше) ка да је био до шао на са лаш 
да ра ди као на јам ник и, по том, ту и остао.
4 Ода кле по рив да и се бе пот ка чим увре дом на ме ње ној дру го ме? И шта ако увре да не ком по ста-
не, на јед ном, по хва ла?
5 Пра шта ња сво је про шло сти, ма ка ква она би ла, пра шта ња оном иде а ли зо ва ном ли ку сме ште ном 
у бу дућ ност (не у мо љи вој ам би ци ји) и ко ји сле ди мо ис пу ње ни не за до вољ ством, не ги ра ју ћи се бе 
у овом вре ме ну.
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* * *

Де ца у за ба ви шту би ми се ру га ла: „По ли мат упи шан ко!“ „Усран ко Ки јо те, ау то ди-
дакт!“, а да са ма ни су ни зна ла са др жи ну ре чи, њи хо во зна че ње, те је са мо зву ча ње 
до дат но раз дра жи ва ло њи хов по спрд ни смех. Јед ном су ме, чак, про го ни ли као жи-
во ти њу, све до иза згра де за ба ви шта, ка да су ме оп ко ли ли и са би ли уза зид, из ме ђу 
два је ло ва ста бла. До хва тио сам штап са зе мље и на сле по ма хао том ба ти ном, не бих 
ли их оте рао и уда љио од се бе, ту гру бу кр во лоч ну ма су де це, њи хо ва ис ке же на ли ца 
сли ве на у по лу о бруч, док су из ви ки ва ла не ка кве ре чи, це ри ла се и ур ла ла. Сме ја ла су 
се на сил но, оштрим си ло ви тим сме хом, упи ру ћи пр стом у ме не.

Док сам по сма трао ње го ве див не круп не су зне очи, мој ма га рац је из ди сао за ту чен 
увре да ма и по ни же њи ма. Би ла је то нај дир љи ви ја сце на мо га де тињ ства.


