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ФУ ГА ЗА НОТ НИ ПА ПИР И ПИ ВО У ДО БА  
ВИ РУ СА КО РО НА1

Ни је већ ду го би ло кел не ра, а био сам же дан као пас. Стра хо вао сам да не ис пла зим 
је зик сув као ба рут и ста нем да дах ћем. Утом је, ви део сам кроз ве ли ко ста кло, до ју-
ри ла мла да же на на би ци клу. Ни је га пар ки ра ла, ба ци ла га је на зе мљу, утр ча ла у ре-
сто ран и не ста ла иза шан ка. Као да ју је ју рио не ки опа сан ин сект, зу ја ле за њом осе, 
зе ле не мр твач ке му ве или не ки не ви дљи ви ви рус. Упра во сам до вр ша вао бе ле шку: 
„Са мо ћа – си ту а ци ја ис па да ња из за јед ни це, а не пси хо ло шки до жи вљај. Са мо ћа ни је 
су бјек тив но ста ње не го објек тив на си ту а ци ја у све ту. Суд би на чо ве ко ва је упу ће ност 
на окол ни свет, на за јед ни цу, оту да је са мо ћа со ци о ло шко пи та ње...“ По не ста ло ми је 
па пи ра. И пи ва. По ја ви ла се за ди ха на, опа са на ке це љом и ста ла да узи ма по руџ би не. 
До ска ку та ла је као ко шу та до мог сто ла. Би ла је ле па на не ки нео би чан на чин. Ко су 
бо је ди вљег ке сте на на по тиљ ку по ку пи ла је у пун ђу. Тај пре ди ван ро жна ти украс от кло-
ни ла је да би ис та кла ма пу сво га ли ца, отво ри ла при ступ све тло сти, би ла из ло же на 
по гле ди ма, иа ко је ње но ли це би ло пре кри ве но ви зи ром и ства ра ло ути сак да се сви 
ов де при сут ни на ла зи мо у са на то ри ју му.

Шест пи ва, ре као сам. Би ће вам то пло тре ће по сле пр вог. Он да три пу та по два. 
За мо лио сам та ко ђе за ко мад пра зног па пи ра. До не ла ми је ис трг ну те ли сто ве нот не 
све ске. Ни сам ми слио да ком по ну јем упр кос при гу ше ној џез му зи ци са раз гла са. Мо-
гао сам да раз дво јим ин стру мен тал ну ли ни ју сва ког ин стру мен та. То ми је ге нет ски 
дар. У не ком бла гом бу ни лу ко је као да прет хо ди сну, иа ко пот пу но бу дан, ка да чу јем 
му зи ку про на ла зим ана ло ги ју, при сну по ве за ност из ме ђу бо ја, зву ко ва и ми ри са. Чи-
ни ми се као да су све те ства ри по ни кле из истог зра ка све тло сти, да тре ба да се сје-
ди не у чу де сном са гла сју. Ми ри си, мр ких и цр ве них то но ва, по себ но ма гич но де лу ју 
на ме не. То нем у са ња ре ње, а та да чу јем као у да љи ни ни ске дир ке кла ви ра, ду бо ке 
зву ке обое.

У ре сто ран је га ла ме ћи ушла гру па мла дих љу ди са ма ска ма на ли цу. По чи ње ма-
скен бал, не ве се ло пе не три ра но ва сце на у мо ју ме ди та тив ну спи са тељ ску за ду бље-
ност. Шта ће им ма ске, ов де су сто ло ви по ста вље ни по про пи си ма „со ци јал не дис тан-
це“. От ку да тај нео ло ги зам про тив еле мен тар не људ ске по тре бе за со ци ја ли за ци јом? 
Зар ни је би ло аде кват ни је да се на зо ве „фи зич ка уда ље ност“?

1 Ин те грал ни текст об ја вљен je на не мач ком је зи ку на по зив Град ске Би би о те ке у Мин хе ну (der 
Münchner Stad tbi bli ot hek) у окви ру ме ђу на род ног про јек та (Der des in ter na ti o na len Pro jekts Wir 
in der Zu kunft – Vi si o nen für die Ge sellschaft nach Co ro na 15/06/2020) https://blog.mu en chner-stadt-
bi bli ot hek.de/wir-in-der-zu kunft/
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Не где је ре че но да је чо ве ку по треб но осам за гр ља ја днев но да би се осе ћао срећ-
ним. Свих ових ме се ци у изо ла ци ји на ма већ не до ста је пре ко пет сто за гр ља ја. Да кле, 
ни смо са мо не сло бод ни, на ма је од у зе та и та мо гућ ност да бу де мо срећ ни! На ста вио 
сам да пре ко ли ни ја нот не све ске упи су јем тра го ве бр зо пи са ка ко су ми ми сли, не-
при јат не и са мом се би, на до ла зи ле: „Мо жда је све ово упо тре ба коч ни це? За у ста ви ли 
су пла не ту, не да би си шли са ње, не го да би се ре ста у ри сао чо век. На по кон се уви де-
ло да је тех но ло ги ја оти шла пре да ле ко, а људ ски род за о стао на ни воу sa pi ens sa pi ens-а. 
Не што са чо ве ком ве о ма озбиљ но ни је би ло у ре ду. За нај мо дер ни је ви со ко со фи сти-
ци ра не тех но ло ги је ко је су ви ше слу жи ле по ро бља ва њу не го про спе ри те ту љу ди, 
чо ве чан ство је оста ло на ни воу при ма та. Нај ви ше што чо ве ка оп те ре ћу је је сте црев-
ни тракт. У сто ма ку бо ра ви два на ест пу та ви ше ме та ра цре ва од људ ске ви си не и у 
сва ком да ну он у се би но си ки ло грам и по фе ка ли ја. Да ли то зна чи да на За па ду љу ди 
пре ви ше је ду и са мим тим пре ви ше оба вља ју де фе ка ци ју? У дру гим др жа ва ма де ца 
уми ру од гла ди. Ни је без раз ло га нај ве ћа па ни ка на об ја ву пан де ми је ви ру са би ла по-
тра жња за то а лет-па пи ром. Да ли је ту не где по тре бан пр ви за хват ге не рал не ре па-
ра ци је, на по те зу из ме ђу усне ду пље и ану са?

Она је ро ђе на глу ми ца, али нео ства ре на. То се ви ди на ње ном ли цу и у очи ма иза 
плек си гла са. Сва ких по ла са та до но си ми две кри гле пи ва, чим угле да пра зне на под-
ме та чу. Спу шта их са ајн це ра на сто, осмех не се на крат ко, по гле да пра во у очи као да 
ула зи у ду шу, као да обе ћа ва да ми без опи ра ња мо же при па сти. Као да, по ло жив ши 
пи во, по ла же и са му се бе пред ме не на сто. Та ко је де ло ва ла и пр ви и дру ги пут, не за-
у ста вљи ва и до брог рас по ло же ња јер се из не ког са мо њој по зна тог раз ло га осе ћа 
моћ но и не по бе ди во. Та ко то ра ди ро ђе на, али нео ства ре на глу ми ца ко ју је жи вот 
скрај нуо у кел не рај у ре сто ра ну Pa u se у дво ри шту умет нич ке ко ло ни је у уда ље ном 
на се љу на крај њем обо ду гра да. Ви из гле да те ста ри ји не го што ствар но је сте. Мла дост 
вам ви ри из очи ју, а ста рост се огле да на ли цу. Ко сте ви да ми то ка же те? Да ни је ла. 
Да ни је ла Па улс. Сту дент ки ња Фа кул те та му зич ких умет но сти. Ин стру мент? Обоа.

За што да кри јем, сме та ло ми је што ме је ви де ла на тај на чин. Уо ста лом, ни сам ни-
кад ни по ми шљао на ко ји су ме на чин дру ги ви де ли, мо жда би ме ужа снуо по нор 
из ме ђу оно га ка ко ме ви де дру ги и на чи на на ко ји до жи вља вам са мо га се бе. Ка ко 
под но си те ово? Ко је ово? Све ово ов де. Окре ну ла се на пе ти и оти шла. Не тре ба пот-
це њи ва ти ни мо гућ ност су ге стив них на ред би ње ног ше фа, за упра жња ва ње та квог 
ви да ла ко ерот ског по на ша ња пре ма го сти ма да би се на маг не ти са ни ње ном ле по том 
из но ва вра ћа ли у исти ре сто ран, оста ја ли ду же, по пи ли ко је пи ће ви ше. Мо жда је 
уче шће ње го ве ре жи је, по хле пе за за ра дом, мо де ли ра ло ње но по на ша ње. Све јед но, 
она је уло гу оба вља ла бес пре кор но убе дљи во, чак из гле да као да ле пр ша у не пред-
ви ди вом ве тру; ко ри сти сва чу ла ма ло број них по се ти ла ца у ре сто ра ну Pa u se у дво ри-
шту умет нич ке ко ло ни је на пе ри фе ри ји гра да, по пут опој ног сред ства.

Ро ђе на је глу ми ца због то га. Мо гла би би ти тра гет ки ња, љу бав ни ца, ко ми чар ка у 
те а тру и на фил му, јер она та ко до бро и ис ку сно но си свој тор зо, сво је пре ле по ли це 
и сет не, по ма ло умор не, там но сме ђе ци ган ске очи. За пра во сва je у тим очи ма да би 
се рет ко ко се тио ње них ру ку, ша ка, пр сти ју, бо је ла ка на нок ти ма. Све га оно га што 
имам оби чај да за гле дам до де та ља на кон што за вр шим пре тра гу по ли цу и очи ма. 
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Ода кле ми то ли ко де кла ра тив ног ми ра и са мо у ве ре ња док се дим ов де на удоб ној 
сто ли ци усред свет ске пан де ми је не ка кво га ви ру са, за шти ћен нов цем ко ји ре жи у мом 
нов ча ни ку и тра жи да иза ђе на по ље, да бу де пре ме штен у ту ђе ру ке? Дав но је у свет-
ској ли те ра ту ри на пи са но да је но вац ђа во лов из мет. Ка ко окре неш, ова се Пла ва 
пла не та окре ће око јед ног те истог екс кре мен та.

Бе ла пут ње на и кру шка сти об лик те ла, све као да је та ко ђе у слу жби тог у сва ком 
по гле ду за ди вљу ју ћег ли ца. Ли ца са сен ком не ке се те, ко је и она са ма ма до ни зи ра 
др жа њем гла ве, као да се спре ма да про бу ди есте ти ку Бо дле ра из ми ра гро бља Пер-
ла шез у Па ри зу. Ли це же не са ви шком би о гра фи је, на кон до жи вље них на пор них чул-
них сен за ци ја, ли це оне ве дре ци ган ске ту ге. Да зна те, ја не по шту јем ни јед ног го ста, 
ре кла је и оста ви ла ми ра чун. Од Пан до ре је, по грч ко-рим ској ми то ло ги ји, по те као 
цео жен ски род, из вор те го ба за све му шкар це. Стао сам да се при се ћам сво је са мо у-
ве ре но сти и спон та но сти ко јом сам знао пу то ва ти кроз до бар део свог жи во та. Чи ја 
ме је љу бав та да во ди ла? Кроз сва ко ја ке не во ље, кад год по ђе по злу, чи ја ме је ру ка 
спа си ла? Где је не ста ла та си гур ност? Мо ји су зах те ви спрам по сто је ћег све та би ли 
ис пр ва не ја сни и др жа ли су се на из ве сној уда ље но сти. Ни сам мо гао тач но ни за ми-
сли ти шта је и где је мој пут и циљ, али сам сва кад скла па ју ћи очи пре сна ве ро вао у 
сво ју ми си ју и фан та зме, у ју тра пу них же ља и на да ња. 

Оста вио сам до бру на пој ни цу. Са ку пља ју ћи нов ча ни це, уне ла ми се у ли це и упи-
та ла ка ко ће из гле да ти жи вот на кон пан де ми је ово га ви ру са. 

То ви ше не ће би ти жи вот, мла да же но. Тај жи вот је ли кви ди ран на кон јед ног из не-
над ног и бру тал ног атен та та и пљач ке на ших основ них жи вот них вред но сти. То ви ше 
ни ка да не ће би ти ни на лик не че му што смо на у чи ли да на зи ва мо „жи во том“, ко ји смо 
до са да мир но и под ра зу ме ва ју ћи жи ве ли. На ста ви ће мо да „бу де мо жи ви“ на не ки 
по ни жа ва ју ћи на чин, по пут ин ва ли да, обеш ча шће ни, по го рел ци са огром ном ру пом 
на ду ши и да ве жба мо сва ко днев но, не ка ко се ле че по сле ди це пан де ми је не ка квог 
је бе ног ви ру са, не го ка ко да за бо ра ви мо си ло ва ње, ка ко по сто ја ти по сле ижи вља ва-
ња над на шим ду ша ма и сло бо дом. На кон те бру тал не пљач ке, би ће мо гор ки, све сни 
да нам је не ви дљи ви и не по зна ти ло по ви ви ше ни ка да, али ни ка да не ће вра ти ти. То 
жи вот ви ше не мо же би ти, ње га су пре о бли ко ва ли у би зар ну че ка о ни цу за смрт. 

По ми слио сам на из ла зу – где ствар но би ти док не про ђе не жи вот?


