
127

КА ФА И ЦИ ГА РЕ ТЕ
Шу ма је див на, ду бо ка, хлад на,
ал’ обе ћа ног ду ша је глад на:
да пре ђе пут пре усну ћа, 
да пре ђе пут пре усну ћа.1 

Ро берт Фрост

Је дан

Ле ти је сва ког да на до ле код је зер це та. Се ди на ки не ском мо сту ко ји во ди до ма лог 
остр ва, ис под ње га ло ква њи и мо чвар ни љи ља ни; по не кад угле да ша ра не, де ве ри ке, 
ли ња ке. Ви ли ни ко њи ци са сво јим огром ним мре жа стим очи ма сто је ис пред ње га у 
ва зду ху. Ло вач ки пси шкљоц ну зу би ма, али их сва ки пут ома ше. Ви ли ни ко њи ци мо гу 
да ча ра ју, ка же ње гов отац, али су то то ли ко ма ју шна чу да да људ ским очи ма оста ју 
не ви дљи ва. Тек иза ста рих ке сте но ва и ка ме ног зи да пар ка по чи ње дру ги свет. Срећ-
но де тињ ство не по сто ји, ства ри су су ви ше ком пли ко ва не, али ће се ка сни је увек се-
ћа ти та да шње успо ре но сти. 

По ро ди ца ни кад не иде на од мор. Вр ху нац го ди не су бо жић ни пра зни ци, са сво јим 
ду гим прет пра знич ним ри ту а ли ма, лов на ли си це са ко њи ма и пси ма у ле то и ве ли ке 
хај ке у је сен, ка да го ни чи у уну тра шњем дво ри шту ло вач ке ку ће је ду гу лаш и пи ју 
пи во и ра ки ју тра ва ри цу. 

По не кад род би на до ла зи у по се ту. Јед на тет ка ми ри ше на нар ци се, дру га на зној и 
ла ван ду. Гла де га сво јим ста рач ким ша ка ма по ко си, он мо ра да се на кло ни и по љу би 
им ру ку. Не во ли ка да га до ди ру ју и не же ли да бу де ту док се во де раз го во ри. 

Ма ло пре де се тог ро ђен да на до ла зи у је зу ит ски ин тер нат. Ме сто по чи ва у јед ној 
мрач ној, уској до ли ни Швар цвал да, шест ме се ци зи ма, пр ви ве ћи град је ве о ма да ле ко. 
Во зач га од во ди од ње го ве ку ће, од на ме шта ја у ки не ском сти лу,2 осли ка них сви ле них 
та пе та и за ве са са ша ре ним па па га ји ма. Во зе се кроз се ла и пу сте пре де ле, по ред је зерâ 
и нај зад под но и све ду бље кроз Швар цвалд. Ка да стиг ну, по тре сен је џи нов ским ку по-
ла ма ка те дра ле, ба рок ним згра да ма и цр ним ман ти ја ма фра та ра. Ње гов кре вет се на-
ла зи у спа ва о ни ци са три де сет дру гих кре ве та, у ку па о ни ци уми ва о ни ци сто је на зи ду 

1 Пре пев пе сме Ро бер та Фро ста „Stop ping by Wo ods on a Snowy Eve ning” („Пре дах у шу ми ве че ри 
сне жне”) Да ни је ле Мар ко вић. (Прим. прев.)
2 Die Chi no i se rien – стил ски пра вац по пу ла ран нај пре у Фран цу ској, а за тим и у ве ли ком де лу За-
пад не Евро пе у 18. ве ку, чи ја су глав на од ли ка би ла пред ме ти, по су ђе и на ме штај са ки не ским 
мо ти ви ма. (Прим. прев.)
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на ни за ни је дан по ред дру гог, има са мо хлад не во де. Пр ве но ћи ми сли, уско ро ће се 
све тло по но во упа ли ти и не ко ће ре ћи: „Био си хра бар, сад је го то во, смеш по но во ку ћи.“ 

На ви ка ва се на ин тер нат, као што се де ца на ско ро све на вик ну. Али ве ру је да не 
при па да ту, не што не до ста је, не што не уме да име ну је. Зе ле но и там но зе ле но ње го вог 
пре ђа шњег све та по сте пе но иш че за ва, бо је у ње го вој гла ви се ме ња ју. Још увек не 
зна да ње гов мо зак „по гре шно“ по ве зу је опа жа је је дан с дру гим. Сло ва, ми ри се и љу-
де „ви ди“ као бо је. Ми сли да и дру га де ца ви де исто, реч „си не сте зи ја“ на у чи ће тек 
мно го ка сни је. Јед ном по ка зу је све ште ни ку ко ји му пре да је не мач ки пе сме ко је пи ше 
о тим бо ја ма. Ста рац зо ве ње го ву мај ку, де чак је „у опа сно сти“, ка же. Не ма по сле ди ца. 
Ка да пе сме до би је на траг, са мо су цр ве ном озна че не пра во пи сне гре шке. 

Отац му уми ре ка да му је пет на ест го ди на. Ни је га ви део већ го ди на ма, ро ди те љи 
су се ра но раз ве ли. Отац му је слао раз глед ни це у ин тер нат, улич ни при зо ри из Лу га-
на, Па ри за и Ли са бо на. Јед ном је сти гла раз глед ни ца из Ма ни ле, ис пред бе ле пред-
сед нич ке па ла те3 ста јао је чо век у све тлом ла не ном оде лу. За ми шљао је да ње гов отац 
из гле да као тај чо век. 

Управ ник ин тер на та да је му но вац за во зну кар ту до ку ће. Не но си ко фер, јер му 
не па да на па мет ни шта што би мо гао да спа ку је. Но си са со бом са мо јед ну књи гу, 
обе ле жи вач из ме ђу стра ни ца је раз глед ни ца из Ма ни ле. То ком пу то ва ња по ку ша ва 
да упам ти сва ку же ле знич ку ста ни цу, сва ко др во ис под про зо ра, сва ког чо ве ка у ње-
го вом ку пеу. Си гу ран је да ће се све ра су ти ако га се он не бу де ви ше се ћао. 

На са хра ну од ла зи сам, во зач по ро ди це до во зи га до ка пе ле у Мин хе ну. Слу ша го воре 
о нео бич ном стран цу, ње го вим ал ко хо ли чар ским ис па ди ма, ње го вом шар му и ње го вим 
не у спе си ма. Не по зна је ње го ву но ву же ну у пр вом ре ду. Она но си ду ге цр не ру ка ви це 
од чип ке, ис под ве ла ви ди са мо њен цр ве ни кар мин. Крај ков че га сто ји ве ли ка фо то-
гра фи ја, али чо век на њој не из гле да као ње гов отац. Стриц ко га је ви део са мо два пут у 
жи во ту узи ма га у за гр љај, љу би га у че ло и ка же, не ка је „бла го сло вен“. Не при јат но му 
је, али се сме шка и при стој но од го ва ра. Ка сни је, на пу ту до гро бља, сун це се пре си ја ва 
на по ли ра ном др ве ту мр твач ког ков че га. Зе мља ко ју ба ца у гроб вла жна је од ки ше која 
је па да ла прет ход не но ћи, ле пи му се за ша ку, али не ма ма ра ми цу да је обри ше.

Не ко ли ко не де ља ка сни је по чи ње је се њи рас пуст. Се ди у пре двор ју ку ће, по ред 
ка ми на, ис пред ње га ле же оба пса, Шек спир и Ви ски. Од јед ном све зву ке чу је под јед-
на ко гла сно, уда ље не гла со ве ње го ве ба бе и ње не кућ не по моћ ни це, гу ме ау то мо би-
ла ко ји во зач окре ће ис пред ку ће, ку ца ње зид ног са та. Сва ки де таљ ви ди су ви ше ја сно, 
уља ни сјај у ње го вој шо љи ча ја, влак на све тло зе ле не со фе, пра ши ну на сун цу. Об у зи-
ма га страх, ми ну ти ма ни је у ста њу да се по ме ри. 

Ка да му се ди са ње по но во уми ри, пе ње се у би бли о те ку. Тра жи текст ко ји је јед ном 
про чи тао. Два де се тог но вем бра 1811. Хајн рих фон Клајст пу то вао је са при ја те љи цом 
бо ле сном од ра ка на ма ло је зе ро Ван, обо је хо ће да умру. Пре но ћи ли су у обич ној 

3 Па ла та Ма ла ха ња (шпан ски Malacañang), ко ја се на ла зи у Сан Ми гу е лу, у Ма ни ли, и слу жи као 
пред сед нич ка ре зи ден ци ја; по јам Malacañang че сто се ко ри сти као ме то ни ми ја за пред сед ни ка 
и ње го ве са вет ни ке. (Прим. прев.)
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го сти о ни ци, пи шу ћи опро штај на пи сма до ра ног ју тра. Клај сто во пи смо по лу се стри 
за вр ша ва се ре дом са да ту мом: „Шти мингс код Потс да ма, ју тро мо је смр ти“. Сле де ћег 
да на по под не на ру чу ју ка фу и да им се сто ли це из не су на по ље. Клајст пу ца при ја те-
љи ци у гру ди, а се би у уста, зна да је успа вљи ва ње су ви ше не си гур но. „За до во љан је 
и ве дар“, на пи сао је крат ко пре то га. 

Че ка да сви оду на спа ва ње, за тим од ла зи до ба ра, се да у фо те љу и пи је си сте ма-
тич но у ма лим гу тља ји ма пре о ста лу по ло ви ну фла ше ви ски ја. Ка да по ку ша да уста не, 
са пле те се, кри стал не фла ше па да ју на под. Уко че но гле да ка ко се там на фле ка ши ри. 
У по дру му отва ра ор мар с оруж јем, узи ма ло вач ку пу шку и из ла зи из ку ће, оста вља-
ју ћи отво ре на вра та за со бом. Од ла зи до бре ста ко ји је ње гов отац по са дио ка да се 
он ро дио, се да на зе мљу и на сла ња се ле ђи ма на глат ко ста бло. Одав де у ју тар њој 
све тло сти ви ди ста ру ку ћу са спољ ним сте пе ни штем и бе лим сту бо ви ма, тра ва у рон-
де лу је све же по ко ше на, ми ри ше на тра ву и ки шу. Отац је ре као да је ис под бре ста 
та да оста вио ко мад африч ког злат ног на ки та, што ће му до не ти сре ћу. Ста вља цр ну 
цев оруж ја у уста, чуд но је хлад на на је зи ку. Он да по вла чи оба рач. 

Сле де ћег ју тра ба што ва ни га на ла зе у соп стве ној по враћ ки, са ло вач ком пу шком 
у ру ци. Био је то ли ко пи јан да је за бо ра вио да уба ци му ни ци ју. Не при ча ни са ким о 
овој но ћи, у ко јој је ви део са мог се бе. 

С осам на ест го ди на пр ви пут пу ту је са де вој ком на од мор. Ра дио је че ти ри не де ље 
на по крет ној тра ци јед не фа бри ке да би за ра дио за пу то ва ње. Ле те на Крит и во зе се 
ста рим ау то бу сом три са та пре ко бр да, све ужим сер пен ти на ма, он да да ље до нај ју жни-
јег кра ја остр ва. Унајм љу ју со бу у јед ном пан си о ну, бе ло фу го ва ни др ве ни по до ви, бе ла 
по сте љи на. Под про зо ром је Ли биј ско мо ре. У се лу има све га не ко ли ко ку ћа и ма ли 
су пер мар кет са во ћем, по вр ћем, си ром и хле бом. Вла сни ца сва ки дан пра ви на из ме-
нич но ва ни ли це или сла не ра ви о ле, на то ме жи ве. Про во де да не на пла жи, ти хо је. 

У не ком тре нут ку она хо ће да са зна за што је он та кав ка кав је. Ка ко би мо гао ве дар 
чо век да пој ми та му?, ми сли он. По ку ша ва да об ја сни ре чи ма ле ка ра, она слу ша и кли-
ма гла вом. Де пре си ја ни је обич на ту га, ка же он, она је не што са свим дру го. Зна да она 
то не ће раз у ме ти. 

У со би ње на ха љи на ви си пре ко на сло на сто ли це. Она сто ји у ку па ти лу, ње но сит-
но те ло пред за ма гље ним огле да лом. Он ле жи на кре ве ту и гле да је. Ва здух је вла жан 
и то пао. Свет око ње га те че без от по ра, не ма ви ше оштрих иви ца, бо је се раз ли ва ју, 
сам је. Са та ва ни це по чи ње да ка пље уље на ње го во че ло, ли је у мла зе ви ма низ бе ло 
окре че не зи до ве, пре ли ва се пре ко др ве ног по да, кре ве та, чар ша ва, све је глат ко и 
гу би сво ју струк ту ру. Со ба је пу на, уље му за пљу ску је ли це, уши и уста, сле пљу је му 
очи. Уди ше га, оглу ви, а он да је и он сâм пла во-цр но уље. 

Ка сни је ле же зно ја ви и ис цр пље ни на кре ве ту. Ка да она за спи, он је по сма тра. По-
љу би јој гру ди, на вла чи јој чар шав пре ко те ла и се да на бал кон. Мо ре је цр но и ту ђе. 
Не се ћа се да ли јој је све ово ствар но ис при чао. И та да схва та да је пред њим још 
ше зде сет ова квих го ди на.

(С не мач ког пре ве ла Је ле на То до ро вић Ла зић)


