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ВИ ЊЕ ТЕ

МА НИ ЈА

Па ци јент при ја те ља на шег оца, го ди на ма на кон што га је су пру га на пу сти ла, ма-
стур би рао би са мо уко ли ко би из ма шта вао сли ке ин тим не исто ри је што их је про жи-
вео са сво јом су пру гом. И на кон што му је бив ша же на у ау то мо бил ској не сре ћи из-
не на да смрт но стра да ла, гла ве раз мр ска не и по ло мље них удо ва, он је не ко ли ко пу та 
био го тов да пре ки не ту, ка ко ју је на звао, ма ни ју, али му то још ни јед ном ни је по шло 
за ру ком.

НЕ ДО ВР ШЕ НИ РУ КО ПИС

У ал бу му ста рих фо то гра фи ја про на ла зим ру ко пис. Од ла жем хар ти ју на сто. По том, 
чу је се ти ши на: шум се по ја ча ва и сти ша ва, от ку цај ср ца, мач ка пре де, кап се отег не 
из сла ви не. Звук. Звук. Звук. Он да не ко ли ко ре чи, са ме од се бе, до ла зе у свест. По ди-
жем хар ти ју. Та мо пи ше:

ПИ СМА

Пи сма што их је отац пи сао то ком гра ђан ског ра та у Бо сни, на на шу су адре су по-
че ла да при сти жу тек го ди ну да на на кон ње го ве смр ти. Са да нас ужас по но во про на-
ла зи: шта отац ра ди, а шта не ра ди, шта осе ћа, а шта не осе ћа; слу ти да се на ла зи у 
ме сту из ко јег не ма по врат ка, стра ху је, пи ше, ка ко нас ви ше ни ка да не ће ви де ти. Све 
че шће са стра хом при ла зи мо тим пи сми ма што ре дов но при сти жу, оштрим но жем 
ра се че мо ко вер ту, и по што за вр ши мо чи та ње из но ва осе ћа мо оче во при су ство, или 
ка ко мо ја се стра ка же – при су ство од су ства. Чи ни нам се ка ко чи та мо пи сма – уи сти-
ну – жи ве осо бе. Не спрем но се хва та мо уко штац с тим осе ћа њем што нас ки њи и уз-
не ми ра ва, је зи во осе ћа ње не спо ко ја ко је, по при ро ди ства ри, убр зо ста не да је ња ва 
и бле ди, све док по штар по но во не по ку ца на на ша вра та и уру чи нам још јед но пи смо 
на шег мр твог оца ко је ће нас, ако нас по штар не за тек не код ку ће, за си гур но са че ка-
ти у по штан ском сан ду че ту.

ГЛАСОВИ

Во ки Ер цег
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КРИ ЦИ

Упр кос обе ћа њу да ни ка да и ни по ко ју це ну не ће при ча ти о гра ђан ском ра ту, отац 
је те ки шне и су мор не ве че ри, док смо слу ша ли чу ве ну Кон корд со на ту у на шој ви-
кен ди ци не да ле ко од гра да, до у тан чи не и са ње му свој стве ном при по ве дач ком дис-
тан цом и иро ни јом, опи сао зло чин ко ји ни мо ју бе за зле но не за ин те ре со ва ну се стру 
ни је оста вио рав но ду шном. Отац пам ти ка ко ни су по лу де ли они ко ји су тај зло чин 
ви де ли, већ је дан де вет на е сто го ди шњак ко ји је од пр ска ња ге ле ра из гу био оба ока. 
Док се наш отац – ко јем су на кон гра ђан ског ра та би ле по треб не го ди не ре кон ва ле-
сцен ци је – ипак, ка ко је ре као, из ву као, том осле пе лом мла ди ћу, од ра та на о ва мо, 
стал на адре са ста но ва ња је је зи ви са на то ри јум не да ле ко од на шег гра да. Док с ужа сом 
про ма тра мо, не спо соб ни да би ло шта учи ни мо, ка ко не ко ли ко же на са сво јом де цом 
ври ште, тај мла дић у са на то ри ју му, ме ђу њи хо вим, са свим ја сно мо же да пре по зна и 
соп стве ни крик.

ДВО ЈИ ЦА ШТО СУ СА ЊА ЛИ 

У не ве ли ком ступ цу цр не хр о ни ке јед но га су Ен гле за, ко ји је као вр тлар био упо-
слен на дво ру у Шен бру ну, све елек трон ске и штам па не но ви не од ју трос удо сто ји ле 
па жње и по ме на, јер је у но ћи то ком про шле сед ми це, шка ра ма ко ји ма је оба вљао 
ду жност на дво ру усмр тио сво ју још увек не вен ча ну же ну. Истог тре нут ка то ме је 
под се ти ло на оног зло срећ ног уми ро вље ни ка из Ба ња лу ке ко ји је, та ко ђе то ком јед-
не сом нам бул не но ћи, ала том ко јим је оба вљао по сао, рас по рио сво ју су пру гу да би 
се, по пут вр тла ра из Шен бру на, пред су дом по ку шао од бра ни ти окол но шћу да је зло-
чин по чи нио због, ка ко је ре као, нео бич ног и су но врат ног сна што је из не над но на-
хру пио у ње га. Ка да су их два пот пу но раз ли чи та су ца, у вре мен ском ра спо ну од не-
ко ли ко го ди на, упи та ла исто пи та ње, на и ме, ка кав је то сан што од чо ве ка пра ви хлад-
но крв ног уби цу, обо ји ца су апо дик тич ки од го во ри ли ка ко се сна, прем да то не пре-
ста но по ку ша ва ју, ни ка ко не мо гу се ти ти.

СИЛ ВИ ЈИ НЕ ПРИ ЧЕ

При ча се ка ко је јед на на ша по зна та спи са те љи ца, упра во у вре ме ка да ју је оп хр-
ва ла Ал цхај ме ро ва бо лест, при ми ла јед но од нај зна чај ни јих књи жев них при зна ња, и 
то за жи вот но де ло, ко јег она, ме ђу тим, у ста њу пот пу ног за бо ра ва, ни ка ко ни је мо гла 
би ти све сна. Брат на шег де де, Ко ља Ми ће вић, пам ти ка ко му је с уз бу ђе њем ка за ла, 
иа ко га ни је пре по зна ла, да ће му про чи та ти од ло мак из књи ге ко ју је, ка ко је ре кла, 
упра во би ла от кри ла. На рав но, про чи та ла је је дан од фраг ме на та из но ве ле Сил ви ји не 
при че и с не спу та ним оду ше вље њем ус твр ди ла ка ко је тај па сус не што нај леп ше што 
је про чи та ла у свом жи во ту. Био је то фраг мент из ње не нај по зна ти је књи ге.
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ЗА ЈЕД НИЧ КО КУ ПА ТИ ЛО

На са мом ру бу на ше про вин ци је, у на се љу не да ле ко од же ле знич ке ста ни це, у ули-
ци што се чи ни као сво је вр сна апо зи ци ја на шег гра да, ко ја, да се ко јим слу ча јем из-
бри ше или пре кри жи, не би до ве ла у пи та ње сми сао са ме ре че ни це, на ша је мај ка 
(на кон оче ве смр ти, на кон пот пу ног, де фи ни тив ног кра ха на ше кон фек циј ске ма ну-
фак ту ре) отво ри ла и ста ла да упра вља сво је вр сном де пан дан сом са за јед нич ким 
ку па ти лом, оце нив ши да је тај очај бо ље пред ста ви ти и ре кла ми ра ти као мо тел, јар ким 
нео н ским, нео по зи во не ис кре ним све тли ма ко ја не мо гу да про мак ну ни ти јед ном 
пут ни ку ко ји до ла зи у град ноћ ним вла ком. Све те на стран пу ти цу ба че не ег зи стен-
ци је, то би о ло шко бес пу ће, ка ко је ре као мој брат, по ср ће на сте пе ни ца ма на шег мо-
те ла, отро ва но ал ко хо лом; у улу бље ним, не ре ал ним огле да ли ма, огле да ју се, бри ју и 
че шља ју, а но ћу, у со ба ма на шег де тињ ства, ка же брат, гу ше се у ма стур ба ци ји или 
мо ли тва ма, ко пу ли ра ју, рас кли ма ва ју ћи кре ве те за чи је одр жа ва ње мај ка не рет ко 
тра жи по зај ми цу од ме не. Но ћу, сви ми, на пре же мо се и при жељ ку је мо да дра ма дво-
је су пру жни ка ко ја се од ви ја та мо, иза јед ног од про зо ра на шег мо те ла, пре ра сте у 
не што нео по зи во, да тан ка оштри ца гру бих ре чи за се че у на си ље. Уи сти ну, ка же брат, 
сви ми иш че ку је мо на си ље, ка ко би смо на сво ја ли ца мо гли ста ви ти слат ку гри ма су 
за пре па шће ња, али, као што то обич но би ва, све се свшра ва на јед ном и као из не на да, 
као да свест о на шем при су ству се ди ра су пру жни ке, а из ју тра, по здра вља мо јед ни 
дру ге и че ка мо да мај ка ски не нат пис са вра та за јед нич ког ку па ти ла: Из ван упо тре бе, 
да фе ка ли је, што су ноћ пре го сти на шег мо те ла ис ти сну ли из сво јих на гри же них, ло-
ја вих де бе лих цре ва, чи је остат ке, већ ствр дле, мај ка бе со муч но стру же.

СТО, ЛИСТ, ИСТО РИ ЈА

Ко љи Ми ће ви ћу

Ди са ње. Т-акт ак тив не фа бри ка ци је. Уну тра: иза очи ју: брод; то не. Сан. По том, ти-
ши на. Све. Ни шта. Исто. Све или ни шта. Све и ни шта. Све исто, ни шта исто – сто, лист 
и мо ја исто ри ја.

ТО МАС БЕР НХАРД

Гла со ви ти је ау стриј ски књи жев ник у ви ше на вра та бо ра вио у Пе ра сту не би ли, 
ка ко је сам пи сао, био у до ди ру са мо са нај не оп ход ни јим, а пре све га да би ви део што 
ма ње љу ди, за шта је Пе раст, без сум ње, по го дан као ни је дан дру ги град на Ме ди те-
ра ну. Пре пет на е стак го ди на и сâм сам од лу чио да се по ву чем у за лив на не ко вре ме, 
упр кос са ве ти ма дру гих да сме штај ипак по тра жим у Ри сну, ако не и у Сто ли ву из ко-
је га, ка ко су го во ри ли, на Го спу од Шкр пје ла имам исто та ко до бар по глед, а да Пе раст 
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по се ћу јем ис кљу чи во да њу, ни по што но ћу, у дру штву, ни по што сам. Ка ко су ми се Го спа 
од Шкр пје ла и Пе ра шки го блен, као и дру ге пе ра шке зна ме ни то сти, на по се пе ра шке 
па ла че што су не коћ при па да ле пе ра шким по мор ци ма, од у век чи ни ле од већ јеф ти ним 
ту ри стич ким фа ма ма, у сво јим сам на ме ра ма – ипак – ус тра јао: два де се так сам да на 
про вео у Пе ра сту и уи сти ну сам об гр лио, или је је зи ва ме лан хо ли ја Пе ра ста об гр ли ла 
ме не, а ме шта ни Пе ра ста, при хва ти ли су ме као сво га. Њих де це ни ја ма на зи ва ју из о-
па че ни ма, љу ди ма ме ђу ко ји ма не ма ви ше нор мал ног чо ве ка, ка ко је то не ко већ на пи-
сао, ве ро ват но сто га што на про сто ни су у ста њу да раз у ме ју и да при хва те би ло шта 
у ве зи с ту ри змом и, на по се, ту ри сти ма, што не мо гу да не раз у мем, јер и ја, као не ко 
ко је од ра стао на ото ку Кор чу ла, из дна ду ше мр зим ту ри зам и ту ри сте и све што је у 
ве зи с ту ри змом и ту ри сти ма осе ћам као ни скост, ту ри зам, као не што крај ње по дло. 
У го сти о ни ци Пон та, где сам од сео, дво је је су пру жни ка из Бе ча, ко ји су од лу чи ли да, 
ка ко сам до знао, пре не го што по се те Хр ват ску и хр ват ску оба лу, оби ђу Бо ку Ко тор ску, 
ко ја их је, ка ко су и оче ки ва ли, оча ра ла. Су пру жни ци из Бе ча, бу ду ћи да им ни ко од 
ме шта на ни је уз вра ћао љу ба зност, шта ви ше ме шта ни би окре та ли гла ву и не ста ја ли, 
ка ко су ми се по жа ли ли су пру жни ци, са мо би се на сме ја ли и оти шли, сва ко днев но су 
тра жи ли од ме не да их оба ве шта вам час о то ме за што су Го спа од Шкр пје ла, Пе ра шки 
го блен зна чај ни, час за што Го спа од Шкр пје ла и та ко зва ни Пе ра шки го блен и дру ге пе-
ра шке зна ме ни то сти ни су зна чај ни; дво је је су пру жни ка из Бе ча, ко ји су већ пре те кли 
сред ње го ди не и, ка ко су ми ре кли, би ли већ одав но пен зи о ни са ни, сва ко днев но су, 
за ва ље ни у ли ге штул, сво ју бол ну пре пла ну лост и цр ве ни ло ко же још ви ше и упор-
ни је из ла га ли сун цу, на ла зе ћи да им то при ја. Ка ко ми се то дво је љу ди, од пр вог да на, 
сму чи ло, све што су при ча ли (њи хо ва на ср тљи вост), све што су ме пи та ли (њи хо ва 
ту по гла вост), на по кон не схва тљи ве опе ко ти не ко же и њи хо во цр ве ни ло у ли цу, све у 
све му до гну ша ња дво је од бој них љу ди у сво јим сан да ла ма са бе лим ча ра па ма до ко-
ле на, у крат ким хла чи ца ма и по ло ма ји ца ма са хознтре ге ри ма, су пру га и су пруг у 
ма ји ца ма исте бо је, у хла ча ма исте бо је, као дво је љу ди ко ји за пра во ни ка да ни су 
ски ну ли сво је ду хов не шпил хо зне, нај о збиљ ни је су угро зи ли мо је рас по ло же ње и 
упра во ка да сам од лу чио да на пу стим Пе раст, до че ка ли су ме пред го сти о ни цом Пон
та, би ло им је ста ло, ре кли су, да ме оба ве сте ка ко су до не ли од лу ку да у Пе ра сту, у 
го сти о ни ци Пон та, оста ну још нај ма ње се дам, ако не и де сет, ако не и че тр на ест да на. 
При ја ло им је мо је дру штво, ре кли су су пру жни ци, же ле ли су, на кон што су ме по зва-
ли на ве че ру, да ме бо ље упо зна ју. Ту, пред ула зом у го сти о ни цу Пон та др жао сам у 
ру ка ма књи гу, а они, дво је су пру жни ка из Бе ча, ка да су при ме ти ли да у ру ка ма др жим 
књи гу, жа ле ћи се што и са ми ни су по не ли, ка ко је ре кла су пру га, не што за опу шта ње 
– упи та ли су ме, на ен гле ском, је зи ку на ко јем смо се до тад спо ра зу ме ва ли, шта ја то 
чи там?! Ка да сам ре као да упра во чи там јед ну књи гу То ма са Бер нхар да, дво је је су-
пру жни ка, чи ја су ли ца већ одав но би ла уна ка же на сун цем, пре бле де ло. Исте но ћи 
на пу сти ли су Пе раст.


