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ЛИ
Ц

Е
Ери де Лу ка

ГОСТ БАД ЊЕ ВЕ ЧЕ РИ
Ва ни је би ла ма гла гу ста као па лен та. Оба вив ши му жњу, у ку хи њи сам се ла тио 

по сла око ка ми на. Док је же ра ва по ма ло бу ја ла, за ре зи вао сам ко ру ке сте на, ста вља-
ју ћи их ка сни је на њу. На пећ ни ци је кљу ча ла ју ха.

* * *

Да се оне но ћи Ро ђе ња на зе мљу спу сти ла ова ма гла, за лу та ла би и зви је зда ре па-
ти ца. Но, по сто је про пи са не но ћи па се мо ра ју по ја ви ти баш та ко, би стре и пуц ке та ју ће 
од ле да те зви је зде.

Мр мљао сам та ко док сам за се про сти рао мје сто за со фром.

* * *

За ми шљен, из кре ден ца сам узео два та њу ра умје сто јед ног. Па шта? Ето, кад си 
по же лио иза ћи и ти, стој та мо, пра ви ми дру штво. До га ђа ми се да ча вр љам са са мим 
со бом, тек да чу јем не ки глас. Дра го ми је с ве че ра ре ћи што год са мо ме се би.

* * *

Не мам елек трич ну стру ју, пре стао сам је пла ћа ти, па су ми ју ис кљу чи ли. Сна ла зим 
се са сви је ћа ма и ва тром у ка ми ну. Био је Бо жић, знао сам то по ка лен да ру, би ла је чак 
и не дје ља, два свет ка у јед ном, на што се не тре ба освр та ти.

* * *

Ва ни је сви јет умук нуо. Ни је до пи рао ни ка кав звук мо то ра са др жав не ау то це сте. 
Ста вив ши ке сте не на жар, за сје као сам по ве ћу гла ви цу лу ка при вр ху чу пер ка, ис пра-
знио је па у њу ста вио ја је, оно по сљед ње. Све то по крио од ре за ним ди је лом те ста вио 
у ка мин, окру же ну же ра ви цом. Ис пад не по сла сти ца. И ме ни је Бо жић.

* * *

На сло нио сам се на про зор. Ли јеп је осје ћај би ти за кло њен у ку ћи и у ма гли. Про-
тр љао сам ру ке, еда бих ви дио до ла зи ли ми ма ло ра до сти. 

Ме ђу тим, по ја ви ла су се два фа ра: са др жав не ау то це сте за пу ти ли су се мо јом ста-
зом. На пре до ва ли су по ла ко.
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* * *

Фур гон сти же у мо је дво ри ште и га си мо тор. Ни шта се дру го не до га ђа. Ни тко не 
из ла зи. Огр ћем јак ну и ста вљам ше шир, ужи жем пе тро леј ку те од ла зим по гле да ти.

Ку цам на про зор чић.

* * *

Му шка рац у пе де се ти ма, ви ше-ма ње мо је до би, спу шта ста кло: „С овом ма глом не 
мо гу да ље. Сме там ли ако оста нем ов дје док не про ђе?“ Из гле дао је ср дач но, ре кох 
да да.

„Да? Да кле сме там?“

* * *

Та да ре кох не. „Не же ли те ући уну тра? Ту је хлад но, а ма гла би се мо гла за др жа ти 
до су тра ују тро.“ „Не же лим сме та ти, мо жда при пре ма те обил ну ве че ру.“

„На про тив, сâм сам.“ Освје до чио се. Из ла зи из фур го на. По ди же тор бу те кре ће за 
мном. „Ту не ма стру је, ис кљу чи ли су је.“

* * *

Док смо сје ди ли пред ва тром, ре кох му да сам те ве че ри гре шком из кре ден ца из ва дио 
два та њу ра. Он из тор бе ва ди чо ху у ко ју је умо та на ци је ла са ла ма. За тим се из тор бе 
по ја вљу је и бо ца ви на. „То ми је ве че ра, кад већ због ма гле ни сам успио сти ћи ку ћи.“

* * *

Ре же но жем, јед ним од оних с ви ше оштри ца, отва ра ви но. Не до ста ја ла је дру га 
ча ша, за се узех крин чи цу. „Уз дра вље“, те на то чи.

С ју хом у та њу ру по че при по ви је да ти.

* * *

„Сти жем рав но из Бо сне. Био сам на пу то ва њу с оста лим фур го ни ма, во зе ћи не што 
ро бе ко ја је по треб ни ја њи ма не го на ма.“ Гра тис? – пи там. „Да, као во лон те ри, о свом 
тро шку. Кре ну ли смо де вет на е стог, а вра ћа мо се да нас.“

* * *

Ди ван по тез, ка жем му. „Мо рам па зи ти на жи во ти ње, ина че бих јед ном до шао и ја. 
Ни су мо је, чак ни ова ку ћа, ни овај стол, ста ја, ни шта ни је мо је. Над ни чар сам.“ Је де мо 
ју ху, са ла му, ну дим му ја је ку ха но на жа ру у лу ку. На ста вља мо ча вр ља ти, при у пи тах 
га о ра ту.
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* * *

„То је спе ци јал ност људ ско га ро да. Древ на је као и ми, не мо же мо без ње. Ни је 
дру го до овла ште ње за уби ја ње. Чи ни се да из би ја у сва ком на ра шта ју. И Бо жић је плод 
јед но га ра та, рим ска вој ска ко ја усред зи ме по ко ре ном на ро ду на ме ће – по пис. И тако 
се Ма ри ја по ра ђа да ле ко од до ма. Бо жић је ноћ ми ра усред ра та.“

* * *

„Ме не пак“ – од го во рих – „сми ру је при ро да. Чак и ка да па да ту ча или је ма гла да 
не ви диш но ге, ме не сми ру је. Гле дам пла ни не па от кри вам да сам њи хов вр шњак, од 
вре ме на ка да их је зе мља гу ра ла пре ма го ре. Бли жи сам жи во ти ња ма у ста ји не го 
љу ди ма у гра ду.“ Осмјех ну се па ре че: „Чак и оно дје те шце је до шло на сви јет бли же 
жи во ти ња ма не го љу ди ма.“

* * *

Љу шти мо при пра вље не ке сте не. Ишли смо за ми сли ма, као вје тар за обла ци ма. 
Ис под ри је чи ћу тио се бруј ка ми на и шу шта ње ке сте но ва што су их ољу шти ли пр сти.

* * *

Он још ре че: „Тре ба ло би ми да имам ма ло вје ре, да не ко ме за хва лим. Ни је овај 
сви јет на ше дје ло, па ни огањ ко ји нас гри је. Тко је ство рио др во при клад но за огр јев? 
И ма глу ко ја чи ни да се осо бе срет ну? Тре ба ло би ми ма ло вје ре, по пут шпа ге да др жи 
све на оку пу.“

* * *

Че као сам се дам уди са ја при је не го ћу од го во ри ти. Ко ли ко је ри је чи, све за јед но, 
све ча но пле са ло у мо јим не на ви клим уши ма. Згло бо ве пр сти ју др жао сам у кри лу и 
сми је шио се: „До вје ре не до спи је вам, вје ру јем у мир, у до бро хот ност људ ских би ћа, 
вје ру јем да по сто ји пра во на ве чер као што је ова у сва кој со би на сви је ту.“

* * *

Ре кох се би по ти хо: сре тан Бо жић. Не као че стит ку, не го као ис ход: био је сре тан 
Бо жић то што ми се до га ђа, до не се но на сањ ка ма ма гле. За по че ло је с та њу ром ви ше, 
из не се ним из кре ден ца.

* * *

Од та да сва ког Бо жи ћа по на вљам исту крет њу – по ста вљам стол за дво је.
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ЂУ ЛИ ЈА НО

На кон трол ној точ ки га сио је мо тор а па лио ре шо,
ста вљао го ле ми ибрик, ка ву за све,
да ру глу из врг не за стој, ко ји нас је та мо при ко вао.
Кри шка са ла ме при пра вље не код ку ће, крух,
а и ча ша мла ђах на цр ног ви на,
ус тра ја ва ло се у че ка њу. Бо сна је би ла гра ди ли ште за по че тих ра до ва,
рат је ра ди ли ште ра за ра ња.
Ако је на кон трол ној точ ки тре ба ло спа ва ти,
та да је би ло бо ље про тег ну ти се на сан ду ци ма.
Го ре и до ље два де сет са ти у ни зу за во ла ном,
сват ко у свом ка ми о ну,
би ло је та ко да смо се ра зу мје ли, нас дво ји ца,
жи вот наш пре бран да ме ђу соб но при ча мо о не во ља ма
у зе мљи по ру ше них мо сто ва, о ба ге ри ма
ко ји су пре шли пре ко гро бља и ма тич них уре да
да се и из про шло сти из бри ше ком ши ја.

У ку ги Бо сне на ше су не да ће ма ње,
гу би ци, мо гли смо се ша ли ти, као љу шти ти ора хе.
У бу ци топ ни штва, го во ри се шап том, као у шко ли.

Јед на же на ве ли да су бо љи дио ме не мо ји при ја те љи,
Ђу ли ја но је тај бо љи дио ме не,
друг ко ји пре по ло вљу је пу то ва ње.
Ви дио сам га са ви ну тог гдје ше пе са ста зом на уз бр ди ци
а од мах за тим ка ко се пен тра на то рањ у до ли ни Мон та на ја
за јед но с Ма у ром и са мном, окре тан по пут бан ди та,
за тим сам га ви дио и на вр ху ка ко шту ца ју ћи ри га ра дост. 

Пре шав ши пре ко Апе ни на, на пу штам ау то це сту
с ка ра ва ном ка ми о на, па скре ћем: Пјан ди Во љо,
за тим Вал ди Сам бро, го ре у Сан Бе не де то,
ис то ва рам де ми жон ки цу до ле у по друм
гдје пр шу ти узи мљу сво је ври је ме.
На сла њам се о ње гов стол, а он да се на ста вља за јед но.
На по врат ку уро ним у сан, Ђу ли ја но во зи, сти же,
за ву чем се у кре вет све до сво је уре у пет, он већ бу дан.
„Спа ва с ка ме ном у ру ци“: при ча о мли на ру
ко ји се па тио два де сет са ти днев но,
а ли је гао за тво ре них очи ју и с ка ме ном у ру ци,
кад би пао, бу дио се – спре ман.
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Ђу ли ја но спа ва с ка ме ном у ру ци, а ср цем у Ци ви та ве ки ја
гдје му је кћи Ели са, ра ста вље на, а ва ља до ње,
све ча ност и утје ха ка да се за ста не код ку ће.

Ђу ли ја но, при ја тељ ство, он је вје тар ко ји су ши че ло,
осло ба ђа нос, ра за сти ре жи вац тро јак на ли цу,
кри је пи та бан. Учи ме име не ког ста бла,
при ча о из гу бље ном за на ту, уз ди шу ћи: „Не кад би ло.“
Ни јед на ве чер са њим ни је пу ста
чак ни бу ђе ње, већ је на но га ма.
Му шко при ја тељ ство је раз мје на но же ва
за оно га тко је ви дио да из дај ства сро за ва ју ра зи не,

то је жуљ у ша ци ко ја је раз би ла мно гу ру чи цу на вра ти ма
па је на у чи ла сти ска ти бо ље.

На гла сак бо ло ње шки, мој на по ли тан ски, за јед нич ка им је, обо ме
јед на тек ри јеч: „Famm’“. En bu lugnès и na pu li ta men te,
оно на ше ‘a fam me је ру го ба. Ша ли мо се на фран цу ском,
ње го ва „la fem me“ је же на, а жен ско је уви јек ли је по.
Ша ли мо се на ра чун свих вла сти, на коп ну,
озбиљ но узи ма мо из о ста лу цват њу,
тре шњу ко ја ове го ди не ни је ро ди ла.

Пре пи ре мо се са мо кад је ри јеч о то ме да утвр ди мо
/тко ће од нас дво ји це
по ћи на спро вод оном дру гом. „Не ма свр хе да умреш при је ме не,
ио на ко ти не до ла зим на спро вод.“ Ми ров ни уго вор гла си ова ко:
уми ре се исто га да на.
На кра ју на здра вља мо у то име: „L’cha im, жи вје ли.“

(С ита ли јан ског пре вео Тврт ко Кла рић)


