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ЈОШ ЈЕ ДАН ПУТ СА ЕРОМ
(По на вља ња)

(Тек сто ви ко је ов де до но сим је су по на вља ња већ ко ри шће них фраг ме на та. Пре не-
ти су ова мо из мо јих књи га Страх од еми гра ци је, Ера и Ка фа на, по што су при ла го ђе ни 
про ме на ма ре а ли ја – смр ћу Ере Ми ли во је ви ћа, 17. 3. 2021. Про ме ње ни фраг мен ти при-
ла го ђе ни су но вом кон тек сту. Чи та лац је све стан но вих пре ди спо зи ци ја. У но вом кон-
тек сту фраг мен ти ни су ви ше оно што су би ли.)

1.

Се део сам у удоб ној на сло ња чи. Ли цем окре нут ка ши ро ком про зо ру и жи во пи сном 
по но ру пре да мном... Те ле фон је за зво нио баш кад сам се по гле дом за у ста вио на жица-
ма да ле ко во да. Слу ша ли ца у мо јој ру ци под се ти ла је, за тре ну так, на су пе ну ка ши ку. 
Пред ста вио сам се. Чу ло се: „Ми ли во је вић!“ „Ми ли во је вић?“, ре кох. „Да , Ми ли во је вић!“, 
гла сио је раз го ве тан и увер љив од го вор. И од мах сам то пре зи ме у се би пре и на чио у 
крат ко и ја сно ,,Ера“... Пред скло пље ним очи ма ја ви ле су се жи ве сли ке: Ера и ја на 
ко њи ма. Ерин коњ је бео. Мој је смеђ. Мој коњ је жен ка. Ерин је муж јак. Ерин коњ рав-
но мер но ка ска. Мој по и гра ва. А ту и та мо се и проп не. Те ја ко ле ни ма сте жем те ло жи-
во ти ње. Бо рим се да не из гу бим рав но те жу. За то вре ме ми Ера рав но мер ним гла сом 
при ча. Слу шам: – Узми мо, на при мер, ба лет Ла бу до во је зе ро (Пе тра Иљи ча Чај ков ског) 
из ве ден ових да на у На род ном по зо ри шту (пред ста ву ба лет ског ан сам бла Бољ шој 
те а тра гле да ли смо из ло же на пр вом спра ту, Ива на Кне же вић, Сте фан Бо ро та, Ко ста 
Лу чић, Вла ди мир Јо ва но вић, Жар ко Ра да ко вић и Ера Ми ли во је вић). У не ким по став ка ма 
тог ве ле леп ног де ла све је би ло на свом ме сту, зар не? По се би це смо би ли оча ра ни 
по ка за ном гип ко шћу и по кре тљи во шћу ла бу до ва. Ни је ли је дан од њих у сва ком тре-
нут ку мо гао да се и че тво ро стру ко ви не ви со ко? Ла ко се кре тао. Ви де ло се то до бро... 
Ме ђу тим, мо рам да ти ка жем, да ми је по ста ло ја сно: у тим на шим оскуд ним усло ви ма, 
ру ском ба ле та ну ипак ни је све би ло тек та ко из во дљи во. За што? Па, јед но став но ни су 
то исте окол но сти, не оне у ко ји ма је фор ми ран, на ко је је на ви као. Тај ла буд не ма за 
сво је ско ко ве ов де до вољ но про сто ра. При по ку ша ју да у ско ку учи ни ви ше, за био би 
се, ту код нас, на на шој те сној сце ни, у зид... Знаш, па да ми на па мет, из ве сни... не мо гу 
са да да му се се тим име на, чу дан тип, оби ча вао је мач ка ма да за вла чи шта по ве у зад-
њи цу. А имао је ба бу ко ја је до жи ве ла сво ју сто и тре ћу го ди ну. И је сте она про ла зи ла 
кроз мно га ис ку ше ња. На при мер, би ла је, сво је вре ме но, у Ти ра ни, и про ве ла је та мо 
не ко ли ко див них да на. Али, по сле, већ у во зу, вра ћа ју ћи се ку ћи, осе ти ла је вр то гла-
ви цу. По по врат ку су је на ста ни ци од мах пре у зе ли ста нич ни но са чи. Ба ба је та да из-
дах ну ла. Са свим из не на да. Умр ла је у сво јој сто и тре ћој го ди ни жи во та. На же ле знич кој 
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ста ни ци у Ужи цу. Бре, чо ве че. Био је то ср ча ни удар. Ба ба ни је умр ла при род ном смр ћу. 
Јер то је био ин фаркт. Је бо те. А мо гла је да жи ви и ду же... Е, тај тип о ко ме ти го во рим, 
био је за пра во њен унук, и, ка ко ре кох, при лич но на стран. Ће лав. Пот пу но ће лав, без 
ијед не дла чи це. Ми слим да ни је био ма тор. Го ди не су у ње га би ле нео д ре ди ве. Мо жда 
су му не ра зум ни по ступ ци и има ли оправ да ња... Да, на пла жи је с оба ле ска као ку па-
чи ма на гла ву... А што се ти че оних но са ча, ево шта се је дан пут до го ди ло: са још тро-
ји цом, да кле њих че тво ри ца, из за је бан ци је, ба ца ли су из но сиљ ке у ва здух пе то га, 
до че ки ва ли га по но во на но сиљ ку, али, је бо те, по сле не ко ли ко та квих ба ца ња ис кри-
ви ти баш он, тај ће ла ви, руч ку, те онај пе ти (ле те ћи) пад не на бе тон и раз би је се као 
бун де ва... Знаш, он, тај тип, за и ста је био чу дан... Али, до ли јао је, до ли јао је, мај ку ли му 
ње го ву. Знаш ли ка ко? Ево ка ко: сва ко днев но је тре ни рао гим на сти ку, уве жба вао је 
сал то. И, је дан пут, та ко, узео је за лет, окре нуо се у ва зду ху. Ме ђу тим, до ско чио је не-
ко ли ко сан ти ме та ра ис пред зи да. И? ... Ето, ви диш, дра ги мој. Ра ди се ту о по ме ну том 
про бле му не до стат ка про сто ра... Због не до стат ка про сто ра ла буд јед но став но ни је у 
ста њу да на чи ни че тво ро стру ки скок, не го са мо дво стру ки! 

У том те ле фон ском раз го во ру Ера ми је, та ко ђе, по ста вио не ко ли ко пи та ња: „ка ко 
си?“, „ка да си по след њи пут јео па суљ?“, „је си ли чи тао да на шње но ви не?“, „ко ли ко 
ко шта тра ка за ми ни-ка се то фон?“, „шта је са Ко стом Лу чи ћем?“, „за што?“, „за и ста?“, 
„ка да?“, „ма не мој?“, „је си ли си гу ран?“ 

2.

И мој сле де ћи су срет с Ером де сио се по сле те ле фон ског раз го во ра. По се тио сам 
га у ње го вом ста ну. Као и о свим мо јим прет ход ним (али и по то њим) по се та ма Ери, и 
са да се све од ви ја ло као у по зо ри шној пред ста ви, у ко јој смо обо ји ца де ло ва ли и као 
про та го ни сти, и као ау то ри, и као пу бли ка. Пред ста ва се од ви ја ла нај пре у увод ном 
сиг на ли са њу по то њих зби ва ња у скло пу „рад ње“ у ко јој је тре ба ло да бу де ре чи о 
„на ма“. Без па те ти ке смо „пу бли ку“ (нас са ме) упо зна ва ли са ју на ци ма по ве сти (на ма 
са ми ма). Про та го ни сти су ту де ло ва ли и као му зич ки са став („квар тет“) ко ји му зи ци ра 
сло жно, и као хор, али и та ко што је дан од му зи ча ра на сту па у со ли стич кој де о ни ци, 
пра ћен, дис крет но, оста ли ма. И увек се зна ко је „шеф“ тог ан сам бла. Ера лич но! На је-
дан пут сам се при се тио јед не ње го ве из ја ве дав не 1973. го ди не. При пре ма ли смо пер-
фор манс Ла бу до во је зе ро, из ве ден, он да, у апри лу 1974, у га ле ри ји Кул тур ног цен тра 
у па ла ти Ал ба ни ја у Бе о гра ду. Ста но ва ли смо тих да на у јед ном ста ну у ку ћи број је дан-а 
(1а) у ули ци та да зва ној ,,Ло ле Ри ба ра“. При пре ме на шег пер фор ман са од ви ја ле су се 
у уче ста лим раз го во ри ма. Се де ли смо у со би, рас по ре ђе ни „на сво јим ме сти ма“ иза-
бра ним по соп стве ној же љи. Ера је увек био на сре ди ни со бе. Ода тле се пре ме штао у 
угло ве. Он да се вра ћао не че му на сре ди ни про сто ри је. Или је ту при пре мао ве че ру. 
Или је сла гао веш у ра фо ве ре га ла. Или је се део у фо те љи и у све шчи цу уцр та вао ски це 
ми зан сце на бу ду ће пред ста ве. Све вре ме је с гра мо фо на био еми то ван сни мак му зи-
ке ба ле та Ла бу до во је зе ро, Пе тра Иљи ча Чај ков ског. Ћу та ли смо и слу ша ли му зи ку. 
Па жљи во, или уз гред (ра де ћи не што дру го). Ко ста (Ко ста Лу чић) ле жао је на по ду, на 
ле ђи ма, скло пље них очи ју. Био је „на ду ван“. Ти ме је „су зио“ по ље чул ног опа жа ња 
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усред сре див ши га на Слу ша ње. Пре бро ја вао је так то ве му зич ког то ка. У јед ном углу 
со бе смо Вла ја (Вла ди мир Јо ва но вић) и ја игра ли шах. По вла чи ли смо фи гу ре у ско ко-
ви ма ба ле та на за ми шља них на отво ре ној сце ни. Па слу ша ли смо ба лет ску му зи ку. 
Ша хов ске по те зе смо при пре ма ли у ми сли ма при кре та њу (ба лет ским ко ра ци ма). 
Да кле, увек у так ту му зи ке. Не за то што је (та ко ђе) био „на ду ван“, „си ла зио“ је Вла ја, с 
вре ме на на вре ме, фи гу ра ма са ша хов ске та бле на пар кет. Ја сам пак сво јим ска ка чем, 
не са мо за то што сам („та ко ђе“) био на ду ван, пре шао на те пих у дру гој со би. У јед ном 
тре нут ку сам оти шао у ку па ти ло. Се део сам та мо на кло зет ској шо љи и гле дао у „би де“, 
ди ве ћи се ње го вим об ли ци ма. Раз у ме се да сам та да ми слио на Мар се ла Ди ша на. И 
баш за хва љу ју ћи му зи ци, ко ја се у ме ђу вре ме ну по на вља ла че твр ти пут, осе тио сам 
бли зи ну тог одав но не ви ше жи вог умет ни ка. И све то вре ме је Ме ли та (Бај че вић) ћута-
ла и гле да ла пре да се. Се де ћи на те пи ху у по ло жа ју по зна том у ме ди та ци ји као „ло тос“. 
Ћу та ла је, да кле. Ни је се по ми ца ла. И ни ко од при сут них ни је ни у јед ном тре нут ку 
по ми слио „же на“. Ни ти је ико у не ком тре нут ку по ре као ње ну „жен стве ност“. Би ла је 
ме ђу на ма као „му за“. Или са мо „ви ла“. Или са мо „ан ђео“. Зна чи, ни ко је ни ка да ни је 
до та као. По љу био. Сву као. Ни ко ни ка да ни је спу стио ру ку на ње но ра ме. И сво то вре ме 
је Ју са (Ми ло рад Ју су фо вић), се де ћи за сто лом, ре ша вао укр ште не ре чи. Ми ша Га ври-
ло вић је сви јао „џо ин те“. По вре ме но би у со бу ушла Ива на (Кне же вић): се ла је по ред 
Ју се, и би ла је је ди на ко ја ни је обра ћа ла па жњу на му зи ку (Пе тра Иљи ча Чај ков ског). 
Сте фан Бо ро та, ко ји у за вр шном из во ђе њу пред ста ве ни је уче ство вао, не са мо да је 
са на ма, про та го ни сти ма, пом но слу шао Ла бу до во је зе ро, не го је и те ка ко кре а тив но 
су де ло вао у при прем ним раз го во ри ма. Из но сио је пред ло ге, ко ри го вао на ше ста во-
ве, под сти цао нас. И Ма ри на (Абра мо вић), ко ја се не ко ли ко пу та по ја ви ла на на шим 
слу ша лач ким се ан са ма, се де ла је у фо те љи (пре кр ште них но гу, да ка ко) као да је би ла 
стал ни члан „Ери не еки пе“ (Тер мин Не не Баљ ко вић, упо тре бљен у јед ном раз го во ру 
о ра ду Ере Ми ли во је ви ћа се дам де се тих го ди на, во ђе ном у ку ћи Ин грид и Жи ке Да цић 
у Ти бин ге ну у Не мач кој). „Ра ди ће мо сва ко по је ди нач но, а сви за јед но, у спре зи, са деј-
ству ју ћи, по мо јим упут стви ма, пред ло зи ма, али ин ди ви ду ал но, осло бо ђе но, сва ко у 
мо гућ но сти да се бе из ра зи у пот пу но сти“, ре као је Ера та да, 1973, за вре ме слу ша ња, 
по сед ми пут за ре дом, му зи ке за ба лет Ла бу до во је зе ро Пе тра Иљи ча Чај ков ског. 

3.

И опет сам по звао те ле фо ном Еру Ми ли во је ви ћа. 
И да нас је то ком раз го во ра де ло вао као да сам га упра во про бу дио. 
За што сам га, док сам му при чао о Мит ку Го че ву, за ми шљао у тре нут ку пра ња зу ба? 

Ера је, ме ђу тим, уме сто да за бр бо ће и во дом ис пе ре ка ло донт у усти ма, пред ло жио, 
гла сом „као да го во ри с Мар са“, да се од мах на ђе мо. 

Био сам узру јан, али и ра стро јен. (Прет ход но сам при мио вест о Мит ко вој смр ти.)
Од мо та вао сам гај тан те ле фо на из у ви јан око сво је ле ве но ге; се ћао сам се ре ак-

ци је Зо ра на Ха мо ви ћа на мој „на ра тив ни од нос“ пре ма Ма ри ни Абра мо вић: „Зар њу 
да про гла ша ва те за секс-сим бол епо хе?“ Ера је то ком раз го во ра на гло од вр нуо сла-
ви ну из над су до пе ре у ку хи њи; во да је по те кла под пу ним при ти ском, од јек нув ши као 
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екс пло зи ја бом бе у те ле ви зиј ском фил му. Тек ка да се звук про ти ца ња во де кроз це ви 
пре о бра тио у ду бо ко тон ско бру ја ње ор гу ља у цр кви, Ера је опет за вр нуо сла ви ну. 
Се део сам у на сло ња чи и зу рио у укљу чен те ле ви зор. За ми шљао сам се бе у глав ној 
уло зи у фил му ко ји је упра во био на про гра му. На је дан пут је Ера по чео да ки ја. Ја сам 
се на ка шљао. Ка да сам спо ме нуо ин ци дент на фуд бал ској утак ми ци у Ђе но ви, Ера је 
опсо вао. Ис при чао је епи зо ду о по се ти се стри свог при ја те ља на Фло ри ди. Да сам у 
том тре нут ку мо гао да иза ђем на те ра су Ери ног ста на, ре као бих: „Ено, Бе о град!“ Баш 
да би смо на ста ви ли раз го вор о свим не спо ра зу ми ма тих го ди на, пред ло жио сам Ери 
да се „од мах“ на ђе мо. „Та ко је и би ло“: за не пун сат, до ве зао сам се так си јем у Ули цу 
ца ра Уро ша на Дор ћо лу. Так си ста ми је ус пут при чао о не да ћа ма пут ни ка с так си сти ма. 
„Је дан так си ста је си ло вао пут ни цу“, ре као је. „Ста ни те, мо лим вас, ов де“, ре као сам 
ис пред згра де „број 48“.

Би ла је је сен. Ли сто ви ста ба ла ке сте на у др во ре ду дуж ули це бе ху у „свим мо гу ћим“ 
то но ви ма Жу те. Иа ко сам нај че шће ви део бо ју рђе, ни је она уо ча ва на објек тив но, али 
би ла је до ми нант на. По сто ја ла је рав но прав но по ред свих оста лих бо ја, а за што сам 
у јед ном тре нут ку уо ча вао баш бо ју рђе, то је би ла „мо ја ствар“. Да сам у том тре нут ку 
раз го ва рао са От ма ром Кон це ном (Ot tmar Cont zen), ве ро ват но би он та кво мо је опа-
жа ње про ту ма чио ре ме ће њем мо је на ви ке да ли сто ве увек ви дим зе ле не. Али ја се у 
овом тре нут ку ни сам на ла зио на се ан си сво је пси хо те ра пи је, ко ју је во дио мој пси хо-
те ра пе ут От мар, не го бе јах у са мом сре ди шту сво је при по ве сти. При ми цао сам се 
ме сту рад ње сво је по ве сти, ку ћи у ко јој је ста но вао ју нак мо је по ве сти, Ера Ми ли во-
је вић. Да кле, раз лог мо га уо ча ва ња пре вас ход но жу те бо је на уса хлим, ту и та мо већ 
сме жу ра ним ли сто ви ма ке сте на у др во ре ду дуж Ули це ца ра Уро ша на Дор ћо лу био 
је „на ра тив не при ро де“. Тра жи ла је то по вест ко ју сам при по ве дао. Да кле, део по ве сти 
мо ра ла је да бу де, он да, и мач ка ко ја је „из ро ни ла“ ис под јед ног во зи ла пар ки ра ног 
на ивич ња ку ко ло во за ули це, већ и за то што сам од мах уо чио жу то-цр ве не пру ге на 
ње ном кр зну. Кре та ла се спо ро и ме ко. Не са мо као ју нак ове по ве сти. Ка да је, у освр-
ту за псом во ђе ним на лан цу тро то а ром на су прот ној стра ни ули це, окре ну ла гла ву 
та ко да је исто вре ме но мо гла да ви ди и ме не на „овој стра ни“ и пса на „оној стра ни“ 
ули це, при се тио сам се умет ни ка Бра це Ди ми три је ви ћа и ње го вог „мач ка стог“ кре та-
ња трав ња ком у дво ри шту ку ће Жи ке Да ци ћа, пре ви ше де це ни ја у ме сту Ти бин ген, 
по при штем сни ма ња јед ног те ле ви зиј ског фил ма. И та мо је не ко на гло био од вр нуо 
сла ви ну, јер та ко је тра жи ла „филм ска при ча“. Чак је не ко ма љем про био зид на ула зу 
у га ра жу. Не мо рам ни да ка жем са да да је у тој филм ској при чи Ју ли је Кни фер на гло 
иза шао из га ра же и вик нуо: „Пи је ми се, прем да ни сам же дан!“ Ре чи на да ље, ко је су 
из го во ри ли ју на ци фил ма, ни и у јед ном тре нут ку ни су пре шле у сва ђу, ка ко су то, 
ина че, на ла га ла пра ви ла дра ма тич ног филм ског при по ве да ња, не го бе ху из го ва ра не 
рав но мер но, од ме ре но и ти хо, као не ка вр ста фи ло зоф ског ди ја ло га. Све вре ме, то ком 
тог го то во не ствар ног „дис кур са“, осе ћа ло се при су ство при по ве да ча. Бра цо се, у 
џем пе ру с ти гра стом ша ром, кре тао дво ри штем спо ро, као мач ка, или ти гар, ле о пард, 
или ге пард. Гле да лац фил ма се осе ћао као да се на ла зи у зо о ло шком вр ту. Баш та ко 
сам се и ја, при по ве дач и чи та лац у овој, сво јој, по ве сти (не ког дру гог ту и ни је би ло) 
осе ћао на спрам те мач ке ко ја се, гле да ју ћи исто вре ме но на обе стра не ули це, кре та ла 
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спо ро, би ва ју ћи из ме ђу две раз ли чи те при че, оне у ко јој је до ми ни рао пас ко ји је баш 
за то био во ђен на лан цу, и оне у ко јој сам до ми ни рао ја, баш за то до бро рас по ло жен. 
Ви део сам, а то та ко сам и хтео, ка ко се мач ка кре ће из ме ђу зла и до бра, тра ге ди је и 
ко ме ди је, сна и ја ве, исто ри је и фик ци је, из ме ђу ре ал но сти и умет но сти. „Та ко и тре ба 
да бу де“, ре као сам сâм се би, јер у том тре нут ку раз во ја ове по ве сти ни ко га дру гог 
„ту“ и ни је би ло.

До обр та у „раз во ју рад ње ове по ве сти“ до шло је у ста ну Ере Ми ли во је ви ћа. 
Ако сам у по се ту Ери, опи са ној у мо јој књи зи Ера, до шао с Ни ном и Ми ло јем, у по-

ве сти ко ју пи шем „ов де“ и „са да“ сти гао сам сâм. Ако смо у књи зи Ера Ни на, Ми ло је и 
ја (Жар ко), по што смо иза шли из лиф та на од мо ри шту на пе том спра ту, и ис пе ли се 
сте пе ни ца ма до ста на у пот кро вљу, на и шли на за тво ре на вра та иза ко јих се ни ко, и 
по ред на шег ку ца ња и лу па ња, ни је огла ша вао, „ов де“, у „овој по ве сти“, Ера ме је до че-
као већ на из ла зу из лиф та. И не са мо што су вра та на ула зу у (ње гов) стан би ла ши ром 
отво ре на не го смо уну тра кро чи ли Ера и ја за јед но, баш као да смо обо ји ца би ли 
жељ но оче ки ва ни „дра ги го сти“. Ера је и за и ста био оде вен у ка пут, као да је упра во 
сти гао с „да ле ка пу та“. И на сме јао се на ула зу у (свој) стан, као да и ни је био ње гов. И 
као да је сво ме ли ку у огле да лу на зи ду из ме ђу ула за у ку па ти ло, на јед ној, и ку хињ ске 
ни ше, на дру гој стра ни, от по здра вио као да је „тај“ у огле да лу наш љу ба зни до ма ћин. 
И да ли ми се учи ни ло да је Ера у огле да лу, за раз ли ку од Ере по ред ме не, ис пред 
огле да ла, имао на се би цр ве ну ко шу љу? Да кле, ски ну ли смо ка пу те, ба ци ли их пре ко 
кре ве та и од мах се рас ко мо ти ли у со би у ко јој се опет отво рио онај „Ерин свет“ опи сан 
у књи зи Ера. Био је то ма ли-ве ли ки ко смос, са вр шен, ујед но бес кра јан, ујед но нај чвр-
шће струк ту ри сан, ујед но про зра чан, и имао је сво ју ду би ну, био је обо јен, ујед но 
за сен чен, а то му је са мо уви ше стру ча ва ло ди мен зи је, те се и ши рио и су жа вао, ис ти-
ску ју ћи из се бе сва ко „стра но те ло“, ујед но упи ја ју ћи у се бе све ње му „при пад но“. Не 
са мо што сам сме ста био уву чен у део то га све ми ра не го сам се осе ћао и ви ше стру ко 
по јед но ста вље ним. Гле да ју ћи се у огле да лу, до жи вео сам се бе и као ма ло де те у тре-
нут ку оног „исто риј ског“ от кри ћа и ис тра жи ва ња си ле те же и ба ца ња на тле све га 
че га се до мо гло. Он да сам, по пут мај му на, опо на шао гри ма се при сут них у со би, да кле, 
Ере по ред ме не и Ере у огле да лу, ко ји су ми нео бич но ли чи ли је дан на дру гог, а, по на-
вља ју ћи њи хо ве крет ње, па и из го во ре не ре чи, осе ћао сам се баш као и они – „од лич но“. 
„Шта ће те да по пи је те?“, упи тао је Ера из огле да ла, по што је иза шао ода тле и упу тио 
се у прав цу ку хињ ске ни ше. „Дај јед ну ра ки ју“, ре као је Ера из ван огле да ла. „Да, мо же 
ра ки ја“, ре као сам ја. И Ера-из-огле да ла је од мах отво рио кре де нац у ку хињ ској ни ши 
и за ти ли час из ва дио бо цу ба ји но ба штан ске кле ко ва че (ББ) и још бр же на суо у ча ши це, 
та ко ђе из ва ђе не ода тле, сва ко ме по јед но пи ће. „Е па жи ве ли (!)“ и „до бро ми до шли (!)“, 
на здра вио је Ера-из-огле да ла. „Жив био, и увек нас ова ко до ма ћин ски до че ки вао“, на-
здра вио је Ера-из ван-огле да ла. „Жи ве ли, дра ги при ја те љи“, на здра вих ја и ис пих ми ри-
сну те ку ћи ну на глим за ба ци ва њем гла ве. И са мо што ми се ра ки ја раз ли ла ка пи ла ри ма 
уза вре лог кр во то ка, осе тих на је дан пут и глад. И пре не го што сам сти гао да по ми слим 
би ло шта од ре ђе но, Ера-из-огле да ла је већ по ста вио пи та ње „је смо ли глад ни (?)“. И 
пре би ло ка квог од го во ра, већ је он из фи о ке ор ма ра из ва дио три пред ме та: три пи це 
(piz za) од пла стич не ма се; за пра во, „пра ве“ пи це, али за ли ве не про вид ном пла сти ком; 
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де ло ва ле су као ими та ти пи ца. И сва ко „је ло“ по ло жио је на те пих на па то су; те пих се 
ука зао као нај леп ши стол њак; па тос као нај ра ско шни ја тр пе за. И по се да ли смо нас 
дво ји ца, Ера-из ван-огле да ла и ја, за тр пе зу. И отр чао је Ера-из-огле да ла до ку хињ ске 
ни ше и ода тле до нео есцајг и та њи ре; ви љу шке и но же ве је ве што по ста вио по ред 
та њи ра, ру ко во ђен пра ви ли ма бон то на: ви љу шке ле во, а но же ве де сно од та њи ра. И 
„ба ца ју ћи“ на та њи ре „пла стич не пи це“, из го во рио је оза ре но, ујед но гле да ју ћи нас 
ис пи ти вач ки: „пи ца сва шта ра“ и „ово га пу та ми је зби ља ус пе ла“. И већ смо сва тро-
ји ца се де ли за „тр пе зом“ на па то су и „је ли нај у ку сни ју пи цу на све ту“ (ре као сам), мљац-
ка ју ћи, об ли зу ју ћи се, цок ћу ћи, опа љу ју ћи есцај гом о та њи ре, под ври ску ју ћи од за до-
вољ ства, ис пу шта ју ћи гла со ве ужи ва ња („ммм“, „их, ка ко је до бро“, „еее“, „ух-ух“, и 
та ко да ље). И „то су те си ту а ци је ка да не знаш да ли са њаш или ве че раш“, ре као је 
Ера-из-огле да ла. „То су те си ту а ци је ка да ви ше не знаш да ли са њаш или ве че раш“, 
ре као је Ера-из ван-огле да ла. „Да, то су те си ту а ци је ка да уоп ште ви ше не знаш да ли 
ве че раш или са мо са њаш“, ре као сам ја. Ка сни је, то ком шет ње оба лом Ду на ва на Дор-
ћо лу, Ера ми је из дик ти рао ре цепт пи це сва шта ре: „По што си за ме сио те сто, ис пе глао 
ко ма де те ста у фор му пи це, на ба цаш од о зго све што ти се на ђе при ру ци: пар чи ће 
сла ни не, па ра дај за, па при ке, лу ка, бе лог лу ка, су вог ме са, те ви ше зр на гра шка, би бе-
ра, ку ку ру за, пше ни це, па не ко ли ко та бле та за сми ре ње, и по по тре би пи лу ле про тив 
гла во бо ље, по спеш тру ње ду ва на, до ста пра ши не, на не сеш и сит не раз би јот ке ци гле, 
ма ло ЛСД-а, ср чу раз би је ног про зо ра, исец ка не нок те, кон фе те, ма ло со ли, не ко ли ко 
цве то ва ма ри ху а не, ма ло ша фра на, ма ло су вог ли шћа хра ста, не ко ли ко пи ка ва ца, да-
ка ко, до вољ но рен да ног пар ме за на, и пре ко све га по пр скаш ка пи акрил них бо ја: 
Жу ту, Цр ве ну, Пла ву, јар ко Зе ле ну и до ста Бе ле, и све то за ли јеш теч ном про вид ном 
пла стич ном ма сом, и че каш да се пла сти ка осу ши. Го то ве пи це чу ва ти у фи о ци, с књи-
га ма, цр те жи ма, ста рим фо то гра фи ја ма и укра сним пред ме ти ма. Пи цу сва шта ру је сти 
увек у дру штву, уз до бро су во цр но ви но. Раз го ва ра ти за вре ме обе да. И што гла сни је 
мљац ка ти.“

У шет њи оба лом Ду на ва на Дор ћо лу, ко ра ча ли смо спо ро и све вре ме раз го ва ра ли. 
Углав ном је би ло ре чи о не сло бо ди ко ју смо све вре ме осе ћа ли. Нај пре смо је до жи-
вља ва ли као од јек за јед нич ке про шло сти у вре ме ста но ва ња у Гај би у Ули ци Ло ле 
Ри ба ра. По том је не сло бо да пре не та се ћа њем у до ба фи зич ког раз два ја ња и од ла же-
ња „сва ко на сво ју стра ну“. По том је то би ла не сло бо да као по сле ди ца ра та и рас па да 
др жа ве. Он да се не сло бо да уо кви ри ла крат ко трај ним за но сом у, на вод но, ра ђа њу 
сло бо де. Усле дио је по том пе ри од ујед на ча ва ња све га и све ма њег раз ли ко ва ња вред-
но сти и, сход но та квом ста њу ства ри, вре ме све ја чег осе ћа ња не сло бо де. Ко нач но и 
осе ћа ње спу та но сти у сва ком по ку ша ју сло бод ног из ра жа ва ња ко је се, баш као и у 
пе ри о ди ма нај ве ће ре пре си је у дик та ту ри, сво ди ло на де ло ва ње у за тво ре ном кру гу. 
Док сам се ја спу та ним осе ћао иг но ри са њем од стра не јав но сти и зва нич них и не зва-
нич них ор га ни за ци ја ко је су, су о че не с јав но шћу, кон тро ли са ле су о че ње с јав но шћу, 
Ера је го во рио о сва ко вр сној кон тро ли од стра не не са мо зва нич них и не зва нич них 
ин сти ту ци ја не го и по је ди нач них ли ца. „Нај пре ме је јед на ин сти ту ци ја по зва ла да 
уче ству јем у ре а ли за ци ји за јед нич ког про јек та, а ка да сам се ода звао по зи ву, не ко 
уну тар ор га ни за ци је је ре као: ’не, он ту не ма шта да тра жи’“, ре као је Ера.
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„Ме ни је пак би ло до зво ље но да се огла сим, да сло бод но ка жем шта ми слим, али 
чим бих ре као шта сам имао да ка жем, ниг де се на то ни је ре а го ва ло, та ко да сам се 
осе ћао не са мо иг но ри са ним не го и об ма ну тим, за ве де ним на отво ре но по ка зи ва ње 
се бе и ве ро ва ње у сло бо ду из ра жа ва ња“, ре као сам ја.

„И би ва ју ћи та ко отво рен и искрен, по ка зу ју ћи се наг, омо гу ћа вао си сва ко ме да 
ти се при бли жи и да про ник не у те бе, зар не?“, ре као је Ера.

„И ве ру ју ћи у све оп шту сло бо ду, и по ка зу ју ћи се ’ка кав си’, за луд но си ве ро вао у 
све оп ште ува жа ва ње то га што си по ка зи вао“, ре као сам ја.

„И, ми сле ћи да те сви по шту ју, ни си ни при ме тио да си из та ка био по ха ран“, ре као 
је Ера.

„Ни си ни при ме тио да ти је то што си отво ре но по ка зао од мах би ло од у зе то“, ре као 
сам ја.

„Би ло ти је од у зе то баш то што си сло бод но по ка зао; и од мах је би ло упо тре бље но 
као да и ни је би ло тво је“, ре као је Ера.

„Ре као си, на при мер, ’Ено пти це на струј ном во ду бан де ре’, а већ је су тра дан на 
на слов ној стра ни ло кал них днев них но ви на пи са ло о на па ду пти ца на же ну ко ја је 
ис под јед не бан де ре ста ја ла ис пред те ле фон ске го вор ни це че ка ју ћи да њен су пруг 
окон ча те ле фон ски раз го вор с мај ком у су сед ној др жа ви“, ре као сам ја.

„Чак су об ја ви ли у но ви на ма и фо то гра фи ју пти ца у тре нут ку су но вра ћа ња са струј-
них во до ва на гла ву же не, зар не?“, ре као је Ера.

„И још су ис под те сли ке ис пи са ли, др ско, на слов Пти це на па да ју, као да то ни су 
би ле до слов це тво је ре чи у тре нут ку обра ћа ња же ни ко ја је баш у тре нут ку на па да 
пти ца иза шла из пе ка ре на ле тев ши пра во на те бе“, ре као сам ја.

„Као да ни си ти био тај ко ји је пр ви јав но ука зао на мо гућ ност на па да пти ца на чо-
ве чан ство, по што си, ево, ов де (по ка зу је на струј ни вод и бан де ру по ред ста зе дуж 
оба ле Ду на ва) ви део не ко ли ко вра ба ца на жи ца ма, иа ко то ни је би ло ло гич но, јер баш 
у том тре нут ку је нај гла сни је за тру био брод про ла зе ћи уз вод но Ду на вом, зар не?“, 
ре као је Ера.

„И не са мо што ни је би ло ло гич но да су пти це оста ле не по мич не на жи ци бан де ре 
не го ни је би ло ло гич но ни то тру бље ње је ди ног бро да на ре ци, зар не?“, ре као сам ја.

„Ма ја сно је би ло да су те пра ти ли“, ре као је Ера.
„Ја сно је би ло да си све вре ме био по сма тран“, ре као сам ја.
„Кон тро ли сан је био сва ки твој по крет“, ре као је Ера.
„Мо три ло се на сва ки твој миг“, ре као сам ја.
„При слу шки ва на је сва ка тво ја реч“, ре као је Ера.
„Бе ле же но је све што си из го во рио“, ре као је Ера.
„Био си фо то гра фи сан у сва кој си ту а ци ји“, ре као сам ја.
„И од мах, већ истог да на, исте сед ми це, истог ме се ца, исте го ди не, пре у зи ма не су 

тво је ре чи, опа жа ји, осе ћа ња, ми сли, до жи вља ји, као да и ни су би ли тво ји, и би ли су 
упо тре бља ва ни у не ке дру ге, ’њи хо ве’ свр хе“, ре као је Ера.

„Кра ли су тво је опа жа је, осе ћа ња, ми сли, до жи вља је“, ре као сам ја.
„Оти ма ли су их као да су би ли нов ча ни це, злат ни ци, на кит“, ре као је Ера.
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„На при мер, освр нуо си се за про ла зни цом на ули ци и до ба цио: ’Има те та ко ле пе 
очи’, а већ је за истом про ла зни цом кре ну ла ба гра на па сни ка и сви су јој до ба ци ва ли: 
’Имаш од лич ну зад њи цу’, ’Ка кве гру ди’, ’Од мах бих те по звао на ве че ру’ и ’Да ни си ти 
она из Ба ба Ви шњи не ули це?’“, ре као сам ја.

„На при мер, од нео си код фо то гра фа ди ско ве да се из ра де фо то гра фи је ко је си 
на сни мио фо то-апа ра том то ком по след ње шет ње оба лом Ду на ва, ево, баш ов де (по
ка зу је ру ком у прав цу бан де ре по ред ста зе дуж оба ле ре ке), и већ су тра дан су на ау то-
бу си ма ис так ну те ре клам не фо то гра фи је са истим мо ти ви ма ко је си и ти био усли као: 
бро до ви, зе ле ни ло, згра де, љу ди, пти це, ави о ни и ау то мо би ли“, ре као је Ера. 

Иа ко то ком на ше шет ње оба лом Ду на ва ни је на пе шач кој ста зи би ло „ни жи ве ду ше“, 
све вре ме смо раз го ва ра ли ша па том. У тре нут ку про ла же ња по ред јед ног пар ки ра ног 
во зи ла ма хи нал но сам по ди гао краг ну ман ти ла, док је Ера бр же-бо ље ста вио пре ко 
очи ју на о ча ре за сун це (иа ко је би ло ве че). А ка да је, хо да ју ћи на ма у су срет, про шла, 
во де ћи пса на лан цу, же на у ман ти лу по диг ну те краг не, ре као сам, ма хи нал но, „до бро 
ве че“ (да ка ко, дрх та вим гла сом), и већ у сле де ћем тре нут ку сам био уз не ми рен по ми-
шљу да ће још ве че рас, у ка сном те ле ви зиј ском днев ни ку, во ди тељ по че ти сво ју еми-
си ју, да ка ко, мо јим ре чи ма „до бро ве че“ („дра ги гле да о ци“?).


