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У ЦР НО, И НА ЗАД
Мла ти муд Обес по ко је вић ста јао је у ве те ри нар ској ам бу лан ти и сте зао мач ку за 

врат. (Да то му je то име, а мо гло му је би ти да то и дру га чи је. Он је фик ци ја. Ко ли ко у 
фик ци ји има исти не /фик ци ја је исти на!/, то ли ко је има и у Мла ти му ду. Жи вот /пун со-
ко ва, бу јан, свеж, не у хва тљи вог сми сла итд./ на ди ла зи сво је де ло ве, па и исти ну /
тмур ну/, ко ја је са мо је дан сег мент жи во та. На ди ла зи из ре че но, оно обе ле же но ре чи-
ма. Оче во име ву кло му је по ре кло од зо ре, мај чи но од ду ше, ком би на ци ја обе ћа ва-
ју ћа! Мла ти му до во од мла ће ња, очи глед но, му да. Па сад, ре ци те ни је ли свет, ка ко се 
то већ ка же, на ста бил ној низ бр ди ци? Да ли се услед тог мла ће ња он ис пи лео као 
спо ко јан или не спо ко јан, тј. обес по ко јен, оста је да се ви ди. Кре а ци је на ста ју у маг но-
ве њу, или по сте пе ним ме то дич ним по ступ ци ма, ду го трај ним сла га њем ци га ла. Мла-
ти му до во име на ста ло је у маг но ве њу, на мах ми је сев ну ло у гла ви. Али не зго да је у 
то ме, не зго да по те о ри ју, што се оно ве ро ват но ду го у њој та ло жи ло.) На ру ка ма је 
имао де бе ле ко жне ру ка ви це (за шти та од кан џи), уста и нос пре кри ва ла му је хи рур-
шка ма ска (због смр то но сне за ра зе ко ја је у то вре ме ши ри ла пип ке на па ће ним али 
ни шта ма ње лу дим чо ве чан ством). Ве те ри нар ка је, та ко ђе с ма ском, ста ја ла на по ла 
ме тра од ње га, гла ве по гну те над опе ра ци о ним сто лом. 

Ни је би ло до вољ но ки се о ни ка у про сто ри ја ма. Сви про зо ри за ти сну ти. Ула зна 
вра та за тво ре на. Осе ћао се воњ, те жак, кар на лан, прет ход них па ци је на та, њи хо вих 
из лу че ви на, по ме шан с ми ри сом ле ко ва и сред ста ва за дез ин фек ци ју, на чич ка них по 
по ли ца ма. Ве те ри нар ка је гип ко са ви ла зглоб (ко жа јој је би ла мла да, за тег ну та) и уву-
кла то пло мер мач ки у анус, оди жу ћи је дру гом ру ком за реп. Као да га је уву кла Мла-
ти му ду. Мач ка је ту по ма ук ну ла и по гле да ла га. Др жао ју је и да ље за врат, са обе ру ке. 
„Ка ко се ма ца зо ве?“, ре кла је ве те ри нар ка, зу ре ћи у жи во ти њу. „Ста ри ја“, ре као је 
Мла ти муд. Ве те ри нар ка је за кли ма ла гла вом. Кад је за у сти ла да про го во ри, же на ко ја 
је на по во цу од во ди ла прет ход ног па ци јен та, ја за ви ча ра, вик ну ла је из че ка о ни це: 
„Јао, ни је мо гла ви ше да из др жи!“ Мла ти муд се окре нуо, и да ље др же ћи мач ку за врат, 
и ви део, пр во, вла сни цу ја за ви чар ке, са усни ца ма по сре ди ни бла го из ви је ним на го ре, 
којe су му, у ком би на ци ји са ње ним обра зи ма, заличилe на мај мун ску... овај... зад њи цу. 
Ли це ко је су бо го ви, из чи сте обес ти, ве ро ват но, по но во узе ли да ме се под ста ре да не, 
па га та ко из ме си ли да га ни ро ђе на мај ка не би пре по зна ла. Гру ди су јој се ди за ле и 
спу шта ле. Од уз бу ђе ња. Де ло ва ла је сим па тич но. У дру гој при ли ци, Мла ти муд би је 
ве ро ват но по звао на ка фу. Он да је ви део и ке ру шу, ка ко из ли ва на под са др жај бе ши-
ке. Ис ти ца ло је и ис ти ца ло. Ско ро као ма ли во до па ди. Ско ро да се по пла ви ла чи та ва 
че ка о ни ца. Ве те ри нар ка је по ди гла гла ву, ре кла: „Ни шта не сме та, на ви кли смо на то“, 
па је из ва ди ла то пло мер мач ки из ану са, обрисaла га ва том, од ло жи ла у ме тал ну по-
су ду (мач ку спу сти ла на сто) и од ше та ла до пред со бља. Же на и ја за ви чар ка већ су 
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би ле иза шле. По кре ти ма ве тре ња че, ве те ри нар ка је на ло кве мо кра ће ба ца ла ко ма де 
па пир ног убру са, ки да ју ћи их с ко ту ра ро ло-па пи ра. Хар ти ја је по пут па до бра на ца у 
до ско ку па да ла по по вр ши ни теч но сти. М. је и да ље др жао мач ку за врат, зу ре ћи у 
ве тре ња чу и па до бран це. Ве те ри нар ка се вра ти ла до опе ра ци о ног сто ла, ре кла: „Где 
смо ста ли?“, а на Мла ти му до во сле га ње ра ме ни ма, до хва ти ла је ве ли ке ма ка зе и по-
че ла да сец ка уће ба ну дла ку мач ки с ле ђа, да је раз гр ће и пре гле да ко жу. По тра ја ло 
је. По кре ти су јој би ли ве шти, ис ку сни. Мла ти муд је зу рио у ја ке пр сте. Ни је мно го 
раз ми шља ла, ви де ло се. Жи во ти ња је, за чу до, би ла мир на. По гну те гла ве зу ри ла је у 
ме тал ни сто ко ји се све тлу цао. Дла ке, зна ти жељ ни мо ре плов ци, ши ри ле су се на све 
че ти ри стра не све та. Не ко ли ко је на па да ло и по ве те ри нар ки ној (пла вој) ма ски. Ве ро-
ват но и по Мла ти му до вој (бе лој). Нос га је за свр бео. „Ма ца је до ста ста ра“, ре кла је 
ве те ри нар ка и по гле да ла га. „Ко ли ко тач но?“ Кор пу лент на сре до веч на пла ву ша. Си-
во пла ве очи си јам ке. Зе ле ни ле кар ски одев ни ком плет. По ак цен ту би Мла ти муд ре као 
да је Бо сан ка. „Не знам баш тач но, си гур но ви ше од пет на ест“, ре као је. „Да ви ди мо 
зу бе“, ре кла је она и раз ја пи ла мач ки ви ли цу. Ова се ни про тив то га ни је опи ра ла. Бр зим 
по кре ти ма, ве те ри нар ка је ис пи па ва ла че љуст. Он да су јој се у ру ци ство ри ла зу бар ска 
кле шта, па је, ре кав ши: „Сме та јој овај оч њак кад гри зе“, ухва ти ла кле шти ма до тич ног 
и иш чу па ла га. Као да га је Мла ти му ду иш чу па ла. Већ му се би ло за вр те ло у гла ви, очи 
су му се оти сну ле. Мач ка је при гу ше но ма ук ну ла, али се ни је по ме ри ла. Жи во ти ње су 
ту да од њих учи мо. Ве те ри нар ка је ба ци ла зуб у кан ту, вр хом кле шта до хва ти ла ва ту 
из по су де, умо чи ла ва ту у бо чи цу и, још јед ном отво рив ши мач ки уста, по тап ша ла 
не ко ли ко пу та ме сто где је ста јао оч њак. Ва та се за цр ве не ла. „Би ће све у ре ду“, ре кла 
је ве те ри нар ка и по ди гла по глед ка Мла ти му ду. „Је л’ вам до бро?“, ре кла је. Ње гов 
из раз ли ца из гле да да јој је при сти гао до мо зга. „Не знам“, ре као је М. Ма ло му се бе-
ле ло пред очи ма. „Па не из гле да те баш нај бо ље“, ре кла је ве те ри нар ка, сад за бри ну та. 
„Иза ђи те, мо лим вас, на ва здух. Не мој те да ми ту пад не те.“ Ма ло је од ма кла тр бух од 
сто ла. „Че сто ми љу ди ов де па да ју.“ Мла ти му да је хла дан зној већ це лог об лио, из гле да 
да ни је чуо ре чи. Сте зао је мач ку за врат. „Ма не бри ни те за ма цу“, ре кла је ве те ри нар-
ка. „Са ма ћу је сре ди ти. Иза ђи те.“ По ка за ла је ру ком на вра та. Ско ро да га је по гу ра ла. 
То је да ло ре зул та та. М. је пу стио мач ку, окре нуо се око сво је осе, за ко ра чио ка из ла-
зу. У не до стат ку ки се о ни ка, вр те ло му се у гла ви. Већ је ви део се бе ка ко по ср ће, па да 
у ону псе ћу мо кра ћу. Али на ста вио је, те ту ра ју ћи се, ка вра ти ма, ка ва зду ху, пра зни ни. 
Ре до след увек исти. Ни је био све стан то га да ли је стао на па пир не убру се на то пље не 
мо кра ћом, или их је за о би шао, тек, иза шао је из ам бу лан те и ски нуо ма ску и ру ка ви це. 
Ду бо ко удах нуо ва здух, као да вље ник кад се до мог не по вр ши не. Осе тио је да из ра ња 
из ко шма ра. Ки се о ник му је сад ис пу ња вао све ал ве о ле, ожи вља вао га. Авај. У ко нач-
ном сле ду, за ко ју де це ни ју, уби ће га. 

Дан је био сун чан, али свеж. Не бо нај пла вље пла ве бо је ко ју је Мла ти муд икад ви-
део, без обла ка. Све жи на га је по вра ти ла. Шет као је око ка пи је, на сло нио се лак то ви ма 
на ме тал ну огра ду, зу рио у ши праж је иза ку ће, у мр ша вог пса ко ји се на шљун ку из ле-
жа вао на сун цу, не ма ре ћи ни за шта на све ту, чак ни за то да ли ће се не ки шин тер ту 
по ја ви ти, да му до ђе гла ве. Но здр ве су му ла га но по дрх та ва ле. Жи во ти ње су ту да... 
Мла ти муд је сео на ка ме ни праг. Био је то пао. По ди гао по глед. Бр да, као пре сву че на 
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из го ре лом ме две ђом ко жом, по и гра ва ла су му пред очи ма. На јед ном од бре жу ља ка 
је за све тлу ца ло: од бле сак сун че вих зра ка с ка ро се ри је не ког ау та у по кре ту, где се 
ве за: сун це, ау то, Мла ти му до во око, ко ја се про те за ла тач но сто че тр де сет де вет ми-
ли о на и пет сто де ве де сет се дам ки ло ме та ра кроз све мир, и тих не ко ли ко од ау та (ако 
је то био ау то) до Мла ти му до вог ока (ако је то би ло око, и ње го во), по ка за ла не ра зу-
мљи ва као и то ли ке пре ње. На вра ти ма је би ла при чвр шће на пло чи ца: Др Ми чи во да, 
ве те ри нар. У ка квој су ве зи по ме ра ње во да и си во пла ве очи си јам ке?

Ау то му је био пар ки ран пре ко пу та ам бу лан те (са де ве де се то го ди шњом мај ком 
на зад њем се ди шту), ни пет-шест ко ра ка ода тле. Учи ни ло му се пре да ле ко. Две же не, 
ни мла де ни ста ре, при сти за ле су ули цом јед на дру гој у су срет. Док су се ми мо и ла зи ле, 
упра во пред вра ти ма ам бу лан те, јед на је ре кла: „До бро ју тро, ком ши ’ка, је си по ра ни-
ла?“ Дру га: „Ето.“ Пр ва: „На бав ка, а?“ Дру га: „Шта ћеш.“ И на ста вља ју да ље, сва ка сво јом 
стра ном ули це, сва ка сво јим ис тач ка ним прав цем, са го ми лом му са вих пти ћа што 
че ка ју код ку ће раз ја пље них че љу сти. М. је устао, кре нуо сво јом ис тач ка ном ста зом, 
ка во зи лу. Не што је у про ла зу ре као мај ци, ко ја је кроз на о ча ре и пр ља во ста кло зу ри ла 
у ње га, с ву не ном ма ра мом на гла ви, за кла ња ла јој је по ла ли ца. Она му је од го во ри ла, 
шта, ни је знао. Што чу јеш, не ве руј ни шта. Што ви диш, по ла ба ци. Об и шао је око ау та, 
отво рио вра та и сео на се ди ште. Спу стио ма ску и ру ка ви це на су во зач ко. Ухва тио се 
за врат. Или је то би ло че ло. Хла дан зној, ево, по но во га об ли ва. Он да је, ваљ да, по чео 
да гу би свест. Не ста ја ње на ста ло, про па да ње убр за ло. Че о на и по ти љач на кост раз-
два ја ле су се да је све крц ка ло, као тек тон ске пло че из пра и сто ри је од ко јих су на ста-
ли кон ти нен ти. Јед на је ву кла на јед ну стра ну, дру га на дру гу. Шче пао је обе ма ру ка ма 
се бе за гла ву. Раз мак ни во де, по де ли не де љи во, ука жи нов ви дик! Ни је по мо гло. Ру ке 
и гла ва, ис пре пле та не. Уме сто ко се Гор го ни не зми је, или не што та кво. Ни мо зак ни је 
био у јед ном де лу, ле по се то осе ћа ло. Скло пио је очи. Па их отво рио. Пред њим се 
ука за ло – ни шта. Обо је но нај цр њим цр ним икад ви ђе ним. Баш су га тог да на са ле те ле 
бо је. По но во је скло пио очи и ма ло са че као. Опет их отво рио. Ни шта. 

Ово су по је ди но сти: из мр ша ло те ло у се ди шту, с те ме ном при љу бље ним уз на сло-
њач за гла ву; вра та отво ре на, ис ту ре на ле ва но га; ру ка се хва та за руч ну коч ни цу, 
ко је не ма. Не ста ло је све тла. Ка да му је све та не ста ло. Мла ти му ду је нај чуд ни је би ло 
то што се све за цр ни ло, чи тав хо ри зонт, а он је и да ље раз ми шљао. Ти не знаш шта си, 
оче ви дац свог рас пе ћа, пу ко сред ство. Гла со ви. Био је у во зу у ко ме су и он и чи тав 
ње гов свет пут ни ци, во зу пу ном де чур ли је ко ја се на по ду игра ла с коц ки ца ма. Свет 
га је, да та ко ка же мо, увек при ти скао не ми нов но шћу, ко ор ди нат ним си сте мом те шким 
хи ља да ма то на, и сад је та не ми нов на ком по зи ци ја ушла у не ми нов ни ту нел, коц ки це 
се и да ље ба ца ју, смех и плач од зва ња ју у та ми, он ни је вла сник сво је ег зи стен ци је, те, 
ко је га при ти ска, ни свог ко ор ди нат ног си сте ма, а воз из ту не ла не ма на ме ру да иза ђе. 
Ока ме ње на пра ви ла вр сте. Отво рио је очи. У буд ном уму је дан свет, цр но. Шо фер шајб-
на, исто – дно цр ног лон ца. Скло пио је очи. Исто. Опет их отво рио. Цр но. Био је, очи-
глед но, ван жи во та. Мо ра да је би ло то. Не ма све та, а он је још ту. Та ко је у смр ти? 
Од у зе то ви ђе ње, оста вље на мо гућ ност раз ми шља ња? На ста вио је са прет по став ка ма, 
оне чи не жи вот. По ми слио да је осле пео. Јер отва рао је очи не ко ли ко пу та. Све је и 
да ље би ло цр но: са мо сад огром но, и цр но. Али је глас у гла ви бо го ра дио. Ухва тио се 
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опет за че ло, по ви као: „Пп-пи ли бу да, пп-пи ли бу да!“, хтео је да ви ди све тло. Или је то 
про ша пу тао. Чуд но што се ви ди цр но кад се отво ре очи, а тре ба ло би да ви ди свет(ло). 
И по ста вио се би, у гла ви, пи та ње: ’Мо же ли се би ти у не све сти, а да свест функ ци о ни-
ше?’ Пру жио је опет ру ку пре ма руч ној коч ни ци, коч ни це опет ни је би ло. 

Ста ње оп штег цр ни ла у Мла ти му до вој гла ви и око ње тра ја ло је тач но по ла ми ну та. 
У исто вре ме био је у па ни ци да је осле пео, или да му је пу као крв ни суд у гла ви, или 
да се не ки ту мор на мо згу ак ти ви рао, а и пот пу но ми ран, уто нуо у во зач ком се ди шту 
као у ко лев ци, са мај ком на зад њем се ди шту (не ја сно је би ло шта је она ра ди ла док се 
све то де ша ва ло, ако је уоп ште и се де ла та мо). Он да је цр но – по ма ло, по ма ло – по че ло 
да бле ди. Пред очи ма су му за ти тра ли сла ба шни обри си, као кад се у мрач ној ко мо ри 
по сте пе но ис цр та ва ју глав не ли ни је фо то гра фи је, а ли ца и тва ри, до тад не по сто је ћи, 
из ра ња ју из та ме: пред те ле сним очи ма је за све тлу ца ло. Зо ра! Али ни је би ла зо ра. 
Обри си ис кр за ни у по чет ку, по том ја сни ји, иви це ства ри и пред ме та, по но во је по чи-
њао да ви ди свет – или не што што му на ли ку је – шо фер шајб ну и гра не ора ха ис под 
ког је ау то био пар ки ран. Фа сци нант но. Ско ро као у По ста њу. „И бе ше та ма над без-
да ном...“ А он да: „И би све тлост...“ Свет у на ста ја њу и не ста ја њу. Пре шао је пре ко мо ста. 
Из ни че га у не што, и обрат но. У сну и не сну. И не ко то по сма тра. У овом слу ча ју он, 
Мла ти муд, на стао кла ће њем, у до њим ор га ни ма, ме ђу слу зи и не чи сто ћом. Ах, чо век! 
Од ја ја шца до Бо го твор ца. Од ја ја шца до Ве ли ког пра ска! Ја ја шко, ко ји је сад за ми шљао 
да по сма тра га ше ње и па ље ње ва си о не. По сма тра у од су ству све сти, тре ба ре ћи, или 
баш – у при су ству све сти, а у од су ству те ла, не ја сно је шта је ту би ло при сут но, шта 
од сут но. И је ли он уоп ште био при су тан. Дух у те лу, не ма ве ће не сре ће. Он да – ве ли ки 
свет, та ко ства ран, са сун ци ма и млеч ним пу те ви ма, иш че зао. Рас пли нуо се у па рам-
пар чад. Што је цр ни ло у ње го вим зе ни ца ма (чи тај: мо згу) до ка за ло. Чи ни ло се да је ту, 
а ни је га би ло (не мо зга, ње га). Ма те ри ја без уте ме ље ња, ре ал ност у уму бо га. У сну и 
не сну. Твр ђа ве ми сли у ме ђу соб ној за ва ди. Про ти ву реч но сти као при вид. Не што ће 
увек до ћи да те оду ва са ме ста на ко ме сто јиш, ре кли су. И да се се ти ко је. И да се за-
ве са не пре кид но ди же и спу шта. По губ на де ла не ба, звук и во да, влак на, итд., итд. Да 
се укло ни мо зак, по зва ти Ви до ви ту Џеј лу. У сну и не сну. 

Чвр стим, по оби ча ју, гла сом, мај ка је пре се кла клуп ко од ко ло сал них ми сли у оку 
ду ха ње го вог о ме та фи зич ким су шти на ма: „За што си пар ки рао ис под ора ха? Орах је 
зло др во“, ре кла је и наг ну ла се ка ње му из ме ђу се диштâ, по ку ша ва ју ћи да му ви ди из раз 
ли ца, све те ути сну те бра зде про те клих да на, го ди на и де це ни ја, и за кљу чи ка ко је 
мла дун че. Зна чи, би ла је ту. Увек ту. Да над гле да. Да за кљу чу је. Усме ра ва. Да зу би ма и 
кан џа ма др жи жи вот, чак и тај мр ша ви пре о ста ли окра јак, чак и по сле сто про жи вље-
них го ди на. „Ма ка кве то ве зе има...“, ре као је М., че ка ју ћи да се свет по ста ви на ме сто, 
да се усто ли чи. Да се љу шту ре ис пу не об ли ци ма, да се про из ве де оби ље и раст усе ва, 
су ша и глад у дру гој при ли ци (чуо је мај ку ка ко ка же: „Има, има.“). И све је, опет, ко нач но 
би ло ту. На из глед те мељ но, згу сну то, ис пре пле та но. Не по мич но. Иа ко се све још увек 
тум ба ло, иа ко се још увек све ги ба ло. Бар ње му у гла ви. На не бу је би ла дру га чи ја си-
ту а ци ја. Све се и та мо тум ба ло, све се и та мо ги ба ло (Сун це је, са сво је стра не, хр ли ло 
у ду би не све ми ра бр зи ном од две ста пе де сет ки ло ме та ра у се кун ди) – али је из гле да-
ло као да све сто ји. А ис под не ба: људ ска ли ца, од вод не це ви, си ве вра не, про зор чић 
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на кро ву, ко шни це од сла ме, јед на ди вља гу ска и је дан бе ле жник. Свет одво је них 
че сти ца, пар ти ку ла, при сут них у тре нут ку, раз мон ти ра них у веч но сти. Уз обли жњу 
ку ћу, уз шу пу обли жње ку ће, ста јао је, у свој сво јој ру и ни ра ној ве ли чан стве но сти, на-
пу ште ни сто с три но ге (и да су та да Мла ти му да ко јим слу ча јем осо ви ли на но ге, из гле-
дао би по пут тог сто ла, по су но вра ћен). По ред ау та, чвор но ва то ста бло ора ха, гра не 
на тег ну те ли шћем, све сра сло и на бу ја ло, као сад ње му у гла ви, и шу па са од шкри ну-
тим вра ти ма, си ва сен ка. Оно што је ма ло час би ло цр но и не по сто је ће, са да је до би-
ја ло об лик/бо ју, вра ћа ло се, по ста ја ло твар. „Не ма вам из ла за одав де“, ре као је ес-ес 
офи цир не ком По ља ку, „из у зев кроз дим њак кре ма то ри ју ма.“

 „На род се чу ва ора ха, ни је тре ба ло да се ту пар ки раш“, по но вио је глас от по за ди, 
„али ти увек знаш нај бо ље. За то ти се све то и до га ђа.“ М. се окре нуо. „Шта све?“, ре као 
је. „Па све то“, ре кла је мај ка и пре кр сти ла ру ке на гру ди ма, окре ну ла гла ву ка про зо ру. 
Знак да је раз го вор за вр шен и да је вре ме за по ла зак. М. је упа лио мо тор, ау то се за тре-
сао. Али у ње го вој гла ви се у том тре нут ку од ви ја ло истин ско бру ја ње. „По је шћеш ми 
џи ге ри цу“, до ба цио је глас от по за ди. Утом се по ред ау та ство ри ла ве те ри нар ка. Пру-
жи ла је кроз отво рен про зор Мла ти му ду кор пу с кло ну лом жи во ти њом. „Шта сам 
ду жан?“, ре као је он и ма шио се за џеп (био је за бо ра вио на мач ку). „Две хи ља де“, ре-
кла је ве те ри нар ка, узе ла нов ча ни це ко је јој је М. пру жио и кре ну ла на зад, ка отво ре-
ним вра ти ма ор ди на ци је. „Сре ћан пут!“, до вик ну ла је, не окре ћу ћи се. 

М. ви ди да му се те ло по кре ће, зна да мо зак раз ми шља, осе ћа да ср це ку ца. Али 
ни је то он. Ни је ва жно ко је. Гу ски ца. Ми сли су се опет са ме од се бе по ме ра ле, гу ра ле 
јед на дру гу, ис ти ски ва ле, екс ху ми ра ле. За ми шљао је ка ко је де ону џи ге ри цу. Са сла-
шћу. Са мо му је та сли ка би ла пред очи ма, ако је од очи ју не што оста ло. Уј дур ма с 
мај ком сво ди ла се на то да је она по што-по то, и са де ве де сет го ди на – као да јој од 
то га за ви си жи вот (то ма ло пре о ста лог вре ме на) – и да ље хте ла да му бу де мај ка, док 
је он, са сво јих пе де сет пет, го во рио да му мај ка одав но ни је по треб на, евен ту ал но 
при ја тељ. „Не, не“, за ку ка ла би она, „ја сам ти мај ка, не при ја тељ!“, зу ре ћи сла бо ви дим 
очи ма, ни ска и сит на, у ње га го ле мог, пред со бом. Ако же лиш ње но те ло, мо раш јој на 
ол тар, за јед но са џа ком ше ће ра, ба ци ти и дух. То је из дру ге при че, са да шње. По ред 
ње га је, на су во зач ком се ди шту, са да се де ла ње го ва же на. Или не ко ко јој на ли чи. Раз-
ми шљао је ма ло о то ме, ко ли ко му је до зво ља ва ла за пре ми на ло ба ње. Днев ни унос 
ше ће ра, ре кла је про шле зи ме сад по кој на мај ка, а он за пам тио, 36 гра ма. Де ша ва ло 
му се, и то све че шће и са го ди на ма, да му ми сли вр лу да ју, у гла ви, са ме од се бе, од 
тач ке А до тач ке Б, а за пра во од тач ке А до тач ке А, од мај ке до су пру ге, ре ци мо, и на-
зад, од су пру ге до мај ке, по себ но. По гле дао је у су пру гу. Не ко ли ко ки шних ка пи па ло 
је на шо фер шајб ну. „Мо ја мај ка ни је има ла емо ци ја, ја сам као она“, ре као је зу ре ћи 
ис пред се бе. Дво у мио се, укљу чи ти бри са че или не. „Не лу пај“, ре кла је су пру га гле-
да ју ћи пра во кроз шо фер шајб ну, у да љи ну, у пут ко ји је кри ву дао, у ка пи ки ше ко је су 
се сли ва ле низ ста кло, у за њу не по сто је ћу бу дућ ност. Укљу чио је бри са че. „Мо же ли 
чо век се бе ви де ти не по сто је ћег, ка кав ће јед ном би ти?“ Су пру га га је по гле да ла. „Шта...“, 
ре кла је. Слег нуо је ра ме ни ма, осмех нуо се. Као што бри са чи не мо гу да за у ста ве ки шу, 
ни смех не мо же да ре ши про бле ме, али по ма же да се на ста ви пут. 
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Че сто би му, сва ких по ла го ди не, ре ци мо, у са свим нео че ки ва ним тре ну ци ма, са 
са свим оче ки ва ним обра зло же њи ма („Опет ми кроз гла ву про ла зи оно...“), и увек као 
да од ње га оче ку је не ки од го вор, ис при ча ла при чу о са ли ва те љу стра ве, ево и сад, 
по чи ње: „Знаш... го во ри ла сам ти о са ли ва те љу ко ји ле чи не рот ки ње“, ре кла би, ис ту-
рив ши, због не чег, бра ду: „Од ве де их у по ноћ на гро бље, па им на ре ди да се ски ну...“ 
Ту би га по гле да ла. „...и дâ им сва кој по др ве ног ко њи ћа да га за ја шу. Док оне та ко 
го ле ја шу, он по гро бљу ва ља бу ре пу но ка ме ња. Бу ди мр тве... да по мог ну не рот ки-
ња ма.“ При ча ју је због не че га уз бу ђи ва ла. Њу шио је сад не ку про ме ну. У вре ме кад 
се по тај но ра до вао ње ној ја ло во сти. До бри до ма ћин по нор. Ни је же лео да му де ца, 
уну ци и пра у ну ци по ста ну куп ци удоб них фо те ља, тр гов ци, пи ља ри или пред у зет ни-
ци. То не. Же лео је што да ље од љу ди, што да ље од се бе. У чун ко ји ву че ла буд, као 
Ло ен грин. У ка вез са ди вљим жи во ти ња ма, ако тре ба. Про шлост је ма гла, бу дућ ност 
пра зна ма ска, са да шњост не у хва тљи ва. М. ко ра ча по ва зду ху. Ва здух га об ли ку је. „И 
ме ни би, као и њој, по сле го ди на ћу та ња, без раз ло жно гру ну ле су зе“, на ста вио је М. 
сво ју при чу, во зе ћи пре ко свих гра до ва и свих са ли ва те ља, не окре ћу ћи се ка су во-
зач ком се ди шту. Он да је су пру га по но во про го во ри ла, ужа сну та, ре кла је, ње го вим 
не у кљу чи ва њем: у раз го вор, у од нос са њом, у чи тав ва си о ни жи вот, и го во ри ла – на-
ред них три де сет ми ну та. Же не днев но из го во ре два де сет хи ља да ре чи. О че му? Ни 
по сне гу ни по стри че ви ма. Ни по ба бу ни по све ту. Итд. 

Про шли су кроз цен тар гра да, на пе ри фе ри ји се ис кљу чи ли са глав ног пу та, сти гли 
до до ма за ста ре. Ту се, от при ли ке, за вр шио и су пру гин мо но лог о укљу чи ва њу и не-
у кљу чи ва њу. По ен ти ра ла је, на кра ју, из не ког раз ло га, и при чи цом о сво јој мај ци, 
ко ја се, са знав ши да јој је ћер ка са пет на ест го ди на из гу би ла не ви ност, ба ци ла на па-
тос и од му ке по че ла да гри зе те пих. И Мла ти муд је окон ча вао свој ток ми сли, као и 
увек, је ња ва њем, спла шња ва њем, се ћа њем на оца: Је сте се отац, у но ћи ства ра ња, 
тру дио да це лу ствар око про кре а ци је и осо би на по том ства про ме ни уз по моћ сво јих 
во до пли ва ча (ис по ста ви ће се: не знат но). Емо ци је код Мла ти му да ни су пре ла зи ле 36,5 
цел зи ју са. У ча су кад је ство рен, у из ну три ца ма, у та ми и стра сти но ћи, ни ко га, на рав-
но, ни за шта ни је пи тао. А ка ко би ико и пи тао об лик, кад об ли ка још не бе ше. А по го-
то во га ни ко ни је пи тао о ме сту и вре ме ну, о то ме где ће би ти ка та пул ти ран, да се 
зло па ти не ко ли ко де це ни ја пре не го што га пре о бли ку ју у ило ва чу. У по ре ђе њу с 
не по мич но шћу пре ег зи стен ци је, са мир ном та мом без из во ри шта, и са истим та квим 
вре ме ном без вре ме на, ко је ће про во ди ти по сле све га ово га, ег зи стен ци ја у ко јој је 
сад бив ство вао тра ја ла је исто ко ли ко и пу цањ пр сти ма. Али мо же ли не што на ста ти 
из ни че га, и опет се, по сле вре ме на бив ство ва ња – пре тво ри ти у ни шта? Ре че но је, а 
ако ни је, ево сад ће – ан ђео та ме нек бу де до но си лац све тло сти.

Су пру га је иза шла из ау та, за лу пи ла вра ти ма, па их по но во отво ри ла и са зад њег 
се ди шта узе ла кр ца ту пла стич ну ке су, мај чи но укоп но оде ло. Фрк ну ла је на Мла ти му-
да и про ко мен та ри са ла мај чи но по на ша ње. Да ју је јед ном, на по ро дич ном ску пу, пред 
сви ма, на зва ла по роч ном же ном. Ка да то бе ја ше? М. је зу рио у пре те ће зе ни це оне с 
ко јом је оби ла зио кру го ве око ча сне тр пе зе, у цр кви, бе ше не кад. Ле жа ли су у пе ћи ни 
јед но до дру гог, бо ко ва при љу бље них. „До ђи да те по љу бим“, ре кла је та да, а ле по та јој 
је би ла од дру гог све та. Кад му се чи ни ло да је же на пр ве зве зде. Ка ква ште та. По роч ном, 
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са мо за то што је он јед ном мај ци из ја вио да она, су пру га, во ли секс. „Ушао сам јој у крв“, 
ре као је та да мај ци, на мер но јој то пљу снуо у ли це. Сад је љу ти то ста вио ка пу, по ди гао 
на о ча ре на нос, краг ну уз врат (ду вао је ве тар) и кре нуо за су пру гом кроз парк, уском 
ста зом ка До му. Про шао је по ред по ли цај ца у там но пла вој уни фор ми, ру ке му на ле-
ђи ма а бра да ис ту ре на, пен дрек се кла ти на пред-на зад и луп ка о ко ле но. Са мо у ве ре-
ни ко рак. Је дан мо мак ве што је на тра ви жон гли рао с по мо ран џом уме сто с лоп том, 
док је де вој ка ста ја ла са стра не и по сма тра ла га. А ма ли шан с про вид ним уши ма уда-
рао је ша ком о дру гу клу пу, пла чу ћи из свег гла са. Ста за је за ви ла уле во. И Мла ти муд 
за њом. Не бо ви со ко, зе мља твр да. Увек је он пра тио ста зе и бо га зе, ма где во ди ле, са 
за но сом пи о ни ра. Ње го ва се во ља опре де љи ва ла спољ ним по бу да ма, бра зда ма ко је 
су га увла чи ле у се бе. Јед на де вој чи ца, срећ на у не зна њу, про ју ри ла је на ро ле ри ма у 
су прот ном прав цу, њи ште ћи по пут ждре бе та ко је пу но по чет нич ке сна ге хр ли у жи вот. 
Lil la flic ka. Ако па па гај уме да го во ри, не зна и да ми сли, хтео је да ка же, али ни је, гле-
да ју ћи у цр не ла ко ва не ци пе ле са шти кла ма сво је су пру ге, и ње не окру гла сте пе те, 
ко је су се пре ли ва ле на ле во и на де сно по пут же леа, љу ља ле се као са пи па ту ља стих 
ко ња. Би ла му је из др жљи ва та же на, коњ ски из др жљи ва: јед ном је се де ла за по ро-
дич ним руч ком, пре не го што се уда ла за ње га, и у та њи ру ис пред се бе угле да ла ду гу 
бе лу дла ку („Су па је ве ли ка го спо ђа...“, ко ко да ка ла је упра во мај ка). Али „ни је хте ла да 
се за ме ри“, об ја сни ла му је ка сни је, бу ду ћој све кр ви, по свој при ли ци вла сни ци дла ке, 
па је дла ку по је ла са су пом. „Да је чо век у исто вре ме и жи во ти ња, то сви ви де“, ре као 
је М. су пру зи, при шав ши вра ти ма До ма и ње ним пе та ма, ко је су се про пи ња ле сте пе-
ни ца ма. „Мо жда и ви ше жи во ти ња не го чо век.“ Или је то по ми слио. У по след њем 
тре нут ку за ме нио је па па га ја кра вом, не зна за што, и ре као: „Не ма ни ка кве раз ли ке 
из ме ђу те бе и кра ве, осим што ти ми слиш да умеш да раз ми шљаш.“ „Као ни из ме ђу 
те бе и зе ца“, ре кла је она не окре ћу ћи се, и ухва ти ла се за ква ку. Ипак су раз го ва ра ли. 
„Да“, ре као је М. „Али зец је у пред но сти. На гон му је ја чи.“ Дао му је био Бог же ну, да 
је из ву че из пуп ка, об мо та у пла во, и ис пљу не. Бе жи, зе ко! Же на је ман гал. Ужа ре ни 
угаљ. Вра ти ти по шиљ ку, уз по ру ку: „На ште ту је ду ше.“ „Мо жеш и да за у век за спиш!“, 
био је од го вор на ње го во ћу та ње. На ње гов го вор. Су пру га је за ко ра чи ла ка кан це ла-
ри ји управ ни ка. „Са мо још да иза бе рем ме сто. У кре ве ту, или на ли ва ди“, ре као је М., 
гле да ју ћи јој обра зе об ли ве не цр ве ни лом, за гла вље не усред ско ро па мо дрог ноћ ног 
не ба. 

Же не! Лу до се за љу бљу ју у аван ту ри сте, све док их се не до че па ју. Он да их уштро-
је, да ви ше не на пу шта ју ку ћу. Та кве су ми сли ко ла ле Мла ти му до вим мо згом, за ко ји 
се ка же да је ге не ра тор ми сли, док је ула зио у ста рач ки дом, по след њи пут. Он да и 
ова: Пра ва љу бав, не ста ла. Из гу би ла се не где из ме ђу брач ног кре ве та, ку хињ ског 
сто ла и ве-це шо ље, из гу би ла се по пут ка ме на ко ји је јед ног ле та са дна мо ра из ро нио 
за су пру гу, са мо да би га по сле не ко ли ко го ди на за вр ља чио на зад. „Не мо гу у исто 
вре ме и да те во лим и об љу бљу јем“, ре као је М. та да су пру зи, док су са оба ле по сма-
тра ли ка ко ка мен бр зо то не. „Се диш ми у гла ви на два раз ли чи та ме ста.“ Зу ри ла је у 
ње га. „Те шка сам гла ва, си во кљу се“, ре као је и то. И пао, као што љу бав ни ци па да ју. 
„Као што у исто вре ме не мо жеш да раз ми шљаш и да го во риш?“, ре кла је она. „Да“, 
ка зао је М., и за ко ра чио у мо ре. „Са ло ме!“, вик нуо је кад му је во да до шла до гу ше. Јер 
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мо ре му је са вла да ло ср це. Све тло сти је, опет, те ве че ри на оба ли би ва ло све ма ње. 
На не бу је, из над хо ри зон та, бле шта ла по ло ви на ме се че вог ко лу та, спрем на да се спу-
сти и од ру би му гла ву сво јим ср пом, да га ко нач но и јед ном за у век до крај чи. Да је 
са мо био за то спре ман.

Управ ник је се део за сто лом и ли стао па пи ре, ви де ло се, тек да би не што ра дио. 
Он да се ди гао, те а трал но на кло нио, ре као: „Хва ла за ваш ве ли ки до ла зак у на шу ма лу 
сре ди ну.“ На пра вио је па у зу, по ку ша ва ју ћи да уло ви ре ак ци је на сво је ре чи (ни је их 
би ло), па по ка зао на две при љу бље не фо те ље пре ко пу та сто ла. М. и су пру га су се ли. 
Јед на му ва се са сто ла по ди гла у ва здух, во до рав но по пут хе ли коп те ра, па ате ри ра ла 
на управ ни ков ру кав, и уми ри ла се. Пр во је би ло ре чи о сан ду ку. М. је са мо кли мао 
гла вом, би ло му је све јед но. Се тио се мај ке ка ко гле да не ки до ку мен тар ни филм, и 
ка же: „Ево, пра ве мр твач ки сан дук. За што се ви де са мо ру ке мај сто ра?“ Управ ник је 
по гле дао у Мла ти му да, ре као: „А да оку па мо по кој ни цу?“ Мла ти муд (по сле крат ког 
ћу та ња; ку па ње мр тва ца би ло му је мор бид но): „Је ли нео п ход но?“ Су пру га га је гур-
ну ла лак том. Управ ник: „За ви си. Ни је оба ве зно.“ М.: „Он да бо ље не.“ Управ ник: „Не 
ин си сти ра мо.“ М.: „Он да, до бро.“ Та ко су мо гли до суд њег да на. Пи та ња и од го во ри, 
ни шта не пи та ју и ни шта не од го ва ра ју. Он да се се тио ка ко му је мај ка по на вља ла, ве-
ро ват но да му то уту ви у гла ву: „Не ћеш ме још ду го ов де гле да ти... Не ћеш ме још ду го...“ 
Ов де, стре сао се са да М. Ов де је ви ше не ће гле да ти, али та мо... зна чи, та мо... Се тио се 
и ка да ју је по след њи пут ви део жи ву, кроз от шкри ну та вра та со бе у До му. Ле жа ла је 
на кре ве ту (у сва ко до ба, го во ри ла би му, спрем на је да за спи и ви ше се не про бу ди!) 
с ву не ним џем пе ром пре ба че ним пре ко но гу, зу ри ла у те ле ви зор ода кле је до пи ра ла 
му зи ка из ру ске се ри је, не пре ки ну ти вергл. Ушао је. „По гле дај овај свет“, ре кла је мај ка, 
не гле да ју ћи га. „Не ка ква ти ши на вла да. Све је пре вр ну то... на ми гу ју играч ке.“ 

Скло пио је ал бум с фо то гра фи ја ма. Не по кре ћи оно што ми ру је. Вра тио га на по-
ли цу. За бо ра ви ти про шлост, за бо ра ви ти шта је го во рио, за бо ра ви ти ко је био. То по-
го то во. Био сам та же на. Њен из да нак. Из зе мље ње не из ни као. Скли знуо низ бу ти не, 
у мла зу то пле кр ви. Свет. Ту ђе ру чер де. Иза шао је на трем, за па лио ци га ре ту. Пла мен 
као по жар у пу сти њи. У до бар час. Пре сек ми сли. Он да бла же на бес по сли ца. Че ка ње 
да ни шта не бу де ва жно. Ве тар је њи хао на гре да ма ока че не џа ко ве са ора си ма, ње-
го ву но во ро ђен чад. У да љи ни су бле ска ли по след њи пур пур ни обла ци, за сун цем, као 
Ле о ни ди, то ну ћи иза хо ри зон та. Пре по знао се у обла ци ма, у пур пу ру. Ње го во по ље 
ра да. Че као га је но ви дан. Кон стан та уме ре ност са по вре ме ним пре те ри ва њем. Уста-
ја ње у зо ру, да се по здра ви сун це. Ра но ле га ње, да ду хо ви мо гу да оба ве шта има ју, по 
но ћи. Ози да на оба ла. Шта се де ша ва ло у про сто ру обла ка? Мла зњак је ле тео не бом 
оста вља ју ћи тра го ве крил них мо то ра, пр во раз дво је не, а по том су се сто пи ли у је дан, 
па рас пр ши ли.

Он да је ви део се бе на гру ме ну зе мље, ка ко леб ди ви со ко на не бу. Пре ко гру ди му 
лен та. Гр че ви то се др жи са обе ру ке, ра ши ре не, за иви цу гру ме на, у стра ху да не пад-
не. Но ге ви се у ва зду ху. Ако пад не, раз би ће се. Тло као дно ису ше ног мо ра. Ви део је 
на јед ном бре жуљ ку жен ску при ли ку, па лац ви со ку, ко ја му је за ли чи ла, по прет ход ној 
схе ми, на мај ку, па он да на су пру гу. Же на је ко ра ча ла ли ва дом, рас пу ште не ко се, го лих 
гру ди, по ср ћу ћи, и с вре ме на на вре ме па да ла на ко ле на те гр ли ла не ка кве па ње ве, а 
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он да се при ди за ла и при зи ва ла... „сед му смрт“, та ко му се чи ни ло да чу је, да је спа си 
„са пу та сло бо де“. Ре чи су се ди за ле у не бе са, од зва ња ле: „Спа си ме са пу та сло бо де, 
спа си ме са пу та сло бо де...“ М. је остао да леб ди на гру ме ну зе мље све док се до ле, на 
зе мљи, ни је про чу ло за ње гов слу чај. Он да су Зе мља ни, сви за јед но, од лу чи ли да у 
сво јим ку ћа ма од вр ну сла ви не и во дом на пу не до ли ну. Во да се ди за ла, на до ла зи ла, 
та ла са ла. Ку ћи це су плу та ле по по вр ши ни. Већ је знао да ако се сад и пу сти, и пад не, 
не ће се раз би ти, тек угру ва ти у во ди. „Пу сти се!“, чу ли су се гла со ви од о здо. „Пу сти се!“, 
ви ка ли су љу ди из ку ћа, про ви ру ју ћи кроз про зо ре. „Е па то је то“, ре као је М. и пу стио 
се у пра зни ну, у оке ан ко ји га је по ро дио. „Ја сам те ро ди ла, ја знам све о те би“, чу ло 
се, и од зва ња ло му у гла ви, от по за ди из ау та, од о здо, из ду би на зе мље, са дна оке а на 
у ко ји је ура њао. Те сна жне жи во ти ње у жен ској ду ши, тре ба их кро ти ти, па при пи то-
мља ва ти, кро ти ти, па при пи то мља ва ти. Био сам и та же на. Или не што што то ме на ли чи. 
Оке ан.

М. не зна ка ко се ов де на шао и за што га зи зе мљу, за што ле ти не бом. Мо жеш да се 
бо риш, да бе жиш, да не ста неш. Мо жда. Или да се бе на пра виш чо ве ком. Он има пе де-
сет пет го ди на и се ди на пла вој та па ци ра ној сто ли ци. Је дан му шка рац, два-три ре да 
иза ње га, устао је и ре као: „Мо лим, мо лим ле по“, па, као, увре ђен, сео. Дру ги чо век је 
отво рио сва вра та и про зо ре и ду нуо је та ко јак ве тар да га је од нео. Ње га, Мла ти му да. 
А Са ло ме, она му је окре ну ла ле ђа, љу та због му ка кроз ко је је про шла у прет ход них 
по ла са та. По но во те а тар сен ки, при чи на. 

Ко за пи су је ре чи, ко ис цр та ва ко ра ке у вре ме ну пре ве ли ког ве тра? Хо ри зонт се 
за там нео, па за не мео, спре ман да от пе ва нај леп шу пе сму. Да ка же мо да је у исто вре-
ме М. био ту и ни је био ту. На во зач ком се ди шту, на хо ри зон ту, у до му за ста ре, на 
гру ме ну зе мље у ви си ни, на пла вој те а тар ској сто ли ци. Исто вре ме но уче сник и по-
сма трач. Не мо гу ћа си ту а ци ја. Бар пре ма фи зи ци. Из гр ла му је по те кло ви но. Знао је, 
он је ру ши град. Ре ка за бо ра ва. Ни је до шао да до не се мир. Опет, гра дио је чи та вог 
жи во та. Кон стру и сао. Сла гао јед но на дру го. Та ло жио. Сти зао до кал ци фи ко ва ња. То-
ли ко је вре ме на ту про вео. Био ту. Да је ту, ви де ло се по то ме што сад че ше соп стве-
но те ме, пр во јед ном ру ком, па дру гом, а да ни је ту..., па, јед но став но, ни је. Јед ном 
но гом ту, дру гом не. У ва зду ху је ње го ва др жа ва. Он, ко ји је из ја вљи вао да је јед но 
др во во лео ви ше не го чо ве ка. Он, ко ји је се бе на зи вао ре а ли стом ко га ре ал ност уз-
не ми ра ва. Зи до ви ко ји ма се при ми цао не пре ста но су се од ми ца ли. Пру жао је ру ке 
пре ма њи ма. Пру жао их. Ши рио пр сте. Тра жио. Че као др во де љу, ри ба ра, ћи ли ма ра. 
Гра дио но во не бо. Био спре ман. Оче ки вао да бар не ко кре не ка ње му. Ослу шки вао 
ма гич не гла со ве. О, зве здо Да ни цо! О, Све мо гу ћи! Сва ка ко да су и про ту ве при сти за ле 
са свих стра на. Обри си ли ца и ства ри, из ра на вље на та ма. М. се не кад по на шао као да 
ма те ри јал не ства ри не по сто је, по ку ша вао да про ђе кроз њих (спу шта ју ћи ру ку од но са 
ка сла ви ни, ре ци мо, уда рио би на дла ни цом у сла ви ну, или би, у про ла зу, ра ме ном ка чио 
зи до ве). Ум му се кре тао бр зи ном ко ју те ло ни је мо гло да пра ти (а ни је да му је ум био 
бог зна ка ко брз), па ли ан ђео је имао не ја ка кри ла. Би ло је бол но, згу сну ти свет је био ту. 
А озле де сву да, по го то во на до њим екс тре ми те ти ма. Али не ко га је не кад ипак др жао за 
ру ку, ме лем је био на до хват. Во лео је ње не очи од угља, ње не очи од уља, чвр ста чвор-
но ва та ко ле на. Он да и све што је бу ја ло ши ро ким по љем из ме ђу по бо де них за ста ви ца. 
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Ми ри се, рас цва те, пу пољ ке, жи ви цу, род ну зе мљу. Же не, по че ле пр во да бри ју бр ко-
ве, он да дла ке на ли сто ви ма, па кре ну ле да раш чи шћа ва ју па зу хо, да бри ју бу ти не и 
ме ђу нож је, на кра ју по се кле и ко су. Те ло без ијед не дла ке? Људ ске при че. Ко ли ко још 
да их се ис при ча? У не ком кут ку ва си о не, му шка рац љу би же ни не усне, де те си са мај-
чи ну си су, же на ме си на су шни хлеб, ман ти јаш у цр кви ци ма зво но, му шка рац у бе лом 
оде лу ве зу је ма шну пред огле да лом, де вој ка ула зи у так си да се срет не са љу бав ни ком, 
мај ка иде на гроб си на је дин ца. И оне за слу жу ју да се о њи ма не што ка же. Ре чи. За ову 
при чу је би ло по треб но пет хи ља да осам сто осам де сет три, исто оно ли ко ко ли ко је 
да на тре ба ло Ке оп су да са гра ди пи ра ми ду у Ги зи, или Хе бре ји ма ми ну та да, све гром-
ко ду ва ју ћи у тру бе, сру ше зи до ве Је ри хо на. (Про ве ри ти.) 

Осва ну ло је но во ју тро у нај бо љем мо гу ћем све ту (не и у нај бо љем од за ми сли вих), 
ко ји је исто вре ме но био и нај го ри мо гу ћи (не и нај го ри од за ми сли вих). Да не би под 
крај жи во та одр ве нио, М. је ре шио да од свог жи во та на пра ви... – жи вот. Ин те лек ту-
ал ном усред сре ђе но шћу и мо рал ном сте гом. Је дан ко рак да ље. Или два. Ме ња ти свет. 
Као што свет ево упра во сад ње га ме ња, то плим ве тром са за пад ног бр да. Ре зул тан та 
тих ли ни ја је жи вот (што из ми че). Ја ви те бо гу Па ну, ја ви те бо гу Са ва о ту, да си ђу с небе са 
и за ди ве се три јум фу сво јих си но ва. Ја ви ти и Твор цу ди ле ме, чо ве чуљ ку у фла нел ском 
оде лу. И сви ма ко ји по сма тра ју пред ста ву мра ва на бу њи шту (у те гли ме да, мра ви се 
ута па ју у оном што нај ви ше во ле). Из но ва да по диг ну све ти бич и по те ра ју на па шу све 
што га ми же. Јер ни је се на у чи ло. Бе ше ли то бич за же не? Сад мо гу да ка жем, сад Мла-
ти муд мо же да ка же, без бо ја зни од по вр шног фи ло зо фи ра ња: ди ћи ћу ру ке и мир но 
че ка ти да сун це иза ђе, мир но че ка ти да за ђе. У све ту без сми сла и ци ља, би ти тр ска и 
крик сло бо де! Ја, он, ти, ми. Све то си – ти. Ра дуј се: ово што ви диш, ово што чу јеш, 
ни је пра ви свет. Свет је ово при ви ду. Отво ри ла су му се вра та и он је ис ко ри стио при-
ли ку, ушао, узео оно што му је по ну ђе но, па иза шао, ис це љен. Не мо же се оста ти. 
Он да је ура дио ју тар ње ве жбе ис те за ња. Учи нио ко ри сно ста ром до бром те лу, по тан ко 
упо зна том, као ни ког и ни шта на све ту. Крв да про цу ња са о бра ћај ни ца ма, да ра ши ри 
хран љи ве са стој ке си сте мом, вра ти се ода кле је кре ну ла. Све оста ло, оно спо ља, из-
гле да ло је по пла вље но, и мре шка ло се, као да је пре ко це ле Зе мљи не ку гле не ко на-
ву као си ву пла стич ну ке су, и сад ће да је за тег не. Та кав је то био свет. Пру жи ру ку, 
пи пај пред со бом. Мор зе о ва сло ва. Оно што ће тек до ћи. Се ти се да си стар. Пти це у 
гор њим под руч ји ма пе ва ле су кан та те за но во ју тро. До бар знак за ста рог мом ка по пут 
Мла ти му да. Још увек му се ди зао на та кве ства ри. Још увек. Од ре ди те му ме сто за по-
чи нак. Ви, див ни бо го ви, што не ма ри те за љу де. За ство ре ња ко ја вас обо жа ва ју. И 
нај му дри ји чо век, у по ре ђе њу с ва ма, из ви си на и ни зи на, из гле да као мај мун, ка жу, и 
у му дро сти и у ле по ти и у све му оста лом. Или мо жда не ма ни ког с ким би се по ре ди ло. 
Као што ве ро ват но не ма ни ког ко би у ово на пи са но по ве ро вао. А исти на је. Да је из-
ми шље но. Што је до каз да је ствар но. Као што је ствар но (и из ми шље но) да на сли ци 
Ва ви лон ска ку ла, по ред свих ви те зо ва и дво ра на што сто је у бо га тим ха љи на ма на 
сте на ма око ку ле, око од мах хва та оног ти па што не што ни же, ис под њих, спу ште них 
га ћа чу чи и вр ши ну жду у по то ку. Итд.


