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О’КЕР
На јах ти је би ло ле по. Прет по ста вљам. Ја сам био у дру штву кра ба, по ред ле ша 

не ког ми гран та, на дну. Ли чио сам на мр твог га ле ба. Не знам ка ко сам пао на дно, а 
још ми је ве ћа не по зна ни ца то због че га сам ми слио да ми ту ни је ме сто. Кад сам (као) 
из ро нио, ви део сам ве се лу ску пи ну не ких др ка џи ја ко ја је пе ва ла пе сме Бу ла та Оку-
џа ве. Би ло је над ре ал но, ско ро као про је кат ки се ље ња ку пу са. Или не ки дру ги пер-
фор манс. Схва тио сам у том тре нут ку да сам не ка кво би ће и да имам по тре бе, ре ци мо, 
по тре бу да се тор њам одан де и да се осу шим. А он да да оњу шим кост. Кад сам се 
осу шио, осе тио сам и по тре бу да пи шем. Ка ква глу пост. Пи са ти о све ту не пи сме них. 
У све ту не пи сме них. Он да ми на па мет па де онај ре во лу ци о нар ис под ги љо ти не што 
је као ман тру по на вљао: „Ћу ти, мо же го ре.“ Чак и кад му је ги љо ти на од се кла гла ву 
са мо то је по на вљао. Из кор пе.

* * *

Је сен је ле па и злат на. Чу је се бо го у год на те сте ра и ми ри ше на ај вар. Већ сам опи-
сао за кла ну ко ко шку, али она не мо ра да им пли ци ра не ка кво ожде ра ва ње у тек сту, 
ко ји већ па ти од аго ра фо би је и кла у стро фо би је, сад, ка ко се узме. Ре ци мо да сам осе-
тио још јед ну по тре бу. По тре бу да се с до ла ском је се ни и хлад но ће, ко је не мо ра ме-
та фо рич но при зи ва ти глад, опи ше не ка кр ва ва ка сап ни ца и глад на ру ља.

* * *

У раз го во ру с исто ми шље ни ком (овај свет је нај го ри од свих све то ва) че сто се може 
до ћи и до не при јат не исти не о са мом се би. Ре ци мо, исто ми шље ник вам ка же, док вам 
вра ћа Се ли но ву књи гу, ка ко је је сен ле па и ме лан хо лич на и ви док то го во ри, она ко 
ме лан хо лич но, док си па те ка фу у шо љу исто ми шље ни ка, за гле да ни у по жу те ло ли шће 
пред тро шном си вом ку ћом у ко јој жи ви те, не хо ти це ис пе че те исто ми шље ни ко ву 
ша ку вре лом теч но шћу. Он да се ду го и не у спе шно из ви ња ва те, ста вља те маст и за во је, 
пре ви ја те му ша ку пре не го што ис пра ти те истог тог исто ми шље ни ка, ко ји се у вре-
ме ну пре о бра тио у не ког дру гог. Нор мал но, и ви би сте та ко да сте на ње го вом ме сту. 

* * *

Умет ност ни је за сва ко га. Као ни пат ња. Мо ра се па ти ти до сто јан стве но, као што 
се и умет но сти мо ра при сту па ти опре зно. Ни је му дро ако се умет ник ше та по сим су, 
ни ти ако, му чен не са ни цом, из ла зи но ћу да пу ши и гле да у зве зде. Јед ном се умет ни-
ку Ма сков са те лит при ка зао у по ла но ћи, па су по че ле да га му че гла во бо ље и да му 
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се при ка зу ју го ле кон цеп ту ал не умет ни це на ме тли. Он да је тај умет ник, ина че од ли чан 
цр тач, пао у де пре си ју и пре стао да сли ка. По том је по чео да се дро ги ра. А он да је 
са мо упао у вре мен ски пор тал и не стао. Као Ма ри ја Ор шић. Не до ста је ми тај умет ник, 
мо рам да при знам. Би ли смо исто ми шље ни ци.

* * *

Про ле ће ви ше не по сто ји, осим у хро ни ка ма с по чет ка ве ка. Љу ди су не кад опи си-
ва ли при ро ду, пи са ли о љу ба ви, има ли ду шу. Да нас ни ко ви ше не опи су је ни шта сем 
те ско бе, а она на ра ста, као те сто, из би ја из ван гле, не мо же да се за у ста ви. Ево, и ја сам 
по чео да пра вим ма ле по га че те ско бе. Сва ког ју тра бих мо гао да про из ве дем то ли ко 
те ско бе да на хра ним је дан раз ред де це.

* * *

Не зна ње ра ђа страх. То је исти на. Али ни сам упла шен. Ра ван сам и ис це ђен. При-
ме ћу јем ка ко ми ли сто ви ме ња ју бо ју. Чу јем му зи ку са спла во ва, чу ју се по том пи ја ни 
гла со ви. Слу тим да је мо жда Шу ма но вић све то већ на сли као. Ако је сте, уско ро ћу 
по но во про ме ни ти бо ју. Што не мо ра да бу де ло ше. Тран сге не за у бе лом.

* * *

Ипак је до шло про ле ће. Кља ка во про ле ће, у скла ду са ста ти сти ком, анам не зом, 
мор бид ним при ло зи ма но ве нор мал но сти. Љу ди би хте ли да се вра те се би, да оду из 
се бе, да вас кр сну на пла ни ни, али то је не мо гу ће, сад кад су за у век по бе гли од се бе. 
Ипак, из њи хо вих лар ви из ла зе ви си ба бе. И то је ле по, та ма ги ја жи во та чи ју тај ну ни-
смо спрем ни да от кри је мо. Па да ми на па мет ху мус, гно ји во по треб но да се из зе мље 
про мо ли но ви цвет. Пе чур ка. Се кво ја. Би ло шта.

* * *

Пи там се ко ће ово да чи та, сад кад смо оста ли са мо с не пи сме ним бор ци ма за 
бо љу бу дућ ност сле пих ми ше ва. Сле пи ми ше ви, окре ну ти на о пач ке, у хи бер на ци ји, 
то смо ми. Удоб не пе ћи не успа ва ног ра зу ма. Као код Лав краф та. Лет у пра зно.

* * *

О’Ма ли ми до да је ко ску и ја за ма ху јем, ди вље за ма ху јем све док не смр вим цр ни 
мо но лит. На ње му је ди ги тал ни чи тач са де сет за по ве сти. Пи там се, у маг но ве њу, ко је 
то за пи сао и че му ово слу жи. Ни шта људ ски род ни је на у чио за две ти су ће и фр таљ 
го ди на. Се рум про тив бе сни ла ни је из ми шљен, Па сте ра су из ми сли ли рад ни ци УД БЕ. 
Мо но лит нам је под мет нут, за по ве сти се не по шту ју. Ја сам не ка жи вуљ ка ко ја је на-
ста ла укр шта њем Џој са и гу се ни це. О’Кер. Не знам ка ко ће се ово за вр ши ти, али осе ћам 
да је на кра ју ове ру пе не што са оштрим из бо чи на ма. Не што не у доб но.


