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ПО ТРА ГА ЗА РАЗ У МЕ ВА ЊЕМ СВЕ ТА НА  
КО ШАР КА ШКОМ ТЕ РЕ НУ

Мо ји при ја те љи и ја смо се као по по зи ву оку пља ли на свим мо гу ћим ко шар ка шким 
те ре ни ма и он да смо са ти ма тр ча ли, та мо-ам о, под у ча ва ју ћи се бе ци ви ли за ци ји. Да нас 
то зву чи као кли ше, та по ми сао да смо из ме ђу два ко ша из на шли на чин да раз у ме мо 
свет, или бар да раз у ме мо се бе у све ту. Али је смо. Има не чег ма те ма тич ког у тој игри, 
не са мо у ме ха ни ци уба ци ва ња лоп те кроз обруч или у из во ђе њу пред ње про ме не; 
ипак, ме не је у њој при вла чио на чин на ко ји су се на ша те ла пре тва ра ла у чи сту енер-
ги ју, ин ту и тив но пред о се ћа ју ћи сва ки по крет ко ји се од ви ја дуж два де сет осам ме та-
ра те ре на. 

Све је то са мо на чин да ка жем ка ко сам се у дру гом раз ре ду за љу био у спорт ко ји 
ме је стал но из но ва ло мио, не по гре ши во. Та ко ђе ми је улио ве ру – све у мом жи во ту 
мо гло је да се про ме ни кад ка жем: Ове ре на. 

На бе тон ском те ре ну смо се би опра шта ли ства ри ка кве ка сни је ни смо мо гли, кад 
су нам се го ди не и ни во уме ћа про ме ни ли та ко да ба скет ви ше ни је мо гао би ти цен тар 
на шег по сто ја ња. Би ли смо клин ци. Ишли смо у Основ ну шко лу „Ви ли јам Бинс“, на зва-
ну по чо ве ку ко ји ни је на пи сао аме рич ку хим ну, али је био њен ка та ли за тор. Др Ви-
ли јам Бинс је био углед ни ле кар у Апер Марл бо роу, ме сту где мо ја по ро ди ца да нас 
жи ви и где би, да су оно мад жи ве ли, би ли ро бо ви.

Исто ри ја ка же да су др Бин са то ком Ра та из 1812. за ро би ли бри тан ски вој ни ци и 
др жа ли га на бро ду HMS То нант. Фран сис Скот Ки, пе сник и адво кат ко ји је на по слет ку 
на пи сао аме рич ку хим ну, оти шао је на то бри тан ско пло ви ло са за дат ком да из ба ви 
др Бин са. Да су нас учи ли исто ри ју у основ ној шко ли, ре кли би нам да је наш име њак 
био до вољ но ва жан да пред сед ник Џејмс Ме ди сон одо бри ми си ју ње го вог осло ба ђа ња.

Има ли су јед но ста ван план, да од бри тан ских вој ни ка узму пи сма у ко ји ма ће они 
опи са ти ка ко се др Бинс ле по оп хо дио пре ма њи ма кад их је за ро био. Пи сма су упа-
ли ла. Бин са су осло бо ди ли, а док су се вра ћа ли ку ћи, пут ни ци су све до чи ли бри тан ском 
на па ду на Бал ти мор с бро да у бли зи ни Форт Мак хен ри ја. Ки о ва пе сма опи су је тај 
на пад и уком по но ва на је у ме ло ди ју по пу лар не ка фан ске пе сме „За Ана кре он та на 
не бе си ма“, не сум њи во за то што су адво ка ти ма у то до ба баш као и да нас би ла дра га 
же сто ка пи ћа.1

Кад смо би ли уче ни ци у Ви ли ја му Бин су, исто ри ју нам ни су уту вљи ва ли у гла ву и 
ни је дан на став ник нам ни је об ја снио шта зна чи би ти спа сен и би ти све док. Али ђа во 

1 Спо ме ну та пе сма (у ори ги на лу: „To Anac reon in He a ven“) би ла је зва нич на хим на Ана кре онт ског 
дру штва, удру же ња му зи ча ра ама те ра пре те жно из ре до ва адво ка та, ле ка ра и дру гих ви ђе ни јих 
за ни ма ња, осно ва ног у дру гој по ло ви ни 18. ве ка у Лон до ну. (Прим. прев.)
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да ме но си ако нам то ко шар ка шки те рен ни је уту вио у гла ву – шта зна чи би ти спа сен 
и би ти све док – по не кад исто вре ме но, али увек је обруч и сплет ла на ца ока чен на 
ње га био оно што нас је оку пља ло.

У то вре ме смо са ми се бе на у чи ли шта зна чи ре ша ва ти, шта зна чи ста ти и он да 
вик ну ти „Сле де ћи“ – јер у ба ске та шком го во ру, ни кад ни шта ни је го то во. Од по е на до 
по е на ни ти од пар ти је до пар ти је. Би ли смо са ми та мо, пре пу ште ни се би да учи мо 
се бе – а да нас по сто ји са мо се ћа ње ка ко смо раз у ме ли пра ви ла. Мо жда смо их на чи-
сто из ми сли ли – ду плу, ко ра ке, иде ју до да ва ња о тло и утр ча ва ња иза ле ђа.

По че ло је ра но, у дру гом раз ре ду. Мој на став ник, је ди ни ког сам икад имао чи јег 
се име на не се ћам, те рао нас је да иде мо у школ ску би бли о те ку јед ном не дељ но. На-
ша школ ска би бли о те ка би ла је ве ћа од сва ке про сто ри је у згра ди, из у зев са ле и кан-
ти не. У ње ном пред њем де лу ста ја ло је по сто ље ве ће од ме не и на ње му књи га та ко-
ђе ве ћа од ме не. Ком пле тан реч ник. Ми слио сам да ком пле тан зна чи у ком пле ту с 
не чим, на при мер, с не чим што ће те од ве сти да ле ко од ствар но сти. А књи га је би ла 
то ли ко ве ли ка да је то има ло сми сла – ње на за ма шност и те жи на не ве ро ват не, су ге-
ри шу ћи да за и ста са др жи све ре чи. Ли стао сам ту књи гу чи сто да бих от крио шта не 
умем да из го во рим.

У тој би бли о те ци то ли ко ме је још са мо при вла чи ла збир ка спорт ских ен ци кло пе-
ди ја, то мо ва у ко ји ма су спор ти сти би ли раз вр ста ни по пре зи ме ну и ко ји су ме упу ти-
ли у де це ни је игре пре мог ро ђе ња. Те го ди не је ве ли ки од мор при па дао ко шар ци. На 
на шем игра ли шту би ла су два це ла те ре на, с мре жи ца ма од ла на ца и без ли ни је за три 
по е на. Бе тон је био ис пу цао, што ће у бу дућ но сти мно ги од нас по ри ца ти. Али бу дућ-
ност је тад би ла ве о ма да ле ко. А те ен ци кло пе ди је су би ле пра во бла го, и баш та мо у 
том тре нут ку и на њи хо вим стра ни ца ма са че као ме је Ерл Мон ро.

Ерл Мон ро је имао на дим ке ко ји су слу ти ли не до ку чи вост: Би сер, Цр на Ма ги ја, 
Цр ни Исус. Уба цио је пе де сет шест по е на на јед ној утак ми ци у пр вој се зо ни. Не ки 
без и ме ни пи сац, ау тор од ред ни ца у ен ци кло пе ди ји, у том крат ком па су су ко ји сам 
пр во про чи тао, као да је из у зет но ужи вао у опи си ва њу Мон ро о вих ро лин га и са кри-
ва ња дри блин га. Је дан по тез, по ла га ње у ко јем пру жиш лоп ту од брам бе ном игра чу, 
а он да је спу стиш на ко ле но, као да му ну диш да је до дир не, а он да је по но во по диг неш 
и по ло жиш од та блу у кош, то ли ко је до бро опи сао да сам су тра дан иза шао на те рен 
с том тај ном.

То је по стао мој по тез. Мо ја вер зи ја Би се ра под ра зу ме ва ла је да ме би ра ју у еки пу 
као пр вог или дру гог до кра ја го ди не. Ни је би ло ва жно што ве ћи на нас не мо же да 
кон ти ну и ра но из но си лоп ту до обру ча. По ста ја ли смо не што, а ја сам не све сно от крио 
ка ко ти књи ге мо гу по да ри ти фи зич ки је зик и раз от кри ти свет.

Пре не го што смо за и ста уме ли да игра мо, сви смо на у чи ли ка ко да са ња мо, па смо 
сва ко днев но из но ва про на ла зи ли се бе. По што је био ма њи од нас оста лих, Кеј леб је 
на у чио по ла же „из ко ра ка“, пре не го што се то та ко зва ло. Џа ма рио је ис па љи вао шу-
те ве с обо да на ше ма ште. А ја сам из оних ен ци кло пе ди ја на у чио да се кре ћем, ка ко 
сам ми слио, с гра ци о зно шћу Ер ла Мон роа.

Сва ко од нас је до дао по не што сво је ха о су са чи ње ном од те ла што су ле те ла и ска-
ка ла дуж от при ли ке два де сет осам ме та ра бе то на, и упор но смо до ла зи ли и вра ћа ли 
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се све док се то што смо до но си ли на те рен ни је пре тво ри ло у по ре дак. Се ћам се ка ко 
је Бу ги, за јед но с клин цем с ко јим је ве чи то играо, би ли су по пут бра ће, до нео пик енд 
рол на те рен као да су га они из ми сли ли. И се ћам се Пла во о ког Кла рен са, чи ји је на-
ди мак по ти цао од нео бич ног кон тра ста бо је ње го вих очи ју од мо дро цр не пу ти, ко ји 
нас је све под се ћао: ми сте ри ја је за ’е ба на ствар.

Кла ренс и ја смо се јед ном по ту кли на те ре ну. Искре но, ни сам био пла шљив кад 
сам са мо мо рао да на ђем пут до ко ша или укра дем лоп ту, али кад сам мо рао да је 
оста вим и уде лим удар це уме сто аси стен ци ја, уми рао сам од стра ха. На пра вио сам 
био пре јак фа ул на Пла во о ком, а он је за мах нуо пе сни цом на ме не што сам, ка ко ми 
се ћа ње ка же, ески ви рао. За си гур но се са мо се ћам да смо на ста ви ли да игра мо. Увек 
смо на ста вља ли да игра мо. Игра је, чак и тад, већ би ла су ви ше ва жна да би је пре ки-
ну ла јед на ту ча. 

Све се то до га ђа ло пре не го што сам на пу нио два на ест го ди на. Пре не го што су 
на ша те ла ис пу сти ла воњ пу бер те та. Та мо смо би ли де ча ци, ко ји су че ка ли да их про-
гла се вред ним. Тад сам пр ви пут раз у мео шта зна чи би ти сло бо дан – без об зир но се 
пре пу сти ти мо гућ но сти да по ста неш осо ба ко ја је ва жна, ма кар са мо у јед ној пар ти ји. 
По ре дак ко ји смо на пра ви ли од ко шар ке је по тра јао, па су са ти на те ре ну уско ро по-
при ми ли ве ће зна че ње од пу ког звец ка ња ла на ца по сле по го ђе ног скок-шу та. 

Би ло је то у окру гу Принс Џорџ, ко ји ни је Ме ка ни јед ног спор та. Али има ли смо 
бе тон и увек смо би ли на ње му. Ба ске та ли смо на те ре ни ма или на гај ба ма ока че ним 
на сте пе ни шта, где год. По сто ја ли смо ми, лоп та, ули ца и игра над му дри ва ња.

Да би био до бар, ствар но до бар, мо рао си ре ћи чо ве ку ко ји те чу ва ка кав ћеш по-
тез из ве сти и он да га и ура ди ти, што ће ре ћи упра во на те ре ну сам се на у чио вр ли ни 
искре но сти. Би ло на пар ке ту би ло на бе то ну, ни јед на лаж ни је мо гла тра ја ти ду же од 
вре ме на по треб ног за пред њу про ме ну и дво ко рак ка стр пљи вом ко шу. 

Бе тон је био сво је вр сна де мо кра ти ја – те ри то ри ја ко ја је при па да ла на ма. Ни је 
би ло ро ди те ља, ни је би ло на став ни ка, ни је би ло ста ри јих де ча ка да дик ти ра ју лек ци-
је ко је смо са вла да ли. На ла зи ли смо уто чи ше у оном што је ули ва ло стра хо по што ва ње: 
ле по ти па са од тло са и гра чу ко ји утр ча ва, скок-шу ту од ко јег лан ци од је ку ју као ле лек 
усне хар мо ни ке.

Не ко вре ме сам бе жао од исти не у све му то ме – нај ве ћи део мог да на шњег ка рак-
те ра по те као је из зна ча ја успе шне про ме не кроз но ге у пу ном тр ку у кон тра на па ду и 
до да ва ња иза ле ђа са и гра чу ко ји се спу шта ка ко шу. Увек смо би ли та мо и учи ли се, 
са ми али за јед но, не увек са вр шен ству али увек ле по ти.

Мо жда је це ла по ен та на шег бо рав ка та мо би ла у то ме да мо же мо ре ћи да смо 
би ли та мо. И да има мо ко ме то да ка же мо – јед ни дру ги ма. Та мо је би ло ме сто ко је нам 
је зна чи ло. Из пер спек ти ве дав ног вре ме на, ако су на ше бу дућ но сти до но си ле не ке 
пред сто је ће ка та стро фе (а је су их до не ле), не ко се мо жда и мо гао се ти ти да пи ше о 
тим скок-шу те ви ма ко је смо си па ли с вр хо ва пр сти ју. Бу ду ћи да ни ко ни шта ни је за-
пи сао о њи ма, окре ће мо се дру гој нај бо љој оп ци ји – се ћа мо се јед ни за дру ге, да смо 
си па ли те шу те ве, и да то и да ље ра ди мо.

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић)


