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ЈЕ САМ ЛИ ВАМ УОП ШТЕ ПРИ ЧАО О  
ТЕ РЕ НИ МА КО ЈЕ САМ ВО ЛЕО?

Пр ви су ве ро ват но би ли они ис пред згра де у ко јој сам од ра стао, где још жи во пам тим 
ка ко је мој отац за ку ца вао и пре не го што пре сву че уни фор му из Пи ца ха та – мој брат 
то по твр ђу је – и где сам обе ле жа вао ме ста (икс од фла стер-тра ке) да бих ве жбао за так-
ми че ње у шу ти ра њу, чи сте ћи ло па том снег с те ре на, на ко ји ма је, све јед но, Крејг по бе-
ђи вао. По не кад су на том те ре ну би ла два обру ча, по не кад је дан (кру пан кли нац мо же 
да по ло ми обруч, зна те? Ја сам био тај кру пан кли нац. Ко ви ше уоп ште зна шта је кру пан 
кли нац?), увек ис кри вљен, че сто је би ло ба ра, ве чи то је би ло сит них кра те ра у бе то ну 
чи је би де ли ће, ако се игра ло озбиљ но, не ко че сто по нео ку ћи у дла ну или ко ле ну.

А он да те ре ни – пре те ри ва ње, био је то кош – у др жав ној основ ној шко ли по ред 
те згра де (где су те рен и ко ше ве пот пу но рас ту ри ли круп ни кли ни ци), где су јед не 
но ћи до шла да игра ју два мом ка из Бри сто ла, а ја сам од и грао ве ро ват но нај бо љу 
шу тер ску пар ти ју у жи во ту. Игра ју ћи два на два, са че тр на ест го ди на, у мра ку ко ли ко 
се се ћам, имао сам ноћ ка кву ће Клеј Томп сон има ти три де сет го ди на ка сни је, а је ди-
ни све док тог под ви га био сам лич но ја. (Не ша лим се, пре не ко ли ко не де ља сам са њао 
јед ног од те дво ји це.) На том ко шу, та ко ђе, мој дру гар Крис и ја смо, пре о бра зив ши се 
из сво јих лу та ка у леп ти ре по мо ћу два LSD-а (сва ки), ска ка ли све док нам се, ку нем се, 
пр во руч ни згло бо ви, по том по длак ти це, а он да лак то ви ни су на шли из над обру ча. 
Ма ко га је бе – бра де су нам пре шле зар ђа ле обру че ве. Леп ти ри сто пље ни с Млеч ним 
пу тем, то смо би ли те но ћи. А и чи о пе.

И на рав но, они те ре ни код Те о ло шког ко ле џа Фи ла дел фи ја где смо се увла чи ли 
кроз ни кад за кљу ча на стра жња вра та. Ко не во ли за бра њен те рен с ко јег вас мо гу 
ис те ра ти? А још ако има пар кет и кров, и ме ка не обру че ве, бо го мој – и бо ље да ме 
ис те ра ју. А Де ла вер, за ро бљен у по плав ној рав ни ци из ме ђу пу та I–95 и По слов не ру-
те 1, иза Де ни ја и ау то-са ло на и би ли јар ни це и оног ме ста са сла до ле дом где сам 
јед ном мо жда и за пла као кад им је не ста ло чо ко ла де с пу те ром од ки ки ри ки ја (или је 
то би ла мо ја ма ма, ма да би за њу би ла тра ге ди ја ако не ма ва ни ле с пу те ром од ки ки-
ри ки ја), онај те рен с огром ним ме тал ним та бла ма ко је је ма то рац Џе ралд (мно го пре 
не го што се ко ри сти ла реч ма то рац, а Џе ралд је ве ро ват но био два де сет го ди на мла-
ђи не го што сам ја сад) мо гао да по го ди од та блу са сва ког ме ста на те ре ну. Уз звук 
сме штен не где из ме ђу тим па на и за лу пље них вра та. Био је то је дан од број них те ре на 
ко је сам во лео где сам бар не ко ли ко го ди на мо рао да пре кли њем за крат ку па у зу у 
игри (као што зна те, по част је ако се пар ти ја пре ки не због вас), јер сам по вра ћао јед-
ном или два пу та днев но из не раз ја шњи вог раз ло га, бар мо ји ма ко ји ма те ра пи ја ни је 
би ла бли ска ни ти су они би ли упу ће ни у те ме мен тал ног здра вља. Хо ћу да ка жем, то 
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по вра ћа ње је мо жда био из раз оног што би смо да нас мо жда на зва ли анк си о зност 
(или „жив ци“ у ста ра вре ме на), а што ће ми се у бли ској бу дућ но сти вра ти ти у ма ло 
ма ње ком пли ко ва ном об ли ку. Ми слим на анк си о зност, итд.

Елем, се ћам се ка ко ис тр ча вам с те ре на, с пр стом по диг ну тим увис ко ји го во ри 
„од мах се вра ћам!“, на ла зим ве ли ки пла тан да се на сло ним, на ги њем се, спре ман да 
из ба цим све из се бе. И се ћам се да је бар јед ном на том те ре ну Мајк до тр чао за мном 
и тр љао ме по ле ђи ма док сам бљу вао – са мо ма ло, ми слим да се се ћам ка ко ми је 
др жао ко вр џе да не упад ну у ме ша ви ну пи ле ћих шта пи ћа и пом фри та и сен дви ча с 
го ве ди ном и то пље ним си ром и гу ме них бом бо на и сла ног чип са с уку сом сир ће та 
(мој ћа ле је био кла са!), и ка ко ми тр ља ле ђа – то га се ствар но се ћам – док су сви дру-
ги на иви ци да по вра те или гле да ју у стра ну или шу ти ра ју на кош и пи та ју се ка ко ли 
ће у бу дућ но сти из гле да ти да по гле даш у те ле фон у ова квом тре нут ку или го во ре 
по жу ри чо ве че или је ли до бро? Мајк ми је др жао ко су и тр љао ле ђа док се не ис по вра-
ћам и до тр чим на зад на те рен где ме је ма ли бек про тив нич ке еки пе по сма трао ка ко 
ста јем у од бра ну пре не го што вик не ове ре на. (Мајк и ја смо пла ка ли над сво јим бур-
ге ри ма у Бур гер кин гу у Пен де лу кад ми је ре као да се се ли.)

И још да ље уз пут Ве те ран ски те ре ни, где су има ли ре флек то ре, а кад је ноћ би ла 
до бра, пар кинг је био то ли ко пун да се и су сед на по ља на пре тва ра ла у пар кинг. Где се 
игра ло то ли ко до бро да ни сам, кад сам јед ном сло мио нос ска чу ћи за лоп том – не чи-
ји ла кат ми је слу чај но оста вио по за ма шну квр гу с ле ве стра не не ка да шњег хр ба та 
но са; је сте ли се сви при пре ма ли за под ба ци ва ње уко па ва ју ћи пе ту у тло? Та ко је из-
гле да ло – мо гао сам да одем, па сам остао још два са та (и за хва љу ју ћи то ме про шао 
кроз ма ње при јат но на ме шта ње но са, о че му ћу не ком дру гом при ли ком). Се ћам се 
да је јед на од се ста ра Вил сон, из по ро ди це Вил сон (све ба ске та ши, чак и ке ва и ћа ле), 
не се ћам се ко ја, обе су има ле и шут и улаз, кад је ви де ла мој по ло мље ни нос, сло жи-
ла фа цу због ко је сам по ми слио о-о.

И пре ле па ста ра са ла где сам сту ди рао, уме сто ко је су из гра ди ли ру жну но ву. И 
пре ле па ста ра са ла где сам ишао на пост ди плом ске, уме сто ко је су из гра ди ли ру жну 
но ву (где сам се сро дио са сво јим бра том Па три ком, ко ји твр ди да ме је рас ту рио – 
опи су је то вр ло пре ци зно, што сва ки до бар ла жов зна да се ра ди ако же лиш да лаж 
бу де увер љи ва – док сам ву као кон тру ле вом ру ком, он је иш чач као лоп ту де сном и 
за ку цао уз окрет од три ста ше зде сет сте пе ни, се ћа се).

Уме сто свих пре ле пих ста рих те ре на из гра ди ли су но ва сра ња. Све до дат не са ле, 
сви те ре ни под над во жња ци ма, она ста за у Пит сбур гу у оној ве ли кој др жав ној шко ли 
ко ју су пре ме сти ли кад су ре но ви ра ли под ло гу у пре ле пој са ли на ко ле џу Кар лоу (бо-
же, на дам се да ни су упро па сти ли и ту са лу ре но ви ра њем). Ко ли ко се се ћам, та са ла 
је као ста кле на ба шта. Ко ли ко се се ћам, има ла је про зо ре и ни ше с ни ским по ли ца ма 
за књи ге и леј зи бе го ве и ду ге ја сту ке на ко ји ма се мо гло чи та ти или дре ма ти или ле жер-
но про те за ти док че каш да за и граш. Вр ло бла ги див ни уста ја ли ми рис са ле и тек сти ла. 
Рим ска фон та на с гр го ља вом во дом. Та са ла је, у мом се ћа њу, у ран гу гра ђе ви на Кри-
сто фе ра Алек сан де ра, је дан кроз је дан.

По ко ји те рен у Џер зи Си ти ју. Вајт Игл, то је био пра ви дра гуљ. Та мо ми је Те ри Дехeр 
уба цио је да на ест трој ки у фа цу, све док ми ор так ни је ре као: Чо ве че, не дај му да шу ти ра! 
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Па то је Те ри Дехeр! И онај на Де ве тој с ко јег смо мо ра ли да шу ти ра мо ср чу. И онај у 
Хо бо ке ну на углу ули ца Ва шинг тон и Парк, ре као бих. У ве ли ком пар ку, што је обич но 
до бро. Та да шњи хва тач Џа јент са је че сто до ла зио та мо. И онај у Харт фор ду, где су те-
ре ни би ли ма ло кит ња сти ји за мој укус, али до бро се игра ло, та ко ђе у ве ли ком пар ку. 
Јед ном, то ком гла сне рас пра ве око не ког сра ња ти па ко ра ци или фа ул, не ко је ре као: 
„Псст, ов де има бе ла ца.“ Као што Ду боа ма ње-ви ше ка же, бел ци је два че ка ју да ти 
ски ну обру че ве.

И то ли ко мно го те ре на у Фи ла дел фи ји. Па лум бо, од мах из над Сар ко неа, не ко ли ко 
бло ко ва од смо кве (опет ра сте!), где ме је она де вој чи ца ко ју ни сам по зна вао спа зи ла с 
дру гог кра ја са ле, за се ла иза ме не с не ка ко су ро вим че шљем (исти ни за во љу, ја сам 
до зво лио да се упе тља) и уве за ла ми ко су у нај леп ше пле те ни це ко је сам икад имао док 
сам гле дао пар ти ју пре на ше. И те рен Си гер, во ље ни Си гер, где ми слим да сам пр ви пут 
схва тио да је те рен ме сто па жње, да је ко шар ка ве жба ње па жње, не ка вр ста не пре ста-
ног ве жба ња на ла же ња ре ше ња – (што су ди ја увек сје бе; као и, то ли ко че сто, тре нер) – 
што је по ен та игре, зна те, да се на ђе ре ше ње. За јед но. То је под виг. То је ле по та. Кра так 
ме ђу соб ни по глед – не ка вр ста до ди ра – из ме ђу те бе и бе ка чи је име још не знаш. Цен-
тар, чи је име још не знаш, ви ди ваш по глед, по ди же се и пра ви ти блок у ле ђа да се 
отво риш за али уп. Де тен це ко је је на ба са ло на те рен бр зо скла ња кли нац ко ји че ка ред. 
Ти пу је про па ло ко ле но и тро ји ца од мах по ла жу ру ке на ње га. Лу па ње вра ти ма и ис те-
ри ва ње кли на ца из кре ве та на те рен. Де ље ње до не се не во де. Ма то рац ко ји од вла чи 
клин ку у стра ну, об ја шња ва јој ка ко да ко ри сти ру ке на по сту. Два ко сто лом ца у ре ке ту 
ко ја се до ди ру ју, на сла ња ју је дан на дру гог, др же се, док се во ди ду у у у у у у га рас пра ва 
о спор ном тра же њу не че га. Ај де да те ви дим ка ко пле шеш као Џа мал Кро форд, мо же? 
Не ка оста не лоп та код те бе до су тра, мо рам на по сао. Ма, узми је, чо ве че. Све океј? 
Је си до бро, дру же? Све у ре ду? Во лим те. Пре пун те рен ста је кад отац из во ди из игре 
си на и још јед ног де ча ка, ко ји су има ли крат ку чар ку – обо ји ца су ви ша од оца – да ре ше 
ствар. Че тр де сет два пу та је до та као ту де цу док су раз го ва ра ли. Они ње га се дам на ест 
пу та. До бар те рен – мо жда је то де фи ни ци ја до брог те ре на – да је ти при ли ку да бу деш 
све док ка та ло га, или ен ци кло пе ди је, ра зних не жно сти од ко јих је са чи њен.

Што ме до во ди до те ре на на ко јем сад играм, ма ло са мот ни јег ти па, али опет пре-
ле пог, ушу шка ног у јед ном кра ју не да ле ко од ма ле ка фе те ри је; у бли зи ни је игра ли ште, 
не ко ли ко из лет нич ких сто ло ва, чи ни ми се, као и би ци кли стич ка ста за што про ла зи 
по ред. Сло мље но ср це ми се опо ра ви ло кад су ски ну ли ко вид по лу ге с обру че ва пре 
не ко ли ко не де ља. Као и број ни са вр ше ни те ре ни, и овај је пре ма ли – ако се за тр чиш, 
мо жеш да пре ско чиш од јед не ли ни је за три по е на до дру ге – али чи ње ни ца да је пре-
ма ли чи ни га сим па тич ним, по ма ло не зах тев ним, по год ним за је дан на је дан по це лом 
те ре ну, два дри блин га и већ си у зо ни шу та. На јед ном кра ју је ме кан обруч, а на дру-
гом не по пу стљи ви дво стру ки обруч. Јед на стра на је на сун цу, а дру га у хла ду. Што 
по не кад зна чи јед на стра на има ба ре, а дру га не ма. На јед ној стра ни је иви ца те ре на 
од се че на та ко да мо жеш из вр ну ти зглоб, на дру гој глат ка као пу динг. (Ни шта у ве зи с 
тим те ре ном, сре ћан сам што мо гу да ка жем, ни је „глат ко као пу динг“.)

На ис тој стра ни се на ла зи ве ли ко пре ле по др во ко је је до вољ но ни ско да те од вра-
ти од трој ки из угла (ни је да бих икад шут нуо ијед ну) осим ако не шу ти раш без има ло 
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лу ка (што се не пре по ру чу је). Не ко ли ко ве ли ких ти хих бо ро ва у бли зи ни ша пу ће кад 
на пра виш до бар по тез. Или кад ти се лоп та од би је од но гу у дри блин гу. Под јед ним је 
јед но став на клу па. На јед ном кра ју те ре на лоп та од ла зи на игра ли ште, а ода тле на 
ули цу (што је згод но за бр зе сприн то ве док је ју риш), а с дру ге на по ко ше но по љан че. 
С јед не стра не се от ко тр ља ис под та ра бе у не чи је дво ри ште, с дру ге за вр ши у шу мар-
ку од ор ло вих кан џи, мла ди ца ју ди ног др ве та, оне ми ри сно кре ма сте пу за ви це ко ја 
се, ка ко сам упра во на у чио, зо ве кле ма тис, бр шља на и шти та сте да фи не, јед не од 
мо јих оми ље них бо би ча стих вр ста. Шти та сте да фи не су слат ке, на ро чи то ако оста ну 
ду го на гр му, и има ју је дан од нај леп ших цве то ва у цар ству. Ни сам хтео да ка жем цар-
ству. Је беш цар ство. Ми слио сам на све ту. Сре бр не тач ки це на све тло цр ве ном пло ду 
од ко јих су скри ве не у дрх та вом ли шћу.

Кад сам по след њи пут та мо играо, ни сам же лео да одем. Не ка ко ни сам мо гао да 
се на те рам. У гла ви сам у из ве сном сми слу пре кли њао при ја те ља, свог са и гра ча, ко ји 
ви ше ни је ту (без бри ге, жив је), да оста не мо, да раз ву че мо пар ти ју. Ај де, чо ве че. Још 
пет по е на укуп но и го то во. Сад још пет. До бро, два по се да по еки пи. Још два. Ај де. Да 
оста не мо ма ло ду же, шта ми слиш? Са мо да тр чи мо. На пред-на зад. Је су ти ко ле на у 
ре ду? Ло жа до бро? Зглоб? Ај де, не ка нас. Да шут не мо још ко ју. Тво ја лоп та. Не ко ли ко 
бо би ца. Кле ма тис на по ве тар цу. Узми ма ло во де од ме не. Ај де, мо ја лоп та. Не жу ри мо 
ниг де, је л’ та ко? Не мо ра мо да кре не мо уско ро? Да се спа ку је мо и оде мо, је ли? Ово 
је га рант нај леп ши те рен у це лој Ин ди ја ни. У це лој ју жној Ин ди ја ни. У ју жној Ин ди ја ни. 
Шти та ста да фи на и кле ма тис и обруч ме кан као куп ка. Да оста не мо још ма ло? Ов де? 
Не мо ра мо да кре не мо, је ли? Убр зо? Да ли мо ра мо, сад, да кре не мо? Је ли нам вре ме 
да кре не мо?

Не да нам је вре ме да кре не мо.

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


