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ОБ НА ВЉА ЊЕ
Јед на ви ју га ва тра ка бе ли ча сте све тло сти ис кр сну усред шум ског зе ле ни ла и не-

ста де, шмуг нув ши у мрач ну ду би ну шу ме. Тра ја ло је де лић се кун де, али до вољ но да 
из птич је пер спек ти ве у њој пре по зна мо жен ску си лу е ту. И док се ле ти ли ца с ту ри-
сти ма ла га но спу шта кроз ме ка но пла вет ни ло, ома мље на ми сао кре ће да ље, са оп-
шта ва ју ћи да је у та јан стве ној де вој ци пре по зна ла ни ког дру гог не го Де ме тру. Да је 
ухо ди мо ма ло... Ио на ко су на ши глав ни ју на ци, Ире на и Ми хај ло, тре нут но од ма ле 
ли те рар не ко ри сти – упра во су ве за ли по ја се ве, јер се ави он при пре ма да сле ти. Би ће 
ме ста и за њих, по ла ко. Да са да ви ди мо ку да је од ле пр ша ла Де ме тра. Шта ра ди у овој 
крит ској шу ми? Да ли тра жи хлад? Али, не ве ру је мо да су бо го ви осе тљи ви на вре мен-
ске усло ве. Не што дру го је на у ми ла. Не ви ди мо јој ли це, али по гра цил ном, по но си том 
хо ду, за кљу чу је мо да је ле па. На се би има ха љи ну од бе лог плат на ко ја от кри ва вит ке 
гле жње ве, ко са је ду га, све тло сме ђа. На рав но да је бо са, шта ће бо ги ња ма обу ћа, шти-
кле, та кве глу по сти. Хо да ско ро леб де ћи, ми лу ју ћи тра ву сво јим бо жан ским сто па ли-
ма, исти на, мал чи це за пр ља ним. Ни то нам не про ми че. До ду ше, не би тре ба ло да се 
су ви ше за др жа ва мо на де та љи ма, јер је оста ло све га не ко ли ко ми ну та до сле та ња. 
Сад бо ги ња сти же до кра ја шу ме и тек по што иза ђе на јед ну бо га то осун ча ну ли ва ду, 
спа зи смо да у ру ци др жи ко ша ру с кла со ви ма жи та и не ким цве ћем. Из гле да да је 
нар цис. Да, то је нар цис. На де се так ме та ра од ње је си лу е та му шкар ца. Још ко ји ко рак 
на пред и све ће по ста ти кри стал но ја сно. Смрт ник Ја си он, зго дан и леп, за чи ји су се 
тен за јед но по бри ну ли мо ре и сун це, сто ји и че ка. Шта че ка тај ле пи мла дић на „три 
пу та по о ра ној њи ви“? Зар не ма па мет ни ја по сла, рад ни је дан? На рав но, че ка тре ну так 
за ра ђа ње ми та. У овом ча су их тре ба оста ви ти са ме, до вољ но је за ми сли ти кор пу 
спу ште ну на тло „три пу та по о ра не њи ве“, за ми сли ти и цве то ве нар ци са ко ји ра до зна-
ло про ви ру ју пре ко иви це кор пе, гу ра ју ћи се ме ђу рав но ду шним кла со ви ма жи та, 
оша му ће ним од сун ца. Они ни шта не при ме ћу ју, али нар цис, тај ће све ви де ти и чу ти: 
ха љи на за диг ну та све до стру ка, но ге са ви је не у ко ле ни ма, ши ро ко раз мак ну те, пор-
це лан ски бе ла бо жан ска ко ле на ца кле се на сун цу, слат ке љу бав не ре чи и уз да си, и 
оста ли без о бра злу ци. И, ето, на ма, све ту, из Де ме три не утро бе опло ђе не се ме ном 
згод ног смрт ни ка на „три пу та по о ра ној њи ви“ – ни ког дру гог не го Плу та. Не ће про ћи 
мно го вре ме на и свет ће га за во ле ти и обо жа ва ти, а је дан Ари сто фа нов лик, удво рич-
ки ће му ре ћи: „Све због те бе де ша ва се на овом све ту. Због те бе су све ве шти не што 
је из на шао људ ски ум. Те бе се још ни ко за си тио ни је.“ 

Док смо ми ухо ди ли Де ме тру... А ко смо то ми? Ко сам ја?, пи та ће се не ко, с пу ним 
пра вом. Ја сам Дух при че. Та ко је би ло и би ће док год је све та. У све што се љу ди ма 
до га ђа утка на је јед на за јед нич ка жуд ња – да то бу де ис при ча но. Са мо што су не ки 
ду хо ви ле њи да при по ве да ју и све до че, и та квих је нај ви ше, а не ки то во ле и ле по им 
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иде. Има и оних бр бљи вих и до сад них ко ји сво јом при чом упро па сте до га ђај. Та кви 
бо ље да ћу те. Али, до ста о ме ни, ина че би ме не ко, с пра вом, мо гао свр ста ти баш у ту 
тре ћу ка те го ри ју. 

Шта ра де на ши ју на ци док ми шпи ју ни ра мо Де ме тру? Ми хај ло се ме шко љи у се ди-
шту, по сле дре ме жа, а Ире на је за гле да на у ду гу ља сто пар че коп на, спу ште но на ши-
ро ку, сјај но пла ву мор ску тац ну, ко ја по ста је све бли жа, и све ја че бле шти под све же 
уми ве ним сун цем – тек из ро ни лом из во де, на из глед пот пу но не ви ним, као да ни ка да 
ни ко ме ни је на шко ди ло. А да ли је баш та ко? Зар то ни је и Ика ро во сун це? Да га по-
тра жи мо у оном ла ви рин ту? Не, не ма мо вре ме на.

Да ли љу ди ка да уђу у уло ге ту ри ста по ста ју по себ на људ ска вр ста?, пи та се Ире на 
док са сво јим му жем у згра ди ае ро дро ма че ка пр тљаг, пре ле ћу ћи по гле дом пре ко 
мно штва људ ских фи гу ра, очи ју упр тих у по крет ну тра ку. Па жњу јој од вла чи де вој чи ца 
у жу тој ха љи ни ци ко ја по ку ша ва да ис трг не ру ку из мај чи не, што ће и ус пе ти на крат-
ко, те на ста је љуп ка сце на јур ња ве око ко ло не при сти жу ћих ко фе ра. Ето, ту ри сти тек 
сле те ли, још се ни су ни рас па ко ва ли, а већ има ју свој на ступ. 

Пр тљаг је сти гао, Ире на и Ми хај ло су са да у ау то бу су ко ји ће их од ве сти до хо те ла, 
те ће их на ре дих по ла са та на по за ди ни од све жег пла вет ни ла мо ра и не ба, по здра-
вља ти ма сли ња ци, пла та ни, чем пре си, али и ле пе а отров не бу ген ви ли је, и чи та ва 
пле ме на как ту са. То са мо зна чи да има мо вре ме на да и са ми још ма ло раз ра ди мо 
Ире ни ну ми сао о ту ри сти ма, на ста лу у згра ди ае ро дро ма. Да ли се за и ста пут ни ци 
пре о бра жа ва ју у по себ не ен ти те те већ док ву ку ко фе ре ка сво јим од ре ди шти ма, ра-
до сни што су сти гли, спрем ни за хај ку – да чу ла на хва та ју што ви ше то га? Мо ра да су 
сви ма сим па тич ни, ме шта ни ма по го то ву, на кра ју кра је ва, они од њих жи ве. Мо гло би 
се оче ки ва ти и да по не ки ме шта нин на ули ци при ђе озно је ном, тек при сти глом ту ри сти 
с ко фе ром за пе та ма, по ми лу је га по гла ви, мо жда и ушти не за образ, ка же му ко ју то плу 
реч до бро до шли це, пи та да ли тре ба по моћ, зна ли ње го ва слат ка ту ри стич ка гла ви ца 
ку да се упу ти ла? Да ни је мо жда гла дан, же дан? Ту ри ста као за шти ће на вр ста. Та ко је. 
Ту ри ста као би ће ко ме је све до зво ље но и ко ме је све под ре ђе но. Јер ту ри ста је по кре-
тач при вре де, ак це ле ра тор бру то дру штве ног про из во да, зар је то ма ла ствар? Што 
ви ше ту ри ста, то ви ше под стре ки ва ча раз во ја, што бр же ву ку ко фе ре, пре ће сти ћи до 
ци ља, пре ће по че ти да тро ше сво је нов чи ће ко ји ће се пре бро ја ва ти у не кој хла до ви тој 
про сто ри ји с ви со ким пла фо ном – ко ли ко ко ме. И др жа ва и ло кал ни ста нов ни ци тр ља-
ју ру ке. Ње го во ве ли чан ство но вац. На рав но, и наш Плу то тр ља ру ке. 

Раз га ље ни мор ским при зо ри ма, али још те шких гла ва по сле ноћ ног ле та, на ши 
ју на ци са да си ла зе из ау то бу са ко ји их је до ве зао у цен тар Ре тим на. Глад ни су, оброк 
у ави о ну до ма ће авио-ком па ни је био је тра ди ци о нал но скро ман, па ко ва ња сим па тич-
на, али ми ни ја тур на, и фла ша во де ма ла, та ко да су и жед ни, а не ма оног до брог ме-
шта ни на да их по ма зи и по ка же им пут до нај бли же са мо по слу ге, да бар ку пе во ду. 

У ша ре ној ску пи ни ко ја је че ка ла на при јав ни ци хо те ла, Ире ни ну па жњу по но во 
при вла чи мла ди пар са две де вој чи це, од ко јих смо мла ђу, у жу тој ха љи ни, од не ких 
че ти ри-пе т го ди на, већ упо зна ли као ма лу осо бу ко ја во ли да тр чи где не тре ба. Мај ка 
овог пу та по ку ша ва да је ухва ти из ме ђу сто ло ва у тр пе за ри ји чи ја су дво крил на вра-
та ши ром отво ре на, по што јој се оте ла и рас тр ча ла, сме ју ћи се. При зор као да је све 
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раз га лио. Тек при сти гли го сти хо те ла гле да ју у прав цу ре сто ра на сме ше ћи се, као да 
је сце на с де вој чи цом си гу ран знак да ће пред сто је ћих де сет да на про те ћи до бро, и 
као да сви на ви ја ју за де те, да што ка сни је бу де уло вље но. Чак се и слу жбе ник на при-
јав ни ци сме шкао ис под гу стих, цр них бр ко ва ко ји су се фи но укла па ли уз ње го ву 
обри ја ну гла ву и бе лу ко шу љу. Већ за не ко ли ко да на, це лој гру пи би ће по зна та још 
јед на за ни мљи вост у ве зи с де вој чи цом, осим скло но сти ка рас тр ча ва њу у би ло ко јем 
про сто ру. Де те ско ро ни шта дру го ни је је ло осим шпа ге та, због че га ће је Ире на и 
Ми хај ло за се бе про зва ти Шпа ге ти ца. И док је на ша ју на ки ња из хо ла по сма тра ла не-
ста шну де вој чи цу, ко ја успе шно из бе га ва мај чи не ру ке, из не на да јој се отво ри јед на 
сли ка из про шло сти – она и њен отац на из ме нич но ју ре јед но дру го око ку хињ ског 
сто ла, оби чај ко ји су ду го упра жња ва ли, чак и то ком ње не гим на зи је, на из глед бе сми-
слен, а за пра во је зна чио игру ко ја ни ка да не из не ве ра ва, ко ја но си из ве сност вр хун-
ца за до вољ ства у ча су кад схва таш да ћеш би ти ухва ћен – чи та вим те лом про ла зи те 
не ве ро ват на је за, али при јат на, чак слат ка, јер у ду би ни ду ше знаш да ти се ни шта 
ло ше не ће де си ти, и он да сле ди смех, дуг, осло ба ђа ју ћи. Да ли чо век не све сно жу ди 
за свим мо гу ћим осе ћа ји ма и осе ћа њи ма за пи са ним у ше ми сва ког људ ског би ћа? 
За што си се баш са да се ти ла те игре? Мо жда су про шле де це ни је ка ко на њу ни си по-
ми сли ла, а не мо же се ре ћи да ни је би ло асо ци ја ци ја, зар си ма ло тр ча ла по свом 
до му за ва шим ћер ка ма? Да ли је и то драж пу то ва ња – по сле дво и по ча сов ног ле та, 
ство ри ла си се на ме сту ко је је та ко ре ћи до ма ло час спа да ло у ка те го ри ју да љи не? 
Је су ли то бла ги по тре си би ћа, ка да про шлост на шој све сти ис по ру чу је но ва се ћа ња? 

За не ких шест-се дам да на Ире на и Ми хај ло про на шли су ба ланс из ме ђу ис тра жи-
ва ња остр ва и но вих от кри ћа, што ће им успо ра ва ти вре ме, и ру ти не ко ја то исто 
вре ме ха ла пљи во гу та при бли жа ва ју ћи их кра ју ле то ва ња, али и до но си си гур не ужит-
ке, по пут од ла ска до пла же увек истим пу тем, кроз бо та нич ку ба шту, ста зом ко ја во ди 
по ред џи нов ског бам бу со вог др ве ћа, па кроз Ве ли ку ка пи ју ста рог гра да, уским, хла-
до ви тим ули ца ма, по ред гра ђе ви на с пот пи сом и ве не ци јан ских и ис точ њач ких мај-
сто ра и осва ја ча. 

Сва су чу ла, да кле, до вољ но раз га ље на, њих дво је већ умет ну ти у ком по зи ци ју 
гра да, и чи та вог остр ва, та ко ре ћи у бла жен ство, што се мо же ту ма чи ти и као на ме-
шта ње сце не за још је дан по трес Ире ни ног би ћа. Ис пи ја ла је узо уз „ма ли џа на“ са ла-
ту, пре пу шта ју ћи се уо би ча је ној ат мос фе ри ре сто ра на пред ве че ру ко ју они ри ту ал но 
за по чи њу с тим тра ди ци о нал ним пи ћем и том са ла том од пла вог па ра дај за с ма сли-
но вим уљем и бе лим лу ком. Ми хај ло је пре гле дао по ру ке на свом те ле фо ну, Ире на је 
по сма тра ла љу де ко ји су се ти ска ли с та њи ри ма у ру ка ма уз швед ски сто, ода кле се 
ши рио кок тел ми ри са раз ли чи тих је ла, и ба ца ла по глед кроз ста кле ни зид на ба шту 
с јед ном ве ли ком пал мом по сре ди ни, за њи ха ном на ве тру. Мо ре се не ви ди, али се 
ње го во при су ство ја сно осе ћа. Од јед ном је пот пу но си гур на да би ти ту ри ста зна чи 
има ти уло гу, у ка кву је и са ма уско чи ла већ по сле та њу на остр во. Да ли при сва ком 
пу то ва њу, све сно на пу шта мо се бе, или бар ве ли ки део се бе, отва ра ју ћи за но ва ис ку-
ства не ки још не по тро ше ни део би ћа, или мо жда нај о чу ва ни ји, до вољ но свеж, чак и 
на и ван... И баш као да про ве ра ва да ли је до тог ча са до бро игра ла сво ју уло гу, упо ре-
до са сли ка ма из тр пе за ри је ко је су јој пред очи ма, на ко је не ути че, уз при гу ше не 
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гла со ве и зве кет при бо ра за је ло, пу шта ће да јој се ни жу и при зо ри из про те клих да на, 
те ће се на ћи у не ка квом хип но ти шу ћем вр тло гу не по сред не ствар но сти и бли ске 
про шло сти: гра цил ни принц љи ља на са фре ске у Кно со су и јед на мач ка на зи ди ћу, 
по пут укра са, ту, у Ре тим ну, вр ло мр ша ва, лед-бе лог кр зна, цр ве них бе о ња ча. Мач ка 
ће те сна жно под се ти ти упра во на прин ца, мо жда због вре ме шно сти ко јом је оди са ла 
– ста ра, еле гант на да ма – а мо жда и за то што су на остр ви ма ве зе чвр шће, вре ме зби-
је ни је. Ова мач ка је не ка ко пра ста ра, ре ћи ћеш Ми хај лу и тра жи ћеш да те сли ка с њом. 
Али због ње ног не при ја тељ ског ре жа ња, убр зо бри шеш фо то гра фи ју из те ле фо на, да 
ли из не ког су је вер ја? 

И сли ке с из ле та на Ли биј ско мо ре, у Пла ки ас, са да су јој пред очи ма; ау то бус ко ји 
се спо ро при бли жа ва ла кат-кри ви ни уле во и, уме сто да скре не, во зи ло про ду жа ва 
на пред, пра во ка по но ру, при ми чу ћи се са мој иви ци, из пер спек ти ве твог се ди шта 
не где по сре ди ни ау то бу са, он је ту иви цу већ пре шао, за ста је ти дах, док па нич но 
сти скаш Ми хај ло ву ша ку, чу ју се гла сни уз да си, по не ки ја ук, и већ кад си би ла си гур на 
да ће те сле те ти у про ва ли ју, јер си ла зе мљи не те же ни ка да не спа ва, и кад по ми шљаш 
ка ко ће то би ти вр ло глу па ту ри стич ка смрт – зар баш ми да на ле ти мо на во за ча са-
мо у би цу, ју трос је на шао да пук не – ау то бус кре ће уна зад, и он да ко нач но скре ће 
ле во у кри ви ну. Ка кав би то скок у рај био! Пре ко сте на, как ту са, пре ко жбу на бу ген-
ви ли је бо је кр ви, пра во у тир ки зно мо ре, при лич но хлад но, у шта ће те се ка сни је 
уве ри ти. Пла жа је пе шча на, ути сну та из ме ђу два сте но ви та бр да, оме ђе на ре дом 
ви со ких, раз ба ру ше них пал ми...

За све то вре ме, док се сме њу ју сли ке, до Ире ни них уши ју до пи ре му зи ка гла со ва 
из ре сто ра на, на раз ли чи тим је зи ци ма, и та ко на пу ње них, чак пре пу ње них чу ла, из-
не на да осе ћа као да уз ле ће, ла га но не ста је, или као да ће за спа ти, док пал ма и да ље 
ма ше сво јим ли шћем, а Ми хај ло обо ре не гла ве на ста вља да пре тра жу је те ле фон, те 
ће де лић се кун де пре по тре са осе ти ти ап со лут ну фи зич ку и пси хич ку са мо ћу, али 
кроз пу но ћу соп стве ног би ћа, и за во дљи ву са мо до вољ ност, да би се већ у на ред ном 
тре ну, с мо жда пре суд ним по гле дом на по ро ди цу ко ју смо већ упо зна ли, на Шпа ге ти-
цу и ње ну се стру, де сио на гли, оштри рез у ствар но сти, пу ца ње тог рас ко шног тре нут-
ка са да шњо сти, отва ра ње ма лог про зо ра у про шлост кроз ко ји се хи пер ре а ли стич ки 
ја сно по ја вљу је је дан при зор из днев не со бе. Ана и Уна, њи хо ве ћер ке, бли зна ки ње, 
сад од ра сле, ко је већ го ди на ма уна зад ле ту ју са сво јим дру штвом, та да ста ре пет-шест 
го ди на, раз дра га но утр ча ва ју у днев ни бо ра вак, ти си у фо те љи, не што чи таш, Ми хај-
ло на тро се ду, за гле дан у те ле ви зиј ски екран. Сва ка у ру ци но си по јед ну „братз“ лут-
ку, ве ли ке гла ве, круп них очи ју. Ко ли ко ће мо оста ти на мо ру?, цвр ку та вим гла сом 
пи та Ана, ста ри ја шест ми ну та, као пред став ник њи хо ве ма ле за јед ни це. Ми хај ло не 
ре а гу је, и да ље гле да у екран. Стр пи те се ма ло, та та има не ки про блем на по слу, че ка 
не ку упла ту... не зна мо још ка да кре ће мо. Та та, је л’ ми иде мо уоп ште на то мо ре?, пи-
та стро го Ана. Не знам, ето, још не знам! ви че из свег гла са. Ска чеш са фо те ље, хва таш 
их за ра ме на, знаш до бро да се већ по ка јао због ви ке, знаш и да му је те шко, да је пред 
пу ца њем, али си све јед но љу та, по вре ђе на ко ли ко и оне, бла го их од гу ру јеш, скла њаш 
из днев ног бо рав ка усме ра ва ју ћи их ка њи хо вој со би, као две играч ке, као лут ке на 
на ви ја ње, чи ја крет ња и све оста ло што чи ни њи хов жи вот, за ви си од вас, од ва ше 
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до бре во ље, од спо соб но сти да за ра ди те но вац, од „је бе не упла те од је бе не фир ме у 
овој је бе ној зе мљи у ко јој ни ко ни ко ме ни шта не пла ћа“. 

А ми до да је мо и Плу та ко ји леб ди над две ма ма лим гла ва ма, са по не ко ли ко пал-
ми ца у ко си, злу ра до се ки ко ћу ћи, хи-хи-хи, цу ри це, хте ле сте на мо ре... 

То оштро отва ра ње про шло сти до но си јој на лет га ну то сти пре ма де вој чи ца ма и 
пре ма се би, али не у ви ду са мо са жа ље ња, већ бла ге ту ге, ме лан хо ли је... Да ли си прера-
но ро ди ла, Ире на, ни си има ла ни два де сет три, тек ди пло ми ра ла, и од мах за труд не ла, 
као да ти је баш тај па пир и са мо он био по тре бан за труд но ћу, сад, де вој ко, из во ли, 
раз мно жа вај се, је л’ то пи са ло на ње му? Јед но став но се ство рио... Ми хај ло се бу квал-
но ство рио за њу. Као да га је од не куд ис по ру чио онај лу до ве тро ви ти дан, спу сти ла га 
ко ша ва пра во пред улаз у тво ју згра ду. Је л’ ти ов де ста ну јеш, тре ба да по гле дам не ки 
стан, агент ка сни, ка ква је згра да, ка кви су љу ди, је л’ ту жи виш с ро ди те љи ма? Ми ли он 
пи та ња. Зго дан, у оде лу, по сло ван чо век, го тов чо век, већ уве жбан за жи вот, за раз ли ку 
од те бе, рас трг ну те из ме ђу жа ла за бив шом љу ба вљу и же ље да што пре све за бо ра-
виш... Де вет го ди на ста ри ји. Ми хај ло. Ка кво див но име. Ни је ни чу до што си го ди на ма 
би ла без по сла, мла да мај ка са две бли зна ки ње, та ће ве чи то би ти на бо ло ва њи ма... 

Док ис пи ја ве ћи гу тљај пи ћа, осе ћа ја сно це па ње из ну тра, соп стве ни не при ја тељ-
ски по глед из се ва про шло сти, не ка кву из ви то пе ре ну за вист пре ма са мој се би ко ја 
са да се ди за сто лом, ис пи ја узо и ужи ва у „ма ли џа на“ са ла ти, у по гле ду на пал му ко ја 
пле ше на ве чер њој све тло сти... Да ли смо с не ким за до вољ стви ма за ка сни ли?, пи та 
се. Рас по лу ће ност тра је још са свим крат ко, и он да осе ћа ка ко по но во укли за ва у са-
да шњост, ка ко је из но ва осва ја бо гат ство тре нут ка, уз обе ћа ње ле пог остат ка ве че ри, 
су тра шњег по нов ног од ла ска на пла жу, ску пља ње бам бу со вих шта пи ћа на пла жи... 
За тим по вра так у хо тел, ту ши ра ње, вра та од ку па ти ла су отво ре на, оста ни ма ло сла на, 
до ба цу је ти из со бе, с ле жа ја. Од ла зак на ве че ру, ко ја ће за по че ти с истим пи ћем и 
истом са ла том, по том при пре ма за из ла зак, ла ка ха љи на, шмин ка ни је по треб на, са мо 
руж, оста ло су од ра ди ли мо ре и сун це, за тим ду га шет ња ста рим гра дом, и на кра ју 
ви но, ло кал но – до бро рас хла ђе ни ро зе у ба шти не ког од ре сто ра на на уз ви ши ци, уз 
са му оба лу, ода кле ће те уз при јат но нео ба ве зу ју ћи раз го вор, ко ји то ско ро да и ни је, 
тек раз ме на по ко је ре чи, по сле још јед ног ис пу ње ног да на, гле да ти ма ло јед но у дру-
го, ма ло љу де око се бе, а нај ви ше у бли ста во цр но, бла го за пе ну ша но мо ре. 

Ире ни це, ку да си од лу та ла?, про го ва ра Ми хај ло. 
Увек кад ми ка жеш Ире ни це, ми слим да ме за во диш.
Па, је л’ то ло ше?
Су тра дан ће на ши ју на ци оби ћи јед но се ло у бли зи ни Ре тим на до ко јег ће сти ћи 

ту ри стич ким во зи ћем, пу тем ко ји ви ју га из ме ђу сте на у бо ји ци ме та, ко је се око ми то 
уз ди жу, пре сву че не на вр ху сло јем ни ског зе ле ни ла, као исе че ни ко ма ди тор те, не ке 
укра ше не, ро ђен дан ске, док ће их све вре ме пу та пра ти ти ве ли ки, цр ни облак, је ди ни 
за де сет да на бо рав ка на том остр ву. Не стао је пре не го што су и сти гли у се ло. Усле-
ди ће шет ња кроз бај ку уза ним ста за ма ме ђу по лу сру ше ним ка ме ним зи до ви ма кроз 
ко је ту и та мо про би ја тра ва, и не зна се да ли му је при ја тељ или не при ја тељ, да ли 
слу жи као ве зив но тки во или ће га у не ком ча су сру ши ти. Зи до ви без кро ва, или чи ји 
је кров не бо, лу ко ви над ко ји ма се упор но др жи по не ко ли ко ре до ва бло ко ва... Се ло 
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је за пра во спој по лу сру ше них и оро ну лих ку ћа, и оних пот пу но но вих, с ја сном до ми-
на ци јом ста рих, јер ов де је вре ме ва жно, чак нај ва жни је. Чи ни се да су ма ло број ни 
ста нов ни ци се ла под стал ним над зо ром про шло сти. Во дич ће их по ве сти и у ма лу 
ра ди о ни цу кач ка ва ља. При ула ску у рас хла ђе ну про сто ри ју, за пах ну ће их оштри, ки-
сел ка сти ми рис. Про ба ће не ко ли ко вр ста си ре ва, а дво је ита ли јан ских ту ри ста, му-
шка рац и же на у по зним го ди на ма, су прот ста ви ће се во ди чу ка да бу де пред ста вио 
пар ме зан, не, то ни је пар ме зан, ваљ да они нај бо ље зна ју шта је пар ме зан, ре ћи ће на 
ен гле ском, а по том ће се још ма ло до мун ђа ва ти на свом је зи ку... За тим је усле дио 
груп ни од мор уз ка фу. Баш као да су се по ште но на ра ди ли. Аха, же ли те ка фу!, ре че 
Дух се ла, тр ља ју ћи ру ке, за пра во глу ме ћи Плу та с по чет ка при че, те ће на ши ју на ци у 
ба шти је ди ног се о ског ре сто ра на, с по гле дом на ру ше ви не из ко јих про ви ру ју ве ко ви, 
убр зо ис пи ти нај ску пљу ка фу за чи та во то ле то ва ње, ску пљу од оне у цен тру Ира кли-
о на. Не што се ов де ти хо опи ре не са мо по се ти о ци ма, већ и ме шта ни ма, по ми сли ће 
Ире на.

Упр кос то ме, осе ћаш се до бро, али ма ло чуд но, тра гаш за ре чи ко ја ће нај бо ље 
опи са ти тво је осе ћа ње док за ста јеш пред про че љем јед не гра ђе ви не ко ја је не ка да 
би ла ку ћа, са да се то не мо же ре ћи, јер не до ста је кров, не до ста ју и вра та у луч ном 
до врат ни ку ко ји ће ту из гле да и да ље ста ја ти по но си то чак и кад све ка ме ње око њега 
по от па да. Као ка пе тан бро да. По глед ти ве зу је зе ле ни ло ко је про би ја кроз зид но ка-
ме ње. Има га и дуж иви це пра га ис пред ко јег сто јиш. Упра во су жи вот пра ста рих зи-
до ва и све жег би ља под мла зом ју тар ње све тло сти ко ја се нео ме та но раз ли ва чи та вом 
ком по зи ци јом, иза зи ва у на шој ју на ки њи нео би чан осе ћај ко ји још ни је име но ван. И 
он да ко нач но про на ла зи реч, тач ни је, по зајм љу је је. 

Хва ла, дра ги Са ра ма го, то је упра во то – на ша ју на ки ња осе ћа се об но вље но. Као и 
ње гов Пут ник у књи зи Пу то ва ње кроз Пор ту га ли ју ка да уђе у цр кву ста ру се дам ве-
ко ва и угле да „ма ле ни атри јум пре кри вен тра вом“. 

Та тра ва, ов де, у овом се лу, на грч ком остр ву, док је гле даш – не ка ко по ста је тво ја, 
као да је упра во ни кла за те бе. И од јед ном осе ћаш по ве зи ва ње и с вла сти том про шло-
шћу, и осе ћаш ка ко се вре ме, по пут мо ра чи ји ми рис на но си то пли ве тар, ва ља у соп-
стве ном ко ри ту, рав на ју ћи тло, оту пљу ју ју ћи и по вр ши ну све га што је би ло ло ше.

И ево Ире не ка ко уко че на сто ји пред остат ком зи да као пред ико ном, пру жа ру ку 
ка јед ној вла ти тра ве и не жно је до ди ру је ка жи пр стом. 


