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ПО ВЕСТ О ТЕ ЛУ

Као ка да то неш у сан: ле гао си, но ге су ти хлад не; 
до ма ло пре си ра дио, пи сао – те лом, о те лу – та ла си 
кр ви су на кри ви ли бaзен на го ре, а од ко ле на па на
ни же, и сто па ла, као да је ра ди ло упра зно, у нул тој 
бр зи ни, и са да си ле гао, умо тао се ће бе том и јор га ном, 
али инер ци ја тра је, на пр ви по глед ни шта је не пре
ки да, а он да, док скла паш у се би но ве је зич ке сли ке, 
ко ви тлаш се про сто ри ма све тлу ца вим и та јан стве ним, 
ко је ћеш су тра ују тру, сва ка ко из об ли че не, по ку ша
ти да у тај исти је зик уло виш, пре ве деш их на ову 
стра ну, оти шао си, оти шло је те ло, и ка да те да ле ки 
звук, до лу та ли ми рис или руб по но ра ко ји си у сну 
угле дао – из не на да трг не и про бу диш се, али са мо на 
трен, пре пра вог ута ња ња у сан, ски да ња те ла са се бе, 
да се од мо ри, од те бе, схва таш иви цом све сти да ниси 
ви ше у вру ћи ци: 

те ло се ни је ни мрд ну ло, ов де је где си га ма ло пре 
оста вио, ода кле си за пло вио, са мо су са да сто па ла то
пла, крв се вра ти ла до ле, по сти гла рав но те жу, и опет 
си ту:

цео.

…
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ГЛАС

Ка да се за ве са рас кри ли, ви ди се по че так ле та: 
да ни де бља ју од све тло сти и ши ре се пре ма бес кра ју, 
а но ћи, пла ви ча стопро зир не за во дљи ве ко пре не, 
крх ке су и не моћ не да за у ста ве ње но на ди ра ње – про
ва лу ви де ла, ко ја ни шта не оста вља скри ве но. 

Отво ре ност гра ни ца, ла ко ћа пре о бра жа ја. 
Ла га на, прх ка уз бр ди ца пред ве чер ја, ви со ра ван 

тре пе ра вог мра ка, на гла, ру жи ча ста стр ми на пра
ско зор ја. Ти ха по ме ра ња, стр пљи ва рас кри ва ња, 
илу зи ја рит ма. Про стра на сун ча на по ља, уна пред и 
уна зад. 

У зо на ма за там ње ња град се сми ру је и мек ша: 
фи гу ре се из ду жу ју, сен ке раз ли ва ју, при зо ри на крат
ко до би ја ју ау ру ма ле них тај ни. 

У јед ној од тих ра но лет њих су тон ских сце на се диш 
на те ра си и по сма траш дво ри шни про стор ис пред 
се бе. Цео из гле да до хва тљив, пре у ре див: као да би се 
пр сти ма мо гла пре ме шта ти де ца, љу ди и жи во ти ње, 
клу пе и бе тон ске ста зе, др ве ће и жбу ње, као да би се 
нок том мо гле по ву ћи но ве ли ни је, као да ја го ди ца ма 
пра ви ти друк чи ји рас по ред на игра ли шту: по ме ра ти 
го ло ви и кош, из ма ћи пре ма сре ди шту то бо ган и љу
ља шке, гур ну ти у угао спра ве за ве жба ње, као ша па том 

ГЛАС
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укло ни ти на спрам на згра да и да хом отво ри ти ви дик 
та мо до ле пре ма Бу ле ва ру.

По сма траш де цу и ви диш да су сва за у зе та ва жним 
по сло ви ма: грозд де вој чи ца на клу пи гле да у те ле фон 
оне ко вр џа ве пла во ко се и ко мен та ри шу то што су ви
де ле; лут ка је у углу шко ли ца и јед на са ки ка ма, што 
се ди на клу пи по ред ба ке, из гле да као да се дво у ми 
да ли да је узме; че тво ри ца де ча ка игра ју коц ке на из
дво је ном и обе ле же ном де лу игра ли шта; тро је пу та
ња ма сво јих тро ти не та ис цр та ва ју кри ву ље це лом 
по вр ши ном дво ри шта; дво ји ца ста ри јих на ко шар
ка шком де лу игра ју је дан на је дан; де ча чић, ко ме је 
у тај час лоп та од ле те ла у жбу ње, из ко ри ца при ве
за них за струк ва ди цр ве ни пла стич ни мач и од ва жно 
кре ће та мо да је тра жи; је дан, још ма њи, окре ће, као 
во лан, пред њи то чак из вр ну тих ко ли ца и пе ва своју 
пе сми цу; уде сно, за кри ве ни жбу њем, нај мла ђи се 
ло ма та ју у др ве ним ку ћи ца ма, тр че око вр те шке, уче 
да хо да ју. 

Око њих су ро ди те љи и су се ди. Гле да ју у сво је те
ле фо не, пу ше, ћа ска ју. Пси ју ре, пре ме ћу се, на ска чу 
је дан на дру гог.

Ослу шку јеш шкри пу та ви бруј гра да и гле даш 
ка ко се па ле све тла у ста но ви ма. С јед ног на дру ги 
крај за ста кље не ло ђе, у сен ци пла та на, ми не же на у 
груд ња ку и ти по ми слиш да је у со би на кре ве ту че ка 
на пе ти љу бав ник, а он да, из ме ђу тво ја два сна жна 
ди ма, про ви ри и гла ва де вој чи це, ко ја, је два до пи ру
ћи усна ма до иви це про зо ра, поч не да из ду ва ва ме
ху ро ве од са пу ни це. Две те ра се ис под, у тво јој рав ни, 
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уде сно, на са мом бо ку згра де, на вр ху ор ма на у углу 
угле даш гу ме ног Па ју Пат ка. Кроз фи ну су тон ску пра
ши ну мо жеш да на слу тиш ње гов за о бље ни, без гла сни 
осмех, што те на гна да се и сам, сти дљи во, као да се од 
не ко га кри јеш, у се би осмех неш. И док по глед ти на
ста вља да лу та као на ва ша ру, са про дав ци ма ко ји као 
да су оп сед ну ти уну тра шњим рас по ре дом ро бе на сво
јим те зга ма а не ха ју баш мно го да ли ће ту ико макар 
не што и ку пи ти, кроз не ки про зор до пло ве увод ни 
так то ви по зна те пе сме, ко ја те трг не. И знаш је, и 
за бо ра вио си је, и са да че каш ре френ. И ка да за чу јеш: 
„She, she she she shi ne on“, по ми слиш: шта бе ше ово и 
ко ли ко ве ко ва ни си то чуо, али не мо жеш и да ље да се 
се тиш ни на сло ва нити гру пе. И са да би ушао уну тра 
да про ве риш на ин тер не ту о ко ме се ра ди, али не што 
те за др жа ва да је од слу шаш до кра ја. На ста вљаш да 
пе ву шиш, не где уну тра се ипак утвр ди тај ре френ, 
знаш га, знаш да га знаш. Све то тра је око три ми ну та, 
ко ли ко све пра ве пе сме ина че тра ју, али ти од ле пр
ша ваш за то вре ме: при је де ти се су тли јаш са ци ме том, 
при пи је ти се ли му на да од улич ног про дав ца, за пли
ва ти се, да ју ти се го ло ви, иде ти се на кон церт. И он да, 
из над игра ли шта прх не ја то го лу бо ва, и ти по ку шаш 
да их пре бро јиш: два де сет је дан, два де сет два, два де
сет три, два де сет че ти ри, и за ста неш, јер ти се при
чи ни да је ту не где био још је дан, обла чић из над 
згра де до би је об лик зеч је њу шке, ниг де не ма два де сет 
пе тог, иако си све уве ре ни ји да је био још је дан... 

И та да за ми ру ћи пур пур су то на као да за тре пе ри, 
као да на сла ду њав и па те ти чан на чин од јек не и од мах 
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се рас пли не не ка тро ма ри ма (по пут: пла ва/мра ва), 
ли це ти по ми лу је да шак то плог и у исти мах жа лоб
ног по ве тар ца, а тај при зор, и ти у ње му, под се ти те 
из не на да на не што, за шта ни си си гу ран да ли си до
жи вео или про чи тао, да ли си опи сао или тек же лео 
да опи шеш, и, опет нео бја шњи во, као да не чи ји глас, 
на лик на твој, за чу јеш ту по ред: до шап не ти да уђеш 
уну тра и отво риш вра та ор ма ри ћа у дну рад ног сто ла 
у ко ме чу ваш про ла зне и за бо ра вље не ства ри. Ка же 
ти, убе ђу јеш се, да же лиш да про ве риш да ли је уну
тра за о ста ли ра чун ко ји тре ба хит но пла ти ти, иа ко се 
за пра во ра ди о на ред би, и спо ља шњој и уну тра шњој, 
ко ја, чи ни ти се, тре ба не што да раз ре ши. 

Ор ма рић је до вољ но ве ли ки да у ње га од ла жеш све 
што је те ку ће, чи ја ће се суд би на уско ро трај но ре
ши ти, као и оно што ви ше ни че му не слу жи, али што 
исто та ко, по чуд ном на ло гу уну тра шње ар хе о ло ги је, 
не мо жеш ни да ба циш. Па ипак, ти пред ме ти се са да
ни ма, ме се ци ма и го ди на ма го ми ла ју, и с вре ме на на 
вре ме при ну ђен си да се не ких ме ђу њи ма осло ба ђаш. 
И ни ка да не знаш ко ју ћеш чу вар ну ло ги ку упо тре
би ти, ако ика кве ло ги ке у том по слу има. 

Пре ли ста ваш ста ре све ске и бе ле жни це са пр вим 
лир ским по ку ша ји ма; љу бав на пи сма из основ не шко
ле; фо то гра фи је на ста ле у нео бич ним окол но сти ма 
ко је је те шко свр ста ти у би ло ка кав би о граф ски по
ре дак, у стро гу хро но ло ги ју по ро дич них и лич них 
ал бу ма, а ко јих ипак не ма до вољ но да би мо гле да 
са ме за се бе чи не је дан спо ме нар; тра ка за ко су – по
клон де чач ке љу ба ви; по стер из Тем па на ко ме Ман це 
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по сле по стиг ну тог го ла укли за ва на ко ле ни ма, са ви
со ко уз диг ну тим ру ка ма; фар ме ри це и на њи ма пот
пис твог не ка да оми ље ног пе ва ча, ко га си за мо лио да 
то учи ни по сле кон цер та, за ли ве ног те шком лет њом 
про ва лом обла ка; уве ли ча на на слов на стра на ал бу ма 
Ne ver mind; и још чи та ва го ми ли ца пред ме ти ћапу то
ка за за се ћа ња, и ме ђу њи ма твој пр ви ка се то фон и 
не ко ли ко тра ка. Јед ну ла ко пре по зна јеш, са хи то ви ма 
из де тињ ства, ко је си пр во обо жа вао, по сле ни си мо
гао да их сми слиш, а он да ка сни је схва тио да је реч 
о слу шљи вој поп му зи ци; на дру гој је по зни ал бум 
Би је лог дуг ме та, за јед но са не ко ли ко хи то ва са дру гих 
ал бу ма; и тре ћа, чи ју на леп ни цу пре по зна јеш, али 
ни си си гу ран шта је све на њој. И пу шташ упра во њу, 
мо жда пре да про ве риш да ли ка се то фон уоп ште 
ра ди не го што те у том тре нут ку за и ста за ни ма шта је 
на сни мље но; схва таш да ста ро со ко ћа ло брек ће, да 
точ ки ћи за ви ја ју – и тај те шкр гут ме ха ни зма вра ти 
не где, ма да ни си си гу ран где – али да гла ва ипак про
из во ди звук. Се тив ши се ста рог упут ства за тех но
ло шку са мо по моћ, ста вљаш на лоп ти цу ва те ма ло 
ал ко хо ла и бри шеш гла ву по ко јој се на та ло жи ла и 
стврд ну ла пра ши на, и он да пу шташ по но во, ожи
вља ва ју ћи у се би дав ну илу зи ју да ће са да ра ди ти 
бо ље. На трен чак, кад не ка да шња ти ши на за пуц ке
та, ти зби ља по ве ру јеш да је звук те пра зни не са да 
чи сти ји, а он да за чу јеш пр во уја ков глас ко ји ка же: 
„Хај де! Сад поч ни“, а он да и се бе: „Сад? 

Ми смо ма ли пи о ни ри,
Из га ћа нам не што ви ри.
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Да л’ је ки та ил’ је миш?
До ђи, Ксе ни ја, да види и иш.“
И он да усле ди про ва ла по ро дич ног сме ха, и ти 

пре по зна јеш на тој ра до сној хр пи очев ке ре ћи кез, 
крат ко тр за јан и не ка ко ску по цен, и мај чин рас пу ште
ни, гр ле ни гро хот, и уја ко во ве се ло, тре со гла во це ре
ка ње, и ба ки но ци ју ка ње, и де дин од ме ре ни, кло па ра
ју ћи ки кот, на лик на воз ко ји се чу је не где у да љи ни, 
а ко ји је са мо увод у ка шаљ што ће усле ди ти и са мле
ти све зву ке пред со бом, и учи ни ти се, или за и ста и 
за чу јеш, ка ко мир ним и склад ним по кре ти ма ужи
ва о ца са стру гу је пе пео са обо да кри стал не пе пе ља ре, 
и оми ри шеш и угле даш ду ван ску ау ру око ње го ве 
круп не, бе ле фи гу ре у углу по ро дич не по зор ни це. 

Та лас спо ро на и ла зи и пр во осе ћаш трн це, ко ји 
те гриц ка ју по утро би, гру ди ма и пот ко ле ни ца ма, 
по том по ла ко по ста ју свр дла и при ти сак је све твр ђи 
и бол ни ји, а онда ти се на кра ју причини да у те би 
ра ди мно штво ма лих еле крич них бу ши ли ца. Оне 
про вр ћу ју те ло са уну тра шње стра не и по чи ње да те 
свр би, пот ко жни ко мар ци не ми ру ју и ото ци се ши ре 
и бу бре. Пу шташ тра ку још јед ном, же ле ћи да се ре
шиш свра ба – да га по ја чаш и за ври штиш од бо ла или 
да га по на вља њем пре вла даш, да оту пиш – и опет за
чу јеш и угле даш исту сли ку, али се по ја вљу ју и но ви 
де та љи: ви диш ка ко ка се то фон сто ји на сто чи ћу, у 
ме ђу вре ме ну укло ње ном из ку ће и се ћа ња, чи ји су 
вит ки, уви је ни но га ри та да би ли ста ти ве на тр пе за риј
ском игра ли шту, и на мах спа зиш се бе ка ко пре ци зним 
удар ци ма, из свих мр твих и не мо гу ћих угло ва со бе, 
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ша љеш лоп ту иза ле ђа чу ва ра мре же: кроз шу му но гу 
сто ли ца и сто ла за ру ча ва ње, па је два ви ре ћи иза 
ор ма на, па са обо да тро се да и, што је по себ но сло жен 
по ду хват, сто је ћи он де на ма лом под ном ис пуп че њу 
у ку хи њи, из ме ђу фри жи де ра и су до пе ре. 

И ево те са да опет ту, где уну тра шњим по гле дом 
лу таш и тра жиш лоп ту. Глас те вра тио та мо, до зи вао 
те и ти си се ода звао, и са да по ку ша ваш да уло виш 
лоп ти цу од твр до са би је ног сун ђе ра, омо та ног ша
ре ном ве штач ком ко жом, на пу клом на два ме ста; 
тра жиш ту ско чи цу, ко ја је у ко зна ко ји за ку так и ко 
зна ка да од ска ку та ла, ко ја се за ву кла да је ви ше ни
ка да не про на ђеш. И да ви ше ни ка да не мо жеш, као 
соб ни Ман це, да тре сеш мре жу ко ју је отац на чи нио 
од шу шта восјак та вих вре ћи ца за кром пир – ваљ да 
да би, ка да се за тре се на соб ном све тлу, по сва ком 
твом по стиг ну том го лу по су ла да шак за ве зда не пра
ши не ве ли ких утак ми ца – и при чвр стио про вид ним 
ле пљи вим тра ка ма за но гаре сто ла. И не мо жеш ви ше 
да са сво га гла са са стру жеш та лог там них сло је ва се бе, 
ни ти ћеш мо ћи ви ше ика да у не ви дљи ви ми кро фон, 
са тре мом – јер ра диш ва жну ствар – да из ре ци ту јеш 
па ро ди ју пи о нир ске пе сми це и из рек неш сво ју пр ву, 
ша љи ву и на ив ну, па ипак не дво сми сле ну, сек су ал ну 
по ну ду Ксе ни ји. 

И ево те од мах на ње ној те ра си, где же лиш да по
бе диш у игри „Mонопол“, и сла во до бит но са оп шта ваш: 
„Је дан хо тел на Азур ној оба ли и два на Же нев ском 
тр гу“; 
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а ако се из диг неш на пр сте и про ви риш пре ко те
ра се, ви де ћеш Ма рин улич ни ки оск са пље ска ви ца ма, 
ис пред ко јег сто јиш и с је два ухва тљи вом ле њо шћу 
у гла су по ру чу јеш: „Јед ну обич ну с ур не бе сом“,

а он да и глав ни школ ски улаз и део ма лог дво ри
шта, где оста вљаш ср це на те ре ну ход ни ка да пр ви 
ис тр чиш и уз вик неш „Вар га!“, и та ко до де лиш се би 
уло гу цен тар фо ра на ча су фи зич ког, име ко је се нај
че шће из го ва ра тих го ди на на ста ди о ну, 

на ко ји те од во де отац и ујак и уја ко во дру штво са 
фа кул те та, и где за јед но пе ва те „цр нобе ли, цр рр но
бе ли,/ ма где би ли на аа та бе ли“,

а ка да по гле даш ма ло бли же, ви диш се бе пр ви пут 
са дру штвом на ју жној три би ни, ка ко клик ћеш „ово 
је ти ту ла,/ ти ту ла за Ман цеа“, 

ви диш, у маг но ве њу, ли це, ли ца око ста ди о на, и не 
чу јеш ни свој ни ти би ло чи ји глас у тој бу ци и јур
ња ви (с ким, про тив ко га?), 

ви диш пи што ље у гра ду, крв на ас фал ту, по врат
ни ка пра во са ра ти шта ка ко при пре ма свој ка ла шњи
ков на зад њој плат фор ми ау то бу са на ли ни ји 83, чу јеш 
ка ко ша пу ћеш дру гу: „Је бо те, овај ће све по би ти“, 

ви диш мрак, ис кљу че ња стру је, бен зин у фла ша
ма, се ћаш се гла сне мр жње пре ма пен зи о не ри ма, док 
се ту ку за хлеб и мле ко, 

се ћаш се, по сле па у зе од не ко ли ко го ди на, јер ви ше 
ни си имао же лу дац за сав тај не кон тро ли са ни бес, а и 
би ло те је страх, ка ко ти ста ди он по но во по ста је ва жан, 
се ћаш се пе са ма ко је се пе ва ју, чу јеш и се бе да их пе ваш, 
про тив нај ве ћег зли ков ца ко ји је хо дао овом зе мљом,
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се ћаш се и сво је пе сни це у ва зду ху, ис пред Скуп
шти не града, чу јеш ур лик, у ко ји је стао цео твој дота
да шњи жи вот, 

и он да олак ша ња и ве ли ке сре ће, ко је си при пит, 
ко је си пи јан осе тио ка да си се – мр мља ју ћи у се би 
за ум не ре че ни це прет ход ног да на „Го то во је... Ча чак 
је осло бо дио... от пор... Ма ки, Ма ки... жа ли се та ти...“ 
– у пра ско зор је вра ћао ку ћи Бу ле ва ром, 

и се ћаш се сун ца ко је ти је то га ју тра ишло у очи. 
По же лиш да пре дах неш и из ла зиш на те ра су. От

пи јаш ка фу, ха ла пљи воза ви снич ки увла чиш не ко
ли ко ди мо ва ци га ре те као по след њу ли ни ју вар љи ве 
уну тра шње од бра не пред та ла сом ко ји пре ти да 
по то пи све тво је зи да ни це на пе ску, и те ло су мра ка 
се на трен по кри ва искри ча вом из ма гли цом. 

Из оба мр ло сти те ис тр же смех де ча ка – пр ска ли ца 
на игра ли шту. Кроз гра ње и ли шће мо жеш са мо да 
пра тиш обри се и сен ке ка ко се су да ра ју у под нож ју 
кро шње, али не мо жеш ни да на слу тиш – у гип ко сти 
удо ва и му ње ви то сти по кре та, у про ниц љи во сти 
по гле да и до ми шља то сти од го во ра – све то ве ко ји се 
ту ра ђа ју. Та да, та ко на гон ски да устук неш, из ра до
сне бу ке та мо до ле – као ме так из ле ти лоп та, на пра
ви лук пре ко це лог дво ри шта, за ко пр ца се у гра њу 
ис пред на спрам не згра де, и скли зне у жбу ње ис под 
др ве та. Де чак отр ча ва ка њој и у дво ко ра ку сме ха 
до ба ци не ко ме: „Ало! Ре тар де!“

По ди жеш по глед на го ре, али спо ро, тро мо као да 
гле даш чи та вим те лом и као да мо раш, да би по гле дао, 
цео да се по ме раш, и та мо не тако да ле ко, са дру ге 
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стра не ре ке, ви диш облак у об ли ку пе чур ке, по ма ло 
де ти ња сто на цр та не на узор но пла вој по за ди ни, њен 
пур пур ни ше шир, и ка ко као да уз ле ће, и као да се у 
том уз ле ту из ви ја и же ли да на пра ви ко лут уна зад.

Из оног истог про зо ра, ко ји и да ље не мо жеш да 
ло ци раш, до бар глас по чи ње да пе ва о су мра ку и де
ча ку: „My body grows and grows“: увек те из но ва огре
је ка да за чу јеш ка ко ра сте те ло и ту се но ви ту све тлост, 
ка ко се пр во ло ми, „In the sha dow boy me ets man“, као 
де те и чо век у де ча ку, а по том ка ко тре пе ри, треп ће 
по пут су мра ка, и све то на овим две ма на глим кри
ви на ма во ка ла у ре фре ну, „Twi light, twi light.“ По же лиш 
да уско чиш у тај про зор – ка да би са мо мо гао да га 
про на ђеш! 

Учи ни ти се да би ту уско чио пра во у оно то пло 
ве че и ве ли ку свир ку у ба шти Клу ба сту де на та тех
ни ке, на ко јој су сва ки тон и сва ки по крет на ма ле ној, 
нај ве ћој би ни на све ту, ка да су игра сен ки на сва ком 
ли цу и сва ки по глед – има ли на ро чи то зна че ње, и 
ка да си сва ко од њих пре по знао, и у се би за пи сао. И 
ка да си осе тио, пр ви пут истин ски, сво је те ло у мо ру 
дру гих те ла, у рит му ко ји си са дру гим те ли ма ис пи
си вао, и сво је ру ке ме ђу дру гим ру ка ма, и свој глас, 
ко ји се тих ве че ри пре свла чио, и можда баш те ве че ри 
на по кон пре сву као – као да си се на мах осе тио удоб
ни је и си гур ни је и сло бод ни је у се би, и уну тра и у свом 
гла су: ти ду бљи то на ли те ти ни су те са мо чи ни ли 
зре ли јим не го си са њи ма, на нео бја шњив на чин, који 
ти је та да из ми цао, до би јао и на вре ме ну, са мо у ве ре
ни је си и ду же про це њи вао – али у том пре свла че њу, 
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остао је ипак онај нај скри ва ни ји слој, ко ји је то тво
је те ло сâ мо, нај и сти ни ти ји ти у сва ком тре нут ку, оно 
што је си и што не мо жеш ни ка квим хи рур шким 
ин тер вен ци ја ма да про ме ниш. 

И ка да ис кр сне у те би она дру га, про зрач на ноћ, 
ка да си до жи вео да ти ма ла Ни ко ли на, ко ју су сви у 
шко ли зва ли Џо ни, тво ја нај бо ља дру га ри ца – та да 
си се пра вио да је то би ло нео че ки ва но, да ни шта 
ни си при ме ћи вао – ис ка же на кло ност пре пу ну обе
ћа ња, та мо на огра ди пре ко пу та Ву ко вог спо ме ни ка, 
где си до ју че, са нов цем са чу ва ним од ужи не, глад
њи кав од ла зио да ку пу јеш стрипове, пр во За го ра и 
Ми стер Ноа, а по том Ала на Фор да; и ка да се ја виш 
ка ко се на о ко су пер и ор ним, а за пра во тра па вим сме
хом скла њаш од стра ха пред тим ње ним ре чи ма и 
на гло при мак ну тим, по ну ђе ним те лом, и ка ко се тај 
страх пре тва ра у бег, у бу ку и џез, ов деон де по ку пље
не фра зе и глу ма та ње лу ди ла, по чет ке ин те лек ту а
ли са ња и умет ни ча ре ња – та да се пр ви пут по ја вио 
дру ги, твр ђи и там ни ји слој, ко ји си од јед ном био 
не ки дру ги ти, да љи за це лу јед ну истин ску лаж. И 
он да су се мо ле ћи вост и бо ле ћи вост бр зо, све оно 
по ве ре ње, и бли скост, искри ча во тре ње и тре пе ре ње, 
пре бр зо, за дватри ме се ца пре тво ри ле у иро нич ну
пасар ка стич ну дис тан ци ра ност, у прах и пе пео, 
ни си имао сна ге да из го во риш да ни си же лео то пре
крх ко, сит но, оштро у гло те ло, да ни си осе тио ни ка кву 
при влач ност, и због то га што ни си смео то отво ре но 
да при знаш сво јој до та да нај бо љој дру га ри ци, мо рао 
си да бу деш не ко дру ги, же лео си да зву чиш гру бо, 



опо ро и умор но од све га, да имаш че тр де сет го ди на 
и да те жи вот ни је ма зио, а по себ но си то же лео по сле 
ње ног по ја вљи ва ња с ру ком у ру ци с оним мр ша вим, 
па да ви ча вим бру цо шем са ли ков не ака де ми је. 

Ру жи ча ста пе чур ка се у ме ђу вре ме ну рас то чи ла 
у ба кар ни во до пад, ко ји пред тво јим очи ма да ље 
там ни и пли не, и по ста је раз ли ве на мр ља на те лу 
су то на. За слу шан и за гле дан у пе сму о пре о бра жа ју, 
у све тлу ца ње и та ла са ње ту ђег гла са, на ко ме си плу
тао као да је твој, сти жеш у Да блин пре че тр де сет или 
сто два де сет го ди на, и, чи ни ти се ду го, по сма траш 
од о зго по ки сле кро во ве гра да, као да пло виш не по
зна тим мо ри ма, а он да лу таш ме ђу цр ве но ко сим, 
јеф ти ним си ре на ма и јед но о ким, ве чи то при пи тим 
пе сни ци ма и слав ним му зи ча ри ма. 

Пре чуо си и све дру ге пе сме ко је је не по зна ти са
го вор ник пу штао – ко је, ко ли ко ли их је би ло? – и 
са да ви диш да су де ча ци иза шли из сен ке др ве та и 
по ла ко по чи њу да се ра зи ла зе. По де ли ли су се у три 
гру пе: дво ји ца иду у прав цу Ха џи Ру ви мо ве и То ма
ша Је жа, че тво ри ца од ла зе кроз про лаз пре ма пи ја ци 
и Син ђе ли ће вој и Са ве Ко ва че ви ћа (они по сле дватри 
ко ра ка већ на ста вља ју са ме ђу соб ним про зив ка ма и 
сме хом), а онај са ћу ба стом ко сом, што је остао сам, 
вра ћа се у сен ку др ве та и узи ма лоп ту, а он да не ста
је у ула зу по ред твог. 

Не ви дљи ва ру ка као да те го ли ца, пре тре са и пу шта 
му зи ку за пред ста ву твог жи во та. Су то ном, ко ји као 
да не про ла зи, ши ри се увод ни риф у аква рел о бо ле
сти од гра да, а он да, трен или два ка сни је, ка да гу да ло 
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пре ђе пре ко жи це, у пе сму се за и ста ула зи као у град, 
ви ја дук том, или под во жња ком, или ау топу тем из
да ле ка: из јед ног прав ца у мре жу пу те ва, од јед ном у 
без број мо гућ но сти; или као у ноћ, из су то на, бр зим 
по гле дом у не бо: „I’m craw ling, I don’t know whe re to or 
from/ The cen tre of things from whe re everything stems/ 
Is not whe re I be long.“

Че ло се озно ји ло, али пре од уну тра шње не го спо
ља шње пре гре ја но сти, ка пи оти реш на дла ни цом, и 
при се ћаш се, тим по кре том, сво јих пр вих ин ве сти ра
ња у ма чи зам, ка да си зној ни цом, бри шу ћи пот, опо
на шао ду го ко се пе ва че сла ду ња вог хе ви ме та ла и 
те ни се ре. И он да тр чиш кроз по вест сво јих мла дић
ских љу ба ви: тво ја нео бич на бан да у де се то ми нут ној 
ни ско бу џет ној вер зи ји на отво ре ном ју ри од Сту
дент ског кул тур ног цен тра до Шип тар ца, ти ска чеш 
на клу пу и ка жеш: „Ја сам са да он, а ви сте мо ја пу блика“ 
– и по чи њеш да пе ваш: „При ја те љу, коч ни це ти не 
ра де баш све“; и ви диш Маг дин осмех, у ко ји је та да 
мо гао да ста не чи тав град; сак со фон, ко ји се као ваша 
за ста ва ви јо ри из клу ба „Фар“ – ре као си, ба цив ши по
глед уну тра: „Љу ди, па ово је Ду ле“, ми сле ћи на сак
со фо ни сту бен даурас па ду Плеј бој, у ко га су до пре 
не ку го ди ну би ле за љу бље не све де вој ке из шко ле, 
укљу чу ју ћи и са му ту при сут ну Маг ду, и због ко га су 
и до ла зи ле у овај клуб, и де жу ра ле по Шип тар цу, где је 
Ду ле Плеј бој ше тао пса, из у зи ма ју ћи оне, ипак ма ло
број не, ко је су би ле у жа ло сти због ле ген дард ног во
ждо вач ког кри ми нал ца Кне ле та, а уте ху тра жи ле на 
гру ди ма по дра жа ва ла ца ње го ве бр зо по те зне умет но сти, 
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ко ји су има ли крат ка име на и ши ша ли се на опа сно – а 
са да је на том ме сту про дав ни ца ме тал ног ку хињ ског 
по су ђа; видиш по дат но те ло но ћи, плашт ко јим на
бу ја ло зе ле ни ло др ве ћа скри ва не бо, ве ле про дав це 
на обо ду пи ја це ка ко из ка ми о на ис то ва ру ју џа ко ве 
ку пу са и кром пи ра, вре ћи це шар га ре пе, гај би це па
ра дај за; мон та жну ка фа ни цу (одав но не ста лу са тог 
ме ста) у ко јој си по ла са та ка сни је гла сом пи ја ног раз
у мет ни ка ре као ко но ба ри ци, умор ној од це ло ноћ ног 
бак та ња са та кви ма као ви: „Три оча ја од на не, мо лим 
вас“; се ћаш се да си та да при жељ ки вао да се до го ди 
чу до и да уз ње го ву по моћ сни миш све те при зо ре, 
ма штао си о оку до вољ но ве ли ком да их об у хва ти, 
све од јед ном, та ко на сме ја не, знао си баш та да да ћеш 
јед ном по же ле ти да по но во пре гле даш це лу ту ноћ. 

Сре ћан си и на ча сак про зра чан као да си од сна, 
ма ло цр нобе лог, а ма ло у бо ји – као да си пла мен во
шта ни це ус пео да пре не сеш до тач ке где по ста је не
у пит но да си га зби ља но сио: тво ји 

гла со ви, ус кли ци, му ца ња, од бле сци, кле ца ње ко
ле на, крц ка ње ко сти ју, пуц ке та ња, ти тра ји, сен ке, 
рав но те же, сли ке ис под ка па ка, за кљу ча на вра та, 
ду бо ка во да, огле да ла, све тлу ца ње жи же – 

до нео си све дов де, та кав, осуп нут, пре срет нут 
до мо туж јем, или не ком слич ном гла ђу. 

Су тон се раз ли вао по све му, то пла пла ви ча ста пра
ши на је си пи ла увис, по ста ја ла уља ста и ма сти ља сто 
се пре си ја ва ла по свим по кре ти ма, по зе ле ном тре пе
ре њу. И ти си то нуо на го ре, го, без ијед не ре чи. 
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Та да, од не куд са до њих спра то ва, кре ће још јед на 
ствар, ко ју си исто та ко чуо ко зна ко ли ко пу та, али 
ко ју та ко ђе не мо жеш, сав та ко уљуљ кан у со фи сти ци
ра ни поп, од мах да пре по знаш. Она пот пу но по та па 
ту раз блу де лу се ту што ју ри за соп стве ним ре пом, а 
ка да за чу јеш: „Знам за је дан град/ зо ве се Бе о град“ – ти 
ин стинк тив но знаш на ко ју те ра су тре ба да спу стиш 
по глед. На дватри ква драт на ме тра, по кри ве на пра
во у га о ни чи ћи ма па стел них ке ра мич ких пло чи ца, 
рас по ре ђе не су јед на пла стич на сто ли ца, вре ћа за 
из ле жа ва ње и др ве ни сто чић. Те ра са је од о зго са твог 
бал ко на са да за кло ње на ли шћем, ко је сво јим ле лу ја
њем сец ка и из ме шта при зор уле во и уде сно, на го ре 
и на до ле. Лет ња ле њост. Лет њост. Та да, у пра ви час, 
баш на пре ла зу из стро фе у ре френ, на те ра су из ла зи 
већ по зна та ти црн ка с ис пе гла ном ко сом, у на пе тим, 
вре лим, спа ва ћим га ћи ца ма и са ку па ћим ме сто груд
ња ка, са ли мен ком у јед ној и те ле фо ном у дру гој ру ци, 
и по чи ње, из гу бив ши услед гла сно ће му зи ке осе ћај, 
ви ше да ври шти не го да пе ва: „Јед ном сам про ба ла/ 
те тво је усне од че ме ра.“ Али већ ту на че твр ти ни ре
фре на пре ста је и по чи ње да раз го ва ра те ле фо ном, 
он да га по ди же као за сел фи, на ста вља ју ћи да го во ри, 
а он да до ба цу је, још гла сни је, не ко ме у ста ну: „Ни је! 
Лај ко ва ла си му фот ку, не ла жи!“ По том се сме је, и даље 
раз го ва ра ју ћи те ле фо ном, ди же ру ке, при ка зу је се у 
ре ал ном вре ме ну, њи ше се, то је у ства ри ди ско те ка у 
скри ве ној бе тон ској ува ли: „Мој Бе о гра де, за гр ли ме!“ 
Из ла зи и пла ву ша, у крат кој ха љи ни бо је ли му на, ма ше 
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у те ле фон, за вр ша ва ју ре френ за јед но, па се са ги ње да 
не што узме са сто чи ћа и вра ћа се уну тра.

Њи хо ва др ска те ла те на мах уз бу де, по сма траш 
их с вре ме на на вре ме на тој те ра си и не мо жеш да про
це ниш да ли су сту дент ки ње или сред њо школ ке. Овај 
гу би так осе ћа ја те ви ше стру ко уз не ми ри: ко ли ко до 
ју че би ло је не за ми сли во да не знаш већ на пр ви по
глед да ли је де вој ка ко ју ви диш сред њо школ ка или 
сту дент ки ња, а са да не са мо да то не мо жеш да про
це ниш не го схва таш да си на уса вр ша ва ње ове бе сми
сле не ве шти не – је зик, др жа ње, на чи ни за во ђе ња – по
тро шио од ре ђе но вре ме свог жи во та, а да од то га са да, 
а за пра во ни та да, не са мо да ни си имао ни ка кве 
ко ри сти не го ти је тај при вид про из во дио ште ту, и 
то упра во он да ка да ти се чи ни ло да ти је нај ви ше од 
ко ри сти. 

Пе пео са вр ха ци га ре те пад не ти на ма ји цу и ти 
на пра сно из гу биш стр пље ње: цр на да ма на ста вља да 
пре де као не да ро ви та и до сад на мач ка, њен глас гре бе 
и до зи ва ди вљу ноћ, ка фа ну у ко јој се ту га рас пи што
љи ла, а стра сти бе сне и не мо гу да се уто ле, са мо та ма 
те ла и же ља да се по бег не да ле ко, а прет ход но спа ли 
све за со бом и око се бе, да се пре сву че ко жа и рас кр ва
ре ру ке. Био си јед ном при мо ран да се по ву чеш и да 
при хва тиш пот пу ну пре власт тог му зич ког уку са, 
шта ви ше: и сам си по вре ме но одр жа вао хи ги је ну са
мо за бо ра ва, раз го ре вао си све сно па као у се би, спе
ци фи чан ал ко хол ни си ту а ци о ни зам, не ко те гу рао, 
ша пу тао ти за во дљи во, и ти си па дао, до га ђа ло се да 
се стро ва лиш у мр кли на род њач ки мрак – али оно са 
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чи ме ни ка ко ни си мо гао да се по ми риш, оно што ни си 
мо гао да за бо ра виш је це ла по вест на си ља и зла де ве
де се тих го ди на, ко ја је про ти ца ла иза тих уса на, гру ди 
и зад њи ца, ко је су са сва ким ал бу мом све ви ше ра сле, 
ни си мо гао да не ви диш па кле не кру го ве мо ћи ко ји 
су би ли пра те ћи во ка ли, ста ја ћи хор ове и слич них 
хим ни под зе мљу – са ма пе сма је у ства ри ста ри ја од 
ових де во ја ка – та по вест ко ју си жи вео и ко ја је мле
ла не ми ли це, ко ја је огра ни ча ва ла мо гућ но сти и по
ста вља ла пре пре ке, ни си мо гао да се по ми риш да све 
оно што си гле дао, што се за у век ути сну ло не са мо у 
твој дух и тво ју ду шу не го и у тво је те ло, да са да са мо 
тре ба клим ну ти гла вом, слег ну ти ра ме ни ма, би ти 
до сто јан ствен у по ра зу, опро сти ти, пре бри са ти, утих
ну ти – али зар је зби ља мо гу ће да је пе сма ста ри ја од 
ових де во ја ка, а се ћаш се до бро ка да је по че ла да се 
вр ти по ро ђен да ни ма. 

За ма ху јеш ру ка ма, као да се хва таш за сип ку, пе
ско ви ту та му, као де те ко је по ку ша ва да се одр жи на 
по вр ши ни во де, по ди жеш се, отр жеш те ло са сто ли це, 
пре пу не из не на да из ра слих др ве них из бо чи на и лепљи
вих игли ца. Ула зиш уну тра, и тек по сле триче ти ри 
ко ра ка осе ћаш да си за и ста ушао: као да се твој дом 
ко ле бао, опи рао и ни је же лео да те од мах при ми. А 
тач ка са вр ше неје рпри вре ме не рав но те же би ва ња 
и је зи ка, про ти ца ња и про сто ра, узи ма ња и да ва ња, 
до се же се тек ка да – чи ни ти се на су мич но, а за пра
во во ђен ја сним гла сом – из а би раш Ку ћу се ћа ња у 
свом му зич ком ка та ло гу: 
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са пр вим зву ци ма тај ним оком на зи реш све ти о ник 
на еден ској оба ли, ја го ди ца ма пр сти ју на пи па ваш па 
хва таш све тло сну врп цу, и тво ја ку ћа по ста је опет 
сва тво ја: под сто па ли ма осе ћаш по дат ност хлад ног 
по да, уди шеш је дин стве ну ау ру до ма – зим зе лен дах 
ора хо ви не са во њем цр во то чи не, по ме шан с аро ма ма 
ка фе, на не, ци ме та, але ве па при ке и дру гих за чин, 
ко је оба ви ја те жак и густ ми рис ма сти, и сав зној, сузе 
од сре ће и од му ке, и зра ке, све што су те ла го ди на ма 
лу чи ла, иси ја ва ла, рас пр ши ва ла по со ба ма. 

Јед но ча сов ни лет зву ком кроз про шли век, бар
шу на ста ту га и уз ви ше на ле по та. Си ћу шни зло дух 
на гнао те и да од вр неш, по же лео си, ко ли ко год то 
би ло сме шно, да над гла саш све оно што је до ла зи ло 
спо ља, и да иза ђеш на те ра су на још јед ну ци га ре ту 
и ус пут по сма траш по сле ди це свог му зич ког на па да. 

Али ни шта се ни је до го ди ло: 
три звуч не ре ке те кле су сва ка сво јим по љем и сре

та ле се у за јед нич кој дел ти у дво ри шном про сто ру. 
За пи таш се да ли си ус пео да их над ја чаш и ујед но 

по ми шљаш да би мо гао да про ше таш, да одеш по 
ци га ре те и ми не рал ну во ду, или да са мо хо даш по 
вре лом бе то ну, пу шиш и уди шеш то пао ва здух. И да 
од о здо, с игра ли шта, про су диш чи ја се му зи ка нај гла
сни је чу је.

Али док си се ти обуо и си шао, де вој ке са пр вог 
спра та су сво ју му зи ку уга си ле, а дру ги при зор из 
Ку ће се ћа ња се ста па с удво је ним ри фом, ко јим по
чи ње и по том да ље мир но те че де се то ми нут на бај ка 
о по крет ном нео н ском ме се цу, и оно: „I re mem ber/ 
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how the dark ness do u bled“ ме ша се са тво јим гла сом 
ко ји из го ва ра сти хо ве мла де пе сни ки ње, а ко је ти у 
ства ри и не чу јеш, али знаш да до ла зе упра во на том 
ме сту: „За быстро ту стре ми тельных событий,/ За 
прав ду, за игру.../ – По слу шайте !/ – Ещё меня люби те/ 
За то, что я умру.“ 

Гле даш на ви ше, са да већ са спла сну лом зна ти же
љом, да утвр диш ко је во дио тво ју ду шу кроз су мрак, 
па, на слу тив ши да је за пра во реч о ста ну ко ји је на 
истом спра ту само два ула за да ље, бу деш за до во љан, 
иа ко крат ко трај но и по ма ло ре да ра ди. То ли ко пу та 
си то већ осе тио: сам из ла зак из до ма, пу ки чин за
ко ра чи ва ња на по ље, као да бри ше све оно што се 
прет ход но на ку пи ло у те би, и сви они гла со ви ко ји 
бе ху тво ји, у те би из но ва ожи вље ни – ве ро вао си да 
си се за и ста на трен уте ло тво рио и био сва ко од њих: 
мла да пе сни ки ња ко ја тра жи да је се во ли јер је смрт
на, све тлу ца ва се та у ко ју је ту пе сни ки њи ну жуд њу 
оде нуо ком по зи тор по чет ком но вог ве ка, де чак ко ји 
дрх ти у су мрак, мла дићград ска лу та ли ца, ве сео и 
збу њен, као и сви они при зо ри ко је су ови до зва ли у 
те би и ко ји су про ле те ли пред ве чер јем – од јед ном су 
се као ша ре ни ме ху ри ћи од са пу ни це рас пр ши ли на 
вре лом те лу гра да: ис ту пио си на по зор ни цу и са да 
кре ћеш, сми рен и чист, пре ма мо ри ма Бу ле ва ра.

До ле је гу жва, до ле су све тла, до ле су нео ни и фа
ро ви, екра ни и ва тро мет, до ле су по кре ти и про кли
за ва ња, до ле је град. 

Пре пу шташ се но ћи, по гле дом пре ла зиш са сво је 
на су прот ну стра ну јед но смер не, кла у стро фо бич не 
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ули це с име ном ка ми ка зе из Пр вог срп ског устан ка, 
низ зе ле ни ту нел, по ред згра де ко ја ни че, ка ко је од
јед ном чи тав крај по стао гра ди ли ште, а за пра во сле
диш и да ље удво је ни сно ли ки му зич ки обра зац ко ји 
је у ме ђу вре ме ну у те би над вла дао Ма ри ну и див но 
до ба, су сто пи це за бли зан ци ма ри фа, пе сни ком и сен
ком, слич ни ма, искри ча ви ма, они од је ку ју низ зи до
ве и зве зде, ус ка чу кроз отво ре не про зо ре, у ста ри па 
у но ви ка фић, он да хр пи ца апо те ка, от куд, пи таш се, 
на ових три де се так ко ра ка чак че ти ри ле кар ни це, а 
ниг де го спе, ниг де мо ра, са мо Зе гин, Ср бо трејд, Србо
трејд, Зе гин, об гр ље на ва тра, пра ви фар ма це ут ски 
об ра чун, па пе ка ра, пи ше „об но вље на 1903“, да ли су 
вла сни ци по др жа ва ли ди на сти ју Ка ра ђор ђе вић, мо
жда стра да ли под Обре но ви ћи ма, шта то уоп ште 
да нас зна чи, на деч јем про гра му из лог пун лоп ти, где 
ће се оне от ко тр ља ти, све то пи таш се. 

У су срет ти до ла зи рас кр сни ца, сту дент ски дом, 
а дватри ко ра ка ка сни је и по зо ри ште и згра да оп шти
не, и омладина на клу па ма у по лу кру жном сре ди шту 
пла тоа. Смех и за гр ља ји, ду го ко се, мр ша ве фи гу ре, 
ги та ра и глас ко ји, ка да се на се ма фо ру упа ли цр ве но, 
чу јеш ка ко пе ва о кру гу ко ји је ство рио и у ве тар ра
суо, и ка ко ве тар ми сли и зна све што и њих дво је 
зна ју, и пи таш се ка ко се ова ве ли ка пе сма с вре ме ном 
то ли ко из лиза ла да је пе ва ју ра зно ра зни ОK, Dre am 
и Tro pi co бен дови на свад ба ма кад пре ђу на по ла са та 
„за бав ног“. Али исто вре ме но са иро нич ним осме хом, 
ко ји у те би, и про тив тво је во ље, иза зи ва ова бе сло
ве сна лет ња па те ти ка, ти се ус хи ћу јеш док че каш да 
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пре ђеш ули цу, ти ши па рач ки пре тр неш ка да у тој 
улич ној жур ци пре по знаш од јек исте оне ра до сти 
ко ју си јед ном ви део на на слов ни ци за Кроу о ве Сам це: 
ту му зи ку си знао на па мет, а њо ме и том на слов ни цом 
гле дао си и сам филм то ли ко пу та, иа ко си га гле дао 
го ди на ма ка сни је, ка да је оно што си стварно ви део 
по ста ло од дру го ра зред не ва жно сти у од но су на оно 
што си прет ход но у му зи ци и у се би гле дао.

Ти из ма шта ни Сам ци су те на у чи ли да је све у 
љу ба ви и по ве ре њу, при се ћаш се са се том у ча су ка да 
пре ла зиш Бу ле вар код сту дент ског до ма и при ме тиш 
да се из рас пе ва не гру пе из два ја де вој ка чвр стих бу
ти на, а за њом и мла дић са на о ча ра ма, у ја пан ка ма, 
ко ји за ста ју на не ко ли ко ко ра ка од пе шач ког пре
ла за. И та да као да про ле ти бе сни лет њи ан ти ка и рос: 
де вој ка се окре ће и лу па ша мар мла ди ћу, ње му спа
да ју на о ча ре, пе сма пре ста је, она, не гле да ју ћи, са 
пр вим су за ма, кроз цр ве но пре тр ча ва ули цу, сви их 
по сма тра ју, мла дић ди же на о ча ре, де вој ка пре тр ча ва 
пред ау то мо би лом ко ји од о здо из ла зи на Бу ле вар, и 
ко чи, пот пи сом гу ма по вла чи цр ту, де вој ка про ле ће 
тик по ред те бе, пе ње се уз сте пе ни це, во зач јој псу је 
лу ду мај ку, она за ста је, гле да у ње га, не ви ди га, гле да 
у мла ди ћа, гу та су зе, он се бе сан дво у ми да ли да кре
не пре ма њој, она му до ба ци: „Ђу бре јед но! Срам те 
би ло!“, ула зи уну тра, мла дић се дво у ми још не ко ли ко 
тре ну та ка, а он да се окре ће и од ла зи на дру гу стра ну, 
ти гле даш у вра та иза ко јих је не ста ла, па он да за 
мла ди ћем ко ји већ од ми че на ви ше Бу ле ва ром, пе сма 
је ста ла, го ми ли ца сто ји и још увек ишчекује, ти се 
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спу шташ као да се ис кра даш, као ло пов, улич ним 
за ви јут ком по ред до ма, пе сма се још увек ни је на ста
ви ла али ви ди се ко ме ша ње и чу је се жа гор. Скре ћеш 
у парк иза до ма, као да по же лиш да из су прот ног угла 
са гле даш ма ло пре ђа шњи при зор, ма да, ја сно, не ма 
ни че га да се ви ди, али ти као да убе ђу јеш се бе да би 
још јед ном да про ми слиш о све му, као да си пред 
не ка квом ва жном и сло же ном од лу ком, а ни си.

Се даш на клу пу, па лиш ци га ре ту, сна жно увла чиш 
дим, и осе тиш бла гу не све сти цу, и да се све од јед ном 
не ка ко збр ка ло: Ксе ни ја и де чак ко ји лу та су мра ком, 
пи о ни ри, Ма ри на, ша мар, Макс и Еди, 1913. и 1990, 
Ман це и цр на удо ви ца, Фар, Го дар, И Ти и овај парк, 
у ко ме се диш и у ко ме си за ми шљао је зер це са мла дим 
ла бу до ви ма и де цу ко ја их у то плим ка сно про лећ ним 
по по дне ви ма хра не, а се ћаш се и пе сме у ко јој су му 
кри ла за ку ца на за да ску, пам тиш и од сви ра не апо ка
лип тич не пеј за же ме тро по ли са, мо гао би би ти Њу јорк 
или би ло ко ја дру га пре сто ни ца гре ха на пре ла зу се
дам де се тих у осам де се те, град и у ње му клуб, у клу бу 
ла буд, у ла бу ду же лу дац, у же лу цу пр љав шти на, зми
јо ли ка бу ка, гла ва у обла ци ма, у гла ви ве ли ко „не“, 
одо ле ваш, из у ви јаш се, бе ли сак со фо ни сто, рас те жеш 
от пор, или пре пли ваш на ову стра ну оке а на па за
играш су лу ду игру на остр ву, му зи ком, ре чи ма и те лом, 
акро ба та се на пре же, ска че у сва ки од че ти ри угла 
тво је со бе, ту их не ста јеш, пе ча ти ма те уда ра, че ки
ћи ма, буб њем и ба сом, то је друк чи ја, но ва ле по та 
бе смрт не пти це, ти си тај ле њи ла буд, гу штер ко ји се 
из ле жа ва, ухо да са без број очи ју, ше сна е сто го ди шњи 
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Исус. Све се то по кре ну ло, сте пе ни ште се уру ши ло под 
те ре том гла со ва – тво јих, али ту ђих; уну тра, ис под 
пра га чуј но сти, без то на, али ја сних – не ко их је, из го
во рив ши их, све до звао, са ку пио ту, ста вио пред те бе 
и као да ти је ре као: ето, то си ти. Пао си у во ду, за пли
вао, на те бе се об ру шио све тло сни ко ви тлац, и са да 
по ку ша ваш да до ђеш до да ха, да про на ђеш оба лу: ви диш 
тек тач ки цу ко ја тре пе ри, на даш се да је ба рем она пре
о ста ла, плу таш ка њој, и ту си.

Ту си – трг неш се – на клу пи у пар ку, ви диш, чу јеш, 
ми ри шеш, око те бе је град, жив: жа мор у ка фи ћи ма 
дуж Кра љи чи не ули це, три де вој ке у лет њим ха љи
на ма из ла зе из јед ног од њих, сме ју ћи се пре ла зе 
ули цу и кре ћу ста зом у твом прав цу, мо мак у ма ји ци 
ду ха са се ки ром, сју рив се низ кал др ми са не сте пе ни
ке од о зго из по лу та ме Бу ле ва ра, про ле ти по ред те бе, 
бруј све тих мо то ра, ци ка ди вљих гу ма, бе ла бу ка у 
свим да љи на ма, над во да ма, глас чу ва ра скри вен у 
не бе си ма. 

Га сиш до го ре лу ци га ре ту, па од мах па лиш но ву, и 
уди шеш све, све. Гле даш се и ви диш ка ко се, про би ја
ју ћи се кроз кро шње др во ре да са улич них све тиљ ки 
и из рад њи с дру ге стра не ули це, по те би са ку пља ју 
и раз ли ва ју ка пи све тло сти и ка ко сво јом игром про
се ца ју, син ко пи ра ју та ла се та ме, из ко јих из ра ња тво
је по но во ро ђе но те ло, ко је ће за пам ти ти све – оно што 
имаш, али што са да не по ма же – пре не го што све 
за бо ра ви и вра ти се ме ђу те ла. Из ла зиш из вр та, на 
пе шач ком пре ла зу се осмех неш де вој ци ко ја ста не 
по ред те бе и, миг пре не го што се за стор спу сти, 
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стиг неш да ка жеш у се би: „Не ка бу де.“ И по хр лиш у 
лет њу гу жву, у фа ро ве, нео не, екра не, упа ља че, сви це, 
зве зде, ка гла су – све тлој тач ки у ва зду ху, ко ја бди, и 
не дâ да бу де ноћ.


