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ГЛАСОВИ

Дра ги ња Ра ма дан ски

ДВЕ ПРО ЗЕ

СЕ СТРА КЛЕ МЕН ТИ НА И МЕ ТА МОР

И са ма ствар ност мо же да бу де над ре ал на, 
и да се ком по ну је као по е зи ја.

М. Ри стић

Све јед но те исто, на ми ли он на чи на. Die Schlec hte Unen dlic he. Ло ша бес ко нач ност. 
На ко ри ца ма књи ге – де вој чи ца што чи та књи гу на чи јим ко ри ца ма је де вој чи ца што 
чи та књи гу на чи јим ко ри ца ма... Нео гра ни че на де љи вост ма те ри је, улан ча ва ње ко је 
се ни чим не раз ре ша ва: сва ки део има свој ства це ли не. Све сит ни ја, на кра ју са свим 
не ви дљи ва де вој чи ца. Без са мо ра зви ћа. А у са му књи гу ин џи је лу, ма ло ће ко да за-
вир не. Прем да истин ска бес ко нач ност, на вод но, има свој ства ду ха, а не ма те ри је.

Да кле, има те ли лу пу у ку ћи? Да над му дри мо фи зи ку и ме та фи зи ку. Не ми слиш 
ваљ да да је Хол мсо ва лу па или Ари сто те лов дур бин алат ка исти не? Уто ли ко пре је сте 
алат ка сти ла. За ма гљи ва ња исти не. Бит но је сма њи ти ра сто ја ња. Би ти бли же се би. 
Ке рен ски је од би јао да но си на о ча ри. Био је то ње гов, ап страк ци о ни стич ки, пон де ринг. 
Жи ве ти зна чи при бли жа ва ње и уда ља ва ње хо ри зон та. Вр то гла во уз ле та ње и про па-
да ње. Стр ме ре че ни це-ври ско ви. Про ме на ви зу ре. Ко пре на ста да љи на из над ви со ких 
кро ш њи. Тој де ти њој раз би бри зи (се ди ште на шкри пу та вим, зар ђа лим лан ци ма) за мах 
ће да ти отац, на мах озби љан као дис ко бо лос. Кћер се кун ди ра ску пља њем и опру жа-
њем но гу, док јој ве тар ху чи у уши ма. Ни ко нек не про тр ча ва ис под, про пе та кри ва 
љу ља шке не зна за ми лост.

Али ја, као што знаш, ни сам при ста ли ца ру жних већ ру жи ча стих ни јан си. Мо гла си 
има ти де се так го ди на. Но ге су ти се смр за ва ле у ду бо ким ци пе ла ма на шни ра ње. Има-
ла си крат ко но се сан ке од ку ва не бу ко ви не. Отац их је сво је вре ме но ку пио за ву чу, а 
не за лакомисленa оти ски ва ња низ за ле ђе не си ну со и де. Но си ла си зе ле ни ху бер тус, 
ма сли на сте бо је, из др жљив као враг. Све у све му, би ла си дра га ма ла де вој чи ца док 
си се сва за ја пу ре на спре ма ла за сле де ћи спуст. На став ник Фа би јан се очин ски са шап-
та вао с не ком од мај ки. Али не бих баш све да вас кр снем, као до каз свог има ги нар ног 
при ја тељ ства...

Ја, Крам пус из зар ђа ле ку ти је UNR RA ли му на де у пра ху. Гу там уме сто те бе па сти ле 
ри бљег уља, што ли че на ра су те не бру ше не гра на те с ма те ри не огр ли це. То бож све-
моћ ни Drop Dead Fred. Ме та мор из мрач ног ор ма на, где си на шла ону та ла са сту ку ти-
ју са бо ји ца ма. Це лог жи во та си их чу ва ла, у не кој ћа си. Бо ра вио сам у ан ти про сто ру 
улич ног зи да, из над уз гла вља деч јег кре ве ца (брач ног кре ве та), ко ји се на ста вљао у 



11

ла ви ринт тво је под све сти. Ка да је пре по топ ски ли ме ни ше стар, онај што се на вла чи 
на огло да ну олов ку, по чео да пра ви елип се уме сто кру го ва, по ту рио сам ти ком плет 
на да све пре ци зних тех нич ких цир кло ва.

Пре те ру јеш у адо ра ци ји ро ди те ља. Ис ко ри сти лу пу на пра ви на чин. На кра ју ће се 
ис по ста ви ти да је онај бе ли пра шак, с ми ри сом на ба дем, за пра во стреп то ми цин. Или 
не што још го ре. Ожиљ ци за ко је се твр ди ло да су тра го ви ра ња ва ња, уи сти ну су тра-
го ви мла да лач ких не по доп шти на. У сом бор ској шу мар ској шко ли усе ље ној у згра ду 
Жу па ни је, мла ди ћи из Сур ду ли це и Тр сте ни ка мо кри ли су у се на тор ске пи со а ре. А 
сна ше из Па чи ра са кри ва ле су мен стру ал не бин де иза ро лоа ду бо ре зба ре них сто ло ва. 
Ве чи та сме на де ка де на та и вар ва ра. Зим ски дво рац. Игра ли су но го мет на ле ди на ма 
за ра же ним си бир ском ја звом. Чи ре ви су то, а не ожиљ ци од ме та ка, на мај сто ри ма 
бес ка да вер них уби ста ва. По сле по ла ве ка ис под улич ног фла сте ра, при спре ма њу 
та ва на или ко па њу бу на ра, из ра ња ће не ки не ме та фо рич ни ко сту ри. 

У оде лу кро је ном по ме ри, у шкри пу та вим дво бој ним ци пе ла ма, не ка да шњи ден ди 
при ста је на ма ни ре Ти то вих омла ди на ца. Ни њи ма не сме та ње го ва хер пе со ид на ша ра. 
Мом ци са рад них ак ци ја, увек на иви ци мно го дет не ко ло ни стич ке гла ди, по хо де му 
жу ре ве, и као ска кав ци за по се да ју ме ке ди ва не и ду бо ке бер же ре, пле шу ћи уз зву ке 
ле лу ја вих ба ке лит них пло ча. Пред зо ру се га се све тла и пле ше сти ска вац. До ма ћин 
осе ћа не што твр до и хлад но у пан та ло на ма. Ман гуп ска по сла. Би ла је то пра зна бо ца 
пе ну шав ца или кључ од ин тер нат ске ка пи је, ве ли чи не дла на.

А те би је при чао бај ке. Слу ша ла си исте при че по ко зна ко ји пут. О јар цу жи во дер-
цу, о ла ко ми сле ном пе тли ћу („Ма цо-бра цо, ли ја ме не да ви, хо ди ме из ба ви“), о ве чи том 
ус по ста вља њу прав де („Ши ри ба ба по ња ве, да ти се рем ду ка те“). На гло и освет нич ки 
пре ла зи ло се на зар ђа ле ек се ре, рајс не дле, зи хер на дле. Чи тао ти је чи ка Јо ви не су-
спен се. „У по цр не там не но ћи Фе риз па ша из сна ско чи.“ Па онај за го нет ни си ноп сис 
о не по врат ном си ла ску ви ла с исто риј ске сце не, из уста по след њег пре бе га, ви ле 
Ан до си ле. Ка да си има ла тем пе ра ту ру, за тво ре них очи ју ти је ре ци то вао Гу ри ја, са 
чи јим ау то ром је де рао мач ке и ло вио гр ге че по мла ка ма Ти се. 

Да ли се и са да, ка да раз би јеш огле да ло, спрем но за ри чеш на још се дам го ди на 
не сре ће? Ни је знао у ко ји раз ред идеш, ви ђао те је рет ко и овлаш. Др жа ла си га под-
ру ку, и за це ло де ло ва ла ста ри је од сво јих го ди на (или је он био та ко мла до лик). Кад 
би отва рао ста кле на ре сто ран ска вра та, сер вил ним ко но ба ри ма по ка зи вао је у твом 
прав цу. Се диш у по лу мрач ној рад њи пред рат ног Ба те, ћу шнув ши ста ру обу ћу под 
сто ли цу. Увек оста је при пр вом из бо ру, ко ји ни ка да ни је ње гов. Ор то пед ске са лон ке 
нај бо ље би при ста ја ле пер со нал ној се кре та ри ци не ке лон дон ске фир ме. Кла си ка која 
је увек у мо ди. Че ка ју те и са да не где на та ва ну, но сиш исти број као и та де вој чи ца ко ја 
их се по ма ло сти де ла.

Ма штао је о озе ле ња ва њу пу сти ње. Ta ma rix afri ca na ра сте у ко ло ни ја ма, нај че шће 
око оа за. За хва љу ју ћи љу спа стом ли шћу, слу жи као глав на ис па ша за ка ми ле, ко зе и 
пу стињ ске ов це. Ин тен зив ним бр стом, те ра из дан ке из раз гра на тог ко ре на, и бо ко ри 
се при зе мљи. Гру пе та ма рик са штр че на ма њим или ве ћим хум ка ма мр ви ча сте струк-
ту ре, ко је ве тар не раз но си (окол не пал ме и ака ци је не ма ју око се бе из ра же них хум ки). 
На па да на ве тром, ка ло та ста уз ви ше ња по сте пе но де ну ди ра ју, от кри ва ју ћи ста бла у 
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про па да њу. То је ре зул тат ау то ин ток си ка ци је (ве ли ка кон цен тра ци ја со ли кри ста ли-
са не на опа лом ли шћу). По сте пе ним ра стом та ма рик си се за тр па ва ју вр ло сла ним 
суп стра том, де бљи не и до 8 ме та ра. Он има ток сич но деј ство, јер спре ча ва раз ме ну 
га со ва. На јед ном хек та ру де по ну је се око 620 kg со ли го ди шње, што је то ком ни за 
го ди на вр ло ви со ка кон цен тра ци ја. Ту со би тре ба ло укло ни ти, а ову биљ ку из о ста ви-
ти у про јек то ва њу ве тро за штит них по ја се ва и уме сто ње ко ри сти ти биљ ке ко је не 
за сла њу ју зе мљи ште. На осно ву овог про јек та о ра со ља ва њу ли биј ске Са ха ре, об ја вље-
ног у Шу мар ском пре гле ду за 1972, до би ја по зив од Га да фи ја...

Жбу на ста пу стињ ска биљ ка што уби ја са му се бе, што са мо о гра ни ча ва соп стве ни 
раст, го ми ла ју ћи со у хум ка ма око свог ко ре на? Па то је ме та фо ра сво је вр сног за кр-
жља ва ња, бли ског са мо у би ству. Ду го сам се пи тао да ли је при ме њи ва и на те бе, слу-
те ћи да се то од но си на тво је по ку ша је ка квог-та квог уз га ја ња тек ста. Ро ди те љи као 
из вор и коч ни ца ства ра ла штва. Да ли би све би ло исто да ни су та ко оча ра ва ју ћи у 
тво ме се ћа њу? Не гу јеш сво је слан ка сто бо го тво ре ње у об ли ку не на пи са ног тек ста, 
јер же лиш да га веч но пи шеш, ду бо ко у се би на рав но. 

Ја сам, из ме ђу оста лог, и твој за ми шље ни љу бав ник. Тач ни је, био сам. Одав но ме 
ни си зва ла. Све сам ра дио ва зду ша сто и не жно, она ко ка ко во лиш. Dan ce Me to the End 
of Lo ve. A про по. Се ћаш ли се да сам ти упра во ја по зи рао за му шке ак то ве: увек си ми 
до да ва ла ма ло ви ше ми шић не ма се, а сма њи ва ла во лу мен по тиљ ка. И ни ка да ми ниси 
при ка зи ва ла ли це. Сли каш ли још? Знам, сли ка ње зах те ва фи зич ку кон ди ци ју. По ста-
вља ње шта фе ла ја, ме ша ње бо ја, ко нач но све те чет ки це и бо је ко је тре ба отва ра ти, 
за тва ра ти, ис пи ра ти у тер пен ти ну. Тре нут но ти је ате ље у пче ли ња ку, у сен ци хра ста 
и меч је ле ске. Увек је за ни мљи ви је дру жи ти се с њи ма, ску пља ти пло до ве, сва ки пут 
дру га чи је. Ни кад не знаш шта ће осва ну ти. Јед не се зо не нор мал ни жи ро ви, од ко јих 
се мо гу пра ви ти чо ве чуљ ци са ка пи ца ма, а дру ге – то ва ри лоп ти ца, без ика кве на зна-
ке уну тра шњег са др жа ја. По том не ке зве ке та ве и бо дљи ка ве тво ре ви не, ко је с га ђе њем 
на чи шћа ваш на ђу бров ник. Ту се за па ти ла и ко ло ни ја тар ту фа. Икра ва, пе пе ља ста 
кал ку тан ска ја ја, на ко је на ва љу ју не за си ти ја ма ри. 

Под при ти ском си ве чи тих ис тра жних рад њи сво је мај ке. То те је оне спо со би ло да 
функ ци о ни шеш ка ко тре ба. Ту ши ра ју те двој ка ши и трој ка ши, о је ди ни ча ри ма и да не 
го во ри мо. Не ка да ни је би ло та ко, за у ста вља ли су те на ули ци пре сто нич ки сли ка ри и 
фо то гра фи. До бро де. У оба слу ча ја сам то био ја. Ста но вао сам пре ко пу та, у згра ди 
Ми ре Сту пи це, а ти си сва ко днев но про ла зи ла ону да. Крај ма ле га ле ри је Гра фич ког 
ко лек ти ва на Бу ле ва ру ре во лу ци је, у ко ју си ре дов но на вра ћа ла. Ту сам те као за па зио. 
Те бе ко ју знам од ро ђе ња. Из мај чи не утро бе. Од оног џа ка кром пи ра у не до вр ше ној 
ку ћи у Крем ни. А онај бр ка што је го ди на ма имао те згу на бе о град ским пре во ди лач-
ким су сре ти ма, и то сам био ја. Ни си осе ти ла иро ни ју у ње го вом гла су док вам је ува-
љи вао фо то гра фи је? Ни си ваљ да по ми шља ла да ствар но одеш код ње га на фо то сешн?

Хеј, се тио сам так си сте, што пла че на тво јим са хра на ма, лум пу је на тво јим свад ба-
ма, од слу ша ва тво ја пре да ва ња, ве че ра ва до сад не ве че ре, до спе ва до при ма ри ју са, 
при др жа ва ти гла ву док по вра ћаш. За ле ко ве ни кад не узи ма но вац. То је чо век с ми-
си јом! То сам, опро сти, опет ја. Ја сам и твој иде ал ни чи та лац. Мо гу се по хва ли ти да 
раз у мем све што пре ћут ку јеш. „Увек се ви ше шко ди ре чи ма не го де лом.“ Бла-бла-трућ. 
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Пре ћу та ла си сво ју кр пе ну лут ку на пу ње ну пр пом, ко ја не пре ста но сип ко кр ва ри. Знам, 
знам да те до ти че сва ки уза лу дан на пор. Леонaрд Ко ен – ка да хо ће да пе ва про му кло 
или ни ка ко. Ле он Ко јен – ка да се тру ди у бал кан ским три бал ним за ва да ма. Та кве ства-
ри баш мо гу да те тро ну и раз га ле.

А мај ка ти је ствар но за мор на: за њу је све Рор ша хо ва мр ља. Ако и ни је де мон, али 
де мо но лог си гур но је сте. Де тек тор све ко ли ког зла, али да ли и про тек тор до бра? Ту ма-
чи, пре су ђу је, ка жња ва. То ком це лог жи во та ни си ус пе ла да јој се уми лиш. Те шко да ћеш 
ика да. А да сту пиш у отво ре ни рат, да на пи шеш бај ку? Краљ ко ји по бо ле ва од спли на? 
Че ка ју ћи Го доа. Ко су прин це зи ни по ма га чи? Змај на из ди са ју. Ан та го ни сти? Пе ћар и 
ћу мур џи ја. Ни си до след на. Ко ке ту јеш с па ган ством. Не ка жем да не тре ба те ра ти кон тру, 
али до кле ти тра го ви ко че ња? Ка да ће па сти крв? Про ма ши ла си те му. Тре ба да про ди-
шеш у раз ре ђе ном ва зду ху деч јег апо кри фа. Сва ка част ћак ну том Бу га ри ну са ла жним 
име ном Елин Пе лин. Ти као да ни си хте ла да увре диш ак ти ви зам Мир ка и Слав ка. Тре ба 
ти ма три ца ту жних бај ки – Ма лог прин ца, Ма ле си ре не, Де вој чи це са па ли дрв ци ма, 
Олов ног вој ни ка, Срећ ног прин ца. Це на њи хо ве об у зе то сти ле по том је сам жи вот. 
Пат ња као ула зни ца у рај. Ни тра га од ви та ли зма ти па „крај-ко нац, ско чи миш у ло нац“.

За бо ра вљаш на соп стве ни врт, на пла стич не ве дре, дво руч не кор пе. Мо раш укло-
ни ти тај ни ком по треб ни род, пун сун ца и сла сти, али већ про жет ми ри си ма сте ље и 
ху му са. За лу дан, гро бар ски по сао: из вр та ње на скрај ну ту го ми лу сме ћа. Не у са гла ше-
ност, раз ми мо и ла же ње са при ро дом. Ра си пан, ин ду ко ва ни по ба чај. Ри би зле се пу не 
мра ком, и ра си па ју, оста вља ју ћи огло да ни гро здић, с два-три све мут ни ја зр на. Дре-
њи не кру не свој гри миз и по сле тру ну, ду го бр бо ре ћи о не чем свом. Пре пу ште не зо ља-
ма, ко је их про шу пљу ју за јед но по под не. Њи хо ве пра зне оп не спљо шти ће пр ва ки ша. 
Тра је од у ча ва ње од по ри ва при но ше ња жи во ту, а не смр ти. Као ка да по то пиш квоч ку 
у бу ре са хлад ном во дом. По зо ви оног ме ду из успа ван ке. Не ка се на је де кру ша ка.

Твор је из гле да је ди ни ко ји истин ски во ли тво је го лу бо ве. Сред го ми ли це па пер ја 
– огло дан пр стен. Мно го је та квих го ми ли ца. Вен ча ва ју се ан та го ни сти, у не до стат ку 
бо љег. Со ко кан џа ма, као ру ка ма, гра би сре бр не по шта ре, по не ка да све по дво ји цу. 
Др жи их као вла дар ска зна ме ња. Хар мо ни ја хла пи из акор да шум ског го лу ба-сам ца, 
ко ји ни ка ко да са гра ди гне здо по уку су до лу та ле жен ке. Усмр ти те љи вред но ра де свој 
по сао. Ко јот про ми че на две зад ње но ге, као чу па ка бра. Су ма ну та до га не за у ста вљи-
во ка са ри том и ви ја соп стве но пре ми ну ће. Бо го мољ ка. Ве сла ри. Па ук оте жао на ни ти 
па у чи не, по пут ис пљув ка. Рас ко ра че на, сле ђе на га та лин ка. Кор ња ча од бе гла из аква-
ри ју ма, сва огло да на, упор но ми ли ка бу на ру, где је че ка ју пси. Зец за бо ра вљен у 
мр тво у зли ци, на дуо се на сун цу, не у по тре бљив.

Чу ла си ме оне но ћи. Био сам по сред не ке су бор ган ске, ми ко ид не ме та мор фо зе. 
Осми пут ник. Су бо тич ка се це си ја. Он да се за чуо бруј зво на и ти си би ла спа се на. Ко нач-
но си угле да ла ко пи тан ца ис под га ма шни По а роа. Вра ти ла си му ње го ву лу пу. За ка за ла 
си кр ште ње по след њим оста ци ма сна ге. Био је сеп тем бар. Пре мно го су вог ли шћа. Ку ма 
би бли о те кар ка по ја ви ла се са злат ним при ве ском: књи га ин џи је ла не чит ког тек ста. 
Вај ка да шњи осе ћај не ла го де у но га ма. Стиг ма та. Од та да си код ку ће у Ње го вим не дри-
ма. Ве ру јеш. Ни ка да ни за шта не мо лиш. За хва љу јеш Му на сва ком да ну. При па даш Му. 
Имам раз ло га да бу дем ки ван. Али, на ви као сам. Увек ка да се кр ште ње од ви ја у зре лим 
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го ди на ма, пра те га сла ду ња ве ми сти фи ка ци је. Јев ге ни је Ши ферс се чак про гла сио кум-
че том Ису са Хри ста.

А шта ће мо са кон тром? По не ка пи ја ви ца, ши шмиш, ка лам бур? Баш у вре ме мо ли-
тве лу та ју ти ми сли? Зе ваш? Ки јаш? Тре ба ло би да пре кр стиш зја пу. Ина че ето те бе са 
ђа вол ком у ке цељ ку. Је сте, и чи ка Не меш сам био ја. Упра во сам из ла зио при пит из ка-
фа не. Ишмр ка вао сам нос на кал др му и бри сао о ка пут сво је по ли хи стор ске пр сте. У 
све тлу на ше игре ста кле них пер ли, тре ба ло је да то раз у меш као: „Пљу јем на цео свет.“ 
Пот пис ис под ци та та тре ба ло би да гла си: „Шо пен ха у зен.“ Шо пен, Шо пен ха у ер и Мин-
ха у зен. Амал гам бра ва де, му дро сти и хох шта пле ра ја.

Ка да си би ла са свим ма ла, ро ди те љи су се за ба вља ли та ко што би се на мр шти ли, 
док си ти у од го вор плач но кри ви ла усне. По том би се на сме ја ли, што је иза зва ло твој 
уз врат ни смех. И та ко мно го пу та. И увек си им ве ро ва ла, и ре а го ва ла на исти на чин, 
нео су ше них су за. Играч ка-плач ка у јед ном деј стви ју, ре као би ме лан хо лич ни Сте ри ја. 
Игра скри ва ли це. Из раз чо ве ка ка да из гу би од но сно на ђе Бо га. Та ко на ста ју ду бо ке 
бо ре. О то ме је ле по го во рио по кој ни про фе сор па три сти ке, у те сним ка ри ра ним пан-
та ло ни ца ма на про ма ји Ру ског до ма. Чак и он је био све стан ну жно сти ли би ди но зних 
ве за. Или је си или ни си сек си. Асек су ал ност је бљак. Сме шни чо ве чу љак што ли чи на 
Ли ја Мар ви на од мах је про пањ као твој ли би до. По ка жи му сред њак и оду зми му реч. 
Не го, мо же виц? Ре ци мо онај о ба на ни има ку ла ти. Не мој да се мр штиш, ти, ко ја си се 
опа си ва ла опи ра чом, а га ћи ца ма бри са ла су ђе. Де ви це су ствар но не по пра вљи ве.

До зи вам ти у па мет бе о град ске тап ка ро ше уо чи пре ми је ре Шук ши но ве Ка ли не 
кра сна је. Кроз кло кот цр но пу тог ар гоа, под ка пу ља ча ма ви јет нам ки, у уни секс мо ка-
си на ма. Не у ни шти ви бе о град ски ефе би, са ши шта вим па ла та ли ма и му клим во ка ли ма, 
што ус кра ћу ју сво је услу ге пред ки но те ком. Ни ка да са њи ви, увек ша њи ви. „Не би’ те 
карô, ма то ри, ни жа ко је па ре.“ У пре део шли ца угу ра ва ју бог зна шта, раз ме тљи во 
раз ба цу ју но ге као да им сме та на бре кли уд. Е та кви су и пи сци. Ве чи то horny. И Је ро ти-
ћи и Је ро фе је ви. А ка кав си ми ти пи сац? Од та да сто јиш за ми шље на пред би ле тар ни цом. 

Још увек во лиш све са пре фик сом не? Та ко ће ти не ки не кро фил по ту ри ти тај ни 
апе тит пре ма не стла ма. Ани ма и Ани мус – то су ср ца два, љу би ли се гр ли ли све до по ла 
два. Кад је про шло по ла два, ски ну га ће оба два. И при том би ти ау тор Мр твих ду ша. 
Лук су зна хтон ска ко ке те ри ја Го го ља. Уме сто да пи ше са бра на де ла и ку пи ће бе да 
по кри је бе бе. Тол стој? Си ћу шни зло дух. Ко сма ти па ту љак са пал че ви ма за опа са чем. 
Пр га ви Хо бит, што жу ди за про фа ним му шким брат ством, са мо да је по да ље од жен ски-
ња. Био је спре ман да по ло жи жи вот за Че трт ко ва, као Су бо тај за Ко на на. „Сва љу бав 
и сва ра дост до ла зе од по ла.“ Ово би мо гао да пот пи ше и Ти шма, али он ни је во лео 
ни чи је дру штво, па ни ра до вањ ско.

Брод ски? Оби чан сноб. Се ди у „Фло ри ја ну“, где су „сви се де ли“. По ве ро вао је, као и 
сва ки про вин ци ја лац, у сво ју ве ли чи ну. Ко ли ко пу та сам чуо: „Сва ки Бо жић про во дим у 
Ве не ци ји.“ По кло ни штво је јед но, а дру го – бес пол но раз мно жа ва ње сно би зма. Парте-
но ге не за у бор са ли ну и ман ти лу бо је на не. Хи дре и ква шче ви ру ског Њу јор ка. Опи сао 
је сво је бек ство из Ца ри гра да ака Стам бо ла, где је све „ми ри са ло на му шку мо кра ћу“. 
Из ва љен у фе кал ном одо ру ве не ци јан ских ка на ла? Тја. Тја на куб. Кључ но је ипак не што 
дру го. 
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Ја сам и тво ја цр но-бе ла мач ка Га не ша. Обр ве јој ра сту у не ре ду, као да ју је не ко 
по го дио пе тар дом. Нај ви ше во ли да дре ма на тво јој жи ли ку ца ви ци, по вре ме но не жно 
ис пу шта ју ћи кан џе. Ма да се чи ни глу ва и сле па, под од ре ђе ним углом ли чи на ор ку. 
Про ле ће је, слу шаш сла ву је. За ви ру јеш у гне здо сви је но у гр му ди вље ру же: три ма ју-
шна ја је та у ни јан са ма пи ста ћа. А он да, јао, ниг де пти чи ца, са мо смр ска не љу ске. Скри-
вен ис под пи са ћег сто ла, дро бим зу би ма сла ву јев кљун. Из утро бе ми до пи ру зву ци 
за до вољ ства: Glo so fa gia! Са не скри ве ним га ђе њем окре ћеш гла ву ус тра ну. У знак 
по ми ре ња по чи њем да пре дем док се ти на ви ка ваш на ти ши ну у дво ри шту. Је ли то 
Ба шлар на пи сао да се о кан џа ма не да срећ но са ња ри ти?

По пов ске же не ре дов но за труд не по сле твог ис по ве да ња. А зар је ла ко кле ча ти 
ис под фе ло на. Из ме ђу чо ве ка и же не увек је ин три га по па. По по ви и же не. Свет ска 
кла си ка одав но је из јед на чи ла њи хо ву си лу е ту. Је дан ов да шњи поп ре дов но је ис про-
ба вао жен ске ха љи не у се конд-хенд рад њи ци. Про да ва чи ца је по сле дез ин фи ко ва ла 
ка би ну ае ро со лом, кр сте ћи се ле вом ру ком. По јац у цр кве ном хо ру, са шту ка стом 
де ви ја ци јом до ње ви ли це, по ла ве ка је де жу рао пред јав ним то а ле том, где су се над 
пи со а ри ма олак ша ва ли по се ти о ци де ли ка те сне рад ње, књи жа ре и бер бер ни це. Чу-
ве ни фи ла те ли ста без јед ног плућ ног кри ла, чо век от мен и за коп чан, ин диг ни ра но се 
жа лио да је при ну ђен да ма лу ну жду оба вља са ве ли ком не ла го дом.

Се ћаш се ин ста ла ци је зва не цр кве ни ар хив? Из ма сив ног ор ма на из ра ња на сто ти не 
со кол ских пу бли ка ци ја, са љу би ча стим оти ском пе ча та адво ка та Кне же ви ћа. Се ћам 
се ка ко сам му (ја, бив ши вла сник хо те ла и ку пле ра ја „Аме ри ка“), по сле све га, у пен зи-
о нер ској мен зи слу жио су пу, из вр ћу ћи шо љу од ал па ке до по след ње ка пи. Ту је и по ко-
ја школ ска све ска, књи га за де цу, ма ђар ска чи тан ка, уџ бе ник из ги не ко ло ги је (ћер ка му 
је сту ди ра ла ме ди ци ну). Ру ски мо ли тве ни ци, штам па ни у прет про шлом ве ку, под мет-
ну ти под цр во точ не по ли це. Док тор ска ди сер та ци је из ор ган ске хе ми је др Ми ла Буда ка, 
ћу шну та међ пра во слав не три о де. На отрг ну тим ко ри ца ма про то ко ла умр лих – ја пан-
ски пре део у тех ни ци злат но-цр ног ла ка. Аст ма тич ни уз да си пре ко о ке ан ског хар мо-
ни ју ма. Др ве ни др жач То ре, на лик на окла ги ју. Сред па у чи не и отро ва за ми ше ве – од-
ба че ни шприц. Пра зна ку ти ја, са нат пи сом „жен ски уло шци“. Пре по зна јеш свој ру ко пис, 
из вре ме на бе жа ни је, ка да је ов де, у па ро хиј ском до му, ску пља на по моћ за из бе гли це. 
Би ло је за бра ђе них ста ри ца, али и мла дих же на. Све ва ља ле по сор ти ра ти, по пра ви-
ли ма ар хи ви сти ке. Па и усне адво ка та Кне же ви ћа, још сјај не од су пе, при љу бље не уз 
зид ну утич ни цу.

А шта је тво је „иза хо ри зон та“? Слу тим да се ри му је са са мот ним осе ћа њем све мо-
ћи по сле по ло же ног ис пи та из со ци о ло ги је кул ту ре, док ле жиш буд на у де во јач кој 
со би, сред гра да што пул си ра и ра сте, ван твог до ма ша ја. Бе о град by night. Или цар ски 
осе ћај во жње так си јем по син га пур ској ки ши ци, опет но ћу, при све тло сти ре кла ма, у 
осва јач ком по хо ду ка еква то ру. Осе ћај мо ћи и до сто јан ства без гра ни ца. Ве о ма уз бу-
дљив трип. О ње му све до че за но си То ме Га лу са, ко ји је исто по зна вао ту „до зре лу вру-
ћи ну“ и „троп ско лу ди ло“. И он је но сио тај осе ћај ве ли чи не све та, као кру ну и же зло 
што се не ис пу шта...

Ско ро сам си гу ран да је твој ин фан тил ни иде ал за чет у стри пу са стра ни ца По ли
ти ки ног за бав ни ка. Од свег зла та мо су глу па ви Ка пе тан и Ин спек тор, евен ту ал но 
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па ко сни Бам и му са ви ца Ле на. Не знам где је то остр во, и за што те при вла чи баш та по-
де ла уло га, под окри љем пре ти ле Ма ме са пун ђом у мре жи ци. Мо жда би нам твој ал бум 
са фо то гра фи ја ма мо гао от кри ти по не што. Не ке за ле ђе не ка дро ве све тло пи са. Не ка-
кво не ви дљи во са ве зни штво, и то упра во са ге о гра фи јом. Сна жан и ак ти ван мир. Бим 
и Бум што се ве чи то сме ју, док па ро брод за ми че, „иза хо ри зон та“.

На по кон, се стра Кле мен ти на што во зи би цикл пу ном бр зи ном, ужи ва ју ћи у окре-
та њу пе да ла. У пра вил ним ин тер ва ли ма, на кон де се так обр та ја, ши ри но ге и жму ри. 
Пре да је се ми ри си ма је се ње ве че ри, на ли ку ју ћи на пти цу или сле пог ми ша. Би цикл је 
са вр ше но слу ша. Уско ро не ма по тре бе за жму ре њем, бле ди и по след њи зрак сун ца. Успо-
рив ши, ка чи ску то ве ман ти је ко шта ном шти паљ ком за опа сач, да их ла нац би ци кла не 
би уву као и ис ки дао. Ова ко утег ну та, ње на си лу е та по ста је упа дљи во жен стве на, као 
са ро ко ко сли ке. Ода гнав ши гре шне по ми сли, се стра Кле мен ти на на вла чи че ло бран до 
обр ва и пре пу шта се ми ри су коњ ске ба ле ге. Чи та вим ње ним би ћем од зва ња ју бла го-
дар ни рит мо ви. На до мак гра да, на рам пи, пру жне тал пе за ми ри са ше на сан да ло ви ну...
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ЛЕК ТИ РА

– Пи ше те ли не што?
– Не. Као же на не мам по тре бу да до рек нем при ро ду.
– Па пи ши те о то ме.

Из раз го во ра с Ми ло ра дом Па ви ћем

На ис пра жње ној сце ни Кнез Ми хај ло ве – тек по не ки гост пре сто ни це. Жу рим на 
свет ко ви ну ко ју сам уне ла у свој стал ни жи вот ни рас по ред. Уна пред ужи вам у ли ста њу 
бли ста вих стра ни ца. По не ла сам тор бу од по ли ви нил ју те с ко ло ни јал ним нат пи сом, 
у на ди да ћу је на пу ни ти књи га ма до вр ха. Сти скам је уз гру ди, док се бо рим са ко ша-
вом и ки шом. Гра бим круп ним ко ра ци ма, по во де ћи се за тр за ји ма ки шо бра на, ко ји се 
из вр ће и ова ко и она ко. Про ла зни ци су се по ву кли у без бед ни по јас над стре шни ца и 
па са жа, пра ве ћи не ку вр сту ћу тљи вог шпа ли ра. Он да се ки шо бран ко нач но иш чу пао 
и буч но за ко тр љао по мер мер ном плоч ни ку. Као да ме је чи као сво јом хи ро ви том 
пу та њом, на ма хо ве се за у ста вљао, а по том опет убр за вао. По пу стљи во ка скам за њим, 
сле жу ћи ра ме ни ма. Је дан чо век ис ко ра чу је, и ло ви га, као лоп ту пред го лом. Пру жа 
ми др шку при пи то мље ног амре ла, уз га лант ни на клон. 

Сво је ре дов но за до вољ ство пла ћам из скром не уште ђе ви не. Пут, но ће ње, дан гу ба. 
Ни пр тљаг не но сим. Пу них два де сет го ди на од се дам у истом хо те лу.

Ово га пу та ни је би ло ни јед не сло бод не со бе.
– Па до бро – сми лу је се ре цеп ци о нер и пру жи ми кључ. 
– Ко ји спрат?
– Лифт Вам иде до пе тог, а он да на ста ви те пе ши це.
Још је до вик нуо да да нас не ма во де и да се не нер ви рам, мо же да стиг не сва ки час. 
Ис по ста ви ло се да вра та со бе ни су за кљу ча на. Отво ри ла сам про зор да на пра вим 

про ма ју. Мо ра да сам би ла при лич но буч на, јер је еки па рад ни ка на ске ла ма, са су сед не 
згра де, пре ки ну ла рад и по гле да ла у прав цу про зо ра. Из ви ру ју ћи, схва ти ла сам да се 
ра ди о јед ној од оних со ба. Уо ста лом, и кре вет је био раз ме штен. У ку па ти лу не по ву-
че на во да, на ла ва боу ис ти сну та ту ба ва зе ли на.

Без дво у мље ња по ди жем те шку ста кле ну пе пе ља ру, под ко јом се на ла зи све жањ 
нов ча ни ца. Овлаш из вла чим не ко ли ко. Рав но три хи ља де, ис по ста ви ло се по сле. 

Док се књи жев но ве че Ми ло ра да Па ви ћа при во ди кра ју, ти скам се ка го ми ли књи га 
и ку пу јем Стра шне љу бав не при че. 

Ноћ сам про ве ла с књи гом. 


