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ГЛАСОВИ

Ње гош Ву ко вић

MI NOM BRE ES JU A NI TO,  
ЧО ВЕК-РИ БА КО ЈИ БИ ДА ЗВИ ЖДИ

На по слет ку без но ва ца, шворц! За и штем на ве ре си ју. Она ме под се ти на цр ну књи-
гу; пли вам – у ду го ви ма. Злат ну дуг мад већ сам оста вио, не коћ; сат, пр стен и на лив-
пе ро одав но. Ве шти ца, про мр мљам, не дâ ни ча ши це! Упи та ме имам ли ка кав ко нац. 
Дам јој. Ин те ре сант но (ка же она). Ин те ре сант но шта? Па ин те ре сант но то да имаш 
ко нац, ка же она. Имам ја – и кле шта. Мо лим!? Но кле шта јој не дам, за др жим их. Да ли 
сам окле вао? Где бих окле вао! Ни је бо ле ло: из ва дим је дан зуб. Она га узме и на ни же 
на ко нац. На тег нем гу тљај ра ки је, ра ну спи рам. Ви ди шта си ми ура ди ла, ве шти це 
про кле та, сад сам као звер ко јем на ме сте бо деж у пар че ме са е да би ра се као је зик и 
си сао соп стве ну крв док не лип ше. Она се сме ја ла. Из ва дим дру ги; она га на ни же. Тре-
ћи; на ни же. И та ко: зуб-по-зуб, три де сет два на бро ју. Огр ли цу ока чи о врат. Ур лао сам, 
је би га, али ни је зву ча ло та ко; зву ча ло је као да зви ждим, а не умем.

Mi nom bre es Ju a ni to! Од си ја сет ва ри јан ти по де сних за крај би рам пр ву на ко ју по-
ми слим: уо би ча је но, про бу дим се и (уо би ча је но) кре нем да се уми јем; те (уо би ча је но) 
за гле дам у огле да ло: ах, ни је дан зуб (на рав но) – са мо из ра ња ва не де сни, као у шту ке 
или со ма.

НУЛ ТИ УР ЛИК БЕЗ ОД ЗИ ВА ИЛИ ТИ СЕ СТРА

Се стра обо жа ва жи во ти ње, на ро чи то мач ке; али то још увек не ма ве зе с ка ми о ном 
пар ки ра ним у на шем дво ри шту. Чим се но во ма че по ја ви, она га на хра ни и при сво ји; 
а чим ма чор – про во да џи ше. Али ни то не ма ве зе с ка ми о ном! И та ко ме се ци ма: отац 
бе сан, те ра их из ку ће; и ком ши је бе сне, те ра ју их из ули це. Али се стра не ха је: до ју ри 
из шко ле, од ла зи у свој азил и спа ва с гла вом на јед ном, а те лом на дру гом ма че ту, 
гр ле ћи их – до кле?

Е па до си ноћ кад, на пре ва ру, не том по што за спи мо, ком ши је по ку пе жи во ти ње 
– али то ће има ти ве зе с ка ми о ном – по тр па ју их у џак и ка ми он упа ле. Из ба це ме њач 
из бр зи не; на ву ку џак на ау спух; не ко до да гас. Ма чи ћи су мја у ка ли.

Мја у ка ли, мја у ка ли. И још ја че мја у ка ли. Те још ја че мја у ка ли. Све док, ко нач но, се-
стру не про бу де.

А за тим утих ну ли. У-тих-ну-ли.
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ОР ФЕЈ ПРЕД ГРА ЂА

Све је по че ло од ин тер фо на. До ла зио бих у пред гра ђе, но ћу, и зво нио на пре зи ме 
(ре ци мо) Би ску по вић. Не где из ду би не згра де пра сак; вра та се отво ре. Не па ле ћи све-
тло – ход ни ком у стан! Она би већ че ка ла, у мра ку, огр ну та ро зе спа ва ћи цом или ка-
квом па муч ном ха љи ном што от кри ва ко жу: тач но на оним ме сти ма ко је сам нај ви ше 
во лео, чи сто ра ди ефек та при че. Ро лет не на про зо ри ма спу ште не. Стро го спу ште не. 
Је ди но што нас осве тља ва – жар ци га ре те у тре ну ци ма док увла чи мо дим и ло ви мо 
се по гле ди ма.

Ис пр ва ба ље зга мо: по е зи ја, фил мо ви и оста ла сра ња – јеф ти ни али би за су срет. 
Убр зо до знам да се Је ја (Је ја, Је ла, Је ца или ка ко год) ви ше и не се ћа да ли је нај пре 
до шла на свет па се ро ди те љи раз ве ли – или обр ну то? За ми сли те, но стал гич на за ства-
ри ма ко је-ни кад-ни је-ни -има ла! При вик ну ти на мрак, гу та ли смо јед но дру го по гле-
ди ма и (тре ба ли ре ћи) ни смо се сти де ли. Пр во во ди ли љу бав, а он да опет по е зи ја, 
фил мо ви; и та ко укруг: ка ко ће мо жи ве ти јед но за дру го, ра ди ти јед но за дру го и ми-
ло ва ти се као де ца (раз у ме се).

И сад обрт, оче ки ван: увек је то „јед ног да на“, те сам (да кле) јед ног да на по же лео 
да је ви дим це лу, а не са мо ли це и бе дра при од се ву ци га ре те. Она је и да ље спа ва ла. 
У мра ку. Про бу дио сам се ра но. Устао. По диг нуо ро лет не. Кад се освр нем, све тлост 
пре пла ви со бу. Мра ка не ма. Али ни ње, Је је – не ма. За бе зек нут, трг нем ро лет не; скло-
пе се до па то са. По гле дам у мрак – Је ја се по ја ви! По диг нем ро лет ну – не ста не; спу стим 
– ту је! По-диг-нем, спу-стим. По след њи пут по диг нем; и ис тр чим!

Сед ми ца ма сам до ла зио и зво нио. На ин тер фон. Не ма пра ска. Вра та за кљу ча на. 
Ни ког да отво ри.

А по сле ме сец-дв а? Па по сле ме сец-дв а, ни је би ло чак ни пре зи ме на Би ску по вић.

КА КО САМ ПО СТАО БА РО НО ВА ДЕ СНА РУ КА,  
ТЈ. СУ СРЕТ

До са да, те ве че ри ме је сла ма ла до са да. По след њи воз по бег не; на ред ни из ју тра. 
И ево ка фа не у ко јој ћу до че ка ти дан – пр ви; а доц ни је на хи ља де да на! Уну тра жа го ре 
го сти, као да се ова пе ри фе риј ска ру па и не за тва ра. Сед нем. За су сед ним сто лом га-
лам џи ја: фа сци ни ра жен ске, пре мр ле од стра ха, фа сци нант ним мо гућ но сти ма свог 
фа сци нант ног фа лу са. Но све јед но: до са да, до са да! Ре кох: сла ма. Е па за што се би не 
бих при у штио бо ла, ма ло бо ла? Пру жим ко рак ка га лам џи ји и про спем му пи во на гла-
ву. Жен ске за ци ју чу. Он уста не: труп не сра змер но кра ћи од но гу, та ко да кад се ди 
де лу је ни же од свих; а кад уста не, ис пад не го ро стас. Не што као Ту луз-Ло трек. Или 
ку жни ма кро?

Уда ри ме; обо ри на па тос. Жен ске за ци ју чу. Био сам у фор ми: при диг нем се и ста-
нем ис пред ње га не бра не ћи се. Он уда ри опет; и опет ме обо ри. Жен ски це још ја че 
за ци ју чу. Опет се при диг нем. И опет ми за ва ли кро ше, ја чи но икад; и опет обо ри. 
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При диг нем се, ис пр сим и уне сем му се у ли це. Образ ми кр вав, пер лон ка цр ве на. Жен-
ски це и да ље ци ју чу. Али ја сам био у фор ми: „Х-а, мо же ли ја че?“ Тип ме уда ри, при др-
жи да не пад нем, а он да до крај чи – пу сти да тре снем. Ле жао сам из ве сно вре ме и 
гле дао у пла фон; опет уста нем и ис ке зим се: „Да ли је то све?“ Жен ске не ци ју чу. Он ме 
за гле да, ра ши ри дла но ве (пре да је се) и гро хот но ка же: „До бро.“ Пред ста ви се: „Ба рон.“ 
Отр чи до шан ка и до гра би фла шу вот ке. Уми је ме. Бес по треб но: ни је бо ле ло, ви ли ца 
утр ну ла, ни шта не осе ћам. Жен ске пре стра вље не. „Кур ве, марш на по ље!“, за ур ла Ба-
рон. По са ди ме за свој астал, за гле да, на спе вот ку; и ми на здра ви мо.

Ка ко сам се (да кле) упо слио и по стао Ба ро но ва де сна ру ка? Чи та о ца жељ ног атрак-
ци је све те три це раз о ча ра ле би, те их сво дим на елип су: при ча ко ју смо те но ћи отпо-
че ли тра је до дан-да нас.

ОНО, ЦИ ГА РЕ ТА

Ушло је у ка фа ну. Та јац. Му шкар ци се згле да ју. Се де ло не ко вре ме, по пи ло не што 
крат ко и за па ли ло ци га ре ту. А за тим оти шло.

Смех и не ве ри ца. От поч ну ко мен та ри да та ко не што ни је ви ђе но; да та ко не што 
до сад ни су упо зна ли; да та ква но га још ни је кро чи ла – ов де. Док су на гва жда ли, ма ло 
ко при ме ти ка ко у пе пе ља ри ци га ре та и да ље го ри.

Кел нер ру тин ски ис пра зни пе пе ља ру у кан ту; кан та пла не. Бе же гла вом без об зи-
ра; гла вом-без -об зи ра. Тек су тра дан ва тро га сци уга се по жар. Оста не го ла по ља на, као 
да ка фа не ни ка да ни је ни ти би ло.

А ка да бал ди ше и по след њи жи жак, угле да ју ци га ре ту ко ја го ри; но не са го ре ва!


