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ГЛАСОВИ

Ср ђан Ву чи нић

HO MO EX MAC HI NA
Тек сад при ме ћу јем да сам уга зио у ка љу гу, до бро сам смо чио и ци пе лу и но га ви цу. 

Ко ли ко са мо не чи сти сун ђе ра сто при пи је не уз мо је члан ке! Мо ра ћу јед ном и то да 
од не сем на чи шће ње. Ди жем по глед, освр ћем се око се бе. У да љи ни на зи рем чо ве-
ко ли ке фле ке ка ко шљап ка ју по ба ра ма и бла ту; из бли за чу јем швер це ре ка ко ме из 
угло ва и бу џа ка, не ви дљи вих оси њих гне зда, до зи ва ју... кссст-кссссст, бу рр ра зе рр ру, 
ку пу јем-прр ро да јем-тр рам пим, кссст-ксссст... Не бо је су ро, не по мич но, ис пре се ца но 
ша ра ма бо је ка тра на, про го ре ти на ма ко је као да се ни кад ски ну ти не ће. За и ста, по-
ми слим опет, мо ра ћу до бро да из ри бам те сво је ша пе. На рав но, има и го рих ства ри 
од то га, мно го го рих. Ето, на при мер, овај текст што ми се баш сад по ја вљу је цр ве ним 
сло ви ма на дис пле ју пер со нал ног те ле фо на: Пре о ста ло вре ме ва шег жи во та – 25 мин., 
06 сек... До пу ни те што пре сво је вре ме је дин стве ном ВИ ВАТ! кар ти цом... мо ли мо вас, 
до пу ни те што пре сво је вре ме... 

Као за па кост, не мо гу се се ти ти ка ко сам се ов де на шао. Је ди но још та дре че ће 
цр ве на сло ва и мој, по све му су де ћи, сав пре о ста ли име так ко ји бри жљи во на пи па вам 
у уну тра шњем џе пу вин дјак не. Јед на ми сао про ђе ми кроз гла ву: ту би тре ба ло, у тим 
же то ни ма, да има до вољ но успо ме на ко је бих све мо гао трам пи ти за ба рем два ме се ца 
жи во та. Још два ме се ца у ко ји ма ћу ср ку та ти овај ку жни зрак, гре ја ти се на по там не-
лом зу ба том сун цу и ослу шки ва ти ор гу ље ноћ них ве тро ва. Са мо да до ђем до пла тина-
стих кар ти ца на ко ји ма је ути сну та клеп си дра, те да их за тим ва ли ди рам у еле гант но 
скро је ном раз ре зу на свом вра ту. Но, да бих до шао у њи хов по сед, пре сли ша вам се 
још јед ном, мо рам уто пи ти је ди но сво је пре о ста ло бла го. Два су ве нир-же то на са дис-
крет но ути сну тим бе ли ча стим обла чи ћи ма. На њи ма две пре о ста ле, је ди не мо је пре-
жи ве ле успо ме не – и не пи тај те ме са мо где су ми дру ге, ни ка ко сам на сто ти не, на 
хи ља де њих ус пео да про тра ћим! Да, био је то жи вот пун ха зар да и пре те ри ва ња, 
ма да га се ви ше не се ћам. Оста ју ми тек те пра зне уз ре чи це да ко тр ља ју се мо јом све-
шћу, као пе тељ ке од от ки ну тог пло да... 

Јед но је си гур но: ако не на ба вим вре мен ске кар ти це са пе шча ним са том и не ва ли-
ди рам их у свом врат ном ула зу, за не што ма ње од по ла са та, не ко ли ко ми ну та пре подне-
ва сру чи ћу се без да ха на овај блат ни плоч ник, а из ме не ће за бру ја ти ме ло ди ја опе ла 
ин ста ли ра на у мој про грам: вје еч-наа -ја паа-мјат, вје еч-наа -ја паа-мјат, вје еч-наа -ја 
паа-ааа-мјат! 

Осма трам око се бе. А ка ко ли сто је с вре ме ном те раз мр ља не људ ске при ли ке што 
ми се кроз из ма гли цу бли же и уда љу ју по не по јам ној ло ги ци њу ха и чо по ра? Ко ли ко 
у сва ком од њих још су ве ни ра звец ка? А мо жда су већ по тро ше ни, бла же но шу пљи без 
ијед не успо ме не? И зве че ћи као пра зна бу рад, че ка ју са мо да им се про грам уга си и 
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ме ха ни зам рас пр сне, те да им из дро би од јек не гло кен шпил по ме шан са по ја њем, 
Го спо ди по ми и и луј, Го спо ди по ми и и и луј, Го оо-споо-дии по оо-ми ии-лу у уј!

Али не ма ми ну та, не ма ви ше ни се кун ди за ме ди та ци је. Освр нем се још јед ном ка 
сик та њу швер це ра, до вра га, ова ко на ули ци ри зич но је... Раз ва ље ним стр мим сте пе-
ни штем спу штам се у пр ви би стро, бо ље ре ћи ћу мез сум њи ве на ме не. На ула зу, треп-
ћу ми и на ми гу ју ле лу ја ва сло ва нат пи са – „Lux ae ter na“. Усред да на у тој бар ској тму ши 
го ре си ја ли це, про си па ју оту жну ра све ту из ре зе да зе лен ка стих, на ран џа стих, пур пур-
но цр ве них аба жу ра. Је два се освр нем ка сто ло ви ма и шан ку; жу рим ка ољу ште ним, 
жи ле том ис те то ви ра ним вра ти ма WC-а. Го ни ме ма ни ја кал на ну жда да још јед ном 
про ве рим, пре бро јим за сва ки слу чај сво је же то не, ма да по у зда но знам да их је у џе-
пу све га два. Зве ра ју ћи сму ше но око се бе, тра же ћи са мо ћу за ход ске шкољ ке... у тре ну 
би вам за бле снут огле да ли ма. Ко ли ко их је са мо! Ром бо ид на, по ру бо ви ма на пр сла, 
тра ка сто за мр ља на већ ско ре лим фе це сом. И сва су раз ли чи та, у сва ком, мој од раз је 
не што дру га чи ји. Као да сва ки из ме ње ни угао ски да по јед ну ма ску са тог ан ти па тич ног 
ли ка, раз от кри ва га и ого љу је до бе срам но сти. У сва ком гов њи вом од ра зу дру ги шу шањ 
и тре пет, из зе ни ца но ва ни јан са мо је бе сти јал но сти. Ко је био тај чи је сам пре о ста ле 
са те и успо ме не као гу сар ске ла ђе уто пио, ко? 

Сад већ пре би рам по уну тра шњем џе пу: све жањ рец ка вих кљу че ва не по зна те 
на ме не, по ни ште на кар та за под зем ну же ле зни цу, не ко ли ко ве ро ват но без вред них 
нов ча ни ца те ри то ри је ко јој при па дам, две ма ле не жен ске фо то гра фи је из ау то ма та... 
За гле дам не од го не та ју ћи, је су ли то две осо бе или са мо јед на у раз ли чи тим до би ма? 
Је су ли то мо је бив ше же не, или из гу бље не ћер ке? Мо жда мај ка, се стра или ка ква 
дра га на ло жни ца? Нај зад, опи па вам су ве нир-же то не бо ја жљи во, ту су, чи та ви. У тре-
ну, бле сну ми у све сти обе успо ме не ко је за не ки ми нут мо рам трам пи ти. У пр вој, 
ви дим се бе иза огром не чип ка не за ве се ко ја се бес крај но ду го ди же. И ма да јој се 
на сло ва не мо гу се ти ти, то је, си гу ран сам, не ка школ ска, ама тер ска пред ста ва. Тре ба 
у њој да за и грам, прет по ста вљам у на слов ној ро ли, и већ осе ћам де се ти не па ри очи-
ју ка ко из про ва ли је мра ка иш че ку ју да се про мо лим, слу тим сто ти не ушних шкољ ки 
ка ко вре ба ју сва ки дрх тај и шу шањ у гла су ко јим ћу про збо ри ти. И наш за бо ра вље ни 
до ла зак на свет ла ко мо же ста ти у тај ду ги трен по ди за ња за ве се; плач ро ђе ња ко ји 
ни ко не пам ти, ево ци рам у уди са ју што га узи мам не бих ли из ре као пр ву ре пли ку ко-
ма да. Оштри ми ри си са ни та ри ја, то пле бо је школ ских при ред би пре ву че не за га си то-
цр ве ном га мом, пли ма ћу ћо ре ња, шап та ња, ућут ки ва ња, де ти њег ки ја ња, мљац ка ња, 
на ка шља ва ња – све то уме ше но је у овој јед ној успо ме ни, по су тој прах-ше ће ром, с 
укра сном ви шњом на вр ху, ко ју ћу за ко ји ми нут на дам се про да ти у бес це ње, уне по-
врат из гу би ти. Ни ка ко са му, већ у па ру са дру гом, и њу сад др жим на дла ну раз гле да-
ју ћи је... али до вра га – куц-куц-куц! дум-думм-думмм! – не ко на бу си то ство ре ње све 
мах ни ти је по ку ша ва да про ва ли и уђе, да из ба ци ме из ове мо је WC-по сте љи це. До бро, 
до бро! – из ла зим жур но и не обра ћа ју ћи па жњу на уље за, при ла зе ћи кра ка тим бар-
ским сто ло ви ма за гле дам око се бе, али као да ни ког ту не ма. Тек по том спа зим јед ну 
же ну у ћо шку, ро ти ра ју ћа дис ко-ку гла осве тља ва јој пар че фи гу ре и ли ца. 

До бар дан... Уме сто од го во ра окре ће ми се не мар но, док пр сти ма ле ве ру ке, у ко-
јој др жи за па љен опу шак, па жљи во љу шти кра сте с обра за. Осмо три ме крат ко, он да 
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се опет окре не у стра ну. Као ома ђи јан, зу рим у њен про фил: ли це по кри ве но пе ру та-
вим бе ли ча стим пли ко ви ма и по там не лим кра ста ма ко је она, че шу ћи, љу шти слој по 
слој. Чи не ћи још гр доб ни ју ру ше ви ну од се бе. По ми слим ко ли ко ли на сла га са се бе 
тре ба згу ли ти, ла жних осме ха, фа са да сре ће, ор на ме на та не по ко ле бљи во сти и од ва-
жно сти, ко ли ко крин ки угле да, ча сти, вла сти те не за мен љи во сти, па да стиг не се до 
ове про ва ли је за бар ским сто лом? Тек ту, мо жда, има ме ста за мал ко не пот ку пљи ве 
исти не, кад све се раш че ше и рас ко па, и пер га мент на шег ли ка не по врат но се обез ли чи.

Ко је ова ма дам, је ли сред њих го ди на, мо жда већ на пра гу ста ро сти, или тек ка ква 
ши па ри ца, што би се за кљу чи ло по дра же сно ме ка ним ње ним на дла ни ца ма? На кон цу, 
ка кве то има ве зе у овом слу ча ју, по ну ди ћу јој обе сво је успо ме не. Ни ка кве ра зум не 
до ка зе за то не мам, али не што ми го во ри – при хва ти ће ме ња жу. Има она ми ну та и са ти, 
ху че ћих су мра ка и не мих сви та ња на пре тек; као пре глад не лом тр пе за са ђа ко ни ја ма, 
ука зу ју ми се кар ти це с ути сну том клеп си дром по ње ним уну тра шњим џе по ви ма. Но 
ево, ја сно ми се са да ука зу је и дру га мо ја успо ме на, ма ми ме да зад њи пут у њу за ро ним. 
По ти че она, по све му су де ћи, из мог још ра ни јег де тињ ства: у њој, ле жим на по ду под-
бо чен на лак то ви ма, код не ких ро ђа ка у го сти ма, с не стр пље њем гу та ју ћи рад њу гло-
ма зних уко ри че них ком пле та стри по ва. Ме ђу њи ма на и ла зим и на је дан, не ве ли ки 
оби мом, ко ји ни ка ко не мо гу да пој мим, но мо жда баш за то, стал но му се вра ћам. Ју на-
ци у ње му гро зно и фар сич но уми ру, екс пло ди ра ју ћи на лик тем пи ра ним бом ба ма у 
тре нут ку ка да им ис тек ну по след ње пре о ста ле се кун де, ако пре то га не ус пе ју да ку пе 
или на ба ве нео п ход ни ин тер вал вре ме на. За ње га, спрем ни су у оча ја њу да по тро ше 
све сво је бла го, ко је је у исти мах вир ту ел но и жи во. Реч је о чо по ри ма ма ле них ди вљих 
зве ри ко је су све од ре да на ка зно ба стард не, опа сно жи ве и не ствар не исто вре ме но... 
И от куд ме је баш та на ша ра на фик ци ја то ли ко при вла чи ла? Са мо за то што ме је под се-
ћа ла на мо ју бу дућ ност, или... Ко то зна, сре ћом не мам ни шта ви ше че га бих се при се ћао.

При ла зим же ни за сто лом, чу јем свој глас ка ко се обра ћа је дин стве ној ње ној по ја ви 
ну де ћи трам пу. Слу ша ме кли ма ју ћи гла вом, као да већ све зна, а он да ми се љу ба зно 
за хва љу је на по ну ди. Не, на жа лост, ни су јој ви ше по треб не ту ђе успо ме не. Нео бич но 
тих и су спрег нут, њен уз бу дљи во на пу кли алт... 

– Ра ни је, зна те, ку по ва ла бих их бе со муч но, као да ћу се не знам ка ко обо га ти ти. 
Тро ши ла бих сво је ми ну те не ус те жу ћи се... јер има ла сам не из бро ји ву хр пу тих пла ти-
на стих кар ти ца са клеп си дром, а не ко ми је још дав но ре као ка ко ми је ВИ ВАТ! про грам 
на ште ло ван на сто го ди на, да не мо рам ни шта да бри нем ни са те да до пу њу јем... Али 
све те ку пље не успо ме не ни су би ле мо је, то ме је ли ша ва ло за до вољ ства. Без об зи ра 
да ли се ра ди ло о ро ман тич ним за ла сци ма сун ца у мор ској ува ли, или о спу сту на 
смуч ка ма са сне жних вр хо ва док се чи тав ви дик пред на ма чу де сно отва ра, или о лу дим 
љу бав ним ек ста за ма пра ће ним си ро вим зву ци ма, ми ри си ма сно ша ја – све то бе ше ми 
не ка ко оту жно, бљу та во, јер осе ћа ла сам да су то исеч ци ту ђе ме мо ри је, у ко ји ма се 
не мо гу раз ба шка ри ти, би ти сво ја, ни за по че ти би ло шта...

– А ва ша ме мо ри ја... Где су он да ва ши исеч ци – усу дим се да је не по треб но пре ки нем. 
– Ах, мо ја... Да, мо ји исеч ци... – сме је се ду го и гор ко, та ко да искре су за угле дам 

над пер га мен том ње не огу ље не ко же. – Украо их је дан... је дан тип с ко јим сам би ла, 
ко зна ко ли ко ду го. Коц кар не из ле чи ви, отео и од ма глио. 



14

– Оста ло вам је ипак не ко се ћа ње на ње га, ето... да је био коц кар. 
– Ни шта ми ни је оста ло, мој го спо ди не. Ни шта ми ње го во ни је оста ло, ни лик ни 

глас. Знам са мо, по умр ља ним це ду ља ма што су оста ле да ми се ву ку по џе по ви ма, на 
ко ји ма мо гу пре по зна ти свој ру ко пис, та кав ни чи ји дру ги не мож’ би ти, по њи ма знам 
да бе ше лу пеж, ра спи ку ћа, па да ви чар... Да, да. А ипак, ви ди те – про стре ли ме зна чај-
но – ни сам баш са свим у пра ву. Хе-хе, је дан ње гов су ве нир-же тон, јед на успо ме на 
ње го ва ми је оста ла.

– Ка ко сад то... – про мр мљам збу ње но. – Ње го ва успо ме на код вас...
– Не знам, би ће да сам му је ди гла он да кад сам схва ти ла да ме на пу шта... И да ви-

ди те, све те ки чер ски обо је не успо ме не с ле то ва ња, но вих го ди на, зи мо ва ња, пр вих 
сек су ал них аван ту ра, пла ни нар ских из ле та, ло гор ских ва три, све те, ко зна чи је ар ка-
ди је и из гу бље ни ра је ви, што сам их од му ке го ди на ма па за ри ла и го ми ла ла – ни шта 
ми не зна че спрам те јед не не бу ло зне, мо жда дво ми нут не сли чи це. Е, за то сам си гур-
на да је из ње го ве гла ве из ву че на.

– А шта се, ако ни сам баш ин ди скре тан... на њој од ви ја?
– За пра во ни шта на ро чи то. Јед но де те, је дан смо та ни сли на ви кли ња кла ти се на 

сце ни и про го ва ра. У пи та њу је не ка школ ска пред ста ва, у до зла бо га ру жној са ли, као 
ство ре ној за пи о нир ске при ред бе. Ње го вим очи ма гле да мо мрач ну ру пу пу бли ке ка-
ко зја пи; ње го вим слу хом ослу шку је мо мљац ка во шап та ње и шу мо ре ње из ду пље 
мра ка; њу хом ње го вим упи ја мо ми рис ли зо ла и фе но ла сме шан са ки сел ка стим за па-
хом де ти њег зно ја и бљу та вих жва ка ћих гу ма што сва ки час пуц ка ју из та ме, сто ма ком 
и гла сним жи ца ма дрх ту ри мо док из ба цу је из се бе текст на по зор ни цу... 

– А мо же ли се ра за бра ти ка кав је то... 
– Ма не што већ пре жва ка но, де кла ма ци ја убиј бо же. Зна те већ, о оном де ча ку што 

су му ко ма ди ћи ча роб ња ко вог огле да ла упа ли у око и у ср це. И, мо жеш ми сли ти, охла-
ди ли га, за ле ди ли. Све је то ску па та ко ба нал но, за јед но с том мљац ка вом де чи цом из 
та ме што пра ве ба ло не од жва ка, пуц-пуцц-пуццц. А опет, ње го ва је успо ме на, за то је 
и не мо гу по ме ша ти с не ком дру гом... А ви ди те ли ви ово ли це на ме ни, све у кра те ри-
ма, кô пеј заж по сле бит ке? Е, и то је ње го вом за слу гом. И то сам све раш че ша ла ми-
сле ћи на ту про ту ву од ко је ми ни зр но се ћа ња ни је оста ло. А ево сад, кад бих га ко јим 
чу дом пре по зна ла, кад би ми не ко ре као, ето га, то је он – па зна те шта би му ура ди ла!

– Не знам, го спо ђо... Ја ко ми је жао, ствар но ја-ко-ко-ко-ко... – про бам да утих нем, 
но не што на ста ви из ме не да од је ку је, и чи ни ми се као да шту цам, али не шту цам ја, 
већ не што у ме ни па да, об ру ша ва се... 

– А ви то... Па ва ма тре ба ју ми ну ти, са ти, ко ја сед ми чи ца, а? Ме ха ни зам вам шкри пи, 
про грам пре ска че, о бо же, ка кав звук! Рас па шће те се ов де, мој дру шка не, ако хит но 
то не до пу ни те.

Ви дим је ка ко из вла чи већ из сво је жућ ка сте тор би це ту це кар ти ца са клеп си дром, 
не тра же ћи ни шта за уз врат. 

– Не тре ба ју ми ти ва ши си ро ти су ве ни ри – од бру си јет ко на мо ју по ну ду. – Имам 
ја ту ђе ме мо ри је на пре тек, му ка ми од ње, ха-ха-ха...

Не ве ру ју ћи сво јим очи ма, осе тим ка ко са ма, тим ме ка ним сво јим пр сти ма ове ра-
ва ту це ме се ци у уза ном усе ку у под нож ју мо га вра та. Цинг-цингг-цингг, као да је то 
сил но за ба вља, цингг-цингг-цинггг...
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И не окре нув ши се, иза шао сам без ре чи на по ље. Иза се бе оста вио сам „Lux ae ter-
na“, ње го ве уста ја ле ми ри се и сво ју до бро твор ку. Ру ку на ср це, сму чи ла ми се ње на 
са ми лост, су ћут, сва ње на ма те рин ска бри га при се ла ми је... Сам, у сми рај да на ву чем 
се овим раз ро ва ним ули ца ма; за ста нем и зу рим у да љи ну, у гру пи це љу ди што се као 
фе кал не во де раз ли ва ју плоч ни ци ма. Знам већ да ме ња ју-обр ћу-трам пе сво је дра го-
це не сли ке за се кун де, а се кун де опет за ту ђе зву ке, гла со ве, ме ло ди је про шлог. Гну шам 
им се за да ха и ме мле, а знам да сам не де љи ва на сла га њи хо ве ко ло ни је. Сад ма кар 
имам вр хов ну илу зи ју вре ме на, ба рем три де сет је дан ми ли он се кун ди упи сан у про-
це со ри ма сво јих тки ва и вла ка на. Оста је ми да ћу тим и ски там, по жуд но упи ја ју ћи 
бо је и ли ца, ре чи, по гле де и до ди ре у овом гра ду чи је сам име не кад знао. Све у на ди 
да ће се јед ном сто пи ти у ка квом ути ску и још не чу ве ном бо лу, што ће по том мо ћи да 
се из не су на па зар. Осу ђен на уз га ја ње успо ме на. Са свим мла дих, соч них и гу стих, 
ко је ћу ва ља ти под овим не бом бо је ка тра на уне до глед, уне до глед.


