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FROM THE SEC RET LA BO RA TORY
(Да вид Ал ба ха ри: По го вор, Ча роб на књи га, Бе о град, 2021)

Сви смо ми по ма ло збу ње ни

По след њи ро ман Да ви да Ал ба ха ри ја има за на слов па ра тек сту ал ну за го нет ку. 
Број ни су ро ма ни ко ји сво јим на сло вом од мах упу ћу ју на оно што је Же нет звао па ра-
тек стом: на мар ги не и фу сно те, на на слов и пред го вор, на све оне еле мен те тек ста 
ко ји на пр ви по глед ни су ње го ви са став ни де ло ви али ко ји за пра во, не ви дљи во, кон-
сти ту и шу текст ко ли ко и са ма на ра ци ја. Од њих за ви си кон текст, ха би тус тек ста у ко ме 
по чи ње да „ра ди“ ње го ва на ра тив на се ман ти ка. (Је дан од ро ма на с та квим на сло вом 
је Ко рек ту ра То ма са Бер нхар да.) Ипак, Ал ба ха ри јев По го вор као да леб ди у кон тек сту-
ал ном ва ку у му у ко ме за го нет на фи гу ра кра ља до ми ни ра на ра тив ном сце ном и ње ним 
пе ри пе ти ја ма. О ка вом је по го во ру реч? И ка кав се то краљ од јед ном ше пу ри стра ни-
ца ма ро ма на и зе мљом Швај цар ском у ко јој се, но ми нал но, По го вор од и гра ва.

У ро ма ну По го вор Ал ба ха ри се вра ћа ста рим стра те ги ја ма на ра тив ног за го не та ња 
из ра не фа зе свог при по ве да ња. Те стра те ги је тво ре на ра тив но клуп ко ко је је те шко 
од мр си ти. Што се чи та лац ви ше тру ди да уста но ви ко је ко и шта је шта то се клуп ко у 
чи та о че вим ру ка ма ви ше мр си. Чи та лац ко ји по ку ша ва да утвр ди ло гич ки на ра тив ни 
ред По го во ра па да у љуп ко по ста вље ну клоп ку за оне ко ји би хте ли увек све да зна ју 
и то од мах, тач ни је ко ји би же ле ли да им се све са мо ка же а да они при том са чу ва ју 
ужи так чи та ња. Тим чи та о ци ма не ће би ти ла ко с овим ро ма ном ко ји об на вља нај бо љу 
тра ди ци ју Ал ба ха ри је вих крат ких при ча у ко ји ма се ли ко ви по ја вљу ју и не ста ју а да 
их ни смо че сти то ни упо зна ли, у лу дим си ту а ци ја ма за ко је не зна мо да ли по ти чу из 
пси хо де лич них ха лу ци на ци ја са мог ау то ра или ње го вих на ра то ра (увек их има нео-
бја шњи во мно го) или ли ко ва пре пу ште них да се са ми бри ну о се би, те они у тој зле-
ху дој бри зи од лу чу ју да узму суд би ну у соп стве не ру ке и по ста ну на ра то ри. Или да 
иш че зну. Или да се тран сфор ми шу у дру ги лик. Или да про ме не име, или бар пол. Или 
да пад ну у ду бок сан. И та ко ре дом. 

Про блем у ши рој ре цеп ци ји По го во ра огле да се и у чи ње ни ци да овај бес крај но 
за ба ван ро ман ни је до био ни јед ну од на гра да ко је се за ро ман де ле на за јед нич ком 
је зи ку ре ги о на. Као да је из гу био тр ку с оним ро ма ни ма ко ји би да об ја сне свет у ко ме 
жи ви мо на је дан при јем чив и пи так на чин. Али вир ту о зност По го во ра кри је се упра во 
у то ме што он по ста вља ви ше пи та ња но што да је од го во ра. Или, пре ци зни је, што нико 
у По го во ру за од го во ре као да и не ха је. Оту да се сва ки чи та лац ко ји се опи ре на из глед 
за ум ном рит му при по ве да ња у По го во ру мо же сил но на му чи ти. Јер ри там је у По го во ру 
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све. Не чуј ни, ти хи ри там не ви дљи вих африч ких буб ње ва и још по не ког ин стру мен та. 
Оту да је бит но упо зо ри ти оне ко ји од кри ти чар ке оче ку ју са вет: пре пу сти те се! Ако 
има те при ру ци не ки џо инт, за па ли те га. Све ће би ти мно го лак ше. Бо ље ће те чу ти тај ри-
там, лак ше ће те пле са ти уз тра ди ци о нал ни ал ба ха ри јев ски ин тер тек сту ал ни такт ко јим 
По го вор оби лу је. Јер по ред рит ма, плес је у По го во ру та ко ђе све. И то ин тер тек сту ал ни 
плес. Ви де ће мо мо гу ли се уоп ште са вла да ти ње го ви за во дљи ви, хи ро ви ти ко ра ци.

Краљ ка ро: Швај цар ска и Зем бла

За оне зна ти жељ не и не стр пљи ве (ка ко би то ре као Сло бо дан Ти шма) под се ћам 
ов де да је Да вид Ал ба ха ри дав не 1988. го ди не уре дио Иза бра на де ла Вла ди ми ра На-
бо ко ва у окви ру ко јих се по ја вио и ње гов пре вод ро ма на Бле да ва тра. Глав ни лик тог 
ро ма на је (ствар ни или има ги нар ни) по след њи Краљ Зем бле, да ле ке зе мље на се ве ру, 
зе мље огле да ла у ко јој се тра ди ци о нал но га ји сло же но „де ча ко љуб ство“. Ка да се па-
жљи во про чи та По го вор чи ни се да је до брим де лом на пи сан као ал ба ха ри јев ски 
по го вор Бле де ва тре, књи ге ко ја по чи ва на жи во пи сном па ра тек сту у ко јој је На бо ков 
струк ту ри рао ро ман та ко да се са сто ји од „Пред го во ра при ре ђи ва ча“, ори ги нал ног 
тек ста по е ме „Бле да ва тра“, „Ко мен та ра при ре ђи ва ча“ и „Ре ги стра име на“. Ста ри На-
бо ко вљев трик по и гра ва ња с па ра тек стом, по знат још из Ло ли те. Али за раз ли ку од 
Ло ли те, Бле да ва тра не са др жи „По го вор“. У не ком сне ном све ту у ко ме би би ло мо-
гу ће да сви на ши по сло ви, па и они тај ни, бу ду за вр ше ни, По го вор би се мо гао чи та ти 
као тај не до ста ју ћи па ра тек сту ал ни део Бле де ва тре ко ји је ре шио да до пи ше упра во 
њен пре во ди лац на срп ски је зик, по ла ве ка ка сни је. Као још је дан омаж Вла ди ми ру 
На бо ко ву ко ји је – по пут кра ља у По го во ру – по след ње го ди не жи во та про вео у јед ном 
швај цар ском хо те лу. Упор ни лајт мо ти ви По го во ра по пут про у ча ва ња леп ти ро ва, фи-
ла те ли је и ша ха пред ста вља ју омаж по зна тим стра сти ма Вла ди ми ра На бо ко ва. Сам 
На бо ков се у По го во ру по ја вљу је тек на за вр шним стра ни ца ма, у чуд ној сце ни са врап-
ци ма и Бор хе сом, асо ци ра ју ћи на ор ни то ло шку оп се си ју пти ца ма ко јом је про жет сјај 
Бле де ва тре.

Ве за из ме ђу Бле де ва тре и По го во ра је ви ше стру ко зна чај на кри ти чар ска прет по-
став ка ко ја по ма же да са гле да мо увек из ми чу ћу, огле дал ну при ро ду фи гу ре кра ља у 
По го во ру ко ја са жи ма у се би ра зно вр сне и про ти ву реч не на ра тив не стра те ги је Ал ба-
ха ри је вог за го не та ња, по и гра ва ња и под сме ха, као и ме ло драм ског при се ћа ња на 
про шлост про же тог оштром по ли тич ком са ти ром. Краљ у Бле дој ва три исто вре ме но 
је има ги нар ни и ствар ни краљ што му до зво ља ва да не пре кид но ме ња ли ца у ко ји ма 
при по ве да и на чин на ко ји се обра ћа чи та о ци ма и дру гим ли ко ви ма. Ал ба ха ри у По-
го во ру до во ди овај прин цип пре вр тљи во сти и про мен љи во сти до екс тре ма и па ра-
док са: ње гов краљ осци ли ра од ли ка до бро ду шног хо мо сек су ал ца (оби ча ји ста ре 
до бре Зем бле) до зло ћуд них дик та то ра-зли ко ва ца: 

Је сте, краљ је био у Је ру са ли му ка да су ра за пи ња ли Хри ста, а био је и у га сним комо-
ра ма у на ци стич ким ло го ри ма и усред рас плам са лих ло ма ча шпан ске ин кви зи ци је и на 
мно гим дру гим ме сти ма где је јед на стра на чо ве чан ства уни шта ва ла дру гу, са на ме ром 
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да јој по ка же да је она мно го здра ви ја и це ло ви ти ја од све га оста лог што се мо гло про на-
ћи на ли цу бо жи јем ко је су мно ги на зи ва ли Зе мљом. Ка ко му је то по ла зи ло за ру ком? Ка ко 
је он успе вао да бу де он и у исто вре ме сви оста ли?

Ја сно је да је Ал ба ха ри јев краљ да ле ко од ма као у лу кав ству сво јих пре о бра жа ја и 
пре тва ра ња од свог, по ла ве ка ста ри јег, књи жев ног прет ход ни ка. Јед но им је, ме ђу тим, 
оста ло за јед нич ко. По ве зу је их за го нет на љу бав пре ма Швај цар ској ко ја оста је јед на 
од нај зна чај ни јих ин тер тек сту ал них ве за ме ђу има ги нар ним и ствар ним ли ко ви ма 
По го во ра. 

Краљ пик: По крет не свр ста них и Злат но до ба

По го вор ре тро ак тив но опи су је ноћ кра ље ве смр ти: од тре нут ка по мет ње ка да се 
вест о ње го вој смр ти про ши ри гра дом до тре нут ка са ме смр ти. Али за што краљ? Ка ко 
краљ? Ко је краљ?

Да кле, ка да за тво ри мо очи, краљ се по ја вљу је пред на ма, ка да их отво ри мо, кра ља 
ви ше не ма. Краљ је, не ко би мо гао ре ћи, пот пу но из ми шљен лик, али исто та ко он је 
пот пу но ства ран и, да би се утвр ди ло ка кав је био наш краљ, мо ра се по че ти од не че га 
што је ствар ни по че так. Али ства ран по че так за јед ну осо бу мо же да бу де ко на чан крај 
за дру гу.

По зна ва о це Ал ба ха ри је вог опу са не ће за чу ди ти што упра во На бо ков и Бор хес 
сво јим раз го во ром за тва ра ју по след њу сце ну ро ма на у ко јој краљ уми ре док уза луд-
но при слу шку је раз го вор ко ји за су сед ним сто лом во де два ве ли ка на свет ске књи-
жев но сти. Два пи сца очи глед но ни су све сна исто риј ског зна ча ја кра ље вог при су ства: 
„И Бор хес и На бо ков и да ље би са ња ли да жи ве у оси њем гне зду исто ри је, пре тва ра-
ју ћи се да су у ис тој ме ри не за ин те ре со ва ни за њу.“ Реч је да кле о „оси њем гне зду 
исто ри је“ и о нар ци си зму умет ни ка ко ји не при зна је да га исто ри ја хип но ти ше. Ова ква 
„исто риј ска“ из не на ђе ња Ал ба ха ри је и ра ни је умео да при ре ди сво јим чи та о ци ма 
за љу бље ним у ле по ту на ра тив не фор ме по се би на пи сав ши, на при мер, у пред го во ру 
за дру го из да ње Цин ка, да је Цинк „исто риј ски ро ман“. Ова ква из не на ђе ња умео је да 
при ре ди и На бо ков, тај есте та par ex cellеnce, ка да је у есе ју Ис тре бљи ва ње ти ра на 
на пи сао јед ну од нај о штри јих кри ти ка со вјет ске дик та ту ре и Ле њи но вог ли ка и де ла. 
(Ле њи но во име по ја вљу је се и ва ри ра че сто на стра ни ца ма По го во ра, очи глед но не 
слу чај но.) А ни Бор хес ни је био имун на зле ча ри исто ри је што зна мо са стра ни ца Све-
оп ште исто ри је беш ча шћа.

Реч је о то ме да је По го вор по ли тич ка са ти ра, али и по дру ги ва ње сви ма они ма ко-
ји има ју илу зи ју да не чим вла да ју и да не што кон тро ли шу – би ло да се ра ди о тка њу 
тек ста или о др жа ви. Фи гу ра кра ља у По го во ру умно жа ва се струк ту рал но: сва ки ни во 
вла сти и де ла ња као и сва ка епо ха ва пе за сво јим кра љем. Због то га је краљ при ну ђен 
на пре о бра жа је ко ји ства ра ју при вид ње го вог све зна ња и све при сут но сти. Али краљ је 
да ле ко од све зна ју ћег при по ве да ча, ко ји уо ста лом и не по сто ји. Прин цип ње го ве не-
пре кид не ме та мор фо зе мо гао би се раз у ме ти као прин цип не ви дљи вог га ло пи ра ју ћег 
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лу ди ла. Ис ход тог лу ди ла сли чан је оном у Бле дој ва три: смрт не ми нов но до ла зи по 
све, па и по оне ко ји – као што то уо би ча ва ју пи сци, пе сни ци и кра ље ви – жи ве с иде-
јом о соп стве ној бе смрт но сти: „Да нас си ов де, су тра си та мо а пре ко су тра те ниг де 
ви ше не ма.“

Кра ље ва осо би на пре о бра жа ја на ро чи то је из ра же на то ком два де се тог ве ка ка да 
он узи ма раз ли чи та об лич ја, укљу чу ју ћи, на рав но, и она дру гар ско-ко му ни стич ка, 
бли ска Ти ту, Мо ши Пи ја деи или Ми ло ва ну Ђи ла су. До бар део По го во ра мо же се оту да 
чи та ти не са мо као по го вор ју го сло вен ском ис ку ству већ и као кри ти ка по себ ног, 
„кра љев ског“ Ти то вог ста ту са. У овој ша ра ди кра ље ва ња – тач ни је го ле во ље за моћ 
и жуд ње за нов цем – по ја вљу ју се фан та зма го рич не ин сти ту ци је и по кре ти, по пут 
Ује ди ње них на ци ја, Ле ги је стра на ца или По кре та не свр ста них ко ји до при но се по ма ми 
за над зи ра њем и вла да њем ко ја је у кри тич ком фо ку су По го во ра. Но По го вор не би био 
ал ба ха ри јев ски по го вор ју го сло вен ског ис ку ства да не до да је исто ри ји по кре та не свр-
ста них апо криф ну при чу о по кре ту Ма ло је ле по, тај ном удру же њу нај ма њих др жа ва 
све та. Не сра зме ра из ме ђу ве ли чи не зе мље ко јом се вла да и жуд ње за исто риј ским 
зна ча јем и ути ца јем од ко је па ти Ал ба ха ри јев краљ, али и дру ги вла да ри све та, па-
жљи вом ће уху, осе тљи вом на сар ка зам и иро ни ју, зву ча ти као то ли ко нам по зна та 
ме диј ска при ча о „злат ном до бу“.

Краљ из По го во ра сме стио је сво је кра љев ство у при зе мље и на два спра та ма лог 
швај цар ског хо те ла. Ипак и та кво кра љев ство под ра зу ме ва „ко лек тив ну име ни цу 
двор“ ко ја зах те ва од по да ни ка да не пре кид но бу ду у бли зи ни вла да ра уко ли ко же ле 
да зна ју шта се у кра ље ви ни до га ђа. Они би тре ба ло да бу ду вра та и про зо ри дво ра, 
сâм ва здух ко ји краљ ди ше. Мно го или мо жда све о та квом дво ру и двор ја ни ма на пи-
сао је Мо ли јер. Ал ба ха ри јев при по ве дач нас ме ђу тим пи та: 

Али шта чи ни ти ка да двор на ко јем чо век ми сли за пра во не по сто ји, ка да је све, а 
ти ме ве ро ват но и он, плод ње го ве ма ште или пак про из вод ма ште кра ља ко ји за ми шља 
да је на том дво ру, не схва та ју ћи да ако не ма дво ра, он да не ма ни ње га, па са мим тим ни 
ме не. А ако не ма ме не, он да не ма ни вас. Реч ју, он да не ма ни ко га. 

Ни је ово са мо пу ка ве жба из ме та на ра тив но сти. Ово је јед на од нај бо љих ди јаг но-
за фан та зма го ри је у ко јој жи ви са вре ме на Ср би ја, као и сва ка зе мља ко ја је про јек ци-
ја пу ких ха лу ци на ци ја свог би зар ног дик та то ра. Та ко је у свим дик та ту ра ма ма кар 
кра љев двор уме сто у швај цар ском хо те лу био у по дру му не ке бир ти је на Ибар ској 
ма ги стра ли. 

Краљ херц: Афри ка

По го вор ни је, ме ђу тим, са мо са ти рич на дис то пи ја. Ово је ро ман ко ји пр ви пут у 
са вре ме ној срп ској и ре ги о нал ној књи жев но сти ука зу је на зна чај по кре та не свр ста-
но сти за но во раз у ме ва ње све та то ком и по сле хлад ног ра та, ис ти чу ћи сим бо лич ки 
зна чај Афри ке у том све ту. По крет не свр ста них се тре нут но на ла зи у фо ку су свих 
ака дем ских из у ча ва ња не ка да шње СФРЈ што Ал ба ха ри па ро ди ра у крат кој епи зо ди у 
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ко јој бив ши вој ник Ле ги је стра на ца, ју го сло вен ски и срп ски змај Дра ган, при пре ма 
док то рат ко ји за те му има раз вој и про паст тог по кре та на сту ди ја ма у Фран цу ској. 
Ако се узме у об зир број псе у до и сто риј ских књи га о рас па ду Ју го сла ви је ко је су на-
пи са ли псе у до чла но ви ме ђу на род не ака дем ске за јед ни це ко ји су за пра во би ли вој на 
ли ца, шпи ју ни или чла но ви ме ђу на род них ин те р вен ци о ни стич ких гру па то ком гра ђан-
ских ра то ва на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, са фо ку сом на Бо сну, ова је па ро ди ја 
за пра во јед на од рет ких ре а ли стич ких епи зо да у По го во ру.

Али при ча о по кре ту не свр ста них у По го во ру ни је то ли ко ве за на за исто ри ју СФРЈ 
ко ли ко за Афри ку као нео т кри ве ни кон ти нент сло бо де и кул ту ре, про ме не и ду хов ног 
бо гат ства. „Мо гао је ду го да при ча о Афри ци као да је цео свет Афри ка“, ка же се за јед ног 
од мно гих на ра то ра По го во ра. Ову би ре че ни цу тре ба ло схва ти ти као дво смер ни буле-
вар По го во ра у ко ме је Афри ка па ро ди ра на и сла вље на на из ме нич но, као нај ста ри ја 
и нај но ви ја свет ска си ла, као ко лев ка све ко ли ког жи во та и ме сто ра ђа ња но вих ци ви-
ли за ци ја, као ме сто роп ства и по бу не, као она дру гост ко ја увек из но ва за во ди и ма ми. 
Афри ка је на из ме нич но на да и прет ња све та: на да у дру га чи ју ствар ност и страх од 
то га да је африч ка ствар ност већ за ра зи ла цео свет сво јом без на ђем. Ова по ли ва лент на 
Афри ка, ко ја по ред африч ког кон ти нен та об у хва та и гло бал ни свет исе ље них цр на ца, 
има, та ко ђе, сво ју ле ген ду о има ги нар но-ствар ном кра љу, свој ста ри уто пиј ско-раста-
 фа ри јан ски сан ко ји тра је ско ро чи тав век, а у ко ме се ети оп ски цар Хај ле Се ла си је по-
ја вљу је као но ви ме си ја ко ји ће из ба ви ти и осло бо ди ти све црн це. Та ле ген да уоб личи-
ла је под зем не рит мо ве на ра ци је По го во ра, као и ње го ве скри ве не ин тер тек сту ал не 
ве зе, и учи ни ла га за во дљи вим на је дан по се бан на чин. 

Краљ треф: Мар ли, Бон га, и онај ко ји не до ста је

По след њи ро ман Да ви да Ал ба ха ри ја ни је пи са ни већ дик ти ра ни ро ман, што се у 
исто ри ји књи жев но сти рет ко до га ђа ка да је ро ман у пи та њу. Је дан од ве ли чан стве них 
ре зул та та та квог дик ти ра ња је, ка ко твр ди исто ри ја свет ске књи жев но сти, Стен да лов 
Парм ски кар ту зи јан ски ма на стир ко ји има не ве ро ват но брз тем по при по ве да ња, 
из не над не обра те и за чу ђу ју ће спо је ве. Као да је Стен дал, ли шен фи зич ке му ке за пи-
си ва ња, бр же и лак ше ре ша вао при по вед не ди ле ме и ком би на ци је, при мо ра ва ју ћи свог 
чи та о ца (ко ји се на ла зио тек на пра гу ре а ли зма) да га пра ти и не по су ста је. По го вор 
на рав но ни је стен да лов ски ро ман али до бро је под се ти ти се да би мо гао, из ме ђу оста-
лог, би ти и то. Ко же ли да о то ме раз ми шља.

Мо жда упра во због рит ма дик ти ра ња По го вор из ми че би ло ка квом фик си ра њу 
зна че ња и ту ма че ња. Кад год нам се учи ни да смо ста ли на чвр сто тло на ше са мо по-
у зда ње ра зо ри не ки зе мљо тре сни на ра тив ни ри там, ко ји зах те ва да за пле ше мо и та ко 
се сна ђе мо у из не над ној сти хи ји и спа се мо оно ма ло осе ћа ја за рав но те жу ко ји нам 
је пре о стао. Јер ако „ни сте чу ли за ре ге му зи ку ово је по след њи тре ну так“, упо зо ра ва 
на ра тор По го во ра при по ме ну гру пе Гра ун дејшн. На ра ци јом у По го во ру, и ње ним ин-
тер тек сту ал ним ко ра ци ма, ви ше упра вља ре ге ри там и ре ге ре фе рен це не го би ло шта 
дру го: 
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Ве ро ва ти у све тост Бо ба Мар ли ја, твр дио је те ве че ри Бон га, зна чи ве ро ва ти у само 
ср це Афри ке. Слу ша ти Бо ба Мар ли ја ка ко пе ва, твр дио је Бон га, зна чи спрем ност на 
пот пу ни пре о бра жај, сли чан они ма ко ји су до жи ве ли чу до ви ђе ња Де ви це Ма ри је, или 
не ког дру гог све ца из не ке дру ге ре ли ги је.

Про ве ри те сло бод но, ако већ мо ра те, али ни јед но од име на му зи ча ра и бен до ва 
ни је из ми шље но: исто ри ја ре геа, ко ји се у не ким ети мо ло шким ин тер пре та ци ја ма 
ту ма чи и као кра ље ва пе сма, пре ци зно је упи са на у По го вор, а ау тор ка ових ре до ва 
са свим је си гур на да је мно ге ње не де та ље пре ви де ла. Та исто ри ја, свим сво јим име-
ни ма и рит мо ви ма, чи ни бо га ту ин тер тек сту ал ну осно ву По го во ра у ко ме као да се за 
од го во ре не ха је. Али од го во ра мо жда и не ма док се не усу ди те да за пле ше те. 

У тој па жљи во ис пи са ној исто ри ји пре ћу та но је, чи ни се, са мо јед но име. Го ди не 
1990, уо чи са мог по чет ка ра то ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, Ли Скреч Пе ри (Lee 
Scratch Pe rry) об ја вио је ал бум From the Sec ret La bo ra tory. На слов ни ца тог ал бу ма нео-
бич на је фо то гра фи ја: на њој је Пе ри с кра љев ском кру ном на гла ви, уви јен у кра љев ски 
плашт. У да љи ни се ви де швај цар ске пла ни не, а ту не где леб ди и швај цар ска за ста ва. 
Цео при зор ура мљен је злат ним ба рок ним ра мом. (Пе ри је, на и ме, као и На бо ков, у 
јед ном тре нут ку жи во та ре шио да се пре се ли у Швај цар ску у ко јој је жи вео до смр ти.) 
Не ма би зар ни јег ко ла жа од оног ко ји је на омот ни цу свог ал бу ма ста вио ле ген дар ни 
ре ге про ду цент, по знат ка ко по то ме што је от крио и лан си рао Мар ли ја, та ко и по томе 
што се у соп стве ним ау тор ским ра до ви ма до след но ко ри стио ис ква ре ним и те шко ра-
зу мљи вим ва ри јан та ма ен гле ског ко јим се го во ри на Ја мај ци. Уко ли ко по гле да те не ки 
од ње го вих он лајн ин тер вјуа ви де ће те да га но ви на ри ко ји су га ин тер вју и са ли че сто 
ни су раз у ме ли док је он на мер но из бе га вао од го во ре на по ста вље на пи та ња. По не ка да 
је уме сто од го во ра јед но став но пе вао.

Онај ко ји не до ста је и ње го ва фи гу ра с омот ни це ал бу ма From the Sec ret La bo ra tory 
као да нај ви ше од го ва ра ју ви ше стру кој сим бо ли ци фи гу ре кра ља у По го во ру и са мом 
рит му ро ма на – оном рит му у ко ме не ма ста ја ња јер не ма чвр стог тла на ко је би се мо-
гло ста ти. То је ри там осло ба ђа ња. У ње му не ста ју Краљ Зам бе ле, рас та фа ри јан ски сан 
о Хај лу Се ла си ју, ко му ни стич ки култ во ђе и ка пи та ли стич ка кал ку ла ци ја о ис пла ти вим 
дик та ту ра ма, као и фи гу ра умет ни ка као не по ре ци вог вла да ра оно стра ног. Пред на ма 
је Пе ри, сме шан као жа бац ко ји се још ни је пре тво рио у прин ца (а ни ка да и не ће) и 
ње гов др ски, екс цен трич ни звук. По ру га све му, па и са мо ме се би. Чар про ла зног. Ко-
ро зив ни ху мор. Ле по та ру жних. Ве ра у тре ну так, али и у ти хо „от ку ца ва ње јед ног 
но вог вре ме на“.

За бо ра ви те онај ужа сно лош кон церт ко ји је 2018. го ди не већ по кој ни Пе ри одр жао 
у Бе о гра ду.

Пре пу сти те се тој ве ри, ослу шни те тај ри там. За пле ши те. Про чи тај те По го вор.


