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ВРТ

Пе тер Ханд ке

ТЕ ЖИ НА СВЕ ТА1

днев ник (но вем бар 1975 – март 1977)

1976.

25. март

У па ни ци, про бу дио се у по мр чи ни и иза шао на ули цу са мо у огр та чу пре ко пи жа ме; 
зви жду ће не ка пти ца, као кад го спо дар зо ве свог пса (5 са ти ују тро)

Ма ли, те сан свет пре стра ше но га

До да ти се би је дан дру ги бол као спас

Обла ци ди ма из не ког оџа ка, иа ко је и да ље ду бо ка ноћ

Од јед ном, ма да се кре ће тек по ко ји ау то, осе ћај као да се па као отво рио

Ки ша на оч ним ја бу чи ца ма, хлад на и уми ру ју ћа

При ли ком ва ђе ња кр ви: сен ке кр ви ко ја ка пље

Шу шка ње па пи ра по ред јед ног бо ле сни ка

По сле ду жег нео пи си вог ста ња ус пе ло ми је да опет опа зим сво је ми сли (од мах 
за пи су јем оно нај ма ње – да знам шта ме је сми ри ло)

Пр ви пут по сле ду го вре ме на, је ду ћи гро жђе и пљуц ка ју ћи ко шти це у ша ку, при том 
сто је ћи у ку хи њи по ред су до пе ра, опет сам мо гао да ми слим на не ку бу дућ ност (ве че)

26. март

Ће бе на ко јем сам ле жао пре ба цу ју пре ко ме не

Ле жа ти у ам бу лант ним ко ли ма су прот но прав цу во жње, у за сто ју на ау то-пу ту, 
сун це је пр жи ло, а ја ни сам имао по тре бу да ле жим; на те ра ли су ме на то

1 Из вор ник: Pe ter Hand ke, Das Ge wicht der Welt, Su hr kamp, 1977. Из бор фраг ме на та: Бо јан Са вић 
Осто јић.
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У бол ни ци: кад сам упи тао ле кар ку да ли бих мо жда већ су тра мо гао на по ље, од-
го во ри ла је: „То ни је ис кљу че но!“

Већ опет при чам сам са со бом, иа ко са мо у се би: до бар знак?

Сви ов де при ча ју док тор ки сво ју при чу, а она ће ре ћи да по зна је жи вот у свим об-
ли ци ма, па ипак сти че се ути сак да га по зна је у је ди ном ма лом об ли ку ко ју она, док-
тор ка, мо же да има

27. март

Си ла не жно сти, ко ја је из не на да раз ве ја ла от пор од ко га се са сто ја ло мо је Ја

Док тор ка је пи та ла ста рог бо ле сни ка (три ин фарк та), кад је ро ђен, па кад је он од-
го во рио: у ав гу сту, па ла је у бла го, при твор но оду ше вље ње: „О, па то је усред фе ри ја!“ 
При ме тио сам да је за све при че има ла спрем на иста пи та ња и при мед бе: тре ба и код 
са мог се бе тра жи ти узрок бо ле сти, да то та ко че сто би ва и код ње са ме, итд. Ка ко нас 
је гле да ла и тру ди ла се око нас, оза ре но од сут на! Че сто је, на из глед сва ем па тич на и 
па жљи ва, из но ва пи та ла исто: ни је са мо за бо ра вља ла од го вор не го и соп стве но пи-
та ње! Ње на пот пу на од сут ност ду ха под из ра зи ма ли ца и ге сто ви ма без у слов ног 
при су ства ду ха. (За пра во бих же лео да ба рем још јед ном до жи вим ту же ну, за „сво је 
при ват но за до вољ ство“!) – Уо ста лом, упра во ми је при шла и ре кла, уми ру ју ће спу шта-
ју ћи ру ку: „За др жи те сми ре ност! Ма ње бри ни те, не пра ви те од му ве сло на! И не за-
гла вљуј те се у ту не лу!“ (И ње на за ме ни ца исто та ко ду го и пра зно гле да чо ве ку у очи)

Осе тио сам да ће ми док тор ка пре свог од ла ска пру жи ти ру ку, па сам др жао ру ке 
на про ма ји да се не озно је

Оно не што што је та да, у но ћи, ска ка ло ис под мог кре ве та, као уну тар ма дра ца; па 
кад сам, не си гу ран да ли је то са мо ноћ на мо ра, ле гао у дру ги кре вет, ту је опет ска-
ка ло не што, као ухва ће но, ди вље, у крај њој кла у стро фо би ји – и два да на ка сни је на ђох 
уми ру ћег па цо ва ка ко, ти хо ди шу ћи, ле жи на цр ве ном ку хињ ском ли но ле у му; по мео 
сам га ме тлом на ђу бров ник и спу стио у пла стич ну ке су; за тим сам ке су од нео на дво-
ри ште до сме тли шта

Док то ри че сто го во ре: „мал чи це“, „зе ри цу мал чи це“: „Је сте ли да нас опет пљуц ну-
ли мал чи це кр ви?“ „Ваш крв ни при ти сак је зе ри цу мал чи це по ви шен“

Сви ови не по зна ти љу ди, сва ужур ба на бу ка – то за и ста „мал чи це“ сми ру је

Или упо тре бља ва ју еу фе ми зме по пут: „Пре глед на рав но ни је ра зо но да...“ и та у то-
ло ги је: „L’hôpital c’est l’hôpital!“2

2 Фр. „Бол ни ца је бол ни ца!“ (Прим. прир.)
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Опет се осе ћа ти као го спо дар [He rr] над со бом и сво јим те лом: ве ли чан стве ност 
[He rr lic hke it]!

Из не на да ути сак да ће ме, ако ме на пу сти ти шта ње у гру ди ма, на пу сти ти и осе ћај 
жи во та

Ста рац, по сле свог тре ћег ин фарк та, све што при ча, па и ша ле, про пра ћа ре зиг ни-
ра ним опу шта њем ру ку или ша ка

Смрт ни страх: да ни шта од оно га што ви диш ви ше не осе ћаш јер те је на пу стио ху мор!

Уби јен ор то док сном ствар но шћу

Кад је док тор ре као да бих мо рао на зад у шок-со бу, дру ги па ци јент, ко ме сам био 
по зај мио но ви не, од мах их је вра тио на мој сто чић

Ско ро се већ по но во ра ду јем то ме што ми пу шта ју крв

Треп та ли ца на кар ди о гра му и треп та ли ца на ави о ни ма ко ји сле ћу ис пред про зо ра

28. март

Стал но гро зни ча во чи стим нок те

На кар ди о гра му, дуг ме „Alar me“ дрх ти, као да је уна пред осве тље но; дуг ме „Se uil“ 
(праг) ви ше не треп ће, већ го ри све вре ме. Не де ља је и по де сио сам ча сов ник пре ма 
лет њем вре ме ну, по ме рив ши га за сат уна пред. Сâм сам с уре ђа јем

Уми ру ју ће, кад се око ме не кре ће уси си вач с ду гач ким цре вом, кад се кр па за бри-
са ње ву че по ПВЦ по ду; леп воњ амо ни ја ка. Мо кра кр па за бри са ње и же на ко ја шља-
па ди шу ћи док бри ше про из во де без ма ло исти шум (то би зна чи ло да сам ба рем на 
тре нут ке по но во имао не ку ма лу вр сту ху мо ра); сад опет имам и реч за шум кр пе за 
бри са ње: она шља па као же на ко ја бри ше

Сад је већ ду го дан, ави о ни одав но ур ла ју, из ну тра у фла ши ми не рал не во де сли-
ва ју се кон ден зо ва не ка пљи це, цве ће има све жу во ду, већ не ко вре ме сун це си ја у 
со би – али тек сад, чи ни ми се, за вр ша ва се ноћ

Но ћас се на ход ни ку не ка же на не пре кид но огла ша ва ла крат ким кри ци ма (али 
мо жда су то би ли са мо пи ште ћи точ ки ћи не ког кре ве та ко ји се по ме рао): не ко ко је 
пла чу ћи умро

Кад би сва ко увек био све стан сво је ап со лут не нео бич но сти и на стра но сти, чи ње-
ни це да сво ју нор мал ност одр жа ва не пре кид ним ни зом бри жљи во скри ва них днев них 
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три ко ва, ни ком дру гом не би мо гао да учи ни ни шта ло ше (ово сам по ми слио за ми-
слив ши чо ве ка ко ји сва ког да на при нуд но на крат ко ста је на вра та да би та мо до жи вео 
не ки са свим не мо ти ви сан смрт ни страх ко ји му је по тре бан, али ко ји ина че у жи во ту 
пот пу но по ри че, а код дру гих чак од мах исме ва)

Оста ли бо ле сни ци ба рем ка шљу или има ју не ке до дат не бо ло ве

Же на ко ја је но ћас ври шта ла: ње ни крат ки, али ап со лут но па нич ни кри ци ко ји као 
да су по ти ца ли од не ке ства ри, би ли су та кви као да се у сво јој смрт ној па ни ци чак 
ви ше ни је усу ђи ва ла ни да че сти то крик не; то је зву ча ло по ма ло као цви ле ње пса ко-
га не ко га зи по ша пи, али не пре ста но 

Но ћас у сну ви део сам др во оба сја но пр вим зра ци ма сун ца (као по пр ска но све тло-
шћу) – то ли ко сам, спа ва ју ћи, че знуо за тим да сва не дан

Мо жда су ти кри ци у но ћи би ли са мо смех не ко га ко се при том бо рио за ва здух

У огре бо ти на ма на зи ду, ко је су по свој при ли ци на ста ле тре њем кре ве та о ње га, 
сад већ ви дим елек тро кар ди о грам (та мо где је лêп огу љен у не пра вил ним рец ка ма)

Чуд но ва то, по ста је ми не ла год но при по ми сли на мо гу ћи ско ри по вра так ста ња 
без ми сли, а при ли ком шу ма во за ко ји про ла зи на по љу по ста јем зло во љан над ути-
ском да ћу опет сва ко днев но се де ти у јед ном та квом во зу: пред о се ћај бе на во сти и 
пре све га пра зни не

Ма ло пре не го што се се стра ма за вр ши слу жба, оне за по чи њу сво ја обра ћа ња са 
„Bon...“3 – то ли ко су већ ра се ја не (и док тор ка је ви ше пу та ка за ла „bon“ спре ма ју ћи се 
да се уда љи од јед ног па ци јен та)

Да бих се угре јао, не по кре ћем се, већ са свим не по мич но се дим и по ку ша вам да 
ми слим

Баш кад су два мла да ле ка ра на по љу у оп сер ва ци о ној са ли раз гле да ла мој ЕКГ и 
кад је ме ди цин ска се стра пе ву ше ћи уста ла, упла шио сам се да то ра ди да би не у па-
дљи во за тво ри ла вра та пре ма мо јој со би, ка ко не бих чуо шта го во ре ле ка ри

„Опу сти те се!“ (Али ка ко?)

Гле да ти ка про зо ру и са свим из не на да ви де ти не што сва ко днев но, не ки ави он који 
ате ри ра под зра ци ма сун ца (ави он се по ја вљу је)

Шта ра дим у се кун ди па ни ке? По сег нем за на о ча ри ма и по пра вим их

3 Фр. „Па до бро...“ (Прим. прир.)
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И свој ру ко пис већ до жи вља вам као елек тро кар ди о грам

Мр ке ка пи на зи ду ко је као да су пр ска ле од о здо на ви ше; у свом гор њем де лу по-
ста ју све тли је; по чи њу ду гом, као дла ка тан ком цр том; из гле да ју као ка пља сти па до-
бра ни с тач ка стим па до бран ци ма на њи ма; на јед ном дру гом ме сту раз ли ве на је у 
об ли ку цр ва не ка пла ва теч ност (кре ве ти су мо жда због то га то ли ко гу ли ли зид јер су 
се гу ра ли на по ље у жур би)

Тре ну ци кад ми се свест о смр ти по ја вљу је као оп кла да (без пре по зна тљи вог су-
пар ни ка) и та ко ми при чи ња ва не ку вр сту за ба ве!

При свој тој успо ко је но сти, по по днев ној дре мљи во сти ипак имам осе ћај да не ко 
не где вре ба као па ук: да од мах при ско чи у по моћ

Све же до пре мље ни у шок-со бу др жи пла ву ма ра ми цу сти сну ту у обе ма пе сни ца ма

„Ne re spi rez plus, Mon si e ur!“4

Сат вре ме на не по ми чан од стра ха

Кад бих гла сно ре као: „Не ћу да умрем!“, сам бих био крив за фра зе ти не ко је ће 
усле ди ти као од го вор

Не ис ко ри шће ни спо ља шњи свет!

Ста рац, бес по мо ћан од бо ла због раз дво је но сти, опа ко се ушти нуо за бу ти ну при 
по гле ду на сво ју же ну ко ја је, пла чу ћи, кроз про зор чић на вра ти ма ви ри ла ка ње му 

Сад сам се ствар но осе ћао бо ле сно, али са мо од стра ха ко ји ми се ов де ску пља

Ви дев ши же ни не на о ча ре по ми слим ка ко их је на пра вио њен муж, оп ти чар, ко ји 
ов де ле жи и сте ње

Чи там у но ви на ма о не ком ко је с два де сет го ди на умро од ср ча не ка пи, па за тим 
при лич но олак шан при ме ћу јем да је у пи та њу коњ

У огле да лу екра на ЕКГ-а ави он ко ји уз ле ће

Не на да но из ба вље ње у скла па њу очи ју (све вре ме се ни сам усу ђи вао да за тво рим 
очи); у скла па њу очи ју имам осе ћај да се уза јам но по ве зу ју мо зак и осе ћај ност, ко ји би 
се код отво ре них очи ју раз дво ји ли

4 Фр. „Не ди ши те ви ше, го спо ди не!“ (Прим. прир.)
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Пр ви пут от ка ко сам ов де, на но га ма осе ћам да шак ве тра ко ји до пи ре од ствар ног 
да на на по љу

Пре ко стра ха ко ји ми уте ру ју, у мо јој кр ви ће на ћи тач но оно што ће им он да да ти 
за пра во што су ми уте ра ли страх

По треб но ми је не што што бих мо гао да чи там реч по реч – а не ове ре че ни це ко је 
чо век пре по зна је и пре ска че на пр ви по глед, као ско ро увек у но ви на ма и на жа лост 
ско ро увек и у књи га ма! Жуд ња за „Из бо ром по срод но сти“ 

Ка ко ће по мо ћи сред ство за сми ре ње, кад је не мир ра зу ман и до ла зи од ми сли?

По тре бе (хра на, пи ће, итд.) по ста ју то ли ко не ствар не да их чо век, до ду ше, осе ћа, 
али од гу ру је све да ље, док их не за бо ра ви

И при ли ком за пи си ва ња оног нај го рег, кат кад на се би при ме ћу јем не ко сме ју ље ње, 
а то је ху мор пре по зна ва ња, при ме ћи ва ња – а тек кад би чо ве ку тај нај ду бљи ху мор 
оти шао уне по врат, би ла би то ду шев на ка та стро фа

Ре чи као уби лач ки алат: „освит“, „за ла зак сун ца“, „вуч ји час“, „вре ме из ме ђу пса и 
ву ка“...5

За тва рам очи, али страх ми их по но во отва ра

Кад сам ре као „се бе као мр тва ца“, код по след ње ре чи по ди гао сам бра ду, као да 
сам из го во рио не ку др скост

Осе ћај сре ће што мо жеш да по сма траш фла шу ми не рал не во де. (Ве ли ки осе ћај 
жи во та: по сто ји не што дру го!)

Уве ре ње да мо раш пот пу но за бо ра ви ти про шлост да не би ви ше мо рао да ле жиш 
под том гру до бо љом: Мо рам да из гу бим се ћа ње! Про тив Пру ста и Бен ја ми на и за шти-
ће не гра ђан ске све сти с ње ном ма ни јом пам ће ња (мо ја бор ба про тив се ћа ња ко је ме 
од де тињ ства огра ни ча ва: се ћа ње ме угро жа ва смр ћу)

Оно упе ча тљи во у ре чи „Fac hsim peln“ („уско-струч но про се ра ва ње“)

Ка ко је ту по и ле де но зу ри ла у ме не јед на мла да де вој ка у бол нич кој со би, ко ја је 
пре ипак че сто има ла та ко че зну тљив по глед!

5 Вуч ји час: вре ме из ме ђу 3 и 5 ују тро, кад се на вод но зби ва нај ве ћи број ро ђе ња и смр ти. Син таг-
ма во ди по ре кло из швед ског фол кло ра. Час из ме ђу пса и ву ка: пе ри од из ме ђу об да ни це и ве че ри, 
су мрак. (Прим. прев.)
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Ути сак: ако би по сто јао не ки бог, он да са мо за не ког дру гог; за ме не, та квог ка кав 
сам сад, не ма бо га

Уве че чу јем пса ка ко ла је на по љу; мо гу да га чу јем! (Сре ћа)

У ста њу у ка квом сам био да нас по под не са мо што ни сам мо лио нај пре зре ни јег 
од свих љу ди да ми по мог не 

29. март

Воз у ју тар њем су мра ку: као не ки шум ко ји про из во ди сам су мрак ко ји се ди же; а 
он да у ху ја њу во за уда ље но кло па ра ње по је ди нач них ва го на, и на час ма ло цви ле ње; 
ово да нас ни је „ју тар њи су мрак“ већ леп ју тар њи су мрак, пра ско зор је, а воз на не ко-
ли ко тре ну та ка штек ће, као да пре ла зи пре ко ма лог мо ста

Сад је већ ско ро ле по што су сед хр че, што му у сто ма ку кр чи, по сле пре ду ра не 
но ћи

Кад бро јим спо ри је од от ку ца ја ср ца, они се успо ра ва ју

Мла да се стра тр ља ме ве о ма сна жно, да кре та ње ње них ру ку на мо јим ле ђи ма не 
би слу чај но де ло ва ло као не жност

Ја зби на ко ја по ста јем кад из гу бим на пе тост

При по гле ду на осун ча на ста бла на по љу у ме ни по сте пе но ра сте не ка то пли на 
ко ја ме по ве зу је са спо ља шњим све том

Не ко ко пла че за тво ре них очи ју, као ста рац по ред ме не, тај не мо же има ти страх 
од смр ти, ње га са мо бо ли што мо жда ви ше не мо же да бу де с они ма ко је во ли

У лар ми елек трич ног апа ра та за бри ја ње ви ше не осе ћам се бе и хва та ме страх 
(при ме тио сам да са мо за то по се жем за ча шом во де, па ча шу вра ћам на ме сто)

Про тив сво је во ље по но во сам при чао сво ју при чу

„Има те пра во на грам со ли днев но!“ И при том је се стра пред бо ле сни ком про тре-
сла вре ћи цу, као да ви ше не ма по ве ре ња у то да он раз у ме го во ре ни је зик

Жу ти грм жу ти лов ке на по љу, ко ји се ко ме ша: у сво јој ду би ни он кри је не што скроз 
бит но; за тва рам очи да то про на ђем – и на јед ном осе тим жу ти траг цвет ног пе ча та на 
ли цу! То ли ко ду бо ко про ди рем у жу ти грм ко ји се по ви ја под мо јим по гле дом да је ту 
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и да ље мно го ви ше жу ти ла но што сва ки пут мо гу да при мим, не ко ме ко, ис кљу чи во 
жу ти ло ко је ме гра би сво јом ду би ном, при том је са свим спо кој но ис под по вр ши не 
ко ја се не мир но та ла са: као да је пот пу но за ве тар ни цен тар жу ти ла у пре де лу не што 
за ме не, без ме не; као да истин ско жу ти ло тек по чи ње ис под ле лу ја вих гра на

Се стра за мном у но ву со бу до но си чи зме пра шња ве од ули це, ко је од јед ном бу де 
но ву на ду

Ра дост: да кле, још мо гу да се ма шим не ке књи ге

И опет: мо раш да из гу биш се ћа ње! Мо раш да из гу биш сво је се ћа ње и да по ста неш 
се ћа ње за дру ге 

Кад не ко зви жду ће на ход ни ку, већ по ку ша вам да по го дим ме ло ди ју

Гле дао ми је у очи ка ко са мо мо же ве ли ки бо ле сник

Елек тро де већ ско ро не жно при а ња ју на гру ди

По да ље, на гро бљу, мно штво све тлих осун ча них над гроб них ка ме но ва, и је дан 
му шка рац об у чен у си во хо да из ме ђу њих; ње го во кре та ње ис кр са ва из ме ђу ка ме но-
ва ко ји су ви со ки као он, ве о ма бр зо; иа ко про стор из ме ђу гро бо ва он про ла зи са мо 
од ме ре но, тре пе ре све тли, гу сто зби је ни ка ме но ви при ње го вом про ла ску, као при 
стро бо скоп ском ефек ту

При ли ком чи та ња Каф ки ног Днев ни ка: при ме ћу јем да ме ви ше не за ни ма ју ње го ва 
ја да ња и са мо оп ту жи ва ња већ са мо опи си

За два ме се ца, ко ли ко је ов де, ста ри па ци јент је већ по при мио ђач ке ма ни ре, по-
ди же, на при мер, обе ру ке, кад га пи та ју да ли же ли хле ба, и при том про из во ди не ки 
кре штав глас, као пр ва чић

Док сам чи тао књи гу, ста рац у дру гом кре ве ту чи тао је ети ке ту на фла ши ми не рал-
не во де, не пре ста но по ла ко вр те ћи фла шу

„Шта је сме шно у то ме што при чаш?“ – „Сме шно је то што мо гу о то ме да при чам!“

Пред ста ва смр ти: ме сна та ја бу ка ко ју др жиш за пе тељ ку, спо кој но, ду го, док не 
спо знаш шта је тéжа

Сли ка шљун ка ко ји се ко тр ља по дну би строг по то ка, и ре че ни ца у гла ви: „Свест 
мр твих ко тр ља се са шљун ком у по то ку!“

„Го ди ну да на мо рао сам да тра жим, док ни сам на шао пра ви осе ћај у се би.“ (К.)
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Шта се би не ћу до пу шта ти до по след њег ча са: да се у мом при су ству о ме ни го во ри 
„он“

Бо гат ство фран цу ског-из-по се те-бо ле сни ци ма: на жа лост, ни сам имао те шко ћа да 
га са вр ше но раз у мем

Бо ле сник је пи тао сво ју же ну ко ли ко је са ти, а она ни је на ве ла вре ме не го је ре кла 
са мо: „За че тврт са та“ (Мо рам ићи за че тврт са та)

Ко ли ко ду гих го ди на ме је ти шта ло што је мо јој мај ци, кад сам био де те, не ко про-
ре као да ћу по ста ти чи нов ник!

Кад је М. кро чи ла у бо ле снич ку со бу, то је од мах по стао њен про стор; док се Ж. све 
вре ме, као да ту не при па да, пре ме штао с ме ста на ме сто, сме та ју ћи сви ма

Два па ци јен та не мо се де је дан крај дру гог у кре ве ти ма, у по след њем ве чер њем 
су мра ку, и сва ки се че ше и гре бе ту и та мо, сва ки рас тр зан са мим со бом

Уми ру ју ће сред ство; пи са ти сло во по сло во, та ко да осе ћај и ру ка увек оста ју јед но 
(а да осе ћај не ми не док ру ка пи ше)

Ста ри же ли да су му па пу че уз кре вет у „пра вил ном сме ру“, да мо же од мах у њих

30. март

Већ ми слим „ми бо ле сни ци“

Це лу ноћ је ста рац по ред ме не уз ди сао и ку као, на глас и до стој но са жа ље ња – као 
да му пред сто ји крај – при том то чак ни је био ни бол, ка ко је ка зао сле де ћег ју тра, већ 
са мо нео бич на „sen sa tion“ при ли ком ури ни ра ња по мо ћу ка те те ра

Не ки су мрак, у ко ме не бо, уме сто све тли је, по ста је све там ни је, у пр во ју тро се 
по сте пе но пре кри ва ју ћи обла ци ма

У све тлој со би сен ке про прх ну лих пти ца 

Кад ста ри бо ле сник не што упи та, се стра по но ви ње го во пи та ње као од го вор, и то 
пе ва ју ћи, пе ву ше ћи: Бо ле сник: „Је ли цре во при чвр шће но?“ – Се стра (пе ва): „Цре во је 
при-чвр-шће-но“

Он ви че не што за се стром, али она не чу је; тад он дрек не као да је пу ца ју ћи про-
ма шио ме ту
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Не ко ка же не што не ком дру гом ко ји то, ме ђу тим, уоп ште не чу је; ипак, чу ју дру ги 
у со би: не ко вре ме по тра је па ра ли шу ћа ти ши на

Бо ле сник са већ ду жим ста жом кат кад го во ри се стра ма са свим ти хо, тај но ви то

Ко нач но јед на се стра ко ја не пре те ру је у го во ру, не го го во ри она ко ка ко је рас по-
ло же на (и ка ко сам ја рас по ло жен)

„Пр ви страх у да ну“

По чи њем да до жи вља вам цве ће. (Ју че ми се ова ла ла још чи ни ла као гла ви ца ку пу са)

Ста ри бо ле сник ми лу је се стрин но кат на пр сту ру ке

Ра ни је пи та ње: ка ко тре ба да жи вим? Сад: ка ко тре ба да ми слим? (Али иста жи вот-
но ва жна ре то ри ка)

Ти ме што пред њи ма не што за пи су јем они се ич не да ју уз не ми ри ти у свом по на-
ша њу. (Је дан пи сац мо рао би се мо жда обе ле жи ти не ком уни фор мом, као по ли ца јац, 
да би га се љу ди ма ло при чу ва ли!)

Се стра је ома шком на га зи ла на про зир ну вре ћи цу у ко ју се кроз ка те тер на ку пио 
стар чев урин, а то је из гле да ло као оце ђе на су кр ви ца од ко ма да ме са у пла стич ном 
па ко ва њу из су пер мар ке та, ко је је не ко ли ко да на пре ду го ле жа ло у фри жи де ру

У бо ле снич кој со би у вре ме по се те Г. је био уз бу ђен као ина че, са мо на те ле фо ну, 
кад би му, из стра ха да ће не што пре чу ти, ср це увек то ли ко уз лу па ло да го то во ви ше 
ни шта не чу је

Тек што је је дан глу пан оти шао из со бе, не го во ри мо, ре ци мо, о ње му, не го пре ћут-
ним ге стом од лу чу је мо да га од мах за бо ра ви мо

Па трон оде ље ња ула зи и пру жа ми опу ште ну ру ку да је при хва тим (а да ме ни је по-
гле дао); док слу ша ста рог бо ле сни ка, сто ји у дру гом прав цу, та ко да ста ри мо же са мо 
да го во ри на ви ше ка ње го вом уху

При ви ка вај се на спо ре по кре те, за жи вот

„Је су ли књи ге ко је пи ше те иси са не из ва зду ха или су из жи во та?“, пи тао ме је ста ри. 
„Из оба“, од го во рио сам

Да нас, до сад, још ни је би ло нео п ход но гле да ти кроз про зор
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За ми сли ти да мо рам да на пи шем при чу ко ја не би би ла сме шна (бе зна чај на) не ком 
ко се др жи за тво рен у пла ка ру, ве за них ру ку и но гу, за пу ше них уста

Пр ви страх у да ну: ипак, тек пред ве че; сва ки дан тај пр ви страх од ла га ти све ду же!

Да нас сам имао осе ћај да су ми очи јед ном за бли ста ле

Тек што се опет осе тим на по ла здрав – већ ми па да те шко да љу де гле дам са са у-
че шћем, да са о се ћам с њи ма итд.

Да на по љу не ма кре та ња ави о на! Џо не Ка у пе ре По ви се, кат кад не чи јој ду ши ипак 
ко ри сте ма ши не ко је си про клео!

Чи ње ни ца је да ако сам се би драг (ако сам са гла сан са со бом, ако имам не ку сли ку 
о се би), ми слим о се би бу да ла шти не

Ко жа је још ле пљи ва на ме сти ма где су при а ња ле елек тро де

31. март

Не усу ђу јем се да су се ду по же лим до бро ју тро; мо жда има бо ло ве

По ми ри шеш хлеб и раз о ча раш се – као кад не функ ци о ни ше не ки си гу ран си стем, 
из гра ђен та ко да ни бу да ла не мо же да га по ква ри

По ла га но, док се раз да њу је, бу де се бо је на бу ке ту цве ћа, по нај пре жу та

Раз ми шљао сам то ли ко ду го, све док се ни сам осе тио

Је дан кре ве таш: у свим чвр стим, де фи ни са ним об ли ци ма по чи ње да ви ди дру ге 
об ли ке: у ру жи ним тр но ви ма, на при мер, па па гај ске кљу но ве

С но вим ци ме ром од мах ути сак да си у но вој со би

Ето ка ко је страх од смр ти пре ра стао у спрем ност за смрт 

Чуд но ва то ка ко бо ле сни ци гу бе све на ци о нал не осо би не

Већ ме коп ка же на бо ле сни ка по ред ме не

Еле ган ци ја не као став јед не же не, већ као осо би на: е то ми се сви ђа

Бо ле сник ди ше као кад се не пре ста но ду ва у пра зну фла шу
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Ва си он ски-пла во не бо

Као да би, ако би све про ми слио, опет до шао до тек сто ва шла ге ра

Же ља да на пад нем цве ће, обе ма ру ка ма

По да ље, на по љу, дим швр ља из ме ђу бо ро ва чи ја су ста бла са свим там на, на су прот 
ве о ма све тлим ста бли ма ли шћа ра: та ко је ле по на по љу, та ко опи пљи во спо кој но; бо-
ро ви кроз дим као да су још там ни ји, ду бо ко-там ни; жи ва огра да бри љи ра, као је ди но 
ро сно у ве ли ком, ти хом пре де лу; чак и све тлу ца ви по клоп ци ау то мо бил ског мо то ра 
еми ту ју не ко го то во аме рич ко спо кој ство; у јед ној ра шљи др ве та јар ко све тлу ца сићу-
шан лист сре бр ног па пи ра; све же оте сте ре ни па трљ ци гра на на др ве ти ма са мо ра зу-
мљи во све тле – све та ко бе за зор но да се чак и пти це усу ђу ју да се све ску па вр зма ју на 
тлу, на трав ња ку, уме сто да ле те (бај ка о пти ци ко ја је за же ле ла да мо же да иде по зе мљи 
као што љу ди че зну да мо гу да ле те); – и из не на да, гле да ју ћи у тај рај ски пре део, по-
ми слим: па да ка мен

Сме хом сам ко нач но ис пли вао на по вр ши ну све та

У ле жа њу за тво ре них очи ју из ри чи то ма ло сам ис ту рио до њу усну, да не бих, за 
се бе са мог, имао из глед мр тва ца

Свет ко ји чо ве ку при ра сте уз ср це

Чо век чи тав дан ле жи по ред ме не и тек сад сам при ме тио да има са мо јед ну ру ку

Пре део на по љу: ле по та ко ја уми ру је; али не као да је то већ от кро ве ње, већ као да 
оно, шта ви ше, не по сред но пред сто ји – као да пред сто ји и као да ће ве чи то оста ти 
та ко не по сред но пред сто је ће

Љу ди иду та ко на те на не по сун цу да увек ста вља ју но гу пред но гу

Кад би уо би ча је но ви ше го ди шње тап ша ње (по ра ме ни ма) из не на да пре шло у истин-
ско при ја тељ ство, па тап ша ње ви ше не би би ло при ме њи во, не ви ше нео п ход но

Чо ве ку ко ји спа ва тр зао се ожи љак на ра ме ну, где је пре би ла ру ка

Опи си вост све та: је дан осе ћај по ве зу је се, на по слет ку, с јед ним пред ме том (Епи ка)

У бо лу се чо ве ку не хо ти це отва ра ју и за тва ра ју очи

Ле жао сам у сну и при бу ђе њу пр во сам ви део зе ле ни и цр ве ни фло ма стер, ко је ми 
је би ла обе ћа ла у ју че ра шњој по се ти, за тим ње ну ру ку и ко су (тре ну так љу ба ви)
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При по сма тра њу фуд бал ске утак ми це на те ле ви зи ји: Ипак ћу се би јед ном опет за-
бра ни ти да ми фикс-иде ја смр ти по ква ри не ка кав при зор

Шта бих, ме ђу тим, про пу стио да сад ни сам гле дао ре кла ме на те ле ви зи ји! (Скло-
ност ка ре клам ним сли ка ма, ка њи хо вој усрд ној све при сут но сти, без бри жно сти, пре-
зи ра њу смр ти)

Као да сам за пра во увек про све тљен: мо рао бих се са мо тру ди ти да то при хва тим

Тре ну ци ка да се све осо бе но, на стра но, оно на пад но „ја-па-ја“ у чо ве ку то ли ко сти ша, 
у исти мах од енер гич не ве се ло сти и од бо ло ва (јед но усло вља ва дру го), од че га чо век 
то ли ко из гу би гра ни це да за и ста осе ћа не ку вр сту свет ске ду ше уме сто огра ни че не 
соп стве не

1. април

Као да гле да ње по ста је ан тро по морф но од ду гог за др жа ва ња на јед ном је ди ном 
ме сту – и тај ан тро по морф ни по глед бо ле сни ка, или за тво ре ни ка, у сва ком слу ча ју не-
ког ко је ду го ве зан за ма ло ме сто, био би дру га мо гу ћа ствар ност – ко ја ни у нај ма њем 
(на су прот оно ме што је де кре ти рао Роб-Гри је) не би би ла не ки ли те рар ни кли ше, кроз 
ре че ни це по пут: „Се ло се при ви ја уз до ли ну“, да кле пре ба ци ла би рам пу као не ки 
на чин опа жа ња, об ја шњив из си ту а ци је: јед ног ју тра, мо гла би та ко за не ко га (као нпр. 
упра во за ме не, по сле ду гих ноћ них морâ) јед на ду го вра та ру жа ис пред ју тар њег не ба 
да из гле да са свим по но сно („По сле ко шмар них, по ни жа ва ју ћих ноћ них мо ра угле дах 
у тре нут ку бу ђе ња, ис пред су мрач но си вог не ба, обрис јед не ду го вра те, са мо по у зда не 
ру же“)

Пр ви пут сам упра во ви део је дан ави он ка ко ле ти у дру гом прав цу од ов де уо би-
ча је ног: из не на да са свим да ле ка слут ња ра та

Ла ла, док ве не, ми ри ше на ма сла чак

Мо ја (ме ни са мом мр ска) спо соб ност про зи ра ња – оту да мо ја че ста не ве се лост у 
дру штву

Не ко вре ме ов де сам био још са мо „мо је ста ње“, „мо ја си ту а ци ја“, „мо је при ли ке“

Ово га, нај леп шег мо гу ћег да на на све ту, от пу штен из бол ни це мо там се око ло с 
осе ћа јем (?) да не бих ни шта про пу стио да сам сад мр тав

„На по љу“, у гра ду, про на ћи ко сам, ко сам по стао

Да нас мо рам се сти да се опет са ме рим са све том (ина че да идем)
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Осе ћај ин фе ри ор но сти пред ли ци ма без жуд ње

Док за пи су јем не што сто је ћи, се би до ђем као не ко ко бе ле жи по гре шно пар ки ра-
на во зи ла

У би стри ни да на, ку ће се на из глед са сто је са мо од фа са да ко је се огле да ју

Из не на да та кав осе ћај сре ће да сва ка, од ина че мо жда до сад них, оме та ју ћих те ле-
сних функ ци ја спа да у ту сре ћу

Чуд но ва то: да ви ше ни сам мо гао да из др жим ме ђу мла дим, на до буд ним, пра зно-
гла вим, ве тро пи ра стим љу ди ма на бу ле ва ру – а да се то ли ко мно го бо ље осе ћам ов де, 
у пар ку, ме ђу ста ри ји ма, умор ни ји ма, же на ма с пу дла ма, љу ди ма ко ји се де на зар ђа лим 
зе ле ним гво зде ним клу па ма, де цом!

Пред ста ва: да мо жеш сад увек да пи шеш ова ко, све до сре ди шта све та

Јед на же на скло ни по глед кад ми се на ђе пред очи ма, за пра во је са мо опа зим, па 
ми про ђе кроз гла ву да јој ка жем: „Ама не ћу ти ни шта“

Не сло бод ни љу ди, са мо осло бо ђе ни

Сад, по сле кра ја рад ног вре ме на, до ла зе же не у ман ти ли ма (ју трос је још би ло 
све же) из ад ми ни стра тив них згра да и од свих њих чу је се уз ди сај; не, има и та квих 
ко је чак ви ше и не уз ди шу кад из кан це ла ри ја за ко ра че на по ље у ле по ту 

Опет ме др му са ме тро, ску па са сви ма

При по гле ду на нож ска ка вац, ути сак: мо гао бих се њи ме бра ни ти од на па да соп-
стве ног те ла!

(С не мач ког пре вео Ре ља Дра жић)


