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СУ БО ТИ ЧАН КА
Бе ше то је дан ма ли ка мен, из бо чен из зи да.
Ма ли ка мен, ру жи част као и сав Ста ри град. Ру жи част у мо јим се ћа њи ма. Мо рао 

си да ста неш на ње га, у ства ри не, не да ста неш, мо рао си да оста неш да сто јиш на 
ње му. То је био пра ви кунст. Ово смо улу чи ли од оста лих ту ри ста. Зид из ко јег је штр-
чао при па дао је цр кви. Ушли би сте у Ста ри град, кроз ка пи ју не ка кве твр ђа ве, и де сно 
је био ре сто ран, чи је име је пра хом од ци ме та ис пи си ва но на пе ни од ка пу чи на. Име 
ре сто ра на, ко га се не се ћам. Про ху ја ло с ви хо ром. Мо ра ли сте за ко ра чи ти ли цем пре-
ма зи ду, као при не кој у су шти ни сме шној, али ипак при лич но ри го ро зној ег зе ку ци ји. 
Ни сам знао шта је на гра да. Шта сле ду је оно ме ко мо же да оста не та ко да сто ји.

Же лео бих да вам се обра тим.
Али то мо гу са мо из ве ли ке да љи не. Из не ког дру гог жи во та. У том дру гом жи во ту 

би ло нас је че тво ро, је дан од нас се ди ов де, у не појм љи вој кап су ли са да шњи це овог 
тек ста, где се на ла зи мо у са да шњем вре ме ну чи та ња. <та ко то иде> Бар пре ма људ-
ским про ра чу ни ма.

Ја, Га ра ци и две ри бе. Јед на ће по ста ти мо ја же на, дру га ће би ти Га ра ци је ва.
Би ла. Би ле. Би ли.
Та да смо још увек при лич но мла ди, ако гле да мо одав де. Срећ ни не срећ ни ци у 

јед ном не ду жном гра ду. Не до га ђа се ни шта по себ но. Га ра ци уби ја шкор пи ју. Шкор-
пи ју, на ду бро вач ком ити со ну. Ка сни је се сли ка на не ком бал ко ну. Он, а не шкор пи ја. 
Бал кон је гле дао на за лив. И био је наш. Уве че смо обич но се де ли на ње му, ова ко ре-
тро спек тив но ра до бих та мо по пио бе ли рум, али ми та да то ни је па ло на па мет. У 
лу ци су игра ли ва тер по ло. Југ Ду бров ник? Југ зна чи стра ну све та. 

На фо то гра фи ји Га ра ци но си на о ча ре за сун це сa не ка квим огле дал ским ста кли ма, 
а иза ле ђа му се ви ди ста ри Ду бров ник. Ју го сла ви ја. ЈУ ГА ЈЕ СУ ПЕР И ШКА, ЈЕ БО ТЕ. Та ко 
су сви го во ри ли се дам де се тих.

ЗА ЈЕД НОГ ЦЕ ЗА РА СЕ МО ГУ ДО НЕ ТИ СУ ПЕР ПЛО ЧЕ, ЗА ПАД СТО ПО СТО, КА ПИ РАШ. 
МНО ГО СЕ БО ЉЕ ЖИ ВИ, ЈЕ БЕШ МИ СВЕ. За што ни кад ни је реч о ју го де вој ка ма? Ни су 
до вољ но или су пре ви ше до бре? Сан дић, Бо на шић, Бе ла ма рић, Ру дић, Ан то но вић. 
Ка ко да знаш ко је Хр ват? Осим то га, ТА МО ЖИ ВЕ И МА ЂА РИ, КА ПИ РАШ. НО ВИ САД 
ЗНА ЧИ НО ВИ ТЕ РЕН. ЗНАШ ОНО, РА ДИО НО ВИ САД И СВЕ. СУ ПЕР И ШКА НУ МЕ РЕ. А НА 
ЈУ ГО ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈИ ДА ЈУ ПОР НИ ЋЕ, ПРИ ЧАО МИ БУ РАЗ.

Су бо ти ца. Од сло бо ди ца, ако сам до бро раз у мео.
Змај по ла зи из са мог ле вог ра ме на пре ко оста ре ле ко же. Хор ти на тој сли ци баш 

уда ра из за ма ха по лоп ти. На те ре ну од шља ке. Ви ди се це ла те то ва жа. Ад ми рал без 
фло те. Ам би ци о зни уче ник Џеј мса Џој са. Од це лог Три а но на нај ви ше ми је би ло жао 
Ри је ке. Ан драш Де кањ из школ ске лек ти ре. Ја дран. Ахој. Јо ко и ње го ва бра ћа. И што би 
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се Ко сто ла њи и ком па ни ја до бро оле ши ли, и у зо ру укр ца ли на екс прес, пра вац Опа ти ја. 
Ни је му тре бао па сош. Без мо ра тру не ду ша. Хо ћу ма ђар ско при мор је. Из ју тра ски ја ње 
без па со ша, а пред ве че та ма ње ње шкам па у луч кој ко но би. Та ко зва не опа сне ми сли.

Не го, Га ра ци се пла шио ај ку ла. Би ла је па кле на вру ћи на, ушли смо у во ду, кад он 
од јед ном му ње ви то за пли ва на зад да би по сле сит но дрх ту рио на оба ли. Мо гу о то ме 
да пи шем јер је и он пи сао. На дну је био ве ли ки ка мен у пе трол-пла вој ду би ни, по ми-
слио је од ње га да је ај ку ла. То је би ла глав на те ма у то до ба, има ли ај ку ла. Ма ђа ри иду 
у Ју гу и спе ку ли шу. ТИ НИ СИ НОР МА ЛАН! ЈЕ ДАН И ПО МЕ ТАР? ПА ТО ЈЕ МОР СКА МАЧ КА. 
А ТИ НА ПУ НИО ГА ЋЕ. ЈУ ГО АЈ КУ ЛА. УМРЕ ЋУ ОД СМЕ ХА. А он да, ис пред са мог хо те ла у 
Ис три, У ЗО РУ, ЕНО ГДЕ ВИ СИ, ЧЕ ТИ РИ МЕ ТРА, ПО ЈЕ ЛА ЈЕ ТРИ ЗА ПАД НА НЕМ ЦА. ЗЛАТ НИ 
РО ЛЕКС У СТО МА КУ И КРЕ ДИТ НЕ КАР ТИ ЦЕ, КА ПИ РАШ. Он да су то, на рав но, хо те ли је ри 
ују тру не ги ра ли.

За гла вио сам у Ма ђар ској, иа ко сам од у век же лео да одем на југ. Чак је и Се ге дин 
бо љи од Пе ште, бли же је. ИМА МА ЛО ГРА НИЧ НИ. ЈУ ГО СИ ДО НО СЕ СУ ПЕР РАЈ ФА ЗА ШЕСТ 
ПЕ ДЕ СЕТ. А НЕ КАД И РОЈ РО ЏЕР СА, АКО МО ГУ ДА НА БА ВЕ ОД ШВЕР ЦЕ РА. Тре ба ло би 
ма ло да на вра тим до ле.

Пре пет на е стак го ди на ау то бус је кре тао из Се ге ди на. Пу то ва ње у по лу сну, пра те ћи 
ток ре ке. Јаг ње ће пе че ње на пар кин гу. Че као сам пр ву пал му. И ево је, по ма ло кри ва 
и квр га ва, на не ком остр ву, да не по ве ру јеш. Ду бров ник сав у оле ан де ри ма. Сун це 
упе кло, мо ре се раз би ја о сте не. За сте ну су се за ле пи ле не ка кве шкољ ки це, си ћу шни 
жи ле ти, та ко су ме исец ка ле да сам по стао сре ћан. Сре ћан, на не ко ли ко ми ну та. Се део 
сам на оба ли, на сте ни, и то пио се од сре ће.

Ина че, Ју го сла ви ја ће ми за у век зна чи ти Ско пље. Ка да се леш из ву че из ру ше ви на. 
Из ву ку га, и ко жа му је та ко чуд но пра шња ва. Ра не већ одав но не кр ва ре, и као да им 
је не ко за пра шио иви це. Ви део сам то у Днев ни ку. Ма да сам у то вре ме већ мо рао да 
идем у кре вет, ипак сам не ка ко увре бао. Не ко ли ко ми ну та по сле При че за ла ку ноћ. 
Ле жим код ба ке у Па нон ској ули ци, Бу дим пе шта, Уј ли по тва рош. 1961? 1962? Све тла су 
већ по га ше на, али ту је ве ли ки ра дио, жмир ка зе ле но све тло. Мач је око. Ре ци мо, евер-
грин џез ме ло ди је. Зу ри ти у то жмир ка ње и бо ја ти се смр ти све док не за спиш. Зе мљо-
трес. До та да ми ни су ре кли, ни су шап ну ли у уво свог де те та да би ку ћа мо гла од јед ном 
да се сру ши, а да ће ис под ње из ро ни ти ле ше ви. Ле ше ви, као у оном дру гом фил му 
ко ји сам та да гле дао, њих су Нем ци сва љи ва ли ки пе ром у блат ња ве ја ме. Је вре је или 
већ ко га. Пла шио сам се да сам Је вре јин и да ће и ме не за тр па ти. Или Ју го сло вен, он-
да ће ми се ку ћа сру ши ти на гла ву, це ла Па нон ска ули ца ће се сру ши ти. Страх – јед на-
ко Ју го сла ви ја. Увек ко ри стим Ско пље да се би пре до чим не во љу. Ако је мо гло да се 
сру ши јед ном, си гур но мо же да се сру ши сва ког тре нут ка.

Ду га, омо та на сук ња на жен ском те лу, у не ком школ ском дво ри шту, где су мр тви 
из ла га ни ра ди иден ти фи ка ци је. Гле дам то у Пе шти, три сто ти не ки ло ме та ра од ле ша, 
у јед ном ка фи ћу. Љу ди пи ју, по не кад диг ну по глед, те ле ви зор је по ста вљен тик ис под 
пла фо на, на не ко по сто ље. Звук је ис кљу чен, али је сли ка це ло ве че по ста вље на на исти 
ужас. 1992? Или се кон стант но при ка зу је? Ла још Ја но ши уста је, тре штен пи јан, и обра ћа 
се ду гим го во ром де лу на ци о нал ног те ла ко је се ди у ка фи ћу. ПО ЂИ ТЕ СА МНОМ, ка же 
им. И још ИМАО САМ ЈЕД НУ ЖЕН СКУ, МИ ЈА ЗМУ. Ка сни је, на ра стан ку, ал ко хо ли ча ри 
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че сти та ју мом при ја те љу. ОН ЈЕ ВЕ ЛИ КИ УМЕТ НИК, ОНА КО БАШ ГЛУ МАЦ, ПР ВА ЛИ ГА. 
Ви де ли су га већ на ТВ-у. ШТА МИ СЛИШ КАД ЋЕ МО СЕ ВРА ТИ ТИ, пи тао сам ве ли ког умет-
ни ка про шле не де ље, од но сно две го ди не ка сни је. Он се сме је и ка же, ШТА ЈА ЗНАМ, 
ПА ТА МО НА УЛИ ЦЕ ИЗ ЛА ЗИ ПО ДВЕ СТА ХИ ЉА ДА СВА КОГ ДА НА.

Си ноћ ми ка же не ко ко је не дав но до шао из Бе о гра да да је хтео да ку пи не ко срп-
ско ви но, али му га ни су да ли јер ни је мо гао да за ме ни фла шу. Сја јан фи ло зоф ски про-
блем чић. Не мо жеш ку пи ти сво ју пр ву фла шу ви на, осим ако ти не ко не да сво ју пра зну 
фла шу, ујед но се за у век од ви кав ши од цу га ња. На га ђа ју ћи да ли ће пу ца ти на де мон-
стран те, ка же НЕ УСУ ЂУ ЈУ СЕ. Сту дент на ТВ-у, на пи та ње КО ЛИ КО МО ГУ ДА ИЗ ДР ЖЕ, 
од го ва ра ЈЕ ДАН ДАН ДУ ЖЕ ОД МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА.

Има Ати ла Ба лаж јед ну знач ку. Срео ме је у ход ни ку, на ра ди ју, од гла ве до пе те у 
цр ном, са знач ком из Са ра је ва на ре ве ру са коа. На њу се ре дов но из бе чим. Она ко, да 
не при ме ти. Пет олим пиј ских кру го ва, на пра вље них од бо дљи ка ве жи це.

Ау то бус се за у ста вио и у Су бо ти ци.
Сти жу Ма ђа ри, ау то бус ће ста ја ти из ве сно вре ме, мо жеш да си ђеш да се олак шаш. 

Ни сам си шао. Се део сам и гле дао кроз му са ви про зор. Из гле да да је у пи та њу не ки 
хо тел у сти лу се це си је. До ла зе Ма ђа ри из Ма ђар ске, гле да ју Су бо ти цу кроз про зор. И 
та мо на по љу има Ма ђа ра, са дру ге стра не про зо ра. Не ду жно се шет ка ју, пре не ких 
де се так го ди на. Ја, не ду жни Ма ђар, по сма трам не ду жне Ма ђа ре.

ЧИСТ БАЛ КАН, ЗАР НЕ? Пи там Ати лу на јед ном са стан ку књи жев не ре дак ци је Ма-
ђар ског ра ди ја, ко мен та ри шу ћи не ку но тор ну глу пост. Он се осме ху је. Са пре те ра но 
умил ним из ра зом ли ца. ТРЕ БА БИ ТИ ПА ЖЉИВ С РЕ ЧИ МА, ка же. Под се отва ра уз леп, 
шкри па ви звук, и ја по чи њем да про па дам.

За свој три де сет пе ти ро ђен дан до био сам од Зе кеа фла ши цу ра ки је. Уби тач на до-
ма ћа ко мо ви ца, али ју је на лио у фла шу Су бо ти чан ке. Сто ји ми већ пет го ди на. Ле жим 
на кре ве ту, Чо бан ка, че тр на е сти де цем бар 1996. Свет је био умо тан у то не усра ног 
то а лет-па пи ра, би ло би ме при лич но те шко убе ди ти у су прот но. До ла зи Сил ви ја са 
фла шом у ру ци и ка же ЗА ШТО НЕ ПО ПИ ЈЕШ, ПА ТУ ПИ ШЕ ДА ТИ ЈУ ЈЕ ЗБОГ ТО ГА ДАО. 
Гле дам на па пир. ДРА ГИ ГА БО РЕ! У ОВОЈ ФЛА ШИ БИ ЛО ЈЕ НЕ КО ЖЕ СТО КО ЈУ ЖНО СЛО-
ВЕН СКО ПИ ЋЕ. ЈЕД НУ ПО ЛО ВИ НУ САМ ПО ПИО ЈА, А ДРУ ГУ ЧАТ, СТА РА ПР ЗНИ ЦА. СА ДА 
ЋЕШ У ЊОЈ НА ЋИ МАЛ КО ОД ЛИЧ НЕ КО МО ВИ ЦЕ, СЛИ СТИ ЈЕ, МО ЛИМ, И НЕ КА ТЕ БОГ 
ПО ЖИ ВИ СВЕ ДОК ТИ ЈЕ ВО ЉА, ЂУ ЛА, БУ ДИМ ПЕ ШТА, 23. НО ВЕМ БРА 1991. УВЕ ЧЕ. Ово 
је Ђу ла Зе ке на пи сао на це ду љи ци ве за ној за гр лић бо це, хи ља ду де вет сто де ве де сет 
и пр ве го ди не.

Имам че тр де сет го ди на. Ва дим чеп. Шта за по ве даш, дра ги го спо да ру, пи та ме бр ља. 
Да оте рам де пре си ју. Она је од по мо ћи, укла ња де пре си ју, и уме сто ње до но си ми гре-
ну. Во лео бих да мо гу да по вра тим јер ми је не ко слу чај но за био хе кли цу у гла ву. За био 
ми је хе кли цу ис под сле по оч ни це, а да је из ву че на рав но ни је сти гао.

Ју че сам ви део јед ну бе о град ску про тест ну зви ждаљ ку. Од гру бо об ра ђе ног ме та-
ла, у ко јем зве че су ве се мен ке тре шње. Ко шта ла је до лар осо бу ко ја ми ју је по ка за ла. 
Су ве нир из ре во лу ци је.

Ево ме ка ко џе џим на сте ни мор ске пла же, бра да ми се да, кли бе рим се, низ но гу ми 
цу ри крв. Зу рим у Ја дран. Ма ло пре су од ве ли не ког Нем ца на пре ви ја ње. Ја сам Ма ђар, 
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и не тре ба ме пре ви ја ти. На ко ле ну су ми ма ле, ду бо ке по се ко ти не. До ди ру јем их. Ли-
знем прст, слан је по пут мо ра. Сре ћан сам.

На ка мен се ни је мо гло по пе ти. Ско чио сам и ја, као и оста ли, по ку ша вао сам да се 
при љу бим уза зид. Ис пру жио сам ру ке на обе стра не, ду ра шни Хри стос, ли цем пре ма 
цр кви. Али од мах сам по чео да гу бим осло нац.

(С ма ђар ског пре ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски)


