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ГЛАСО
ВИ

Де јан Алек сић

ТА МА
Де чак је знао. Иа ко се ме ша ви на бо ја зни и слут ње уза вре ла у деч јем уму те шко 

мо гла пре ли ти у зна ње, знао је да по друм ски мрак осе ћа људ ско при су ство. Ова ко 
сâм и за те чен у ње го вом за гр ља ју, очи ју ши ром отво ре них ка та ми, осе ћао се као под 
окри љем да ле ког, од по ро ди це од ба че ног и пре зре ног ро ђа ка. Не про зир на мр кли на 
оте жа ла од ми ри са вла ге, ста ру ди је и оста та ка зим ни це до тра ја ле до про лећ них да на 
би ла је део кућ ног жи во та ни шта ма ње не го ли ста ње но ви на у фо те љи или пе ву ше ње 
под ту шем. И са да је мо гао да чу је, из над се бе, шу мо ве и зву ке сва ко дне ви це: не спрет-
но ис пу штен пред мет, по ме ра ње сто ли ца, ка шаљ, чак и то пао глас во ди те ља му зич ког 
про гра ма. Али опа жан одав де, дом је био са мо по вод за из гна нич ку жуд њу пре ма 
све ту ко јем се при па да. По друм ска та ма, тај су мор ни су жањ ме мљи вог да ха. Ста ри ла је 
ску па с уку ћа ни ма, ду бо ко под њи хо вим ко ра ци ма, под но ве се лих и дра ма тич них при-
зо ра, уса мље на, као укле та ду ша у свом ку би стич ком об лич ју ме ђу хлад ним зи до ви ма.

Де чак је знао: про на ђен је. И то му се на мах учи ни ло сме шно. Би ти про на ђен за-
хва љу ју ћи са вр ше ној скри ве но сти, у та ми та ко згу сну тој да у ње ном сти ску злат на 
жи ца ви да би ва са мо бес циљ на пле сни ва нит. Сми сао игре ко ја га је ова мо до ве ла био 
је упра во у су прот ном – да се до бро за кло ни, оста не та ко при та јен ко ли ко тре ба и у 
пра вом ча су оба ви оно по бед нич ко ис тр ча ва ње. Жмур ке. На зив игре на јед ном је на-
жу љио соп стве но зна че ње, а ње на ло ги ка се по дру гљи во из о кре ну ла. У са мој игри, 
жму ре ње је био за да так оног ко ји ће на гло про гле да ти, освр ну ти се око се бе, као 
би ће за бо ра вље но у из не на да на пу ште ном све ту, и по том от по че ти тра га ње. Сва ки 
пут ка да би му до па ла та уло га, де чак је је два успе вао да при гу ши уз бу ђе ње од бро ја-
ва ња што је ра сло ка по след њој, гла сно из го ва ра ној број ци. Тај трен ко ји осло ба ђа од 
крат ког до бро вољ ног сле пи ла сме ста би бу дио про го ни тељ ски на гон. Очи би се ра-
ши ри ле и све ви дљи во на ра ста ло је у свом но вом тра ја њу. Гр мо ви, ка пи је, остр вља 
вла ге на зи до ви ма дуж ули це, шу пе од ра су ше них да са ка, ма ло гро бље ау то мо би ла 
иза ви со ких ко при ва, бан де ра на рас кр шћу – све се ука зи ва ло као бо жан ска по мет ња 
сли ка на по чет ку вре ме на. Тре ба ло је ући у про стор, уву ћи га у вар љив са вез, на прег-
ну тих чу ла и те ти ва шу ња ти се ме ђу сен ка ма ко је за во де по пут при ви ђе ња. По том 
че ка ти, ослу шки ва ти шу мо ве из ме ша не с ту чом ср ца про пе том до уши ју. По не кад је 
би ва ло да се те ло од у пре на ло зи ма ума, за ста не усред су ко ба ми сли и ин ту и ци је, 
уки пи се из не на да по пут на ви је ног лут ка у чи јој утро би је пре пу кла опру га. Ни је му 
би ло не по зна то ста ње од у зе то сти пред из бо ром стра не на ко ју би по ју рио. Кат ка да 
се ис по ста вља ло да до бре од лу ке не до ла зе без прет ход ног пре пу шта ња том гр чу. 
Дру ги пут је тре ну так-два  про ду же на па ра ли са ност во ди ла у не из бе жан по раз. Та да 
се игра на крат ко пре тва ра ла у ужас ма ле ег зи стен ци је на ко ју се упра во об ру ша ва ју 
не бе са. Као он да ка да се, тра же ћи по са кри ва ну де цу, у те шкој за ди ха но сти на шао крај 



6

бе тон ске тра фо ста ни це. Би ло је то не ве ли ко зда ње озна че но у ње го вој све сти за бра-
на ма што су од од ра слих до ла зи ле по ма ло не до ре че не и не ја сне. Де ци је и без то га 
би ва ло не ми ло да се за др жа ва ју у бли зи ни та квог ме ста. По нај ви ше због не про ла зног 
мо краћ ног во ња, јер су обе сни мом ци из кра ја, ми мо свих упо зо ре ња, то плим мла зо-
ви ма ра до за ли ва ли ли ме ну та блу с на штам па ном мр твач ком ло ба њом. Ста јао је док 
се ди са ње ни је са свим уми ри ло, зно јав и за ја пу рен, пре пу штен рит му да ма ра што су 
из ну тра под у пи ра ли оба мр ло те ло. Је ди ни звук ко ји је твр да ти ши на про пу шта ла до 
ње го вог слу ха би ло је ви со ко на пон ско зу ја ње тран сфор ма то ра. Знао је да у при вид-
ном ми ру око ли не не ко ли ко па ри очи ју вре ба од суд ни тре ну так, час ње го ве по ме те-
но сти. У ми сли ма оног ко ји тра га, чи та во окру же ње има за ве ре нич ку на рав. Чак и тај 
јед но лич ни елек трич ни зуј као да се био окре нуо про тив ње га. Му тио му је ра зум и у 
ње го ве на дра же не ми сли ла га но при пу штао сум њу. Си лан ус хит тра га ча бес по врат но 
се то пио пред осе ћа њем не мо ћи у ство ре њу ко је схва та да по ста је плен. Из та квог 
опа да ња во ље стре сао се на из не над ни шу шањ пра ћен пуц ка њем су вих гран чи ца. 
На мах ожи вље на чу ла по ве ла су га иза зу је ће бе тон ске ку ћи це, ка вла жном гу сти шу 
у ко ји је по зно ле то са те ра ло за дах тру ле жи. На по ла за кло ње на ши бљем, пред њим 
се ука за ла де вој чи ца. Би ла је не што ста ри ја од ње га, јед на од оних с ко ји ма се рет ко 
раз го ва ра, по ву че них да ле ко иза бе де ма што раз два ја ју деч је род не ин те ре се. Обо је 
су из др жа ли не ко ли ко ча са ка ћу та ња по сле ко јег сва ка реч ра ди про тив сми сла. Тек 
по што је не си гур но, као за те че на у ка квом не де лу, иза шла из свог скро ви шта, он ви де 
ка ко се низ уну тра шњу стра ну ње не го ле бу ти не спу шта нит све тле кр ви. „Не мој ни ком 
да ка жеш“, про ша пу та ла је. Учи ни ло му се да у тој ти хој на ред би има не ког при та је ног 
олак ша ња због тај не ко ја ви ше ни је са мо ње на. По ву кла је руб ха љи не и жур но обри-
са ла крв. „Ни ком“, за чу се док је хва та ла трк ни за ста зу.

Али ово га пу та он је био је дан од оних ко ји се кри ју. Та ко се бар чи ни ло у по чет ку, 
док ни је за со бом за лу пио те шка ме тал на вра та по дру ма за бо ра вља ју ћи да их је не-
мо гу ће отво ри ти из ну тра. У ку ћи се не ко ли ко пу та рас пра вља ло о сло мље ној бра ви 
ко ја го ди на ма че ка да бу де за ме ње на. Упла шио се да би ово ње го во сме шно за то че-
ни штво, ка да се от кри је, мо гло да по кре не не што озбиљ ни је од рас пра ве о ста ром 
ква ру, мо жда чак сва ђу. Не зго де с де цом че сто до не су оп ту жбе ме ђу од ра сли ма. Ни је 
то же лео. За то ни је ни по ку ша вао да не ког до зо ве. Мо гао би да се по кре не у мра ку, 
да па жљи во пре тап ка дла но ви ма зид до пре ки да ча. Зна до бро где се на ла зи то ме сто. 
Мо гу ће је да ће ус пут, у том ко рак или два ду гом по хо ду, обо ри ти ка кву те глу или 
алат ку, мо жда се чак са пле сти о цо ку ле што су та мо у углу ста ја ле, чи ни ло му се, још 
пре ње го вог ро ђе ња. У ми сли ма је по се ћа њу раз ме штао по друм ске ства ри. Са свим 
је си гур но да би, на пу ту до све тла, за пео за ону о клин ока че ну вре ћу са ста рим ка-
лен да ри ма. Не ко од уку ћа на их уред но, го ди ну за го ди ном, од ла же у по друм, као да 
се и ми ну ли да ни, по пут зим нич ких је сти ва, мо гу при пра ви ти за ка сни ју упо тре бу.

Са да је већ мо гао да чу је уда ље не гла со ве де це, ци ку ис пре ки да ну сме хом и по ви-
ци ма. Ослу шки ва на одав де, из та ме, игра је би ла са мо свет у ме ху ру што ла га но из ми че 
пре ко ру ба ја ве. Чи ни ло му се да би сва ког ча са сјај на оп на илу зи је мо гла да пук не, вра-
ћа ју ћи у зву ке и сли ке сву те жи ну ма те ри јал но сти. До вољ но је да се са мо по мак не, уз-
дах не или упа ли све тло. И та по ми сао га је оста ви ла у не по кре ту. У та ми. Ни је уз дрх тао 
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ни на пр ви знак да је ње гов не ста нак при ме ћен. „Не ма га!“, уз вик нуо је не ко. Бат трче-
ћих ко ра ка би вао је час бли жи час да љи. За тим се вр тло гу деч је уз бу не при дру жи ло 
још не ко ли ко гла со ва. Тра жи ли су га. Игра као да је из но ва по че ла, али са да на лик 
збу њу ју ћој дра ми. У ње ном сре ди шту био је не ко на ко га па да те шка сен ка од сут но сти, 
квар за дат бес крај ном тре нут ку. Не ма ме, по ми сли де чак или су, за пра во, од је ци ту ђих 
гла со ва на ср та ли на ње го во из не над но и сме шно осе ћа ње кри ви це. При пио се ле ђи-
ма уза зид, при сла ња ју ћи дла но ве на ро ша ву бе тон ску по врш где је вла га уда ри ла 
сво је хлад не пе ча те. Тре ба ло му је то по рав на ње са све том опи пљи вих ства ри, хра-
па вост и сту ден, до след на ја сно ћа пред ме та, ге о ме три ја чи та на до ди ром. Тре ба ло му 
је да по ве ру је да га, ипак, има. Да га мо ра би ти. У дру гој та ми, знат но ма њој, оној у ње-
го вим усти ма, би ло га је. Ре чи ко је ни је мо гао да уз вик не, дах ко ји се та њио у стра ху 
од не стан ка, цок тај је зи ком при гу та њу пљу вач ке, све се то упи ња ло да по твр ди ње-
го во по сто ја ње. Обра зом је мо гао да до дир не на бре клу ју та ну вре ћу. При љу био се 
ли цем уз њу с не ком на о па ком при сно шћу. Као на тр бух мај ке лу де од веч не бре ме-
ни то сти. Из ну тра је, оте жао од вла ге и по сло жен као у ма сов ној гроб ни ци, тру нуо 
не из број ни да тум ски на род. Де чак се се ћа да је јед ном, го њен злат ном до ко ли цом, 
си шао у по друм и за те као ту вре ћу на по ду, раз дре ше ну. Зе ва ла је от кри ва ју ћи хр пу 
зид них ка лен да ра у сво јој утро би, по пут ала ве ште то чи не ко ја се на гу та ла про шло сти. 
Ли ста ју ћи их, осе ћао се као ма ли раз мет ни го спо дар из ми чу ћих да на пред чи јим очи-
ма зи ме и про ле ћа тра ју тек то ли ко да нам оду зму дах. Сва ки ме сец био је пред ста вљен 
фо то гра фи јом не ког ле пог пре де ла под ко јим су ста ја ли ни зо ви да ту ма. У то до ба 
бро је ви му још ни шта ни су би ли зна чи ли, али је мо гао да прет по ста ви њи хо ву стро гу 
на рав. На ро чи то су га бу ни ли они штам па ни цр ве ном бо јом, ма ло број ни ји и са мим 
тим за го нет ни. На слу ћи вао је њи хо ву по себ ност, као да им је би ло да то да вла да ју над 
обич ним то ком вре ме на. А он да би се опет вра тио сли ка ма, ли шћу за у ста вље ном у 
па ду, се о ској иди ли под сне гом, по то ку што се као во де на пле те ни ца про би јао кроз 
ди вљи шум ски хлад. За пам тио је и ве ве ри цу у круп ном пла ну, ње ну гла ву ис ту ре ну 
кроз шу пљи ну у де блу. Во лео би да са да мо же да је ви ди, да об но ви се ћа ње на је дан 
та ко не зна тан де таљ за ко ји ни је мо гао зна ти да ће се из не на да, у овом на глом тре-
нут ку, пре тво ри ти у успо ме ну. То му се учи ни по ма ло бу да ла сто, јер де ча ци не мо гу 
да има ју успо ме не, жи вот де ча ка још увек ни је до вољ но дуг да би оне у ње га мо гле 
да се на ста не. То је ура ди ла та ма, по ми сли де чак, она ме је оста ри ла, оста ри ла до 
успо ме на. Исто доб но се ис пу нио осе ћа њем да она има не што да му по ру чи. И та ма је 
за и ста го во ри ла, је зи ком без ре чи, је зи ком на ме тљи ве до бро те, по пут да ди ље у чи јем 
се на руч ју при јат но жму ри.

„Као да је у зе мљу про пао“, чу ло се спо ља. „Ниг де га не ма!“ Ослу шки вао је гла со ве 
сво јих дру го ва до под сме ха за ба вљен оним што чу је. Де ца не го во ре та ко. Као да је у 
зе мљу про пао. То је го вор од ра слих ко ји де ца опо на ша ју ка да хо ће да умак ну сво јој 
не мо ћи или стра ху. И он је са да био у не мо ћи, али му се до па ло да оста не де те, да се 
на сла ђу је у ве ли ком пре пу шта њу по сле ди ца ма на ста лим из сит не гре шке. У да љи ни 
се рас те гао и не чи ји плач. Ме ђу де чур ли јом је увек би ло и оних нај мла ђих, скрај ну тих 
и из гу ра них из сва ке игре, па би њи хо во не за до вољ ство ла ко пре ла зи ло у оп ту жу ју ћу 
дре ку и цви леж. Ни је их баш во лео, ту му са ву раз га ће ну че љад, и чи ни ло му се као 
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не прав да то што га реч де те свр ста ва ме ђу њих. Он је био де чак. Де чак ко ји при ча с 
мра ком. Мо жда се упра во сто га и по сти део ка да му је чи та во те ло за дрх та ло при из-
не над ном ку ца њу на вра ти ма по дру ма. С дру ге стра не је био не ко за ди хан, али на ме-
ран да оста не тих. „Знам да си ту“, чуо се ша пат и де чак је пре по знао де вој чи цин глас. 
От ка да је ви део ње ну ле пу крв, као да се ме ђу њи ма за че ло не ка кво там но пре ћут но 
срод ство. „Ви де ла сам ка да си шмуг нуо у по друм.“ Ни шта ни је од го во рио. Пи тао се 
зна ли она уоп ште да је уну тра за то чен. Мо гао је да се огла си, да се истог ча са вра ти 
из не по сто ја ња. Мо гао је да за тра жи од ње да отво ри вра та. По зна днев на све тлост 
сук ну ла би у за гу шљи во ок но и до га ђа ји би се сли ли у свој јед но став ни по ре дак. Уме-
сто то га, де чак се при бли жио сле пој стра ни вра та и ти хо ре као: „Не мој ни ком да ка жеш. 
Ни ком.“ Ни је био си гу ран да га је раз у ме ла, али убр зо ви ше ни је чуо ње но те шко диса-
ње. По том је об гр лио ону вре ћу по ку ша ва ју ћи да је от ка чи с кли на. Сру чи ла се ме ко, 
као бе жи вот но те ло обе ше ног. По ри нуо је ру ке у ње ну утро бу и оту да за хва тио на ра мак 
од бу ђи на бу бре лих ли сти на. Чу дан осе ћај да на ста вља дав но од ло жен по сао по ди зао 
се из тр бу ха у гр ло. Ску тре на по сву да око ње га, та ма је по на вља ла зву ке ста рин ског 
шла ге ра на ја вље ног то плим гла сом во ди те ља му зич ког про гра ма. У гор њем све ту 
звец као је при бор за је ло, ве че ра је до ла зи ла на сто. На час је за стао, бла го по ло жив ши 
длан на под бу ли па пир, као да би под ње го вим пр сти ма из не на да мо гао да шу шне 
су ви лист или да за ми ри ше ка ква љу та лет ња трав ка. Мо жда би чак ус пео да осе ти 
ма ју шни вла жни дах ве ве ри це. По том је по ло жио ка лен да ре на кри ло и на ста вио да 
их ли ста у мра ку.


