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МОНТАЖА

Сти вен Ша ви ро

„САМ ЖИ ВОТ ТА МЕ“: ЈЕД НО ЧИ ТА ЊЕ  
КР ВА ВОГ МЕ РИ ДИ ЈА НА

Ду ша вам тра жи да чу је не ку ми сте ри ју. Ми сте ри ја је то 
што не ма ми сте ри је.

Су ди ја Хол ден (281)1

Он је во лео, у ча со ви ма од мо ра од на уч ног ра да, да ба цив ши 
му ву у мре жу па у ку ко ји је жи вео у углу ње го ве со бе, по сма тра 
кре та ња жр тве и гра бљив ца. При ча се да се по не кад при 
то ме сме јао.

Ко ле рус, Жи вот Спи но зе

Смрт је сла вље, це ре мо ни ја, об ред, али ни је ми сте ри ја. Кр ва ви ме ри ди јан пе ва оду 
на си љу, а ње гов див ни је зик сла ви кр во про ли ће у све ко ли кој рас ко ши и сја ју:

не ко ли ко љу ди кре та ло се пе шке ме ђу ко ли ба ма но се ћи ба кље, из вла чи ли су жр тве на
по ље, за ли ве ни кр вљу ко ја је ка па ла с њих, се кли су уми ру ће и обез гла вљи ва ли оне ко ји су 
кле ча ли мо ле ћи за ми лост [...] [J]едан Де ла вер из ро нио је из ди ма с по јед ном го лом бе бом 
у сва кој ру ци, чуч нуо по ред ка ме ног кру га за от пад, за ви тлао их за но жи це, раз бу цао им 
гла ве о ка ме ње та ко да су им мо зго ви у кр ва вом мла зу шик ну ли кроз фон та не ле, за па ље
ни љу ди ври ште ћи су тр ча ли на о ко ло као нор диј ски рат ни ци, ја ха чи су их се кли огром ним 
но же ви ма... (175)

Смрт се је гро бо ве сву да по књи зи, оста вља успо ме не и фе ти ше, скал по ве ко је ску-
пља ју Глен тон и ње го ви љу ди, др во мр твих бе ба (65), му ми фи ци ра ни леш (276), са бор 
од се че них људ ских гла ва (244), оса ка ће не ле ше ве бра да тих љу ди ко ји су има ли „чуд-
не мен стру ал не ра не из ме ђу но гу, али не, му шки ор га ни им бе ху од се че ни, ви си ли су 
там ни и чуд ни из ис ке же них уста“ (171). Чи та ње Кр ва вог ме ри ди ја на иза зи ва ко ле бљи-
ву и од врат ну ра дост. Сна жан по рив во ди нас кроз текст док осе ћа мо не што што нас 
ни ти оча ра ва, ни ти ужа са ва. „Ко не би по же лео да по ста не играч кад би мо гао, ре че 
су ди ја. Плес је див на ствар“ (362). Кр ва ва смрт је на ша до сад но пред ви дљи ва суд би на, 
али ње ном ба рок ном из о би љу при су ству је мо са са у че снич ком ра до шћу ко ја нас пла ши. 

Кор мак Ма кар ти, уса мље ни пе сник овог ве се ља, наш је нај ве ћи жи ви ау тор: но мад 
и лу та ли ца, лу цид ни кар то граф не из бе жног де ли ри ју ма. У це лом кор пу су аме рич ке 
књи жев но сти је ди но се ро ман Мо би Дик мо же по ре ди ти са Кр ва вим ме ри ди ја ном. Оба 

1 Сви ци та ти из ро ма на Кр ва ви ме ри ди јан, као и бро је ви стра ни ца на ко ји ма се на ла зе, пре у зе ти 
су из из да ња Ма кар ти, Кор мак. (2016). Кр ва ви ме ри ди јан или Ве чер ње цр ве ни ло на за па ду. (Го ран 
Ка пе та но вић, прев.). Бе о град: Де ре та. (Прим. прев.)
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су еп ског за ма ха, уни вер зал на, оп сед ну та отво ре ним про сто ром и је зи ком, и оба ис-
тра жу ју фа на тич ко стр пљи вом пе дант но шћу огром не, нео бе ле же не да љи не. Оба 
пред ста вља ју уз ви ше ну ви зи о нар ску моћ ко јој је ди но па ри ра још су ро ви ја иро ни ја. 
Оба ро ма на ди вљач ки уни шта ва ју аме рич ки сан ко ји се са сто ји из ис пу ње ња суд би не, 
ра сне над моћ но сти и бес крај ног им пе ри јал ног про ши ре ња. Ме ђу тим, Ма кар ти пи ше 
ја сни је од Мел ви ла. Он не по се ду је Мел ви ло ву но стал ги ју за из гу бље ним ко ре ни ма, 
би ло искон ским или ма те рин ским. „Де чак“, Ма кар ти јев не и ме но ва ни про та го ни ста, 
не зна ни шта о сво јој мај ци: она уми ре на по ро ђа ју (7). А ско ро ни шта не зна ни о оцу: 
већ на пр ве две стра ни це за у век на пу шта дом, „ли шен све га што је био у про шло сти“ 
(9). Као ње го ву за ме ну упо зна је мо мон стру о зно ха ри зма тич ну фи гу ру су ца Хол де на, 
иро нич ног Аха ба на спрам де ча ко вог не све сног Исма и ла. Си ро тан ство се узи ма здра-
во за го то во у Кр ва вом ме ри ди ја ну, али де чак, за раз ли ку од Исма и ла, ни ка да не осе ћа 
па тос због те чи ње ни це. У јед ном тре нут ку, су ди ја ис ти че да „син је на след ник оче ве 
смр ти, мно го ви ше не го ње го ве имо ви не“, та ко да „[м]ртви отац је си ну оџе па рио ба-
шти ну“ (163). Ова кво дво стру ко из ме шта ње – про гон ко ји је то ли ко екс тре ман да смо 
прог на ни чак и од мо гућ но сти, на де и оча ја про го на – опи су је жи вот ових лу та ли ца 
по пу сти њи. Јед ном за у век је из бри сан еди пал ни мит о из гу бље ном и по нов но на ђе ном 
ра ју, о на сле ђу оче ва и обе ћа ној зе мљи. Ови пут ни ци ће осе ћа ти дру га чи је по тре бе, 
ис ку си ти дру га чи је ства ри. Де ча ко ви ко ре ни су „по ста ли јед на ко ма гло ви ти као и 
суд би на“ (9) и ње го ва је ди на ре фе рент на тач ка у „том ха лу ци нант ном ни шта ви лу“ (130) 
је сте не мо гу ћа си ту а ци ја у ко јој га су ди ја при хва та „као си на“ (339), др же ћи га за у век 
уз сво је „огром но и ужа сно ме со“ (369).

Кр ва ви ме ри ди јан, да кле, ни је књи га ви си не и ду би не, или по че та ка и кра је ва, не го 
књи га не у мор ног, не пре кид ног кре та ња уна пред: но мад ског лу та ња, то по граф ског 
из ме шта ња, про ме не вре ме на, су ко ба у пу сти њи. По сто ји са мо рат, по сто ји са мо плес. 
Из гнан ство ни је не што не ста ло или из гу бље но већ на ше искон ско и ја сно ста ње. Јер 
не мо же мо до ћи до оту ђе ња кад не ма мо пр во бит но ста ње од ког мо же мо да се оту-
ђи мо. Глен то но ви ја ха чи пе њу се по пла нин ским пре де ли ма или се спу шта ју низ уске 
ка њо не, али увек оста ју у бли ском кон так ту са по вр ши ном зе мље, с основ ним си ла ма 
зе мље и не ба, сне гом, гра дом, му ња ма, во дом, ве тром и го лом сте ном. Пу то ва ње нема 
кра ја, а је ди но га од ре ђу је бес крај ни свод ко ји нат кри љу је „го лу и не сре ђе ну ноћ“ (122) 
и отво ре на ра на хо ри зон та, у „хо ло ка у сту“ (121) и „уда ље ном па клу“ (207) за ла зе ћег 
сун ца. Овај хо ри зонт ка сни је при зи ва све пу ту ју ће из ро де „ко ји се сли ва ју са за па да 
по пут ка кве по ша сти при ву че не сун цем“ (91), или се ја вља у на сил ном и пре те ћој ја-
сно ћи: „а та мо где се зе мља пре та па ла у не бо, на ру бу по ста ња, врх сун ца кре нуо је 
да ни че ни из че га, као гла вић ве ли ког цр ве ног фа лу са, све док зве зда ни је пре шла 
нео зна че ну гра ни цу и сме сти ла се, зло на мер но буб ња ју ћи, њи ма иза ле ђа“ (53). У оба 
слу ча ја, хо ри зонт је гра нич на ли ни ја ко ја је опа сно бли зу, ко ја вре ба или пре ти, али и 
да ље је ван до ма ша ја. Ка ко нас су ди ја упо зо ра ва (ујед но и по ја шња ва ју ћи на слов 
књи ге), „у људ ским по сло ви ма не ма је ња ва ња, а под не ње го вог из ра жа ва ња на зна-
ча ва по че так но ћи. Дух му је ис цр пљен на вр хун цу оства ре но сти. Ме ри ди јан му је 
исто вре ме но „и су тон и ве че“ (164). Зе нит и хо ри зонт не пре кид но ме ња ју ме ста, без 
по сре до ва ња или ка шње ња. Све што је нај там ни је, нај у да ље ни је и нај не си гур ни је 
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од јед ном се ја вља као не из бе жна суд би на. Кр ва ви ме ри ди јан од би ја ор га ни ци стич ке 
те о ри је ра ста и рас па да, а при хва та отво ре ну то по гра фи ју (ко ју Де лез и Га та ри зо ву 
„глат ки про стор“) у ко јој бес крај ни, не пре ки ну ти на ста вак пу сти ње омо гу ћа ва на гле, 
на сил не и из не над не пре ки де нај ра зно вр сни јих си ла: „у спле ту та квих окол но сти у тој 
пу сто ши, где је ср ца и на ме ре јед не ма ле на ци је про гу та ла и од не ла дру га, рас поп је 
упи тао не уви ђа ли не ко ру ку ци нич ног бо га ко ји са су ро во шћу и ла жном из не на ђе-
но шћу спро во ди тај смр то но сан су срет“ (171). Ипак, књи га са др жи ис кљу чи во смр то-
но сне су сре те, смр то но сна су да ра ња не мо гу ћих спле то ва окол но сти. Ја ха чи пра те 
раз у ђен пут пре ко по вр ши не Зе мље. Они обра зу ју уну тар ди мен зи о нал ни про стор у 
ком се укр шта ју екс тре ми но ћи и да на, и про пу стљи ву мем бра ну за не пре кид ну раз-
ме ну жи во та и смр ти. Они пра те кон ту ре из вр ну тог кру га чи ја кру жни ца се на ла зи 
сву да, а чи ји цен тар не по сто ји, као „не ки ви хор у ни шта ви лу, не ки вр тлог у тој пу сто-
ши спрам ко је су чо ве ко во пу то ва ње и об ра чу ни би ли на јед на ко ни штав ни. Као да су 
се, с ону стра ну во ље или суд би не, он и ње го ве зве ри и ње го ви сим бо ли, и на кар ти 
и у ствар но сти, кре та ли под при ти ском ка кве тре ће, дру га чи је суд би не“ (111).

За и ста, ми смо под при ти ском те „тре ће суд би не“, пу сти ње, ко би, те ће мо и са ми 
за вр ши ти у ни шта ви лу. Ни ко нас не зо ве на од го вор ност, али не мо же мо ни да до стигне-
мо из у зет ност. Кр ва ви ме ри ди јан ни је на ра тив спа се ња. Не мо гу нас спа си ти ни суд би на, 
ни труд, ни мо ли тва. Не ма свр хе тра жи ти оно стра на, ис ку пљу ју ћа зна че ња, па чак ни 
об ја сни ти без на де жну нео прав да ност свог на пу шта ња у фор ми не ке ег зи стен ци ја ли-
стич ке ка те го ри је као што је Хај де ге ров по јам „ба че но сти“ (Ge wor fen he it). Ми ов де ни смо 
па ли, ни ти смо „ба че ни“, јер смо од у век би ли ту и увек ће мо би ти. Са мо су ди ја из гле да 
као да је са дру гог све та. Ни ка да ни смо одво је ни од пеј за жа или дру гих пут ни ка с ко-
ји ма се не срећ но сре ће мо и су ко бља ва мо јер нас на то те ра ју исте но мад ске си ле: 

Ако ве ћи део све та и је сте био ми сте ри ја, гра ни це тог све та ни су, јер је био без ме ран 
и без гра ни чан, а са др жао је још ужа сни ја ство ре ња, љу де дру гих бо ја, би ћа ко је људ ско око 
ни кад ни је ви де ло, а ко ја ипак ни су би ла ни шта ви ше ту ђа не го што су ту ђа би ла ср ца у 
њи хо вим гру ди ма, упр кос свој ди вљи ни и свим зве ри ма тог све та. (155)

Ни шта не људ ско не мо же ми би ти стра но. Свет је пун но ви на и раз ли чи то сти, он 
је „тран сна се љен хи ме ра ма ко ји ма не ма ни ана ло го на ни пре це ден та“, чи је је „крај ње 
од ре ди ште [...] не за ми сли во ужа сно и коб но“ (273). Но, овај свет ли шен је крај ње ми сте-
ри је и кључ них дру го сти јер све је сат ка но од јед не је дин стве не Спи но зи не суп стан це. 
Же ле ли би смо да ве ру је мо да је на ша суд би на уз ви ше на и је дин стве на – би ло да је 
са ми од ре ђу је мо или да је усме ра ва тран сцен ден тал на и не у мо љи ва суд би на – али 
от кри ва мо да са мо пра ти мо, „што сви пут ни ци мо ра ју, без број не обр те на ту ђим пу-
те ше стви ји ма“ (138). Не по сто ји крај ња ми сте ри ја, чак ни у смр ти. Ако не зна мо ко смо, 
ода кле до ла зи мо и шта нас ве же, то је са мо за то што, ка ко об ја шња ва су ди ја, „плес у 
се би пот пу но са др жи соп стве но уре ђе ње и исто ри ју и фи на ле, не ма по тре бе да и 
пле са чи у се би са др же исте те ства ри“ (363). На ше ис ку ство огра ни че ња све та на ла зи 
се упра во у то ме што ни ка да не мо же мо сре сти, об у хва ти ти или пре ва зи ћи те гра ни це. 
Оста је мо за ро бље ни у све ту не пре кид не има нен ци је.
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За пад на кул ту ра ве ко ви ма је са ња ла не ку вр сту хе рој ског пре сту па и тран сфор-
ма ци је са ме се бе: би ло да се ра ди о про све ти тељ ском об ли ку ра ци о нал не ми сте ри је 
или пак о ро ман ти чар ској и ми стич ној апо ка лип тич ној тран сфи гу ра ци ји. Ма кар ти, као 
и Ни че, от кри ва не са мо уза луд ност тог сна, већ – што је још про бле ма тич ни је – њего-
ву уро ђе ну по бо жност, иро ниј ску за ви сност од са мих (прет по ста вље них) ми сте ри ја 
ко је твр ди да кр ши. Што се ти че ко ре на на си ља ко јим је прот кан Кр ва ви ме ри ди јан, 
нај по тре сни је је то што оно не фор ми ра ни ка кав обра зац, не от кри ва ни ка кву ми сте-
ри ју и не слу жи ни ка квој ра зу мљи вој свр си. Уме сто то га, ро ман да је иде ју да је „на-
кло ност ка без ум ном на си љу“ (7) јед на ко све при сут на – и ба нал на – као и сва ка дру га 
вр ста „здра вог ра зу ма“. Скал пи ра ње је уо би ча је на људ ска прак са по след њих 300.000 
го ди на, ка ко су ге ри ше је дан од епи гра фа ро ма на. Чи но ви уни ште ња су јед на ко не на-
мер ни, на су мич ни и ало гич ни као и чи но ви до бро те и љу ба зно сти – ко ји се та ко ђе 
кат кад ја вља ју у на ра ти ву. Су ди ја до ка зу је овај став ци нич ном ја сно ћом док мир но 
скал пи ра де те на кон што га је спа сио, те се три да на бри нуо о ње му и играо се с њим. 
На кон што он и ње го ви пај та ши уни ште бес по моћ но се ло, То двајн је шо ки ран. Он не 
мо же ни да за ми сли ту тран сгре си ју. Он кра де и уби ја тек то ли ко да му се чи ни да се 
ра ди о уо би ча је ном по рет ку ства ри. Су ди ја, са дру ге стра не, вр ши тран сгре си ју са мо 
у иро ниј ском сми слу: по ње му, пер верз ност скал пи ра ња де те та на кон што је за до био 
ње го во по ве ре ње ни је ни шта ве ћа од по чет не пер вер зи је ње го вог спа са ва ња из пот-
пу ног хо ло ка у ста. У оба слу ча ја, пра ва тран сгре си ја је не мо гу ћа. Тран сгре си ја је по-
ку шај да се свет ис цр пи, да се на те ра да от кри је сам се бе – ка ко су ди ја ка же: „Са мо 
при ро да мо же да по ро би чо ве ка, и тек кад се по сто ја ње и по след њег ство ре ња ис ко-
па и у ого ље ном ста њу по ста ви пред ње га, тек ће тад би ти пра ви си зе рен зе мље“ (222). 
Та кав је са мо тран сгре сив ни про је кат про све ти тељ ства. Ми би смо мо гли да ка же мо 
да, док дру ги ју на ци уби ја ју из не ха та и без раз ми шља ња, из по хле пе, же ље да про-
ли ју крв или не ког дру гог три ви јал ног раз ло га, са мо су ди ја уби ја да би ис ка зао сво ју 
во љу, убе ђе ње и ис кре ну по све ће ност узро ци ма и ка но ну за пад њач ке ра ци о нал но сти. 

Али су ди ја та ко ђе зна да ни је мо гу ће оства ри ти тран сгре си ју ка да не по сто ји за кон 
ко ји се кр ши, вр хун ска аку му ла ци ја до бра и зна ња ко ја се ску пља, као ни крај ња гра-
ни ца ка ко јој се те жи. Свет не мо же мо ис цр пи ти, а су мрак не мо же мо до се ћи. Из ван 
пу сти ње по сто ји са мо још ви ше пра зног про сто ра, јед на ко обес хра бру ју ћи бес крај 
оке а на, где ви ди мо „да љи ну не зна ну чо ве ку, где се зве зде ута па ју, а ки то ви пре во зе 
сво је го ле ме ду ше кроз цр но и бе шав но мо ре“ (336). Су ди ја нас под се ћа да „на овом 
све ту ви ше је оно га што не зна мо не го што зна мо, а ред у по ста њу ко ји ви ди те је сте 
онај ко ји сте са ми ту угра ди ли, као ко нац у ла ви рин ту, за то да се не би сте из гу би ли. 
На и ме, ствар ност има вла сти ти ред и тај ред ни ко ји људ ски ум не мо же са гле да ти, 
по што је и сам тај ум са мо је дан део те ствар но сти“ (273–274). Наш по ре дак ни ка да 
ни је и по ре дак све та, чак ни у Ни че о вом сми слу по рет ка ко ји ми на ме ће мо. Оста вља-
мо траг у пу сти њи или по сма тра мо тра го ве дру гих, али не мо же мо та ко овла да ти 
бу дућ но шћу или усме ри ти ства ри та ко да нам од го ва ра ју. Су бјек тив ност ни је пер спек-
ти ва ко јом по сма тра мо свет или на ша про јек ци ја ње га, па чак ни тран сцен ден тал но 
ста ње на ше пер цеп ци је све та. Она је са мо још јед на ем пи риј ска чи ње ни ца, при па да-
ње све ту на лик би ло ка квом при па да њу. Не по сто ји су бјек тив ност, не по сто ји на ме ра 
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и не по сто ји тран сцен ден ци ја. Ра ди кал на епи сте мо ло ги ја Кр ва вог ме ри ди ја на под ри-
ва сва ки ду а ли зам су бјек та и пред ме та, њи хо ву уну тра шњост и спо ља шњост, во љу, 
пред ста ву, би ће и раз у ме ва ње. Ми смо увек из гна ни уну тар бес крај не из вр сно сти 
све та, јер не мо же мо да се по ду да ра мо са (не по сто је ћим) цен тром соп стве них би ћа: 
„исто ри ја све га ни је исто ри ја сва ко га, ни ти је збир тих исто ри ја, а ни ко ов де не мо же 
у пот пу но сти пој ми ти раз лог свог при су ства јер не мо же зна ти чак ни од че га се до-
га ђај са сто ји. За пра во, да зна, мо гао би ре ши ти да не до ђе, па уви ђаш да то не мо же 
би ти део пла на ако пла на има“ (363–364). И та ко, као што не мо же мо да по се ду је мо 
свет (јер не мо же мо да по се ду је мо ни са ми се бе), истом ло ги ком не мо же мо да по-
стиг не мо тран сгре си ју по рет ка све та или да се од стра ни мо од ње га – без об зи ра на 
то ко ли ко се тру ди ли.

На стра ни ца ма Кр ва вог ме ри ди ја на, да кле, не по сто ји про стор ни за де мон ску мо-
но ма ни ју ко ју ма ни фе сту је Ахаб, ни за са мо ре флек тив но од стра њи ва ње ко је се ви ди 
код Исма и ла. Пре ци зни је, ови ти по ви лич но сти ја вља ју се са мо на тре ну так и, пре но 
што се осве сти мо, од ла зе у „про бле ма тич ну ра зор ност мра ка“ (121). За и ста, у ли ку 
Глен то на мо гу се ви де ти алу зи је на Аха ба: „Одав но се од ре као сва ког ва га ња по сле-
ди ца и уве ре ња да је људ ска суд би на да тост, а ипак се усу дио да у се би об у хва ти све 
што ће он икад би ти на све ту и све што ће свет икад ње му би ти, и као да је ње го ва 
по ве ља укле са на у са мом пра ка ме ну, сма трао се по кре тач ком си лом, то је и ка зао“ 
(271). Глен тон од лу чу је да се сје ди ни са сво јом суд би ном, без мо ра ли стич ког игро ка за 
ко ји се обич но ја вља у та квим слу ча је ви ма, он зах те ва ап сурд ну ег зи стен ци јал ну от-
ме ност тра гич ног ју на ка. Ипак, огром на је раз ли ка из ме ђу оно га што се мо же опи са-
ти као Глен то нов сто и ци зам и Аха бов ду а ли стич ки пр кос. Глен тон за сту па соп стве ни 
слу чај иден ти фи ку ју ћи се са суд би ном као це ли ном, укљу чу ју ћи то што ће га уни шти-
ти. Са дру ге стра не, Аха бо ва во ља на ста вља да га по ста вља на су прот све та, чак и у 
смр ти, ка да је тај свет пре тва ра у ни шта ви ло. Глен тон, за раз ли ку од Аха ба, по твр ђу је 
су ди ји ну тврд њу да је „рат на по слет ку при ну да је дин ства по сто ја ња“ (278). Ње го ва 
агре си ја и его и зам на по слет ку ни су ни шта дру го до на чин да при не се се бе као жр тву 
та квом је дин ству. А ње го ва је ди на на кна да од та квог жр тво ва ња је сте не си гур на мо-
гућ ност да про гла си свој по раз као вр хун ску по бе ду. Су ди ја не ма по што ва ња за та кву 
уте ху: „На по зор ни ци има ме ста за јед ну и са мо јед ну звер. Свим оста ли ма је су ђе на 
ноћ ко ја тра је до ве ка и не ма име. Је дан по је дан, си ћи ће у та му ис пред сцен ских лам пи“ 
(367). Пред ста ва ће се уско ро за вр ши ти, а ми се за ва ра ва мо што ми сли мо да из ње 
мо же мо да из ву че мо не ки до би так у ви ду ка тар зе или ис ку пље ња. Глен то но ва хе рој-
ска од луч ност не чи ни ње го ву смрт уз ви ше ном, ни ти је во ди у до мен тра гич ног пре-
по зна ва ња или тран сфи гу ра ци је: „Са мо ти удри, цр ве ни цр њо, мај ку ли ти је бем, ре че, 
а ста рац по ди же се ки ру и рас по лу ти гла ву Џо на Џо е ла Глен то на до гр кља на“ (305). 

Са су прот не стра не Глен то но вог тра гич ног хе рој ства на ла зе се од ли ке Исма и ла 
код де ча ка. Он лу та од јед ног до дру гог ме ста, ни ка да не пре у зи ма ју ћи ини ци ја ти ву, 
за о би ла зе ћи су сре те са смр ћу и опре зно од би ја ју ћи су ди ји но не пре ста но за во ђе ње. 
Де чак се др жи да ле ко и од суд би не и од де ла ња. Он све ту ну ди са мо па сив ни от пор, 
не чуј но, упор но од би ја ње свих за вр ше та ка и свих ме ло дра ма. Чак и ка да је до бар 
пре ма сво јим при ја те љи ма, и ка да не вољ но уче ству је у нај на сил ни јим и вар вар ским 
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по ступ ци ма, он као да по ка зу је уз др жа ност по сма тра ча. Ње гов мо жда нај ка рак те ри-
стич ни ји тре ну так на сту па док по сма тра, ви со ко у пла ни ни, „су дар вој ски, уда ље них 
и не чуј них, у рав ни ци ис под се бе“ (237). Де ча ко ва скеп тич на ре зер ви са ност мо же се 
по ре ди ти с Исма и ло вом, иа ко она код јед ног на ста је из пот пу ног мањ ка са мо ре флек-
си је, а код дру гог из озло је ђе не са мо све сти. Јер ни ка да не ви ди мо ка ко из гле да ње гов 
уну тра шњи жи вот. Осим оно га што по ка зу је упор но шћу да се по све ти не че му, из гле-
да као да уоп ште не по се ду је уну тра шњи жи вот. Ми слим да овај нео бич ни ма њак 
осе ћа ња, а не не ка дру га, од ре ђе ни ја осо би на, узро ку је де ча ко ву за др шку у од ре ђе-
ним тре ну ци ма: као ка да не уби ја Шел би ја или, ка сни је, ка да иг но ри ше То би нов са вет 
да се при пре ми да пр ви на пад не су ди ју. А ова пра зни на та ко ђе пре тва ра де ча ка у 
пред мет жуд ње дру гих ју на ка књи ге. Они жу де за њим упра во до гра ни це ње го вог 
не ма ра. Ов де ми слим на нео бич не сце не сек су ал них на ср та ја ста рог пу сти ња ка на 
ње га или пак на су ди ји но уз не ми ру ју ће ин те ре со ва ње за ње га: „Су ди ја га је гле дао. Да 
ли си од у век сма трао, упи тао је, да те не ће пре по зна ти ако не го во риш“ (362). За пра во, 
су ди ја и ис ти че ње го ву не мост и ма њак ре а го ва ња: „Оно осе ћа ње у гру ди ма ко је при-
зи ва деч је се ћа ње на уса мље ност, као кад сви дру ги оду, а оста је је ди но игра са сво јим 
је ди ним уче сни ком. Уса мље нич ка игра, без про тив ни ка“ (364). Упра во ова рав но ду-
шност ири ти ра су ди ји ну во љу и он сто га же ли да је пот чи ни и при сво ји: ту уса мље ност 
за во дљи вог де ча ка он же ли да кр сти и да је (по но во) ро ди, као што то чи ни, у па ра-
лел ној при чи, за јед ног ма ло ум ни ка. Су ди ја ко ри де ча ко во од би ја ње тра гич ног зна ња 
јед на ко сна жно као и што ку ди уза луд ност Глен то но ве по тра ге за тим зна њем: 

Ста вио си вла сти те по вла сти це ис пред су да исто ри је, ис ту пио си из фор ма ци је 
чи ји си био за кле ти члан, за тро вао си све ње не по ду хва те. Слу шај ме, чо ве че. У пу сти њи 
сам го во рио за те бе, и са мо за те бе, а ти си ре шио да бу деш глув. Ако рат ни је све ти ња, 
чо век ни је ни шта до гли не на ла кр ди ја. (339) 

Оста вље ни смо у си ту а ци ји у ко јој је не мо гу ће по бе ди ти: де ча ко ва из ми чу ћа рав-
но ду шност озна ча ва од ла га ње, али не и из у зе так из уче шћа у све о бу хват ној игри ра та. 
Он мо же да од би је ње но при че шће, али не и ње ну тврд њу да је рат „нај и сти ни ти ји 
об лик про ри ца ња“ (278). Јер оно што „збли жа ва љу де, ка зао је, ни је де ље ње хле ба 
не го де ље ње не при ја те ља. [...] На ше не при ја тељ ство об ли ко ва ло се и че ка ло још пре 
но што смо се ти и ја икад сре ли“ (339–340). Не ма од сту па ња, не ма одва ја ња. Де чак не 
мо же да од би је су ди јин ода бир, исто као што не мо же да га оправ да. Ова вер зи ја 
Исма и ла не ће по ста ти сло бод на, ни ти ће пре жи ве ти бро до лом.

Глен тон и де чак мо жда и пред ста вља ју два су прот на кра ја ди ја лек тич ког по ља, 
али у пи та њу је ди ја лек ти ка ко ја се не по ме ра, ко ја не на пре ду је. Сви ови ста во ви о 
ју на штву или из бе га ва њу вра ћа ју нас до спо ја пеј за жа и смр ти, оног пре пре де ног и 
це ре ка вог тр гов ца ко ји је „спре ман да пра ти сва ки по ход или да иш чач ка љу де из 
њи хо вих ја зби на у оним уси ја ним обла сти ма ку да су оти шли да се са кри ју од Бо га“ 
(52). Не мо же мо да по бег не мо у пу сти њи или да се са кри је мо, јер је про стран ство пу-
сти ње већ од ре ди ло на шу суд би ну. „Ко би ре ко да се ов де мо же остат и без зе мље, 
јел да?“ (316), жа ли се То двајн. Смрт се шу ња овим огром ним про стран стви ма про стора 
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и вре ме на, не из бе жна и нео че ки ва на као та јан стве на му ња ко ја се ја вља у та ми и по-
вре ме но про ле ти ро ма ном. У Кр ва вом ме ри ди ја ну не ма ви шка по тен ци ја ла: све је 
окрут но, ве ли чан стве но кон крет но. Не по сто ји тран сцен ден ци ја, ни ти мо гућ ност да 
се од мак не мо од Бив ства. Не по сто ји став по ком ће се су бјек тив ност вра ти ти на поче-
так, на тај на чин по твр ђу ју ћи и чу ва ју ћи са му се бе или бар да убла жи шок мно го број-
них по губ них су сре та ко ји озна ча ва ју сво је ве зе у све ту. Ка ко нас су ди ја упо зо ра ва: 

Сва ко ко би уна пред от крио сво ју суд би ну и сто га ода брао не ки су про тан пра вац 
са мо би до шао до пот пу но истог кра ја у исто пред о дре ђе но вре ме, јер је суд би на сва ког 
чо ве ка ве ли ка по пут све та у ко ме он жи ви и у се би са др жи све су прот но сти. (365)

Ова „тре ћа суд би на“, ко ја над ра ста и во љу и суд би ну, пред ста вља има нент ну функ-
ци ју са мог пеј за жа, што та ко ђе зна чи да је она у функ ци ји пи са ња. Ма кар ти јев уз ви шен 
стил про зе под се ћа на Фок не ра, Мел ви ла и Би бли ју кра ља Џеј мса. И он је, по свим 
кри те ри ју ми ма, јед на ко ве лик као сва ки од тих пи са ца. Али ми слим да је још ва жни је 
то што је зик Кр ва вог ме ри ди ја на ми лу је окрут ни пу стињ ски пеј заж, љуп ко кли зи пре-
ко ње го ве по вр ши не. Он ни је при мар но ми ме тич ки као у тра ди ци о нал ном ти пу ро-
ма на, али ни је ни усме рен ка ми са о ном или ка са мом се би, као што је слу чај са ка но ном 
мо дер ни стич ких тек сто ва. На про тив, он је ван са мог се бе, у ин тим ном кон так ту са 
све том у сна жно не пред ста вља ју ћем ма ни ру. Ма кар ти је во пи са ње је то ли ко по ве за но 
с по вр ши ном зе мље и ду би на ма ко смо са да се не мо же одво ји ти од њих. „Књи ге ла жу“, 
ка же су ди ја, го во ре ћи о при ча ма о спа се њу из Све тог пи сма, али пра ве, ма те ри јал не 
ре чи Бо га – ко ји „го во ри кроз ка ме ње и др ве ће, кроз ко сти ство ро ва“ – оне не ла жу 
(133). Текст Кр ва вог ме ри ди ја на ства ра има нент ни, ма те ри јал ни је зик, је зик за пи сан у 
ка ме њу и на не бу, у фи зич ком те лу све та: 

У не у трал ној су ро во сти тог те ре на, свим по ја ва ма за ве шта на је чуд на из јед на че
ност, ни шта, ни па ук ни ка мен ни влат тра ве, ни је мо гло по ло жи ти пра во на пред ност. 
Са ма ја сно ћа тих од ре да ба ла жно је пред ста ви ла њи хо ву при сност, јер око за сни ва це
ли ну на не ком свој ству или де лу, а ов де ни шта ни је би ло бли ста ви је ни од че га дру гог, 
ни шта за се ње ни је, и у оп тич кој де мо кра ти ји та квих кра јо ли ка сва ко по вла шће ње је 
плод хи ра, а чо ве ку и сте ни по да ру је се нео че ки ва на срод ност. (276)

У од лом ку као што је овај, је зик оста вља исти ути сак као и све тло. Ми ну ци о зни 
де та љи и не до ку чи ве осо би не опи су ју се с та квом пре ци зно шћу да од ба цу ју пред ра-
су де ан тро по цен трич них ви ђе ња. Око ви ше ни је ли ни ја ви да. Уме сто то га, да та нам 
је пер цеп ци ја ко ја као да је ван људ ске. Ово ни је по глед на свет, ни ти по глед ко ји над
гле да пред ме те, већ има нент на пер спек ти ва ко ја је сте свет, пр во бит на ви дљи вост, 
еми то ва ње све тло сти ко ја не ма ве зе с по ступ ци ма на шег по гле да јер је увек па сив но 
при сут на у свим пред ме ти ма ко је гле да мо или не гле да мо. Ма кар ти јев на ра тив пра ти 
де ча ков пут и, до не кле, пут Глен то но вих љу ди, али ни ка да не пре но си њи хов угао гле-
да ња. Ова про за не функ ци о ни ше на сим бо лич ком или хер ме не у тич ком пла ну, већ као 
еро ти ка про сто ра ко ја се кре ће из ме ђу нул те тач ке „ап со лут не пу сти ње“ и кон крет не 
по ја ве во де, бла та, пе ска, не ба и пла ни на. Она ска че из ме ђу кон крет ног и ап стракт ног, 
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че сто и у окви ру са мо јед не ре че ни це. По сма тра фрак тал ну си ме три ју ска ле уну тар 
ко је се кре ће и опи су је без хи је рар хиј ских раз ли ка, ко ри сте ћи увек исту сло же ност 
из ра за, нај де таљ ни је и нај оп шти је фе но ме не. А за кључ ци ове про зе не мо гу се при-
пи са ти ни јед ном кон крет ном сре ди шту из ра за, при су ству ау то ра, на ра тив ном гла су, 
ни ти све сти јед ног ју на ка, би ло ког. По сто ји са мо не пре ста но флу ид но кре та ње, ток 
ре чи, сли ка и опи пљи во сти, нео се тљив на на ше уо би ча је но раз два ја ње су бјек тив ног 
и објек тив ног, бу квал ног и пре не се ног, ем пи риј ског опи са и спе ку ла тив не ре флек си-
је. Ова књи га је на пи са на „[к]ао да се у са мом та ло гу све та ипак са др жао и не ки оста-
так све сти. Као да је про ла зак тих ја ха ча био та ко те мељ но ужа сан да га је осе ти ло чак 
и крај ње мли во ствар но сти“ (275–276).

Сто га Кр ва ви ме ри ди јан од би ја да при хва ти би ло ка кав јаз или су прот ност из ме ђу 
ре чи и ства ри. Он ин си сти ра на то ме да у ствар но сти не мо гу по сто ја ти пу ко ти не или 
пре ки ди кон ти ну и те та. Али ако је то исти на, он да не мо же по сто ја ти ни за себ ни ред 
зна че ња и не сме ју се ни по ја ви ти пи та ња о аде кват но сти или не а де кват но сти је зи ка 
да не што опи ше. Го во ре ћи о „при ка зи ма и ства ри ма“, су ди ја ка же: „Оно што ће би ти 
не од сту па ни за јо ту од књи ге у ко јој је за пи са но. Ка ко би мо гло? Би ла би то ла жна 
књи га, а ла жна књи га уоп ште ни је књи га“ (158). Ово не зна чи (што фи ло зо фи од ба цу ју 
у Пла то но вом спи су Со фист) да је не мо гу ће ла га ти или го во ри ти о не че му што не 
по сто ји – прем да, ма кар ко ли ко мо гу да твр дим, све што су ди ја го во ри у књи зи је на 
не ки на чин тач но, чак и кад праг ма тич ни ефе кат ње го вих иро ниј ских и сар ка стич них 
ин си ну а ци ја за ва ра ва ње го ве слу ша о це. Ра ни ја тврд ња не зна чи ни то да ро ман суд-
бин ски од ре ђу је шта ће се де си ти или, са дру ге стра не, да вер но пре но си след до га-
ђа ја. На су прот то ме, ин си сти ра се на иде ји да, у ма ни ру Спи но зе, по ре дак ре чи и 
сли ка вер но пра ти по ре дак рад ње и до га ђа ја. Су ди ја по твр ђу је он то ло шки па ра ле ли-
зам ства ри и њи хо вих пред ста ва, „по сто ја ња“ и „су о че но сти“: „Био у мо јој књи зи или 
не, сва ки чо век оби та ва у сва ком дру гом, а овај за уз врат, и та ко да ље, у бес крај ној 
сло же но сти по сто ја ња и су о че но сти с крај њим ру бом све та“ (159). Је зик је, као и по-
вр ши на пу сти ње, про стор ко ји об у хва та све, али у ко јем сло же на спре га хе те ро ге них 
си ла уби стве но во ди ка не же ље ним су сре ти ма и смр то но сним су ко би ма. Ре чи и сли ке 
су су штин ски опа сне. Оне уче ству ју, као и те ла, у ра ту ко ји је „вр хун ска игра“, про ба 
„чо ве ко ве во ље, во ље дру гог чо ве ка уну тар те ши ре во ље ко ја је, бу ду ћи да их оба-
ве зу је, при мо ра на да иза бе ре“ (278). Ми ме зис ни је ими та ци ја ствар ног већ агре сив на 
и про во ка тив на по тра га за ствар ним. Су ди ја се при се ћа да је „јед ном цр тао пор трет 
ста рог Ху е ко Ин ди јан ца и не све сно при ко вао чо ве ка за при каз. На и ме, овај ни је мо гао 
да спа ва стра ху ју ћи да ће га се не при ја тељ до че па ти и обри са ти га“ (159). Ства ра ње 
сли ка и ре чи ни је ми ран про цес при се ћа ња и об на вља ња већ су то не пре кид ни по-
кре ти го ми ла ња ко ји та ко ђе под ра зу ме ва ју су ро вост три ја же или ода би ра. Су ди ја 
пре сли ка ва свет оп се сив но за пи су ју ћи све што ви ди у сво је књи жи це. То си му ли ра ње 
раз ли чи тих пред ме та му до зво ља ва да од ба ци или чак уни шти њи хо ве пр во бит не 
вер зи је, да их „из бри ше из људ ског пам ће ња“ (158). Он се жа ли: „Шта год на овом све ту 
по сто ји без мог зна ња, по сто ји без мог при стан ка“ (221). Али што ви ше он цр та или за-
пи су је и та ко пре ба цу је у сфе ру по зна тог, то ви ше ства ри по ста ју под ло жне не људ ском 
де ло ва њу и пре су ди већ ра ту, „чи ји је улог исто вре ме но и игра и власт и оправ да ње“ 
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(278). Пи са ње Кр ва вог ме ри ди ја на пред ста вља ка та стро фал ни чин све до че ња, при хва-
та ња ствар ног ски ци ра ју ћи га у кр ви. Прет ход ни Ма кар ти јев ро ман, Са три (1979), 
за вр ша ва се упо зо ре њем да се по бег не од окрут ног лов ца и ње го вих па са, ба ла вих и 
ди вљих и „очи ју рас по ма мље них од по хо те за ду ша ма ово га све та“.2 Кр ва ви ме ри ди јан 
иг но ри ше ово упо зо ре ње, а уме сто то га при зи ва при су ство тих па са, пра ти их нај бли же 
што мо же. Јер Ма кар ти ју је пи са ње, као и су ди ји, не из бе жно чин ра та: ис ко ре ња ва ју-
ћа, про роч ка по твр да, ме ша ви на и спро во ђе ње опа сних си ла, и ства ра ње ак тив не 
кон тра ме мо ри је.

Пи са ње је, по пут ра та, це ре мо ни јал ни и жр тве ни чин, а Кр ва ви ме ри ди јан је ро ман 
на пи сан кр вљу, оку пан кр вљу. Ипак, упр кос све ко ли кој лу цид но сти пред ли цем стра-
ве, ово ни је књи га ко ја по ста вља ви сок сте пен са мо све сти. А упр кос свом бе сном осе-
ћа ју фа тал но сти, ње на рад ња не до се же кли макс и ка тар зу. Кр ва ви ме ри ди јан по ста вља 
чи та о ца у по зи ци ји не ко га ко се „пот пу но пре дао кр ви ра та, ко је био на дну ја ме, 
ви део ужас око се бе и нај зад схва тио да га све то ди ра у нај ду бљи ку так ср ца“ (366–367). 
Но, у овој спо зна ји не ма про чи шће ња или спа са, не ма ле ко ви тог осло ба ђа ња од стра ха 
и са жа ље ња. Уме сто то га, за тр па ва ју нас емо ци је за ко је не ма оду шка, па и ми по ста-
је мо део окрут ног спек та кла. Ми при но си мо жр тву – уби ја мо „круп ног ме две да“ (364) 
или мно штво љу ди – не да би смо одо бро во љи ли стра не бо го ве или из бе гли не сре ћу 
из да ле ка већ да би смо по твр ди ли соп стве но сла га ње са си ла ма ко је нас ло ме и ра за-
ра ју. „Ни је ли крв убла жа ва ју ћи са сто јак мал те ра ко ји ве зу је?“ (364). Нај стра шни ја ствар 
у ве зи са Кр ва вим ме ри ди ја ном је сте чи ње ни ца да је то пре књи га еу фо ри је и уз бу ђе ња 
не го књи га тра гич ног из оп ште ња, мра ка и де пре си је. Пулс нам убр за ва док „пој мо ви 
пра вич но сти и че сти то сти и мо рал ног пра ва по ста ју ни штав ни и нео прав да ни“ (279), 
укљу че ни у ста ње ра та. Ка да поч не мо да пле ше мо, ка да нас игра уву че, не ма на зад.

Су ди ја ка те го рич ки из ја вљу је да об ред „укљу чу је про ли ва ње кр ви. Об ре ди ко ји не 
ис пу ња ва ју тај зах тев пу ки су ла жни об ре ди“ (364). Сва пу сто ше ња ко ја опи су је Кр ва ви 
ме ри ди јан од и гра ва ју се у об ред ном про сто ру и вре ме ну, у спо ља шњо сти ко ја по ма-
же дру штве ној ве зи да оја ча и ис так не се: „Ту, с ону стра ну чо ве ко ве про ми шље но сти, 
сви су са ве зи би ли крх ки“ (122). Глен тон и ње го ви љу ди по сто је са мо да би на ру ши ли 
уре ђе не про це ду ре про из вод ње, чу ва ња и тр го ви не. Они „ни су има ли јед на ко вред-
ну ро бу, а скло ност ка трам пи би ла им је стра на“ (138). Они пу сто ше исто оно уре ђе ње 
од ког се па ра зит ски хра не. Сви њи хо ви по ступ ци пот па да ју у до мен оно га што Жорж 
Ба тај на зи ва „не про из вод ним тро шком“: ра сип ни штво, игра, ба ца ње, не мар, ис пра зност 
и не мо ти ви са но на си ље. Кри ју ћи се иза ма ске дар ви ни стич ке бор бе за пре жи вља ва-
њем, хоб сов ског ра та про тив свих или чак жуд ње за бо гат ством, мо ћи и угле дом, они 
рас ко шно и про из вољ но, на сва ком ко ра ку, тра ће соп стве не жи во те, као и, на рав но, 
жи во те мно гих дру гих. Они не по се ду ју дух озбиљ но сти или по ду хва та већ не све сно 
хр ле ка соп стве ној про па сти пре не го на прет ку. Сви ти љу ди – не са мо де чак –де ти-
ња сти су у сво јој не све сти или рав но ду шно сти пре ма пој мо ви ма мо ти ва ци је и по сле-
ди ца. Ка ко ка же су ди ја, љу ди су „ро ђе ни за игре. Ни за шта дру го. Сва ко де те зна да је 

2 Ма кар ти, Кор мак. (2019). Са три. (Игор Цви ја но вић, прев.). Бе о град: Кон траст из да ва штво, 549. 
(Прим. прев.)
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игра пле ме ни ти ја од ра да. Зна и да вред ност или ва ља ност игре ни је свој стве на са мој 
игри, већ да по ти че од вред но сти ста вље не на коц ку [и] сва ка игра те жи ста њу ра та“ 
(278). Глен тон и ње го ви љу ди пре да ју се игри ра та свим ср цем, уче ству ју ћи без бри ге 
о чу ва њу соп стве них ин те ре са. Њи хов ма њак све сти од ли чан је кон тра пункт су ди ји ној 
екс трем ној лу цид но сти ка да се го во ри о тач ки у ко јој „уло же не вред но сти про жди ру 
игру, игра ча, све“ (278). Су ко би и ис пи ти ва ње во ље у ко ји ма су ди ја ужи ва мо ра ју да се 
окон ча ју, али не по бе дом јед не осо бе већ у жр тве ном чи ну сва ко га и сва че га. А то је, 
нај зад, на ша нај ду бља, нај тај ни ја и нај у жа сни ја же ља.

Кр ва ви ме ри ди јан спро во ди на си лан жр тве ни об ред пре ма са мом се би, а на ње му 
се на ша ци ви ли за ци ја и те ме љи. Тач ни је, ро ман тра у ма тич но по на вља овај об ред јер 
те ме љи ни ка да ни су за у век по ста вље ни на јед ном ме сту. Увек је нео п ход но још кр ви 
да би се пакт за пе ча тио и об но вио. Аме рич ки сан ис пу ње не суд би не мо ра се по на вља-
ти из но ва и из но ва, ро ва ре ћи по не хај ној зе мљи док ле мин зи ко ји жи ве на њој чи не 
ко лек тив но са мо у би ство ута па ју ћи се у мо ру. Наш ужа сни на пре дак „ма ње де лу је као 
по тра га за не ком стал но шћу, а ви ше као про ве ра на че ла“ (371), оп се сив но по на вља ње 
без на прет ка, јер ми гра ди мо са мо да би смо по ру ши ли. Од овог об ре да не мо же мо да 
утек не мо, ни ти мо же мо да из бег не мо тач ку у ко јој смо при мо ра ни да прет по ста ви мо 
суд би ну ко ју смо на ме ни ли дру ги ма ста вља ју ћи соп стве не жи во те на коц ку. Али не 
по сто ји моћ или зна ње ко је до би ја мо уче ству ју ћи у том об ре ду, ни ти ће мо от кри ти 
вр хов не тај не пре дру гих ко ји уче ству ју у ње му. Уза луд при но си мо жр тву, жр тву је мо 
се ни због че га. Не по сто ји ни шта ми сте ри о зно, пре о бра жа ва ју ће или чак из не на ђу ју ће 
у ве зи с об ре дом: „Да љи ток ве че ри не ће де ло ва ти чуд но ни нео бич но, чак ни они ма 
ко ји до во де у пи та ње ис прав ност та ко уре ђе них до га ђа ја. [...] Не го во ри мо у ми сте ри-
ја ма“ (364). Сви за вр ша ва мо као де чак, оскр на вље ни и уда вље ни у ну жни ку, али ка ко 
се усу ђу је мо да ово ме при да је мо је дин стве но зна че ње? Јер ни ко ме од нас ни су да та 
обе леж ја је дин стве но сти, ни ка кво из у зе ће, већ са мо не пре ста но об на вља ју ћа има нен-
ци ја пле са, оте ло тво ре на у гро теск ној пи ру е ти су ди је, ко ји је „огро ман и бео и без длак, 
као џи нов ско одој че [које никад] не спа ва“ и ко је ка же „да ни кад не ће умре ти“ (370). У 
ла ким и окрет ним сто па ли ма овог не пре ста но на сме ше ног де те та на лик За ра ту стри 
мо жда мо же мо да ви ди мо узрок шо кант не ве дри не ове књи ге. Кр ва ви ме ри ди јан је сав 
у на си љу и кр ви, уми ра њу и уни ште њу. Али чак и та ма и смрт има ју сво ју од го ва ра ју-
ћу ви тал ност. На то нас под се ћа дру ги од три епи гра фа ко ји отва ра ју ро ман, а ко ји је 
на пи сао Ја коб Бе ме: „Не тре ба по ми сли ти да је жи вот та ме огре зао у јад и из гу бљен 
као у ту зи. Ту ге не ма. Ту га, на и ме, не ста је у смр ти, а смрт и уми ра ње сам су жи вот та ме.“ 

(С ен гле ског пре вео Дра ган Ба бић)


