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1 Ја, онај ко ји за до во ља ва нај ви ша и нај стро жа ме ри ла, уз о ран, са вр шен, нај по жељ
ни ји, нај пот пу ни ји, иден ти чан иде а лу; за ми шљен, не ства ран, ко ји по сто ји са мо у 
ми сли ма.

2 Халâож: Ла ста га и ри. 
Ти ни си ни ко дру ги до ја.
3 ИД – не до ступ ни део вла сти те лич но сти. Оно што се од и гра ва у ње му мо же мо 

ана ли зи ра ти са мо ин ди рект но (ана ли зом сло бод них асо ци ја ци ја, сно ва и симп то ма). 
Ид је, ди на мич ки по сма тра но, нео р га ни зо ван, ха о ти чан део лич но сти. То је нај при ми
тив ни ја пси хич ка ин стан ца, чи ји је циљ не по сред но и пот пу но за до вољ ство (нео гра
ни че на вла да ви на прин ци па за до вољ ста ва). У иду се на ла зе са др жи не у ви ду ар хај ског 
на сле ђа, као и оне ко је су не ка да би ле све сне да би, доц ни је, пре шле у не све сно. Не 
по зна је ни за ко не ло ги ке, ни мо рал на пра ви ла, ни ти ува жа ва вре ме и про стор. 

4 Ти, ја, он, она, Он? ни смо ни шта, већ ти, ја, он, она, Он? као Ми ни смо мно го.
5 Ви? Обра ћа ње љу ди ма а не Бо гу. Бог је пре ви ше ин ти ман да био био Ви.

6 Пре ма по зна том исто ри ча ру С. Фрој ду не све сно је ра на област чо ве ко ве исто
ри је чи ја је глав на ка рак те ри сти ка да је ту ђа и не до вољ но из у че на; онај (на шој све сти 
не до ступ ни) део вла сти те исто ри је; оно што се од и гра ва или се од и гра ва ло, или ће 
се од и гра ва ти у про шло сти: о не све сном мо же мо са зна ти са мо ин ди рект но, ана ли зом 
асо ци ја ци ја, до ку ме на та, на мен ских тек сто ва, као и ана ли зом ко лек тив но не све сног. 

Кул ту ро ло шки не све сно је увек она раз ли ка по треб на из ме ђу нас и дру гих.
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ОН, за ме ни ца, онај о ко ме се го во ри – тре ће ли це. 
Пи сац. Да лек. Је два на слу ћен. Че сто је у трп ном 
ста њу.
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Пре не го што ће пи сац Иван Пал мо тић иш че зну ти, и пре не го што ће ми ли ци ја 
да ти зва нич но са оп ште ње о ње го вом не стан ку, у веч ном гра ду Бе о гра ду, на ушћу 
Са ве у Ду нав, у Ули ци ад ми ра ла Ге пра та, при мио је пи смо ко је је ду го пу то ва ло кроз 
вре ме, та ко да је био из не на ђен да ту мом жи га на по шиљ ци. 

„Он да ка да пи шем ово пи смо, та да сам још увек жив, али он да ка да пи смо стиг не 
до те бе, би ћу мр тав, а за мр твог чо ве ка шта зна че два ве ка те и ви ше.“ 

Би ло му је по зна то име по ши ља о ца, јер су пи шче ви пре ци до шли из гра да не ка да 
зва ног Ра гу за, на оба ли Ја дран ског мо ра, и он је још се бе на зи вао Ду бров ча ни ном, а 
тра ди ци ја је би ла да се по ро дич на име на по на вља ју, та ко да Иван Пал мо тић ни је знао 
ко ли ко је ње го вих пре да ка но си ло исто име. Пи смо је мо гло би ти упу ће но из Ис тан
бу ла, гра да ко ји је у вре ме сла ња па ке та, већ но сио то име, или из Је же ва, мо жда 
Је дре на или та ко ста рих гра до ва као што су Ми лет, Ни ни ва и Бер гам. На омо ту пи сма 
траг су оста ви ла два пе ча та; је дан је но сио срп ску кру ну а дру ги тур ска обе леж ја: срп 
и по лу ме сец. 

Мо жда је пи смо по не то из Но вог Бр да, гра да чи је је ру ше ви не Иван Пал мо тић 
гле дао по след њи пут, оби ла зе ћи зе мљу и же ле ћи да упам ти све ње не зна ме ни то сти, 
по себ но по ру ше не гра до ве, за пу ште не, уса мље не, на бр ди ма. За Ми лу ти но ве вла да
ви не, вич ни не мач ки ру да ри, Са си, по ди гли су град, у ме ђу реч ју При леп ни це, но во
брд ске ре ке и Кри ве, чи је су ста ме не зи ди не ули ва ле страх осва ја чи ма и по ја ча ва ле 
сна гу бра ни ла ца, а са ис то ка, где се ука зи ва ло сун це, град је бра ни ла Ма ла пла ни на; 
ни ка кве вој ске ни су мо гле да осво је ње го ве бе де ме, са мо су у уда ље ним гра до ви ма 
на јам ни ци мо гли да при ча ју о но во брд ским тр го ви ма. 

Под но во брд ским гра дом, где се чу је пој пти ца, и до ка сно у је сен ми ри шу бу ко ве 
шу ме, по ди гли су Са си сво ју ве ли ку, у Ср би ји сва ка ко нај ве ћу, Цр кву Све тог Ни ко ле, 
нео бич не осно ве: про ши рен про стор на о са, за све ден по лу о бли ча стим сво дом, на 
ис то ку се за вр ша ва са две не јед на ке по лу кру жне ап си де – у ко јој су се мо ли ли. 

Пре не го што ће ка ме ром кре ну ти на пут ко јим је прет по ста вљао да је пу то ва ла 
књи га ко ја је сти гла на ње го ву адре су, пре ту ра ју ћи по оста ре лим и пра шња вим спи
си ма Иван Пал мо тић ни у Руд ни ку ни у Бр ско ву ни је на шао ни ка кав по да так о по сто
ја њу цр ка ва, чак се ни су по ми ња ле ни оне утвр ђе не, ла тин ске, ко је су са свим до ку
мен то ва не, ко је су по ди гли Са си и Ду бров ча ни, ка мо ли гро бо ви зи да ни или усе че ни 
у сте не ко је је же лео да сни ми. Цр кве су дав но би ле по ру ше не, бе де ми око њих срав
ње ни, ка мен од зи ди на раз не сен, вре со ви и шаш су оп ко ли ли ме ста где су се цр кве 
уз ди за ле. Са мо су још те ста мен ти Хи сто риј ског ар хи ва у Ду бров ни ку чу ва ли тач на 
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оба ве ште ња о по сто ја њу фра ње вач ке Цр кве Све те Ма ри је на Руд ни ку, као и Цр кве 
Све тог Вла ха, та ко да су оне је ди но још у до ку мен ти ма по сто ја ле. 

На ули ца ма Но во га Бр да мо гле су се чу ти ре чи ра зних је зи ка, тр гов ци су го во ри
ли тур ски, грч ки, јер мен ски, ји диш, пут ни ци су го во ри ли ита ли јан ски, фран цу ски, 
из гна ни ци су го во ри ли ла ди но, ка сти љан ски, пер сиј ски, ро бо ви про да ва ни на тр го
ви ма го во ри ли су арап ски и ара меј ски, та ко да су и Но во Бр до раз ли чи то из го ва ра ли: 
No ve ber de, Nyeberg he, No vopyrgon, No vus Mons, Mon te No vo, No va mon te, Но во Бр до. 

Кад се да нас по гле да, би ло до ле из ду би не но во брд ских под гра ђа, или са но во
брд ских моћ них ку ла, ни је мо гу ће ство ри ти сли ку ствар не ве ли чи не гра да. Пи са ли 
су: 

Кон стан тин Фи ло зоф: град сре бр ни и у исти ни злат ни. 
Ду ка: Но во Бр до је мај ка гра до ва. 
Кри то вул: Но во Бр до је то ли ко бо га то зла том и сре бром, да би се мо гло по чи стом 

зла ту ора ти; да зла то и сре бро из зе мље из ви ре. 
Ber tran don de la Bro qu i e re, фран цу ски пле мић, ко ји је про пу то вао Ср би ју 1432/1433. 

го ди не, као по сла ник Фи ли па До брог Бур гунд ског, бе ле жи: руд ни ци Но вог Бр да да ју 
до две ста хи ља да ду ка та го ди шње. 

Бар ски ар хи е пи скоп Ги јом Адам по ми ње глам ско сре бро Но вог Бр да. 
Јо ван Ка пи стран пи сао је па пи Ка ли сту III: po tis si mum Ras cia ci vi ta ten No bor dan 

no mi ne, ubi auri et ar gen ti fo di na est, qu ae do mi no suo an nu an tri um, ut fe runt, cen tum 
et vi gin ti mil lia du ca to rum red de bat. 

Pe trus de Bra to sti de Ca ta ro, Ко то ра нин, ко ји је сма трао да су Ко то ра ни број ни ји од 
Ду бров ча на, ку пио је две мла де ро би ње, а да му ни је би ло ва жно ко ме су се бо гу 
мо ли ле, чи ји се до та да шњи вла сник осме хи вао, по ка зу ју ћи њи хо ве там не ко се и од
сјај зу ба на сун цу ко је је бле шта ло на про стра ном тр гу, огра ђе ном ста рим ка пи ја ма 
ко је су кри ле ти хи ход тр го ва ца, и осме хе њи хо вих кће ри. Са Petrusом dе Bra to sti de 
Ca ta roм су та ко ђе Ко то ра ни: Mat heo de Rti pi con, Tri pon de Ba sca, Mic ho de Cra guy и 
Mar con de Symon и Ду бров ча нин Иван Пал мо тић. У про ле ће не са мо да пле ни ле по
та мла дих ро би њи ца већ на дах њу је и са мо зе ле но др ве ће. И тр гов ци и жи те љи Но вог 
Бр да не по ми шља ју да ће би ти мо гу ће да ли шће ко је са да пле ни бу де сву че но и про
стр то по по ду, да ће га на је сен ви тла ти ве тар. 

Иво Пал мо тић је бо ра вио у Ду бров ни ку, где се ни је са мо про вео ше та ју ћи гра дом, 
оба лом, гле да ју ћи мо ре, од ла зе ћи у се нат, во де ћи рас пра ве, као да про ле ће ко је до
ла зи не ће про ме ни ти ње гов жи вот, већ је тра жио раз ја шње ње од Ни ко ле Стој ми ро
ви ћа о нов цу ко ји је био дат под ин те рес. Ни ко ла Стој ми ро вић је на тра же ње дон 
Ива на Пал мо ти ћа из ја вио да је при мио 600 ду ка та под усло вом: да но вац др жи код 
се бе и да га чу ва. Ако би ко од дво ји це све ште ни ка, чи ја су име на на ве де на, или обо
ји ца за јед но, до шли и за тра жи ли па ре, да им тај но вац, под ин те ре сом, пре да. 

Пре ма спо ра зу му сер Ива на Пал мо ти ћа са Ни ко лом Ну а мон те ом, тре ба ло је да 
Ни ко ла пре пи ше ста ри ал фа бе тар. Оба ве зао се да ће Ни ко ли, по за вр шет ку це лог 
ал фа бе та ра, ис пла ти ти 30 пер пе ра и 3 гро ша. Иза те по год бе кри је се Ни ко лин рад 
на пре пи си ва њу апо криф них књи га. Мо жда због ис ку пље ња, на мол бу Стје па на Угри
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но ви ћа, сли ка ра, те лал об зна њу је да се се кве стру је у ру ка ма Бен ка Гла ва ша јед на 
ико на, ко ју су би ли на ру чи ли сер Вла хо Рас тић и сер Ан дру шко По по вић, на пред лог 
Ива на Пал мо ти ћа, на ме ње на за Цр кву Све тог Ни ко ле, јер Стје пан сма тра да му по ру
чи о ци ду гу ју још 10 ду ка та. Сли ко пи сац Стје пан из ја вљу је да је за ту ико ну утро шио 
ви ше вре ме на не го што му је пла ће но. 

За мо рен, Иван Пал мо тић, пе ње се сте пе ни штем, од ку ле ка се вер ном зи ду. Са да 
сто ји на сте пе ни ца ма цр кве, пру жа ру ке ка сун цу иако је на за ла ску. Пре ко те ла ла 
оба ве шта ва сво је ста на ре о до го во ру за ви си ну за ку па ње го ве ку ће; по ред оста лих 
ста на ра има јед ног све ште ни ка но во брд ског, то је поп Ђу рађ из Но вог Бр да. 

Но во бр ђа ни су би ли по но сни на свој град, и ни су се пла ши ли про па сти. Ни јед на 
ка та стро фа ни је на ја вљи ва ла про па да ње Но вог Бр да, мо шти све та ца на ла зи ле су се 
у гра до ви ма хри шћа на а они су шти ти ли зи ди не, цр кве и ма на сти ре. И са мо про па
да ње Ри ма на го ве стио је си ло вит и раз о ран зе мљо трес. Тек тон ски по ре ме ћа ји ко ји 
су за хва ти ли мо ра ко ји ма је би ла окру же на Ита ли ја, нај пре су до ве ли до то га да се 
из не над но по ву че мо ре, по че ле су да се ука зу ју оба ле ко је људ ско око до та да ни је 
ви де ло, ри ба ри су по жу ри ли да ру ка ма хва та ју ри бу у пли ћа ци ма, за љу ља ли су се 
огром ни бро до ви, а за тим и на су ка ли, ра до зна ли по сма тра чи су гле да ли жи во пи сно 
по ма ља ње до ли на и пла ни на, ко је још од ства ра ња зе мље ни су би ле из ло же не сун цу. 
По вла че ње мо ра тре ба ло је да омо гу ћи не сме та ни ход не ви них ду ша ка Га ли ле ји, 
Ха и фи и Је ру са ли му, али тај за нос и при ча о иш че за ва њу мо ра убр зо је мо ра ла би ти 
про ме ње на. Во да се вра ти ла огром ним та ла си ма, и њи хов удар ли чио је на по топ. 
Раз би је не су оба ле Си ци ли је, Дал ма ци је, Грч ке и Егип та. Та ла си су ве ли ке бро до ве 
од но си ли и ба ца ли на кро во ве ку ћа, а оне су пли ва ле по мо ру ло мље не та ла си ма 
за јед но са њи хо вим жи те љи ма и на ме шта јем. Би блиј ске сце не по то па сме њи ва ле су 
се на за пре па шће ње жи те ља. Хро ни ча ри су са мо мо гли да пре у ве ли ча ва ју до га ђа је 
и упо ре ђу ју их са већ про чи та ним. Те сен ке не сре ће тек су би ле пред зна ци про па сти. 
Да ва ли су мо гућ ност с јед не стра не још ве ћој рас ка ла шно сти, а с дру ге стра не би ле 
су по вод за ја ча ње дик та ту ра, по ја ве ре ли гиј ских фа на ти ка, утвр ђу ју ћи пред ра су де 
да је све што се де ша ва у при ро ди по ве за но са љу ди ма и њи хо вим сла вље њем бо го
ва и не по што ва њем основ них ре ли гиј ских нор ми.

Ма ни ри но во брд ских тр го ва ца и за шти та њи хо вог имет ка ода ва ли су спо кој не 
љу де скло не ужи ва њу. Ве ро ва ли су да ни ка ква на је зда не ће на ср ну ти на њи хо ву без
бед ност. А зе мљо трес ко ји је за де сио Би ти ни ју и Понт, са мо је слу тио про па да ње, или 
уни шта ва ње грч ких гра до ва. Ве сти о уни ште њу сти за ле су са Ли ко са, Ер ге на, од Га
ли по ља и Са рот ског до Ца ри гра да. У чо ве ко вој би ти је да оче ку је ка та стро фе и апо
ка лип су, јер са ма смрт у се би но си крај свих кра је ва, и са мо оста је на да у про ду жа
ва ње. 

Од зи да до зи да про ла зи вре ме као што се сме њу ју кон зу ли, али то су би ла срећ на 
вре ме на и вла да ри ни су до но си ли суд бо но сне од лу ке. Он да ка да не по сто ји страх 
од ту ђи на по чи ње мо да раз ми шља мо о на шим вла да ри ма, пре љу ба ма, на ме ти ма и 
при ви ле ги ја ма. На хлад ном ве тру ко ји ду ва са Шарпла ни не ше та ли су се тр гом Па
ско је Сор ко че вић и Да мјан Жу ње вић ко ји су се, по ред оба вља ња ра зних ди пло мат ских 



12

слу жби за де спо та Ђур ђа, ба ви ли тр го ви ном и за ку пом ца ри на. Но по ред њих у Но вом 
Бр ду на ла зи ли су се пред став ни ци ско ро свих ду бро вач ких вла сте лин ских по ро ди ца. 
На ова ко ле пом вре ме ну, не де љом су, но се ћи сво ју оде ћу, од ла зи ли на ми су. Ти хо су 
жа го ри ли, хо да ли до сто јан стве но, бле шта ла је њи хо ва оде ћа, по себ но по зла те и укра
си на ма ра ма ма њи хо вих кће ри, што је би ло ствар пре сти жа. Ка сни је су у цр кви од је
ки ва ли гла со ви јер је пе вао хор. Са не мач ким ре чи ма ме ша ле су се ре чи Ду бров ча на. 

Pe trus de Bra to sti de Ca ta ro, Ко то ра нин, био је при ве ден од стра не по себ ног су да 
пур га ра. Од у зе те су му ро би ње, ства ри и ду ка ти. Ме ђу ства ри ма ни је про на ђе на тра
же на књи га већ при ча о про ла же њу го ди на, или дру га чи је ре че но, о од бро ја ва њу 
го ди на; и не са мо да је та при ча ужа сна већ увек пре ла зи у пи та ње шта зна чи то не
ко ли ко хи ља да го ди на? Чи је су то го ди не, ако ни су на ше, а ни исто риј ске? И ва жни су 
са мо сме њи ва ње да на и но ћи, као и сме њи ва ње го ди шњих до ба: про ле ће, ле то, је сен 
и зи ма, и ко ли ко је тих про ле ћа про шло от ка ко је до не сен За ко ник бла го ча сти вог и 
хри сто љу би вог ме ђу ца ре ви ма, де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, о це хо ви ма и ба шти
на ма, и о ве ри, и о ко ли ма, и о сва ким по треб ним су до ви ма. 

Би ло је то вре ме ка да ни шта ни је би ло по треб но да се за бо ра вља, а ни шта ни је 
мо ра ло да се пам ти, јер је би ло за пи са но; пи сма, или сви ци, ипак су ту ђе, са мо ла жно 
пот пи са но оба ве ште ње, да у са мој књи зи, ис пи са ној ка ли граф ским ру ко пи сом ка квог 
ка то ли ка, у лу ка ма Ба ра, Ко то ра или Ду бров ни ка, све до чи под ву че но: 

И вра тих се у зе мљу сво ју и до ђох у свој град Но во Бр до и са бра се сав са бор град ски 
и по тра жи ше од го спод ства ми да им учи ним за кон о ру па ма што су има ли за пра ве 
го спо де, и све тог по чи ва ше ми го спо ди на и ро ди те ља кне за Ла за ра... 

Ко се на ђе у ме сту од Ла ти на, од гра ђа на њи хо ве ве ре да је обра тио чо ве ка, или 
му жа или же ну, од хри шћан ске ве ре у ла тин ску ве ру, та кав има да сво ју гла ву от ку пи 
од ка зне дав ши го спо да ру 50 ли та ра, по том да се прог на из пре де ла град ских, а о ба
шти на ма и има њу го во ра да не ма, и поп ла тин ски ко ји се на ђе да је кр стио хри шћа
ни на да му се пот по ри нос. 

Pe trus de Bra to sti de Ca ta ro осло бо ђен је на ин тер вен ци ју ње го вог при ја те ља, Ива
на Пал мо ти ћа. За луд ће се Ко то ра нин жа ли ти на по сту пак пур га ра ко јом прав дом и 
не прав дом ви ме не мо же те бе за ко но ве за ти? Ако сам ко ме крив, ено му го спод ство 
бож је и ду бро вач ко. Из гле да да ни су на шли књи ге ко је су код Ко то ра на тра жи ли, али 
као и сва ка власт ни су се из ви ња ва ли за учи ње ну гре шку. 

Не где над Грч ком не бо је озве зда но, Ду бров ча ни и Ко то ра ни су се упу ти ли ка Ско
пљу. Ве тар што је ду вао чи ни ло им се да до но си ми рис мо ра. Али Ду бров ча ни и Ко
то ра ни увек се се те мо ра, и он да ка да је то ли ко да ле ко да га не мо гу ни на зре ти. 

Pe trus de Bra to sti de Ca ta ro ни је ни слу тио да је за ње го во хап ше ње као и осло ба
ђа ње био крив Иван Пал мо тић. Књи гу ко ју је тре ба ло да про на ђу пур га ри ме ђу ства
ри ма Ко то ра ни на но си ли су Ива но ви се и зи. На пу ту за Ско пље Иван Пал мо тић је 
же лео да о хап ше њу мо жда и ка же свом при ја те љу, Ко то ра ни ну, али уско ро је за 
обо ји цу би ло не ва жно ко ме су се бо гу мо ли ли, ка ко су те кли њи хо ви тр го вач ки по
сло ви, као и ко ли ку су моћ и ка кав углед ужи ва ли. Већ од Шарпла ни не по че ли су да 
по бо ле ва ју, и уско ро су схва ти ли да су обо ле ли од ку ге. Ми сли ли су да по вра ћа ње 
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до ла зи од ло ше хра не, та ко ђе и ди ја ре ја, али чим су се по ја ви ле фле ке по те лу страх 
је био не из бе жан. До Ива но ве смр ти на пу сти ла га је по слу га, бе же ћи и но се ћи за ра
зу као што су је и они до не ли са бро до ва ко ји су пло ви ли из Ду бров ни ка ка Ба ру. И 
као што је та да био оби чај и пре до стро жност од бо ле сти, ње го ве ства ри су спа ље не, 
леш за тр пан жи вим кре чом, и те ста мент ко ји је, на вод но, Иван Пал мо тић на са мр ти 
оста вио, уско ро је до ве ден у пи та ње. 

И још то ли ко што је књи гу на ко жи ис пи са ну пре дао у Но вом Бр ду, због ко је је 
Ко то ра нин био хап шен, а он, Иван Пал мо тић, био крив за свог при ја те ља. Књи гу би 
тре ба ло да има ју они пур га ри ко ји на ро ду су де... а не они ко ји се ве ром ба ве... 

Link 1 стр. 232
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Ово ле то ко је до ла зи сун ча но је као и сва ле та, као и вре ме ко је се по на вља. Да ли 
Иван Пал мо тић или ње гов пре дак, са истим име ном, сто је у Ду бров ни ку, да на шњем 
Ду бров ни ку, или оном веч ном Ду бров ни ку? Сун це ве ро ват но исто за ла зи. Ве ћи на 
тих ту ри стич ких бро до ва си му ли ра ли су јах те, а још че шће гу сар ска пло ви ла, но си ли 
су име на ду жде ва или же на ко јих су се вла сни ци се ћа ли не ка да оби ла зе ћи свет и да 
их не би за бо ра ви ли њи хо вим име ни ма су на зи ва ли бро до ве; ста ја ли су укот вље ни 
у лу ци и на пу чи ни и раз во зи ли ту ри сте до из ле ти шта, до Мље та, Кор чу ле, Ла сто ва 
или уда ље ног Ви са, на по кон, и до гра до ва Ита ли је... не ко ли ко да на до Ве не ци је, Пе
ска ре и Ри ма, или чак до уда ље ног На по ли ја. Ива нов де да је не ка да имао бар ку, и 
његов кум је до смр ти но сио злат ни лан чић око вра та ко ји је до био по во дом ура ња
ња бар ке у мо ре, и на дао се да ће Иван на сле ди ти бар ку, ко ју су на зва ли „Бар ба ра“, 
али унук му је иза брао дру га чи ји жи вот, и по чео да се ба ви је зи ком. 

Иван Пал мо тић же ли да по ђе из Ве не ци је – ода тле је кре нуо ње гов пре дак – да 
утвр ди чи ја је то ко жа на ко јој је ис пи са на књи га. Одав но је имао способ ност да се 
се ћа про шло сти, да по зна је гра до ве ко је ни ка да ни је по се тио, да по зна је ули цу ко јом 
су про ла зи ли ње го ви пре ци, иако ни ка да њо ме ни је ко ра чао, али књи ге на ко жи ис
пи са не ни је би ло у ње го вој ме мо ри ји; це ло куп на исто ри ја је на јед ном ме сту. 

Иако је Иван Пал мо тић био на ла ђи ко ја пло ви ка Ве не ци ји, да ле ко су би ле ње не 
ува ле, зи ди не, гон до ле, тр го ви; брод је био об ле пљен фо то си ма те Ве не ци је, ни је 
би ло мо гу ће не по зна ти је. Жи ве ло се у вре ме ту ри зма! Бо ја во де би ла је иста ка кву 
је Иван Пал мо тић знао: от ка да се ни је про ме ни ла; би ла је пла ва за све пут ни ке, ми
ри са ла је на ал ге и со. По чи њао је да го во ри ита ли јан ски, да би што бо ље до ча рао 
пут ко јим пло ви, и да би по ка зао ба би да зна оне ре чи ко је га је она учи ла; те шко се 
из ла зи из де тињ ства. Али та мо, на ла ђи, док је за пљу ску ју та ла си и при пре ма се бу ра, 
го во ри се дру гим је зи ком. Иван Пал мо тић не успе ва да га пре по зна. Пи та јед ну оду
ше вље ну го спо ђу, ко ја ву че не ста шног си на, да ли раз у ме је зик ко јим се го во ри, ме
ђу тим, го спо ђа га не чу је, то ли ко је уз не се на да би је тре ба ло по ву ћи за ру ку и упи
та ти је че му чу ђе ње. Али он да Иван Пал мо тић ви ди да је го спо ђа у дру штву са јед ним 
го спо ди ном, про се дим, и тај не хај ни го спо дин под се ћа на жби ра, та ко да Иван Пал
мо тић бе жи на не ки дру ги крај пот па лу бља, и та да чу је да су мор на ри Јер ме ни, да 
овај жбир при па да ор га ни за ци ји ко ја се бо ри за ис пу ња ва ње про ро чан ста ва, ваљ да, 
о кра ју све та. 

На пла ка ти ма сву да чи та ко мен та ре зна чај них љу ди ко ји су по се ти ли Ве не ци ју, 
Ђе но ву, Пе ру ђу, али све те опа ске као да су ту ри стич ке аген ци је пла ти ле пре те жно 
Аме ри кан ци ма. Сви нат пи си су на ен гле ском! Ча ри пу то ва ња, бли зи ну Ита ли је, Иван 
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Пал мо тић не мо же да осе ти на ен гле ском, па ви че на пут ни ке да го во ре ита ли јан ски. 
А пут ни ци ми сле да је овај мла дић већ луд од ра до сти. Има та квих ко ји по лу де од 
по ми сли да се вра ћа ју у про шлост. Го спо ђа не по ми ње гро бо ве јер они су не по треб
ни, и не знам ко се њи ма обра ћа. А ре чи Јер ме на за тр па ва ће ре че ни це дру гих је зи ка. 
Тре ба ло је да оде... Та мо где је спа љен Ђор да но Бру но са да се оку пља ју ту ри сти. 
Ћут љи ви су! Ни су се про ме ни ли од он да од ка да их опи су ју у пу то пи си ма два де се тог 
ве ка. Ту ри сти го во ре о пред ра су да ма жи те ља че тр на е стог ве ка ко јих се не мо же 
за си ти ти овај свет... и још се сни ма ју ка ме ра ма, и фо то гра фи шу. Ноћ се спу шта на 
ши ро ки, рим ски пут, ко јим је ре не сан са до шла на се вер. 

Мо гућ ност да иза ђе из сво је избе, да уђе у мрак, на по чет ку оду ше вљен, гле да ју ћи 
па ро ве ка ко се цма чу, а за тим, до ди ру ју ру ка ма дој ке, врат и ко ле на, ка сни је уз др жа ни; 
угод ност дру га чи јег су сре та по че ло је да му пру жа пу то ва ње. Пу то ва ње је ар ха ич ност 
ко ја га вра ћа по чет ку; пр вом отва ра њу очи ју. Од по но ћи би пре ста ло за во ђе ње. Пут
ни ци би по ста ли умор ни. Сва ко од њих би по ми њао не ко дру го пу то ва ње ко је га је 
не ка да уз но си ло. Тре ба ло би из др жа ти још јед но че ка ње, па за тим иза ћи у ју тро. И 
да ли је Иван Пал мо тић оче ки вао да ће у Ве не ци ји на ћи по дат ке о свом прет ку?

Мо жда је ва жни ја она дру га исто ри ја, исто ри ја про ро чан ста ва, ве ро ва ња и за блу
да. У њој се та ко ђе жи ви мо жда и ви ше не го у овој исто ри ји ра зу ма и исти ни тих до
га ђа ја ко ји се са мо обе ле жа ва ју у вре ме ну као да ни, да ту ми, го ди не и ве ко ви. Исти је 
тај свет слут ње код Ср ба, Ту ра ка и Гр ка. Пре не го што уђеш у исто ри ју оста ви пред
ра су де, и бу ди спре ман да осе тиш смрад ка сар ни или да слу шаш мит ску исто ри ју 
сво је по ро ди це. 

Оно у шта ве ру јеш је тво је. Исти ни то је. Ни шта исти ни ти је ни је би ло од по стан ка 
све та до оно у шта ве ру јеш. По ку шај мај ку, или још бо ље ба бу, да раз у ве риш ка ко је 
не и сти ни то оно у шта ве ру ју! Оно што је би ло дав но, ако ве ру ју у то, оно је и да нас; 
сле ди не ку дру гу исто ри ју – исто ри ју чу де са. Ако исто ри ја чу де са у се би уоп ште са
др жи вре ме да би се на зва ла исто ри јом. Оно што по сто ји у све сти, ван вре ме но је и 
са мо је пе чат на пси ху. Чак иако се об ре ди по на вља ју као да се де ша ва ју пр ви пут. 

Иван Пал мо тић још увек не при ме ћу је да по чи њу да га пра те не са мо жби ри већ 
и аген ти, да по ла ко ула зи у мре жу за ко ју још увек не зна ко му је пле те, већ је ра до
стан што мо же да се се ћа, јер се ћа ње му је по да рио сам Бог. Слу шао је јед ног по се ти
о ца да во ле ти не ког у Смир ни ни је исто као во ле ти не ку Гр ки њу у Кон стан ти но по љу. 
Гр ки ња сто ји на до ку, ис пра ћа не ког ко на пу шта род ни град или бе жи: је ди но пут ник 
слу ти да ће тај древ ни град ко ји но си име осни ва ча би ти пре тво рен у ру ше ви не. Иван 
Пал мо тић по зна је де вој чи ног оца. Про да је му тр шћан ску чип ку и ве не ци јан ско му
ра но ста кло, а од ње га ку пу је си риј ску сви лу и пер сиј ске те пи хе. 

Зи ма је хлад на. Бу ра је ду ва ла то ком че ти ри ме се ца. Кра јем мар та су про цве та ле 
ми мо зе и ми тре. У чи та вом гра ду су по че ле да цве та ју воћ ке. Пе ва ле су пти це, гне
зди ле су се ро де, ор ло ви су ле те ли из над зи ди на. Они ко ји су из ла зи ли на бе де ме да 
по сма тра ју от пло вља ва ње га ли ја ко је су зи мо ва ле у Злат ном ро гу, гле да ли су гат, 
за тим у лу ци, ужур ба не мор на ре, али ни су же ле ли да пу ту ју; про бу ђе ни од ра не зо ре 
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гле да ли су ка ко ве тар на ди ма је дра. Чам ци су пло ви ли час ле во час де сно, ле пи ли су 
се за га ли је, па се од њих уда ља ва ли ха о тич но се по ме ра ју ћи. Чак ни же не у луч ким 
ку пле ра ји ма ни су ви ше ми сли ле на сво је љу бав ни ке. Тог про ле ћа из ла сци сун ца, ма
сли не, ли му нов цвет, кре та ње бро до ва под се ћа ли су Ца ри гра ђа не на њи хов град, а 
још ви ше на вре ме ко је је про шло; ни су из го ва ра ли ре чи о про шлом већ су се чу ли 
мо ли тве ни гла со ви у ца ри град ским цр ква ма. 

Улаз у лу ку Злат ни рог, и овог про ле ћа, за тва ра се лан цем. Ца ри гра ђа ни су од у век 
слу ша ли звук по ди за ња и спу шта ња лан ца. Они пут ни ци ко ји су са мо јед ном, са бро
до ва слу ша ли по ди за ње ла на ца, ни ка да га ни су за бо ра ви ли. Ла нац је јед ним кра јем 
при чвр шћен за Ев ге ни је ву ку лу под Акро по љем, а дру гим кра јем је ве зан за ку лу у 
бе де ми ма Пе ре. 

Они ма ко ји су на пу сти ли свој за ви чај – би ло да су са ми от пу то ва ли, па су се на да
ли по врат ку, би ло да су прог на ни, па су стра хо ва ли од но вих лу та ња, да би за тим још 
же ле ли осве ту, а он да и же ља за осве том бле ди, и сви ма њи ма не ста ју сно ви о не бу 
над Бе о ти јом – увек је у сно ви ма од је ки вао ехо спу шта ња ла на ца.

Тра ки ја се за вр ша ва по лу о стр вом. Оно је у об ли ку тро у гла. Ње го ве стра не су бла
го по ви је не, док је дан врх упло вља ва у Бос фор. Бе де ми пре ма мо ру ишли су од че
твр ти Вла хер не код Злат ног ро га до че твр ти Сту ди он код Мра мор ног мо ра. 

Мор ска стру ја око гра да би ла је су ви ше ја ка. Мор на ри су зна ли да не мо гу са вла
да ти вр тло ге и та ла се. Њи хо ве ла ђе за ис кр ца ва ње ни су мо гле ла ко да при ђу под
нож ју бе де ма. Та ла си би их уз ди гли и на су ка ли на спру до ве, или раз би ли о гре бе не 
ко ји су ви ри ли ис под бе де ма, про сти ру ћи се по Мра мор ном мо ру. Ни јед на вој ска 
ни је мо гла са мо ра да при ђе зи ди на ма. 

Бе де ми дуж Мра мор ног мо ра би ли су јед но стру ки. По не где су се ди за ли из над 
са мог мо ра. У њи ма је би ло је да на ест ка пи ја пре ма мо ру: ту су би ла два ма ла при ста
ни шта. У њи ма су плу та ле ла ђе ко је су хлад на зи ма и не пре ста ни се ве рац спре ча ва ли 
да за о би ђу рт и упло ве у Злат ни рог. 

Хлад ни ве тро ви ду ва ју са Кав ка за. Од ра ног ју тра уз бур ка ва ју мо ре. Цр ни обла ци 
гле да ни са бр да не ди жу се са мо ра, ни ти се ва ља ју не бом, већ пло ве по по вр ши ни во де, 
му ње се ва ју и чу је се тре сак гро мо ва, а ехо од зва ња оба ла ма. Мор на ри ко ји су слу ша
ли да се ни ка да, пло ве ћи уз оба лу, не сти же до злат но га ру на, мо гу још да не го ду ју, 
али и за по бу ну је ка сно; та ла си по ди за ни на пу чи ни, на хри ди ба ца ју ла ђе ар го на у та. 

Ду вао је по ве та рац од Вла хер не. У мар ту је још би ло хлад но. Мра мор ним мо рем 
ве тро ви су спре ча ва ли пло вид бу. У гра ду је би ло жи во. Ца ри гра ђа ни су по се ћи ва ли 
цр кве, над гле да ли бе де ме, из ла зи ли на Акро пољ и тр го ва ли. Ра но су по че ле да цве
та ју по мо ран џе и ли му но ви. Тр гов ци су раз но си ли ри бу. Усо ља ва ли су је. 

Све гра до ве опа су ју ве ли ки бе де ми. Хи ља ду го ди на бе де ми Ца ри гра да су ва жи ли 
за нај чвр шће и нео сво ји ве. Ту су ми лост Ца ри гра ђа ни сма тра ли да им да је Бо го ро
ди ца, за штит ни ца гра да. 

Опи си ва ти про ле ће у гра ду ко ји ова да ма на пу шта... ко ји ће уско ро би ти ра зо рен, 
из го ва ра ти име на ње го вих ка пи ја... али про ле ће до ла зи и сле де ће го ди не, ме ђу ру
ше ви на ма та ко ђе цве та цве ће. 
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Или во ле ти не ку бро до лом ки њу у ду бро вач кој ува ли. Она у по ноћ пла че на оба ли 
ода кле се у та ми ви де све тла ба кље на су ка ног бро да. Ме шта ни су у сво јим чам ци ма 
или на ла ђа ма. До ви ку ју се. По ку ша ва ју да спа су бро до лом ни ке. По не ки тек до ви ку
ју се на ита ли јан ском. Оста ли го во ре ка сти љан ски, ла ди но и арап ски. Иван Пал мо тић 
се чу ди ка ко ће се бро до лом ни ци спо ра зу ме ти са ме шта ни ма и спа си ти брод или бар 
спа си ти пут ни ке, га ли о те и по са ду. Иако је бро до лом ки ња упла ка на, Иван Пал мо тић 
јој у све тлу гле да ли це, за тим струк, по це па ну ха љи ну чи ји око врат ник успа ни че на 
де вој ка др жи јед ном ру ком да јој не би из ви ри ва ле на диг ну те гру ди. Тек та да се из 
чам ца по ја ви де вој чин отац ко ји је пр во по слао кћер да би она пре жи ве ла... Отац је 
за бри нут за пр тљаг. Ћер ка му је већ спа се на. На кра ју се на оба лу ба ца ју ства ри. Са да 
је отац за до во љан, а де вој ка чу чи на оба ли и по чи ње да се сме је. Јед но ужа сно рас
по ло же ње, страх сме њу је еуфо ри ја; ваљ да је нор мал но да се та ко ја ка рас по ло же ња 
сме њу ју. Али Иван Пал мо тић за ту људ ску осо би ну та да не зна. Са зна ће мно го ка сни
је ка да бу де бо ље упо знао де вој ку, јер ни ко од тих љу ди са ла ђе не ће на ста ви ти пут. 
Они ни ку да ни су пу то ва ли, или су мо ра ли да се ода зо ву сва ком вла да ру ко ји им ну ди 
уто чи ште, ово га пу та Мех ме ду Осва ја чу, да на се ле раз ру ше ни и на пу ште ни Ца ри град, 
је ди но што су уза луд зна ли ода кле до ла зе, јер та мо ни ка да ви ше ни су сме ли да се 
вра те. Ако су при ста ли у ува ле Ду бров ни ка и на гре бе ни ма се на су ка ла њи хо ва ла ђа, 
зна ли су да их је суд би на за др жа ла на осун ча ним оба ла ма, и вла сти Ду бров ни ка до
зво ли ће им да се на се ле на зе мљи ште ко је их је са мо при ву кло; од мах иза ува ле на
пра ви ће сво је на се ље. Сва ко од бро до лом ни ка раз ли чи то ће га на зи ва ти, све док га 
јед ног тре нут ка ме шта ни не на зо ву сво јим име ном, и та ко ће се и да нас зва ти. Де вој
чин отац ће за бо ра ви ти сво је мр тве, свој ла ди но је зик го во ри ће у ку ћи... са мо ће они 
нај твр до гла ви ји го во ри ти фран цу ски, али већ њи хо вим по том ци ма тај је зик ће би ти 
стран. 

Ка да је по но во срео де вој ку тре ба ло је да по се ти не ке тр гов це ко ји су жи ве ли у 
Тур ској. Њих је по зна вао де вој чин отац. (Бро до лом ни ци су се ваљ да упу ти ли у Тур ску, 
па ка да их је ла ђа оста ви ла у ду бро вач кој ува ли прет по ста вља ли су да им је бро до
лом пред ви ђао пут и да да ље ни је по треб но да пу ту ју.) Чак су Иван Пал мо тић и де
вој чин отац за јед но по че ли да ула жу у тр го ви ну, а да Иван још увек ни је слу тио да ће 
она го спо ђи ца ко ја је пла ка ла оне но ћи кад се на су као брод, по ста ти ње го ва же на. 
Мо жда из са жа ље ња, мо жда ко зна че га, мо жда пред смр ћу свог оца, ова де вој ка је 
пре шла у Ива но ву ку ћу. У гра ду су го во ри ли да би бо ље би ло да бу де на ло жни ца, и 
да ће то и по ста ти, али мо жда за хва љу ју ћи де вој ци, мо жда сре ћи, а мо жда вре ме ну 
ко је је до ла зи ло, по ро ди ца Пал мо тић по ста ла је вр ло бо га та. При ча ло се да су од 
нов ца ко ји је до не ла де вој ка от по че ли но ву тр го ви ну. Иако је њен муж, Иван Пал мо
тић, вр ло рет ко жи вео у Ду бров ни ку, та бро до лом ки ња му је из ро ди ла три си на и две 
кће ри... та де ца ра сту уз при чу о Мој си ју. Зна ју пут ко јим је он ишао из Егип та у Изра
ел... да нас се та мо на ла зи Ма на стир Све та Ка та ри на. Иван би тре ба ло да га по се ти. 
Мо жда се и усп не сте пе ни ца ма ко ји ма се пео Мој си је, умо ран, но се ћи све те та бли це. 
(Из гле да да за књи гу на ко жи ис пи са ну знам са мо ја, ко ји ово пи шем, из не ких на ра
тив них раз ло га, а да о то ме не зна ју тра га о ци за њом, ипак нај бо ље би би ло да се и 
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они укљу че у ову по тра гу. Ка да се бу ду отво ри ле по ли циј ске ар хи ве... да ли ће и текст 
аге на та би ти укљу чен у ро ман.) 

Link 2 стр. 233

Не мо гу ће је да Грч ка по сто ји са мо као исто ри ја. И, ево, Иван Пал мо тић сто ји на 
Ро до су, тач ни је у лу ци Ми тра ки, и гле да. Не за ни ма ју га ста ри грч ки гра до ви, Ла ли сос, 
Ка ми рос и Лин дос, ни ти Ко лос ко ји се ни је мо гао раз не ти по вас це лој зе мљи ни по сле 
то ли ко го ди на; на Пе ло по не зу зи ма по чи ње ка сни је и бро до ви су укот вље ни у лу ка
ма. Но ћу су же не у при о ба љу про шлост. Има ли не чег раз блуд ни јег од про шло сти? 
Са мо име на кон ку би на и хе те ра де лу ју уз ви ше но. Страст, по хле па, от ме ност, охо лост, 
пла хост, фи но ћа, по на вља ју се у свим но вим те ли ма. Ле по та ко ја се не ра ђа ни ти сах
не већ се об на вља на сва ко јој но вој же ни. Грч ке же не су се пре кри ва ле плат ни ма из 
Пер си је, и док су она кли зи ла низ над лак ти це, ука зи вао се мер мер, и те ла су по ста
ја ла мо ну мент. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пи сац је већ от ка зао стан у Бе о гра ду, у Ули ци ад ми ра ла Ге пра та. Али би ти у род

ном кра ју по сле мно го го ди на, осе ћаш се као наг пред огле да лом; Иван Пал мо тић се 
осе ћао као пред ар хи ви ра ним вре ме ном. Ду го род ни крај за ње га ни је ни по сто јао, 
чак ни она ули ца са жа лу зи на ма где је до шао на свет, у згра ди ко ја је би ла по диг ну та 
још за жи во та ње го вог пре тка чи је је име но сио, ко ја је об на вља на по сле по жа ра 
ка да би оста ја ле ча ђа ве фа са де, да би, оти шав ши у Бе о град, са мо још че као ве сти, и 
то ве сти о смр ти љу ди по ред ко јих је од ра стао. Ка да би сре тао не ког Ду бров ча ни на 
као да би од јед ном осе тио бли зи ну гра да, не са мо осе ћа ње да се на ла зи у ка фа ни, да 
ше та ке јом и Стра ду ном, или из ла зи на бе де ме и до ви ку је се са мор на ри ма, већ да се 
од јед ном на ла зи у исто ри ји, да по чи ње да при по ве да о пре ци ма, ду жде ви ма, или о 
зе мљо тре су, ка да се ру ше зи до ви, и ви ше не ма ко да шти ти исто ри ју; мо жда тек са мо 
ар хи ва, она ду бро вач ка чу ва све до чан ства, или ар хи ве ко је се на ла зе у Ђе но ви, Ве
не ци ји, То ска ни, те чак у Је ру са ли му. Оту ђе ни пи сац о ко ме се го во ри у тре ћем ли цу, 
ко ји се упла шио за дат ка ко ји је до био са мим тим што му је сти гла књи га, вред но је 
пре пи су ју ћи, тра жио је у њој ре чи про ро ко ве, и оно што је веч но, ДНК. По ред ње га 
сто ји ка ме ра по што је од лу чио да сво је ис тра жи ва ње про пра ти фил мом: сни ма ће 
гра до ве и ар хи ве у ко ји ма ра ди; чи ње ни ца ма ће по твр ди ти сво је се ћа ње, оста ће ово 
ле то у ду бро вач кој ар хи ви сни ма ју ћи филм о ра си па њу бла га, мно го го ди на по сле 
по след ње по се те ње го вог пре тка с ко јим је за по де нуо ди ја лог. А са да му у ку ћи сто ји 
је дан блон дин. Са гле да ва ју ћи исто ри ју, ов де, и увек, за пи тао се ка да је нај ви ше би ло 
пот ка зи ва ча? Хтео је да на пи ше исто ри ју удво ри штва, пот ка зи ва ча и кет ма на. Исто
ри ју из дај ни ка, кур ви и суд ских про це са. На пи та ње да ли ње гов отац зна не ког од 
пре да ка ко ји је од сту пио од пра ве ве ре, и био по гу бљен, отац му је ре као да се не 
мо же увек од сту пи ти од пра ве ве ре, да се за кон вер ти те мо ра ју ство ри ти окол но сти, 
али да је он жи вео у вре ме ну ка да су се књи ге пи са ле на ко жи из дај ни ка... или му је 
пи са ње о из дај ни ци ма би ло са мо из го вор, скре та ње па жње од те ме на ко јој је ис тра
ја вао, а ра ди ло се о пре во ђе њу књи ге на ко жи ис пи са не; још увек прет по ста вља ју ћи 
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да ње го ви пра ти о ци не мо гу зна ти да он по се ду је књи гу чи ји ће са др жај про ме ни ти 
до са да шња схва та ња, да са вре ме ни чо век же ли да са зна веч не исти не као па ра диг
ме. У но ћи бди је над књи гом уз не сен што је он иза бран да се ста ра о књи зи, схва та да 
по чи ње да по бо ле ва, па се пла ши да би ло ко ме ка же, ипак, по ро дич ни ле кар му на го
ве шта ва да ње му не што не по зна то на па да плу ћа... као да се са мр тви ма дру жи те... 

На су прот опи си ма же на Иван Пал мо тић се уже лео сво је де вој ке, ње них ру ку, ли
ца, по ку ша ва ју ћи да је за ми сли као де те без гр ча на ли цу, мир но, не си гур но, спо кој
но док спа ва, за то од лу чу је да по бег не у Бе о град, на да ју ћи се да ће му у глав ном 
гра ду би ти дру га чи је, и да му не ће сме та ти без о бра зни жби ри. 

Пре ћи из јед ног ме ста у дру го, пре ме сти ти те ло из ка у ча са из ви ре лим жи ца ма 
ко је бо ду, у онај дру ги кре вет, са ду ше ком ко ји је га зда ри ца из ба ци ла из со бе јер је 
на ње му умро га зда, и још сто ји фле ка од ње го вог по след њег мо кре ња, ми сле ћи да 
се кри је, у по та ји ана ли зи ра ти књи ге си бил ске, при ча ти не ком исто риј ске до га ђа је, 
на не ком дру гом ме сту, ми сле ћи да их он бо ље раз у ме, са мо је знак да пи сац још ве
ру је у реч про ме на, или оно што му не до ста је по ку ша ва да на док на ди ... да хи ља ду 
љу ди ко је су сре ће за ме ни са сто хи ља да ко је ће сре та ти или да се из гу би у ма си и 
по ста не не по знат. 

Од лу чио је да пу ту је во зом, це лим пу тем гле да ју ћи кроз про зор већ за пу ште не 
же ле знич ке ста ни це чи ја је из град ња омо гу ћа ва ла при кљу че ње Ју го сла ви је европ
ским то ко ви ма, ка ко су пи са ле но ви не; но ве сли ке ни су би ле део по зна тог пеј за жа. 
Из гле да да су те сли ке би ле до не се не из дру гих кра је ва; не где су ви ђе не, па са мо још 
пре о ста је њи хо во ура мљи ва ње. Чак и пре део ко ји не по сто ји у се ћа њу ни је фик ци ја 
већ ствар ност. Кроз про зор гле да но по ље по ста је по ље на фил му. За трен се ма ле на 
там на мр ља пе ње уз ле стве, же на на сло ње на уз стуб вр то гла во се гу би, уни фор ми
са на ли ца – по себ но вој ни ци – део су пеј за жа. 

Воз ни је ка снио. У гра ду је већ по че ла гу жва. Пет ком по под не Бе о град је град пи ја
них му шка ра ца и бес циљ них же на ко је се не пре ста но за у ста вља ју ис пред из ло га. 

У Ду бров ни ку се вра ћао у за ви чај, а у Бе о гра ду1 му се чи ни да је са да на свом пу ту, 
ћу тљив, тих, да би скрио сво ју па ра но ју – ка ко ка же ње го ва де вој ка – за ми шља ју ћи... 
док при ча мо о гра до ви ма ми при ча мо о глум ци ма ко ји се од јед ном по ја ве у Ис тан
бу лу и сто је на до ко ви ма гле да ју ћи бро до ве, а бро до ви упло вља ва ју или ис пло вља
ва ју из лу ке; ме ђу тим, пи сац је то ком ле та за бо ра вио на оку пља ња и де вој ке,

1 Ових да на би ло је ше сна ест го ди на ка ко сам сти гао у Бе о град као аустриј ски вој ни бе гу
нац. Ме не је у Ср би ју до ве ла же ља за особ ном сло бо дом. За оно де сет мје се ци слу жбе осје тио 
сам сву ти ра ни ју ми ли та ри зма. Је се ње ли шће ма гла, ки ша па да на мо је пу то ве. Ба зда ли шем 
већ ме сец да на. Отр цан као про сјак, црн као Ци га нин. Или на траг у вој ску или у Бе о град. Од
лу чио сам се за Ср би ју. Спа ва ју ћи да њу и пје ша че ћи но ћу, сти гох тре ћи дан о под не у Пан че
во. Умо ран лег нем крај пло та на уз ви ши ци што се спу шта пре ма Та ми шу. Бе о град, не по зна та 
ва рош, град мо јих на да, ко чи се над сјај ним во да ма, и не ве ру јем очи ма да сам бли зу ци ља, 
да су ова мо дра ме ка на бр да сло бо да и Ср би ја. 



20

та ко да му се чи ни ло да не до ди ру је сво ју де вој ку, 
ни ти осе ћа длан пре ко ње них дој ки, 
већ као да се се ћа же на, 
и то тре пе ре ње све тла у ње ној со би под се ћа ло га је да по сто ји не ки дру ги жи вот 

ко ји је пи сац за бо ра вио, 
и да по сто ји не ки жи вот ко ји не по зна је, 
и о ко ме не ће да го во ри ни у фу ту ру. 
Ни је знао за што би ње го ва де вој ка би ла љу та? Оста вио ју је са љу ди ма ко је нај ви

ше во ли. 
Пи шче ва де вој ка ка же да им не при па да. Хте ли су ње но те ло да из ме ша ју са њи

хо вим. 
Ка же да је глу ми ца оти шла у Па риз.2 
Глу ми ца, ето, ра ди у Па ри зу, 
на рав но са на шим ре ди те љем. 
Глу ми чи но те ло ће се ше та ти ис пред Ај фе ло ве ку ле 
ко ја ће се ви де ти у по за ди ни. 
Глу ми чи но те ло ће се сме њи ва ти са вит ко шћу ку ле. 
И тра га ју ћи уоп ште за не чим, 
за не из ре ци вим, 
на кра ју ће се не мир све сти на лу та ње, 
на умно жа ва ње узо ра ка му шка ра ца
ко је ће до ди ри ва ти, 
и на ко ји ма ће тра жи ти по но вљи вост ко ја се на зи ва пол ни ор ган. 
Пи сац ка же: „Ја же ну увек осе ћам по свом те лу. 
Те шко мо гу да је спе рем, 
за то и па зим да пре ви ше же на не узмем на се бе, 
та ко ни ка ко ви ше не мо гу да их уда љим 
већ ле жим не пре ста но пре кри вен њи хо вим овла же ним обли на ма. И то што ти не 

на слу ћу јеш при су ство ту ђих до ди ра, ја ипак осе ћам њи хов ми рис ис под нок ти ју.“ 
Де вој ка је уста ла. Оти шла је у ку па ти ло. Вра тив ши се уми ве на, гле да на пи шче вим 
оком би ла је обич на де вој ка, а ње но те ло, ње ни по кре ти, ње не дој ке, то што би се 
евен ту ал но уви ја ла, де ло ва ло му је то ли ко гру бо, на ту рал но, да ни је ни јед ног тре
нут ка имао же љу да уста не и уђе у њен кре вет. 

Ви кенд је. 
У сту дент ској со би не ће би ти де вој чи не ци мер ке. 

2 Не дје ља. По под не. Су хо. Је сен, по зна је сен! Го ди на је бо ле сна и на ско ро ће се смр зну ти 
и умри је ти у уз да ху вје тро ва, у мр зну тим су за ма ки ше и мра за. Во лим то облач но, бли је до ври
је ме, јер да је све му од ре ђен из раз: бо лан, туп, ту жан, све чан и тра ги чан. Фи ли стри се чи не 
ма ње фи ли стри, ко њи ма ње ко њи, пси ма ње пси. Ко ла и трам ва ји не бу че као обич но, јер је се
ње не дје ље хо да ју на пр сти ма. Људ ска не мир на ли ца су сми ре ни ја, јер ово јед но лич но, си во 
не бо при ти сну олов ном, ни је мом те жи ном тек кро во ве и тор ње ве не го и бри жна, из бо ра на че ла.
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Оста ће са мо гра мо фон ска игла ко ја ће по пло ча ма про на ла зи ти зву ке, 
би ће при сут на све тлост чи ји зра ци ће оба сја ва ти њи хо ва го ла те ла. 
Кроз за ма гље но ста кло про зо ра гле да ће Ду нав. Ули це ће по ве зи ва ти на се ља гра

да. Го ли му шка рац ће се кре та ти по со би. У све тлу про зо ра др жа ће у ру ка ма књи гу. 
Чи та ће на глас. 
Окре та ће се де вој ци. 
Она ће га по зи ва ти да се вра ти у кре вет. 
Он ће ста ви ти књи гу на сто. 
Ле ћи ће по ред де вој ке. 
Осе ћа ће то пло ту ње ног те ла. 
Ре ћи ће да је за бо ра вљен у про шло сти. За бо ра вљен чо век мо же би ти са мо мр тав. 
Да ли је мо гу ће, опи су ју ћи град, опи са ти жи вот пи сца и ње го ве де вој ке?3

3 У ма гли као да ви дим фес, а под њи ме твр до ли це ко је ли чи на Бöцкли но во. То је не ка да
шњи се кре тар све то ан дреј ске скуп ши не, тај сто ич ки чи ча је Јо ван Илић, пје сник и отац, ко ји 
је кроз сев да лиј ске пје сме сво је про суо та мјан ис точ њач ке љу ба ви и ми рис стра сти шу ма диј
ског чо ба ни на. Као да се по шта па на сво ју ћу лу, зу ре ћи си ви јем очи ма пре зир но у свом „сплен
дид исо ла ти о ну“ на тај мо дер ни плит ки Би о град. Са да ис кр сну бли је ди Не дић са пе си ми стич
ки јем сми је шком на мр ша вом ли цу, и фи ја ке ру и цр ве ни јем но вим нов ца ти јем ру ка ви ца ма. 
Ево Дра гу ти на Или ћа у „ка ла бре зе ру“ и драм тур га Гли ши ћа у шу ба ри á la Та рас Шев чен ко, 
књи жев ни ка чи ји би пут био опи сао по кој ни Xa vi er de Ma i stre да аутор див не Пр ве бра зде 
ни је при је дви је го ди не пу то вао пр ви пут на „ај злин ба ну“ она мо на мо – све до Ру ме, гра да 
би је ло га са сво јим Чи чом Или јом... Ево и Срем ца: као са да да га ви дим ка ко чи та не ке но ви
ни це смје шка ју ћи се вр ло чуд но ва то у брк... Као да чу јем Јан ка Ве се ли но ви ћа ка ко за не се но 
и вла жни јем очи ма гр ми ону сво ју о хај ду ку Ву ја ди ну. 

Сва ко ју тро око се дам са ти од ла зио бих к Јан ку пре ко пу та од Др жав не штам па ри је где је 
вр шио ду жност ко рек то ра слу жбе них Срп ских но ви на. По што су ту си не ку ру при је ње га има ли 
ве ли ки пје сни ци, Јан ко би увек го во рио, опа зив ши да идем пје шке као краљ на из вје сно ме сто: 
„Ка да сед неш, сла ву ти кро бот ску, се ти се да су ту се де ли Ђу ра Јак шић и по кој ни Во ја Илић!“ 

Си ма Пан ду ро вић био је ва зда ћу тљив и за ми шљен, а бли је до ли це са не чи стом ко жом 
не хи ги јен ског жи во та чи ни ло се ста ро од уну тра шњих до жи вља ја. Стас ви сок, ти је ло лом но, 
гла ва ве ли ка са кра сном ко вр џа вом ко сом, ли је пим, пуп ча стим че лом, на ив ним но сом и ду бо
ким, ве ли ким цр ним очи ма. Са Ди сом се по бра тио, и сва ки је од њих знао на и зуст све по бра
ти мо ве пе сме. Тај Дис (Пет ко вић) мо жда је да ро ви ти ји од Си ме, али ра ди си ро ти ње и дру гих 
не при ли ка ни је се мо гао на о ру жа ти кул ту ром без ко је да нас не ма ви ше по е зи је. Као мје се чар 
лу та ше Дис бе о град ским ули ца ма са ше ши ром вјеч но у ру ци, са цр ном ко вр џа вом гла вом и 
бра дом, мр ша ва ли ца и гро зни ча ва ока, за ба вља ју ћи нас сво јим нер во зним екс цен трич но
сти ма, сми ју ћи се као до бар, вр ло до бар деч ко и сам на шим до сет ка ма на ње гов ра чун. 

Ту се че сто са ста ју сви опа сни пам фле ти сти бе о град ских но ви на, све што не спа да о „ко
те ри ју“ про фе сор ске ли те ра ту ре и ака де миј ске, уни вер зи тет ске, ауто ри та тив не кри ти ке, све 
што ви ше во ли љу де, жи вот од те о ри је, умет ност од стран чан ства. Не ка да су у том дру штву 
сја ли Во ји слав Илић, Јан ко Ве се ли но вић и Гли шић, али Гли шић се иза Јан ко ве смр ти по ву као, 
а да нас су ту нај ти пич ни ји Бра ни слав Ну шић, Бо ра Стан ко вић – по мом ми шље њу да нас нај
бо љи срп ски при по ве дач – бив ши ми ни стар Па вле Ма рин ко вић и сјај ни ко ми чар Или ја Ста
но је вић („чи ча“), са ти рик До ма но вић (и он те шко бо лу је) и Ми ло рад Ми тро вић. 
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Да ли је мо гу ће, на во де ћи фил мо ве ко је су гле да ли, опи са ти исто ри ју умет но сти? 
Да ли је мо гу ће, ана ли зи ра ју ћи Ива но во дру штво, на пи са ти исто ри ју жби ра. 
Да ли је мо гу ће у На род ној би бли о те ци про чи та ти све књи ге о суд ским про це си ма? 
Да ли је мо гу ће ана ли зи ра ти пи шчев пре вод, са зна ти за про ро чан ства за ко ји ма 

се тра га. Бу ду ће вре ме је опис де вој чи ног жи во та, ко ја мо ли пи сца, да не по сто ји ни
ка ква ор га ни за ци ја ко ја ће у књи зи на ко жи ис пи са ној на ћи при чу о сма ку све та, бар 
док је са њом, да оста ви сво је на ви ке, сво је бо ле сти, да је про шлост дав но усво је на 
и да дру га чи ја не мо же би ти, а пи сац ка же да он пре ма ње ном ме сеч ном ци клу су 
схва та да му бр зо про ла зи вре ме; за рас по ред де вој чи них пре да ва ња и ве жби зна да 
ви се у да ни ма, а кре та ње де вој чи ног те ла од сту дент ског до ма до ам фи те а тра пра ти 
на јед ном па пи ру, ко ји има фа мо зни на зив: рас по ред! Од сло бо де ко ју је бек ством у 
Бе о град из бо рио оста је му још је ди но во ђе ње љу ба ви, а не рад на пре во ди ма и уди
са ње бак те ри ја са стра ни ца књи ге; го ла уз дрх та ла те ла. 

Ако ни је имао где да спа ва, спа вао би са де вој ком, у ма лом кре ве ту, у сту дент ском 
до му, или би спа вао ују тру по што би она на пу сти ла кре вет од ла зе ћи на не ке од ве жби; 
ушао би у ње ну по сте љу осе ћа ју ћи ми рис ко ји је ве зи вао за де вој чи но те ло. И тај ми
рис успа вљи вао би га бр же од то пло те, ко ја би се још ду го за др жа ва ла у по сте љи. 

У дру гом кре ве ту на ла зио се ми рис де вој чи не ци мер ке на ко ји се пи сац та ко ђе 
на ви као. 

Ње на ци мер ка је увек зна ла ка да би до ла зио пи сац. До но сио је ми рис ко ји се у 
ци мер ки ном пи то мом гра ду, на оба ли Мо ра ве, зо ве ми рис ка фа на. Ка да би се уве че 
вра ти ла у со бу од ми ри са и од ис па ре ња тог чо ве ка – ко ји је увек гле дао да на пу сти 
со бу пре ње ног по врат ка – хва тао би је бес. Од мах би отва ра ла про зор. Чи та вог по
по дне ва ве три ла би со бу. Пи шчев рад, књи ге ко је је чи тао, би ли су да ле ко од кул ту ре 
у ко јој је од ра сла. Ни су је за ни ма ле све те при че о фил му, по зо ри шту, ли те ра ту ри, 
сред њем ве ку, о ме ди је ва ли сти ма. По сле за вр ше не сред ње ме ди цин ске шко ле и 
упи са на ме ди цин ски фа кул тет, до би ла је же љу да ви ше ни шта не на у чи осим са ста ва 
те ла и функ ци је ор га на. 

Пре свла ке ци мер ки них ја сту ка, ће бад до не се на од мај ке, ми ри си ај ва ра и ки се ле 
па при ке ко ју јој је сва ке не де ље до но сио отац, и ко ја ју је под се ћа ла на де тињ ство 
– да је про сто ужи ва ла у ср ка њу сир ће та, и ру ме на у ли цу, из ма за них уса на, је ла је ту 
хра ну – као да су по ти ца ли из не ког ме ста ко је је не ка да дав но ви део пи сац, и од мах 
за бо ра вио; као да се са да та те ма на ла зи у при ча ма Уско ко ви ћа. А тек фолк му зи ка 
чи ји су се зву ци ву кли по со би и слу ху... Де вој чи на ци мер ка је на мер но по ја ча ва ла 
зву ке да је пи сац је два успе вао да се сти ша. Јед ног да на из ба ци ће је из со бе за бра
њу ју ћи јој да у њу ика да уђе. Чак је убе ђи ва ла пи шче ву де вој ку да се пи сац си гур но 
не би укло пио у жи вот и ка да би имао усло ва. 

Пи шче ва де вој ка ће ре ћи пи сцу: „Сту ди рам пси хо ло ги ју, а не знам шта те одр жа ва. 
Али знам ка ко ће се за вр ши ти то што се на зи ва љу бав.“ 

Пи сац јој не жно ми лу је ко су. Де вој ка већ спа ва. 
Ка да је до шло до сва ђе из ме ђу ци мер ки пи сац је био за мо љен да не на вра ћа у 

сту дент ски дом; на шао је не ко ли ко ђа ка и од мах је мо гао да из нај ми со бу; шу па, у 
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дво ри шту, пре у ре ђе на за ста но ва ње. Та ње го ва со ба ни је би ла са мо у шу пи, већ се 
на ла зи ла у гра ду; со бе уса мље них љу ди, у сва ком ме сту, у сва ком је зи ку, има ју сво је 
име, кру же око сво јих ста на ра, не пре ста но их окру жу ју вра та, фо то си, ор ма ри и из
го во ре не ре чи, за то је бе жао из ње... Али, де вој ка се пла ши ла да ће пи сац умре ти ако 
га бу де оста ви ла. Јед ном је – по што се пи сац ни је по ја вио на спа ва њу – пр во про ве ри
ла да ли има ње го вих ру ко пи са и књи га ко је је нај ви ше во лео, за тим филм ских тра ка 
за ко је је ми слио да ће му их укра сти, а ка да је уста но ви ла да књи ге сто је по ме ша не 
са ње ним уџ бе ни ци ма, је ди но је мо гла да до ђе до ка фа не и угле да га ка ко спа ва за 
сто лом уз не ми ра ван ре че ни цом ко но ба ра: 

„Мом ци, ов де не ма спа ва ња. Из нај ми те стан.“ 
Во ђе ње љу ба ви у њи хо вој све сти би ло је уз ви ше но. Сам чин љу ба ви ни је до сти зао 

ни ка кво са вр шен ство. Спа ја ње их је за тре ну так уз но си ло, за ма ра ло, да би их опу шта
ло. Пи сца је нер ви ра ла по ми сао на по на вља ње игре и по кре та ње те ла, у вир ту о зном 
спо ју ко ји се по на вља од по стан ка. Де вој ка би сми ре но – по што би још не ко ли ко 
тре ну та ка ле жа ла са пи сцем – по чи ња ла да ше та по со би, час огле да ју ћи се, час не што 
тра же ћи, или је ре ђа ла ства ри ко је пи сац ни ка да ни је ни по гле дао. Сме та ло би му 
де вој чи но при су ство. Мо жда и не при су ство ко ли ко шу мо ви или лу па, бе сми сле на 
пи та ња, бле бе та ње; убр зо, уме сто да бу де опу штен, осе ћао би се пра зно; по ста јао би 
још ви ше на пет. Пи шче ве при мед бе, по сле љу ба ви ни су ути ца ле на де вој чи но по на
ша ње. Са мо би од мах ну ла ру ком. На ста вља ла би да се че шља. Из ба ци ва ла би но гу 
ис под ха љи не ко ју је огр ну ла. Го ла би се огле да ла у про зор ском ста клу по ме ра ју ћи 
кри ло час ле во, час де сно. 

„Одр жа ва ме про зо фем, ми то ло гем, иди о ми ре а ли зма или тај сце на рио за филм, 
мо жда исто ри ја из дај ни ка, кур ви и кет ма на“, ре ћи ће му шка рац. 

Из гле да да су се во ле ли, ка да би де вој ка то за же ле ла, из ме ђу исе ње них чар ша ва, 
из ме ђу пи шче вих књи га и зи до ва об ле пље них сли ка ма ре ди те ља и глу ма ца из фил
ма До по след њег да ха. Про во ди ла је вре ме са пи сцем до но се ћи му фо то гра фи је из 
филм ских жур на ла, по на вља ју ћи да је же ле ла да учи на филм ској ака де ми ји. Тај де
вој чин свет, ствар ност о ко јој је она при ча ла, про стор кроз ко ји су про ла зи ли, био је 
свет ко ји ни су ства ра ли, па или су га при хва та ли или ко ри сти ли.

„Ни је ва жно да ли ства раш свет, већ је ва жна илу зи ја да уче ству јеш у ства ра њу“, 
ре кла би му де вој ка. „Та по бу на жи во том...“ 

„Ја свет не об ја шња вам – при хва там га!“ 
„Ту ма чиш ове на тр па не књи ге фи ло зо фа“, по ка за ла је де вој ка ру ком на по ду, „а 

свет при хва таш. Ка мо сре ће да си у ње му, без сво је па ра но је.“ 
Би ло је до вољ но да за ста не на ули ци, да оде до ре ке, да са ке ја по сма тра ве сла че 

у чам цу, по трав не ле зи ди не, и да се упи та шта би тре ба ло да оста не на фил му, или да 
за жа ли што ни је би ло ка ме ре ко ја би сни ма ла ко ње ка ко се па ре, или де те ко је је де 
из зде ле за јед но са псом по ку ша ва ју ћи да учи ни оно што мо же псић. 

Већ не ко ли ко да на пси хо ло ги чар ка не из ла зи и ни ко је не по се ћу је. У та квим окол
но сти ма пре под не учи, по под не чи та, хра ни се хра ном ку пље ном у обли жњој са мо
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по слу зи. Зна да кре та ње ње ног те ла од сту дент ског до ма до ам фи те а тра пи сац пра ти 
на јед ном па пи ру, ко ји има фа мо зни на зив: рас по ред! На ме сеч ној кар ти пи сац ви ди 
да ње го ва де вој ка има мен стру а ци ју. Све је си гур ни ја да ће до ћи од мах по сле мен
стру а ци је ка да ће ре ћи: „За што се не ја вљаш?“ 

Док га че ка, пси хо ло ги чар ка стра ху је за пи сца по што иза ње го ве оп сед ну то сти 
осе ћа да се кри је тај на о ко јој пи сац чак ни њој не го во ри; та мо да вра ћа ња у про шлост 
мо жда по ти че од то га што се дру штво умо ри ло... па ка ко рај ни ка ко да до ђе по чи ње 
по мод ност ре тар да ци је. А ка да се пи сац бу де по ја вио пси хо ло ги чар ка, на рав но, не ће 
би ти без о бра зна и ре ћи му за што је до шао. Во ле ла је ка да се по ја вљи вао, ма да је 
зна ла да је пи сац окре нут се би и усред сре ђен на про шлост о ко јој је пи сао. Тр пе ла је 
пи шче ву оп сед ну тост. Чак би по не кад ре кла да во ли што пи сац, ето, има чи ме да се 
ба ви без об зи ра што је из ми слио те му. И те па ла му је оп сед ну то мо је де ри ште ко је 
ће не ста ти у сво јим књи га ма као што чо век иш че зне у го ди на ма. И ви ше га не пре по
зна јеш. Мо жда ће оти ћи у Хи лан дар да ви ди ма на стир ску би бли о те ку. Та мо ће оста ти 
ли ста ју ћи књи ге. У Хи лан да ру су бо ра ви ли вла да ри ко ји су се од ри ца ли пре сто ла. 
Та да ви ше ни су мо гли да бу ду про го ње ни, осле пље ни и уби је ни. Ко ли ко жи во та ће 
му би ти по треб но са мо да пре ли ста оно што је веч но – књи ге. 

По из ла ску из би бли о теч ке згра де4 по ли цај ци су пре сре ли пи сца, ле ги ти ми са ли 
су га, уба ци ли га у ауто, узе ли су му па сош, пи та ли га да ли је ње го во ин те ре со ва ње 
за исто ри ју чи сто књи жев но, а он је ре као да књи жев но сти же ли да при до да још не
што – фи ло зоф ски кôд. Пи шче ва те ма и на чин ин тер пре та ци је за са да не при вла че 
па жњу. По ја вљу је се хи ги је ни чар ко ји увек не до ста је на шој кул ту ри – да скал пе лом 
одво ји бо ле сно од здра вог, да мр тво и усмр де ло уба ци у ко тао за са пун; због ви шка 
ствар но сти, због умно жа ва ња ства р но сти и исто ри је, пи сац пре у зи ма час на ту ру, час 
„до и сто ру је“ про шлост оста вља ју ћи по но во пра зни ну да се ја ма ло од мо ри. Ре кли су 
му да би нај бо ље би ло да се ба вио исто ри јом на род них хе ро ја. И та да је за ћу тао. От ку
да му иде ја да ју на ке при ка зу је као из дај ни ке; не што би свом на ро ду тре ба ло скри ти, 
а не пре до ча ва ти не при ја те љи ма ко ји ће је два че ка ти да њи хо во ми шље ње не ко 
по др жа ва. Та да је схва тио да га ни ко не мо же по ни да шта ва ти као ови љу ди, за то је 
по чео да гле да кроз про зор... Бе о град гле дан из по ли циј ског аута из гле дао му је туђ. 
У зим ско до ба го ди не у Бе о гра ду ду ва ко ша ва, ве тар од но си смог и па ру ко ја се ди же 
са при о ба ља Ду на ва и Са ве, са са мих њи хо вих бро до ва и шле пе ра, и ди же се из над 
Зе му на, Ка ра бур ме и Но вог Бе о гра да; из но ва је чуо, во зе ћи се бе о град ским ули ца ма, 
да ова ко ша ва спа са ва аст ма ти ча ре. За тим ће оти ћи до Ду на ва, гле да ће ле дом бло
ки ра не тан ке ре, мир но при ву че не у лу ке, док по ред њих пло ве сан те ле да. Знао је да 
ће че сто на чам ци ма ста ја ти га ле бо ви, да би се оти сну ли низ ре ку, кре шта ли и ипак 
се стр мо гла вљи ва ли у во ду ко ја је пре кри ве на ле дом. Не до ста ја ће му је сен ка да је 
Бе о град још спо ко јан, ка да би се од ме ре ни ше та чи ле но кре та ли ули ца ма, ту ри сти 

4 Ако сте ми сли ли да до са да шњи текст ни је до вољ но мо ти ви сан, ево, са да још јед ној бе
зна чај ној же ни, ово га пу та рад ни ци би бли о те ке, да то је да бра ни др жа ву, и да се осе ћа по но
сном што је от кри ла не при ја те ља. 
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би се вра ћа ли са ле то ва ња, опи је ни ча ри ма сун ца и мо ра, а де вој ке ће до ка сно у је сен 
по ка зи ва ти сво је но ге збу ње не ка ко то бр зо до ла зи хлад но вре ме и сво је те ло мо ра ју 
да пре кри ва ју ка пу ти ма, а но ге цр ним уни хо пи ма. 

Ки ше кра јем ле та још ни су би ле хлад не, за то по сле лет њих же га пр ви пљу сак би 
на ја вљи вао је сен, уда ри та ла са о ста кло, гр мља ви на... иако је ду го при жељ ки вао па
да ви не ипак би га увек из не на ди ле по што је за бо ра вљао шта зна чи по ки сну ти! 

„Исто ри ја иде на ја вље ним то ком, про ро чан стви ма. Ни ко јој не ће про ме ни ти ход. 
Пи та ње по ра же них, за ро бље них и не по жељ них ни је но во пи та ње.“ 

Ка да му је по ви је на ру ка пи сац је осе тио, не хра ну у се би, већ је хра ном у сто ма ку 
на слу ћи вао је оно пар че ме са што је пред ста вља ло сви њу, или ону биљ ку ко ја се 
окре та ла сун цу да би би ла ис це ђе на и пре тво ре на у уље. Во лео је да ова кви љу ди 
но се уни фор му ко ја би им пру жа ла до сто јан ство чак и у смр ти. Упи тао се ако се не што 
де си ло дав но да ли је то ста ро или древ но. 

„Ми ко ји смо спрем ни да се жрт ву је мо, ка кав ће мо од нос има ти пре ма ва ма, де
струк тив ци ма? Шта ми слиш?“ 

Иако је до био још не ко ли ко уда ра ца, Ива на Пал мо ти ћа по но во упла ши ше ре чи 
на па да ча. Схва тио је да се пре ду го кри је у Бе о гра ду. Ни је чак ус пео ни да уста но ви 
ДНК књи ге на ко жи ис пи са не; по што је био на пад нут, да ва ла му је за пра во ње го ва 
уобра зи ља да ра ди ва жну ствар. 

При пр вом пре ли ста ва њу књи ге уви део је да она де ли свет на про шлост, са да ш
њост, бу дућ ност, а у за кључ ку сто ји веч ност, али ви ше ни је смео да јој се вра ћа, пла
ше ћи се да га не от кри ју, оду зму му књи гу, ка да ви ше не ће би ти ва жан, те ће мо ћи да 
га уби ју, или од ба це и вра те ме ђу љу де ко ји ни ко ме ни су по треб ни. Иако је ре ђе био 
у кон так ту са књи гом, увек по сле пре гле да ња по чи њао би да бо лу је; из не мо гао би, 
је два би ко ра чао, пре пу стио би се не зи сво је де вој ке. И са да док пре ла зи пут од ста
на до гра да исто као да се кре ће се ћа њем. Ка да жи ви то ли ко ду го у не ком гра ду, већ 
по сле го ди ну да на по чи ње да се кре ће сво јим се ћа њем; се ди у ка фа на ма ко јих се 
се ћа, раз го ва ра са љу ди ма ко је је по зна вао, гле да де вој ке ко је је во лео. Град му је 
то ли ко стар да не ма не по зна тог. Чак му се чи ни да по сто је ре сто ра ни ко је је тек ско
ро по се тио. Мо же да кре не ка њи ма и ус пут са зна да они не ра де ко зна от ка да. Оно 
што је би ло пре и оно што је са да, та ко се ма ло раз ли ку је. 

Ка да се по ја вио у сту ден ском до му, из мал тре ти ран са слу ша њем по ли ци је, чи ни ло 
му се да сву да уна о ко ло ле же по то ну ли гро бо ви пре ко ко јих он га зи, упи тан за што 
ни јед ног тре нут ка ни је мо гао да на слу ти зна чај исто риј ског ча са о ко ме су му го во
ри ли по ли цај ци, већ му је би ла нај ва жни ја соп стве на оп сед ну тост те мом ко ју је из
ми слио... де вој ка је већ ску пља ла па пи ре са по да из но се ћи кор пу за от пат ке у ход ник, 
ра ду ју ћи се што се пи сац по ја вио и што је по ку ша вао да бу де раз дра ган. Blowup – 
Ми хољ ско ле то; ле то бу де јед ном и про ђе из ме ђу зна ко ва ко ји се „zo om“ уве ћа ва ју, 
а за тим до ђе зи ма ко ја као да се до са да на ла зи ла у спи си ма пи са ца бо е ма. Чо век у 
љу ба ви оче ку је не што ви ше од го лих те ла, ма да му се чи ни, док не до ђе до чи на љу
ба ви, да ће спа ја ње би ти об ред или бу ђе ње, али по сле не ко ли ко по на вља ња по ста је 
оно већ ви ђе но – пор но гра фи ја. 



26

„Спа вај“, ка же јој пи сац, „а ја ћу да бди јем над тво јим сном.“ 
„Пла шим се љу ди са ко ји ма се дру жи мо: сли ка ри, пи сци, за пра во ва га бун де, но ћоб

ди је, бар ба ро ге ни ји. Да но ноћ но на кла па ју о по е зи ји. Ко ће се од њих из дво ји ти? А 
ка ко су ра ни је жи ве ли пи сци мо же мо да ви ди мо тек из њи хо вих бе ле жа ка и анег до та.“5 

„Мар шру та исто ри је је у ме ни и за то ме пра те“, пи сац јој је по на вљао сво ју оми
ље ну фра зу. 

„Са мо да знаш. Узе ли су ми па сош. Са да не мо гу оти ћи и да же лим. При па дам са мо 
свом је зи ку“, про му млао је. 

Пи сац се ди у со би сво је де вој ке, у жен ском па ви љо ну, ра чу на ју ћи плод не и не плод
не да не ње них по зна ни ца, већ зна ју ћи ко јој од де во ја ка ка сни мен стру а ци ја, гле да ју ћи 
њи хо ве ле пр ша ве ха љи не. По не ко ли ко да на не из ла зи. Ха ла пљи во је де. Не у сред сре
ђе но чи та. Зно ји се, уси љен, као у пре то плом ку пеу. Осе ћа бол као да су му по вре ђе
на ре бра. Али бол се сми ру је; Иван Пал мо тић не же ли да се обра ти ле ка ру јер га од 
њих хва та још ве ћи страх. Не по ма же ни на ва љи ва ње де вој ке да по се ти ње ног по зна
ни ка, ле ка ра, већ са мо ци ти ра ду бро вач ког ле ка ра ка ко жи ви с мр тви ма. Чим де вој
ка за спи пи сац јој от кри ва зад њи цу и пље ска је. Де вој ка се по кре не. Про мр мља не што. 
По но во на ста вља да спа ва. Пи сац јој от кри ва до њи део те ла. До ди ру је јој уле пље но 
ме ђу нож је. Де вој ка му но га ма сте же ру ку. Му мла по но во. У дру гом де лу ње ног сна 
пи сац слу ша ти ху му зи ку. Нај че шће гла со ве: Едит Пјаф и Џе нис Џо плин! Ка да се про
бу ди де вој ка ду го ле жи отво ре них очи ју. Не из го ва ра ни ре чи. Ка да јој пи сац по ста вља 
пи та ње, да су, ето, до би ли ту же ље ну ап сол вент ску со бу, де вој ка и да ље не го во ри. 
Пи сац се још јед ном пи та, ка ко би иш чи тао све књи ге – лин гви сти ка му је са да оп се
си ја – да ни је де вој чи не со бе? Из ми сли ли су тај је зик уме сто иден ти те та, а иден ти тет 
је по ста вљен, ваљ да, да би се спре чи ла аван ту ра. Са мо ка да би пор но гра фи ја за ме ни
ла уби ја ње, а бо лест секс, сме јао би се тра ди ци ји. Та да се од јед ном се ти да је у мла до сти 
хтео да се раз бо ли да би био за о ку пљен те лом, и да би га дру ги за о де ну ли бри жно шћу: 
бри ну ли би о пи шче вим ор га ни ма, уни шта ва ју ћи бак те ри је и ну де ћи му по ну де.

„Здрав чо век је мо ра са мом се би“, ка же. 
Де вој ка још ду го ни шта не ће ре ћи. Пи сац зна да би тре ба ло да се уву че у де вој чин 

кре вет, да је зно ја ву љу би. Де вој ка је у не до у ми ци да ли да се ту ши ра, и опра на га, 
чи ста и ми ри шља ва, по зо ве у кре вет. 

5 Мла дост? Па ето, дру га чи је је би ло не го са да. Слав на пле ја да! Дру го ва ло се, во ле ло. Ни је 
би ло ове пар тиј ске по дво је но сти. Дру го ва ло се ина че, са да већ ско ро сви по кој ни ци, са Јан
ком Ве се ли но ви ћем, Ра до јем До ма но ви ћем, Ми ло ра дом Ми тро ви ћем... Ех, би ло је то дру го 
вре ме!

Не во лим код ових нај мла ђих оно стал но ис ти ца ње сво га ја. Ја, ја, до бро... сво је је нај пре
че и вр ло за ни мљи во, али то ја тре ба да бу де са на ма, са на шом кул ту ром. Ина че има их... 
мла ди и та лен то ва ни. Узми те Ује ви ћа, са мо док се ма ло раз би стри, или Цр њан ског... овај још 
ма ло да оста ри и да се сре ди. По гре шка ко ју је учи нио Скер лић и ње го ва гру па са сво јим сти
лом још има сво јих жр та ва и да нас. 
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„Спа ваш ли?“, пи та га де вој ка. „Филм је умет ност два де се тог ве ка. Ако се њо ме не 
ба виш он да по ку шај да јој се при бли жиш и сли ком и реч ју.“ 

„Не спа вам. Нај пре же лиш да уга сим све тло да би мо гла да за спиш, а он да...“ 
„Уз не ми ре на сам. Не мо гу да спа вам. Чи ни ми се... до го ди ће се не што ва жно. 

Psihologie of performans. Не пре ста но нам се чи ни да смо у пре двор ју. И, ето, у ње му 
се не де ша ва ју та ко ва жне ства ри. Ка да иза ђе мо схва та мо да се сле де ћих го ди на баш 
ни шта не ће де си ти. Ро ди ће се мо жда не ко де те. Раз о ча ра на сам што мо рам да жи вим 
са оним што ће до ћи. Он да ћу ви де ти да је бо ље оно што је про шло са мо што то та да 
ни сам зна ла. Јед ном ћу ваљ да зна ти да ни шта не оче ку јем осим што ти се ди вим. По
не кад се упла шим да то што жи ви мо за јед но ни је пу ка књи жев ност. Мој из бор... те би 
је ну жно да жи ви мо за јед но, и да бу дем ју на ки ња тво јих бе ле жа ка. А пи та ње за што 
смо за јед но је чин ко ји ни је ва жан за ме не, ју на ки њу. Ако је бу дућ ност јед на тво ја 
књи га, бу дућ ност ра за ра са да шњост, наш жи вот, на ше од но се. Ка да пре ста неш да 
пи шеш о ме ни... за што ћу ти би ти по треб на? Да се љу тим што ћеш оти ћи у град пр
ља вих ци пе ла? Не мо гу ће је да ће мо већ сле де ће го ди не жи ве ти у би ло ка квој со би, 
ов де, у Бе о гра ду, чак и да се не ко од нас и ухле би. Си гур но да ћеш на ста ви ти да жи виш 
као до са да ме ња ју ћи парт нер ку ко ја ће има ти тај ле жај и угао за тво је књи ге. Бо ље 
да ти на ђем де вој ку или ћеш оста ти сам, са сво јом па ра но јом. Ов де не ћу ни шта да 
до дам као тво ја ју на ки ња. Пла шим се да по ми слим на ра ста нак, а ка мо ли да из го во
рим те ре чи. Зар ћеш оти ћи да тра жиш по ши ља о ца књи ге? У Ис тан бул?“ 

Дру же ћи се са пи сцем де вој ка ипак ни је про ме ни ла свој по глед на свет; за вр ши ти 
сту ди је, на ћи по сао, из ро ди ти де цу! А филм? Оба ве зно бар јед ном не дељ но ви де ти 
не ки филм. Има ће вре ме на да чи та и њи хо ве књи ге – ако стиг ну да их на пи шу. 

Све што де вој ка го во ри, чак и то што пи сац пи ше, ура ди ће, ако за ви си од њих, али 
на ћи по сао у овој др жа ви, са да, зна чи при па да ти оним срећ ни ци ма ко ји су при ви ле
го ва ни. Да ли ће де вој ка има ти сре ће? Пи сац је знао да ће по за вр шет ку де вој чи них 
сту ди ја би ти на ули ци. Де вој ка је по ми сао на без на де жност од ла га ла ве ру ју ћи да ће 
се до го ди ти чу до. Пи сац је по чео да пи ше при чу о де вој ци, са ко јом са да спа ва у ње
ној со би на ду ше ку, на спра ту, у истом до му где су се де ли и ра ни је, са мо што се оства
рио де вој чин сан: са да има са ми цу! Је ди но са про зо ра не мо гу да гле да ју Ду нав већ 
са мо трам вај ске ши не. И пи сац је по стао за мор че. Де вој ка га по сма тра ра де ћи не ки 
екс пе ри мент. Не же ли да му ка же циљ екс пе ри мен та и на слов ра да. У тој со би пи сац 
про во ди ви ше вре ме на од де вој ке. Про чи тао је све ње не књи ге. На ву као је и но ве 
из пси хо а на ли зе, ан тип си хи ја три је, исто ри је лу ди ла. И ка да их је те мељ но иш чи тао 
ре као је: 

„Ни ка да ви ше да ми ни си по ми ња ла пси хо а на ли зу. Пси хо ло  зи ће би ти спо соб ни 
да за ме не вра ча ре и про ро чи це. То је њи хо ва бу дућ ност. Је ди но што ће свет пла ћа ти 
њи хо ве услу ге као и ве ко ви ма уна зад сва ку глу пост.“ 

Се де ли су за сто лом. Пи сац је сте зао де вој ку за ру ку. Зах те вао је да га гле да у очи. 
„Чу јеш ли?“, пи тао је. Де вој ка је по че ла да пла че. Оте ла му се из ру ку. Пре кри ла је 

гла ву чар ша вом. Је ца ла је. Ка да је по ку шао да је до дир не, енер гич но се ба ца ка ла по 
кре ве ту и ври шта ла. Од лу чио је: од у чи ће је од хи сте ри је гу ше ћи је пер ја ним ја сту ком 
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ко ји је до не ла од мај ке и ко ји је то ли ко бри жно чу ва ла не до зво ља ва ју ћи да ико ста вља 
гла ву на ја стуч ни цу иша ра ну ње ним ли ком; сми ри ва ло ју је то гу ше ње ја сту ком. 

„За ми сли да те гу ши мај ка“, ре као јој је. 
Ка да су обо је ле жа ли јед но по ред дру гог, знао је, пи сац је ствар но знао... де вој ка 

му не ће опро сти ти сво ју хи сте ри ју. Ви ше не ће мо ћи без бри жно да про во ди да не у 
де вој чи ној то плој со би, о ко јој су ма шта ли. Та хи сте ри ја је би ла де вој чи на сла бост 
ко ју је та да ис по љи ла. Осе ћа ла је... пи сац је сна жни ја лич ност од ње. По сма тра ју ћи 
га, по ста ла је по сма тра на. Ана ли зи ра ју ћи га, по ста ла је ана ли зи ра на. Жи ве ћи са њом, 
то ли ко ју је упо знао да је нај бо ље било да се ра ста ну. Али пи сац је ре као да му је ва жно 
да се де вој ка на ла зи ту, по ред ње га. Да је ва жно са мо то што по сто ји не за ви сно од 
сво јих осо би на. И та да се по но во за пла ка ла. Де вој ка је за пи сца са мо мач ка ко ју го спо
дин умет ник ма зи пра ве ћи ве ли ки про је кат. То што је тре ба ло да бу де сце на рио за 
филм или по зо ри шна пред ста ва ис па шће ро ман. Она три ве ли ка бро да за пра во су 
три би не на ко ји ма се од ви ја рад ња, док са Ка ле мег да на пу бли ка гле да ка ко до пло
вља ва ју до Ушћа. А сам Ка ле мег дан је му зеј. 

Пи сцу се учи ни ло... не до ста је јој љу бав, или бар да су јој по треб не ње го ве усне на 
гру ди ма, по себ но на ме ка ним бу ти на ма, и ме ђу нож ју. Из гри зао би јој не жну ко жу 
но гу. По љу био би јој ма ле из ви ри ле усми не. Тре ну так де вој чи ног пот пу ног пре да ва
ња те лу, пот пу ног пре да ва ња пи сцу. Схва ти ли би да њих дво је ни су са мо два те ла већ 
и осо бе ко ји ма су де тињ ства про же та. Мо ра ју би ти спо је ни у јед но! Пи сац је ујед но 
осе тио бес циљ ност. Уви део је бес пер спек тив ност њи хо вог за јед нич ког жи во та. По
треб но је уни шти ти де вој ку. Рас то пи ти је том љу ба вљу! Или во ђе ње љу ба ви пре тво
ри ти у пор но гра фи ју. По ди ћи јој но ге. Од гри за ти јој дра жи цу. Ко а гу ли ра ти је. До бо ла 
јој из гри сти врат и ухо. За тим је слу ша ти ка ко ври шти не мо гав ши да се об у зда. И 
за што се хи сте ри ја де ша ва њи ма? Због тог не зна ња, због те не до у ми це слу ша ти је 
ка ко је ца. Ка ко се по но во при пре ма да ври шти! Да се у хи сте рич ном на па ду прав да 
пред бес циљ но шћу њи хо ве љу ба ви, по ми њу ћи сво ју пра зну ма те ри цу и же љу да је 
не опло ди. За пра во же ле ћи ра ста нак, са мо за то што у љу ба ви са пи сцем не осе ћа 
си гур ност, ни сво ју, ни свог де те та. Мо ра да осе ти си гур ност о ко јој је ма шта ла. Де
вој ка је свр ше на же на, пси хо лог, а тај ре ме ти лач ки фак тор је пи сац без за по сле ња. 
То на па ство ва ње соп стве не де вој ке ни је био ри ту ал. Пот пу но пре да ва ње до хи сте
ри је ни је пре ла зи ло гра ни цу по све ће ња, ни ти је де вој ка по ми шља ла на жр тву; оста
ла је на гра ни ци оног што се зо ве нор мал на де вој ка и стра стве на љу бав ни ца, по вре
ме но хи сте рич на. Де вој ка је тре ба ло да про чи та пи шче ву ана ли зу њи хо ве љу ба ви, 
је зи ком већ дав но не при по вед ним, и да се по ми ри са симп то мом стра ха. Али де вој
ка је хте ла да пи сац свој рад на ста ви на не ком дру гом ме сту. Пи сац има са мо ре чи 
ко је ће ре ђа ти у ре че ни ци, пра ве ћи ри там ко ји на зи ва му зи ком син так се. За тим је 
имао ту књи гу ко ју су по сла ли из про шло сти, и да ни је мо гао са зна ти ДНК људ ске, 
ушта вље не ко же, по вре ме но уно се ћи ње не де ло ве у свој ро ман.6

6 Же лео је да пу ту је... не ће то ви ше би ти бек ство мо жда ће ипак од лу чи ти... Мо жда ће то ком 
ле та по ћи до Ги брал та ра, и оста ти не где у Ита ли ји или пре ко Ита ли је и Афри ке сти ћи у Ис тан бул. 
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Не спо кој је от по чео оно га да на ка да је глу ми ца, да би ука за ла па жњу пи сцу, би ла 
за ду же на да ис пред спо ме ни ка из во ди јед ну тач ку.7 Одско ра је би ла са ма по што ви
ше ни је жи ве ла са Ми ла ном Ти мо ти је ви ћем, ни је се мо гло зна ти за што је са пи сцем 
и гра фи ча рем, је ди но ако се же ле за о ку пи ти озбиљ но шћу, да би из бе гли по пу ли стич
ку ве ћи ну чи је им ми шље ње ни шта не ће зна чи ти, или же ле да им се свет до вла чи у 
об ли ку се ри је у ко јој је њи хо ва при ја те љи ца глу ми ла спо ред ну уло гу и, као што то 
би ва, ње ни су пор тре ти пре кри ли но ви не, а за тим и зи до ве. Ме ђу тим, пи сац ју је увек 
по ве зи вао са јед ним шу сте ром; ско ро пет го ди на глу ми чин по стер ста јао је ока чен 
на зи ду шу сте ро ве со бе, и ка да би пи сац по пра вљао ци пе ле шу стер би увек, гле да
ју ћи глу ми чин пор трет, про ко мен та ри сао: до бра је! 

Обу ћар се ни је же нио, ма ло по гр бљен, као и сви обу ћа ри, жи вео је ти хо, не пре
ста но ра де ћи и по вре ме но се опи ја ју ћи, да се пи сцу чи ни ло да до сво је смр ти обу ћар 
ни је из го ва рао дру ге ре чи осим ка рак те ри сти ке глу ми це. Ако је пи сац глу ми цу упо
знао пи ја ну, ка сни је, у по зо ри шном би феу – би ла је гра фи ча ре ва при ја те љи ца – ни је 
знао да ће се дру жи ти са њом, на по кон, ево, до ви ки ва ла се са гра фи ча рем ко ји је 
тре ба ло да иза ђе на бал кон по зо ри шта. Гра фи чар је тек сти гао из Фран цу ске још увек 
са оду шевље њем при ча ју ћи о ули ца ма Па ри за, из го ва ра ју ћи њи хо ва име на, да би 
он да пре шао на на зи ве би строа на гла ша ва ју ћи ме ста где је од се дао Мо ди ља ни или 
на вра ћао Ри ве ра. По сле Пр вог свет ског ра та Ср би ни су има ли дру ги за ви чај осим 
Па ри за; би ли су спрем ни да се ту ку ако им по ме неш Њу јорк, Бер лин или Беч. Умет ник, 
по себ но сли кар, као да се ни је ни ро дио, ако ни је бо ра вио у Па ри зу. „Оди у Па риз да 
се ро диш!“ По на вља ли су: „Па риз, Мо сква и Бер лин! Би ће то нај ве ће зве зде у са зве жђу 
све та.“ 

7 Има у Бе о гра ду јед но мје сто гдје нај про за ич ни јем чо вје ку до ла зе на ум та кве сра мот не ми
сли: То је клу па у Гор њем гра ду, ис под ста рог па ши ног ко на ка. Ври је ди због ње до ћи у Бе о град. 

Све што нај љеп ши сред ње у роп ски ви дик мо же да ти за чу ђе ном оку, све је то не ком чуд ном 
ма ги јом ра за су то на кр ва вом пра гу ода кле ју тро сло бо де Ср би је по здра вља мрак сло бод ног 
Ба на та и кит ња стог Сри је ма. На том мје сту ра зу ми јех за што се баш у Бе о гра ду мо рао ро ди ти 
пје сник ве чер ње се те, пе вач хар мо ниј ске при ро де, еле гиј ски и идил ски Во ји слав. Дви је ве ли ке 
ри је ке, два гра да, дви је рав ни це, дви је др жа ве, во ду, не бо и бре го ве, шу ме и по ља, бе де ме, 
ку ће и бро до ве, хи сто ри ју и са да шњост – све то ну ђа си је ста на мје сту гдје не ка да дај бу ди 
чи та ше кри во но си пре тор Ови ди је прог на нич ке ја ди ков ке, а сви ре пи па ша слу ша ше око ва ну 
пје сму о пе ле ну и о че ме ру. 

Сун це за ла зи и ба ца гри ми зни, кра љев ски плашт пре ко сјај них ре ка. Што не мо гу пе ром 
ухва ти ти нео пи си ву ни јан су тих за па ље них, све ча них во да пре ко ко јих ту ма ра ју сје не од ти
хих ру ме них обла ка и од ве чер ње ва ро ши, док бар ка је дри, за вјеч ним Сун цем! Али сли ка се 
ми је ња сва ког тре нут ка. Бо је из ди шу, во де уз ди шу мли јеч ним, по спа ним па ра ма. Пре ко љу би
ча стог не ба пу ту ју цр не пти це и за бо ра вља ју у су то ну чуд не, ту жне гла со ве као зву ко ве ви со ких, 
облач них зво на. И ве че, ти хо ве че, гдег де са зе ле ног не ба без шу шња и шу ма. На ми ло срд ном 
му че лу злат ни Хе спе рус. Из бла ге ру ке тру ни се на умор ну ду шу ус па вљи во цви је ће. 

И нај зад осје ти те да тој хар мо ни ји не што фа ли, и жа ли те што ве чер њу си је сту не ди је ли с 
ва ма ли је па дје вој ка, љу би те љи ца са мот них фла не ри ја. 
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По што на тр гу ни је би ло гу жве већ се кре та ње те ла од ви ја ло као на сце ни, пси хо
ло ги чар ка је тр ча ла од по зо ри шта до спо ме ни ка, за ба цу ју ћи сво ју гла ву, по ме ра ју ћи 
ра ме на, вр те ћи ку ко ви ма, да би пи сац гле дао ка ко јој по и гра ва ју дој ке. На ба вља ју ћи 
јој ка кав пла кат за филм или ка кву ре про дук ци ју Ру бљо ва да би ста ја ла ока че на на 
зи ду за јед но са глу ми цом Jean Se berg из фил ма À bo ut de so uf fle, на пи са но на фран
цу ском и ен гле ском, знао је да се уве ли ко ра з ли ку ју у схва та њу. Че тво ро њих ста ја ли 
су у Фран цу ској ули ци и гле да ли ка ре ци, гле да ли су спу шта ње ули це ка ке јо ви ма, да 
би се не где да ле ко, као да је не ства ран, ука зи вао Ду нав; глу ми ца је при ча ла чу ве ни 
мо но лог: ма ло за ра ђу је, још ни је до би ла стан, има во зач ку до зво лу, јед ног да на ће 
укра сти ко ла ко јим ће сле те ти у Ду нав као Жил и Џим. 

Код дру гих љу ди пр во су упо зна ва ли њи хо ва те ла, те же ћи да бу ду раз го ли ће на, 
да се ука зу ју у сце на ма или на фо то гра фи ја ма Ман Ре ја. Пи сац је имао де вој ку, ско ро 
пси хо ло га, а да је ту на у ку, за јед но са пси хо а на ли зом, мр зео ви ше од ле ко ва и фи зи
чких ве ли чи на, што је вре ме ном и по ста ла, и да ни је оп сед нут ства ра њем мо жда би 
по не кад угле дао ка ко се она по ја вљу је и тр чи ра до сна ка ње му из ла зе ћи из ти ши не 
сво је со бе, сво јих ка би не та. По ма ло бе сан на тај сва ко днев ни пер фор манс, у ко ме је 
гле дао глу ми чи но ли це, ви ше га не тра же ћи на јеф ти ним фо то гра фи ја ма, ни ти на раш
чла ње ним Бра ко вим пло ха ма, гле да ју ћи са мо око, нос, пра мен ко се... пи сац је зах те
вао од ње да ућу ти, да се ука зу ју са мо ње ни по кре ти, ду ги пр сти или но га ко ја се 
по ма ља на раз ре зи ма сук ње, да не за бо ра ви сла ду ња вост ки ча; не ка се уву че у сво
ју со бу, не ка ме ди ти ра, не ка чи та те књи ге ко је су оста ви ли у ње ном ста ну, док их не 
по ку пе и из не су у но ве из најм ље не со бе или оста ве не ма ју ћи где да их од не су го во
ре ћи ка ко ће и оне умре ти као што уми ру љу ди. Не ка их от ко па ва ју по сле хи ља ду 
го ди на по пут еги пат ских му ми ја тек по не што пре по зна ва ју ћи од не ка да шњег зна че
ња ко је се на зи ва ло ли це, зу би и ко са ко ја се ви јо ри ла на ве тру. На пи шче ве опа ске 
глу ми ца је за ста ла у сво јој по зи, од мах ну ла је, ре кла је, овај иди от увек пре ки не ње но 
ус хи ће ње, чак и ка да же ле да га уда ље од сва ко днев не оп сед ну то сти, за љу бље ни у 
ње гов не мир, док пре ла зи са јед не на дру гу оба лу Са ве, док не ста ју у но вим ули ца ма, 
ши ро ким, бу ле вар ским, тра же ћи ле ди не на ко ји ма се при ро да по бри ну ла да из ме ша 
ђу бре са тра вом, да раз ву че плат но да би по зва ла Шеј ку, стра сног са ку пља ча. Ипак, 
пи сац схва та да одав но при па да тој гру пи љу ди ко ја не мо же дру га чи је ви де ти свет 
осим ка ме ра ма; уђе у је дан умно же ни и обо је ни свет, да би и сво је око ви део као ка
ме ру ко ја сни ма. По не кад је сво је те ло ви део у јед ном фил му (Жи жи, Вин сет Ми не ли)... 
пре кри ва се цр те жи ма Клеа: па да ју на те ло Кле о ве кан ти це и Ми ро о ве бо је – чи ни ло 
му се... де ца тим кан та ма по си па ју го ла те ла сво јих мај ки. По сто ји не што не ис ка зи во 
и не са знај но; не са мо да га ми сти ча ри со зер ца ју, већ га пи сац увек ви ди пре тр па но 
цр те жи ма и го лим те ли ма; по не кад му се чи ни ло да се не из ре ци во пре кри ва филм
ским ка дро ви ма. Мно го се шта про ме ни ло од по стан ка фил ма за то што по сто ји но ви 
по глед на свет: фил ми чан или мо жда филм ски. Још увек ни су не спо кој ни; глу ми ца, 
пи сац и гра фи чар су по све ће ни; чи ње ни ца је да зна ју чи ме се ба ве, хра не се у мен зи 
или чак при пре ма ју хра ну, он да се за гњу ре у би бли о те ке или ате љее; ови пси хо а на
ли ти ча ри, са вре ме ни аку ше ри, за што они њи ма слу же? Же на ко ју је пи сац по сма трао 
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ви ше као сли ку у шу сте ро вом ста ну, не го као ону глу ми цу ко ја је хте ла да од глу ми 
го ло те ло же не на јед ној од ла ђа ко је ву ку бур ла ки, од Ис тан бу ла ка Бе о гра ду, за ми
шљао ју је из ме ша ну, бу квал но, са ро ла ма те мла да лач ке уло ге, ка да је од глу ми ла 
пре ле пу на ив ну де вој ку у тре ће ра зред ним се ри ја ма за чи ји лик се ле пе при ми тив ност 
и ефе мер ност... те тер ми не ни ка да ка сни је ни је ус пео да одво ји од глу ми чи ног те ла, 
чак ни од ка сни јих уло га.8 „Слу тим да ћеш за вр ши ти у глу ми чи ном кре ве ту“, ка же му 
де вој ка. 

„Ка да би нас то мо гло спа си ти“, од го ва ра јој пи сац. 
За пи шче ву де вој ку ре чи су има ле ве ће зна че ње, ка да би из го во ри ла реч де вој ка 

би увек до да ва ла још је дан су ви шак ње ном зна че њу. Пи сац не би ре као уве ли ча ва ње 
већ хи пе ри за ци ја, за то је же лео да ка же сво јој де вој ци да уми шља ве зу из ме ђу ње га 
и глу ми це, али од у ста је да ре чи ма прав да од но се; би ло је не чег ва жни јег што је оче
ки вао од те глу ми це осим што ће гле да ти ње не уле пље не отво ре. 

„У на шим раз го во ри ма име на де во ја ка са ко ји ма се дру жи мо ме ша ју се са име ни
ма глу ма ца, пи са ца, ре жи се ра. У том све ту, у том на шем све ту, у ко ји си ме ти уву као, 
спо ља и уну тра, кон тра верт но и ин тра верт но су спи ско ви; су бје кат и обје кат сје ди
ње ни су у јед но. Не мо гу ће је да нам се онај дру ги свет не до ту ра, бар у ми ри си ма 
мо је ци мер ке. И те ла из Фа збин де ро вог фил ма Тре ћа ге не ра ци ја из ме ша на су са на ма; 
је ба ти се, уми ра ти, жи ве ти, са мо су ка та ло шки зна ци. Из ван тог кру га, у ко ме жи ви мо, 
са хра њу ју нас, ври ште, ур ла ју, или нас је бу и вен ча ва ју. Слич ни смо рат ни ци ма: са мо 
нас ван фрон та гу ра ју у ка лу пе. А на фрон ту ди вља мо, ври шти мо, ју ри ша мо, уби ја мо, 
дрх ти мо, пла ши мо се, или се за је ба ва мо.“ 

Не спо кој по чи ње са оп ште њем да су глу ми ци оби ли стан, на шта пи сац по чи ње да 
се сме је го во ре ћи јој да са да узме па пи ре и чи та је дан ди ја лог, да поч не да од ба цу је 
по зо ри ште и да ло кал но уне се у исто ри ју. Иако се на гло ме ња глу ми чи но рас по ло
же ње, она ка же да во ли пи сца са мо ка ко то мо же глу ми ца јед ног за љу бље ни ка у филм, 
у про шлост, у не спо кој ство, да су ван при род них за ко на, пред ко ји ма се још сме ју, 
чак и док пу ту ју ка глу ми чи ном ста ну, а он да ка да стиг ну у глу ми чин стан су сре ћу 
раз ба ца не ства ри, из ва ђе не фи о ке, ис пре ту ра не књи ге, чак и пре ли ста ва не као да 
су ло по ви из ме ђу стра ни ца тра жи ли фал си фи ко ва не нов ча ни це, та ко да глу ми ца 
по ми шља да су од не се не дра го це но сти, ме ђу тим оне сто је у јед ној фи о ци, за тим се 
пи та шта су мо гли да узму? На кра ју по ми шља да су јој стан оби ли пи шче ви пра ти о ци, 
што се ње ти че бе зна чај ни љу ди, ко ји ипак од ре ђу ју њи хо ву суд би ну, пи та ју ћи се да ли 
је мо гу ће да се њи ма де ша ва ју ства ри ко је се на ла зе у ал бу ми ма или у дав но про чи
та ним књи га ма, па же ли да по зо ве по ли ци ју, узи ма те ле фон, ме ђу тим пи сац је спре
ча ва да те ле фо ни ра. За по че ти пре тра гу мо гли су са мо спо соб ни ји од њих. Чак и гра
фи чар да нас ни је у фа зи не пре ста ног бр бља ња о хра ни и хе до ни зму, већ ле жи у 
глу ми чи ном кре ве ту са пе пе ља ром на гру ди ма, у ру ци др жи ци га ре ту, на сто ли ци 

8 Три бро да, ко ја се ву ку низ Са ву и Ду нав, три би не, на кра ју се спа ја ју; про шлост и бу дућ
ност – и би на се пре тр па ва го лим те ли ма. Оне чу ве не би не ко је су пло ви ле низ Ду нав и Са ву, 
и јед на ко ју је пи сац увек ву као уз вод но. Бур ла ки на Ду на ву! 
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ко ју је глу ми ца при ма кла кре ве ту сто ји шо ља на пу ње на ка фом ко ја се дав но охла ди
ла, да би гра фи чар већ три пу та шо љу при ма као усти ма, срк нуо гу тљај ка фе и ре као: 

„Охла ди ла се!“, вра ћа ју ћи по но во шо љу на сто ли цу.9 

По сле пи шче вог по врат ка из Ду бров ни ка ка да је Иван Пал мо тић пи сао да по след
њи пут гле да ње го ве ули це, и у жур би не ше та бе де ми ма, ни ти од ла зи до Ло врен ца 
где се да ју пред ста ве, већ му се чи ни ло да са мо но си исто ри ју гра да ко ју ни је у мо
гућ но сти да об на вља и пре жи вља ва, гра фи чар је био за пу ште ни ји не го ка да је оти шао 
у Па риз, по што је пре од ла ска у Па риз оче ки вао да не што ура ди, да у оску ди ци ми сли 
из но си иде је ко је ће бар ма ло по ме ра ти утвр ђе на на че ла, рас кли ма та ти упар ло же на 
схва та ња, бар у бла зи ра на ли ца штрц ну ти отров ни млаз сво јих иде ја ко ји ће за тре
ну так за сле пи ти ове шта ле кри ти ча ре! Са да, ка да се вра тио из Па ри за очи глед но је 
још мо гао да си му ли ра оду ше вље ње, да при ча не хај но по пут чо ве ка ко ји је мно го 
шта пре жи вео, те и успех ко ји пру жа ју свет ске пре сто ни це, па му се са да ука зу је па жња, 
и пи сац је ви део у но ви на ма на ја ву гра фи ча ре ве из ло жбе. Очи глед но да га је мно го 
бо ље по зна вао не го што је гра фи чар мо гао да за ми сли, и да ње гов пре зир од го ва ра 
љу ди ма ко ји до ла зе до кра ја жи во та, ка да иш че за ва ју и кре а ци је, упи тао га је: 

9 Хтје дох да осје тим на сво јој ко жи што то зна чи би ти „уса мљен, си ро мах чо вјек“ (Ja mes Grun), 
и ко жа ми оста де чи та ва! Три го ди не у Би о гра ду! Мо же ли се опи са ти у јед ном пи сму? 

И до ђе ва кат, а ја се јед ног ма гло ви тог ју тра на ђем на сав ској ста ни ци. Око ме не сâм при
ја тељ. Хва ла бо гу: нијед ног ка мат ни ка, нијед ног кре ди то ра! Ба да ва, ра ста нак је вр ло те шка 
ствар. За вр тје ло ми се у очи ма на мо сту у ла ђи, за гр ли смо се, и не ко ли ко пра во би о град ски
јех су за по љу би ше се на мо ме ли цу са јед ном то плом, пра во за гре бач ком. Не стидим се то га, 
и Гер ма ник је пла као. 

На ла ђи ми се чи ни ло да је ка ља ви Би о град не ка ми ла осо ба ко ју не мо гу да за гр лим. Ла
па ви ца и ма гла ми не да ју да јој се за гле дам у до бро ћуд но ли це. 

Дру го, ду го сам по сма трао Би је ли Град ко ји се по кив ни јем и си ви јем не бом ко је као да 
има ђа ше то га да на ки ја ви цу за ви у ма гле ну бун ду. И иш че зну ше у тму ши ка ме ни та ор лов ска 
кри ла древ не твр ђа ве, пред очи ма ми по тав ни Дор ћол, а од ве се лог Би о гра да оста де са мо 
ус по ме на, ус по ме на ви ше слат ка не го гор ка. 

Оти ћи из За гре ба у Би о град – то је оти ћи из отаџ би не у отаџ би ну. Ми и Ср би смо као они 
ја гањ ци ко ји мо гу да си са ју дви је мај ке. Оста вљам и дру гу мај ку. Чуд но ва то ми је прем да баш 
ни је сам „уми ља то јаг ње“. Сје ћа ју ћи се ме ђу ини јем и шко ле, чи ни ми се код сва ког пљу ска ду
нав ски јех ва ло ва „да је до мо вин ска љу бав у ква драт ном раз мје ру с уда ље но шћу од отаџ би не“. 

Збо гом да си, зе ле ни Топ чи де ру, и ти, то пла фу ру но код „Дар да не ла“, ко ја си то ли ко пут 
огри ја ла као јар ко сун це ле ђа то ли ки јех Срп ству не по зна тих ве ли чи на. Збо гом остај те и ви, 
без и ме ни мо ји би о град ски „кри ти ча ри“! Је ди те и го ји те се, јер би ина че мно го га од вас шу пља 
гла ва мо гла од ни је ти у мо дри етар. 

И сје ћа ме про жи ма ше као слат ка бол. На по сљет ку узех у ру ке не ку фо то гра фи ју. Уждио 
мра зни сје ве рац и стао по за пје ње ном Ду на ву ба ца ти сње жне па ху љи це као би је ло цве ће, а ја, 
гле да ју ћи јед на ко ону сли чи цу, по ми слих на нај но ви ју би о  град ску љу бав ну пје сму. 

Би о град оста де да ле ко за они јем ви шњич ки јем хум ци ма, а ја се, тра по ви је сан и умо ран, 
спу стим у утро бу ла ђе да мо жда зад њом угри јем сво ју бе смрт ну ду шу соч ном срп ском ћул
ба сти јом и ко јом ча ши цом ва тре на не го тин ца. 
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„Шта са да?“ 
На шта је гра фи чар од го во рио да ће се вра ти ти у Па риз, по што бу де ура дио пи шче ву 

књи гу, ко ја ће га про сла ви ти и у ко јој ће из ме ша ти ста ро и искон ско, са но вим и по пу
ли стич ким уни шта ва ју ћи та ко сум њу да мо гу ста ја ти за јед но. Пи сац је ре као да је по сту
пак стра те ги ја, схва тио је док га по сма трам ка да се ди са гра фи ча рем, не опа зив ши ме, 
док сам ја, да кле, још слу шао ње го ве при че иза ко јих је ста јао страх да не ће ус пе ти да 
при бли жи тек сто ве из књи ге на ко жи ис пи са не пре не го што му је бу ду од у зе ли, ли че ћи 
ми на кре а ту ру, по но вио пи та ју ћи се и сам шта су то веч не исти не не ког ве ли ког ства
ра о ца да би он на вод но по ста јао ње го ва сен ка ко ју смо мо гли са мо да ка ри ки ра мо.

„Па за што си до ла зио?“, пи тао је пи сац гра фи ча ра. „Да би са њао од ла зак?“ 
У гра фи ча ре вој при чи пи сац је осе ћао че жњу за Па ри зом, увек у но вим опи си ма 

Лу вра или Бо бу ра, у опи су цр но пу тих Фран цу ски ња, ме ле ски ња, же на ко је ће овла
да ти све том. Ако је озбиљ но узи мао свој рад на књи зи, ни је му сме та ло што ће му се 
ру га ти, и ње гов рад сма тра ти бе сми сле ним, ни ти се про ти вио те жњи ма ло гра ђа на 
да обе сми сле сва ки по ду хват ко ји из ла зи из њи хо вог ви до кру га, и ко ме ни су до ра сли, 
та да је гра фи чар го во рио да је фал си фи кат по тре бан, и да га об у зи ма очај ка да се 
су сре ће са ори ги на ли ма у те жњи да се пре тво ре у умно же не ко пи је чи ји број не ће мо 
зна ти, ина че гра фи чар је сма трао да ни је оста вио Па риз, јер се јед но став но тај град 
не мо же оста ви ти, ни ти га умет ни ци мо гу по не ти са со бом. 

У Аме ри ци је из др жао са мо шест ме се ци схва та ју ћи да је он Евро пља нин, тек по
не кад, ка да би па да ло ве че ужи вао би у пеј за жи ма над ре ком, на до ко ви ма, као и у 
сли ка ма не ба из ме ђу обла ко де ра, ипак је из Њу јор ка до вео же ну са псом. 

„Ју на ки ња из ли те ра ту ре?“, пи тао је пи сац. 
„У Њу јор ку же на и му шка рац не при па да ју јед но дру гом. 
Же наАме ри кан ка – то је са мо те рет са мо ће. Би ти са Аме ри кан ком док тр чи кроз 

га ле ри је ми сле ћи на свог пса; фо то гра фи ше се ис пред ба зи ли ка, фил му је се ис пред 
Бо бу ра. Је бе мо се као да ра ди мо фи скул ту ру.“ 

Са да, док про ђе та из ло жба гра фи чар осе ћа са мо че жњу, страх од по ми сли да се 
ви ше не ће вра ти ти у Па риз; ис тру ли ће као пи сац, ов де, у Бе о гра ду, ба ве ћи се та ко 
ло кал ним ства ри ма, као што је срп ски је зик, пре и спи ту ју ћи суд ске про це се, и пи шу
ћи исто ри ју из да ји ца, кур ви и кет ма на. 

У не сре ђе ној со би, глу ми ца се ди на по ду, за то што јој је за у зет кре вет, на јед ном 
ја сту че ту, по вре ме но ску пља ју ћи но ге и по што је ис пи ла ка фу са да у шо љу ис тре са 
пе пео ци га ре те, ми сле ћи да ће јој се до го ди ти не што још стра шни је не го што је оби
ја ње ста на, од но ше ње јед ног злат ног кр сти ћа ко ји јој ни че му ни је слу жио, схва та ју ћи 
да је до шао ред и на њу да бу де уз не ми ра ва на. 

Бу ду ћи ис тра жи ва чи (Link 3 стр. 234) не ће зна ти за раз ло ге њи хо вог дру же ња. Ма да 
је би ло очи глед но, пи сац је же лео да се гра фи чар ста ра о ле по ти ње го ве књи ге. Го
во рио му је да ра ди књи гу ко ја ће би ти из не на ђе ње и за са мог мај сто ра ка кав је гра
фи чар. Био је у не до у ми ци шта да ура ди са сво јим књи га ма и ру ко пи си ма ко је је из 
стра ха да не бу ду уни ште ни по чео да са кри ва. Пла шио се да ће му их оте ти пра ти о ци, 
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сва ко из сво јих раз ло га, ко је он ни је раз у мео и због ко јих из гле да да је по стао па ра
но ик. 

По сле исто риј ских достигнућа, пр ве и дру ге тер мо ди на мич ке ре во лу ци је, ко је је 
тре ба ло да до не су до бра чо ве ку, бар по сво јим се ман тич ким са др жа ји ма, ка ко у про
из вод њи ма те ри јал них до ба ра, та ко и чо ве ко вом осло бо ђе њу од роп ског фи зич ког 
ра да, да би се нај зад по све тио кул ти ви са њу свог до ба, и ко је су – а на ро чи то ова 
дру га ком пју тер скоки бер не тич ка ре во лу ци ја – до не ле не ви ђе ни по раз том истом 
чо ве ку, на дај мо се да смо на пра гу но ве сре ће; на ма не тре ба чо векмон струм, чо век 
све ден на сво ја свој ства, чо век без ега ли зи ра них емо ци ја, чо век без ли би да, чо век 
под врг нут те ро ру ма ши на, чо век про из ве ден ван ма те ри це, за то вре ме чи ји ход већ 
чу је мо је на ше вре ме; мо жда се, ка же пи сац, за то ми сли да вра ћа ње веч ним исти на ма 
мо же спа си ти чо века, али ка ко об но ви ти књи гу Си бил ску, ка да не мо же да схва ти ко 
би све же лео да је по се ду је. Пи сца ће мо жда опљач ка ти пра ти о ци, пре би ти и ба ци ти 
у не ки по друм. За луд ће тра жи ти не ког не под ми тљи вог ле ка ра ко ји ће мо ћи да из 
књи ге на ко жи ис пи са не екс тра ху је ДНК. Без об зи ра на за блу де сред њег ве ка, ка ко 
се го во ри ло, ако би знао да ово ни је ко жа ње го вог пре тка, био би по но сан, ова ко... 
Ге не ти чар ко га му је пре по ру чи ла глу ми ца не са мо да је тра жио но вац већ по сле 
дру гог раз го во ра ни је при хва тио пи шчев пред лог. Пи сац је био убе ђен да је ге не ти
ча ру би ло за пре ће но од стра не по ли ци је. Глу ми ца ни је хте ла да се упу шта у пи шче ву 
ана ли зу, пре пу сти ла је су коб му шкар ци ма; они су ис ту ре ни ји, мо жда им је по ну ђе но 
да иду на пред, же на је за тво ре ни ја, ви ше је по за, са зда на је да пре жи ви сва пи та ња 
ко ја је тум ба ју и окре ћу му шкар цу. 

Пи сац, по што ше та по со би, ре ме ти њи хов мир, стога су га не ко ли ко пу та по пре ко 
по гле да ли, ме ђу тим, ка да је у огле да лу ви део свој одраз, по ма ло се збу нио, јер ни је 
мо гао да се се ти ка да је по след њи пут ви део се бе, па се чу ди да се ди за јед ним сто лом 
и да се осме ху је. За тим је за же лео да угле да свој лик па је по чео да зури у огле да ло 
од мах ми сле ћи да је по лу део, да тра жи свој дру га чи ји лик, за бо ра вљен из ме ђу ли ко
ва глу ми це и гра фи ча ра, за то при бли жа ва сво ју гла ву гра фи ча ре вој, за тим глу ми чи ној, 
на шта се она уз ми че.

„Са да си и ти ком про ми то ва на... го во ри ћу о тво јој па ра но ји. Ми слиш да сам џа бе 
из нај мио со бу без ку па ти ла, са гре ја ли цом ко ју би тре ба ло по пра ви ти. Ку пам се у 
сту дент ском до му, хра ним се у мен зи, спа вам, ваљ да, у из најм ље ној со би: ка ко се те 
ре чи ла ко из го ва ра ју као да за бо ра вљам шта зна чи се де ти у пра зној со би то ком је се ни, 
а за тим и чи та ве зи ме, уста ти ују тру у хлад ној со би, пу то ва ти са јед ног кра ја гра да на 
дру ги, швер цо ва ти се у ауто бу си ма, на кра ју за вр ши ти у би бли о те ци ба ве ћи се сво јим 
ра дом“, при ча пи сац. 

Глу ми ца је од лу чи ла да ћу ти и пре пу шта се не ком дру гом је зи ку, ма да је оби ја ње 
ста на увек те ма ко ја зах те ва ана ли зу, на ро чи то што је пљач ка ипак ма те ри јал ни до каз 
ко ји пи сац са да мо же да на во ди... не сум њи ви, или је оби ја ње глу ми чи ног ста на осве та 
за сум њу у пи шче ву па ра но ју, и да го спо ди ну пи сцу, овом при ли ком, не би тре ба ло 
пред ска зи ва ти о све до чан стви ма вре ме на, не сум њи во у исто ри ји раз два ја ње гра ђа на 
од др жа ве по че так је рас ко ла ко ји се за вр ша ва кри зом, и ну ди крај јед ној епо хи; на по
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кон пи сцу је би ло ва жно не што дру го... сму чи ле су му се већ асо ци ја ци је на огра ни
че ност је зи ка и уни вер зал ност сли кар ства. И та по тре ба пи сца и гра фи ча ра да бу ду 
са глу ми цом, гле да ју ћи ка ко се тро ши ње на енер ги ја...? Мо жда су по ма ло и за љу бље ни 
у њу? Ви ше у глу ми чин не мир и не за до вољ ство; же ли да не пре ста но бу де ак ту ел на? 

И, ево, гра фи чар се по кре ће. Ка же пи сцу: 
„Је бо те екс пе ри мент! Ни си се још опо ра вио. По но во ће те пре ту ћи! Са да оби ја ју 

глу ми чин стан. Шта да оче ку јем? Да их су тра ви дим у свом ате љеу!“ 
„Да се не би боц ка ли ја ћу да вам чи там Да ма ски на или мо жда Бон фоу?“, пи та глу ми ца.
„Бо ље да нам глу миш не ким де лом те ла“, ка же гра фи чар, „не го да слу ша мо твој 

глас. Свла че ње је увек филм ска сце на!“ 
Глу ми ца ипак од лу чу је да укљу чи гра мо фон, те би ра пло че ко је на зи ва искон ским. 

Едит Пјаф! За тим се чу је не ка ду хов на му зи ка. Глу ми ца по чи ње да при ча... о томе ка ко 
јој је овај жи вот, из угод ног кре ве та, по ред мај ке и ба ке, из гле дао уз ви шен. Не пре ста но 
је про во ди ла ве че ри ма шта ју ћи о тим љу ди ма ко је је гле да ла на би о скоп ским плат
ни ма. 

За тим глу ми ца са то пли ном у гла су при ча о оцу ко ји је чу вао све све ске сво је кће ри 
од пр вог раз ре да; би ле су то де бе ле све ске ис пи са не глу ми чи ним пр вим сло ви ма, ко је 
су јој мно го го ди на ка сни је, умор ној од де тињ ства, са по чет ком пу бер те та, из гле да ле 
пот пу но не за ни мљи ве, па их је по ку пи ла, од јед ном упла ше на да че ка оче ву смрт ка ко 
би уни шти ла тра го ве шко ло ва ња, на да ју ћи се да чи ни осве ту јед ном вре ме ну за ко је 
је ми сли ла да је не ста ло у ма гли ко ја се на зи ва про шлост, да би га се са да ра до се ћа ла 
– ви ше збу ње на про ла же њем не го што је тра жи ла бе сми сле ност у оном што је не ста ло. 

„Ти, по што си пи сац“, ка же Ива ну Пал мо ти ћу, „на пи ши ко ју реч о то ме; бо ље је да 
пи шеш о на ма ко ји сва ко днев но не ста је мо не го да тра жиш ге не ти ча ре и гле даш про
шлост по пут бол ни це за лу да ке. Зар ми је са да по треб но да бу дем не пре ста но под 
при смо тром.“ 

Гра фи чар не же ли да при ча о оно ме што се не вра ћа, јер све оно што је у де тињ ству 
би ло ле по ни је ви ше ствар но, са мо је оста ло ле по за то што је био де те, на про тив, не 
же ли ви ше да се вра ћа и по се ћу је род но ме сто. Јед ном је оти шао до за ви чај ног из
во ра да би за хва тио во ду, и про шав ши ба шту, пут нат кло њен ку пи ња ком, угле дао је 
кла де нац ко ји је остао исти као не ка да; осим пу та ко ји ни је био бе то ни ран, пе сак још 
ни је на ву чен, до из во ра се до ла зи ло ска чу ћи са ка ме на на ка мен, на по кон је тај из вор 
ко ји је гра фи ча ру не ка да из гле дао мит ски био са свим за пу штен, ку ће из над бр да би
ле су исе ље не, дво ри шта су би ла за пу ште на, са мо је про шло оста ло ле по за се ћа ње 
и ре ми ни сцен ци ју. 

Глу ми ца при ча да ни у пр вој љу ба ви не ма ни чег филм ског осим оног по тај ног стра
ха и пи та ња да ли ће се му шка рац осме ли ти у ти ши ни со бе... „Док ме љу би по чи ње да 
пре ла зи ону гра ни цу из ме ђу по љу ба ца ко ји је до нео аме рич ки филм и сек са ко ји се 
са мо мо же ви де ти у пор но гра фи ји. Би ло је ве че. Со ба је би ла све тла. На ша те ла увек су 
би ла фо то граф ски мо де ли, али чим смо оста ли го ли по ста ли смо пор но граф ске сли ке.

Ја сам хте ла тог мом ка мно го ра ни је не го ка да ме је он при ме тио, и ње го во удва
ра ње би ло је во ђе но мо јом ру ком. Раз де ви чава ње је би ло уз му зи ку. И да нас бол ко ји 
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на но си про дор пе ни са и дрх тај те ла, мој грч и са му игру по и сто ве ћу јем са му зи ком. 
Са ма му зи ка чи ни то раз де ви чава ње.“

„Ма ли је тај део ко ји нам је за јед нич ки. Ти ипак не ка ко пли ваш, а ја сам у без на де
жној си ту а ци ји“, при чао је гра фи чар. „Он да ка да сам по чео да сту ди рам још сам и функ
ци о ни сао. Са да све че шће не же лим да се бу дим. Пре и спи тујем се. У сну по чи њем да 
раз ма трам сво ју ја ло вост. Тре ну ци ка да по чи њем те би да се ди вим. Ујед но се чу дим 
ка ко не пре ста но ра диш. Ја успе вам да за ра дим не што па ра. Нисам иле га лац као што 
си ти. Али ни сам ни спо ко јан. Не до ста је ми мир за ства ра ње. Са да још и овај не спо кој. 

Ско ро сам ишао да по се тим мај ку. И за ми сли. За бо ра вио сам на кроф не. При ја ло 
ми је то што мај ка при пре ма кроф не. У со би ми ри ше зеј тин. Тре ну так ко ји ме под се ћа 
на де тињ ство. Док је мај ка жи ва, при сут на је и про шлост. Чак ме из не на ди да по сто
ји не ко ко се бри не о ме ни! Она ко мај чин ски, као о де те ту ко је ће ко нач но од ра сти! 
А ка ко је би ло у во зу?, пи та ла ме је. Мај ка ни ка да не ко ри сти пре воз. За њу је ужас по
пе ти се у при град ски ауто бус а ка мо ли у воз. Пре во зно сред ство ко ри сти са мо ка да 
је бо ле сна. Не дај бо же! То је нај че шће са ни тет.“ 

Хо ће ли још јед ном по гле дати је дан од фил мо ва, да би се он да гра фи чар опио, да 
би глу ми ца до би ла мен стру а ци ју, да би пи сац дрх тао по што га је уз бу ди ла ста рост 
Ита ли је, или ће иза ћи у пред ве чер је и от пу то ва ти во зом, на ста ви ти пут ка Шпа ни ји, 
Ма ро ку, Ту ни су, Егип ту и Тур ској. 

„Дај са мо глас не ког пе ва ча. Пу сти звук зур ли док не оде мо у Ис тан бул или Ко њи“, 
ре као је гра фи чар. 

Уско ро, по сле оби ја ња глу ми чи ног ста на, пи сац, гра фи чар и глу ми ца кре ну  ли су 
ка Мо скви; не бо је би ло тако про зир но да ни ко ка ње му ни је по ди зао по глед, још не ко 
би тре ба ло да при ча о бо ји мо ра, још би тре ба ло да пи та ју пи сца о ста рим ру ко пи си
ма; са мо се осе ћао ми рис па ље ви не ко ји је ве тар до но сио ду ва ју ћи са јед ног кра ја 
гра да на дру ги, за вла че ћи се у ја ру ге, и по вре ме но ба ца ју ћи дим на пет сто ло ва за ко
ји ма су се де ли ства ра о ци. Ра ни је је, дакако, би ло дру га чи је, јер сва ка ко да је ка фа на 
исто риј ско ме сто и до вољ но је са мо про чи та ти тек сто ве о пред рат ним дру же њи ма,10 
те сазнати шта је зна чио не ки сто у углу ка фа не, али у Бе о гра ду ни је тра ди ци ја да име
на зна чај них љу ди, ко ји су про во ди ли вре ме у ка фа на ма, сто је на зи до ви ма,11 са да је 

10 Окре ни мо се жи во ту, мла ди ма, ја ки ма, спо соб ни ма, бор бе ни ма, здра ви ма, сви ма они ма 
што уми ју да за ми сле не што дру го не го су тр ке Auteuilу и Longchampу, дру го (не ја сан слог!) 
не го је La vie Parisienne: сви ма они ма што уми ју и да ми сле по сли је свих ових не да ћа и да по
на вља ју по сли је ни за тра ге ди ја ри јеч Ови дио ве ди о бе: 

Ma i or sum qu am cui pos sit for tu na no ce re, 
mul ta que ut eri pi at, mul to mi hi plu ra lin qu et. 
Јер ако смо и из гу би ли тје ле сна и ма те ри јал на до бра, ду хов на и ду шев на до бра оста до ше 

као не про ци је њи во бла го за ра дост и узи да ње на ших мла до сти. 
11 Не дао бог и ов аца и новаца, а Би о град је за сам ца ве о ма скуп. И та ко око Бо жи ћа 1897. 

омр ша вим као ша вац. Чак ши ре не би ја ху мој украс, не го ја би јах урес сво јих пан та ло на. Со ба 
ми би ја ше ску пља не го ова ов де, па ипак ме гри ја ше че сто са мо – ци га ре та, а че сто ни ци га ре та. 
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пи сац при пре мио ве ли ки по ду хват – пи сао је ре мекде ло, над ро ман на ко жи ис пи сан 
–  па ако их бу де ста вио у спи се по ста ће књи жев ни ју на ци. 

Да ли ће њи хов жи вот би ти до во љан за ли те ра ту ру? 
Го во рио је да се ње му обра ћа про шлост и да ће јед ном оти ћи, оста вља ју ћи их у 

тој пре зре ној не ма шти ни. 
„Да ни си из ми слио про шлост?“, пи та ла га је глу ми ца. 
„Је сте, про шлост ства рам а не знам свој ДНК“, ре као јој је.
Иако је би ло је се ње вре ме, да ни су би ли то пли, ве че ри су би ле про хлад не, али је 

би ло угод но се де ти у ка фан ским ба шта ма, као да су у исто ри ји, да се по но во осни ва 
Хип нос или из но се иде је Три ста на Ца ре, а он да су за бо ра вље ни, при ви кли су се на 
суд би ну, на свет у ко ме жи ве, око ли на на њих уоп ште ни је ути ца ла, њи хо ве не во ље 
до ла зи ле су од њих са мих. По пре по ру ци по зна ни ка Ми ла на Ти мо ти је ви ћа, бив шег 
глу ми чи ног љу бав ни ка, пи сац је при хва тио да ра ди у јед ном гра ди ћу; Бар би зон, ре
као је, схва та ју ћи да мо ра да се уда љи из Бе о гра да. Ваљ да ће им са да олак ша ти жи вот, 
мо жда је и он сам по стао гра ђа за бу ду ћи ро ман? На пра вио је спи сак шта ће мо ћи да 
ура ди у ти ши ни гра да ко ји је по зна вао са мо као тач ку на ге о граф ској кар ти; да на у чи 
шта вље ње ко же, да на пра ви до ку мен тар ни ма те ри јал о ис ко пи на ма. Ста ра до бра 
Мо ра ва, та ко ђе је зна чај на за ар хе о ло шка ис тра жи ва ња као и дру ги сли во ви мит ских 
ре ка: Ти гар, Еуфрат, Нил и Јан це гјанг! Не мо же мо из бе ћи усуд да се на ве ли ким ре ка
ма за чи њу ци ви ли за ци је и кул ту ре, али због вре ме на у ко ме жи ви мо не ма бур них 
на ја ва у све ту, ар хе о ло шке свет ске ка те дре из Ми ла на, Мо скве, Лон до на, не по се ћу ју 
на шу зе мљу, тек по ко ји на уч ник при хва ти да до ђе на оба ле Ду на ва. Мо жда ће не ста
ти и пра ти о ци, ако они ни су пи шче ва уобра зи ља. 

У Би о гра ду ми по ра сто ше бр ко ви – и то је све. Но то ме не за чу ђа ва. За ни мљи ви је би би ло да 
се ума њи ше. Ба да ва, ли је пи је Би о град ка ди кад ипак нај љеп ши из да ле ка. 

Али, на про тив, да не би смо би ли не пра вед ни, угла вит ће мо да има да на ка да нам се чи ни 
пре тје ра смо у сво јим ту жба ма про тив чо ве чан ства и у пе си ми стич ком по сма тра њу хи сто ри је. 
Ако је људ ски род већ са свим по ква рен, ипак по чи ње да се от ку пљу је ба рем у дје лу у ко јем је 
упо знао сво ју по ква ре ност. За то част они ма ко ји уста ју про тив тра ди ци је! Про тив оних, на и
ме, ко ји би би ле па ра зит на ста блу жи во та. Про шлост ни је би ла ли је па, са да шњост још то ни је, 
бу дућ ност то тре ба да бу де. За то не ка је сла ва и част мла до сти, ка да је но си лац уви јек ве ће га 
и бо љег иде а ла, мла до сти ко ја се бу ни; мла до сти ко ја се пре по ра ђа; мла до сти ко ја об на вља. 
Али не мла до сти го ди на не го мла до сти ду ха и ср ца, мла до сти сна ге и пр ко са, мла до сти ље
по те и сло бо де. Ка да ће до ћи ври је ме да ви ди мо ово чу до: јед ну ду шев ну сна гу? Пле ме ни ту 
и моћ ну? Чо вјеч ју и људ ску? До стој ну и по но си ту? Ка да ће, при ја те љи мо ји, ка да ће мла дост 
на ша да бу де мла да? – Ка да ће мо да љу би мо упр кос ста ре ња, да пје ва мо пје сме по ред за бра
не, да вје ру је мо ван цр ка ва, да бу де мо чи сти од ље по те сво је прав де, да бу де мо сви је тли од 
до бро те сво је мо ћи? Ка да ће мо би ти љу ди и му же ви, пра вед ни, по но си ти и сло бод ни? Ка да 
ће мо да за бо ра ви мо на сво ја те шка по ни же ња за во љу ве ће љу ба ви и бо ље исти не? Да по ми
сли мо не ки пот пу ни ји, ду бљи, убр за ни ји жи вот са во љом да све не ври јед но бу де за бо ра вље но? 
Ка да ће мо, при ја те љи мо ји, оста ри ти до тле да већ јед ном по ста не мо мла ди?
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Глу ми ца је шап та ла пи сцу на уво да јој уоп ште ни је ва жно што су јој оби ли стан, што 
над зи ру њи хов жи вот, што пи сац кри је не ку тај ну, нео спор но да би тре ба ло што ма ње 
тро ши ти сред ства за жи вот, за одр жа ње, за то, ка да се бу де вра тио, пред ло жи ла му је 
да жи ве у ис тој со би, да спа ва ју у кре ве ти ма нa спрат, да се хра не за јед но, а он да да 
че ка ју са мо уз не се ње; по све ће ност њих са мих оним чи ме се ба ве. 

За тим је мо ли ла пи сца да не од ла зи у би о скоп и гле да тај њен фран цу ски филм; 
глу ми чи но те ло, као фо то гра фи ја из со ци ја ли стич ког ре а ли зма – у ха љи ни ци са ма
шном – сто ји на спрам Па ри за, а иза ње се час ви ди Три јум фал на ка пи ја, Бо бур, за тим 
Ај фе ло ва ку ла, Ро тон да, све гле да о ци ма пре по зна тљи ви објек ти тог ве ли ког гра да, 
за тим ки ша ко ја мо же сву да да па да, па и у Ули ци Понт о Шанж, ку пи ти кар ту за ме
тро, пре ћи мост док ки ша по чи ње да пљу шти и си ћи у ме тро док пут ни ци пре бр зо про
ла зе, а она се би из гле да без на де жно, иако ки чер ска де вој ка чи ни јој се да пре жи вља ва 
гол го ту. 

„Уби ћу се јед ном у том тра же њу, а да не успем да на пра вим же ље ни филм“, ка же му. 
За тим му је го во ри ла ка ко је ње го во тра же ње спе ци фич но, на шта је он ми слио 

ако не бу де спо со бан да са чу ва књи гу, пре ве де је и пре да у на след ство... уни шти ће 
је. Пи сац је по ста вљао се би пи та ња и сам пру жао од го во ре, за тим је до да вао: ко ли ко 
год да пи ше ту књи гу, она оста је пра зна, ни ка да се не мо же на пи са ти до кра ја, има 
то ли ко лин ко ва да је то веч на књи га. Али, на рав но, не ма ни ка кве уте хе ни оправ да ња 
за про гон, иако је он још сма трао да га про го ни о ци са мо пре и спи ту ју и да збу ње ни 
још увек не зна ју шта се де ша ва. 

Већ је био крај сеп тем бра и шко ла у ко јој се за по слио пи сац ду го ни је има ла про
фе со ра, за то су ђа ци гу би ли ча со ве, па га је че ка ло раз о ча ре ње на њи хо вим ли ци ма, 
али пи сца је му чи ла соп стве на збу ње ност; у су прот но сти са сли ком учи о ни це са ђа
ци ма, ста ја ла је је се ња при ро да од мах иза про зо ра, и кон так ти са не по зна тим љу ди
ма, пре све га са сво јим ко ле га ма, да је убр зо уви део да ће му нај бо љи ви дик би ти 
кроз школ ске про зо ре на дво ри ште где су се са да уче ни ци игра ли са лоп том и до ви
ки ва ли се. На су прот деч јим над ви ки ва њи ма од је ки ва ли су гла со ви ко ле га ко ји су се 
од мах по тру ди ли да му обез бе де со бу за ста но ва ње; за те као га је ста рин ски на ме штај, 
ми рис наф та ли на, из ба че не пе ћи на нафту, за тим у дру гој ули ци, на ре ци, бри жљи ва 
га зда ри ца ко ја се осме ху је, го во ри да ће она све учи ни ти да бу де њен под ста нар, по
ка зу ју ћи дво ри ште где на пу ште ни сто је плуг, кан те за уље, а на уда ље ној огра ди су 
гра не ко је је не ка да по ки да ла олу ја и ни је ус пе ла да их од не се из дво ри шта. За сва ки 
слу чај ко ле га са мац му је по ну дио да спа ва код ње га док се не сна ђе, ма да је, по сле 
пр вог су сре та са њим, пи сац већ схва тио да ко ле гу сам ца ни ко од ме шта на не схвата 
озбиљ но, по што жи ви без по ро ди це, ипак му ни је сме та ла бри жност колеге, ко ји га 
је, по сле за вр шет ка на ста ве, по вео у ка фа ну ко ју је пре по ру чио као нај бо ље ме сто 
где се мо же се де ти, на во де ћи да ка фа на ра ди да но ноћ но, те љу ба зност осо бља, као 
и да се по сле по но ћи у њој оку пља свет из свих ка фа на, та ко да ће упо зна ти раз не 
љу де, и с об зи ром на то да је пи сац, већ у ње го вој про зи ви ди ка фан ске ли ко ве, да
ка ко, и оне ко ји ће би ти све до ци ње го вог књи жев ног те ста мен та. Пет ми ну та на кон 
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што су ушли у ка фа ну, са њи ма је се ло не ко ли ко стал них го сти ју ка фа не, за по де нув ши 
раз го вор. Ме ђу тим, пи сац је од лу чио да ћу ти и слу ша њи хо ву при чу, за кљу чив ши да 
је је дан од го сти ју ан ти ко му ни ста ко ји је ду го био у за тво ру, дру ги је па то ло шки тип; 
не пре ста но је го во рио о не жно сти пол ног ор га на же не, на су прот гру бо сти пол ног 
ор га на му шкар ца, тре ћи од њих је био ал ко хо ли чар; при дру жио им се по врат ник из 
за тво ра: То ма Ми тић Ца ке. Пи сац му је гле дао ли це. Имао је ожи љак на обра зу: уда рац 
ту пог пред ме та! Не! Опе ко ти на од уси ја ног ме та ла? Иако ни је био млад, ко са му је 
би ла пот пу но цр на. Ода вао је ути сак ши ро ко гру дог чо ве ка ко ји је од мах це ло дру
штво ну дио пи ћем, започињући раз го вор, ме ња ју ћи ат мос фе ру, те чим је са знао да 
је пи сац сти гао из Бе о гра да, пи тао га је за не ке умет ни ке ко је пи сац ни је по зна вао, 
па му је ре као да, нажа лост, за са да, не ма ју те му, ра до стан што ће мо ћи да се ди сам; 
ру ча ће у овој ка фа ни, за тим ће оти ћи да оби ђе око ли ну, по што се у бли зи ни на ла зи ла 
јед на по лу ра зру ше на цр ква и јед на рим ска ис ко пи на, ме сто ко је се на зи ва ло Ку ла – 
ве ро ват но гра нич но утвр ђе ње ко је је сру ше но – ни је ни же лео да вла да љу ди ма, је ди
но ако то не чи ни не ви дљи вим кон ци ма, али пи шчев са го вор ник ипак ни је од у ста јао, 
ре као је: 

„Ћу та ће мо па мет но!“ За тим је до дао: „Знаш ли шта ра дим? Ни су ми до зво ли ли да 
сни мим филм: све сце не ко је сам за ми слио из ве шћу ужи во. Оп ште пра ви ло ко је по зна
је уз не ке срећ не из у зет ке, је сте да мек сич ки глу мац ни ка да не ће ура ди ти на фил му 
оно што не би ура дио у жи во ту. За са да ску пљам ста ре фил мо ве. Сце не ко је ми се сви
ђа ју спа јам и пра вим но ви филм. Ка сни је ћу сни ми ти тон.“ 

Два дру га ра, То ма Ми тић Ца ке и Ми лан Ти мо ти је вић, учи ни ли су све да за сто го
ди шњи цу од пр вог филм ског за пи са сни ме филм. Те шко да је би ло до ступ но оно што 
су сни ма ли ка да су ушли у клуб ки не ма то гра фа. Мо гли су да сни ма ју ве ли ке рад не 
успе хе у из град њи со ци ја ли зма. Али они су из ба че ни из клу ба ки не ма то гра фа, иако 
је је дан од њих, друг Ми лан, био де те па лог бор ца умр лог по сле ра та од по сле ди ца 
ра ња ва ња. Ње гов де да је био пред рат ни шу стер. На пи та ње да ли се мо же шта ви ти 
људ ска ко жа, Ми лан је дао по твр дан од го вор. Чак је ре као да би ње го вог де ду си гур
но на те ра ли да шта ви си но вље ву ко жу са мо да су га не при ја те љи ухва ти ли. Ка ме ру 
су без до зво ле уне ли у про сто ри је ка фа не. Сни ми ли су ка ко на род на пе ва чи ца Ј. А. 
за ба вља го сте. Чак јој је и друг П. У. у груд њак угу ра вао нов ча ни цу, са ли ком рад ни ка 
и удар ни ка. 

То ма Ми тић Ца ке је по ти цао из гра ђан ске по ро ди це. У ста ну ње го вог де де, адво
ка та, ко ји је обе шен по чет ком ра та, на ла зи ло се низ књи га из до ма ће књи жев но сти, 
из да ња СКЗа, као и књи ге из књи жни це Цви ја но ви ћа, те и књи ге на ру ском ко је је 
адво кат ку по вао од ру ских из бе гли ца, ко је су на ста вља ле пут ка Тур ској; по след ње 
што су ус пут оста вља ли би ле су њи хо ве књи ге. У би бли о те ци се на ла зи ла и јед на 
књи га о фил му. 

Због по се до ва ња ру ских књи га адво ка то ва ћер ка, у вре ме ре зо лу ци је ИБа, је два 
је ус пе ла да се спа се. Њен ратни друг ју је при ја вио. Ипак је би ла по ште ђе на. Ислед
ник је био ра зу ман чо век, с об зи ром да је би ла бла го сло ве на, у оче ки ва њу при но ве. 
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Је ди но је мо ра ла да се по ву че из до та да шње слу жбе у ми ни стар ству. Сле де ћих не
ко ли ко го ди на про ве ла је подижући де те.

У ку ћи су јој оста ле пар ти ту ре. Као де вој чи ца успе шно је из во ди ла ком по зи ци је 
Бе то ве на, Шу бер та и Ли ста. Чак је одр жа ла је дан кон церт у хо лу гим на зи је. Сва ке го ди
не су на Дан ује ди ње ња нај у спе шни ја де ца по ка зи ва ла сво ја уме ћа. Ма ла пи ја нист
ки ња је пре ко ра ме на угле да ла осмех про фе со ри це му зи ке, ко ја је би ла за о ку пље на 
– мотрила је на свог си на, али је де вој чи ци у се ћа њу оста ла ње на по ви је на гла ва, 
тап ша ње, све тла ко са чи ји увој ци па да ју по ха љи ни, а из над све га бла ги, ма да уз др
жан, осмех. Го спо ђа про фе со ри ца је рет ко сво је уче ни ке на гра ђи ва ла осме хом и 
апла у зом. Пи ја ни но, по клон од де де, од у зе ла им је Не ди ће ва спе ци јал на ми ли ци ја у 
вре ме пре тре са, по чет ком ра та, и по кло ни ла не мач кој ко ман ди. 

Ка да је пи сац по ку ша вао да са зна не што ви ше о дво ји ци дру га ра, би ло је ки шно 
је се ње вре ме. Пео се уз бр до по ве тру и ки ши. Би ло је не мо гућ е бо ље са гле да ти ку ће 
ко је су дво ји ца дру га ра сни ми ли по пљу ску, но се ћи ка ме ру у по ље. По тој не по го ди 
му зи ци ра ли су фру ла ши. Ве ро ват но су би ли пла ће ни, или су се упла ши ли. 

Ми лан је ка ме ром сни мио сво ју ку ћу. Ба шту. Не ке стар це ка ко се кре ћу дво ри штем. 
За филм је би ло не ва жно да ли су ли ко ви из фил ма Ми ла но ви пре ци. 

Два дру га ра су са ња ли сто го ди шњи цу фил ма. Са мо пр вих сто го ди на фил ма има
ће сми сла, ка сни је ће исто ри ја би ти ђу бри ште из ког ће се у вре ме про сла ва ва ди ти 
по ко ја ро ла. (Ка ко ли је тек са пи са ним тек стом?) 



ТИ. Дру го ли це. Онај ко ме се обра ћаш, стра ни део те бе. Бли зак 
са свим. Онај ко ји же лиш да по ста неш. 

Уда рио је ал ком у вра та са сто ти ну стра хо ва, бо је ћи се да не 
по гре ши и не по ка же не у људ ност. 

Чуо се дру га ров глас из ку ће: 
Ко ку ца?! 
Од го во рио је: 
Ти, онај ко ји ср ца осва ја! 
Сад, по што си ти ја, уђи! Јер ов де за дво ји цу
не ма ме ста, а за ме не има.
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Не мој са мо, Ми ла не Ти мо ти је ви ћу, ре ћи да ни си крив за уби ство пи сца. Не знам ка
ко је мо гао да ти по ве ру је и до ђе пра во у ру ке чо ве ку ко ји је же лео да га уни шти. Уби ство 
не би тре ба ло да за ми шљам ис цр пљу ју ћи све мо де ле уби ја ња у исто риј ском и по сти
сто риј ском раз до бљу; ваљ да је за вр ше на упо тре ба ма ље ва, но же ва, пи што ља и са да 
се при бе га ва пер фид ни јим на чи ни ма уби ја ња, мо жда одузимањем ки се о ни ка или не
ста нак љу ди без тра га. Уза луд ну диш не ка кву схо ли ју као нај зна чај ни ју за ту ма че ње 
пи шче вог не стан ка јер схо ли је дав но не мо гу пру жи ти об ја шње ње за што по сто је, а ка мо
ли да мо гу да ти од го вор на не стан ак умет ни ка. Све стан да об ја шње ња за ста ре ва ју, 
ка жеш да је нај ме ро дав ни је са оп ште ње по ли ци је да су на оба ли Ду на ва про на ђе ни 
оде ло Ива на Пал мо ти ћа, лич на до ку мен та, ча мац, као и ма те ри јал са сни ма ња фил ма, 
али се за њим и да ље тра га. Чак је и ча мац остао укот вљен у пли ћа ку; љу љу шкао се на 
та ла си ћи ма ко ји су по вре ме но уда ра ли у оба лу. У чам цу се ни је на ла зио при бор за пе
ца ње, ка ко је нај пре би ло са оп ште но, же ле ћи да пи сца по и сто ве те са за луд ним чо ве
ком, ко ји је, ето, по шао у ри бо лов и пре ко огра де чам ца пао у во ду, већ не ко ли ко књи га 
о че му је по све до чи ла же на ко ја је пр ва от кри ла ча мац, али на сло ве књи га не са оп шта
ва по ли ци ја ми сле ћи да ће ин дек си ра ју ћи лек ти ру пи сца при ка за ти га као чо ве ка ко ји 
је био ва жан за на шу кул ту ру, и ко ји је на дну чам ца др жао свој ру ко пис ко ји је не стао; 
мо жда је ње гов ро ман но сио на слов „Књи  га на ко жи ис пи са на“. Жи вот се мо же, мо жда, 
та ко и за вр ши ти; не стао пи сац, не ста ла та књи га, о ко јој на га ђа ју ме ди ји (ме ди ји су 
на га ђа ли о мно гим књи га ма), не стао пре вод, али ли те ра ту ра би тре ба ло да пру жи 
ви ше. Ка ква ор га ни за ци ја ко ја се бо ри за ис пу ња ва ње про ро чан ста ва! Њу је осно вао ДБ 
да би про дро у тај на дру штва. Ка мер ман ко ји сни ма окол на бр да схва та да је сни мак 
до ку мент, за то се окре ће, хва та оба лу Ду на ва, ча мац у ком се, на рав но, не на ла зи пи сац, 
и хва та не ко дру го вре ме, вре ме без пи сца. Чак је и ча мац, ка да га зу ми ра ка ме ра, пра зан, 
са мо се ви де да ска за се де ње и дно чам ца; не ма књи га у ње му ни ти ша ре не чер ге ко ја је 
пре кри ва ла да ску за се де ње. 

„Мо рају“, ка же сни ма тељ, „да зна ју и по том ци шта је ви де ло на ше око, да зна ју 
ме сто ода кле смо гле да ли не ста нак пи сца, где је не ка да ка ран тин био, а ода кле су из
ве шта ји сла ти као пе сме. То ли ко ве ко ва чо век се на сла њао са мо на за пи са но; ни зву ка, 
ни фил ма.“ 

У ми ли циј ски ауто пла ве бо је ула зе го спо да ко ман дир ми ли ци је и адво кат, и не би 
се зна ло да су то љу ди из но мен кла ту ре да ко ман дир ни је у уни фор ми а адво кат еле
гант но оде вен, са ак тента шном. Ауто сто ји ис пред же ле знич ке ста ни це, чи ја је згра да 
жу те бо је, ко зна ка да окре че на, ка ква је ве ћи на же ле знич ких ста ни ца, да нас у Ср би ји, 
па чак и глав на ста ни ца у Бе о гра ду, а са њи ма је јед на не по зна та го спо ђи ца: у цр ним 
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ча ра па ма, крат кој сук њи, са ма лом тор би цом ко ју др жи у ру ци. Адво кат јој усту па 
ме сто, и док го спо ђи ца се да по ви ја ју јој се но ге, па зи да их што ма ње раз мак не, али ипак 
јед на но га јој сто ји на тро то а ру док дру гу угу ра ва у ауто мо бил. С дру ге стра не јед на 
ста ри ја же на, ко ја је пра ти ла по ли циј ски ауто па жљи во се за гле да ла у за кр пу на гру бој 
но га ви ци јед ног чо ве ка, на ко јој су де ли мич но по ки да ни кон ци, па му се на зи ра ла из мр
ша ве ла бу ти на, али бу љи у ми ли циј ски ауто и но ге ове го спо ђи це. 

„Да се окр пиш! Сра мо та!“, го во ри ла му је ста ри ја же на. „Не мој са мо у же не да бу љиш.“ 
Чо век, из не на да за гле дан у за кр пу на но га ви ци, пре ме штао је но ге, пре дах нуо је, па 

је ша шо љио ту кр пу што је лан да ра ла на по ве тар цу, по ку ша ва ју ћи да го ло ме сто 
пре кри је ша ком. Ли чио је на пи шче вог ју на ка. 

На рав но да не ми слим, Ми ла не Ти мо ти је ви ћу, да о те би при чам То ми Ми ти ћу Ца
ке ту, ина че би се ва ши од но си по гор ша ли, ни ти же лим да ко мен та ри шем ми шље ње 
уче сни ка у пре пи сци, ни ти пи сма од го не та ју исто ри јат пи са ног, чак и сам не знам шта 
би То ма ура дио ка да би са знао да си ти крив за пи шчев не ста нак.

Без об зи ра што ти се по је ди ни од но си Ива на Пал мо ти ћа са пси хо ло ги чар ком ни су 
сви ђа ли, и по ми сао на њу по ку ша ваш да од стра ниш из сво јих ми сли, ипак си же лео да 
бу деш са њом, и по пут мно гих за тво ре них и по ту ље них не та лен то ва них осо ба че као 
си тре ну так ка да ће ти се ука за ти шан са ко ја мо же да бу де рат или смрт. А да ли се 
мо же по ве ро ва ти у тво ју при чу да пи сац већ оби ла зи би бли о те ке у ко ји ма се на ла зе 
ен ци кло пе диј ски по да ци пи шу ћи свој ро ман, те час на и ла зиш на ње го ве тра го ве у Ни
ни ви, Из ми ру, Је ру са ли му, а час у За гре бу, Ду бров ни ку, Мин хе ну? Или да је по бе гао у Хи
лан дар, где је на ста вио да ра ди у ма на стир ској би бли о те ци...? 

Пре не го што си од лу чио да на пу стиш Бе о град, да ого лиш сво ју ве ли ку љу бав, глу
ми цу, и да оста виш пи сца у ње го вој оп сед ну то сти (па ра но и чар је нај ве ћи вер ник, у 
пред ме ту ње го ве уобра зи ље), ко ле га из екс пе ди ци је ти ка же: „У Алек син цу чо век не мо
же жи ве ти ако ту ни је ро ђен.“ 

Екс пе ди ци јом сте на зи ва ли гру пу из Ми ни стар ства Ср би је, ко ју су са чи ња ва ли рад
ни ци ра зних ин сти ту та, за ду же ни да и алек си нач ку област пре кри ју ар хе о ло шки, 
при род нона уч но, ге о граф ски, а и је зич ки. Би ло је лин гви ста, мла дих ис тра жи ва ча, 
ко ји ма си при па дао и ти – тре ба ло је да из у чи те је зик: ди ја лек те и гра ма ти ку у сли ву 
Ју жне Мо ра ве – а је ди но си ти био ро ђен у том гра ду чи ји је зик је тре ба ло из у чи ти, 
што ти је да ва ло мо гућ ност да сам ство риш јед ну књи гу, као да за ви чај по сто ји са мо 
због ли те ра ту ре, и да му се за то вра ћаш. 

За ви чај ни љу ди свој је зик зна ју од ро ђе ња, и по зна ју му кодове, насупрот сте ре о ти
пи ма, ка да је до вољ но да чо век из го во ри пр ву ре че ни цу и већ сва ки ме шта нин зна шта 
се же ли ре ћи (да се зна ју нај те же увре де ко је се упу ћу ју љу ди ма), они ко ји до ла зе са стра не 
нај че шће не зна ју си стем вред но сти и стра да ју, па стога, ви ше од по ло ви не уби је них 
љу ди чине до шља ци; ваљ да је и пи сац био тај не при ла го дљи ви чо век.

Па ко вао си ства ри – тро је пан та ло на, јак ну, џем пер, чет ки цу за зу бе, ко шу ље и 
тре нер ке – по вре ме но ба ца ју ћи по глед на со бу... за го ли цан при зо ром... на ка у чу је, об на
же на до сто ма ка, ле жа ла тво ја де вој ка, глу ми ца, ра ши рив ши бу ти не, са ви в ши но ге у 
ко ле ни ма, при гу шу ју ћи дах, го во ре ћи да је ро ђе на на ду бро вач кој ри ви, да ле ко од овог 
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кра ја, да је још као де вој чи ца са ња ла о ду бро вач ким мор на ри ма и ри ба ри ма, о пло вид
ба ма пре ко Сре до зе мља, за то и зна да ће до жи вот но оста ти вер на тим сво јим де ч јим, 
не ви ним жуд ња ма. На прег ну то је иш че ки ва ла од го вор. По што ни си на ме ра вао да јој 
се обра тиш, гле дао си ње не усне и осе ћао ми рис ко ји се за вла чио у по ре... она про шла, 
и ова са да шња же на, ни су ли то исте же не, из ме ђу ко јих се из вла че го ди не ко је су про
шле са ме, на овој ман сар ди? Ви диш их ви ше на свом ли цу не го на ње ном ме ђу нож ју. 
По што ни си слу шао ње ну при чу, пру жи ла ти је јед ну ма ло на го ре лу књи гу, та ко да 
мо жеш и да ље да се по све тиш сво јим књи га ма и свом за ви ча ју, да не гле да те кроз исте 
Ре не Ма гри то ве про зо ре, тако да се твој жи вот ни ка да не ће удо сто ји ти не ким ви шим 
ци љем, ре ци мо да ћеш би ти спре ман да жр тву јеш са мог се бе пре тва ра ју ћи се у ка ри
ка ту ру. Ле гла је ре зиг ни ра нија ре кав ши са мо да уга сиш све тло, да пот пу но раз о ча ра на 
на ме ра ва да те на пу сти, на по кон, зар ни си ви део да у ход ни ку сто је ње не спа ко ва не 
ства ри, али на рав но да не же ли уте ху ни но вом уло гом на фил му ко ју је ско ро до би ла, 
и да ће је она од ве сти у Па риз. Да кле, док си ти већ знао да се по сле ње ног од ла ска не ко 
вре ме не ћеш вра ћа ти у Бе о град (иако ће се тво је ко ле ге, по сле при ку пља ња ма те ри ја ла, 
за тво ри ти у сво је ка би не те, на ста вља ју ћи са раш чла ња ва њем гра ма тич ких фор ми, 
и ана ли зом је зич ке кар те; да још је дан део зе мље при до да те ве ли ком ди ја лек то ло шком 
атла су), тво ја де вој ка ће се уме сто у Вел со вом Бе чу шврћ ка ти у Три фо о вом Па ри зу... 
Рет ко си оби ла зио мај ку, прав да ју ћи се за у зе то шћу, све до овог тре нут ка ка да те на
пу шта де вој ка, а те би је по но во по треб на за ви чај на то пли на.12

Ако по ђе те од Бе о гра да ка Ни шу, ис пра ће ни при ја те љи ма ко ји ће пред со бом др жа
ти же ле знич ку кар ту, тра жи ти на зна че но ме сто, и та кво пу то ва ње сма тра ти за 
од ла зак у не до ђи ју... ка да вас бу ду већ сме сти ли у ку пе, по здра вља ли, ма ха ли вам, и 
ка да бу де те оста ви ли сво је ства ри, спу сти ли про зор и још за тре ну так ви де ли сат 
и от прав ни ка во зо ва ко ји по ди же па лић, још јед ном од мах не те оним ко ји оста ју, се
шће те на ме сто да са че ка те кон дук те ра. Он ду го не до ла зи док воз про ла зи по ред 
на се ља, ула зи у ту не ле, пре ла зи ско ро по ло ви ну пу та; ком по зи ци ја сва ко днев но са о
бра ћа, из ме ђу Бе о гра да и Ско пља, Со лу на и Ати не или Бе о гра да, Со фи је, Ис тан бу ла и 
Ан ка ре, пру гом по ред Мо ра ве, ко ја се че сто ука зу је по ред са мог про зо ра или се уда ља ва 
па се у да љи ни ви де вр ба ци, ма гла, по вр ши на во де, и ка да се по ја ви кон дук тер, отва
ра ју ћи вра та ку пеа, из го ва ра ју ћи ре че ни це ко је из го ва ра ју кон дук те ри ши ром све та, 
са мо на ра зним је зи ци ма, упи та ћете га: 

„Ка ко ћу сти ћи до Жит ков ца?“ 
Он ће ре ћи: „Си ђи те у Алек си нац.“ 
„А он да?“ 
„Он да ни шта“, ре ћи ће кон дук тер. „На ла зи те се у Жит ков цу.“ 

12 Ли те ра ту ра не ће про ме ни ти ствар ност, али ће ство ри ти сво ју ствар ност ко ја надживља
ва све ствар но сти, чи не ћи има ги на ци ју пи са ма ре а ли змом. Бит но се ни шта не ће про ме ни ти 
ако се пи та мо да ли се рад ња до га ђа у про шло сти или бу дућ но сти, али пи сац ни је знао да све 
же не није довољно ди ра ти, иако то оне же ле.
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Би ће те за чу ђе ни пут ник ко ји ће пет на ест ми ну та тра жи ти об ја шње ње. Кон дук
тер ће ис ко ри сти ти при ли ку да се удва ра же ни. У про тив ном ће од бру си ти. 

„Жит ко вач ка же ле знич ка ста ни ца зо ве се Алек си нац.“ 
И, ето, по сле че ти ри са та пу то ва ња од пре сто ног гра да, по што сте по је ли сен двич, 

за тим на ран џу, и на кра ју по пи ли ка фу ко ју вам је по ну дио ко но бар, сти гли сте у Жит
ко вац, чи ја се же ле знич ка ста ни ца зо ве Алек си нац,

 
што ће вам по твр ди ти и нат пис на 

про че љу же ле знич ке ста ни це, ко ји се, на рав но, ни је ме њао од на стан ка ста ни це, и ње не 
из град ње, по од ред ба ма чу ве ног Беч ког кон гре са, да Ср би13 има ју обавезу из гра ди ти пру гу 
рав ним По мо ра вљем, све до гра ни це с Тур ском, а за ко ју су се на да ли да ће је по ме ра ти ка 
ју гу, ка тур ским пре сто ним гра до ви ма Је дре ну и Ца ри гра ду. Сва ком по се ти о цу, од зи да ња 
же ле знич ке ста ни це, па до ово га да на, би ће на услу зи и ста нич на ка фа на, ко ја се на ла зи 
до глав не згра де, и у чи јој ба шти – бар ка ко све до чи пред рат на сли ка – се де го сти у 
ше ши ри ма. Иако сте ви за луд ни, или ако не жу ри те, или мо жда че ка те воз, мо ћи ће те 
да се у тој ба шти од мо ри те и окре пи те ка квим пи ћем. Ако сте у жур би, којим случајем, 
до Алек син ца мо ра те да пу ту је те так си јем (бар у овим при ли ка ма ка да је не ста ло 
фи ја ке ра, ка да се име на фи ја ке ри ста, Ђо ше, Све те Лој чи ног, Бу де Ко ван џи је, из го ва ра ју 
по пут име на хе ро ја, с ди вље њем, се том и са зна њем ка ко вре ме про ла зи, и да фи ја ке ра 
и фи ја ке ри ста ви ше ни ка да не ће би ти, јер са да не ма ви ше ни ко ња), ко ји вас во зи рав
ним По мо ра вљем, с оне стра не Мо ра ве. Так си про ла зи ме стом, за тим из ла зи, и кре ће 
рав ним По мо ра вљем, да би вас то ком во жње так си ста оба ве зно упи тао о пу то ва њу, 
о то ме за што сте у Алек син цу; при ча ју ћи ка кву зго ду, и раз го ва ра ју ћи са так си стом и 
пут ни ци ма о по слу, о не кој ка та стро фи, о то ме ка ко се жи ви у овом ме сту, сти гли 
бисте до хо те ла, ко ји се на ла зи на са мој оба ли ре ке, и чи ја се згра да још из да љи не ви ди 
ка ко из ви ре из ши бља и зе ле ни ла. Из ба цу ју ћи ва ше ства ри, на сме ја ни так си ста, мо жда 
по дру гљи во, мо жда ци нич но, ми сле ћи... баш ка да од ово ли ког све та не ма те где да бо
ра ви те, не го сте до шли та мо где он мо ра чи та вог жи во та да жи ви, ре ћи ће: 

„Е па, ле по се про ве ди те!“ 
Чла но ви еки па, ко ји су већ дав но на те ре ну, се де ли су на хо тел ској те ра си ко ја се 

на ла зи ла на са мој оба ли ре ке: ужи ва ли су у по по днев ном ми ру, пу ше ћи и ти хо го во ре ћи 
о ри бо ло ву. Не ко ли ко ге о ло га – стра сни ри бо лов ци – ис под са ме хо тел ске те ра се пе
ца ли су ри бу, га зе ћи до обли жњег спру да и слу ша ју ћи до ба ци ва ње умор них ко ле га, ко ји 
се ни су од лу чи ли, ни ти да оду на по по днев но спа ва ње, ни ти да им се при дру же. Ле но 
су по ди за ли ру ке при ми чу ћи, ша ке усти ма – из ме ђу пр сти ју се ди ми ла стег ну та ци га
ре та – чак ни су ни по ди за ли ру ку у знак по здра ва, са мо су од ма ху ју ћи гла ва ма же ле ли 
да ка жу: још не зна мо шта нас че ка! Ви, но во при до шли, ни сте од мах же ле ли да са зна

13 Зар баш мо ра ово ме сто? Илу зи ја ствар но сти? Хи ме ре! Ла мент! Зна че ње род ног кра ја? 
Или да на ве де мо име би ло ког ме ста? Ра ди се о је зи ку ко ји се вра ћа мај ци и зна че њу ко је је у 
за ви ча ју да то од де тињ ства, и не тре ба га ту ма чи ти. За што на ра тор ни је от пу то вао у не ки град? 
Па риз! Њу јорк! Ли са бон! (кон текст). Овај град ви ше ни је био мој и са мо го во рим о по врат ку... 
ве че на ле же на ку ће, звук вре ве се ши ри од глав не ули це ка пољима. За ви чај је ме сто где су 
из гра ђе не ло кал не вред но сти; ло кал ни си стем ко му ни ци ра ња. 
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те ка ква вас из не на ђе ња че ка ју, ни ти сте же ле ли да оби ђе те ста ре цр кве, и је дан 
ма на стир ко ји у вре ме про сла ва осве тља ва исто ри ју, го во ри о на шим пре ци ма, а ти ме 
као да на ма го во ри о под ви жни ци ма што су ус пе ли да нам спа су ма на стир, још и о рат
ниц има, ко чи ја ши ма, ба што ва ни ма, хај ду ци ма, ко ји су та ко ђе за слу жни што још мо
же мо да се ди ви мо гра ђе ви на ма ко је су нам пре ци оста ви ли, већ сте не мо ву кли тор бе 
тра же ћи ме ста где би сте мо гли да их спу сти те, жељ ни да се уву че те у хо тел ске со бе, 
рас про стре те ства ри, он да се ле но до ву че те до те ра се, по ру чи те пи ће. Од мах осе
ћа те да на оба ли ре ке вре ме дру га чи је про ла зи – мо жда и ни је ме ре но кре та њем ка
заљ ке на са ту, мо жда је по хра ње но за јед но са пред ме ти ма, ко ји су још за о ста ли од 
из град ње хо те ла, и спу ште ни у по друм за јед но са при бо ри ма за пе ца ње ко је до но се 
еки пе ис тра жи ва ча. 

Ка жеш да је на ме штај исти као не ка да док си про во дио ве че ри у ве ли кој са ли, у 
дру га чи јим окол но сти ма, тек што је овај хо тел отво рен и као што се дичи свиме што 
је но во, ди чи ли су се њи ме по ли ти ча ри. Ње го ва те ра са, ха ла за ру ча ва ње, со бе за спа
ва ње, а по себ но огро ман пар кинг са ви со ким др ве ћем, где су се ис кљу чи во пар ки ра ли 
стра ни ту ри сти, са нај но ви јим моделима ауто мо би ли ма, са да под се ћа на да му чи ја је 
ле по та дав но зга сну ла, али не на пу то ва њи ма, љу ба ви ма, у ду гим се дељ ка ма, за во ђе
њи ма мла дих, већ на ње ном ли цу: и би ло шта да је ра ди ла ли це би јој уве ну ло; на ме штај 
је са да офу цан, ду го трај на упо тре ба по себ но се од ра зи ла на сто ли ца ма – на њи ма, на 
мно гим ме сти ма, по це пан је штоф, ви ди се из ву чен сун ђер. На тим сто ли ца ма се де 
они исти љу ди ко је си оста вио не ка да, чи је при че мо жеш на зва ти ствар ност, и за 
ко је се на даш да ће ући у тво ју књи гу, са мо што са да има ју ви ше се дих вла си, ве штач
ке зу бе и на о ча ре. То су ди рек то ри ма лих фир ми са отво ре ним ра чу ни ма у овом хо те
лу. Да би из бе гао су срет са њи ма, спу шташ тор бу по ред сте пе ни шта ко је во ди ка 
ба шти, ка ју ћи се што ни си остао на же ле знич кој ста ни ци, већ си до пу стио да те 
ко ле га на го во ри да по под не, ипак, од се ди те за јед но и да му по мог неш око сме шта ја. 
Још по гле даш про зо ре чи ја су кри ла ши ро ко отво ре на, и где се на фу те ри ма ви ди ис
пу ца ла фар ба, ме ђу тим, ста кла се и по сле то ли ко вре ме на и да ље по на ша ју као огле
да ла та ко да у њи ма ви диш над во жњак, уда ље но бр до чи је се зе ле ни ло сва ке го ди не 
об на вља, и у про зо ру се не ви ди да је шу ма за пу ште на, са мо оно што је људ ском ру ком 
до дир ну то про жи ма и са мо вре ме, и вр ло бр зо под се ћа на дран гу ли је ни ком по треб не. 
Чим си за стао ис пред сте пе ни шта, ко ле га ка же: 

„Не дво у ми се са да ка да си до шао дов де.“ 
Хва та ју ћи те за ру ку, про сто те по ди же да би за ко ра чио на пр ви сте пе ник. Ка да 

ти се гла ва на ђе у рав ни по да огром не хо тел ске те ра се, угле даш но ге под ву че не ис под 
сто ла, а по том и но ге не ке же не, ко ја их је баш та да по кре та ла от кри ва ју ћи бу ти не. 
За ко ра чив ши на ви ши сте пе ник, чуо си глас стран ки ње ко ја је го во ри ла не мач ки, и на 
пр ви по глед мо жеш да по сум њаш да се ниси на шао у не ком гра ду Ср би је у ко ме још не 
знаш шта да оче ку јеш, већ у не ком уда ље ном ме сту, где од је ку ју та ко пра вил но из го
во ре ни су гла сни ци не мач ког је зи ка да уве че мо жеш у њи хо вом по зо ри шту оче ки ва ти 
ка кву пред ста ву Брех та. Ра до вао си се што ће се тво је ко ле ге сва ке ве че ри осе ћа ти 
као да се на ла зе на ле то ва њу, где се ви ди не ко ли ко па ра лел них вре ме на, по пут на сла га 
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зе мље у ар хе о ло шком на ла зи шту, где јед не по ред дру гих сто је рим ске ци гле, као ра но
хри шћан ска ба зи ли ка. Го вор стра на ца да ва ће по се бан при звук љу ди ма ко ји се ба ве 
ис тра жи ва њем ди ја ле ка та, иако стран ци – бар ко ли ко си их при слу шки вао – увек го
во ре ка ко су им се ис пла ти ла пу то ва ња (за раз ли ку од те бе ко ји би раш оно што по
сто ји, пи сац, ипак, про на ла зи ли те рар но у ствар но сти или у сну); већ за јед ним сто лом 
чу јеш пољ ски, за тим че шки или сло вач ки је зик, осе ћаш да од би ја ју твој до жи вљај не
ка да уса мље ног ме ста, за то ко ле ги по ка зу јеш сто за ко јим си не ка да се део и кру шку 
ко ја је нат кри ла те ра су. 

„По гле дај, пло до ви су већ ве ли ки“, ка жеш му. 
Ко ле га го во ри да је на те ра си хла до ви на це лог да на, пред ве че до ла зи све жи на са 

ре ке. Узи ма во дич на ком су озна че на ва жна ме ста на те ри то ри ји оп шти не ко ја би 
тре ба ло по се ти ти, и где би мо гле да се ви де зна ме ни то сти, по пут ме ста по ги би је 
не ких ју на ка, за ду жби не де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, цр кву у ко јој су се при че сти ли 
син ђе ли ћеви Ре сав ци пре од луч ног бо ја са Тур ци ма у ко ме ће, са мо то ком јед ног да на, 
из ги ну ти сви до јед ног. Ко ле га ка же да већ зна да би мо гао уве че, ипак, да га по тра жиш 
на тој те ра си: си гур но не ће до ћи до тво је ку ће, да те по се ти, по што је сит и сво је 
ку ће и по се та сво јим ро ди те љи ма. Сва ка по се та ро ди тељ ском до му под се ти га на 
не што дав но окон ча но... ни шта ви ше од по ла га ња цве ћа на гро бо ви ма, до ро ман тич
ног по и ма ња не ка да шњег жи во та ме ђу се стра ма, бра ћом, пре ци ма; жи вост ко ја је 
га ран то ва ла оп ста нак, да би са да оста ла са мо име на, и из го ва ра ју ћи име на љу ди из 
свог де тињ ства, чи ни му се да из го ва ра име на гра до ва ко ји су по ру ше ни у про шло сти 
и чи ју сла ву раз но се из бе гли це по дру мо ви ма чу ва ју ћи име на по пут све ти ња; ако књи ге 
мо гу би ти ко пи је, је зик тек рет ко са др жи по ко ју прареч. Док при чаш о оби ча ји ма на
во де ћи име на пла ни на, ру ком по ка зу ју ћи об рон ке Ја стреп ца, а за тим по бр ђа уз са му 
ре ку, при кљу чу је вам се твој по зна ник, ко ји се здра ви с то бом. Од мах се укљу чу је у раз
го вор, из го ва ра ју ћи име на ме ста ко ја се пру жа ју оба лом Мо ра ве, да би твој пу то каз 
за ме нио уцр та ва њем ду бљег и зна чај ни јег – соп стве но ви ђе ње жи во та – да би сте, већ 
по сле пр ве ра ки је, по че ли рас пра ву о Ла ти ни ма и њи хо вом је зи ку: ов де са мо још ме ста 
но се ла тин ска име на и по не где љу ди но се при че о бла гу ца ре ва, по пут Кон стан ти на, 
ње го ве же не Те о до ре, ко је је от ко па но и ко је се мо же ви де ти у му зе ји ма Ср би је, а оста
ли су пра зни гро бо ви мно гих Ри мља на ко је су ме шта ни от кри ли. По зна ник по ку ша ва 
да по ву че гра ни це на кар ти ко ју ко ле га др жи у ру ци, по ка зу ју ћи где би се мо гла на ла зи ти 
про вин ци ја Dacia Ripensis, за тим Argentares, Auriliana, Гам зи град, Ро му ли ја на где је ро ђен 
цар Га ле ри је, ко ји је по сво јој мај ци Ро му ли дао име гра ду, и док ко ле га рас про сти ре ма пу, 
по зна ник пре ла зи на при чу о же на ма: по ка зу је се као зна лац же на! По чи ње при чу о сво
јим се стра ма: тр чи и отва ра вра та оче ве ку ће, скри ва се у со ба ма. Ње го ва ку ћа је на 
уз ви ше њу, та ко да се у ка сну је сен и ра но про ле ће ви ди до ли на. Не де љом по дво ри шту 
тр че ње го ве се стре у бе лим ха љи на ма, од зва ња њи хов смех, ра дост им се ви ди на ли
ци ма; ни ка да их ни је во лео по што је мај ка – по соп стве ном при зна њу – хте ла да га 
по ба ци: 

„И бо ље да сам то ура ди ла“, ре кла је. 
„Ти ме не во лиш, мај ко?“, пи тао сам је. 
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„Не во лим те“, ви ка ла је она. „Же ле ла сам да те про би ју вре те ном.“ 
За услу гу су јој тра жи ли ов цу. Би ло је рат но вре ме, ни је се има ло... ави о ни ко ји су 

би ли за ду же ни за уни шта ва ње не мач ких гра до ва или бом бар до ва ње оку пи ра них те
ри то ри ја, нај че шће у Ру му ни ји, по го ђе ни, бе жа ли су ба ца ју ћи бом бе, или су ову ре ги ју 
бом бар до ва ли уби ја ју ћи ци ви ле, ру ше ћи гра до ве, све ми сле ћи да су под њи ма не при ја
те љи, и у та квим окол но сти ма ми сли ло се са мо ка ко чо век да пре жи ви. 

„Па, за што ни си да ла ов цу“, ви као сам, а она ми је од го ва ра ла, „ни сам је има ла.“ 
И та ко је твој по зна ник до шао на свет, го во ре ћи да ње го ву при чу за пи шем, или да 

сни мим ка ко го во ри, јер оно што не бу де ушло у пи шче ве књи ге те шко да ће оста ти 
као све до че ње а још ма ње као до ку мент вре ме на ка да се он ро дио. Бе жао би од ку ће и 
вра ћао се вр ло рет ко, опи су ју ћи бро до ве ко ји по ла зе из лу ка Ја дран ског мо ра, Ри је ке, 
Спли та или Ба ра, и пло ве Сре до зе мљем, да би упло вља ва ли у гра до ве, по пут Пи ре ја, 
Лон до на или Шан га ја и Син га пу ра, а он би ме се ци ма гле дао са мо мо ре, пла ву бо ју во де и 
не ба, сви та ње не где на еква то ру или смр ка ва ње на оба ла ма Нор ве шке, та мо где жи ве 
Ла пон ци. Читава јед на књи га би ла би по треб на да би на бро јао име на гра до ва ко је је 
по се тио, ре ка ко ји ма је пло вио, мо ра и оке а на ко ји ма је бро дио, да би се ко нач но пот пу но 
вра тио у за ви чај, тек са да као пен зи о нер, мор нар, са стра ном пен зи јом. По сто је лу ке 
ко јих не ма на ма па ма, ко је ни ка да не ће би ти на њи ма уцр та не, као што и по сто је 
лу па на ри је ко јих не ма упи са них у град ске во ди че, та ко ђе по сто је и не ви дљи ве кур ве ко је 
по зна ју са мо мор на ри. У лу ка ма Се вер ног мо ра та кву же ну опи су је Киш у јед ној при чи 
на во де ћи име на цве то ва ко ји су спу ште ни на њен сан дук и у гроб; ис цр пљу је це лу бо та
ни ку ре ђа ју ћи име на цве то ва ко ји су по ки да ни у ба шта ма при ли ком са хра не, на во де
ћи да би се мо гли се ти ти по чет не сце не Ша бро ло вог фил ма „Мир ни да ни на Кли ши ју“, 
из го ва ра ју ћи име фил ма и на фран цу ском, „Jo urs tran qu il les à Clichy“, ка да се про сти тут
ке сла ве, и да су хе ро и не то. Ипак му је припао задатак да чу ва мај ку – се стре не ће ни 
да чу ју за њу! Ка да ка же мај ци да је са мо слу ча јем до шао на свет, она му од го ва ра да се 
њен син не раз у ме у жи вот. Бо ље је би ло да је жи вео ов де и оста вио по род. 

Пре ста јеш да слу шаш при чу о по зна ни ко вом бек ству од ку ће, чак пре ко гра ни це, јер 
си не ко ли ко пу та слу шао исту при чу – све до ње го ве по вре де гла ве на не ком бро ду, где 
је ду го ле жао у ко ми, па по што се осве стио, ви део је по греб на ко ла из свог род ног кра ја, 
ко ја су ву кла два оста ре ла ко ња, ко ја су топ та ла, за тим њи шта ла, оки ће на цве ћем, 
та ко да је био све стан да је жив, по го то ву ка да је чуо гла со ве сво јих са дру га ра на фран
цу ском, ко ји су му по ми ња ли не ке же не из азиј ских бор де ла са мо да би га охра бри ли; 
из но ва су ти мор на ри са мо на го ве шта ва ли да се ње го ва по мор ска ка ри је ра за вр ша ва. 

Је два си че као да твој ко ле га за поч не раз го вор о ве че ри као те мељ ном жва ка њу и 
да се са те ра се пре ме сти те у ве ли ку са лу, оста вља ју ћи твог дру га ра да пре ђе за не ки 
дру ги сто и на ста ви оно што се на зи ва сва ко дне ви цом; сво ју при чу, о ку пле ра ји ма, 
ко ји му и ов де не до ста ју, опи се але ја, ха ла за ку гла ње, коц кар ни ца, би ли јар ха ла, као 
пла жа са сла ном, мор ском во дом, или слат ком во дом не ких ре ка, као Не ре тве или Те
жоа, у Пор ту га ли ји. Пре не го што сте по ру чи ли је ло, дру гар јед но став но ка же: 

„До пу сти те... где се мо же мо на ћи су тра уве че?“, а за тим вас по зи ва да га по се ти те 
го во ре ћи адре су, иако би тре ба ло да си је упам тио; не ко ли ко пу та си се део у ње го вој ба шти! 
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„Да, да“, ка жеш ула зе ћи у са лу за ру ча ва ње. 
Про сто ри ја у ко ју ула зи те по де ље на је па ра ва ном; у јед ном де лу са ле су го сти у 

лет њој оде ћи – на по љу, по ред ре ке, још је све же – а ру ча ва се у дру гом, ма њем де лу про
сто ри је. У ње му не ма го сти ју, сем јед ног, ко ји је се део сâм за сто лом, са ша хов ском та блом 
ис пред се бе. Нај пре ми сли те да че ка парт не ра; убр зо схва та те да он игра шах сâм са 
со бом. По ву као је три по те за шпан ске пар ти је. Се део је са ле ве стра не и играо бе лим 
фи гу ра ма. У пар ти ји ко ју је за по чео уоби ча је ним по те зи ма, се бе је за ми шљао као бе лог. 
Знао је шта ће би ти ње гов сле де ћи по тез. По ву као га је! На ре ду је био дру ги ша хи ста. 
Ду го га је оче ки вао. Ка ко ни ког ни је би ло да по ву че по тез, ша хи ста је устао, об и шао око 
сто ла, сео је на ме сто пред ви ђе но за свог про тив ни ка и на ста вио да ми сли.

„Из гле да да је он цр ни“, ка же ко ле га. „Зна на ме ре бе лог. Мо гао је да по ву че нај бо љи 
по тез.“ 

Ша хи ста је се део вр ло ду го као цр ни, чак и док смо ми ве че ра ли. 
„Ка ко на пре ду јеш?“, пи тао си га, али он ни је од го во рио. Ко нач но је по ву као по тез као 

цр ни и пре шао на ме сто од ре ђе но за бе лог. 
По је ли сте пор ци ју ри бе и пом фрита, по вре ме но го во ре ћи о ша хи сти, и он да сте 

од у ста ли од ис пи ја ња ви на: још ви ше би вас ома ми ло. Про ла зи ве че. Си ти и за гре ја ни, 
ко ра ча те ка згра ди у ко јој су кре ве ти за спа ва ње. Ста вио си по ред уз гла вља тор бу. Док 
се ко ле га уми вао чуо си – што те је ја ко из не на ди ло – шљап ка ње и шум та ла са; успав
љи ва ли су те тај шум во де и ме се чи на, осе ћа ју ћи да по сто ји и бла го твор ни ути цај 
род ног кра ја, јер у Бе о гра ду ко зна од ка да ни си по гле дао у не бо, ни ти си при ме тио да у 
про зо ру сто ји Ме сец ко ји осве тља ва со бу, и да ће ти при ја ти овај по ду хват: ис тра
жи ва ње је зи ка ко јим го во риш, као и но ва су сре та ња са по зна тим љу ди ма, чи ји је го вор 
пред мет на уч ног из у ча ва ња, ко ји ће се са мо чу ди ти шта све на уч ни ци ма не ће па сти 
на па мет, те чак и то ка ко они го во ре. А знао си да ће уско ро по че ти и се о ска сла вља, 
за тим и ва ша ри, ка да ће се љу ди из нај у да ље ни јих кра је ва упу тити у Алек си нац, те 
да ће тво је ко ле ге ужи ва ти слу ша ју ћи за бо ра вље не ре чи, или ће се чу ди ти ка ко се по
ја вљу ју гра ма тич ки об ли ци ко ји су већ иш че зли. Пре ба цио си по кри вач пре ко те ла, још 
јед ном си чуо шум во де у ку па ти лу. Ни си са че као да ко ле га на ста ви раз го вор за по чет 
ко зна ка да, мо жда чак и ју трос у во зу, на бе о град ској ста ни ци; мо жда о љу ба ви, о ста
рим књи га ма, о жи во ту пи са ца. 

Зо ру у хо те лу, на оба ли ре ке, на ја вљу је цвр кут пти ца, за тим бу ка мо то ра ра но
ра ни ла ца ко ји у жур би на пу шта ју со бе да би пу то ва ли док је још све же. Чим отво риш 
очи схва таш да је још ра но и да спа ва ју сви рад ни ци, чак и би о ло зи ко ји мо ра ју да оду 
на те рен. Не же лиш ни ког да оп те ре ћу јеш да те пре ве зе ко ли ма до ку ће у Жит ков цу, 
при ча ју ћи му о гра ни ци ко ју по вла чи људ ска ру ка из ме ђу при ро де ко ја ди вље бу ја и рад
них ме шта на ко ји чи та вом оба лом Мо ра ве ства ра ју ле је, ко па ју бу на ре, об на вља ју 
ста ре до ла пе, да би ка на ли са ли при ро ду, и уме сто да зе мља ра ђа шаш, боц ке и тра ву, 
ни чу па при ка, па ра дајз и ку пус. Сто јиш по ред ла ва боа стра ху ју ћи да шум во де не про
бу ди ко ле гу, још јед ном ба ца ју ћи по глед на со бу у хо те лу чи ји опис тра жиш у не ком 
во дви љу, али чак ни де вет на е сто ве ков ни опи си са ра ја не из би ја ју из ме мо ри је, што 
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прав даш умо ром; мо гао си са ко ле гом бар ћу те ћи по пи ти ју тар њу ка фу, па тек он да, 
ву ку ћи тор бу, ухва ти ти так си или ауто бус. Ова ко, са да, у про хлад ном ју тру, за ми
шљен и не и спа ван, чу де ћи се што још кан де ла бри ни су уга ше ни, зауста вљаш ауто бус; 
сва ких по ла са та ауто бус спа ја две тач ке на ма пи гра до ва и се ла, же ле знич ку ста ни цу 
ко ја се на ла зи у Жит ков цу и град Алек си нац. Шо фер је за бо ра вио да за у ста ви ауто бус 
ис пред хо те ла – не се ћа се да је не ко у ра ну зо ру ушао на ту ста ни цу, за то ауто бус 
ста је пред са мим мо стом. Мо раш да по тр чиш ву ку ћи тор бу, да би за ди хан ушао у 
ауто бус не на да ју ћи се из ви ње њу шо фе ра – град ска на ви ка – али по што си у род ном 
ме сту, шо фер се по здра вља са то бом и из го ва ра не ко ли ко ре чи. Не зна ју ћи чи ме би те 
по ну дио – као да си ње гов гост, а не пут ник – пру жа ти ци га ре ту ко ју узи маш због не ког 
ре да и то пли не на ко ју си за бо ра вио, ко ја се у гра ду на зи ва ле по по на ша ње. За тим те 
шо фер упи та о мај ци ко ју је ви део кроз про зор ауто бу са, у дво ри шту, ка ко спо ро хо да: 
се ћа се ка да је она би ла мла да! За тре ну так за бо ра вља ју ћи да си ти њен син, по чи ње 
да је опи су је као што по се ти лац за поч не да го во ри о па ла ти, али се из не на да пре не, и 
са мо од мах не ру ком, ви дев ши да се све при че од но се са мо на за ми шље не иде а ле. У том 
раз го во ру шо фер не за у ста вља ауто бус на ста ни ци, већ те до во зи до ку ће: отва ра 
вра та, оста вља те, и ма ше ти у знак по здра ва. Сто јиш пред сво јом ка пи јом ко ја у 
род ном ме сту не пред ста вља гра ни цу ко ју не смеш пре ћи; у гра ду те је увек хва тао 
страх ка да си мо рао отво ри ти ка кву ка пи ју или за зво ни ти на ту ђа вра та. Још гле даш 
за ауто бу сом, за тим у дво ри шта су се да, ко ја су пре тво ре на у ба ште за са ђе не цве ћем, 
на чи је ле је па дају сен ке ку ће, кај си ја, тре ша ња и бо ро ва што су за са ђе ни у свим дво ри
шти ма. По ла ко си ушао у сво је дво ри ште, зна ју ћи ка ко се отва ра ка пи ја, као да ула зиш 
у са му про шлост, осе ћа ју ћи спо кој, пи та ју ћи се да ли да оста виш тор бу и оби ђеш 
пр во ку ћу, по гле даш ба шту, си ђеш до по дру ма, ви диш да ли су ро ди ле кај си ја и смо ква 
ко ја го ди на ма одо ле ва мра зе ви ма, те да уђеш у со бу ка да бу деш си гу ран да се про бу ди
ла мај ка. Чу јеш гла со ве у со би и учи ни ти се да не ко по ста вља упит не ре че ни це. Зво ниш. 
Ослу шку јеш звон не где да ле ко. Звук је то ли ко по знат да ни си ма рио за при ти сну ти 
пре ки дач. По но во си чуо мајчин глас, шум по вла че ња ста кла на ви три ни, и он да ... ка да 
мај ка отва ра вра та ви диш ка ко сун це са ис то ка, кроз отво ре ни про зор, осве тља ва 
со бу. Ју тар њи зра ци се ука зу ју из ме ђу ства ри чи ји се рас по ред ни је про ме нио от ка да 
је тво ја мај ка ку пи ла ор мар, сто, два кре ве та и ко мо ду – сто чић са те ле ви зо ром унет 
је ка сни је, по што си на пу стио со бу сво га де тињ ства и по чео да сту ди раш – а мај ка 
још бри жно спи ра пра ши ну са ор ма ра, бри ше ко мо ду, чак и пе ре ста кла, та ко да на 
ства ри у со би је ди но ути че еви дент на ста рост на ме шта ја. Мај ка је већ у ра ну зо ру на
ме сти ла кре вет; пре кри ла га је чар ша вом цр ве не бо је са цр ним цве то ви ма: у ви три ни 
су биле по ре ђа не књи ге. У вре ме твог шко ло ва ња мај ка би уста ја ла не бу де ћи де те, 
од ла зи ла би на пи јац; гр ди ла би те по сле по врат ка, убр за но сла жу ћи по сте љи ну, а 
тво је отво ре не књи ге са мо је пре ме шта ла у дру гу со бу, на дру ги сто. Већ по сле по здра ва 
осе ћаш мај чи ну бри жност. За гле да ти ли це; под оч ња ке. Укљу чу је рин глу шпо ре та: 

„Знам да си гла дан“, ка же. 
Чо ве ку ко ји го ди на ма је де хра ну ко ју при пре ма мај ка, ка да оде на шко ло ва ње, ду го 

не до ста је мај чи на ку хи ња или чор ба ко ју са мо мај ка уме та ко да при пре ми. Ево са да 
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по но во тог ми ри са хра не, и мај чи ног кре та ња по со би; не до зво ља ва ти да се по диг неш 
и сам до не сеш во ду већ те дво ри. Си па пр во ра ки ју – са мо јед ну ча ши цу – до но си та њир 
и ста вља га на сто, го во ри да пр во ти ру чаш, а да за њу не бри неш јер ће она је сти 
ка сни је – чак и не мо же да је де та ко ра но – и да би те би до бро до шао тај омлет са 
до ма ћом сла ни ном. Спре ма га сец ка ју ћи сла ни ну и по вре ме но гле да ју ћи на сат – вре ме 
ов де ми ли, а ти је два че каш да се осло бо диш са та и ме ре ња вре ме на! За тим мај ка на 
рин гли гре је хлеб: твој до ла зак је по ре ме тио ње не пла но ве. Ка сни је ће оти ћи по свеж 
хлеб – ухва ти ће дру гу ту ру – а ти ћеш мо ра ти да се за до во љиш и под гре ја ним кри
шка ма хле ба. Мај ка их ре ђа на сто лу јед ну пре ко дру ге, при ча ју ћи да је тво ја со ба оста
ла иста. Она ни је из не ла ни јед ну ствар из ње, чак у фи о ка ма сто је фо то гра фи је ко је 
си ста вио не ка да, да би их она по вре ме но гле да ла се ћа ју ћи се твог де тињ ства и од ра
ста ња – не чег нај леп шег што у свом жи во ту пре жи ви мај ка – али не зна да ли ће ти 
сме та ти ви ка у су сед ном дво ри шту, по што је у ку ћи Цве и ћа и да ље сва ђа, са да мо жда 
још че шћа јер су му ста са ла де ца, па не ка се и на вик неш, или под се тиш на ви ку у род
ном ме сту.

Дра ги мој, ка ко те епи сто ла уво ди у ро ман, да не знам шта се де си ло изме ђу те бе и 
пи сца? Бе о град је јед но мрач но и су ро во ме сто, мо жда због не ка да шње тур ске гра ни це, 
као и ра зно ли ког ста нов ни штва ко је се на се ља ва ло са оне или са ове стра не ре ка. Чак 
ни зву ци не ка да ме син га них ал ки на вра ти ма, а да нас зво на, ни ко га не мо гу до зва ти. То 
што си пи сца мо лио да на пи ше текст о Бе о гра ду, у вре ме ње го вог бо рав ка у ње му, са мо 
је тво је фо ли ра ње; вре ме ном је пи сац у све ве ћој ме ри нипо да шта вао тво је на ме ре, 
ни је му би ло за ни мљи во бе о гра ди зи ра ње, али ти си био упо ран: не пре ста но си ин си
сти рао на не ко ли ко стра ни ца тек ста ауто рауче сни ка, па мо жда си био љу бо мо ран 
због оне Ду бров чан ке, же не ко ју си во лео, а ко ју си са да же лео да при ка жеш, као не ку 
са свим дру гу, као да ни је би ла тво ја љу бав. Же лео си да је при ка жеш као кур ву, ваљ да 
за то што ни си мо гао да је за бо ра виш, да смет неш с ума ње ну ле по ту, мрач ну, сет ну, 
ду бо ку као да је опис из књи жев ног де ла; осим то га, че као си да је от кри ју фи ло зо фи, 
пе сни ци и пи сац, а он да си по стао љу бо мо ран.

Чи ње ни ца је да се на ла зиш у за ви ча ју, али ни си си гу ран где се то ме сто на ла зи у 
твом се ћа њу, па ти је свејед но да ли си у род ном или на не ком уда ље ном ме сту ко је 
је два да се на ла зи на кар ти, па те на гло пре не се ћа ње на го ми ла но у сва ком пред ме ту 
ко ји до дир неш. Мај ка ка же да се ком ши ни ца Сне жа на – она је са да пра ва де вој ка – ста
ра о тво јим књи га ма; узи ма их на чи та ње, увек го во ре ћи ка ко зна да се ти си гур но не ћеш 
љу ти ти. Тво јој мај ци је ре кла, за ми шља ју ћи те осо бе ним из сво је де чи је пер спек ти ве, 
да си јој у се ћа њу остао као чу дак, на шта се тво ја мај ка лец ну ла из бе га ва ју ћи да упо
тре би реч чи је је зна че ње ве зи ва ла за ре ли ги ју и дав ну про шлост. И та да си по но во 
чуо звук ауто бу ског мо то ра. Се тио си се да тај ауто бус од во зи ђа ке до гим на зи је, те 
и тво ју ком ши ку, Сне жа ну; се ћаш се Сне жа ни не игре у свом дво ри шту – ње не ко се, осме ха, 
тр ча ња за то бом ка да те је хва та ла за но га ви це, и ка да је по ди жеш у на руч је. Та ко си 
и фо то гра фи сан јед ног ле та ка да си био на по чет ку сту ди ја, и ка да си у се ли ма сни мао 
при че нај ста ри јих ме шта на (још чу јеш гла со ве же на, ни ка да пред њи ма не пре слу ша
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ва ју ћи тра ке) – али Сне жа на је са да већ гим на зи јал ка. По ми слио си ко ли ко би са да мо гло 
би ти но вог и ускла ђе ног у тој згра ди ко ја се на зи ва Гим на зи ја, па си за ми слио зи до ве, 
клу пе, та бле, то а лет, уви дев ши да ти је сав тај на ме штај пот пу но од бо јан. За тре
ну так раз ми шљаш о Сне жа ни ном пу то ва њу до шко ле и на зад, по вре ме но се се ћа ју ћи 
сво јих про фе со ра ко ји ве ро ват но још слу жбу ју. Мо жда би ди ја лог са Сне жа ном био по
тај на же ља да ви диш ту већ ста са лу де вој ку – ка ко је ре кла тво ја мај ка – у гим на зиј ској 
ке це љи, сет но се се ћа ју ћи сво јих школ ских дру га ри ца ко је ни си ви део по сле шко ло ва ња. 
Пред ста вља ло ти је ве ли ки на пор да до пу ту јеш у вре ме одр жа ва ња за јед нич ких су
сре та, те да се, не и спа ван, ују тро вра ћаш, схва та ју ћи да су мно го ја чи ути сак на те бе 
оста ви ле нео форм ље не де вој ке, не го сту дент ки ње ко је су већ по ста ле део сво јих 
за ни ма ња ко ја су се зва ла пси хо лог, пе да гог, елек тро ин же њер, ле кар, не мо гав ши да свет 
око се бе ви де дру га чи је не го што то чи не баш пси хо ло зи или елек тро ин же ње ри. 

„Сне жа на је од ра сла у овом дво ри шту та ко да по не кад и са ма уђе у ку ћу или ми за
кљу ча вра та ка да ја за бо ра вим. Не ка при ча ју би ло шта о њи ма, они су за ме не нај бо љи“, 
ка же тво ја мај ка. 

По што ауто бус на и ла зи на не рав ну кал др му, точ ко ви по ска ку ју по њој, та ко се 
ме ња и звук кре та ња. Уско ро са мо од мах неш гла вом чим чу јеш кре та ње ауто бу са чу
де ћи се ка ко је бр зо про шло по ла са та. Док по ку ша ваш да се се тиш шта си ра дио у 
овом ме сту, већ си ис пла ни рао ка ко ћеш про ве сти дан, али ово ни су би ли тре ну ци за 
под се ћа ње и по сма тра ње про ла же ња вре ме на у уз ра сту де це, ни по мај чи ним бо ра ма, 
већ вре ме за та ко не ја сну реч од мор ко ја би ов де зна чи ла кре та ње по зна тим ули ца ма, 
по сма тра ње по зна тих бр да, раз го вор са љу ди ма ко је од у век знаш, као и вра ћа ње књи
га ма не ка да про чи та ним, та ко да се од јед ном се тиш њих, и по ла ко, ре кав ши мај ци да 
те не бу ди, за вла чиш се у со бу. Сне жа на је со бу још бо ље опре ми ла не го док си ти бо ра вио 
у њој – ру ка же не; сто је при ма кла до про зо ра та ко да је све тло па да ло на рад ну по
вр ши ну, за тим је за ноћ ни рад на ме сти ла сто ну лам пу и ја чу си ја ли цу. Со ба је би ла 
пу на све тла, и Сне жа на би у њој ве ро ват но про во ди ла вре ме, као да је у би бли о те ци. 

Ле гао си на кре вет, по ми слив ши: са да мо жеш по но во да ли сташ књи ге у ти хим по
по дне ви ма слу ша ју ћи са мо бу ку ауто мо би ла ко ји про ла зе пу тем као и кре ке та ње 
жа ба. Убр зо си чуо са мо мај чи но кре та ње по со би, ње но ви ре ње кроз про зор да би – по
што је про ве ри ла да ли си по кри вен – за бри ну та пре ба ци ла ће бе пре ко твог те ла и 
ти ме још ви ше учвр сти ла твој сан. У сну си чуо мај чин раз го вор са не ким у дво ри шту; 
ути ша ва де вој ку – ваљ да је би ла Сне жа на – го во ре ћи јој да си умо ран, да си пу то вао 
но ћу те са да, ево, већ ду го спа ваш. Де вој ка је по че ла да шап ће. Чи ни ло ти се да си бу дан 
и да се ме шко љиш не же ле ћи да уста неш, све док ни си чуо упит ни мај чин глас: за што 
то ли ко ду го спа ваш? По но во је до шла у со бу, и већ про бу ђе ног те на те ра ла да се из 
со бе пре се ли те у дво ри ште и сед не те за ба штен ски сто. 

Мај ка се чу ди ка да ка жеш да ћеш оста ти. Ни ка ко ни је мо гла да ве ру је да је зна ча јан 
го вор љу ди, да ћеш по но во сни ма ти и пре слу ша ва ти њи хо ве при че. Зар ни си ви део да 
ме сто по чи ње да га сне; мла ди љу ди од ла зе, ку ће се пре тва ра ју у ру и не, а по ста вље ни 
спо ме ни ци то ком је се ни штр че у при ро ди ко ја ве не као све не при род но што по ста вља 
људ ска ру ка. 
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„Људи нај че шће ла жу“, ка же. „Ми ла не, зар мо раш да их слу шаш?“ 
Осим што ти љу ди по сто је на зе мљи, у од ре ђе ном ме сту, и што мо жеш са њи ма 

да се диш у ба шти и слу шаш гла со ве об ма њу ју ћи се да они ту, у овом ме сту, по сто је због 
те бе; тај оче ки ва ни тре ну так, до ла зак, пре ла зак по гле дом пре ко ства ри, слу ша ње 
мај чи них ре чи, ње на же ља да се од мо риш, тра јао је вр ло крат ко, јер мај ка је от по че ла 
да по на вља при чу; об ра до ва ла се у сну, слу ти ла је да ћеш до ћи (по што је сан ни ка да 
ни је пре ва рио), раз о ча ра на је што ћеш по но во бе ле жи ти људ ске при че, дру же ћи се с 
пи јан ци ма, ва га бун ди ма, ни шта ци ма. Док ни си од ра стао ско ро да се ни си се ћао мај
чи не љу ба ви, а он да је на по чет ку тво јих сту ди ја, по че ла да по на вља ка ко се пла ши 
за то што те то ли ко во ли, да је осе ћа ла страх од пре ве ли ке љу ба ви пре ма свом де те
ту. Та да још ни си раз у мео мај чи ну љу бав, али са да, се де ћи са њом, слу ша ју ћи ка ко ти 
при ча, по чи њеш да се се ћаш сво јих па ко сти ко је су је нај ви ше упла ши ле, па гле да ју ћи 
фо то гра фи ју са не ке свад бе пред Дру ги свет ски рат, по ку ша ваш да се се тиш др ве та 
на ко је си се по пео ра ди фо то гра фи са ња, и се ћаш се са мо мај чи ног по гле да док се др жиш 
са мо за тан ку гра ну тре шње. Мај ка узи ма фо то гра фи ју на ко јој тек успе ваш да пре
по знаш де дин лик, гле да ју ћи је, пи та те: 

„Ми ла не, ко га же лиш да по се тиш?“ 
Про ла же ње вре ме на ни је зна чи ло ста ре ње већ вра ћа ње иско ни; исто ри ја се ипак 

мо же пре кри ти са дватри екс по на та и са не ко ли ко сте ре о ти па ко ји је по ве зу ју, али 
ка ко вре ме про ла зи, схва таш да ти де да ви ше зна чи не го што си оче ки вао, и мно го 
ви ше ти не до ста је; чак и ако ап стра ху јеш ње го ву смрт и прет по ста виш да је још жив, 
за пра во да ћеш га за те ћи у ку ћи, или у ба шти ко ју је пред смрт об ра ђи вао, још увек си 
се на дао да је он та мо: кре ће се, ра ди, ста ри, али чим би по ми слио да је мр тав то ли ко 
је по чи њао да ти не до ста је да си мо гао од мах да за пла чеш, за то те мај ка по бу ђу је да 
на во диш име на љу ди за ко је знаш да их ду го ни си ви део. 

„Шта је с то бом?“, пи та те. „Ти љу ди су дав но умр ли. Не са мо да су мно ги умр ли, 
не го се са свим про ме ни ло и ме сто. Мо жеш да по се тиш гро бље.“ 

Но чи ње ни ца је да сам од мах при ме ти ла да има у те би не чег од то га све та у ком 
жи виш, ко ји те не ги ра, ко ји ме пла ши и због ко га ви ше не до ла зим, ни ти се вра ћам. У 
те би по сто ји па ган ски од нос пре ма мај ци; тво ја не ка да шња љу бав пре ма ме ни, би ла 
је за пра во љу бав пре ма тво јој мај ци, или пре ма оној Веч ној мај ци. За и ста, та де ца ко ја 
од ра сту без оца мо жда га тра же у мај ци, или још го ре у же ни, или не пре ста но те же да 
оца уби ју, да оца ко га не ма ју жр тву ју бо гу ко га тра же, на и ме, ко не ве ру је у бо га, тра жи 
оца.

Во лео си да од ла зи мо на бр до и ода тле да ми по ка зу јеш оба ле; у је сен ре ка кри ву да, 
ви ди се пут, осе ћа се ми рис тру ле жи, пут ко ји во ди на ис ток зо ве се Ца ри град ски друм, 
и ти че сто имаш же љу да опи су јеш про ла зни ке, али не са мо ове ко је на зи ва ју ту ри
сти ма и ко ји про ла зе дру мом од ла зе ћи у Грч ку, Тур ску и Бу гар ску, већ оно кре та ње ко је 
је мно го сло же ни је, и ко је се на зи ва Пу то ва ње исто ри је. 

Пи таш се да ли по сто је не ка да шњи опи си – код Ка ни ца или још ста ри јих – пут ни ка 
ко ји про ла зе По мо ра вљем, или не ста је сва ко ме сто по сле де тињ ства; од ње га оста је 
гро бље и ђу бри ште или чу јеш звук – рит мич но од зва ња ње уда ра ца че ки ћем твог су се да. 
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Еле гант но рас по ре ђе не ули це у гло бал ном пла ну не ка да шњег ар хи тек тон ског пла
не ра омо гу ћа ва ју да ис пред сва ке ка пи је по сто ји пра зна по вр ши на на ко ју се сади цве ће 
или се ко ри сти за пар ки ра ње. Та ко, ис пред ка пи је твог су се да, офар ба не зе ле ном бо јом 
и ши ром отво ре не, сто ји ка ми он на чи јим је вра ти ма цр ним ма сним сло ви ма на пи са но 
име вла сни ка: То ма Ми тић Ца ке. Док про ла же ње да на при за ла ску сун ца гле даш са те ра
се на ко јој пи јеш швепс, ви диш ис под ка ми о на, сра змер но са те лом, по ме ра ње су се до
ве сен ке. Од ме ста где се ви ди ја ка и за сле пљу ју ћа све тлост, на све стра не ле те ја сне 
и све тле тач ке ото пље ног ме та ла. Ку ћу ко ју је од мах по сле ра та ку пио су сед до се лив ши 
се из пла нин ског се ла у По мо ра вље, ну ди ли су пр во твом де ди, али ње му је по сле синов
љеве смр ти би ло пре ка сно да узи ма на пу ште на дво ри шта, са мо је од ма хи вао гла вом, 
ка ко ти је ка сни је го во рио, и гле дао ка ко до ла зе но ви љу ди до но се ћи сво је на ви ке, но ве 
ре чи, ко је си ти за пи си вао, слу ша ју ћи свог на став ни ка ко ји је не пре ста но по ми њао 
Ву ка Ка ра џи ћа. Су се ду је са да на гла ви де ти ња ка па, упр ља на и ума за на та ко да јој се 
не пре по зна је бо ја. Ста је у прав цу ули це. Низ ли це му цу ри зној. По зи ва те, тра же ћи 
ци га ре ту. Он да се ус пра вља над ра ста вље ним мо то ром, не по мич ним и цр ним. Окре
ће се ка те би. Па ли ци га ре ту. Ве тар раз но си дим ко ји ку ља из ње го вих плу ћа...

„Же но, до ђи ми по мог ни не што“, де ре се. 
Сто ји по ред не ис прав ног ка ми о на. За тим ба ца ка пу. 
„Не де ри се“, ви че же на из со бе. 
„Од ју тра у фа бри ци, уве че на ме штам пум пе, по пра вљам ста ру ди је, а ни ко да ми 

по мог не“. 
До да јеш му на врт ку. 
„Ума зао си ру ке. Оста ви! Ни је то по сао за те бе!“ 
Са да си већ за бо ра вио тре нут ке ка да сте се рас та ли, и ко ји су те под се ћа ли на 

дав ну се ту, ка да је ком ши ја но сио тво ју тор бу, те шио мај ку да ћеш се вра ти ти са 
ди пло мом про фе со ра, го во рио јој да вре ме про ла зи, дав но већ не ма ца ре ва, кра ље ва, 
сул та на и ка ли фа, до твог по врат ка не ће мо зна ти ко ме ће мо слу жи ти; ваљ да мо ра
мо слу жи ти Бо гу. На сме јао си се се ћа ју ћи се ње го ве до сет ке, до нео му че кић и кле шта, 
те си га пи тао:

„Шта тре ба да ти по мог нем?“ 
Ком ши ја ни је обра ћао па жњу што си ти ту, иако те ко зна от кад ни је ви део, чак 

ти ни је ни пру жио ру ку, али ви се до бро по зна је те, за то још ма ло сто јиш по ред ње га. 
Оче ку јеш да те упи та не што о Бе о гра ду, или да ка же: „Ла ко је жи ве ти у гра ду. До би јеш 
по сао. Од мах ста неш у ред за до де лу ста на“, али су сед је уоби ча је ни ди ја лог с то бом 
оста вио за дру гу при ли ку, та ко да ти ње го во по на ша ње из гле да као дав но од гле да на 
пред ста ва. 

Мај стор чу је ка ко же на при ча у со би. Оста је по гу рен над мо то ром. Уло вио је не ку 
увре дљи ву реч. Тр чи ка ку ћи. Ви диш же ну ка ко из ла зи из ход ни ка. Но си суд са во дом. 
Мај стор не обра ћа па жњу на њу, већ обу вен ула зи у со бу. 

„Ку да ћеш?“, ви че же на. 
Окре ће се. Гле да у не бо. Он да не зна шта да ра ди. Хва та се за гла ву! Ви диш јој згр че

но ли це. 
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„За што ула зиш пр љав у со бу?“ 
По што Жи во рад да нас не же ли ни да псу је, пре о ку пи ран рас пра вом са же ном, ма

шу ћи му – на шта он и не од ма ху је – по ла ко кре ћеш ули цом. 
Раз ми шљаш да ли да на ба виш ри бо ло вач ки при бор, и да већ сле де ћег да на пе цаш 

на ре ци. За са да од лу чу јеш да се про ше таш до Мо ра ве, да на ње ној оба ли чи таш књи
гу ко ју си по нео са со бом. Ли сташ је. На ђеш ме ђу ње ним стра ни ца ма па пи рић ко ји је 
оста ви ла Сне жа на. Чи та ла је оне књи ге ко је си не ка да про чи тао. Ве ро ват но се пи та
ла: ка кав су ути сак оста ви ле на те бе? Уче ству је са то бом у јед ној игри њој са свим но вој 
и ве ро ват но за то за ни мљи вој, а ко ја се зо ве: чи та ње истих књи га! Под тим ути ском 
она је за пи са ла на ма лом па пи ри ћу цр ве не бо је: Сви ми сле да ни су са мо они са у че сни
ци, већ да су у јед ној за јед нич кој мре жи ко ја се не пре ста но по ве ћа ва. У мре жи су сви 
уло вље ни а она за пра во ни ког не ло ви. Ни ко не из ла зи из мре же. Чу ва ри по диг ну 
мре жу, из ба це улов, за тво ре је и за ши ју се бе у њу, као да се ра ди о тек сту ко ји ће пре
пи са ти на не ком ча су: пи сме ни за да так из ма тер њег је зи ка! Стр пљи во ли сташ књи гу, 
да би у њој на шао још ко ју бе ле шку, или мо жда по ру ку. 

Пре де ли и ства ри ко је си дав но за бо ра вио па да ју по ред те бе док ко ра чаш; у ти хом 
по ве чер ју у да љи ни по сма траш бр да ка ко ји ма ко ра чаш. Окре ћеш се. Ко ра чаш уна зад. 
Гле даш бр да Ја стреп ца од ко јих се уда ља ваш. За тим по но во ли сташ књи гу. На по ле
ђи ни па пи ра – ко ји од мах ни си окре нуо – Сне жа на је за пи са ла: Да нас је уто рак, ја сам 
Сне жа на Цве ић, уса мље на чи та тељ ка, што је ве ро ват но би ло ње но та да шње ста ње. 
То ком чи та ве го ди не ни си до ла зио да би про чи тао ње ну бе ле шку. За ово чи та ње си 
ре као: тра же ње ми ри са у ре чи ма је ства ра ње илу зи је о при су ству же не. 

Већ си сти гао до оба ле, хо дао си по тра ви. Осе ћаш ми рис буј ног ра сти ња, и по ло
мље них гра на: не ко је то ком да на се као вр бу. Си шао си до са ме ре ке, чуч нуо по ред оба
ле, за тим на шао јед ну да ску. Се део си на њој. Гле дао си уда ра ње та ла са. Уско ро је пао 
мрак. Ви део си са мо од сја је по во ди, чуо шум ре ке: био си у не до у ми ци да ли да одеш до 
те ра се хо те ла, посе диш са ко ле гом или да се вра тиш ку ћи и чи таш до ка сно у ноћ? Још 
ти се ни јед но ни дру го ни је ми ли ло, ипак си, по сле ду гог се де ња, кре нуо ку ћи. Ме сец је 
оба сја вао цео крај. Ула зиш у ме сто. Чу јеш ла веж паса. Чу ли су од јек тво јих ко ра ка. За
тим ви диш рет ка све тла у ку ћа ма: љу ди су још гле да ли ТВ! Ула зиш у сво је дво ри ште. 
По сма траш Сне жа ни не про зо ре – ни су осве тље ни. Осве тља ваш со бу. Мај ка је ра спре
ми ла кре вет за спа ва ње. Про ме ни ла је чар шав. „Ста ри ни је ко ри шћен, али ја ћу да ста
вим нов“, ре кла ти је да нас. До не ла је но во ће бе. Пре не го што си ле гао по ста вио си на 
сто ди ја лек то ло шки атлас. Гле дао си ње го ве пра зни не. На дао си се да ће до кра ја ве ка 
би ти пре кри вен и до пу њен но вим књи га ма и реч ни ци ма. Чак ни си ус пео да про чи таш 
ни не ко ли ко стра ни ца књи ге... успа вао си се. Чи ни ло ти се да се твој сан де сио у да ле кој 
про шло сти, у овом кре ве ту, и да га на ста вљаш не ре ме те ћи дав ни спо кој. 

Ка да би се пред зо ру бу дио у Бе о гра ду, ка да би ви део ма глу ко ја се ди же над Ду на вом, 
увек би у род ном ме сту ви део ули це, ку ће, ба ште у дво ри шти ма, слу шао би зву ке ауто
мо би ла и че сто би ме сто ви део из птич је пер спек ти ве, ка да од о зго гле даш кро во ве 
ку ћа, зе ле но цве ће, ис пар це ли са не и об ра ђе не њи ве, и зе ле не рав ни це пре се че не ре ка ма. 
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И то што се пре део ни је ме њао, кри вио си сво је се ћа ње, као да се оно не ме ња, а не да 
се преста ло са из град њом; не са мо да је об у ста вље на из град ња пу те ва, фа бри ка, већ 
и оне фа бри ке ко је су до са да из гра ђе не по че ле су да се рас па да ју; не мар и не бри га би ли 
су при сут ни на сва ком ко ра ку. Чи ни ло ти се да је зе мља обе ле же на вре ме ном, али ти 
ни си успе вао да га раз ли ку јеш, иако си знао да вре ме ни је исто на Ма да га ска ру, на се
ве ру Афри ке или По мо ра вљу. Че сто ти је вре ме би ло пре део ко ји си упам тио у де тињ
ству, или не чи ји глас; по што се оца ни си се ћао, нити гла со ва де де или ба бе... би ло је то 
вре ме ко је си ме рио као се дам де се те, ка да су они би ли још жи ви. И за то ка да те бу ди 
не чи ји глас из го во рен у сну, као да се вра ћа не ко ста ро вре ме ко је ни је за бе ле жи ла исто
ри ја, већ тво је пам ће ње. Из гле да ло ти је да ћеш на ста ви ти да спа ваш, да тај звук до
ла зи упам ћен, ци маш се раз о ча ран, ис по чет ка не же ле ћи нож све тла у оку, да би ка сни је 
уви део да, ако отво риш око, све тло ће учи ни ти ја сним обри се иви ца.

Ни си знао ка да је по че ла га ла ма, пре или при ли ком бу ђе ња, али ви ка ви ше ни је до
ла зи ла из сна, већ су гла со ви од је ки ва ли у со би су се да, и као да се се ћа ње пре тва ра у 
пре зент са да ви диш: пред су се дом сто ји же на, бу нов на и раз ба ру ше не ко се. На се би 
има спа ва ћи цу, ду го пра ну, та ко да јој је из бле де ла бо ја. Иза су се да су оста ла отво ре
на вра та и све тло дру ге со бе. Де те је во зи ло мо тор, ка же он. Же на је два успе ва да се 
од у пре сна жним ми ши ца ма. Мо лим те, не бу ди де те. Од ла зи ра но у шко лу. 

Зра ци ко ји да ру ју сен ке др ве ћу пре кри ва ју же ну. Ви де се дој ке ко је по и гра ва ју под спа
ва ћи цом, а же на и да ље мо ли: Де те ни је во зи ло мо тор. Знаш да је стар и да се стал но 
ква ри! Он да и гу ра ње тра је још ма ло. Час се чи ни да ће му шка рац до хва ти ти пре кри
вач, да ће пре се ћи рет ке зра ке све тло сти. Час из гле да да ће га же на из ба ци ти из со бе. 
На по кон му шка рац од у ста је и ка же: „Ви де ће он сво га бо га кад се вра тим! Од су тра да 
се зна: сви уста ју ка да ја по ла зим на по сао!“ За лу пи вра та. За њим оста је же на збу ње
на на глом про ме ном и на из ме нич но на ди ма гру ди. 

Сва ђа се ка сни је, по сле јед ног мир ног и крат ког ле та кроз сан, по но во на ста вља. По 
гла су осе ћаш да са да мај ка бу ди де те да не би за ка сни ло за по че так ча са. Ви ка из со бе 
се убр зо раз ле же по пра зном дво ри шту. Ме ша се са зву ком пум па ња и шу мом ис та ка ња 
во де. Мај ка пре ко ра ме на но си пре ба че ни пе шкир. У ру ци др жи са пун и до да је га де ча ку: 
„Тр љај ма ло уши“, ка же му, „од то га не ће да ти от пад ну ру ке“. Низ на је же но и упо ла го ло 
де ча ко во те ло сли ва ју се ка пи во де од вра та ка пан та ло на ма. Мла зе ве во де де чак 
до че ку је по ви је них дла но ва и пљу ска их по ли цу: 

„Узми са пун!“, по но во пре кор но ви че мај ка. 
Мла дић не ра до тр ља са пуном ли це и врат. На ја го ди ца ма обра за оста је бе ли слој 

са пу на. Са гнув ши се до са ме пум пе, и стег нув ши оч не кап ке, мла дић пре бр зо спи ра са
пу ни цу са ли ца и вра та.

„Та ко“, ка же же на, „ако не маш до вољ но не ка си бар чист“.
Чим се мла дић ус пра ви мај ка му пре ба цу је пе шкир пре ко ле ђа и при ти ска га да би 

упи јао ка пи ко је кли зе низ те ло.

У текст ко ји си ка сни је об ја вио, рас пре да ју ћи на ши ро ко о ра ту у ко ме си из гу био оца, 
о ње го вом сми слу, по чео си да уно сиш днев нич ке бе ле шке. Пошто си пре стао да се 
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бри јеш, могао си са свим да за бо ра виш на оно ли це ко је знаш а дру го, но во, ни си мо рао 
да гле даш; бри ја ње је иона ко би ла јед на оба ве за приликом које си морао стојати пред 
огле да лом. Ни си мо гао зна ти да ли си се вра тио пре ка сно, ка ко си за пи сао, по што си 
хтео да за бо ра виш Бе о град, као јед но раз не же но де ри ште, ко је су по сла ли на сту ди је, 
а тре нут ке ра стан ка схва тио си мно го ка сни је, и се та би те хва та ла ка да би оста јао 
сам у сво јој сту дент ској со би, та ко да си већ на дру гој го ди ни сту ди ја мо рао да на ђеш 
јед ну же ну, ко ја је би ла ста ри ја од те бе, али ти је би ла по треб на, и мо ра ла је да на до
ме сти не до ста так мај ке. А ка да се она за си ти ла од но са са то бом, ипак те ево на зад, 
у мај чи ном окри љу, да осе тиш то пли ну ма лог ме ста, па дан про во диш дру же ћи се с 
мај ком, сре ђу ју ћи ку ћу што је ипак био је дан из ми шље ни по сао ко ји се са сто јао у по
ма га њу мај ци ка ко би сте из дво ји ли ста ре и не по треб не ства ри – по себ но оде ћу – од 
но вих, и оних ко је још мо гу да се упо тре бе. За тим си по чео сре ђи ва ње књи га. Из дво јио 
си по при ли чан број књи га ко је би тре ба ло пре не ти у Бе о град, а за не ке ни си ни био си
гу ран да ли си их про чи тао или си их са мо ку пио и пре нео у се ло. 

По до ла ску у Жит ко вац мо жда си још јед ном оти шао до хо тел ске те ра се, ви ше да 
би по но во про шао тим пу тем ко јим си то ли ко пу та ко ра чао, да би ви део ту ува лу, 
у ко јој су по че ли да по ди жу ка фа не, но ве згра де, пе ри о ни це ауто мо би ла, не го што си 
хтео да су срет неш свог ко ле гу, по што си прет по ста вљао да је тог да на от пу то вао 
за Бе о град; вра ти ће се на зад тек за не ко ли ко да на, ка да би мо гао по но во да скок неш 
до хо те ла. 

И прем да су ти на ви ке љу ди и жи вот у ме сту би ли по зна ти, ипак су те за ни ма ли 
љу ди са ко ји ма си од ра стао, и ко је ни си мо гао да за бо ра виш, ме ђу тим, по стао си то
ли ко успо рен да си из не на дио и са мог се бе. Ула зио си у ку па ти ло ко је си не дав но по пра
вио, ме ња ју ћи гу ми це на сла ви на ма, ду го би се ту ши рао, чи та ју ћи ле жао у ка ди, то ком 
ве че ри би ре ђао ли сто ве на сто лу, за тим би ис пра вљао текст до пу њу ју ћи га ујед на
че ним, ле пим ру ко пи сом, па он да по ла ко пре ку ца вао већ на пи са ни текст. Иако спо ро 
ра де ћи, ство рио си већ обим ну књи гу. Уве че си, на зид ном са ту, по сма трао про ла же ње 
вре ме на. Чуо си од је ке ку ца ња, се ћа ју ћи се ка ко твој де да ни је успе вао да из др жи ка да 
би се сат по ква рио; док сат ни је ра дио би ло му је бе сми сле но про ла же ње вре ме на без 
зву ка ње го вог са та. Ка да је про шла по ноћ, чу јеш гла со ве у дво ри шту као да не ко из го
ва ра тво је име, за тим ти хо ку ца ње у про зор. По ми слио си да је Сне жа на ипак од лу чи
ла да уђе у тво ју со бу, и то у по ноћ, мо жда чак и бе же ћи из свог кре ве та, али док си 
при ла зио про зо ру чуо си глас му шкар ца. 

„Е, он ви ше ни је онај исти. Бе о град га је пот пу но за лу део. Од фа кул те та до ку ће, од 
со бе за спа ва ње до би бли о те ке – то је твој жи вот, Ми ла не Ти мо ти је ви ћу. Мр тав си 
чо век!“ 

При ла зе ћи про зо ру пре по зна јеш глас свог дру га ра аутопре во зни ка, То ме Ми ти ћа 
Ца ке та. Он је не ка да при ку пљао ру ко пи се ко је се ти чу Алек син ца; из ме ђу оних ко ји се 
од но се на Бо га, и ре ли гијских тек сто ва, увек би чи тао ска рад не ко ји се од но се на пе
ри од по сле осло бо ђе ња од Ту ра ка и ко је је ци ти рао из јед не бо га те ри зни це по на ша ња 
срп ских кне зо ва; по што ни су зна ли за дру гу др жа ву осим Тур ске, ми сли ли су да би они 
тре ба ло да до ђу уме сто ага, бе го ва, па ша, та ко да је То ма по себ но чу вао јед но пи смо 
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кне за Ми ло ша ко ји ни је хтео да се упу шта, ни ти да ту ма чи, је бач ке по ду хва те сво јих 
кне зо ва. 

Отва ра ју ћи про зор ка же ти да пре ма сва ко ме имаш об зи ра, сем пре ма ста рим 
дру га ри ма, ма да са да још ни је си гу ран да ли сто ји те ра ме уз ра ме, од но се ћи се су ро во 
пре ма учма ло сти, ки чу и ма ло гра ђан шти ни, он да за га ла ми. У по ноћ не схва таш из 
аутопре во зни ко вог бо га тог ре ги стра, са мо спо зна је – ка ко би он ре као, а ко ја оби лу је 
нео бич ним скан да ли ма, ко ји су у су шти ни аутопре во зни ко ва при ро да – шта ће ти 
по ну ди ти, док пи јан сто ји на сре ди ни со бе, док ћу ти те, прем да и сам ви диш да по ред 
огре бо ти не на ли цу има оток. По ла ко от коп ча ва јак ну да би се ука за ла по ки да на ко
шу ља, а за тим је ба ца на кре вет, пре ко књи га.

Твој дру гар је не свр ше ни пси хо лог ко ји сам по ку ша ва да ство ри сво је ме сто у дру
штву; јед но вре ме је ра дио у Не мач кој, за то га по се ћу је пар Шва ба ко ји су ве ро ват но 
на про пу то ва њу, на по кон га стар бај тер ска фар са слу жи му за при чу о свом бо рав ку у 
Не мач кој. По што ни је ус пео да са чу ва но вац ко ји је са ку пио ра де ћи као пред у зи мач, а 
ни је мо гао да се вра ти на зад (Нем ци су му, за са да, за бра ни ли ула зак у Не мач ку), по што 
је ру дар би ло нај пла ће ни је за ни ма ње, аутопре во зник се за по слио у руд ни ку, оба вља
ју ћи по сло ве за ко је ни је ни са њао да ће из др жа ти, да би за тим по ди гао кре дит, ку пио 
јед ну крн ти ју ко ју је не пре ста но по пра вљао, из го ва ра ју ћи де ви зу да ви ше мо же да 
за ра ди не го што ће пла ти ти ка зне. 

Пр вог ле та, ка да је аутопре во зник по чео да се ба ви овим по слом, ра дио си са њим: 
се део си у ка фа ни, опи јао се, дру жио се са ње го вом љу бав ни цом ко ја се чи та вог ле та 
ше та ла по ред вас осме ху ју ћи се и го во ре ћи да још има чи ме да от ку пи сло бо ду ко јом 
вас опи ја, да би из тог до ба при ку пио све ску бе ле жа ка ко је тек на ме ра ваш да упри чиш 
– ли чи на рат ну бе ле жни цу оште ће ну во дом – у ко јој си аутопре во зни ка при ка зао као 
чо ве ка ко ји обе ћа ва, по го то ву што је јед но вре ме сту ди рао ме ди ци ну, тек да би је 
обез вре дио, ка ко је ре као (да нас ти је не ве ро ват но да је из др жао ту гња ва жу од ве жби, 
пре да ва ња; бо ра вак у ла бо ра то ри ја ма и мр твач ни ца ма), са ви со ком оце ном по ло жио 
је два те шка ис пи та, за тим је сту ди рао пси хо ло ги ју ко ју је сма трао нај зна чај ни јом на у
ком: пси хо ло ги ја је раз дво ји ла ду шу од ма те ри је, тех но ло ги ју од тех ни ци зма, ре ли ги ју 
од ду ше и ду хов но сти, чак је на Фи ло зоф ском фа кул те ту про вео не ко ли ко го ди на. 
Ме ђу тим, пре ло ми ло се не што у ње му, и ви ше ни је имао же љу да ома ло ва жа ва вред
но сти: обра зо ва ни не ми ри тељ, да ка ко, ре као је да се, при ме ра ра ди, оку шао на ме ди
ци ни и пси хо ло ги ји, за тим је пре шао на умет ност – по чео је да сли ка, и ту је остао – у 
умет но сти; из умет но сти се не мо же иза ћи. Умет ност је за цео жи вот.

Иако си се дру жио са То мом Ми ти ћем ни ка да у ње га ни си имао по ве ре ња, јер је био 
у ста њу да тво јој де вој ци пред ло жи да во ди љу бав са њим, да те уце њу је: ако му не даш 
бе сми сле ну су му нов ца, ре као би тво јој де вој ци да сте за јед но во ди ли љу бав са ње го вом 
љу бав ни цом, или би ти дру гом при ли ком, ка да би по ла зио на ис пит, дао но вац ко ји 
до би ја за јед но днев ну ту ру, го во ре ћи да има за то раз лог у ко ји ти не би тре ба ло да 
ула зиш; с дру ге стра не ка да То ма ни је имао нов ца за по прав ке ка ми о на, упо ран до пот
пу не ис цр пље но сти, по пра вљао га је сам. Че сто сте ме ња ли ка ри ке и кли по ве, те на ме
шта ли жи це од жми гав ца до штопсве тла, ко је су пре ла зи ле пре ко ка ро се ри је, та ко 
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да сте мо гли иза зва ти и па ље ње ка ми о на, услед чега се де ша ва ло да се ка ми он по ква
ри на се ма фо ру у Кра гу јев цу, или на аутопу ту ис пред Бе о гра да. У да тим окол но сти ма 
под ра зу ме ва ло се да ће То ма оста ти у ка ми о ну док не бу де по пра вљен; у слу ча ју да га 
на пу сти, од мах би га оче ру па ли ле ши на ри. У вре ме ка да ка ми он ни је био ис пра ван То ма 
би уно сио два кре ве та, он да би на шао же не ко је су во ди ле љу бав тек да осло бо де де цу.

Ка же ти да си из гу био по јам о вре ме ну: постоје рад нич ко, се љач ко и исто риј ско вре ме, 
за тим град има сво је вре ме ко је се не ме ри од из ла ска до за ла ска сун ца; то је вре ме 
фа брич ких си ре на, чи ји звук на го ве шта ва при ку пља ње рад ни ка. На ста вља при чу ка ко 
се упу штао у про у ча ва ње се бе са мог, иако је не пре ста но при су тан, иако је мо гао се бе 
по не кад да из не на ди не ка квим ис ту пом, али пре те жно је објект из у ча ва ња. 

За што би се бе из у ча вао? Шта ће он се би са мом? 
Љубав сте за ме ни ли ин фор ма ци јом, по ли ти ку сте за ме ни ли ин фор ма ци јом, ваш 

су срет сте за ме ни ли ин фор ма ци јом, је ди но се пла шио од но са ко ји ус по ста вља ги не
ко лог са же ном; по себ но са ње ним пол ним ор га ном: упо знај дру ге љу де ко ји ти ни су да ти 
ко му ни ка ци ја је ње гов на чин жи во та. Сту ди рао је пси хо ло ги ју, до са да је мо гао и да 
ма ги стри ра, и на гла ша ва ти да не ми слиш ваљ да да он не што по зи тив но ми сли о 
пси хо ло ги ји (о Јун гу, Фрој ду). Та мо где пси хо ло ги ја ни је ем пи риј ска, и пој мо ви ни су ди дак
тич ки, пси хо ло ги ја би тре ба ло да за ме ни ре ли ги ју или ме ди ци ну, ина че, он сам је про тив 
та квих за ме на. Пси хо а на ли за! То је на у ка за вра ча ре! Тре ба ло би да за ми слиш ко ли ко 
бре ме пси хо ло ги ја же ли да пре у зме на се бе. Тек што је ство ри ла књи гу сво јих пој мо ва 
а већ ње ни шар ла та ни гре бу по оном што је ста ро ко ли ко и свет, ре ци мо, од го не та ју 
ми сти ци зам, ис ти чу ћи да су фру стра ци је део кул ту ре, да их пси хо ло ги ја са мо име ну је, 
да се ла ик пи та да ли му се не што сви ђа или не сви ђа, зна лац го во ри да ли је не што до
бро или ло ше; на из глед по сле трет ма на, што се на зи ва сту ди ра ње, не мо же дру га чи је 
да гле да на свет до из пси хо ло ги је. 

„Пси хо ло ги ја је већ би ла од ре ђе на за жр тво ва ње. До зво ли да је још ма ло екс пло а
ти шем! Или пси хо ло ги ја је по ста ла екс пло а ти са на, да би се отр ца ла! Али мо раш да 
при знаш, и по ред твог пот це њи ва ња, пси хо ло ги ја је уни шти ла ве ру, и уме сто ње до ве
ла на у ку. Је ди но што со ци о ло ги ја иде ка гру па ма, а пси хо ло ги ја ка по је дин цу. За тог 
по је дин ца ко ме је по тре бан пси хи ја тар мно го ме бри га. Тре ба ло би га оста ви ти у свом 
со лип си зму.“ 

Аутопре во зник је хтео још не што да ка же, али се засме ја. Ни је би ло те шко прет по
ста ви ти да му тог по по дне ва мај ка ни је ис пе гла ла ко шу љу, гу рао се у ауто бу су, ста јао 
је у ре ду, чи тао па ро ле и слу шао чу ва ре, и ето, он то при ча свом при ја те љу. Ка же да 
му је отац умро од ал ко хо ла, за то пре ту ра по ви три ни, на ла зе ћи фла шу, ко ју ста вља 
на сто, за тим ва ди две ча ше, и се де ћи за сто лом пи је час из тво је, час из сво је ча ше.

По но во вре ме про во ди те за јед но; аутопре во зник че ка па пи ре за по вра так у Не
мач ку, а ти се се ћаш де тињ ства, зна ју ћи да ти је баш до бро до шао овај по вра так у 
де тињ ство да раш чи стиш не ке од не до у ми ца, као што је жи вот са не ком раз ма же ном 
де вој ком ко ја је од лу чи ла да не бу де с то бом за то што се бо ја ла за сво ју са мо стал ност, 
по твр ђу ју ћи је са мо у из бо ру парт не ра – та ко си му ре као јед не ве че ри док сте пи ли 
у ста нич ној ка фа ни – не пре ста но че ка ју ћи не ког Ду бров ча ни на, и те би чак ни то ни је 
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сме та ло јер си че као да се она са ма од лу чи и на пу сти те, вра ћа ју ћи се у сво је де тињ
ство, са мо не ко ли ко го ди на ста ри ја. 

Ски ци рао си ди ја лек то ло шку кар ту; тај ре зер ват не и зу че ног је зи ка. У крат ком 
пре гле ду не по зна том ис тра жи ва чу пред ста вљао си је као збир ку тек сто ва ко ја по 
вред но сти сто ји ра ме уз ра ме са већ свр ста ним ди ја лек ти ма, на да ле ко чу ве ним, ма да 
са др жи рет ке ре чи, из ме ђу оста лих и трак тат не ка да за бе ле же ног го во ра, ка да су 
би ли са слу ша ва ни хај ду ци, или ка да је ства ра но сло во за ко на но ве Ср би је. Шра фи рао 
си сва ки на се ље ни део раз ли чи тим бо ја ма као да се ра ди о тех нич ком цр те жу, а за тим 
си кар ту др жао рас про стр ту на сто лу, по вре ме но је ана ли зи ра ју ћи, а по вре ме но тра
же ћи још не ку на пи са ну по ру ку у књи га ма ко је је чи та ла Сне жа на, с тим што би се 
чу дио да се Сне жа на не по ја вљу је (тво јој мај ци је ре кла да се не ћеш љу ти ти што је 
бо ра ви ла у тво јој со би). Оби ла зе ћи род ни крај, та да у про лећ ном све тлу, при жељ ку
ју ћи су срет са Сне жа ном, по чео си да про ве ра ваш ди ја лек то ло шки атлас. Ишао си 
пе ши це до уда ље них се ла све оду ше вље ни ји го во ром љу ди. Иду ћи ка пла ни ни раз го ва рао 
си са ме шта ни ма ко је си сре тао у по љи ма, ужи ва ју ћи у њи хо вом ак цен то ва њу ре чи, са 
бр да си још ви део ре ку ко ја ти је би ла ори јен та ци ја, а за тим си скре нуо са пу та. Јед не 
ве че ри, док се спу шта ло су мрач је, ни си имао че га да се пла шиш: по сто јао је пут ко јим 
си мо гао да се кре ћеш и у мра ку. Од лу чио си да че каш по ја вљи ва ње ме се ца. Ка да би 
про шао кроз шу му ушао би у цр кве ни атар, где се но ћу по ред цр кве или у рет кој цр кве
ној шу ми, оку пља ју мла ди па ро ви. Се де ћи по ред ви но гра да, у ти ши ни, чуо си да не ко 
цви ли. Та ман си по ми слио да је цвил ба жи во ти ње, чуо си је цај, при де, по сле пр вог осе
ћа ња је зе, на пре зао си се слу ша ју ћи па жљи во, да би по но во чуо је цај. Прем да си упи тао 
ко је, ипак си ушао у шу му, про би јао се кроз гу стиш, осве тља ва ју ћи шу му пла ме ном 
упа ља ча угле дао си де вој ку осло ње ну о ста бло. Пр во што си по ми слио би ло је да се ра ди 
о стран ки њи ко ја је же ле ла да про учи ар хи тек ту ру цр ка ва, тра же ћи ба зи ли ке, уче ћи 
ви зан тиј ску ар хи тек ту ру и осо бе но сти мо рав ск ог сти ла. Ни је би ло те шко да по но во 
по жу риш осве тља ва ју ћи шу му, да би од јед ном, из не на ђен, као да се ра ди о фил му а не 
о ствар ном до га ђа ју, за стао збу њен, јер пре по зна јеш де вој ку: Сне жа на! 

Док си се кре тао кри ву да вим пу те ви ма по ред те бе ни је про шло ско ро ни јед но во
зи ло, а са да се по ја вљу је де вој ка, ко ја те гр ли је ца ју ћи, ду го не мо гав ши да из у сти ни јед
ну реч. Ка да је пре ста ло обо стра но из не на ђе ње – ако се у шу ми са ста ју па ро ви за што 
би Сне жа на би ла из у зе так? – ка жеш јој да си већ ду го оче ки вао су срет, да си по вре ме но 
гле дао ње не про зо ре увек ви дев ши да су све тла би ла уга ше на, да ни си по ми слио да се 
сти ди, већ да су та кве окол но сти; крај школ ске го ди не, ђа ци мо ра ју да уче. Ина че ни је 
би ло те шко прет по ста ви ти сце на рио по ко ме се Сне жа на на шла у шу ми; он ти је био 
по знат по сле пр ве из го во ре не ре чи. Њен до бри зна нац ју је одво јио од дру штва, про
ше та ли су, за тим су се де ли у ка фи ћу, ча вр ља ли су, ду го се ни су сре ли, слу жио је вој ску, 
ње но дру штво се вра ти ло ку ћи ауто бу сом, она ни је мо ра ла да се се ки ра, зна нац ће је 
пре ба ци ти ко ли ма. Док је уз не се ни мо мак при чао до жи вља је из вој ске из не на да је скре
нуо са пу та во зе ћи ауто ка шу ми (а ти си по ми шљао на по се ти о це ко ји су до ла зи ли 
из це лог све та, на исто ри ча ре из Ри ма, про у ча ва о це кул ту ре, екс пер те за ви зан тиј ску 
и српску исто ри ју, ор то док сне хри шћа не, ко ји су ис трај ни у сво јим пред ло зи ма да се 
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на ста ви са ис тра жи ва њем, као што си и ти по ну дио сво је услу ге Ин сти ту ту за је зик 
да се јав но сти из ло жи за не ма ре ни ди ја ле кат), ка цр кви, убе ђу ју ћи де вој ку реч ни ком 
ко ји би во лео да са знаш. Де вој ка је тре ба ла да се од бра ни од мом ко вог на па да јер је 
по гре шно про ту ма чи ла ње го ву на ме ру; сам ни си мо гао да схва тиш шта је му шкар ца 
по ко ле ба ло да је не си лу је, па си прет по ста вљао да је то мо жда страх од за тво ра, 
или од де вој чи ног оца? А са ма де вој ка је бе же ћи ушла у шу му, да би ти са да бла го до ди
ри вао ње но ра ме, на шта се она по ме ри ла уна зад та ко да си ви део ње ну гла ву, ха љи ну 
ко ја је би ла по це па на. Из не над ни до га ђај те је по бу дио да раз ми шљаш о љу ба ви са Сне
жа ном, ка да се, у име кон вен ци ја, ни си усу ђи вао да ула зиш у но ве од но се ко ји су се мо гли 
из ро ди ти у не же ље ну ве зу, ко ја је пре ва зи ла зи ла окви ре у ко јима си за цр тао свој свет. 
Де вој ка је по че ла да те ти шти ви ше не го што си сам се би хтео да при знаш, па је не
хај но по ву кла ру ку и до дир ну ла тво ју, ву ку ћи те кроз шу му час на јед ну, час на дру гу 
стра ну, али тре ба ло је на ћи пут и сти ћи до ре ке. Сне жа на ви ше ни је ли чи ла на бес по
моћ но ство ре ње ко ме тре ба за штит ник, већ на де вој ку ко ја је у да тој си ту а ци ји реа го
ва ла свом сна гом, а то што је му шка рац био сла би ји... а са да се пи та да је не ћеш ваљ да 
оста ви ти, па те гр ли... Ка да си ста јао на про план ку, по ку ша ва ју ћи да утвр диш где је 
пут, ста ви ла је гла ву на тво је гру ди, не пре ста но те не што за пит ку ју ћи по чев од до
га ђа ја у шу ми, до твог жи во та у Бе о гра ду, нај ви ше се ин те ре су ју ћи да ли жи виш сам. 
Мо рао си да је ућут ку јеш, за гле да ју ћи јој ли це: ја сно ви диш огре бо ти ну на ње му. Не жно 
до ди ру јеш пр сти ма бла ги оток, от коп ча ваш јој јак ну, за гле даш ка ко је ис ки да на ко шу ља 
от кри ла ње но ра ме и дој ку; упу стио си се у игру да би се сме јао.

Мо ра ли би сте си ћи до ре ке ко ју си ти чак ви део у опи си ма пу то пи са ца ко ји су је 
ски ци ра ли на ма пи, се ћа ју ћи се да је тим пу тем на сту па ла тур ска вој ска, и да ни је ноћ, 
по глед би се пру жао до са ме Мо ра ве. Мо гао би да за ми слиш пе ша ди ју, ко њи цу и ар ти
ље ри ју ка ко се крећу ка цр кви. У ве дром је се њем да ну бо ја пер ја ни ца, ко ња, уни фор ми, 
ме ша ла би се са бо јом при ро де. Ова ко, ако не стиг не те на вре ме до се ла, Сне жа ни ни 
ро ди те љи ће уз не ми ри ти цео крај. 

По што ни си ура дио оно што се из не над но на мет ну ло – во ђе ње љу ба ви са Сне жа ном, 
са да мо раш не пред ви ђе ни жи вот да за ме ниш оним што по сто ји, што је очи глед но... 
Твој бо ра вак у род ном ме сту по ста је бе сми слен, можеш да се ба виш ис тра жи ва њем 
ди ја лек та због че га си и до шао, али сни ма ње го во ра на руб ним је зич ким под руч ји ма 
дав но си већ ура дио, са мо ти је пре о ста ло по на вља ње рад ње, или што би се на зва ло 
го ми ла ње гла го ла; у зо ру уста ти, уми ти се, ше та ти, слу ша ти, чи та ти, про ве ра ва ти 
не ка да на пи са но и до пу ња ва ти га, по гле да ти да ли сто ји ка ми он ис пред ком ши ји не 
ку ће и кон ста то ва ти да је још ту, да ће га по под не по но во по пра вља ти, за тим ослу
шки ва ти звук мо то ра при ли ком про ла же ња ауто бу са, се де ти у ба шти са мај ком и 
ком ши ни цом, пи та ти о де ци, по себ но о ћер ци, за тим предве че спа ва ти, те оти ћи до 
ре ке... Та ман си по ми слио на пре ки дач, ка да се све тло са мо уга си ло, чи не ћи бе сми сле ним 
сва ко оста ја ње у ку ћи и пре тра жи ва ње књи га у мрач ној со би, за то си иза шао на по ље 
и по жу рио ка све тлу ко је је до ла зи ло из ка фа не.
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За те као те је исти рас по ред сто ло ва као не ка да: од шан ка до зи да сто је че ти ри 
сто ла, а у дру гом де лу још че ти ри ко ји би тре ба ло да бу ду сто ло ви за ру ча ва ње. Док 
раз гле даш про сто ри ју као по сле по врат ка са пу то ва ња, на рав но, по сма траш ко но ба
ри цу ко ја по вре ме но уста је да би услу жи ла го сте, па се вра ћа и се ди у шан ку, без бри жно 
ли ста ју ћи Бур ду до сле де ће по руџ би не, не хај но, че сто и не гле да ју ћи стра ну ко ју је отво
ри ла, пи та те ка да си до пу то вао, мо жда и не же ле ћи да чу је од го вор. Уско ро по чи њеш 
да обра ћаш па жњу на го сте ко ји се де за сто ло ви ма осве тље ним све ћа ма чи ји пла мен 
ти тра по ли ци ма та ко да пре по зна јеш ста ре дру га ре; не окре ћу ћи се знаш за ко јим 
сто лом, осве тљен ве ли ким свећ ња ком, се ди аутопре во зник ко ји је ви део ка ко по ла ко 
ула зиш у ка фа ну, и то још у мра ку, по ми слио је да тра жиш не што, па те пи та да слу
чај но не тра жиш Фил зла у се, алу ди ра ју ћи на тво је раз гле да ње ка фа не, он да, по сле уоби
ча је них пи та ња, по но вио је оми ље ну фра зу: А он да су жи ве ли срећ но и ду го веч но. 
Је бем те сре ћо ко ја ду го тра јеш, на рав но, ни си за бо ра вио фра зу, при де те за сме ја ва, 
пла ћаш не ко ли ко ту ра и се даш за аутопре во зни ков сто. На пи та ње ка ко је у Бе о гра
ду, од го ва раш да је Бе о град то пли бал кан ски град, и да у ње му и ту ку и је бу из љу ба ви. 
Аутопре во зник ка же да се ов де до га ђа ји де ша ва ју ка сни је од ме ре ног вре ме на, та ко 
да љу ди два пу та ви де већ дав но до жи вље но. Ка жеш му да то знаш, да пи сци из ми шља
ју, да те не мо же за се ни ти фан та сти ком. По зна та су ти и чу де са. Овај са да шњи део 
То ми ног жи во та, от ка да је пре стао да сту ди ра, и до шао на иде ју да се ба ви пре во зом, 
ис пр ва га је ис пу ња вао, чак је то и био уно сан по сао, мо гао је да обез бе ди сред ства па 
да се по све ти сли ка њу, али је ка сни је до шао на иде ју да при ку пља ста ре спи се (ве ро
ват но је још био у тој фа зи). Го во рио ти је ка ко се ов де де ша ва све су прот но од оног 
што оче ку јеш, а по што је до дао да ће ти ис по чет ка ис при ча ти при чу; шта ви ше на 
по чет ку све та по сто ја ла је во да, он да су Зе мљу ба ци ли у во ду. Не где је во да по то пи ла 
Зе мљу, а не где су бр да оста ла да ви ре из во де; још тра је то не пре ста но за тр па ва ње 
без да на. У ње му су по то пље не ду ше умр лих и не тре ба за ру ни ти из во ре, без да не и тре
си шта. Рај ни је ко зна где већ је по то пљен у во ди. 

Пи таш га да ли зна ко јим је зи ком су го во ри ли ње го ви пре ци, и да ли бисте се мо гли 
спо ра зу ме ти са њи ма, да ли при ку пља ре чи ко је се из го ва ра ју са мо у вашем род ном 
кра ју, да ли би га са ку пљач ки рад мо гао уте ши ти ви ше не го што би же лео да то при зна, 
или и да ље ис тра ја ва на то ме да је скеп тик. То ма, међутим, ка же да та кав рад ни ко
ме не ће би ти по тре бан, и да је зик мо же да се ве же за две ре чи – упор ност и слу чај ност; 
у кра ју где не ма пи са ца, да би смо са чу ва ли је зик, тре ба ло би се обра ти ти до ку мен ти ма. 
Ни го во ра да се по еви ден ти ра ним до ку мен ти ма мо же по твр ди ти по сто ја ње не ких 
ме ста, њи хов нај ве ћи успон (ре ци мо ка да је град до жи вља вао про цват), али до ку мен
ти пи са ни на ра зним је зи ци ма за ни ма ју са мо љу де као што си ти, осим то га ра де ћи 
јед ну го ди ну као про фе сор сред ње шко ле, зах те вао си од сво јих ђа ка да до но се сни мље
ни ма те ри јал: го вор нај ста ри јих љу ди, та ко да го вор ко ји ис тра жу јеш твој је го вор, знаш 
га из де тињ ства, од ра стао си оби ла зе ћи се ла и гра до ве. По ред то га што си ис тра жи
вао го вор гра нич них обла сти, и са мог кра ја, же лео си да је зик чи та вог под руч ја по себ но 
об ра диш и да на пра виш јед ну гра ма ти ку ко ја би мо гла да бу де за ни мљи ва за бу ду
ће ис тра жи ва че; што се ти че ста рог го во ра, ко ји си на шао опи сан код прет ход них 
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ис тра жи ва ча, за кљу чио си: ви ше не по сто ји је зик ко јим су се спо ра зу ме ва ли тво ји пре
ци, и са њи ма се не би мо гао спо ра зу ме ти. Са да се са ку пљач ким по слом ба ви чи та ва 
еки па; тво ја са зна ња су све ве ћа. Чи ње ни ца је, ка ко ка же аутопре во зник, да по сто ји 
ар хи ва на ко ју је упу ћен, али... на гла ша ва, ако не бу де пи са ца, из го во ре но ће оста ти 
мр тво. Уне ко ли ко, ти си знао да То ма до га ђа је де ли на мо гу ће и не мо гу ће, а да су му стра
ни атри бу ти по пут: фан та сти чан, ху ман, под му као, пер вер зан или пак: вер ник, не
вер ник, ре ли ги о зан, за то их ни је до де љи вао љу ди ма. У са да шњим окол но сти ма мо гао 
си да се се ћаш ка ко ни сте при че де ли ли на из ми шље не и исти ни те, већ на за ни мљи ве 
и не за ни мљи ве, по го то ву вас ни је би ло бри га ако не ко при ча исти ни то а не ин те ре сант
но. То ми ни до жи вља ји би ли су нај за ни мљи ви ји, слу ша о ци су ми сли ли да ла же, а То ма је 
при чао исти ну; зва ли су га из ми шљант. То ма је знао да су дав но за вр ше на тво ја ис тра
жи ва ња ди ја лек та, да ви то за пра во при ча те о ва ма са ми ма; ви сте по ста ли ју на ци 
при че, а да ти то ни си при ме тио. Мо жда си хтео да опри чаш ме шта не и да оста неш 
из ван при че, но, то не ће мо ћи, ипак, То ма ти је за ви део јер већ би ти пи сац (знао је да 
ти по тај но пи шеш и за то те је сар ка стич но на звао пи сцем) јед но је, са мо по се би, 
не нор мал но ста ње ду ха, а То ма ни је имао оправ да ње за сво је по ступ ке, па је пра ва реч 
за ње го во схва та ње би ла „лу ди ло“. Ка да си сти гао у род ни крај већ си имао књи гу о ди
ја лек ту По мо ра вља, по го то ву што си је дав но на пи сао, за то је би ло не ја сно за што си 
до шао, па су се љу ди пи та ли да ни си на од мо ру или же лиш да по ста неш ју нак при че, 
при ви ле го ва ни на ра тор; за те бе по сто ји са мо свет при че. 

То ми ну уло гу да нас ни си же лео да слу шаш. Дао си му на зна ње па жљи во уста ју ћи, 
да га не би пре ки дао у при чи, да ћеш оти ћи, и по здра вља ју ћи ко но ба ри цу по ку шао да 
иза ђеш, али за др жа ла те је же на из ку хи ње пи та ју ћи те за што же лиш да оста виш 
аутопре во зни ка, по што га ти нај бо ље по зна јеш, јер чим је про го во рио, гр ца ла је она, 
ге га ју ћи се кроз ку хи њу, опи ће се или ће се по ја ви ти ло по ви и без о бра зне сна ше; уско ро 
ће у ка фа ни би ти та ква га ла ма да не ће мо ћи ни да се чу је То мин глас. По што је То ми но 
ве че би ло по све ће но су сре ту с то бом, ни је ти до зво лио да одеш, пи та ју ћи те за што 
бе жиш од при че, ма да, ка жу да не ма ни чег ори ги нал ног под по ет ским не бом. Мо ра ћеш 
да се оку шаш и ис при чаш при чу, се ћа ју ћи се ка ко си ти не ка да из ми шљао при че, и ка ко 
је То ма успе вао да из ве де њи хов са др жај; ка ко ни је био уза луд ју нак при че или филм ски 
ју нак. Осим то га ти си до бро знао да је то био по сао лу да ка, ма да си раз у мео ко ли ко 
вам је мно го зна чио филм, па си се на гло упи тао ко ли ко ду го ни си се део у овој ка фа ни, 
са То мом, ко ји не знаш да ли го во ри ра ди се бе или ра ди не све сних пра ви ла ко ји ма оби
лу је филм. Пи јеш без у ку сну ка фу, ко ју ти до но си же на из ку хи ње, не зна ју ћи ка ко је ску
ва ла по што не ма стру је: по сле пр вог ср ка ви ше и не по ди жеш ру ку да шо љу по но во 
при мак неш усти ма, слу шаш до бо ва ње ки ше ко ја ни је пре ста ла да па да, ви диш мла
зе ве во де ко ји ле те по ули ци и ба ца ни ве тром уда ра ју у про зо ре, док шум пљу ска гу ши 
гла со ве, и че каш да аутопре во зник бу де још ви ше не за до во љан што се не упу шташ 
у рас пра ву са њим, јер је већ при чао ка ко тво је ко ле ге не успе ва ју да ко му ни ци ра ју с ме
шта ни ма. Да вас ме шта ни не би тре ти ра ли као лу да ке, ко ји се ин те ре су ју за њи хов 
је зик, тре ба ло је учи ни ти не што; нај бо ље је би ло исме ја ти та буе: власт или љу бав. 
То ма Ми тић Ца ке је по чео да осли ка ва те бе као осо бе ња ка, али ме шта ни су зна ли 
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чи ји си син и ко ти је дед. У но вој при чи по че ли су да се по ја вљу ју би о ло зи, пре о ку пи ра
ни сво јим ра дом, ко ји ни су успе ва ли да збу не ме шта не: не пре ста но су но си ли епру ве те, 
са ку пља ли биљ ке, за не се но лу та ли по љи ма тра же ћи нај бо ље узор ке, али ме шта не 
ни ма ло ни је за ни ма ло ис тра жи ва ње би о ло га ко ји же ле да спа су ме сто од не ких не по
зна тих жи во ти њи ца ко је су се на мно жи ле... Ка ко у при чи То му пре ки да до ла зак стру је 
уз ви ку је да је ко нач но ноћ осве тље на, да је све учи ње но да ноћ бу де осве тље на, да што 
пре иза ђе мо из ми то ло шке та ме, и да нам са мо још не до ста је пи сац или нам фа ли 
ка ме ра. 

До ла зак стру је ти омо гу ћа ва да па жљи во раз гле даш про сто ри ју ко ја је окре че на, и 
чи ји су зи до ви пре кри ве ни цр те жи ма ло кал ног умет ни ка, чак је ку пље но и не ко ли ко 
но вих сто ло ва и сто ли ца, али го сти ра ди је и да ље се де за ста рим и рас кли ма та ним 
сто ло ви ма, и са ми де лу ју као да ту се де, већ го ди на ма, за то и не ма ју же љу да би ло 
шта ка жу, већ па жљи во слу ша ју То ми ну при чу ко ји го во ри са мо у из у зет ним слу ча је ви
ма, увек опи су ју ћи не ку же ну, а част опри ча ва ња ово га пу та има ла бо рант ки ња. У 
јед ном се лу при су ство вао је хај ци про тив ис тра жи ва ча; док је био гла дан, у гро зни ци, 
оче ки вао је да му не ко до не се ру чак, та ко да је упла ше на ла бо рант ки ња по бе гла за о
би ла зним пу тем ка гра ду, док је он, са још не ким мом ци ма ту као јед ног би о ло га, за тим 
су се сми ло ва ли. Иако су га сма тра ли сво јим за ро бље ни ком, ипак су му омо гу ћи ли да 
бе жи. Док је би о лог бе жао, То ма ни је ви део ла бо рант ки њу ко ја из гле да да је има ла са
ста нак са би о ло гом. Чак ни је био си гу ран да ли се ра ди о ла бо рант ки њи или је то са мо 
јед на же на из еки пе, ко ју је на звао Без ли ка, па је био же љан да ње го ва спер ма по те че по 
ње ним све тлим дла чи ца ма; на и ме ко нач но се на дао из ме ле же ном ста са лом по том ку 
ко ји ће не што упам ти ти од То ми не про шло сти. У су шти ни, Без ли ка се ни је упла ши ла, 
иако су јој бу квал но по ки да ли оде ћу оста вља ју ћи кр пе да ви се за јед но са гма зо ви ма 
ко је је ис пи ти ва ла. У сво јој на го сти, по тент на, огр ну та ко жом као цар ском то гом, са 
ожи вље ном те жњом за па ре њем, би ла је пра по че так пре у ша те жен ке; реч ни та ла си, 
жа ри ла од ме са, за тим шу мо ви и ври сак у без на ђу, до во де га до то га да То ма мо ра да 
го во ри о фо нет ском ивер ју, али не же ли да те гла со ве уно си у при чу, већ са мо го во ри о 
про це пу ње них оре са ве лих ро бов ских за ста ва, док је гле дао дро ња ву, и док се чу дио 
да се Без ли ка не оба зи ре на си ло ва ње. То што аутопре во зник та ко ле по при ча о том 
до га ђа ју сва ка ко да сам чин си ло ва ња не ма за ло га у при чи. 

Су коб би о ло га и ме шта на се да ље на ста вљао; мом ци су спре ча ва ли би о ло ге у оба
вља њу сва ко днев них оба ве за, а ка ко су се вла да ли би о ло зи То ма ни је умео да ти ка же, 
ме ђу тим, ту че ни су по мо гле, би о ло зи и да ље ни су на пу шта ли ме сто по што је от кри
ве но као еко ло шки ло ка ли тет. Раз мно жа ва ње гма зо ва је под врг ну то ис пи ти ва њу. Иако 
је ма те ри јал не до вољ но ис пи тан, сма тра ло се да се ра ди о не хо тич ном озра че њу, или 
да су се из ме ни ли еко ло шки усло ви жи во та, што је омо гу ћи ло не кон тро ли са но раз
мно жа ва ње не ких вр ста. Је ди но је сре ћа што је био крај се зо не и уско ро ће не ста ти 
ис тра жи ва чи, да би се по но во по ја ви ли на је сен под бо љим усло ви ма и ка да би их шти
ти ла ми ли ци ја. На уч ник ко ји је пр ви до шао да ис тра жу је ло ка ли тет гле дао је, раз о
ча ран, ка ко се умно жа ва ге нет ски ма те ри јал по ста ју ћи ба стар дан, а он не мо ћан да 
то спре чи са мо је по сма трао ка ко се жи вот пре тва ра у прах. 
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И та ко, умо рио си се, Ми ла не Ти мо ти је ви ћу. Тво ја фи ло зоф скоар гу мен та циј ска 
по тка – по тре бе во ђе ња љу ба ви, чу ва ња и ви да ња не пре бол не ње не ра не – сто ји увек 
у свој сво јој оштри ни, на су прот же ни и ње ним по тре ба ма. Да кле, у пи та њу је страх. 
Ни си имао хра бро сти, Ми ла не Ти мо ти је ви ћу. На по кон ви ше ни шта не оче ку јеш, ка жеш 
да ти је ри там син так се ли чио на кре та ње то ком да на; гу био си се бе из ви да чи та ју
ћи о ди ја лек ти ма, при ме ћи вао си да те свр бе уста, псо вао си, а глас ти је ли чио на 
му мла ње жи во ти ње, ни си пре по зна вао ре чи ко је си из го ва рао, по ку ша вао си да из го во
риш сво је име: зву ча ло је не ра зу мљи во! Не ћеш ви ше мо ћи да го во риш! И не са мо да 
не ћеш мо ћи да го во риш, не го ви ше и ни си имао шта да ка жеш, та ко да си мо гао са мо 
да чи таш. То ма Ми тић Ца ке је био у пра ву – убио те је тај Бе о град. 

При ла зио си огле да лу, чу дио си се: ко ли ко се ду го ни си огле дао? Спу штао си књи гу, 
гле дао си ка ко су ти се уста по ме ри ла у јед ну стра ну, чак је и под оч њак кли зио, али због 
бр ко ва ни си при ме ћи вао да су ти се ис кри ви ла уста. Ду го си ма си рао образ, при се ћа
ју ћи се: ка да ти је пр ви пут за и грао нерв? Он да си на у мио да ка жеш ку ћа, те си му млао. 
Оста ја ло ти је да ћу тиш и спо ра зу ме ваш се гла сом ко ји не раз у ме ју са го вор ни ци. По ред 
те бе је ста ја ла та књи га о ди ја лек ту. Иза шао си на по ље тр че ћи сте пе ни штем. Осмо
трио си дво ји цу стра на ца: бес циљ но су ше та ли ули цом! Под го је ни љу ди са по ко јим 
злат ним зу бом у ви ли ци. Слу шао си јед ног го спо ди на ка ко го во ри да су ње го ви пре ци 
де це ни ја ма жи ве ли на бре гу, ра ђа ју ћи се и уми ру ћи, иду ћи од па лан ке до бр да, од бр да 
до па лан ке, да би му шкар ци са мо у вре ме вој ске и ра то ва од ла зи ли да ље од гра да. Ето, 
он ни је на ста вио жи вот сво јих пре да ка ко ји су жи ве ли ис под Ја стреп ца, во ле ли се и 
ра ђа ли, па ти ли, ги ну ли у бо је ви ма по ми њу ћи сло бо ду не ја сну и нео пи пљи ву. Док је за
не се ни ста рац на ста вљао да при ча, ти си се по здра вљао са њим, жу рио си за јед ном 
го спо ђом, по што си по зна вао ње ног су пру га, рат ног ин ва ли да, дра гог чо ве ка и ша љив
џи ју. Са зна јеш да удо ви ца од ла зи у ба шту, чак ти и ка же да, док је око па и за ли је, об ли је 
је хи ља ду зно је ва, за тим ти је при ча ла о не ком му шкар цу, схва тио си, о твом дру га ру 
аутопре во зни ку. По што је жи ве ла са му жем, ин ва ли дом, ве ро ват но су јој не до ста ја ли 
му шкар ци, и ето, са да, То ма же ли да во ди љу бав са њом. 

„Го спо ди не, ка жем му ја, ни сам же на за те бе. А он ми ка же: во дим љу бав са ста ри јим 
го спо ђа ма, пла шим се: шта ако умру? Мла ђе мо гу и да ме при че ка ју. Не же лим да ми 
оста не ду жна ни јед на же на.“ Link 4 стр. 237

По под не те је се кре та ри ца ча со пи са слу ша ла с не ве ри цом. Ни је раз у ме ла за што 
ти је то ли ко ста ло до пу бли ко ва ња тво јих ра до ва, ка да чи та ва тво ја за ми сао из но ва 
мо ра да пре тр пи про ме не, ка да се у тво јим ис тра жи ва њи ма по ја вљу ју но ви мо мен ти. 
Ни си знао шта да јој ка жеш. Пре од ла ска мо гао си још да по се тиш јед ног џез му зи ча ра; 
гле да ћеш по но во оку пље не вр шња ке ко ји су још увек че ка ли по сао: пси хо лог, је дан пе сник, 
пе вач, две де вој ке, дво је из Не мач ке и пас ко ји ће се вр зма ти из ме ђу ва ших но гу, док ће 
екран по вре ме но при ка зи ва ти ва ша ли ца, за тим ће се вр те ти пор нофилм, кру жи ће 
ци га ре та ха ши ша, а за тим ћеш оти ћи у не ко дру го вре ме, мо жда ствар но, мо жда при
по вед но или се још ма ло осе ћа ти уза луд ним.

Док си се дру жио с пи сцем уви део си да се уоп ште ни је за ни мао за те бе, чак те ни је 
пи тао шта ра диш, чи ме се ба виш, ина че, ни си при ме тио да је пи сац ве ро вао да сте 
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то ли ко слич ни јед но дру гом, да вас од го во ри још ви ше мо гу спо ји ти, али ва ше дру же ње 
ни је би ло раз лог што си га по звао да ра ди у твом род ном гра ду. 

Да ни је за бо ра вља ња и из два ја ња, пам ће ње би се и да ље сво ди ло на ар хи ви ра ње 
глу по сти, па нам не би по мо гла ни љу бав пре ма књи жев но сти? 





МИ, за ме ни ца. Пр во ли це мно жи не. 
Чим поч не те да пла че те, започињете ко му ни ка ци ју: со ци јал на 

сте осо ба. А ка да про го во ри те, од мах сте ми, или чим иза ђе те на 
ули цу ја у ко му ни ка ци ји по ста је ми. Ми као ма са и ута па ње. 
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Ми смо зна ли да је пор ноли те ра ту ра акт: ча со пи си за фо то гра фи ју ка кве смо са
мо мо гли да ви ди мо у стар че вој ку ћи и ко је он на ма, спе ци јал ци ма, ни је до зво лио да 
до ди ру је мо. 

Се де ли смо у стар че вој со би пу ној ста рог на ме шта ја. 
Ста рац би у ку хи њи ку вао чај, је ди но пи ће ко јим нас је слу жио, и пре ла зио у сво ју 

со бу, а ми би смо са ми до но си ли и си па ли чај, док би ста рац из ра фо ва ва дио књи ге 
са гра ди вом ко је је же лео да нам пред ста ви, ра ду ју ћи се што по но во, у ста ро сти, не ко 
има ко ри сти од оног што је он некада давно ра дио.

Ре као је да по сто ји осам вр ста ва ги на. 
Тре ба ло је да из го во ри осам ре чи. 
Иза сва ке ре чи ста ја ла је по јед на ока рак те ри са на ва ги на, као да је осам вр ста 

ва ги на би ло осам ре чи ко је мо гу да се из го во ре али без гле да ња у озна ча ва ју ће. 
Ре чи ни су има ле сна гу пре до ча ва ња, те смо оче ки ва ли да ће ста рац на ве сти осам 

име на, осам же на из ме ђу чи јих но гу ће ста ја ти осам ре чи; са ме њи хо ве ва ги не.
Пла ши ли смо се да не на ве де осам стра них ре чи, ко је ће на ма би ти не зна че ће; 
је ди на реч ла тин ског је зи ка ко ја нам је још и не што зна чи ла би ла је ва ги на. 
Док је при чао кре тао се из ме ђу сто ла и про зо ра. 
У ве че ри сун це је осве тља ва ло дво ри ште и пут ко јим су про ла зи ле же не. 
Со ба ни је би ла осве тље на, та ко да смо ја сно ви де ли про ла зе ће осо бе у по по днев

ном сун цу, и ужи ва ли у по ме ра њу ку ко ва, гла ва и те ла. 
Још док је био жив чи ни ло нам се као да је не ка да жи вео. Ка да је умро чак смо се 

и пи та ли: ми сли ли смо да тај ста рац одав но ни је жив. 
Гле да мо пса ис пред ка пи је. На па да ју га пру же не ру ке, сун це, вре ло те ло куч ке. При

пи јен је уз огра ду шко ле и упла ше но гле да љу де. Ње го во уз дрх та ло те ло, де ли мич но 
уву че но у куч ку, по ста је ме та. Пр во на ули ци за ста је је дан ста рац, ко ме се тре су ру ке, 
и ко ме с вре ме на на вре ме за и гра образ. Ка сни је за ста ју мла ди ћи, па ђа ци.

Људи чу па ју кол че ве, де ца до но се ка ме ње, гла со ви пре те: доћи ће учи тељ! Пр сти 
по ка зу ју да се по ја вљу је учи те ље ва фи гу ра. Али де ца сум ња ју. 

Го во ре: „Не! Не ма учи те ља.“ 
Од не куд про ла зи же на. Но си крат ку сук њу, тор бу на ра ме ну, њи ше се у про ла зу. 

Са бал ко на не ко ви че: „Удри ии!“ 
Је ди но се при род но по на ша пас. Гр чи му се уз дрх та ло и на пе то те ло: при ма удар

це, при пи то мља ва ка ме ње. Бе же же не. Не освр ћу се. Чу је се бат њи хо вих пот пе ти ца, 
али и да ље ру ме не.
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У дво ри шту се по ја вљу ју мно ги ла јав ци. По чи њу да ки ди шу али су да ле ко од па лог 
ка ме ња. Са мо је опло ди тељ пре бли зу. Чак га и ри та ју. Он је и да ље згр чен и уде нут у 
куч ку. Осе ћа да је још је ди но спо со бан за оплод њу. 

Су тра ће гла сни је ла јати и не плод ни. 

Ми ни смо же ле ли да жи ви мо у по ро ди ци. Ни смо ду го ни зна ли да су нас рас по де
ли ли по по ро ди ца ма. Ипак на ше ста ра те ље зо ве мо та та и ма ма, а да они ни су то би ли. 
Не зна чи да нас ни су во ле ли, и да се о на ма ни су бри ну ли. Али ка да сам са знао да 
не мам ро ди те ље, би ло је про хлад но вре ме, иза шао сам на по ље у ко шу љи не осе ћа
ју ћи хлад но ћу. Ре као сам: „Ја не мам та ту и ма му. Ни ка да их ни сам ни имао. Али имам 
чо ве ка ко га зо вем та та, и по сто ји же на ко ју зо вем ма ма.“ Кре нуо сам ка ста ни ци. По
сле Беч ког кон гре са Ср би ја је мо ра ла да на пра ви пру гу, а от ка да је на пра вље на пру
га ме ста се де ле на она по ред пру ге и она ко ја су да ле ко од пру ге. Вре ме ном су се 
мно га ме ста пре се ли ла по ред пру ге. Ва жно је да се ме сто на ла зи по ред пру ге. Про
ла зе во зо ви. Мла ди љу ди из ла зе да са че ка ју воз. Же ле знич ка ста ни ца се ни је про ме
ни ла от ка да је из гра ђе на.

Она је иста и да нас. Не же лим да је опи су јем, ста ви ћу сли ку уме сто опи са. 

Све што се де ша ва у ме сту, де ша ва се на же ле знич кој ста ни ци и у ка фа ни. Нај ви ше 
во ли мо да иза ђе мо на ста ни цу. Као и сви мом ци иза ђем на кор зо. Зо ву ме Ту пав ко. 
Ме ни то не сме та. Има ра зних на ди ма ка. Не знам ка ко их би ра ју. Мој је ско ро без бо лан. 
Јед ног зо ву Ду пе. Мо рам да при знам да је Ту пав ко мно го бо ље. Ов де сва ко има свој 
на ди мак.
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Сви ти мла ди рад ни ци ко ји су одско ра ра ди ли на же ле зни ци има ли су оче ве ко ји 
су че тр де сет го ди на би ли же ле зни ча ри, и би ли су моћ ни. Ве ћи на но вих ше фо ва би ли 
су њи хо ви уче ни ци, и но ви ше фо ви мо ра ли су на по сао да при ме де цу њи хо вих рад
ни ка. Та де ца су би ла моћ на. Ипак ни су за вр ши ла же ле знич ке шко ле. Ме ђу тим, сва ђа ли 
су се са ше фо ви ма, би ли су без о бра зни, нај че шће ни су хте ли ни да ра де. До ду ше, би ло 
је ма ло по сло ва та ко да би но во за по сле ни рад ни ци се де ли по ка фа на ма, за ауто ма
ти ма или у кла ди о ни ца ма, и са мо ка да би би ло по сла шеф би их по зи вао како би 
од ра ди ли и то ма ло по сла. Де ша ва ло се да они не же ле да до ђу да ра де, не го пре те 
ше фу да ће би ти сме њен и го во ри ли му да је иди от, а он им је пре тио да ће им од би
ти од пла те, нер ви рао се и на кра ју је пре цр као. 

Пи сац ми је до шав ши ов де по ма гао, и ја сам га по што вао, иако су ми сли ли да је 
овде до ве ден од вла сти, да ће се тек ви де ти ње го ва уло га. По ма гао је пи сац и дру гим 
љу ди ма. И не ки су пи шче ву ве ли ко ду шност це ни ли, а не ки дру ги су га сма тра ли бу да
лом. Зар да по ма же љу ди ма ко је ско ро и да не по зна је? И док је по ма гао му шкар ци ма 
би ло је то и нор мал но, а ка да је по мо гао јед ној де вој ци да се за по сли, е ту се већ ста ње 
ис ком пли ко ва ло. По ма га ти де вој ци – ту би тре ба ло да по сто ји не ки раз лог. Ле па је! 
Во дио је љу бав са њом или ће тек во ди ти! Ина че све има свој раз лог, па и ње го ва по моћ. 
Сум ња ли су го сти ка фа на, за тим из гле да де вој чи ни ро ди те љи, те су у та квој кли ми 
на го ни ли и де вој ку да поч не да сум ња. Јед ном га је сре ла на ули ци и упи та ла ко ји су 
би ли раз ло зи да јој по мог не? Али пи сац ни је знао да на ве де раз ло ге. Мо жда чак ни је 
ни раз ми шљао о раз ло зи ма. Је два се от ка чио од де вој ке, обе ћа ва ју ћи да ће је убр зо 
по се ти ти, па ка да је ушао у ка фа ну још увек је био збу њен. Ме не је, на рав но, од мах 
че ка ла ка фа и за шти та ако би ме не ко мал тре ти рао, али му ни сам мо гао по мо ћи. 

Пи сац ка же да је оно што је веч но нај ве ћа лаж – ре ли ги ја. Ни ка да ни је би ло да 
љу ди ни су по ве ро ва ли у при че ма ко ли ко би ле не мо гу ће. 

Без об зи ра ко ли ко чо век во ли и по шту је Бо га ни ка да му се не ће обра ти ти са Ви. Али 
за то они ма од вла сти и од мо ћи, од којих стра ху је, по че ће да се обра ћа са Ви. Бо гу ће 
се увек обра ћа ти са ти, или мо жда са ве ли ким Ти. Тво рац.

Хај де да ура ди мо не што да нас То ма увр сти у сце не за свој филм – да бу де мо филм
ски ју на ци или да бу де мо ли те рар ни ју на ци овог пи сца, го во ри ли смо. 

Тре ба ло је да ме оже не. Не, ја ни сам по зна вао ту же ну, и ни ко од нас је ни је по зна
вао. Ни је је по зна вао ни онај ста рац ко ји је по зна вао све љу де овог кра ја.14 

Јед но став но, мо ја бу ду ћа же на ни ку да ни је из ла зи ла. Ње ни су је чу ва ли. Зар је 
мо гу ће да су је то ли ко ду го чу ва ли. И јед ног да на су од лу чи ли да је уда ју. Мој отац је 

14 Где је онај вул гар ни, лу ди ста рац, што се са мо на ма обра ћао? Ина че, ко ће дру ги да га слу ша. 
Са да, у осам де се тој, по стао је вул гар ни ста рац. При чао је а ми смо се чу ди ли. При чао нам је 
о же ни. Ода брао је ту те му: љу бав, вра ћа ју ћи се же ни по сле мно го го ди на. Ни ко ни је же лео 
да га слу ша. Са мо смо ми би ли осу ђе ни да слу ша мо ре чи ко је он из го ва ра. Као да се са да у је
зи ку бу дио, па је био збу њен шта све мо же ре ћи. Ра до вао се, про сто је пе вао као да је је зи ком 
до зи вао за бо ра вље не љу бав ни це. Играо се и ву као жи це као на ин стру мен ту.

Го во рио је: „Во лео бих да ме слу ша и мо ја же на ко ју су стре ља ли, ко му ни сти. За што? Од
ма зда? Осве та? Ја и њој го во рим. Она ме слу ша. Она ме си гур но слу ша. Ма ло је љу та. Цр ве ни, 
за ба цу је ко су, ви ди се обрис ње ног пр ћа стог но са. Ка кву је гле дах он да?“
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ис ко ри стио то што би ја тре ба ло да се оже ним, а ус пут при мам и не ка кве па ре ко је 
мо гу да ко ри стим са да кад сам оже њен. И ствар но је био у пра ву. Са мо што ја ни сам 
знао за што бих тро шио па ре ко је ми при па да ју. Али ме не ни ко ни шта ни је пи тао. Ре
кли су ми да се ле по об у чем. Мо ја мај ка је из не ла бе лу ко шу љу ко ју ни ка да до та да 
ни сам но сио. Чак је ми ри са ла на шти рак и на са пун. И сва ки део оде ће ко ји су ми 
до да ва ли ми ри сао је на ла ван ду. Отац ми је на миг нуо. Ре као ми је да се ни шта не 
бри нем. Же нид ба до ђе јед ном и про ђе. Не би тре ба ло да га обру кам бар у јед ном... 
Ску пио је обр ве и клим нуо гла вом та ко да сам знао о че му је реч. А што бих га ја обру
као? Ни шта ме ни је ни пи тао. Је ди но што ми је на по мен же не за и гра ло ср це. Мо гао 
сам са мо да ми слим на њу и да се пи там ка ко из гле да. Мај ка ми је по ка за ла ње ну 
сли ку ко ју не знам где је мо гла да на ба ви. Ре кла је да је ле па, што сам ја и по твр дио 
гле да ју ћи де вој чи но ни ско че ло, ши шке ко је су јој па да ле на очи. Пи тао сам: ка кве су 
јој очи? Отац се на сме јао. Ре као је... ка да се он же нио ни је пи тао ка кве су бо је очи 
мла де не го ка ква је у ку ко ви ма. Зар ствар но не знам шта је то ле по та, не го по на вљам 
не ке блас фе мич не ре чи. За чу дио сам се и пи тао га шта је то блас фе ми ја. Он је од го во
рио: ка да се на ђем пред го лом же ном не ка јој пр во по гле дам бо ју очи ју, иако их не 
мо гу ви де ти од ко се ко ја би па да ла пре ко че ла.

Ни смо се још би ли сви оже ни ли, али ве ћи број нас је већ за пло вио брач ним во да
ма, па за што са да не бих и ја. С тим што ми се де вој ка сви ђа ла јер по сле пр вог ви ђе ња 
ни сам ви ше мо гао без ње. Чак је и ли чи ла на ме не. Има ла је по ви је ни врат, ка ко се то 
ка же „кри во ши ја ста“, ма ло је за муц ки ва ла у го во ру као што и ја за муц ку јем. И док је 
се де ла пре ко пу та ме не, по че ло је ср це да ми ку ца то ли ко сна жно да ни сам знао ка
ко бих из др жао, те сам мо рао да из ла зим у ку па ти ло. Та ко ме је про зрео мој отац и 
од мах ме је по жу ри вао да што пре оде мо. Ре као је да ће се он за у зе ти да ми што пре 
до ве де де вој ку. Већ исте ве че ри по чео сам да осе ћам да је во лим, али сам се пла шио 
да одем до ње. Ни сам се пла шио ње не го сам се пла шио се бе, не зна ју ћи ка ко ћу из
др жа ти да је гле дам, да се здра вим са њом, док она врц ка по ред ме не, иза зи ва, вр ска 
код при ча. Још ка да пот клек не ме ни се утро ба по кре не, и мо гу да пук нем. 

До ла зио сам до ње ног дво ри шта. Гле дао њен про зор. То ни је би ло те шко по што 
јој је ку ћа би ла на оба ли по то ка и про зор јој је гле дао ди рект но у ши праж је. Ми слим 
да ни је зна ла да се ја на ла зим у вр ба ку, ина че за што не би до шла до ме не и осе ти ла 
то што се зо ве љу бав. Ме ђу тим, би ла је то ли ко сти дљи ва да ни је хте ла ни јед ном да 
иза ђе ка да бих је по зи вао, те ни је хте ла са мном да оде на игран ку где смо се сви 
оку пља ли, и где се де ша ва ло да пле ше мо са не ким де вој ка ма. За раз ли ку од мог оца, 
ко ји је био пен зи о нер и мо гао је не пре ста но да ме над зи ре та ко да сам мо рао да бе
жим од ње га и од ла зим на же ле знич ку ста ни цу, да бих уве че до би јао ба ти не, де вој чин 
отац је ра дио у фа бри ци ко ја је про из во ди ла про фи ле. Она ко ма ли и зде паст – чи ни
ло ми се да је вр ло јак. Ни ка да не би тре ба ло да се су ко би мо. Због тог та сто вог по сла 
ду го су од ла га ли наш сле де ћи су срет. На мо лио сам оца да је већ јед ном до ве де. И 
до ве ли су је уве че пред спа ва ње. Са мо су је оста ви ли и оти шли а она је скр ште них 
ру ку, обо ре на по гле да, ста ја ла на сред со бе, не зна ју ћи шта да ра ди. И ка да јој је мој 
отац по ка зао на шу со бу – со би чак ко ји смо прет ход них да на при пре ми ли – она је 



75

је два че ка ла да уђе уну тра а да ни шта ни је ре кла. Ве ро ват но би се за кљу ча ла, да кључ 
ни је био код ме не и по сле не бих знао шта да ра дим. Мо жда бих мо рао и вра та да 
оби јем. Ова ко чим сам ушао ре кла је да ће ви ка ти ако је бу дем до ди ри вао. Мо рао сам 
да при бе га вам лу кав ству, го во ре ћи да се не пла ши, да смо муж и же на, да ће мо са да 
да се игра мо као и сви му же ви и же не. Убе ђи ва ње је то ли ко ду го тра ја ло да сам из
гу био во љу за љу ба вљу. Ле гао сам по ред ње, и че као да се она сми лу је и по ми сли да 
сам љут. По што смо би ли муж и же на и по што ни је хте ла да ме на љу ти, за гр ли ла ме 
је и по че ли смо да се љу би мо. За хва лио сам бо гу што је ипак ус пе ла да схва ти шта је 
по треб но да ра ди мо. Ме ђу тим, као му шка рац мо рао сам да знам да ли ми је мла да 
не ви на или је во ди ла љу бав пре не го што се уда ла за ме не, па сам је то пи тао на шта 
је она са мо од ма хи ва ла гла вом, и ћу та ла. Ни шта ни је хте ла да ми ка же. По чео сам да 
сум њам пи та ју ћи ко је био њен пр ви му шка рац. Сум њао сам чак и на ње ног оца по
што ни сам знао да ли је он њен пра ви отац или је она шти ће ни ца. Но ви не су че сто 
пи са ле о ис ко ри шћа ва њу и при мо ра ва њу де це на блуд. За тим сам на во дио име на 
оних ка фан ских хва ли са ва ца ко ји су при ча ли о же на ма са ко ји ма су во ди ли љу бав. 
Де вој ка је са мо вр те ла гла вом. Шта сам још мо гао да зах те вам да ми ка же? Јер ка да 
ме су тра бу ду упи та ли ко ли ко ми је мла да не ве ста би ла не ви на, не ћу мо ћи да им ка
жем. И знам да ће не пре ста но по на вља ти „е мој деч ко шта све има у све ту а ти жи ви 
у за блу ди“, као што су недавно по на вља ли ка да се оже нио је дан од нас, та ко ђе шти
ће ник, ин си сти ра ју ћи да зна ју ко ли ко му је мла да би ла не ви на. Тра жи ли су чак да он 
ње ну не ви ност из ра зи у про цен ти ма. И то на ва љи ва ње је тра ја ло то ли ко ду го да се 
мо мак рас пла као. Та да га је у за шти ту узео мој дру гар, пи сац, го во ре ћи да ба ла вур
ди ја сво јом агре сив но шћу за пра во скри ва сво је не за до вољ ство, сво ју не моћ и сво је 
не зна ње. И шта њих бри га ка ква је би ла мла да овог мом ка. Па они не би ни ви де ли 
ону ствар да кра ва но си га ће. Ти ме их је са мо изи ри ти рао те су по че ли да га на па да
ју го во ре ћи му да он своје зна ње ис по ља ва у свом Бе о гра ду, а да га ов де ни ко ни је 
звао ки ће ним кур цем, да не ми сли да је ов де сти гао у па ло ци ју... и та ко по на вља ју ћи 
псов ке, ба нал не ре чи, на ста ви ли су на пад. Не под у ча вај дру ге на ро чи то бо ље од се
бе, ре као је пи сац. Али вре ђа ња су тра ја ла све док ни је ушао ми ли ци о нер и из ба цио 
на по ље све го сте ко ји ни су има ли во зне кар те, го во ре ћи да је ово ме сто са мо за пут
ни ке. Је ди но сам ја, за хва љу ју ћи пи сцу, остао са јед ним дру га ром, ко ји се та ко ђе 
ско ро оже нио, и ра дио је у руд ни ку. Са да се ми ли ци о нер око мио на мог дру га ра 
пи тав ши га за што је ру дар. На шта је мој дру гар од го во рио да мо ра да за ра ђу је. Ето, 
има оца и же ну, па ка ко да их оста ви без при хо да. Сви смо ми зна ли да му отац жи ви 
са же ном, а си на је по слао да ра ди у руд ни ку. И мој дру гар у сво јој на и ви и огра ни че
но сти то не ви ди, већ ми сли да га ман гу па ри ја ла же. У руд ни ку мо же и да по ги не. Ето, 
жи вот је тај свет, ка ко ка же пи сац, свет ко ји жи ви у свом ци ни зму, сво јој над ме но сти, 
па смо им уте ха или за ба ва. Али ка да ру да ри се де у ка фа ни мом дру га ру ни ко не сме 
реч да ка же. Чак ру да ри ма по ру чу ју и пи ће. Мој дру гар је та да да са. Се ди за јед но са 
сво јим дру га ри ма са ко ји ма ман гу па ри ја из бе га ва да се су ко би по што су ру да ри до
шли из ра зних кра је ва, не пот ку пљи ви су, бор бе ни, чу ва ју јед ни дру ге и чим чу ју да 
се не ко од њи хо вих дру га ра, ру дар, по ту као, ето њих у ка фа ни. Не ка са да ви де шта 
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ће са то ли ким бро јем при сних љу ди, ко ји чу ва ју јед ни дру ге а та ко су раз ли чи ти. Ску
пље ни с ко ца и ко ноп ца, ка ко ка же ко но ба ри ца, ко ја и нај ма ње сме да им се су прот
ста вља, већ је увек, ка да су ру да ри у ка фа ни, са ње ним љу бав ни ком, ми ли ци о не ром, 
по не кад чак и са це лом па тро лом. И та да мо га дру га ра ру да ри пи та ју ко га је за је ба
вао, а он је увек био до бар деч ко и ла ком. Ни ка да не пру жа прст на дру ге. Са мо ка же 
да су го сти ње го ви дру га ри и да су се ша ли ли... Зна ју се од у век. А не дао бог да пру жи 
прст на не ког омла дин ца јер био тај био пре ту чен а мо жда чак и из бо ден но жем. 

Уско ро сам уста но вио да мо ја же на и ја мно го во ли мо да во ди мо љу бав. По че ли 
смо то да по на вља мо. Она се осло бо ди ла и че сто је че ка ла го ла го во ре ћи да смо по
ста ли пра ви љу бав ни ци. Ипак ме је по не кад од би ја ла, ме ђу тим рас пра ва ни је сме ла 
да се пре тво ри у бу ку и да се сва ђа чу је у ку ћи. Да сам ду го за јед но са же ном пр ви је 
при ме тио мој отац. Ују тру би ула зио са то ја гом у мо ју со бу и одва јао би ме од же не. 
Ту као би ме и ис те ри вао из со бе. Ни су сме ли да ме оста вља ју са њом. На кра ју ни 
же на ни је из др жа ла жи вот у та квим усло ви ма, без ин ти ме, већ ме је на пу сти ла. Ја сам 
он да до ла зио у ка фа ну и та мо се опи јао. Али ла га ли су да ми̂, не у ра сте ни ци, мно го 
во ли мо да во ди мо љу бав са же на ма. Ис ко ва ли су чак и при чу да сам, ка да су ме оже
ни ли, то ли ко во лео да во дим љу бав са сво јом же ном да је мла да мо ра ла да утек не.

Јед не но ћи је ман гу па ри ја пла ти ла јед ној кур ви да се по ту ца са мном и још јед ним. 
Онај дру ги је био град ски тип. Ма ло је ше пао. Се део је по ка фи ћи ма, пио ка фу. 

Онај ше па ви је био пр ви, а ја, ко га су зва ли онај ко га је на пу сти ла же на, тре ба ло је 
да бу дем дру ги по ре ду. И док је овај ше па ви об ле жа вао же ну, ја сам ври штао: 

„Пу сти те ме! Ста де ми ср це.“ 
Мо жда је та при ча би ла и исти ни та. Же на ми је ствар но по бе гла. Ни сам знао за што. 

Јед но став но је не ста ла и ви ше ни сам мо гао да је на ђем. По се ћи вао сам ње ног оца, 
свог та ста, али он ни је знао где му се ћер ка на ла зи ла. Оно са кур вом је би ло ствар но. 
Од мах нас је ле кар од вео у ам бу лан ту, и дао нам се дам сто ку би ка, ка ко је ре као. Та да 
су ре кли да је по не кад и до бро да чо век бу де по ма ло на чет јер он да по ста не шти ће ник 
др жа ве и при ма по моћ, чак му обез бе де и по сао а ово це ло дру штво дан гу ба мо ра 
са мо да се ста ра о се би. Ето, мо ра ју да ра де на ис то ва ра њу ва го на, уто ва ра њу ци гли. 
Ниг де да на ђу не ка кав го спод ски по сао. Мо жда сам та да и схва тио да ме ти љу ди во ле, 
јер да ме не во ле не би ме ни по ма га ли. Не би ми ни пла ћа ли пи ће у ка фа ни. По себ но 
онај чо век ко га је оста ви ла же на, и ко ји је пет ком оба ве зно се део у са на ма. Ча шћа вао 
би нас и го во рио да је мно го во лео сво ју же ну. Он да би се за тво рио у ку ћи и не бисмо 
га ви де ли до сле де ћег пет ка. Се де ћи са на ма са мо би ућут ки вао мо је дру га ре ко ји су 
га те ши ли. Го во ри ли би му да ње го ва же на не за слу жу је да он то ли ко па ти због ње, 
да је би ла ним фо ман ка. Он ни је же лео да их слу ша, и ни је во лео да се та ко ру жно го
во ри о же на ма. Па чак ни о ста нич ним кур ва ма. На кра ју би ре као. Збу там вам га мај ке. 
Реч ко ју је пи сац, бри ну ћи о је зи ку, већ за пи сао.15 

15 Пи сац је во лео да пи ше о ло кал ним ка рак те ри сти ка ма је зи ка, и оно што је ка фан ска 
сва ко днев на кон вер за ци ја. 

Чим поч не да ти ра сте сто мак по чи њеш да ди жеш спо ме ник па лом бор цу, та ко го во ра ше 
већ ве ко ви ма овај на род у вре ме до ко них, са бор ских сла вља, као и у пре да си ма те жач ких 
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Мо је дру га ре ко ји су до шли из вој ске на од су ство, оста вље ни го спо дин је ча шћа вао 
пи ћем. Би ла је не ка про хлад на је се ња ноћ. Ни ко га ни је би ло на ули ца ма. Људи су 
са мо се де ли у ка фа на ма. Ни је би ло чак ни пут ни ка. Ко но ба ри ца је тра жи ла од нас да се 
ра зи ђе мо. Али овај оста вље ни чо век ну дио јој је пи ће. Ре као је да ве че рас мне ми ше.16

За тим се ту жно осме хи вао, по но во при ча ју ћи о сво јој љу ба ви, да би се на кра ју 
по ја ви ла јед на же на ко јој је оти шао по след њи ауто бус. Мо ра ла је не где да про ве де 
ноћ. Оста вље ни го спо дин јој је по ну дио пи ће на шта га је она упи та ла за што јој ну ди 
пи ће. Шта он ми сли о њој? Она са мо слу чај но бо ра ви у ка фа ни по што јој је по бе гао 
ауто бус. На кра ју је при хва ти ла да по пи је ка фу, по што јој је овај на пу ште ни чо век ре
као да је свим го сти ма по ру чио пи ће а не са мо њој. И пут ни ца је ћу та ла и ни је зна ла 
шта да му ка же. Ме ђу тим, чим је иза шла на по ље, у ба шту ка фа не, и оти шла ка кло зе ту, 
мој дру гар, вој ник, по шао је за њом. Ну жник се ни је на ла зио у ка фа ни, већ да ле ко иза 
ба ште; та мо се на ла зи ла и че сма. Би ли смо ско ро и за бо ра ви ли на мог дру га ра ка да 
се вра тио. Ни шта ни је ре као са мо је по ру чио пи ће. Он да смо сви схва ти ли да је био 
са оном ста ри цом. На сме ја ли смо се. Та ман је не ко хтео да му ка же да ни је ле по да 
иде са ста ри ца ма, ка да се ова же на вра ти ла у ка фа ну. Са да се већ под мла ди ла. Ски
ну ла је ма ра му. Оче шља ла се. Из о кре ну ла је сук њу. Ски ну ла је ву не ни џем пер ко ји ју 
је шти тио од хлад но ће. И ни смо зна ли где га је оста ви ла. Би ла је у блу зи. Чак су јој се 
ви де ла и ко ле на ко ја су јој би ла ле па. Об ра до ва ла се и из не на ди ла. Мо жда је до та да 
и ди гла ру ке од се бе. Ви ше ни ко од нас ни је го во рио о ње ним го ди на ма, чак је и ко
но ба ри ца на ста лу си ту а ци ју про ко мен та ри са ла ре чи ма: шта све мо же од же не да 
на чи ни... а он да је за ста ла не из го во рив ши реч ко ју је на у ми ла, па је онај на пу ште ни 
го спо дин до дао: вој ник. По што се пут ни ца осве жи ла со ком, дру ги вој ник јој је пру жио 
ру ку. И она је уста ла и ко кет но, чак за ба цив ши гла ву, по шла са њим. Ко но ба ри ца је 
по ста ла љу бо мор на. Још ка да је ука пи ра ла да се вој ник и же на на ла зе у шу пи ко ју је 
она пре не ко ли ко да на сре ђи ва ла оче ку ју ћи да стиг не угаљ, где се на ла зио и је дан 
ста ри ман драц, уста ла је и кре ну ла ка вра ти ма... да би се ипак до ми сли ла и вра ти ла 
на зад, пи тав ши се ка ко ли ће тек из гле дати та же на ка да се по но во бу де вра ти ла?

Те но ћи се до го ди ла тра ге ди ја. По ги нуо је љу бав ник же не на пу ште ног чо ве ка, али 
он ни шта ни је пред у зео да је вра ти. Мо жда ни је ни имао сна ге за та кав по ду хват. Ја 
сам под стак нут од стране пи сца од лу чио да по се тим од бе глу же ну. Али за тво ри ли су 
ме. Чо век ко га зо вем та та се ди са мном у со би. Не ће ниг де да иза ђе ни ти же ли би ло 
шта да ка же. Чак се ви ше и не по ме ра. Же на ко ју зо вем ма ма по не кад про ви ри у со бу. 
Ка же да оста не мо у со би док нам она не за по ве ди да иза ђе мо. Ја во лим свог та ту и 
за то ми мај ка ка же да се дим са њим. Ни ка да не ћу оста вити та ту. Он ме од у век чу ва и 

по сло ва, хва ле ћи вре ме ка да су пу ши ли исту ци га ру са Дра ги шом Цвет ко ви ћем: он је, во зе ћи 
се фи ја ке ром, ба ца, а они је хва та ју. 

Реч „бут ну ти“ се из гу би ла у го во ру и сма тра ла се за ста ре лом али се за др жа ла у псов ци. 
16 И мој отац је упо тре бља вао ту реч. Ка да се не што за ми сли ка же, мне ми шем. Пи сца је 

оду ше вила реч „мне ми са ње“. Ре као је да је она грч ког по ре кла, да је у ста рој Грч кој по ста ја ла 
бо ги ња Мне мо си на. Бо ги ња мне ме или се ћа ња; во дим ди ја лог са бо го ви ма – мне ми шем. 
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за то га во лим. Има још јед ног си на. Он ни је као ја. Ма ло је бо љи. И за то што му је син 
бо љи од ме не ја мо рам по не кад да ис па штам. Са да че кам. Чим до ђе ње гов син, од мах 
ће ме из ба цити из со бе. Из ба ци ће и та ту. Пла шим се да је та та умро. Чим га ви ше не 
бу дем чу вао, из ба ци ће га на по ље. Не знам шта бих мо гао да ура дим. Ре ци мо... до ђем 
и та те не ма. Шта сад? Ова ко, та та је у со би. Се ди у фо те љи. Ску пио се. Ни шта му не 
фа ли, са мо што не при ча. Ни је та та ни ка да ни во лео да при ча. Је ди но је ви као на ме не 
ка да ура дим не што на о па ко. По ђем да ку пим ци га ре. Не ко ми от ме па ре. И ја шта ћу... 
мо рам да тр пим да ме ту че. Увек ме ту као то ја гом. Ево, и са да му сто ји по ред, у кри лу. 
Мо жда бих му и узео то ја гу, али шта ако га про бу дим? Ње гов пр ви син не мо же без 
ме не. За хва љу ју ћи мо јим па ра ма он је за вр шио за нат. Ја ни сам мо гао да идем у нор
мал ну шко лу. Са да не мо гу да се се тим али та та ми је увек го во рио да сам ухва тио 
учи те љи цу за оно... за шта се не сме ухва ти ти. Ле по се учи те љи ца са гнула. Мој та та 
ка же иза зов но... и ја ћап. Обру као сам га на чи сто. Учи те љи ца ме је оша ма ри ла. Ма да 
је рет ко ту кла де цу. По зва ла је ди рек то ра... и шта знам ко га још. Пи та ли су мо га та ту 
за што ме је по слао у шко лу ка да ни сам склон уче њу. Та та је ре као – да се де те ма ло 
по и гра. И ја баш да се играм с учи те љи цом. И ето... ме не у спе ци јал це.

Чим до ђе та тин син по че ће да ви че да му је до ста мо јих па ра. Да ме вра те та мо 
ода кле сам до шао. Не мо гу да се се тим ода кле сам до шао. Не знам ни ка кав сам био 
док ни сам по стао ова кав. 

Ле кар је до шао. Са мо је до дир нуо та ту. Ре као је да је мр тав. Ње му не тре ба ле кар 
већ гро бар. Ма ма је мо ли ла да га од ве де у бол ни цу. Па не ка та мо умре. Бар да са че ка 
да при ми мо пен зи ју јер ако та та умре пре пен зи је не зна ка ко ће жи ве ти. Мо ра да ме 
уби је па он да и се бе да уби је. 

Из не ве рио сам пи сца. Ни сам оти шао да по се тим бив шу же ну оног на пу ште ног 
чо ве ка. Та та је умро. Мо жда се онај на пу ште ни чо век и убио? 



ОНИ, ОНЕ, ОНА упу ћу је на ли ца ко ја не уче ству ју у го во ру; о њи ма 
ће при ча би ти, или мо же те о њи ма чи та ти у дру гим књи га ма. Они 
су сплет окол но сти – исто ри ја; из гу би ти се у про шло сти или не
ста ти у њој! 

На рав но, ов де ни је по че так књи ге, али мо гу да уба цим тек сто ве 
са по чет ком пи сме на, и све га што је на пи са но... све на пи са но већ је 
сме ште но у тек сто те ку, ево, њен по че так.
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НА РО ДИ И БИ О ГРА ФИ ЈЕ ВА ЖНЕ ЗА ПРИ ЧУ 

Ара пи: Сна га ста рих бо го ва је из бле де ла, на кон ду жег бо рав ка ме ђу на ма, от пу
то ва ли су јед ним од ма га ра ца, до гра да, а ода тле пе ши це пре ма се ве ро за па ду, не ка
да шњом ули цом у ко јој су би ли сла вље ни, кроз сла бо на се љен крај, ко ји се про сти рао 
ис под гра да Ме ди не или су се ува ља ли у пра ши ну и оста ли са мо да се спо ми њу. Ако 
Бу га ри и Сло ве ни ни су има ли свог бо га, Ара пи су на шли свог Бо га, ство ри ли су га или 
про на шли ње го ву све ту књи гу, ње го ве за ко не, са чу ва ли су га, ује ди ни ли су се око 
ње га, ство ри ли су сво је вре ме и Бо га у ње му, по ста ли су са мо бит ни, осе ти ли су сво
ју сна гу и од мах су кре ну ли у осва ја ње. Го ди не 612. за у зе ли су Ан ти о хи ју, 614. Је ру са
лим, цен тар хри шћан ства, где су се чу ва ла бла га хри шћа на, Хри стов крст, за тим су 
642. го ди не осво ји ли Алек сан дри ју. Ара бља ни су 663. го ди не по но во упа ли у Ма лу 
Ази ју. Осво ји ли су остр ва Ки пар, Ро дос и Хи ос. Ота да је био угро жен и сам Ца ри град.17 

Арап ска фло та се 674. го ди не по ја ви ла ис под зи ди на Ца ри гра да. По што је би ло 
про ле ће Ца ри гра ђа ни ни су ужи ва ли у ми мо за ма, ли му но ви ма, већ су во ди ли бор бе 
све до зи ме. За једно са хлад ним ве тро ви ма арап ска фло та се по вла чи ла на Ки док. На 
про ле ће би се за јед но са раз ви гор цем по но во по ја вљи ва ло арап ско бро до вље ко је 
би до је се ни др жа ло оп са ду Ца ри гра да. Нај ја чи град Евро пе по но во је одо лео на па
ди ма. Пет го ди на су арап ски бро до ви пло ви ли ис под зи ди на Ца ри гра да, тр пе ћи по
ра зе, да би на кра ју на пу сти ли ви зан тиј ске во де. 

Ца ри град је остао нео сво јен. 
Дру ги пут су Ара пи оп се да ли Ца ри град 717. Би ли су под зи ди на ма Ца ри гра да по

но во са сво јом вој ском и фло том. Ово га пу та оп са да је тра ја ла од про ле ћа до про ле
ћа; сме њи ва ли су се да ни од цве та ња ми мо за, мир ти и ли му но ва, до ду ва ња хлад них 
ве тро ва са мо ра, и сне га ко ји се бе лео на бр ди ма. По но во су бе де ми одо ле ли, раз би
ле су се ју ри шне че те на зи ди на ма, по но во је би ла уни ште на ара биј ска фло та. 

Алек сан дриј ска би бли о те ка: Би ло је вре ме на ка да су се љу ди над ме та ли у оруж
ју, ги зда ли се, но си ли то ке, ма че ве, пи што ље, а ни по сле то ли ко ве ко ва за нос на о ру
жа ва ња и ко ри шће ња но вог оруж ја ни је про шао, ни ти ће ика да про ћи, већ се про те
же у не до глед. Вла да ри су се так ми чи ли у бро ју по хо да, у ве ли чи ни цар ства, ко ће 
ви ше осво ји ти гра до ва – има ли не ког ко је ви ше гра до ва осво јио од Алек сан дра 
Ма ке дон ског, и ко је ви ше гра до ва по ди гао? (Ве тро ви ко ји ду ва ју са мо ра рас хла ђу ју 
Фа рос, лу ке на оба ла ма и град ко ји су тек би ли по ди гли.) Али так ми чи ти се у то ме ко 

17 Исто ри ја Ви зан ти је мо же се чи та ти по вла да ри ма, а мо же се чи та ти по на ро ди ма ко ји су 
осва ја ли Ца ри град.
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ће има ти ве ћу би бли о те ку... ко ће при ку пи ти сва зна ња све та... би ло је та ко ђе ствар 
пре сти жа.

Сво ја де ла Ари сто тел је оста вио свом уче ни ку, Те о фра сту, ко ји их је за уз врат за
ве штао дру гом уче ни ку, Не ле ју из Скеп се ко ји је био са вре ме ник ства ра ња ве ли ке би
бли о те ке, ко ју су на зва ли Алек сан дриј ска би бли о те ка. Из гра ђе на је по чет ком III ве ка 
пре но ве ере од стра не кра ље ва из ди на сти је Пто ло ме ја, чи ји је ду хов ни по кре тач и 
пр ви ор га ни за тор био Грк Де ме три је из Фа ле ро на. Књи ге су се на ла зи ле у им по зант
ном ком плек су згра да, укљу чу ју ћи две глав не: Му зеј и Се ра пис; цен трал ни део у ко ме 
су се од ви ја ла ис тра жи ва ња чи ни ло је де сет ве ли ких са ла.18

Док се вре ме кре та ло у ла ви рин ту сво јих пу те ва, а у Алек сан дриј ској би бли о те ци 
су ра ди ли Зе но дот из Ефе са, пе сник и гра ма ти чар Ли ко фрон из Хал ки са и кри ти чар 
и фи ло лог Ари старх из Са мо тра ке, да би – по што је про шло че ти ри ве ка но ве ере – у 
Алек сан дри ји жи ве ла пр ва же на ма те ма ти чар и фи ло зоф. Зва ла се Хи па ти ја. Њен рад 
у би бли о те ци пре ра стао је у страст. Уче ња Пло ти на и ње го вог на ста вља ча Јам бли ку
са, ши ри ла је са ве ћим жа ром не го са ми осни ва чи нео пла то ни зма. 

Да нас са зна ње о би бли о те ци мо же мо има ти из ка та ло га књи га, из хро но ло ги је 
до га ђа ја, али са ма при ча до нас до ла зи из има ги нар ног вре ме на, чи ја је ри зни ца до
ступ на са мо пре ко сло ва на па пи ру; бла го да ре ћи сво јој ха ри зми Хи па ти ја је по ста ла 
сим бол уче ња ко је су ра ни хри шћа ни иден ти фи ко ва ли као па ган ска, и слу же са мо 
као уте ха ко ри сни ка Алек сан дриј ске би бли о те ке. 

Ме ђу Хи па ти ји ним уче ни ци ма и по што ва о ци ма би ло је и ис так ну тих хри шћа на. 
То су, пре све га, Си не зи јус из Ки ре не, ко ји је ка сни је по стао епи скоп Пто ло ме и са и 
Орест, рим ски пре фект Алек сан дри је. Са чу ва на су мно га Си не зи ју со ва пи сма Хи па
ти ји, у ко ји ма се бе ле жи вре ме и у ре ги стру име на и до га ђа ја мо же мо да ре кон стру и
ше мо дух и ат мос фе ру епо хе. 

Го ди не 412. из ве сни Ћи рил по ста је алек сан дриј ски епи скоп. Ћи рил и Орест су би ли 
у же сто ком су ко бу по што су се ци вил не и вер ске вла сти бо ри ле за су пре ма ци ју. 

До шло је вре ме ка да би бли о те ка ви ше ни ко ме ни је би ла по треб на. Хи па ти ја је 
по ста ла фо кус су ко ба хри шћа на и не хри шћа на, ма да су, иро нич но, сви глав ни ак те ри 
осим ње са ме би ли хри шћа ни. Уби ја је хри шћан ска ру ља ко ја исто вре ме но спа љу је 
и би бли о те ку као сим бол па ган ског уче ња. По не ким из во ри ма, то је би ла гру па пред
во ђе на ни триј ским ка лу ђе ри ма, по дру ги ма ор ке стри ра на кам па ња Ћи ри ло вог ви кар
ног епи ско па Пе тра. Ис ход са мог су ко ба Ћи ри ла и Оре ста је остао не по знат, али је 
Цр ква де фи ни тив но овла да ла Цар ством. 

За вр ше но је ко нач но ру ше ње Алек сан дриј ске би бли о те ке, нај ве ћег и нај зна чај ни јег 
свет ског ар хив ског цен тра, ко ји је на вр хун цу по се до вао 700.000 књи га. Би блио те ка, 

18 Ата лид ски кра ље ви Пер га ма, у се ве ро за пад ној Ма лој Ази ји, по ку ша ли су да се над ме ћу 
са Алек сан дри јом те су са гра ди ли соп стве ну би бли о те ку, али она ни ка да ни је до сти гла ве ли
чан стве ност оне у Алек сан дри ји, био је за бра њен из воз пер га мен та и па пи ру са, за то оне књи
ге ко је са ми про из ве де те при па да ле су ва ма, оне ко ји су дру ги ство ри ли ни ка да не ће сти ћи 
до ва ших би бли о те ка; да би кра ље ви за ви ри ли у ту ђе би бли о те ке тре ба ло би да осво је гра
до ве у ко ји ма се на ла зе нај зна чај ни је би бли о те ке све та. 
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ко ја је одо ле ла и осва јач ким и гра ђан ским ра то ви ма ко ји су бе сне ли Ле ван том и се
вер ним Егип том, све де на је на бед не остат ке, а нај по зна ти ја же на ма те ма ти чар и фи
ло зоф ан ти ке, Хи па ти ја, су ро во је уби је на као сим бол па ган ске грч ке ци ви ли за ци је. 

Хи па ти ји на смрт озна ча ва и пад хри шћан ске Евро пе у хи ља ду го ди шњи сан. 
Исто ри ја (људ ског ро да) упо зна ла је по ноћ, ка да је људ ска ра са оста ла без умет

но сти и на у ке, чак и у се ћа њу. По след њи су мрак па ган ства је иш че зао. Алек сан дри ја 
ко ја је из гра ђе на 332. пре но ве ере осво је на је од Ара па 640. и на кон што су по ра зи
ли ви зан тиј ску вој ску у би ци код Хе ли о по ли са, ко ман дант је упи тао ка ли фа Ума ра 
шта да ра де са би бли о те ком, од но сно са књи га ма. Он је дао чу ве ни од го вор: 

„Оне су или у су прот но сти са Ку ра ном, што зна чи да су је рес, или се сла жу са њим, 
што зна чи да су су ви шне.“ 

Шта год је пре о ста ло од свет ске кул ту ре са чу ва но је са да са мо ме ђу Са ра це ни ма. 

Го ти су би ли вар ва ри ко ји су жи ве ли у Скан ди на ви ји, али су на пу сти ли ње не пре
де ле, кли му, зи ме и ода тле су на се ли ли До њу Ме зи ју. У су ко бу са Ви зан тин ци ма уби
ли су ца ра Ва лен са, на кон че га су усле ди ли ком про ми си. Скло пљен је са вез са Го ти ма, 
до би ли су ауто но ми ју, до би ли су пла те и би ли ду жни да сту пе у ца ре ву вој ску. Ка да 
су се Го ти по бу ни ли њи хо вом во ђи Ала ри ху до де ље на је ко ман да над ца ре вом вој
ском и по ста вљен је за mi li ti um per Illyri cum. А Гра мон тај ни за у зео је по ло жај ма ги стра 
mi li tum pra e sen ta lis, та ко да ни су мо ра ли да осва ја ју Ца ри град већ су мир но са сво јим 
тру па ма ушли као бра ни тељи гра да ко ји су хте ли да осво је. 

Пе че не зи: Го ди не 1090. у исто ри ји се још по ми њу Пе че не зи; ка же се да су но мад
ско тур киј ско пле ме и да су ра ни је на се ља ва ли пре де ле из ме ђу Вол ге и Ура ла, да су 
их њи хо ви не при ја те љи Ха за ри и Ку ма ни оте ра ли ка за па ду, али не зна се ни шта по
у зда но о њи ма, осим да је њи хо ва на је зда не пре ста но пре ти ла Ви зан ти ји. У бит ка ма 
на коп ну по ра зи ли су ви зан тиј ског ца ра Алек си ја I Ком не на, сти гли под зи ди не Кон
стан ти но по ља. У исто вре ме су Тур ци, Сел џу ци, ко ји су доско ра шти ти ли ле ђа Ви зан
тиј ском царству са сво јом фло том, пло ве ћи по ред грч ких остр ва, пре шли Дар да не ле, 
Мра мор но мо ре и кре ну ли на Кон стан ти но пољ, та ко је град био на пад нут са коп на, 
Пе че не зи ма, и са мо ра сел џу шким ла ђа ма. Те је се ни и зи ме ду ва ли су хлад ни ве тро
ви. Ца ри гра ђа ни су из ла зи ли на зи ди не, гле да ли на се вер пре ма Тра ки ји, пу чи на ма 
Цр но га мо ра, а за тим на во де Мра мор ног мо ра; ни су оче ки ва ли да ће са Егеј ског и 
Сре до зем ног мо ра за пло ви ти га ли је ко је би за пре ти ле Тур ци ма и от кло ни ле оп са ду; 
без да љег са мо је чу до мо гло да спа си град и от кло ни оп са ду. Ви зан тин ци су по но во 
упо тре би ли сво ју ди пло ма ти ју. У да тим окол но сти ма, за по моћ су се обра ти ли Ку ма
ни ма; пле ме ну слич ном Пе че не зи ма, њи хо вим ста рим не при ја те љи ма. Ку ма ни су 
има ли сли чан стил ра то ва ња, та ко ђе њи хов је зик је био бли зак је зи ку Пе че не за. Од 
Ку ма на је за ви си ла суд би на Ца ри гра да. У рат ном по хо ду Ку ма ни су сти гли са ле ђа 
Пе че не зи ма. До бит ке је до шло код Ле бу ни о на.

Кра јем тог апри ла, јед но пле ме, зва но Пе че не зи, пре ста ло је да по сто ји у исто ри
ји. Бу квал но је би ло са се че но са јед не стра не Ви зан тин ци ма, ко је је пред во дио цар 
Алек си је I Ком нен, а са дру ге Ку ма ни ма. 
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Тур ци су у Евро пу сти гли из Ма ле Ази је да би слу жи ли као на јам ни ци код Ви зан
ти на ца; кре ћу ћи се на сво јим бр зим ко њи ма, пре ла зи ли су про стран ства Ма ле Ази је, 
за тим су пре ла зи ли пре ко Хе ле спон та, ра то ва ли на стра ни Ви зан ти на ца, да би се 
по сле по хо да вра ћа ли у Ма лу Ази ју са пле ном и на јам нич ком пла том. Цар Јо ван Кан
та ку зин је ве ро вао да има по се бан од нос са сул та ном Ор ха ном, си ном Осма на, осни
ва ча осман лиј ских Ту ра ка, јер је 1348. го ди не удао сво ју кћер ку за Ор ха на, као да је 
же лео да по ка же да је за јед ни ца из ме ђу Гр ка и Ту ра ка мо гу ћа и да се свет мо же по
де ли ти на хри шћан ску Евро пу и му сли ман ску Ази ју. На ив но гле ди ште Јо ва на Кан та
ку зи на би ло је за сно ва но, пре све га, на лич ном при ја тељ ству, на ро чи то за то што је 
Ор хан био чо век од ре чи; по што вао је по стиг ну те до го во ре. Ме ђу тим, већ Ор ха нов син 
Су леј ман устао је про тив овог џен тлмен ског спо ра зу ма о по де ли ин те ре сних сфе ра; 
је дан део Су леј ма но вих тру па, ве ро ват но у на јам нич кој слу жби код ви зан тиј ског ца ра, 
1352. го ди не оку пи рао је утвр ђе ње код Га ли по ља, али по окон ча њу бит ке Тур ци су 
од би ли да се вра те ку ћи, зах те ва ју ћи да им твр ђа ва, по пра ву осва ја ча, при пад не као 
плен. Та ко је на ста ло пр во пра во стал но на се ље осман лиј ских Ту ра ка на европ ском тлу. 

У но ћи 2. мар та 1354. го ди не, за тре сла се чи та ва оба ла Тра ки је, спо ји ло се не бо са 
зе мљом, мо ре са обла ци ма, љу ди са сво јим суд би на ма, зи ди не су не ста ја ле у ду би
на ма без да на, а оне ко је ни је при хва ти ла та ма ду би не, вра ти ли су се свом по чет ку 
– пе ску и пра ши ни. Све док се сти хи ја ни је сми ри ла, љу ди су пре но си ли ве сти о ка та
кли зми чак до зи ди на Ца ри гра да, те и да ље ка Ати ни, Ри му и Ве не ци ји, а ка да се олу
ја сти ша ла, ка да су ве тро ви са мо пир ка ли но се ћи ми рис па ље ви не, ка да тле ви ше 
ни је по дрх та ва ло, љу ди су по че ли да при ча ју о мр тви ма, о Бо гу, тра жи ли су пре жи
ве ле, го во ре ћи о уто чи шту, о до брим вер ни ци ма чи је гра до ве не сре ћа ни је за де си ла. 
Жа ље ни су они ко ји су стра да ли у не вре ме ну, а нај ви ше они ко ји су не ста ли, за ко ји
ма се тра га ло на пу те ви ма, ме ђу ру ше ви на ма, у сно ви ма. Чак и нај ве ћи град, Га ли пољ, 
ко ји су ње го ви жи те љи ста вља ли од мах иза цар ског гра да, ра зо рен је, а ње го во ста
нов ни штво је у па ни ци кре ну ло мо рем, ве за но за ње га, та ко су на пу ни ли га ли је, чам
це, бе же ћи ка пу чи ни. Ако су не ка да про кли ња ли во ду, та ла се и хлад не ве тро ве са 
пу чи не, са да су схва ти ли ње ну бла го дет. 

Нај го ра је би ла суд би на не ста лих, јер су мно ге за ро би ли осман лиј ски вој ни ци, 
ко ји су се у зо ру спу сти ли до ру ше ви на. Сам тур ски сул тан Су леј ман пре шао је те снац 
на оба ли Ма ле Ази је и за у зео ру ше ви не Га ли по ља. Са со бом је по вео мно штво вој
ни ка и тур ских ими гра на та ка ко би об но ви ли и на се ли ли на пу ште на се ла и гра до ве. 
Га ли пољ је до био тур ски гар ни зон, док су се у на пу ште ним ку ћа ма на се ли ли му сли
ма ни. Град је по стао глав на кон трол на тач ка мор ских пу те ва на Хе ле спон ту, од Ази је 
до Евро пе; по што су јед ном за у зе ли Га ли пољ, осман лиј ски Тур ци се ни ка да ви ше 
ни су вра ти ли ку ћи. Пут у Евро пу за њих је био отво рен! 

Па ла је Бру са, Ни ке ја, Ни ко ме ди ја, Хе ра кле ја, Је дре не, дав но још Смир на. У го ди
на ма ко је су сле ди ле, ле ген де су ства ра ли Гр ци и Тур ци исто вре ме но ве ли ча ју ћи стра
да ња или успе хе; ство ре на је ле ген да о по хо ду Ту ра ка, пре ма ко јој је Су леј ман сле дио 
пут пре ко во де ко ји му је обе ле жи ла ме се чи на. 
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Сул тан Мех мед Осва јач: Жи ве ћи у Маг ни си, ме сту чи ја бр да и до ли не не бих опи
си вао, јер овај текст би тре ба ло да бу де жи ва исто ри ја; Мех мед је во лео ве че ри у 
овом ме сту ка да је сне вао о сво јој лич ној вла да ви ни и моћи, чи ју је драж осе тио још 
као де чак. У бла гим ве че ри ма, ка да су тон пад не на по бр ђа, ње го ви учи те љи су про
у ча ва ли Ис кан дерна ме, по е му о Алек сан дру Ве ли ком. Ту по е му са ста вио је пе сник 
Ах ме ди је још у вре ме сул та на Су леј ма на, Ба ја зи то вог си на, и то пре ма ори ги нал ној 
по е ми ве ли ког пер сиј ског пе сни ка Фир ду си ја. Та нај ста ри ја при ча о ве ли ком осва ја чу 
ста рог ве ка на пер сиј ском је зи ку до би ла је вр ло ра но сво ју ин тер пре та ци ју на тур
ском дво ру. 

Мех мед је као по што ва лац пер сиј ске књи жев но сти отво рио вра та сво га дво ра 
свим обра зо ва ним Пер си јан ци ма, од ко јих су мно ги као књи жев ни ци ужи ва ли до жи
вот ну пен зи ју. По ред њих и мно ги сла би ји тур ски пе сни ци при ма ли су ве ли ке цар ске 
по кло не као љу ди чи ја је де ла на књи жев ном по љу це нио сул тан. Чи та ва пле ја да 
тур ских пе сни ка утр ки ва ла се ко ће ви ше и бо ље пре ве сти са пер сиј ског пе сме Фир
ду си ја и ње го ве Шах на ме у ко ји ма се опе ва ле ген дар на исто ри ја Пер си је све до арап
ског осва ја ња и пер сиј ског при ма ња исла ма. 

(Са вр шен чо век је ује ди ње ње бо жан ских и при род них, све оп штих и де ли мич них 
све то ва; он је књи га у ко јој су сје ди ње не све бо жан ске и при род не књи ге.) 

По ред то га што је Мех ме до во вас пи та ње за вла да ра ве ли ког Ислам ског цар ства 
би ло под стро гим над зо ром обра зо ва них ту ма ча Ку ра на и ше ри јат ског пра ва, не
оспор но је да је оно у ње го вом ра ном де тињ ству пре тр пе ло ве лик ути цај јед ног не
по сред ни јег вас пи та ча, сул та ни је Ма ре. Мех ме ду је мај чин је зик био ита ли јан ски, 
по мај чин срп ски, очев тур ски, а дру жио се с Пер си јан ци ма. По ку ша вао је да пи ше на 
тур ском и пер сиј ском. Мех мед је по нео ви ше мај чи них не го оче вих осо би на; у сва ком 
слу ча ју ме ша ви ном ра са ство рен је ша рен и чу дан свет об да ре но сти. Из те ме ша ви не 
на ста ла је јед на од нај сил ни јих лич но сти по зног сред њег ве ка, од чи јих је фи зич ких 
и пси хич ких осо би на за ви си ла суд би на чи та вих на ро да. 

Мех мед – млад, енер ги чан – од мах по пре у зи ма њу вла сти у је дрен ској пре сто ни
ци, по сле смр ти свог оца, Му ра та, на ло жио је јед ном бе гу да про дре у жен ске цар ске 
ода је и у ку па ти лу уда ви нај мла ђег Му ра то вог си на; де те од осам ме се ци. Зло чин се 
де сио упра во у мо мен ту ка да се де ча ко ва мај ка на ла зи ла у пре сто ној дво ра ни да 
но вом сул та ну из ра зи ту гу због смр ти свог му жа и сул та но вог оца. Сул тан Мех мед је 
доц ни је ка нунна мом оза ко нио бра то у би ство; би ло да ко јем ње го вом си ну при пад не 
сул тан ска власт, при ли чи му да у ин те ре су ре да, уби је сво ју бра ћу. 

Мех мед је имао сре ћу да је до шао на пре сто у вре ме ка да је цен трал на власт већ 
од не ла по бе ду над опо зи ци о ним бе го ви ма. За хва љу ју ћи по вољ ним окол но сти ма и 
лич ним осо би на ма, Мех мед је мо гао да пре ки не са оче вом оба зри вом ком про ми сном 
по ли ти ком пре ма су се ди ма и дао тур ској офан зи ви пу ни за мах, ујед но, за раз ли ку од 
скром ног оца, по ди гао је у пре сто ни ци ве ле леп ну па ла ту, по чео је да жи ви у рас ко ши, 
ко вао је зла тан но вац, по угле ду на мле тач ки, а из дао је ви ше про пи са о оп ти ца ју 
нов ца, уби ра њу ца ри на и по ре за. 
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Сва ко га да на мо рао је је дан пра ти лац, по име ну Чи ри ја ко из Ан ко не, и је дан дру ги 
Ита ли јан, да чи та сул та ну рим ска и дру га исто риј ска де ла: Ле ар ци ја, Ли ви ја, Квин ту са 
Кур ци ју са, а од грч ких Хе ро до та, за тим хро ни ке рим ских па па, фран цу ских кра ље ва 
и Лан го бар да. Спрет но се оба ве шта вао и о по ло жа ју Ита ли је, по вла чио па ра ле лу из
ме ђу Акро по ља и Па ла ти ну ма, и о ме сти ма где су до спе ли Ене ја и Ан те нор, где је 
се ди ште па па, ца ра и ко ли ко има кра ље ви на у Евро пи. Док су чи та ли Мех мед је гле
дао кар ту Евро пе с ца ре ви на ма и про вин ци ја ма, по вла че ћи пр стом и по ка зу ју ћи гра
до ве, са знао је на чин жи во та ста нов ни ка, ор га ни за ци ју вла да ви не, на чин ра то ва ња; 
ни о че му се ра ди је ни је оба ве шта вао не го о по ло жа ју др жа ва и о њи хо вим вој ска ма. 

У мла до сти, сул тан Мех мед био је оп сед нут осва ја њем Ца ри гра да и ула ском у град, 
че сто пре ко ње го вих зи ди на, а још че шће кроз ве ли чан стве не ка пи је. Не пре ста но је 
ви део се бе ка ко ко ра ча од Злат не ка пи је три јум фал ним пу тем ка хи по дро му и цар ским 
па ла та ма, на ко њу; у том за но су би обла чио оде ћу тр гов ца, са ко јом је на ме ра вао да 
уђе у Ца ри град (чак ни се бе ни је пре по знао), и та ко оде вен и за не сен из ла зио би на 
ули це Је дре на. Јед ном га је не ка же на ви де ла ка ко су ма нут хо да ули ца ма; прем да су 
мо гли да је раз у ве ре да је у ли ку тог оп сед ну тог чо ве ка пре по зна ла сул та на, ипак су 
хте ли да јој из ва де очи, али сул тан ни је до зво лио по што ни је во лео да же не ви ди као 
сле пи це; му шкар цу би сигур но би ле из ва ђе не очи ко је би спа зи ле и пре по зна ле сул та на.

И та ко, као тр го вац, пре о де вен, ипак ни је хтео да уђе у Ца ри град већ се од лу чио 
да у град уђе као осва јач, што би при ли чи ло јед ном сул та ну ко ји се све ви ше у мо ћи 
уз ди зао. По чео је да пла ни ра из град њу јед не твр ђа ве на европ ској оба ли Бос фо ра. 
Пре три де сет пет го ди на ње гов пра де да Ба ја зит је на азиј ској оба ли те сна ца из гра дио 
твр ђа ву ко ја се уз ди за ла из над мо ра, ко ја се на зи ва ла Ана до ли Хи сар. Мех мед је од
лу чио да из гра ди њен пар на су прот ној, европ ској, стра ни, што би му обез бе ди ло 
пот пу ну кон тро лу над са о бра ћа јем у Бос фо ру и омо гу ћи ло бло ка ду Ца ри гра да са 
коп на и мо ра, за то је у зи му 1451. го ди не до нео указ да се са ку пе рад ни ци и не и ма ри 
из свих про вин ци ја ње го вог цар ства, те да се ма те ри јал по тре бан за из град њу пре
не се на ме сто ко је је он сâм иза брао – у нај у жи део те сна ца, по ред се ла, са име ном 
Асо ман тон, где је је дан гре бен за ла зио у мо ре уз. Са пр вим про лећ ним сун цем, про
леп ша ва њем да на, по че ло је ру ше ње цр ка ва, од ме рава ње и пла ни ра ње из град ње 
јед не твр ђа ве. Пр во је од по ру ше них цр ка ва при ку пље на гра ђа ко ја се још мо гла 
ис ко ри сти ти за бе де ме твр ђа ве, за тим је по че ло ко па ње те ме ља. Сам сул тан Мех мед 
је но сио ка мен за уда ра ње те ме ља, да би се уско ро ука зао но ви град ви ше Ца ри гра да. 
Ка да су се ука за ли пр ви зи до ви, већ је твр ђа ва на зва на Бо газКа сен; ре зач мо ре у за, 
или ре зач гр ла, а Гр ци су тај град на зва ли, Ле мо ко пи ја – нож под гр лом. 

У про ле ће 1452. го ди не ста нов ни ци Ца ри гра да су са зи ди на гра да гле да ли ка ко су 
от по че ли ра до ви на утвр ђе њу, из ла зи ли су на бе де ме, по ди за ли пе сни це, би ли су 
не моћ ни да спре че сул та нов на ум, по го то во што су осе ћа ли да про ро чан ства о кра
ју њи хо вог све та, о до ла ску ан ти хри ста, са мо што ни су по че ла да се ис пу ња ва ју. И 
по след њи ви зан тиј ски цар Кон стан тин био је не мо ћан; оста ло му је је ди но да уло жи 
про тест код сул та на; по слао је сул та ну гла сни ке, не би ли га под се тио на њи хов спо
ра зум, по себ но на гла ша ва ју ћи ка ко је ње гов дед, Ба ја зит, сво је вре ме но са по што ва њем 
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за тра жио до зво лу за из град њу твр ђа ве на азиј ској стра ни оба ле од ви зан тиј ског ца ра, 
иако је то већ та да би ла осман лиј ска те ри то ри ја. Ме ђу тим, Мех мед ни ти је био склон 
по ми ре њу, ни ти је имао на ме ру да об ја шња ва сво је пла но ве; оно што сул тан ра ди или 
на ме ра ва да ура ди, ни ма ло се не ти че ца ра. 

Са да су се са обе стра не Бос фо ра уз ди за ле по јед на твр ђа ва, јед на на зва на Бо газ
Ке сен, а дру га Ана до ли Хи сар; мо ре уз се на ла зио под осман лиј ском кон тро лом. 

Дру ги пут сул тан Мех мед је ис ка зао сво је лу кав ство, ка да су Ца ри гра ђа ни свој 
град оста ви ли ми ло сти Хри ста, Бо го ро ди ци и се на ма пр вог хри шћан ског ца ра, Кон
стан ти ну Ве ли ком, ка да су Тур ци за по че ли оп са ду, ка да су Ца ри град још са мо чу де са 
мо гла спа си ти од па да. 

Мех мед је про вео дан код Ди пло ки о на, нер во зно ше та ју ћи јер је оп са да упа ла у 
ћор со как, ју ри шне тру пе се раз би ја ле о бе де ме, ар ти ље ри ја је да но ноћ но бом бар
до ва ла зи ди не, али оне ни су под ђу ла ди ма по пу шта ле, та ко да је био по треб ан не ка кав 
но ви де таљ ко ји би од нео пре ва гу, сма њио да не оп са де; из гле да да је иде ју сул та ну 
за од лу чу ју ћу пре ва гу дао је дан Ита ли јан у ње го вој слу жби ко ји му је су ге ри сао да 
се бро до ви мо гу пре не ти пре ко коп на. При ли ком јед не од сво јих не дав них би та ка у 
Лом бар ди ји, Мле ча ни су на плат фор ма ма с точ ко ви ма успе шно пре не ли це лу фло ти
лу с ре ке По на је зе ро Гар ду, ме ђу тим пре во же ње бро до вља у Ита ли ји је би ло мо гу
ће по што је зе мљи ште би ло рав но. Пре не ти бро до ве с Бос фо ра у Злат ни рог, пре ко 
гре бе на чи ја над мор ска ви си на ни на јед ном ме сту ни је ма ња од две сто ти не сто па 
било је те же из ве сти, ако не и не мо гу ће, на по кон пред ност сул та на би ла је у то ме што 
му ни су не до ста ја ли ни људ ство ни ма те ри јал. Овај по ду хват ни је смео да по бу ди 
ин те ре со ва ње Ца ри гра ђа на; већ у пр вим да нима оп са де Ца ри гра да сул та но ви ин же
ње ри су гра ди ли пут ко ји је, из гле да, по ла зио од Топ ха не уз стр му до ли ну до да на шњег 
тр га Так сим, а за тим ма ло скре тао и спу штао се до ли ном ни ског те ре на уз Злат ни рог 
ко ји су Ви зан тин ци зва ли До ли на из во ра, а ко ја је да нас по зна та као Ка сим па ша. Ако 
су мор на ри из Злат ног ро га или гра ђа ни Пе ре и при ме ти ли гра ђе ње пу та, не сум њи
во су прет по ста вља ли да сул тан јед но став но же ли да има лак ши при ступ до сво је по
мор ске ба зе код Ди пло ки о на. До пре ма ње и на го ми ла ва ње др ве не гра ђе за пра вље ње 
плат фор ми с точ ко ви ма за бро до ве, за не ку вр сту ши на, из ли ва ње ме тал них точ ко ва, 
до во ђе ње во лов ских за пре га, Ца ри гра ђа ни ма ни су би ли сум њи ви. Још је из ве стан 
број то по ва по ста вљен у До ли ну из во ра и ње го ва ва тра тре ба ло да скре не па жњу 
ца ри град ским вој ни ци ма; док су хи ља де за на тли ја и рад ни ка оба вља ли по след ње 
при пре ме, сул тан је на ре дио да топ, ко ји се на ла зио иза Пе ре, стал но деј ству је про тив 
лан ца, ка ко би се од вра ти ла па жња од уси дре них бро до ва, а цр ним то пов ским ди мом 
за ма глио ви дик уз Бос фор; та ко се са крио рад на пра вље њу плат фор ми. На мер ном 
гре шком не ко ли ко ђу ла ди па ло је на бе де ме Пе ре да на њих не би до ла зи ли гра ђа ни 
и ра до зна ло по сма тра ли. 

С пр вим зра ци ма зо ре, у не де љу 22. апри ла, кре ну ла је нео бич на по вор ка бро до ва. 
Плат фор ме су спу ште не у во ду, за њих при ве за ни бро до ви, он да су ко ту ри ма из ву
че ни на оба лу где су ис пред сва ке упрег ну ти во ло ви, од ре ђе ни љу ди ко ји ће по ма
га ти при пре ла зу пре ко стр ми јих и те жих де ло ва пу та. У сва ком бро ду ве сла чи су 
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се де ли на сво јим ме сти ма, ве сла ли по ва зду ху, док су офи ци ри ишли го редо ле да
ју ћи такт. Је дра су ра за пе та као што би би ла да су бро до ви на мо ру. За ста ве су се 
ви јо ри ле, буб ње ви уда ра ли, фру ле и тру бе сви ра ле, док је брод за бро дом из вла чен 
уз бре жу љак као у не ком фан та стич ном кар не ва лу. На че лу је би ла јед на ма ла фу ста. 
Ка да је успе шно пре шла пр ву стр му па ди ну, за њом је бр зо сле ди ло не ких се дам де сет 
три ре ма, би ре ма, фу сти и па ран да ри ја. 

Мно го пре по дне ва хри шћан ски мор на ри у Злат ном ро гу, стра жа ри на бе де ми ма 
из над лу ке угле да ли су, на сво ју ужас, ово нео бич но спу шта ње бро до ва низ бре жу љак 
пре ко пу та њих у во де Ро га, у бли зи ни До ли не из во ра. 

Стра ва је за вла да ла гра дом. 
Ка да је Ца ри град осво јен, ка сно по под не сâм сул тан је ушао у град. У прат њи нај

бо љих ја ни ча рагар ди ста и ми ни ста ра, ја хао је ули ца ма пре ма Цр кви Све те Со фи је. 
Пред ње ним вра ти ма је сја хао, са гнуо се да узме пре гршт зе мље ко ју је про суо пре ко 
свог тур ба на као чин по ни зно сти пре ма свом бо гу. Ушао је у цр кву и за тре ну так не мо 
застао. За тим, иду ћи пре ма ол та ру, опа зио је јед ног тур ског вој ни ка ка ко по ку ша ва 
да из ва ли ко мад мра мор ног по да. Љутито му се обра тио и ре као да до пу шта ње да се 
пљач ка не под ра зу ме ва уни шта ва ње згра да. Њих за др жа ва за се бе. Не ко ли ко Гр ка, 
ко је Тур ци још ни су ве за ли и од ве ли, кри ло се у угло ви ма цр кве. Сул тан је на ре дио 
да их пу сте ку ћа ма. Та да је не ко ли ко све ште ни ка иза шло из тај них про ла за иза ол та
ра и за мо ли ло га за ми лост. И њих је, пру жив ши им за шти ту, пу стио да оду. Али је 
зах те вао да се цр ква од мах пре тво ри у џа ми ју. Је дан од чла но ва ње го ве уле ме по пео 
се на пре ди ка о ни цу, про гла сио да не ма бо га до Ала ха, за тим се сул тан по пео на ам вон 
и одао по шту сво ме бо гу по бед ни ку. 

На пу стив ши ка те дра лу, сул тан је пре ко ма лог скве ра до ја хао до ста ре Све те па ла те. 
При ча ло се да је, про ла зе ћи кроз ње не де ли мич но по ру ше не дво ра не и га ле ри је, 
про мр мљао ре чи јед ног пер сиј ског пе сни ка: 

„Па ук тка за ве се у па ла ти це за ра; 
со ва огла ша ва вре ме у Афра са о бо вим ку ла ма.“ 
Где год су сти гли вој ни ци, ту је би ла пу стош; цр кве су би ле обе све ће не и опљач ка не. 

Ку ће ви ше ни су би ле за ста но ва ње, а ду ћа ни и сто ва ри шта про ва ље ни и ис пра жње ни. 
Ја шу ћи кроз ули це, сам сул тан је био по тре сен до су за. 

„Ка кав град смо пре пу сти ли пљач ки и уни ште њу“, про мр мљао је. 
Сул тан се, ме ђу тим, по бри нуо да се чи тав град не пре тво ри у ру ше ви не. На се ље ни 

квар то ви дуж ис точ не по ло ви не оба ле Злат ног ро га, па ла та Вла хер не, ку ће пле ми ћа 
у ње ној бли зи ни, ста ри је па ла те и цр кве бли зу Хи по дро ма и Акро по ља – све је стра
да ло. Али, по што про чи та мо са бла сну при чу о пљач ка њу ко ју при по ве да ју оја ђе ни 
хри шћан ски пи сци тог вре ме на, нео бич но смо из не на ђе ни от кри ћем да су не ке цр кве 
не сум њи во оста ле по ште ђе не. Хри шћа ни су на ста ви ли да их не сме та но ко ри сте. А у 
гра ду за у зе том на ју риш ни ка кав храм ни је се смео оста ви ти по ра же ним. Про тив реч
ност се мо же об ја сни ти ако се под се ти мо на при ро ду гра да у ко ме су ве ли ки отво ре
ни про сто ри ме ђу соб но де ли ли на се ља и квар то ве. Кад се са зна ло да су Тур ци про
др ли кроз бе де ме, ло кал ни слу жбе ни ци у не ким де ло ви ма гра да про ми шље но су се 
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од мах пре да ли на па да чи ма и про пу сти ли их кроз сво је ка пи је. За тим су, под прат њом, 
по сла ти у сул та нов ло гор с кљу че ви ма сво јих на се ља, при хва тив ши њи хо ву пре да ју. 
Сул тан им је дао по у зда не стра жа ре ко ји ће па зи ти да њи хо ве цр кве, мо жда и ку ће, 
бу ду за шти ће не од пљач ка ша. Та ко се де си ло да су цр кве у Пе три о ну, где су ри ба ри 
до бро вољ но отво ри ли ка пи је, као и у су сед ном квар ту Фа на ру, оста ле не дир ну те; 
ни су ди ра не ни цр кве на це лом под руч ју Пса ма ти је и Сту ди о на, уз Мра мор но мо ре, 
где су бра ни о ци бр зо по ну ди ли пре да ју мор на ри ма Хам за бе го ве фло те. Не сум њи во 
је, та ко ђе, да су ста нов ни ци тих де ло ва гра да би ли у мо гућ но сти да ску пе но вац ко ји ма 
су от ку пље ни мно ги њи хо ви су на род ни ци из ма ње срећ них под руч ја. Да они ни су 
би ли по ште ђе ни пљач ка ња, би ло би не мо гу ће на ћи от куп ни ну за за ро бље не. 

Још зна чај ни ја је чи ње ни ца да је при ли ком пљач ка ња гра да Ка те дра ла Све тог апо
сто ла, по ве ли чи ни и по што ва њу дру га цр ква у гра ду, оста ла са сво јим дра го це но
сти ма не так ну та. На ла зи ла се бли зу глав не ули це ко ја је про ла зи ла Ха ри је ве ка пи је, 
а ис пред ње су сва ка ко про шли не бро је ни тур ски вој ни ци. Сул тан је ве ро ват но прет
ход но од лу чио да је са чу ва за сво је хри шћан ске по да ни ке ка да им оду зме Цр кву 
Све те Со фи је и за то је од мах по слао стра жа ре да је чу ва ју. 

Осво јив ши град, Мех мед Осва јач је же лео да по ка же ка ко Гр ке, као и Тур ке, сма тра 
сво јим вер ним по да ни ци ма. Хри шћан ско цар ство је пре ста ло да по сто ји, а он је се бе 
ви део као на след ни ка ње го вих ца ре ва и као та кав био све стан сво јих ду жно сти. 

Осво је ни град био је у ру ше ви на ма, пра зан, на пу штен и по цр нео од по жа ра. И 
сул тан га је 21. ју на тихо на пу стио и кре нуо у сво ју пре сто ни цу, Је дре не. 

По сле па да Ца ри гра да, сул тан Мех мед Осва јач по зи вао је на до го вор не са мо по
гла ва ра сво је ве ре, ре исулуле му, грч ког иза бра ног па три јар ха Ге на ди ја, ра ни јег 
цар ског ло го те та Схо ла ри са, већ и мој си јев ског по гла ва ра, вр хов ног ра би на, ко ји је 
про сто био пре не ра жен то ли ком ми ло шћу. На ре ђе но је да се Је вре ји из Со лу на што 
пре на се ле у сло бод ним че твр ти ма Ца ри гра да, из ко јих су по бе гли пре стра вље ни 
Гр ци. Је вре јин Исак Сар фа ти, по зи ва сво ју са бра ћу да на се ле Тур ску и ра зо ре ни, све ти 
град, Ца ри град. Као што су не ка да пу те ви во ди ли ка Ца ри гра ду, та ко и са да пу те ви 
по но во во де ка Ис тан бу лу. У ства ри, сул тан је по пут свог ве ли ког узо ра, Алек сан дра 
Ве ли ког, же лео об но ву цар ства, пре свега еко ном ску. Ни су му сме та ле ве ре да опре
ми што ви ше вој ни кабо ра ца за да ља осва ја ња. Ипак су на За па ду, где се ни је од мах 
схва тио осва јач ки бич Мех ме да, ње го ве ре фор ме иза зва ле за пре па шће ње. Евро па 
се та да још ни је би ла осло бо ди ла спа љи ва ња ве шти ца и вер ских про го на ко ји су че
сто има ли за мах сви ре пих људ ских про го на. Кроз Тур ску су та да про ла зи ли ра зни 
хо до ча сни ци, за др жа ва ју ћи се у Ца ри гра ду, по ње го вим раз ли чи тим бо го мо ља ма, и 
од ла зе ћи да ље на Ис ток; на свом пу ту ни су би ли оме та ни од тур ских вла сти. Сул та нов 
циљ је био да пре сто ни цу но вог све та, ње гов Ис тан бул, по диг не у ста ром сја ју, а исто
вре ме но да учвр сти уну тра шњу упра ву. 

Пр ва ме ђу сул та но вим ду жно сти ма би ла је да се по бри не за оп ста нак Пра во слав
не цр кве. Мех мед је до бро знао за те шко ће кроз ко је је она про ла зи ла то ком по след
њих го ди на, а са да се мо гао пот пу но оба ве сти ти о по је ди но сти ма. Са знао је да је уни
јат ски пар ти рајх Гри го ри је Ма мас 1451. по бе гао из гра да, и ти ме се, по ми шље њу Гр ка, 
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ли шио свог пре сто ла. Тре ба ло је би ра ти но вог па три јар ха; очи глед но, по сто јао је чо век 
по де сан за тај по ло жај: био је то ду бо копо што ва ни вођ про тив ни ка уни је, уче ни Ге ор
ги је Схо ла ри је Ге на ди је.

Кад је град пао, Ге ор ги је Схо ла ри је је био у сво јој ће ли ји у Ма на сти ру Пан то кра тор. 
Ње го ва ве ли ка тро је ди на цр ква од мах је при ву кла хор де осва ја ча. Док су не ки пљач
ка ли згра де, дру ги су хва та ли мо на хе да их про да ју као ро бље. Кад је сул тан по слао 
да по зо ву Ге ор ги ја да се по ја ви пред њим, ни су мо гли да га на ђу. Ко нач но се от кри ло 
да га је ку пио не ки бо га ти Тур чин из Је дре на, ко ји је био им пре си о ни ран и по ма ло 
збу њен ку по ви ном та ко по што ва ног и уче ног ро ба. 

А ли те ра ту ра о Мех ме ду Осва ја чу је огром на, сва ким да ном се и уве ћа ва, за то пре
ки дам да је пра тим. 

Ве зир: Тур ци су оп се да ли Но во Бр до. Још је дан нео сво је ни град срп ске де спо то
ви не. Ве зи ров ша тор је био цр ве не бо је, по ста вљен да ле ко из над зи ди на, на бр ду, ван 
до ма ша ја ар ти ље ри је, та ко да је ве зир мо гао да пра ти кре та ње сво је вој ске, ло го ро
ва ње, ка пи је гра да, ако би се отва ра ле и из њих по ку ша ли да се про би ју гла сни ци. У 
вре ме оп са де из ла зио би ис пред ша то ра, че сто у ју тар њој из ма гли ци, из ко је је из
ви ри вао и гле дао бе де ме гра да ко је би тре ба ло да осво ји. 

Са ме ста где се на ла зио ша тор, ве зир је мо гао са мо да се ди ви гра ду, по не кад се 
пи тав ши да ли је по се тио гра до ве ко је је осва јао, да ли се при бли жа вао њи хо вим 
бе де ми ма, мислио је како неке од гра до ва ко је је осво јио и по ру шио није пре то га и 
ви део: са мо би слу шао при че о ле по ти зи ди на, о тр го ви ма, жи во ту иза бе де ма. Но во 
Бр до је био град ко ји је од у век пле нио ши ри ном тр го ва, ко ло ни ја ма, тр го ви ном, сре
бром ко је се ко па ло у обли жњим руд ни ци ма, што је да ва ло гра ду моћ. Жи вах ност 
град ског жи во та као у европ ским ва ро ши ма и ма те ри јал ни успон, при ву кли су ста нов
ни ке са свих стра на. На тр гу и ули ца ма Но вог Бр да чу ли су се ра зни је зи ци, сре та ли 
су се гра ђа ни ра зних ве ра и кра је ва – Ко то ра ни, Ба ра ни, Гр ци, Ар ба на си, Ита ли ја ни, 
Спли ћа ни, Ду бров ча ни, Мле ча ни. 

И ду бро вач ки тр гов ци и Цин ца ри осно ва ли су ко ло ни ју, по ди гли сво је цр кве, че
сто су са по ро ди ца ма бо ра ви ли на сво јим има њи ма. Све ста нов ни ке збли жа вао је 
жи вот у гра ду, а сва ки до шљак вре ме ном би се осе ћао Но во бр ђа ни ном. Тур ски ве зир 
се чу дио да ни је ус пео да за ва ди бра ни о це; иако су би ли раз ли чи тих ве ра ни је при
ме тио страх ме ђу њи ма од тур ске са бље и стре ле, ни ти по дво је ност из ме ђу ра зних 
вер ни ка. 

Ве зир је по што вао чу да ке, зве здо чат це, жи во пи сце, гра ди те ље, љу де ко ји су би ли 
рет ки у ње го вој вој сци. Био је спре ман да их са слу ша, за шти ти, по ште ди вој нич ких 
оба ве за. Знао је да су у Но вом Бр ду уто чи ште на шли мно ги хри шћан ски ми сли о ци, 
хро ни ча ри, кра сно пи сци и жи во пи сци, бе же ћи ис пред не при ја те ља, или се скла ња
ју ћи од бе са го спо да ра. Не ка да су у ме те жним вре ме ни ма у Но вом Бр ду и сти ша ној 
де спо то ви ни на ла зи ли уто чи ште мно ги стран ци, а ме ђу њи ма и Кон стан тин Фи ло соф, 
Ан то ни је Ра фа ил и Ни кон Је ру са ли мац, да ро ви ти пи сци са бу гар ских и ви зан тиј ских 
стра на. Ве зи ра је пла ши ло то што је Мех мед Осва јач ми слио да би но ва Тур ска, ко ју 
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Мех мед ства ра, тре ба ло да бу де зе мља у ко јој ће сво је ме сто на ћи сви прог на ни ци, 
по себ но пи сци, ства ра о ци, зве здо чат ци, ви да ри. Знао је да не сме да увре ди ни јед ног 
пи сца, му дра ца или астро ло га, а да за ње го ву аро гант ност са зна сул тан, јер је по што
вао ви ше та кве љу де не го уме ће гра ди те ља ко ји су по хр ли ли да об но ве по ру ше ни 
Ца ри град. Сул та но ва љу бав пре ма пи сци ма тре ба ло би да пре ђе на све ве зи ре, и да 
пре не го што до не су сво ју од лу ку ка ко ће по сту па ти пре ма та квим љу ди ма, чу да ке 
по ша љу на сул та нов двор, и Мех мед ће од лу чи ва ти о њи хо вим жи во ти ма. Ве зир је 
ви ше пу та при су ство вао ка да су чи та не Фир ду си је ве Шах на ме, сме ше ћи се и одо бра
ва ју ћи, а да му ни шта ни су зна чи ли гла со ви Пер си ја на ца, као ни тур ских пе сни ка. По
не кад би чак, у вре ме до сад них мар ше ва, по на вљао по не ки стих, али ка ко по е зи ја у 
ње го вој све сти ни је за у зи ма ла ме сто као што је би ло на тур ском дво ру, ни је знао чи ју 
је то пе сму по на вљао кла те ћи се на ко њу, па би га об у зи мао бес. Мно ги пе сни ци су 
до жи вот но би ли оп скр бље ни, на вла чи ли су бес си ро ма шне све ти не, као и сул та но вих 
ве зи ра и па ша, јер су уме ће умет ни ка сма тра ли из ли шним. Сам сул тан Мех мед пи сао 
је по е зи ју. 

Ве зир је бро јао да не от ка да град одо ле ва ју ри ши ма, се ћа ју ћи се про лећ них ки ша 
ка да су му још до но си ли гљи ве, бра ли ку ку рек, у шу ма ма пра ви ли ста зе и на зи ва ли их 
тур ским име ни ма. Био је осва јач и знао је шта зна чи гле да ти у да љи ни по ру ше не гра
до ве. Ни је во лео ту сли ку па ље ви на, па са ко ји ки ди шу, пла чу ћих ро бо ва ко ји сто је у 
ри та ма мо ле ћи се Бо гу, оте тих же на раш чу па них ко са. Ис под зи ди на са да су ле жа ли 
ле ше ви бра ни те ља из ме ша ни са ле ше ви ма на па да ча. Ми ри сао је ка тран, за у да ра ле 
су уцр вља ле мр ци не ко је ви ше ни су са хра њи ва ли. Ле пе да не, о ко ји ма је раз ми шљао, 
а ко ји увек чо ве ку да ју сна гу, об ма њу ју га да му при па да по бе да, да је смрт уда ље на, 
за ме ни ли си ки шни. Бла то под бе де ми ма, у по љи ма, сјај не бо је пер ја ни ца, ка ци га, 
уни фор ми, пре тво ре не су у си ву бо ју бла та. У бла ту су се гли би ли ко њи, от ка зи ва ло 
је оруж је, сву да се ви де ла из ро ва на зе мља ко ју као да ни ка да не ће пре кри ти тра ва. 
Ве зир се дво у мио да ли да на пу сти ра ти ште и ки шно вре ме про ве де у свом ха ре му; 
чи ни ло му се да и ми рис зе мље по и сто ве ћу је са бо јом бла та; не са мо да му дра ци из 
раз ли чи тих епо ха раз го ва ра ју јед ни са дру ги ма, већ је та ква моћ да та и вој ни ци ма, 
да ис ку ства ко ја су има ли рат ни ци ко зна ка да пре но се на ње го ву вој ску. 

Ипак, тре ба ло је да ве зир охра бри сво ју вој ску, да се на ко њу про ше та кроз ње не 
ре до ве, да до ђе до не при ја тељ ских зи ди на, по но во раз гле да бе де ме као да их са да 
бо ље ви ди, и као да зна на ком ме сту ће по пу сти ти и омо гу ћи ти ње го вим вој ни ци ма 
да за у зму град; тра жио је не бе ски знак ко ји би уз нео ње га и ње го ву вој ску. Вој ска 
не при ја те ља би ла је стр пљи ва, под но си ла је удар це, пре бро ја ва ла мр тве; ју ри ши 
ње го вих вој ни ка ни су има ли по треб ну сна гу, зи ди не су и да ље пр ко сно ста ја ле уз ди
жу ћи се у ви си ну ко ја је би ла не до ку чи ва. 

Ако су Тур ци ис пред бе де ма на ко лац на би ја ли за ро бље ни ке, бра ни о ци су на зи
ди на ма ис ти ца ли пре се че не гла ве тур ских вој ни ка; ка да је на ре ђе но да се мр тви 
не при ја те љи по ста вља ју из ме ђу за ва ђе них вој ски, ка да су по ди за ли ле ше ве и уда
ља ва ли ку ка ви це ни ка ква сна га ни је на дах њи ва ла вој ску, чак је и ве зир по чео да 
при ча о ноћ ним мо ра ма, о ва три и под ме та њу по жа ра. Он да је по звао зве здо чат це и 
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зах те вао да се пре гле да ју бож је књи ге. Од по стан ка све та би ло је по треб но да се 
вла да ри обра ћа ју књи га ма за са вет. 

Ве зир је био уве рен у на кло ње ност вој ске, од Го спо да је тра жио опро штај као и 
од си ла ко је му ни су би ле на кло ње не и ко је су ви ше пу та по бу њи ва ле вој ску; као и 
увек од го во ри из књи га би ли су ви ше сми сле ни. Тра жио је оправ да ње за то што још 
ни је осво јио зи ди не. Ре као је: 

„Са да ка да по ку ша вам да се прав дам... Ло ше је чим чо век поч не да се прав да а не 
од лу чу је и во ди сво је ја ни ча ре.“ 

Предве че, по сле тог муч но га да на са ве то ва ња, тра же ња из ла за у ма гли ре че ног, 
слу ша ње при ча, ка ко му се чи ни ло, су ма ну тих, под зи ди на ма је по че ла по мет ња, по
но во су за све тле ли шле мо ви и бал ча ци, по че ла је ви ка, јед на гру па не при ја те ља, 
ур ла ју ћи да вла да за ра за, на пу сти ла је град! И реч за ра за, не пре ста но по на вља на, 
сти гла је до ве зи ра ко ји је тог тре нут ка ми слио на ли ца тих без бо жни ка. За же лео је 
да их ви ди, зна ју ћи да и бо го ви же ле да их ка зне, а би ло му је го то во сме шно што је 
знао да ни јед ног од за ро бље ни ка бо го ви не ће учи ни ти ва жним. На по бр ђу је ви део 
ша то ре сво је це ло куп не вој ске и ка ко ме ђу ње го вим вој ни ци ма по ла ко почиње да 
вла да по мет ња. Вој ско во ђе су уза луд уз ви ки ва ле, од вра ћа ле вој ни ке од зи ди на, ма ха
ле ру ка ма, али ме ђу вој ни ци ма ни ко ни је ве ро вао да се ствар но ра ди о за ра зи, већ су 
по жу ри ли да де цу од мах од ве ду у ро бље, да си лу ју же не, а му шкар ци су би ли пре да ни 
чел ни ци ма ра ди са слу ша ва ња. Ве зи ру се учи ни ло да је по мет ња би ла не бе ски знак. 

Сле де ћих пет на ест да на тра ја ла је нер во за у ве зи ро вом ша то ру; се и зи су из ла зи
ли и ула зи ли, ку ва ри су ко мен та ри са ли раз у зда ност вој ске, ста ре ши не су ка сни ле, 
чак је и вој ска оче ки ва ла вест о за ра зи. Не из ве сност се по ве ћа ва ла, на пе тост се осе
ћа ла јер је би ло вр ло ма ло же на у та бо ри ма; оне ко је су за ро бље не би ле су већ умо
ре не, на по кон су ве сти о за ра зи до шле као олак ша ње. Пре не го што је умро пр ви вој ник, 
већ су се рас пи ти ва ли те ла ли да ли не ко по зна је ка ко се ис по ља ва бо лест, тра же ни 
су ви да ри, ме ди ку си, а уби јен је је ди ни чо век ко ји је знао да спре чи за ра зу – био је 
дру ге ве ре. 

„Зар њи хов Бог мо же би ти моћ ни ји од на шег Бо га? Зар не вер ни ци мо гу би ти бо љи 
у не че му од нас? Ми се не пла ши мо за ра зе“, при ча ли су сил ни ци. 

Ве зир је при шао уми ру ћем ко ји је из ди сао на ко цу и му млао не ра зу мљи ве ре чи. 
Би ло је ка сно да ве зир би ло шта пре ду зме. На би је ни на ко лац још је био жив ка да је 
ве зи ру до ја вље но да је умро пр ви вој ник од бо ле сти чи је се по ре кло ни је зна ло. 

„Ако не спре че за ра зу, сви про ро ци и ви да ри би ће на би је ни на ко лац“, ре као је. 
Ша тор умр лог спа љен је са свим што је у ње му би ло (ва тра је би ла одвај ка да нај бо ља 

бор ба про тив не по зна тих бо ле сти), али по хлеп ни су из не ли зла то, сре бро и по кој ни
ко во оруж је, раз но се ћи са пред ме ти ма уне сре ће ног и бо лест ко ја ће за ра зи ти бор це. 

Тур ски ве зир, оку пио је ви да ре ко ји су би ли под ње го вом вла шћу, из Ср би је, Бу
гар ске и Тур ске, и док су још тра ја ли ки шни да ни, он је ле жао у свом ша то ру. Бо ло вао 
је а да за ње го ву бо лест ни је зна ла вој ска. Био је блед, ис пи јен, по но во је раз ми шљао 
да по ву че вој ску, али ипак ни је по су ста јао. 
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Пер си ја нац: При ли ком оп са де Но вог Бр да по ја вио се је дан чо век, а да га ни ко 
ни је по зна вао. Ни су зна ли да ли је до шао пре ко Афри ке, од Ма вра, Ара па и Коп та, 
тр го вач ким ла ђа ма ко је пло ве Сре до зем ним мо рем и укот вљу ју се у лу ка ма Пи ре ја, 
Смир не и Со лу на, или је на Бал кан сти гао пре ко Ве не ци је, За дра, Ду бров ни ка и Ко
то ра. Пред ста вљао се као Пер си ја нац, по то мак древ ног на ро да и пле ме ни тог по ре кла, 
да су му пре ци не ка да би ли са тра пи, а да су са да дер ви ши. Хва лио се да по зна је са мог 
тур ског сул та на Мех ме да, осва ја ча Ца ри гра да. Да је са Мех ме дом, ва зда ве ли ким, 
де ча штво про во дио у Је дре ну, упо зна ју ћи га још ка да је сул тан Мех мед од ве ден у 
да ле ку Ама си ју, на ис то ку Ана до ли је, у ко јој се већ на ме стио ње гов по лу брат Ах мед
че ле би ја, и док су му тог ле та дру штво чи ни ли дер ви ши ко ји су у Ама си ју стал но 
сти за ли из Пер си је, из нена да је умро принц Ах метче ле би ја. Још узро ци смр ти ни су 
би ли ис пи та ни, на ме сни штво је пре шло на ма лог Мех ме да. 

Ка сни је је Пер си ја нац при па дао оним фа на ти ци ма ко ји су се на ла зи ли на сул та но
вом дво ру у Је дре ну, чи јим је про по ве ди ма био оду ше вљен мла ди сул тан Мех мед, 
по себ но јав ним про по ве ди ма уче ног пер си јан ског про ро ка, све док тур ски вер ни ци 
ни су под бу ни ли све ти ну, да на пад не пер сиј ског про ро ка на тр гу, усред пре сто ни це. 
Про рок се по ву као са сво јим при ста ли ца ма у Мех ме дов двор; иако је сул тан по ку шао 
да му за шти ти жи вот, на кра ју је мо рао да га пре да зва нич ном пред став ни ку ве ре, 
муф ти ји Фа хредДи ну, ко ји је за јед но с Ха лилпа шом под бу нио вер ни ке, и тај фа на
тич ни пре сиј ски про рок био је ка ме но ван усред Је дре на. 

У исто вре ме ка да је Мех мед про те ран из Је дре на, у Маг ни се, Пер си ја нац је за јед
но са Мех ме дом на пу стио сул та нов град. Пре шао је у Ана до ли ју, бо ра вио је у Ко њи, 
био на гро бу Ру ми ја, по стао су фи ста ме вле виј ског ре да, слу жио Ка ли фу у Беј ру ту, 
за тим пре шао Си нај, Еги пат, при дру жио се Ма ври ма, и на ста нио у Ан да лу зи ји. Мно го 
је зи ма и је се ни, бла гог про ле ћа, про вео под у ча ва ју ћи мла де ма па ма ово га све та ко је 
је сам пра вио хо да ју ћи по том све ту. Од свих зве здо ча та ца је ди но је он пред ло жио 
ве зи ру да од ло жи на пад. То ли ка хра брост за јед ног чо ве ка би ла је не схва тљи ва, па 
се ве зи ру чи ни ло да је Пер си јан цу по му ћен ум, или му је са ма бли зи на дво ра омо гу
ћа ва ла сло бо ду? Пер си ја нац чак ве зи ру пред лог ни је ни из ре као, и ве зир га не би ни 
по звао у ша тор, да се уве че пред вод ник ни је раз бо лео, да ни је по че ла да га тре се 
гро зни ца. Бо лест за ко ју је ре као да ће још ве че рас сти ћи, сти же од мах по што ју је 
про рок на ја вио. Ве зир је са че као ве че, осе тио дрх та ви цу, спо па ла га је бла га вру ћи ца, 
ко ја се током ве че ри по ве ћа ва ла, са су ше њем уса на и дрх та њем. Бо лест је до шла 
то ли ко из не на да да је ве зир за тра жио да до ве ду зве здо чат ца. Да ни је за тра жио да га 
до ве ду уве че, ују тру би би ло ка сно, јер они ко ји су же ле ли да се на мет ну ве зи ру су тра
дан би га на би ли на ко лац. Пер си јан че ви на пи ци и ле ко ви по че ли су да по бољ ша ва
ју ве зи ро во здра вље, још је об и гра вао шу ме тра же ћи по треб не биљ ке, ћу те ћи по ред 
бо ле снич ке ве зи ро ве по сте ље, да вао је ве зи ру пре ви ше теч но сти ко ју је он је два 
гу тао за др жа ва ју ћи чај у су вим усти ма, али ле че ње ко је је при ме нио Пер си ја нац већ 
је по чет ком је се ни да ло ре зул та те; ве зир је по чео да се опо ра вља. Убр зо је са знао да 
је ви дар, ко ји је знао ле ка ње го вој бољ ци, до шао из гра да То ле да о чи јој се ле по ти 
при ча ло по Тур ској; Ка сти ља, Ан да лу зи ја, Кор до ба... име на су ве зи ру де ло ва ла као у 
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сну из го ва ра на. Пер си ја нац је го во рио ка сти љан ски, коптски и ибе риј ски, али су сви 
ми сли ли да му је тур ски од пре да ка на сле ђен, а пер сиј ски од про ро ка на у чен. Име ме
ле ма ко ји је ко ри стио из го ва рао је на че ти ри је зи ка где би на пи так, у сва ком је зи ку, 
не са мо дру го име но сио, не го му се ме ња ло и зна че ње. Ни је би ло ја сно да ли је због 
ве ре или стра да ња оста рио, или због не ке же не чи је је очи на слу тио пре ко за ра, али 
ни је при чао о же на ма, ни ти о љу ба ви, је ди но ка да је го во рио ка сти љан ски, или ла ди но, 
на тур ском је при чао о сул та ну, на пер сиј ском о по е зи ји, на арап ском је ци ти рао све те 
књи ге као и на јер мен ском или ара меј ском, а на срп ском је го во рио о ца ри ци Ма ри. 

На Пер си јан чев пред лог, а и ду го сам на ме ра ва ју ћи, ве зир је од ло жио на пад, ве
ру ју ћи да се пре ва рио у свог про ро ка, зна ју ћи да ће вој ска би ти не за до вољ на. Мо рао 
је да се по ву че и оста ви са мо не ке че те ис пред бе де ма, да у гра ду не при ја те љи ми сле 
да се оп са да ни је ди гла, што онима под оп са дом, оп хр ва нима не да ћа ма и епи де ми јом, 
ни шта ни је зна чи ло, јер ни су зна ли шта ће ра дити ни ка да Тур ци об у ста ве оп са ду. 

Док се Пер си ја нац кре тао се тио се: за из го во ре но се се че је зик или се у из гнан ство 
ша ље. Док је био снис хо дљив при ме тио је да га је ухо да пра ти ла. Упла ши ла га је сли
ка спа љи ва ња, му че ња ко је је већ то ли ко пу та у свом жи во ту ви део, да ни је мо гао 
зна ти ка ко је до жи вео го ди не ко је је са да имао. До ве зи ро вог ша то ра ни је мо гао да 
до спе; у ње му су се сме њи ва ле вој ско во ђе, ула зи ле су и из ла зи ле, а у свом се пла шио 
да од сед не. Ни је мо гао да зна да ли га ухо де пра те по ве зи ро вом на ре ђе њу или су се 
не ки за ве ри ли про тив ње га; да ње гов жи вот за ви си са мо од слу чај но сти и од тих по
бу ње ни ка. На кон сум њи, пре не го што би био на пад нут од ухо да, ухва ти ли су га љу ди 
из ве зи ро ве прат ње. Ка да је Пер си ја нац по чео да сум ња да му се чи ни ло да га је ве зир 
за бо ра вио, ево, по но во се на шао пред њим, ви дев ши са да да се на ли цу ве зи ра на ла зи 
сме шак, да је не стао ис пи ти вач ки по глед ко ји га је пра тио од пр вих да на су сре та. 
Ве зир се чу дио ка ко је Пер си ја нац мо гао да при ву че то ли ку па жњу вој ске, већ по сле 
до ла ска, али ни је хтео се би да по ста вља уза луд на пи та ња већ је од мах за кљу чио да 
по сто је та кви љу ди ко ји би ло где да се по ја ве иза зи ва ју мр жњу, за вист, љу бо мо ру, да 
их од смр ти спа са ва усуд. Ипак га је ве зир ис пи ти вао о ње го вој ве зи са сул та ном, да 
ли га ствар но по зна је, као што је при чао пр вих да на ка да је сту пио у вој ску, иза зи ва
ју ћи по дру гљи вост, за вист, сум њу ве зи ра у све љу де ко ји се ба ве астро ло ги јом, ко ји 
се до шап та ва ју са би љем од ко јих спре ма ју ме ле ме, го то ве ча је ве или се збли жа ва ју 
са зми ја ма, та ко да њи хов отров пре тва ра ју у лек, шта ви ше, по сле ра ни јег су сре та 
са да је Пер си ја нац да вао не ве ште од го во ре, лу ка во је на го ве шта вао мо гућ ност да се 
сре тао са сул та ном, та ко да је ве зир по но во био за чу ђен ње го вом при чом; ка ко је 
по сле до ла ска у вој ску та ко си гур но го во рио о сул та ну, да би да нас из бе га вао сва ки 
од го вор. Очи глед но да је ве зир до био не ка кву вест или зах тев да се ста ра о про ро ку, 
јер је са знао од сво јих ухо да да, ако Пер си ја нац оста не ме ђу вој ни ци ма ко ји оп се да ју 
град, те шко може оста ти жив, за то је од лу чио да га под прат њом по ша ље у Је же во 
ода кле је и сти за ла по ру ка о Пер си јан цу. 

Ца ри ца Ма ра Бран ко вић: При чу мо гу да поч нем без вре ме на и исто ри је, у им
пер фек ту и плу сквам пер фек ту; бе ја ше јед ном је дан де спот и има ђа ше две кће ри... 
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оба ве зно са опи сом сли ке тих кће ри. Ста ри ја кћи, са кру ном на гла ви и ма ло по диг
ну том ле вом обр вом, што је, на вод но, свој ство ум них осо ба; озбиљ на, при пре мље на 
за све ча ност, не сум ња ју ћи да ће њен та кав лик ући у исто ри ју и би ти пре пу штен по
том ци ма на ту ма че ње. У до њем ре ду, у сре ди ни, из ме ђу бра ће је мла ђа кћи, Кан та
ку зи на, вра го ла сти ја од се стре, чак се чи ни да иза озбиљ но сти кри је сме шак, та ко ђе 
као и ста ри ја се стра Ма ра и мла ђа има кру ну на гла ви, а обе но се де ко ра тив не мин
ђу ше, на ли ци ма им је од сјај по зла ће них кал па ка, њи хо ве бра ће – Сте фа на, Гр гу ра и 
Ла за ра. Из над или по ред сли ка них ли ца ис пи са на су њи хо ва име на цр ве ним ма сти
лом, што је знак про ла зно сти, да ће се већ у сле де ћем ве ку ту ма чи пи та ти чи ја су 
ли ца на гра ви ра ма, ико на ма и фре ска ма. На вр ху ми ни ја ту ре је део не ба, с по пр сјем 
Хри ста Ема ну е ла, ко ји бла го си ља обе ма ру ка ма, у бе лој ту ники и злат ном хи ма ти о ну. 
По за ди на је злат на и на њој је на цр та на цр ква са зво ни ком и јед ним ку бе том. Ка же 
се да је сред њи век во лео по зла те, сим бо ле, сјај не и ра зно ли ке бо је, да су му по себ но 
би ле дра ге рас ко шне ра зно бој не уни фор ме. Отац ове де це је Ђу рађ Бран ко вић; ње го
вом кру ни са њу при су ство ва ла је це ла по ро ди ца. Ђу рађ Бран ко вић је све ча но об у чен, 
на ње му је гор ња ха љи на, ду гач ка до сто па ла, бор до бо је, зла том тка на, са злат ним 
бор ду ра ма на иви ца ма и круп ним црве ним ша ра ма, пре ко ње огр тач, дуг, као хи тон, 
скоп чан ис под гр ла, по ста вљен кр зном и укра шен би се ром, а до ња ха љи на се ви ди 
са мо по злат ним, ве зе ним, ман жет на ма. Ђу рађ је опа сан цр ве ним по ја сом, по ви зан
тиј ском узо ру, а пре ко гор ње ха љи не бо га то укра шен ло рос, сав у зла ту, би се ри ма и 
дра гим ка ме њем, та ко ђе, по ви зан тиј ском узо ру, обуо је цр ве не ци пе ле. Ина че, Ђур
ђе ва кру на је отво ре на, са ста вље на је од че ти ри де ла: че о ног, не што ви шег, два са 
стра не и јед ног по за ди. Као и сви оста ли чла но ви по ро ди це, Ђу рађ сто ји на из ве зе ном 
ја сту ку, око гла ве му је оре ол, у де сној ру ци др жи кр сто ли ки злат ни скип тар, а у ле вој 
сви так. Ли це му је све же, бра да и бр ко ви крат ки, ко са ко вр џа ва, а очи сит не, про дор
ног по гле да. 

До Ђур ђа је на сли ка на ње го ва же на Ири на, са кру ном на гла ви, с бо га том, зла том, 
би се ром и дра гим ка ме њем, укра ше ном оде ћом, злат ним оре о лом око гла ве, на ки том 
и злат ним кр сто ли ким скип т ром у ру ци. Чи ном кру ни са ња по ста ла је де спо ти ца, што 
би тре ба ло да се ви ди на ње ном ли цу, ме ђу тим, не мо гу ће је го во ри ти да је Ири на ра
до сна, ње не су очи, као Ђур ђе ве, цр не, али док ње го ве ма ло на пу ће не усне оста вља ју 
ути сак до бро ћуд ног чо ве ка, на ње ном сит ном ли цу, ску пље не усне ода ју ути сак хлад не 
бес ком про ми сне же не. Де сно од Ђур ђа, на по ча сном ме сту, на сли кан је нај ста ри ји 
син Гр гур, та да још увек на след ник пре сто ла, за то, као и отац, но си цр ве ну оде ћу и 
ло рос. Ле во је син Сте фан, а де сно Ла зар; сви они о па су има ју ма че ве, а на ру ка ма им 
сто је со ко ло ви, сва тро ји ца има ју еле гант не, из ду же не ли ни је те ла, мар кант не там не 
обр ве, по ви је не но се ве и ко вр џа ву ко су, та ко ђе, сва тро ји ца су оде ве ни у јед но о бра
зне гор ње и до ње ха љи не. Гор ња за ме њу је огр тач; код Гр гу ра је ду гач ка до чла на ка, 
а код дво ји це мла ђе бра ће не што кра ћа. 

На гра ви ри су све тов ни и ду хов ни до сто јан стве ни ци, на че лу с па три јар хом, чи је 
је при су ство, ина че, би ло оба ве зно, при ли ком об ре да кру ни са ња ко ји се са сто јао од 
све тов ног и ду хов ног де ла, то ком ко га је пе ва но мно го ље стви је. Ду бро вач ки Се нат 
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Ђур ђа пр ви на зва де спо том. Re spon den di lit te ris do mi ni Ge or gii dis pot Sca vo nie ... pro 
re spon si o ne lit te ra rum do mi ni Ge or gii dis poth... 

Ста ри ја ћер ка зва ла се Ма ра, по сво јој ба би, Ђур ђе вој мај ци, а мла ђу је Ири на на
зва ла по мај чи ној по ро ди ци, Кан та ку зи на. 

Текст мо гу да поч нем при ча ма из про шло сти, пре Ма ри ног ро ђе ња, ка да је про
шлост као и увек мо гла би ти мит ска, исто риј ска, еп ска, ле ген дар на, чи ње нич на, до
ку мен тар на или до ку мен то ва на, али ни је мо гла би ти ствар на, јер ствар на је би ла 
са мо са да шњост, на по кон, ко ни је у вре ме ну са да шњем, он је из оп штен, по што је 
са да шњост се ћа ње за бу дућ ност, пре тра жу је се да не би по ста ла уто пи ја. 

Би ло је већ дав но про шло вре ме ка да се го спо дар Вук Бран ко вић упла шио на је зде 
Ту ра ка, а не мо ћан да се су прот ста ви, сво је бла го дао је на чу ва ње Ду бров ча ни ма. Још 
му ни мр твом ни су за тво ри ли очи а Тур ци су по че ли да пљач ка ју и осва ја ју ње го ву 
зе мљу, за пре тио је усуд, за по че ло је уми ра ње, опу сте ли су кра је ви од Ко со ва ка Ни шу, 
Ско пљу, Тр но ву, да би од јед ном због прет ње Тур ској, од Мон го ла и Та та ра, Тур ци оста
ви ли пљач ку и по ко ље. За бри ну ли су се и по че ли да се оку пља ју око свог но вог сул
та на Ба ја зи та. 

За ме сец да на љу ди обла че уни фор ме, слу ша ју ко ман де, слу ша ју при че о не при
ја те љу. 

Шта ли ти љу ди ра де пре не го што ће обу ћи уни фор ме и по ста ти вој ни ци? 
Бу ду ћи вој ни ци су у њи ва ма, или се мол ба ма обра ћа ју Бо гу, или го во ре о де ци, да 

оста ну жи ва и да од ра ста ју иако оче ви мо ра ју у рат; спре ма ју се да ис пу не про ро чан
ство о про па сти цар ства. Он да се по ди жу је дан по је дан, вај ка ју се, псу ју, но се сво је 
па ке те, ги зда ју ко ње, хва ле се оруж јем, по чи њу сво је при че о ра ни јим по хо ди ма, о 
бор ба ма, о не ка да шњим вла да ри ма. 

По чет ком про ле ћа го спо да ри ца Ма ра по но во ша ље вој ску пред во ђе ну сво јим 
си ном, ко ја ће се бо ри ти за тур ског сул та на. Са бр да ви ди бе ле лу ко ве мо ста ко ји ре ку 
чи не бли жом и ко јим са да мо гу сло бод но про ћи, а он да тај мост по ста је са мо део 
пу та ко ји за кр чи вој ска ствара ју ћи јед ну не пре глед ну тра ку ко ја се ви је низ дру мо ве. 
Го спо да ри ца Ма ра др жи ма ра му ко јом пре кри ва ли це, ко ју ве тар по ди же, док го во ри 
да је на пу шта ју, да ће зе мљу об ра ђи ва ти же не, да се по сле овог ра та мно ги не ће вра
ти ти, оста ће удо ви це као и по сле сва ког ра та; још ви ди ка ко же не ма шу вој ни ци ма 
ду го их гле да ју ћи са бр да. 

Го спо дар Ђу рађ ко ји пред во ди вој ску, кли ма ју ћи се на ко њу, већ умо ран, иако је 
тек кре нуо на пут, се тио се свог ра ни јег оби ла ска гро бља. Док су се кре та ли ка гро бљу 
се ћао се свог по кој ног оца; за не ко ли ко го ди на смрт ће му ли чи ти на ћа ска ње о не ком 
дру гом све ту, ства ри око се бе мо ра ће да при хва ти тро стру ко: ствар ност пред ме та, 
од раз њи хо ве ствар но сти, и на кра ју ства ри у све ту фан та зми. Гле дао је ли це чо ве ка 
ко ји је пре ба цио ди зги не пре ко би ча, се ди мир но као да оба вља сва ко днев на пу то
ва ња, ви део је ње го во збрч ка но че ло, бо ре око очи ју, је дан зуб и се де бр ке. Чо век, 
ко ји је но сио исту ка пу као за вре ме про шлог по хо да, гле дао је ка ко је коњ топ тао, 
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фрк тао, а за тим је при чао о мр тви ма, ру ком по ка зу ју ћи обри се пла ни на, на бра јао је 
ме ста где је ко по ги нуо, а о ино вер ни ци ма го во рио је онај, да би се за ка шљао и из
ви ња вао се го спо да ру. 

Но ва при ча би ла је ис пи са на на пер га мен ту. Зве здо ча тац ко ји чи та ни је знао да ли 
је он за пи сао при чу, али упам ти ти исто риј ски до га ђај исто је као да се упам ти ро ђе ње 
– ро ђе ње пам те дру ги, а до га ђај се са гле да ва ако по сто је спи си. У го спо дар Ђур ђе вом 
се ћа њу оста ло је пе ро ко је пре цр та ва де ло ве на пи са ног, да би цр но ри зац, у скрип
то ри ју му, пи тао да ли се го спо дар Ђу рађ сла же да пре цр та је дан део на пи са ног. На
по кон, по сле но вог чи та ња, по што од спи са оста не нај че шће са мо оно што не бу де 
уни ште но... го спо дар Ђу рађ је не пре ста но по ку ша вао да об но ви оно што је сам пре
цр та вао, да би но сио са со бом спис и до пу ња вао га. У спи си ма ствар ност онако груба 
ни ка ко ни је мо гла да се из гу би, пре ви ше ју је би ло, али Ђу рађ се пла шио за чу де са, 
на кра ју је, сми ре ним по кре том ру ку, сам пре цр та вао све о чу де си ма, оном што му је 
из гле да ло не мо гу ће. Пи тао се: ода кле је из ба чен текст про на ђен на по це па ним па
пи ри ма? Успе вао је увек да на ђе ме сто на по сто је ћем свит ку ода кле је из ба чен текст 
али ни ка да ни је ус пео у пот пу но сти да об но ви вер зи ју ру ко пи са ко ју је сам пре цр тао. 
На мо мен те је не до ста ја ла ствар ност, а још че шће чу де са. По сле то га оп сед ну тост је 
ишла дру гим пу тем: ствар ност из про чи та них књи га до да вао је свит ку ко ји је но сио 
у ру ци, а фан та сти ку из ру ко пи са је тра жио у дру гим књи га ма. По не кад би ус пео, без 
те шко ћа, да се се ти за по ве сти, али ни је ус пео од њих да из ву че ви ше од јед не ре че
ни це. Та да би се љу тио на се бе: за што је уни штио рад ни сви так! 

По што је мо рао по но во да се при кло ни сул та ну, по што је по кор ност би ла је ди ни 
из бор, по но во се обра тио хро ни ча ру же ле ћи да још јед ном осе ти то пло ту ре чи ко је 
је ви део ис пи са не. Из не на ђен од јед ном је по чео да го во ри грч ки, па се на сме јао пи
та ју ћи се ка ко му је суд би на од ре ди ла да се мо ра по ко ра ва ти вој ско во ђи у ко га ни је 
имао по ве ре ње. 

На по чет ку по хо да са звао је све тра ва ре и отро ва ре из Ср би је и Ду бров ни ка, те и 
Грч ке, и док су при сти за ли остао је ми ран као да се ње га не ти че њи хов до ла зак. Из
го ва ра ли су име на би ља ка, ту ма чи ли му зна че ње ли сто ва, ко ре на и ста бљи ка, а за тим 
при ча ли о про тив о тро ви ма. Го спо дар се чу дио ко ли ки су скри ве ни сми сао про на шли 
у де ло ва њу ме ле ма, а за тим им је за по ве дио да за све отро ве из на ђу про тив о тро ве 
ко ји ће мо ћи да спа су отро ва не. Гар да је спре ча ва ла ула зак не по жељ них у град, та ко 
да су ис пред ка пи ја оста ја ли ве се ли пут ни ци, му зи ча ри; ис пред зи ди на чу ли су се 
зву ци буб ње ва. Го спо дар ни је же лео рас пра ве са нео б у зда ном го ми лом ко ја ни је 
би ла оп сед ну та ра том већ тра ва ри ма, му зи ча ри ма и же на ма. 

Ђур ђе ве слут ње већ су би ле ис пу ње не по чет ком по хо да, јер ка да је по че ла оп са
да гра да Се ли мри је, сул тан Му са је при ре дио за јед нич ку ве че ру за сво је вој ско во ђе 
и ва за ле, на ко ју је го спо дар Ђу рађ по вео сво ју сви ту. И још док се при бли жа вао Тур
ци ма, Ђу рађ је ви део не ког вој ни ка ко ји се кла њао, за тим је чуо глас свог пер ја ни ка 
да је до шло вре ме ухо да и пот ка зи ва ча. За вре ме обе да го спо да ру се чи ни ло да о 
ње му сул тан Му са при ча као о дав но мр твом, за то је, на и ме, по чео да сум ња, да ће 
га сул тан отро ва ти; још док је тра јао за јед нич ки обед, го спо дар је по жу рио да би се 
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вра тио у сво је ре до ве. Ка да је остао сâм, у свом ша то ру, у ја сној све тло сти осе ћао је 
ми рис тра ва, у угод ној то пло ти да на по чео је да се се ћа за то пље не пе ћи, а вр ло бр зо 
учи ни ло му се да на по љу па да снег, да сте же мраз, док је го спо дар се део за сто лом, 
огр нут ка ба ни цом, на бра на че ла и туђ. Осе ћао је ка ко по ста је не по ми чан, ка ко ни је 
у ша то ру, за тим про мр зле пр сте за ба да у снег; на по кон се уда ља ва од се бе и не ста је. 
Али го спо дар је са мо ћу тао за пра зним сто лом, чи ни ло му се да се ди и че ка го ста и 
то сул та на Му су, али ка ко Тур чин ни је до ла зио, го спо дар је по чео да га до зи ва, па је 
из ла зио ис пред ша то ра, га њао је пса, до зи вао со ко ла ре, по но во се вра тио у ша тор 
сав за ја пу рен и уз дрх тао. Се део је на спрам ве дри ца са во дом, слу ша ју ћи ка ко не ко 
го во ри ти хим гла сом, по звао је чел ни ка, окре нуо се ка ње му и упи тао га је да ли глас 
из би ја из ње го вог уха? Али не. Глас је из би јао из во де ко ја је ста ја ла у ве дри ци да би 
се го спо дар умио; гле дао је у ве дри цу во да се мре шка ла, ко лу та ла, на ди ма ла, бо ји ла, 
као да ни је по ста ја ла за дру ге већ је би ла го спо да ру на ме ње на. Док су при сти за ли 
тра ва ри пио је ха ла пљи во во ду из кон ди ра, схва та ју ћи да су му ње го ве зеб ње да ће 
га Тур ци отро ва ти омо гу ћи ле да се ипак спа се про тив о тро вом ко ји су му при пре ми
ли ње го ви тра ва ри; про тив о тро ви су би ли ја чи од отро ва ко је су Тур ци мо гли да 
при пре ме, и го спо дар је био по но сан да је бо ље ви да ре са ку пио од Ту ра ка.19

Иако је Ђу рађ сма трао да је од ла га ње смр ти уза луд но, ипак се спа сао. Док је ле жао 
у по сте љи, слу ша ју ћи зри кав це (јер је би ла је сен) ка кве је слу шао у сво јој род ној Ср би
ји, био је оба ве штен да ће га Тур ци то ком но ћи уби ти и сву ње го ву вој ску по се ћи ако 
се ка сни је не бу де по ви но ва ла на ред би. Још пре не го што је сти гао до зи ди на древ
но га гра да Се лим ври је, био је у до слу ху са Гр ци ма, за то је и од лу чио да на пад не град, 
по што је же лео да ње го ва вој ска пре ђе на грч ку стра ну, али и да ље је био пун зеб ње, 
из мр цва рен од бо ле сти стра хо вао је и за се бе и сво ју вој ску ко ја је ста ја ла ис под бе
де ма. Тај на да ће вој ска пре ћи на стра ну Гр ка би ла је пре не та вој ни ци ма, а Ђу рађ је 
знао да ни ко не ће от кри ти тај ну. На по кон, ка да је чуо до го во ре ни звук, ко ман до вао 
је да ње го ви вој ни ци кре ну у ју риш; гле дао је ка ко чел ни ци че та сто је на сво јим ме
сти ма, ка ко се вој ска по ви ја и кре ће, ка ко се уги ба ју ре до ви, да би би ле из ба че не и 
стре ле, а за тим је ви део по мет њу на зи ди на ма гра да, а он да, ка да се оче ки ва ла бит ка, 
отва ра ле су се ка пи је Се лим ври је и го спо да ре ви вој ни ци су пре ла зи ли на грч ку стра
ну оста ју ћи за шти ће ни бе де ми ма. Чим су се за тво ри ле ка пи је Се ли мри је, го спо дар 
је пр во по ми слио на вој ни ке ко ји ни су зна ли за ју риш. Би ло их је ма ло, али је го спо дар 
знао да им не ма по мо ћи: оста ли су тур ски та о ци. Тур ци, Ср би и Гр ци же ле ли су да 
из ми сле му ке за оне ко ји су би ли за ро бље ни, али ка ко ни је би ло вре ме на за кре а то
ре, из се ри је свих му че ња то ком исто ри је, иза бра на су она сва ко днев на; уско ро су 

19 Исто ри ја се ни ка да ни је де ша ва ла на не бу. Она се увек де ша ва на зе мљи. Љу ди се уза луд 
мо ле и пре кли њу: исто рич ност је ими та ци ја Бо га. Исто ри ја је са мо људ ска тво ре ви на. На не бу 
не ма ње не гра ђе. Упр кос овом зад њем за пи си ва чу про шав ших утва ра, по че ше да ра сту те 
чуд не опла те, те слов не ске ле, ти ко сту ри, уде ну ти бес по врат но из ме ђу ре до ва на том исто
риј ском, па пир на том и мр твом се ћа њу, ко је се чи ња ше да све што је уни ште но, а ства ра но је 
по ли ку не бе ском, об но вљи во је. 
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бра ни о ци мо гли да ви де по се че не гла ве за ро бље них вој ни ка на спрам бе де ма, или 
њи хо ва те ла на би је на на кол че ве. 

Пре ћи из Се ли мри је у Ср би ју мо гло се са мо уз божју по моћ, за то је це лу зи му го
спо дар про вео тра же ћи мо гућ ност по врат ка, али са мо му се но ћу у про зо ру ука зи вао 
ме сец, све тло га је во ди ло коп ном ко јим је би ло не мо гу ће пу то ва ти, по го то ву што је 
го спо дар знао да су тур ске бан де би ле на сва ком ко ра ку, да би га на кра ју мле тач ки 
бро до ви, за јед но са прат њом, пре ве зли до Со лу на. Го спо дар се уско ро оже нио го
спо ђом Ири ном Кан та ку зин, ко ја је би ла члан бив ше ви зан тиј ске цар ске по ро ди це, 
и њен отац је био Те о дор Кан та ку зин, по зна та лич ност, син Ма ти је Кан та ку зи на, чи ји 
је отац Јо ван Кан та ку зин био чу ве ни ви зан тиј ски цар. 

Мно го го ди на ка сни је го спо да ру се у сну при ка за ло да ће му же на ро ди ти жен ско 
де те, на шта се он ру ком уда рио о че ло, али му гла сник, ко ји га по хо ди ше у сну, го во
ра ше да ће за вре ме ко је до ла зи, мно го би ти бо ље да се ра ђа ју жен ска не ко му шка 
че љад. Го спо дар не раз у ме ва ше ње го ве ре чи, чак се и про бу дио ту жан због сна, да 
би отво рио про зо ре, те ду го, са сво је ку ле, гле да ше у ме сец и зве зде, и та ко бу дан 
че ка ше зо ру да чу је, шта се сно ви ђа ло ње го вој же ни. Ње но ли це, бла го у снув ше, по
сма тра ше и не го во ра ше ни шта, ни њој усну лој, ни стра жи сво јој пред ко јом про ђе, 
а по го то ву што по че мо ли тва ма умо ља ва ти Бо га да де те ко је је у утро би мај ке тек 
за че то, пред о дре ди за бу ду ћа прег ну ћа, а зна ше да је де спо то ва суд би на мо ли тва ма 
тек на слу ће на. Пред зо ру је пред ме те ко је је у сну ви део по чео да про на ла зи у свом 
дво ру, пи тао се: они се на ла зе у сну? Али уско ро се из не на дио да их на ла зи у сво јим 
ода ја ма. Ка да го спо ђи Ири ни са оп шти свој сан она му ре че да зна ње о по ро ђа ју не ће 
по мо ћи, бол ко ји ју је че као са мо њој је при па дао; ка мо сре ће да ће јој и де те при па
да ти; на да ше се да ће јој де те би ти још јед на на гра да од Бо га. Же на ко ја по род свој 
но си, на угод ност Бо гу, и сре ћу љу ди ма, не ка од ба ци од се бе пра зно сло вље, и не ка 
се ми ру свом по све ти, и не ка оде до во тив ног ка ме на, да без бо ла по ру ку оста ви, на 
сре ћу љу ди и сво је та шти не. 

Ду го оче ки ва но де те би ло је ро ђе но на вре ме и без об зи ра што је Ири на би ла 
де спо ти ца; са мо су злоб ни ци го во ри ли да де ца ко ја про би ју утро бу мај ке по стају 
оце у би це.

Књи гу мо гу да поч нем и он да ка да се Ма ра уда је, да вре ме ње ног де тињ ства пре
пу стим исто ри ча ри ма, вас пи та чи ма, же на ма ко је ће је узи ма ти за узор, да ка жем као 
што је би ло од ста рих вре ме на, од фа ра о на и Гр ка, увек се ука зи ва ло на по ре кло 
мла де, ме ђу тим, нај лак ше је ре ћи да је по сле Ђур ђе ве тет ке Оли ве ре, ко ју је ца ри ца 
Ми ли ца по сла ла сул та ну Ба ја зи ту у ха рем, Ма ра Бран ко вић би ла но ва срп ска прин
це за ко ја је обе ћа на тур ском сул та ну Му ра ту. По ро ди ца Ма ре Бран ко вић би ла је јед
на од нај бо га ти јих, а за ње но бо гат ство зна ли су Тур ци, Мле ча ни, Угри и Ду бров ча ни. 
Зва нич не ду бро вач ке вла сти од мах су пи са ле Ма ри ном оцу Ђур ђу да су са ра до шћу 
при ми ли вест да је обе ћао кћер за же ну тур ском сул та ну. Че сти та ли су му што се оро
дио са Тур ци ма, за учвр шће ње и по бољ ша ње по ло жа ја ње го ве др жа ве: 
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nuy aver re ce vu to et aver gran di si ma le ti tia e ga u dio de la pa ren te la luy a fat to in aver 
pro mes sa la fi o la per mo glie alo po ten tis si mo Omo rad, im pe ra tor de Tur chi. 

Али че тр на е сти век ни је био вре ме у ко ме се осе ћа си гур ност, уда ја кће ри за сул
та на са мо је био је дан пут ко јим се учвр шћу је власт, иако се од у век зна да у исто ри ји 
не ма ме ста за ми ло ср ђе. Ду го по сле обе ћа ња о уда ји Ма ре, ла ђе што пло ве низ вод но, 
низ Ду нав, но си ле су ве сти о про па сти, а гла со ви ко је је ве тар од но сио уз вод но, уз 
ре ку, са мо су ши ри ли страх, и ка ко још ни Ца ри град ни је у ру ше ви на ма, че стит ке 
Ду бров ча на би ла су ди пло ма ти ја. 

Ко ли ко би тре ба ло жр та ва да би пре ста ло звец ка ње оруж ја? Или је тај ехо ко ји 
слу ша ју љу ди са мо страх? Мо жда на јам ни ци си ла зе низ бе де ме до ла гу ма, њи хо во се 
оруж је ву че по сте пе ни ца ма гра да или Ма ри на прат ња звец ка оруж јем док она из ла зи 
на оба лу, у бе лој ха љи ни опер ва же ној зла том; још је де те, гле да га ле бо ве, ри бе ко је 
се мре сте, да би из го ва ра ла њи хо ва име на ра до сна што их је та ко до бро упам ти ла. 

По сто је ту и дру ги срп ски и тур ски спи си ко ји го во ре о Ма ри Бран ко вић, ме ђу тим, 
ис кљу чи ве су обе стра не, та ко да су Тур ци пи са ли да је Ђу рађ по слао по ру ку сул та ну, 
го спо да ру, да му да је сво ју кћер, исто као што је твој дед, Ба ја зит, узео био од нас 
де вој ку, али сул тан Му рат ни је био рад же нид би. Ако су тур ски хро ни ча ри има ли та
кво ми шље ње о сул та но вој же нид би, у Ср би ји се већ дав но знао кри вац, за Ма ри ну 
уда ју, а то је би ла го спо ђа Ири на; то што у спи си ма сто ји да је у пре суд ном тре нут ку, 
Ђур ђе ва го спо ђа Ири на има ла сна ге да ра зум ста ви из над осе ћа ња да ли је уоп ште 
има ло зна чај, или је по тре ба за прав да њем увек сми сле на? По Ири ни ном про ра чу ну 
би ло је ко ри сни је да кћер оде у ха рем не го да до ђе до су ко ба са Тур ци ма. Ако су 
мно ге бит ке од лу чи ли ју на ци, уз бож ју по моћ, мно ге до га ђа је на го ве сти ли су зве здо
чат ци; Му рат ће ипак при ста ти да срп ску прин це зу узме се би за же ну! 

Де вој ка је би ла ве о ма мла да, од да на ка да је обе ћа на до да на ка да је по шла у Је
дре не, тре ба ло је да про ђе још ко ја го ди на, за оне ко ји ће до ћи по сле тих до га ђа ја, 
схва ти ће да је ну жда би ла јед но а тра жи ти крив ца по спи си ма је дру го. 

Од мах по што је Сар џипа ша до шао да тра жи ре дов ни ха рач, за по де нуо је раз го вор 
да би де спо то ву кћер Ма ру тре ба ло од ве сти у Је дре не, да би за тим већ по де вој ку до
шло Му ра то во по слан ство које су са чи ња ва ли Реј ха на га, Озбекага и ка ду на скоп ског 
на ме сни ка Исакбе га. У су срет по слан ству де спот Ђу рађ је по слао нај у глед ни ју вла сте
лу ко ја се у спи си ма на зи ва го спо ђе ћа фир ске вла сте ле, ко ја је Тур ке све ча но до че ка ла 
да ле ко од Сме де ре ва, да би би ли до пра ће ни уз пе сму и игру, до са мих зи ди на гра да; 
пу те ви ма ко ји ма су про ла зи ли цвр ку та ле су пти це као што су то од у век чи ни ле. 

Би ло је ле то и на дво ру, по што су двор ја ни зна ли да ће пут ни ци сти ћи умор ни, 
при пре ма ли су се за до чек сва то ва, осе ћа ла се вре ва не са мо у гра ду Сме де ре ву, из ме
ђу зи ди на, већ и у це лој Ср би ји; сва ки то пот ко ња у уши ма од је ки ва ће као про ла зак 
сва то ва. 

Де спо ти ца Ири на иза шла је из цр кве, ула зе ћи у леп осун ча ни дан. Ње на прат ња 
је рас те ри ва ла оку пље не љу де, ко ји су се му ва ли по дво ри шту, сме ја ли, под ври ски
ва ли, слу ша ју ћи тр гов це ко ји су по себ но пред ња чи ли у ви ка њу. Де спо ти ца Ири на се 
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на гнула пре ма же ни из прат ње и упи та ла је за не ког тр гов ца ко ји јој је ну дио огле да
ла, у ко ји ма је мо гла да ви ди сво ју ћер ку Ма ру ко ја ће оти ћи у сул та нов ха рем.20 

Да ли се про па да ње мо же дру га чи је слу ти ти не го ка ко се ве ко ви ма слу ти ло? Сва
ки до га ђај по ред мо гу ћих при ча пра те и не ве ро ват на зби ва ња. За ми сли ка ко је би ло 
ка да је про па да ла Тро ја, или ка да је не стао Рим? Ко ли ко пу та је то ком исто ри је ве ра 
ста вље на на про бу? 

Мај ка ни је же ле ла да гле да... вре ме у ко ме жи ве ње на де ца: пре пу сти ла их је сво
јим суд би на ма! Пи та ла се где би мо гао би ти тај тр го вац, иако је зна ла да он не ће 
ста ја ти исред цр кве, иако ће јој ну ди ти зла тан пр стен, са огром ним сма раг дним ка
ме ном, на чи јој ће се по вр ши ни ви де ти де ша ва ња у тур ској ца ре ви ни; још се на дао 
да ће го спо да ри ца Ср би је и при мор ских зе мља ку пити тај пр стен. 

Пра ши на ће пре кри ти све пут ни ке, на ле ћи ће на њи хо ву оде ћу и за пре ге, да ка ко, 
да ће пр во хте ти да се на пи ју во де и спе ру пра ши ну са сво јих ли ца, а тек он да да се 
од мо ре слу ша ју ћи при чу у хла до ви ни ис под кро ша ња ора ха и хра сто ва. 

На кон што јој је престала гла во бо ља, го спо ђа Ири на си ла зи ла је сте пе ни штем да 
би са че ка ла про сце, иако нео по ра вље на, из гле да ла је све жи је у од но су на умор ног 
Ђур ђа. Пред сва то ви ма је би ла на сме ја на, по ка зи ва ла је сво ју су пер и ор ност јер је 
про го во ри ла грч ки, на во де ћи Ђур ђа да се ди ви ње ној спо соб но сти да увек го во ри о 
му дро сти; мо жда је му дрост по треб на у сва ком вре ме ну, али рет ко да јој је ко је вре
ме на кло ње но? Од мах ну ла је ру ком кре ћу ћи се ка ода ја ма где су већ од но си ли во ду 
и ти хо шап та ли, обав ља ју ћи об ре де да би мла дој би ло ла ко ка да се бу де за пу ти ла на 
пут са Тур ци ма, а Ђу рађ је бож је ре чи ве зи вао за де цу, а ујед но и деч ја стра да ња,21 

али са да је по себ но оп хр ван са лом за ауди јен ци је и сво јим па ла та ма. 
По сле од мо ра сва то ви су већ ише та ли, пе ли се или си ла зи ли сте пе ни ца ма, по ста

вља ли пи та ња о гра ду, да би им чел ни ци по ка зи ва ли твр ђа ву, по себ но ма ли град 
ко ји је спој па ла те и утвр ђе ња, опа сан ја ким зи ди на ма, да би се у ње га ула зи ло кроз 
дво стру ке ка пи је. 

Сва по част тур ским сва то ви ма би ла је са мо фор ма, јер по сле до че ка по че ли су 
ду го трај ни пре го во ри о мла ди ном ми ра зу, по што је Ђу рађ био је дан од нај бо га ти јих 
вла да ра и но вац ко ји би дао уз кћер мо рао би би ти не бро јен, та ко ђе не ве сти на оде
ћа, по кло ни пр ва ци ма ње го вог зе та, мо ра ли су од го ва ра ти Ђур ђе вом име ну, на ро
чи то што је ми раз под ра зу ме вао и зе мљу око Ни ша и Кру шев ца. Пре го во ри су би ли 
и вре мен ски огра ни че ни, јер ка да су Тур ци сти гли био је то пли ав густ, ка да се ску пља 
ле ти на, а мо ра ли су тра ја ти до сеп тем бра, ка да су и би ли за вр ше ни. 

У нај леп шем ме се цу сеп тем бру кре ну ли су сва то ви кроз Ср би ју, ка Је дре ну, пред
во ђе ни Ма ри ном бра ћом, де ве ри ма, Гр гу ром и Сте фа ном. Са њи ма је би ло и тур ско 

20 За што би не ко раз у ве ра вао љу де да је вре ме про шло и да је оста ло са мо пам ће ње, да 
по сле ва жни јих до га ђа ја не ма ви ше вре ме на, да пам ће ње ни је са мо исто ри ја већ и при че; 
мо жда су по не кад ва жни је од де ша ва ња ко јим се оку пи ра ју исто ри ча ри. 

21 Ка лу ђе ри ко ји су из бе гли у Ма на стир Бла го ве ште ње, бли зу гра да Ждре ла, већ су пи са ли 
де ло ко је ће оста ви ти, Исто ри ја о про ти ца њу го ди на.
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по слан ство, све ча на срп ска прат ња, ко ја се про те за ла кроз Ср би ју... Не мој са мо да 
поч не при чу о ре ка ма, јер сви ти љу ди ко ји су од ра сли по ред во де, не мо гу свој жи вот 
да одво је од оба ла, ри ба, во де ни ца, по пла ва, или од мо чва ра са спла во ви ма, дре кав
ци ма, ним фа ма, а о ло ква њи ма и ше вар ју и да не го во ри мо. Та мре жа ре ка ко је се са 
пла ни на спу шта ју ка По мо ра вљу, са мо збу њу је њи хо вим име ни ма; Је за ва, Мо ра ва, 
Ра ља, Ја се ни ца, Ра ча, Ле пе ни ца, Мо ра ви ца, Ни ша ва, Тем шти ца, а за пра во су пра вац 
ко ји одвај ка да во ди ка цар ским гра до ви ма, Ско пљу, Ати ни или Је дре ну и Ца ри гра ду. 
А са мо пу то ва ње По мо ра вљем раз ли ку је се за ви сно од то га да ли се њи ме пу ту је, 
бе жи или иде у сва то ве, на ро чи то ка да се на бр ди ма и за во ји тим пу те ви ма чу ју пе сме. 

И сва то ви су про ла зи ли кроз Ср би ју, по ви ја ли су се кроз хла до ви на сте ста ре шу ме, 
за ста ја ли у ха но ви ма и са ра ји ма, умор ни су зна ли да су пут че сто са мо име на гра до
ва и на се ља; ма па иза чи јих сло ва сто је не про мен љи вост: за гре ја ни до мо ви, за ди
мље ни ха но ви, пра зни пу те ви. Пут од Сме де ре ва до Ца ри гра да су зна ко ви. Ако по
ста ви те кар ту на сто ви ди те да сва то ви мо гу да се кре ћу по зна ко ви ма: ре ке, ме ста 
где се са ста ју пу те ви, пљач ка ши, пе ва чи, ужи ва о ци ха ши ша, или пу те ви ка гра до ви ма. 

Ма ри на бра ћа, Гр гур и Сте фан, та ко ђе су кроз шу ме Ср би је и не ка да шње ца ре ви не 
кре ну ли у Је дре не, да ка ко да је спо ра зум под ра зу ме вао да шу ра ци бу ду за лог ми ру, 
иако су они би ли истин ска жр тва, јер су пре да ни на ми лост и не ми лост Тур ци ма за
пра во би ли та о ци.22 

Не где да ле ко, у Је дре ну, Тур ци су оче ки ва ли сва то ве, по тур ским оби ча ји ма, при
пре ма ли су све ча ност; ис пред џа ми ја ца ре ви не сја ти ли су се си ро ти ња и бо га љи ко је 
су да ри ва ли тур ски до сто јан стве ни ци, пе ва не су тур ске пе сме, чу ле су се зур ле, буб
ње ви и го че ви. Го зба је тра ја ла већ ви ше да на, а љу ди су се на да ли да ће се про ду жи ти 
и по сле до ла ска сва то ва, ка кав је оби чај био ме ђу Тур ци ма. 

Ма ра се пла ши ла не из ве сно сти, по што је би ла ско ро де вој чи ца од се дам на ест 
го ди на, а њен бу ду ћи муж на пу нио је три де сет и јед ну. До та да је слу ша ла при че о 
ње му, али се ни ка да ни су сре ли. На по кон, ка да га је угле да ла, из гле дао јој је још ста ри
ји; де жме каст, крат ког ста са, ши ро ког ли ца као у Та та ри на, до ста ве ли ка и по ви је на 
но са, сит ни јих очи ју и ја ко мр ка ли ца, ве ли ких обра за и окру гле бра де, но ипак, био 
је бла ге на ра ви. Ни је ин си сти рао да ње го ва же на при хва ти ислам већ је, као и ње на 
тет ка, Оли ве ра, ко ја је би ла у ха ре му ње го вог де де, Ба ја зи та, оста ла хри шћан ка. 

У вре ме Ма ри ног до ла ска у Је дре не сул тан је имао ха рем од пре ко три ста же на и 
три де сет де ча ка.23

По ред то га сул тан Му рат ка да је имао са мо ше сна ест го ди на до био је си на Ах мед
че ле би ју, та ко ре ћи од мах по Ма ри ном ро ђе њу, али је убр зо до био дру гог си на, бу
ду ћег на след ни ка пре сто ла, Мех ме да. Мех ме до ва мај ка би ла је по ре клом Је вреј ка, 
ку пље на као ро би ња на тр гу у Мле тач кој или Ђе но ви пре ко тур ских тр го ва ца ро бљем, 
но си ла је име Сте ла, да би у ха ре му по ста ла Ху маха тун ка да је 1432. го ди не ро ди ла 

22 Шта је зна чи ло би ти та лац у сред њем ве ку или би ло ка да? Пра ти ли су их ев ну си и ја ни ча ри.
23 Уско ро ће Ма ра уви де ти да ће сул тан нај ве ће за до вољ ство на ла зи ти у пи јан че њу, а за тим 

у же на ма и де ча ци ма со до ми ти ма са ко ји ма је био че шће не го са же на ма.
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Мех ме да, али бо ле шљи ва ни је до че ка ла ста рост, већ је умр ла кад је ње ном си ну би
ло тек се дам на ест го ди на. 

По до ла ску у Тур ску Ма ра у са мом са ра ју, од мах на по чет ку, за те кла је ма лог че
тво ро го ди шњег Мех ме да, спри ја те љи ла с ње го вом мај ком, Ху маха ту ном. Та ко је он, 
по ред да ди ље, ра стао и по ред Ма ре, ко ју ће то ком це лог свог жи во та на зи ва ти сво јом 
мај ком, али Ма ра та да ни је мо гла ни слу ти ти да ће то де те, ко је је за во ле ла, јед но га 
да на по ста ти нај ве ћи осман лиј ски вла дар. Жи во, би стро де те од че ти ри го ди не, ко
ли ко је имао у вре ме Ма ри не уда је, при ву кло је ње ну увек буд ну па жњу за све што је 
окру жи ва ло, и по што ни је има ла сво је де це гле да ла је ка ко Мех мед ста са ва. 

Нај ве ћу по бе ду ко ју је од нео њен муж над хри шћа ни ма би ла је бит ка на Вар ни, у 
ко јој ни је уче ство вао њен отац по што је био у ми ру са Тур ци ма. Али, не ка ко, у вре ме 
Му ра то вог од су ства, ка да је сул тан био да ле ко од дво ра, по чео је да вла да Ма рин 
па сто рак, ко га је она сма тра ла за по син ка, да би уско ро, по сле по бе де, на сту пи ло 
вре ме ми ро ва ња, кад се по ка сар на ма ни је об у ча ва ло за но ве рат не по хо де, кад се 
де чаквла дар по све ћи вао са мо чи та њу и слу ша њу свет ске исто ри је. У на ста ви је зи ка, 
грч ког и срп ског, ко ји је био зва ни чан је зик на Пор ти, јер се на ње му оба вља ла тр го
ви на с Ду бров ни ком и све у куп ним бал кан ским за ле ђем, Мех мед је имао у сво јој ма
ће хи, Ма ри, нај бо љу учи те љи цу. 

Сул тан Му рат је умро у че тр де сет сед мој го ди ни жи во та ис цр пљен пи ћем и же на
ма, на вод но од ка пи на јед ној пи јан ци. На по кон се за вр ши ла ње го ва три де се то го ди
шња вла да ви на, ко ја је озна че на као слав на и пра вич на. По што је во лео прав ду, др жао 
се уго во ра скло пље них с хри шћа ни ма, ра то вао је са мо ка да је био на пад нут, али 
та да је спрем но из ла зио на бо ји ште. 

Мо жда из стра ха да Ђу рађ ко ји је већ био у по зним го ди на ма, два де сет го ди на 
ста ри ји од зе та, за јед но са Угри ма не по кре не но ви рат про тив Тур ске, а мо жда по
шту ју ћи срп скотур ски уго вор ко јим је би ло пред ви ђе но Ма ри но вра ћа ње у Ср би ју, 
или мо жда из сво јих раз ло га Мех мед је уз бо га те по кло не, а на име Ма ри ног из др
жа ва ња вра тив ши То пли цу и Ду бо чи цу, по слао Ма ру у Ср би ју; на пр вом вла дар ском 
ко ра ку, Мех мед осва јач ис по љио је сво ју на кло ност пре ма Ма ри, да кле, за то и ни је 
чу до што су Ду бров ча ни по жу ри ли да че сти та ју Ђур ђу по вра так ца ри це и вра ћа ње 
срп ских обла сти ко је су већ би ле у ру ка ма Ту ра ка. Ни су про пу сти ли да ис так ну да 
ца ри ца Ма ра до бро сто ји код но вог сул та на јер су на Пор ти са ми осе ти ли при ви ле
ги је. Сул тан ни је од би јао ду бро вач ке зах те ве. 

Ђу рађ Бран ко вић умро је 24. де цем бра 1456. го ди не, у свом гра ду, ко ји је он из
гра дио, у Сме де ре ву, по жи вев ши ско ро осам де сет го ди на, да би до че као да се крај 
одра од ње га опра шта ју де спо ти ца Ири на, сва три си на и кћи Ма ра. Је ди но ни је би ло 
ње го ве кће ри Кан та ку зи не ко ја се на ла зи ла у да ле ком алп ском кра ју. Пр ва бри га не
срећ не де спот ице Ири не би ла је да са хра ни му жа, оца и вла да ра. Ако се зна ла го ди на, 
ме сец, да тум, дан и час смр ти, де спо тов гроб мо рао се са кри ти, јер ни по сле смр ти 
не би имао ми ра. Не ки од вла да ра са хра њи ва ни су у реч ним ко ри ти ма, не ки у не про
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ход ним пла ни на ма, не ки су пра ви ли ла жне гроб ни це. Са мо да се по кој ник са чу ва и 
гроб му се не оскр на ви. 

Још док се ни де спо то ва ду ша ни је сми ри ла, у по ро дич ном су ко бу око пре сто ла, 
син Ла зар је отро вао мај ку Ири ну, за тим су исте но ћи по бе гли сул та ну Мех ме ду њен 
син Гр гур, кћи Ма ра и ујак То ма Кан та ку зин. Мех мед их је при мио с ду жном па жњом 
и ча шћу. Мара се пла ши ла да тај но ви су срет са сул та ном Мех ме дом не бу де су срет 
дво је стра на ца. Сул тан Мех мед ни је је при мио осор но, већ по ма ло опре зно као што 
се при ма ста ри по зна ник ко ји је све стан да је од по след њег су сре та про шло мно го 
вре ме на, да су се обо је про ме ни ли; Ма ра је по ста ла већ зре ла же на, а Мех мед је у 
ме ђу вре ме ну по стао осва јач, и нај ве ћи вла дар све та. Ма ра је по ла га ла пра во на срп
ску кру ну, би ла је по след њи пред став ник срп ског пре сто ла, но се ћи ње го ва зна ме ња. 
Али, то ни је био су срет по след њег вла да ра не ста лог срп ског цар ства и тур ског сул та на 
чи ја је др жа ва до жи вља ва ла свој успон, већ је то био су срет ста рих зна на ца. Ма ра ни је 
на ме ра ва ла да бра ни пра ва ко је има као на след ни ца на срп ску кру ну, већ је сма тра ла 
да ће их Мех мед при хва ти ти по што ће му она до не ти ко ри сти. С об зи ром на устрој ство 
тур ске др жа ве, ука зу ју ћи јед но дру гом част, Ма ра је пр ве ре чи про го во ри ла на тур
ском, а Мех мед на срп ском. Пр ве из го во ре не ре чи уста ви ле су им осме хе на ли ци ма, 
по но во их по ве за ле, као што је то би ло не ка да, у вре ме Мех ме до вог де ча штва. Ма ра 
је оста ла у сво јој дру гој до мо ви ни, Тур ској. Ни ка да се ви ше ни је вра ти ла у Ср би ју. 

Не ке не до вољ но по зна те ни ти ве зи ва ле су је за моћ ног па стор ка, сул та на Мех ме
да. Он ју је у по ве ља ма на зи вао сво јом мај ком. У Је же ву, у бли зи ни Се ра, на по се ди ма 
ко је је до би ла од Мех ме да, жи ве ла је окру же на срп ским мо на си ма и вла сте лом. Од 
њих су не ки би ли по зна те лич но сти у срп ској де спо то ви ни, а не ки и њи хо ви по том ци. 
Уз њу су би ли бра ћа Го ле мо ви ћи, Ђу ро Крај ко вић, као и њен ујак То ма Кан та ку зин. 
Ни је се ни ка да за ка лу ђе ри ла. Сма тра ла се на след ни ком срп ских вла да ра, чи је је пре
ро га ти ве пре у зе ла. Њен двор је под се ћао на оне из времена срп ске са мо стал но сти. 
Има ла је и по себ ну кан це ла ри ју, где је пи сар био екле зи јарх Си мон. Во ди ла је пре пи
ску са стра ним др жа ва ма. Сла ла је и при ма ла ам ба са де. Из да ва ла је по ве ље ко је је 
ове ра ва ла пе ча том сво га оца Ђур ђа. На пе ча ту је би ла пред ста ва гр ба, ко ји се са сто
јао од за тво ре ног шле ма, ви ше ко га су се уз ди за ла два ро га као че лен ке, док је нат пис 
гла сио го спо дин де спот Грург. У ин сти ту ла ци ја ма сво јих по ве ља на зи ва ла се ца ри цом 
и са мо др жи цом. Ње на по себ на окупација би ли су све то гор ски ма на сти ри, у чи јој 
бли зи ни је жи ве ла. На кон про па сти срп ске др жа ве, пре у зе ла је бри гу око стон ског 
до хот ка, ко ји је по сле за у зи ма ња срп ског Ма на сти ра Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла и 
Га ври ла у Је ру са ли му, пре шао на Хи лан дар и Ма на стир Све тог Па вла. Оно што је још 
ва жни је, би ла је за ступ ник све то гор ских ма на сти ра код Ту ра ка. За у зи ма ју ћи се за 
срп ске ма на сти ре Хи лан дар и Све ти Па вле, по кла ња ла им је по се де и по крет ну имо
ви ну, ко ја се са сто ја ла од нов ца, зла та, сре бра, тка ни на, оде ће, сто ке и дру гих вред них 
пред ме та. По пут ста рих срп ских вла да ра, исту па ла је као њи хов кти тор. 

За хва љу ју ћи ве ли ком ути ца ју на Пор ти, Ма ра је је ди на ме ђу хри шћа ни ма ис ту пи ла 
као за штит ник Ца ри град ске па три јар ши је. Ус пе ла је да на па три јар шијски пре сто до
ве де ви ше сво јих љу ди, од ко јих је је дан био Ср бин.
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ПРИ ЧА

По сто ји јед но ме сто ко је но си име Је же во, не где у бли зи ни Се ра, глав ног гра да 
не ка да шње пре фек ту ре, гра да до којег је до пи ра ло Ду ша но во цар ство, где је до не сен 
Ду ша нов за ко ник, у том ме сту Је же ву по сто ји двор и ку ла, ха тун мај ке, ца ри це Ма ре. 
Ку ле су уоби ча је но веч не јер због сво је гра ђе по ста ју део при ро де, њи хо ви те ме љи 
оста ју и он да ка да гра да ви ше не бу де, он да ка да се гра до ви пре тва ра ју у ру ше ви не. 
Овај град се још зо ве Даф ни, те ње го во име мо же мо ту ма чи ти по чу ве ном сви ра чу 
иди лич них пе са ма, или мо жда по биљ ци да фи ни, а мо жда но си име ка кве же не или 
ним фе. Град је lo co per ele gan ti, mul ti sljue aedi fi ci is con spi cu lo. Ма да по сто ји и дру га чи ји 
опис гра да: „Са зна смо да је ота ча ство бла же но га Се рез гра да, од дав ни на до да нас 
је дно од слав них. Али шта је про ла зна сла ва овог гра да пре ма слави ви шње га Је ру са
ли ма, утврђења ко је уз љу би ти ши ну ви шњег и до сти же ње го ву кра со ту?“ 

Не што да ље од ку ле и гра да, у по за ди ни, ви де се пла ни не Ро до пи, а он да се, у бли
зи ни Се ра, иде пу тем ко ји во ди ка Ка ре ји и Ато су, где се на ла зе за ве шта ни ма на сти ри. 
Све га два де се так ки ло ме та ра ју жно од гра ди ћа у ко ме је жи ве ла ца ри ца Ма ра, оба ле 
за пљу ску је Је геј ско мо ре, а ка да је вре ме ве дро и ва здух про зра чан, ви ди се и Све та 
го ра. Це ла око ли на Даф ни је ва ло ви та, зе ле на и пи то ма, об ра сла пи то мим ра сти њем. 
Ју го за пад но и се ве ро за пад но од гра ди ћа пру жа ју се пре ма Вар да ру и Стру ми пла нин
ски ви со ви, од ко јих се је дан зо ве Сул та ни ца. Ка да је те пла ни не по сма тра ла кћи де
спо та Ђур ђа, мо жда су је под се ћа ле на пла нин ски ве нац Руд ни ка, Вен ча ца и Ко сма ја, 
ко је је у слич ном ни зу гле да ла са двор ца Не ку дим, у ко ме је про ве ла сво је де во ја штво 
пре зи да ња Сме де ре ва. Ви дик из Сме де рев ске Па лан ке, из се ла Во ди це, пре ма Руд ни
ку, про сти ре се у ис тој та ла са стој рав ни као од Је же ва пре ма ви со ви ма Сул та ни це. 

Ива на Пал мо ти ћа до ве ли су, бо ле сног, пред двор ца ри це Ма ре Бран ко вић, да у 
ми ру и ти ши ни пи то реск ног кра ја, про ве де да не ко ји су зна чи ли и зе маљ ско би ти са
ње, до свог скон ча ња. Ре кли су јој да је Ива на Пал мо ти ћа оши ну ла не из ле чи ва бо лест, 
та ко да му ни су мо гли по мо ћи ни нај ве шти ји ме ди ку си, ко ји су дуго по ку ша ва ли да 
спре че на пре до ва ње бо ле сти, а за тим су се је ди но у зда ли у Бо га ко ји је још једини, 
ка ко су се на да ли, мо гао спа си ти Ива на. Још у Но вом Бр ду пао је у по сте љу, те шка 
бо лест се сва ли ла на ње го во те ло, али та да су се још и на да ли да бо лест не ће иза зва
ти смрт, ме ђу тим ка ко је про ла зи ло вре ме, без усло ва за не гу схва ти ли су да про ла зе 
по след њи Пал мо ти ће ви да ни. Ка да су га срп ски по кли са ри до ве ли у Је же во ни је мо гао 
ни да уста је, рет ко је го во рио, али на по кон у ми ру сме сти ли су га у ме ку по сте љу на
ми ри са ну ла ван дом, па је и Иван Пал мо тић, осе тив ши спо кој, са мо успе вао да сво је 
те ло окре не про зо ру, и са про зо ра је гле дао не пре глед на по ља по ко ји ма су се кре
та ли рет ки ко ња ни ци. Ни је знао да ли ви ди под гра ђе Но во га Бр да или рав ни це ис пред 
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Со лу на или пре де ле из сно ва и бу ни ла ко ји су се ме ша ли са мит ским сли ка ма без бриж
ног жи во та на Ато су, Је ру са ли му или Ара ра ту, али име му ни је мно го по мо гло јер 
уско ро је то ли ко оне мо ћао да је је два мо гао да го во ри, са мо је још гла ву по кре тао ка 
не бе си ма, по гле дом и да ље лу тао по да ле ким бр ди ма ко ја су се у про зо ру ука зи ва ла; 
на кра ју ни је рас по зна вао ли ко ве ко ји су се сме њи ва ли по ред ње го вог уз гла вља. Ка да 
су га од не ли у цр кву, пред ли цем тек на слу ћу ју ће фре ске, осве жен ми ри си ма бо ја, 
во ска и та мја на, ње му се не пре ста но чи ни ло да ви ди је дан исти лик, да чу је је дан 
исти глас, па чак и ка да му је при шла ца ри ца Ма ра и по ку ша ла да га уте ши он је ре као: 

„Не му друј. Умо ва ње бе жи од нас. Ка да се то ли ко уда љи, ка да бу де мо да ле ко да 
не ма мо шта да ти, бес крај ко ји угле да мо ка же мо да је му дри Бог.“ 

Очи глед но да му се пред ска зао не ки дру ги лик ко ме се обра ћао, да је не ка да ле ка 
ха љи на за шу ме ла по ред ње го вог уз гла вља, за тре ну так му по бу див ши се ћа ње, али 
при сут ни су се за чу ди ли ње го вим ре чи ма и сна гом гла са ко ји је од је ки вао у ти ши ни 
све тог зда ња, ко ји је по чео да се по ја ча ва, а ње гов ехо од је ки вао је у цр кве ном пор
та лу; за жа го ри ли су по се ти о ци и по че ли да се гу ра ју ка ле жа ју. Њи хо ве пру же не 
ша ке и згр че ни пр сти ли чи ли су на ру ке са фре ске ко је се пру жа ју пре ма по сте љи 
све та ца, па се пред њи ма за вр ша ва ла и по чи ња ла при ча о по стан ку и не стан ку. Он да 
је ка лу ђер ре као: 

„Оне мо ћао је! То мо же би ти са мо бо ж ји глас.“ 
Ива ну Пал мо ти ћу се чи ни ло да му по ред ре чи мо ли тве ко је из го ва ра ју вер ни ци, 

у уши ма од зва ња ју бо ж је ре чи, и са њи хо вим од је ки ва њем осе ћао је те жи ну у гру ди
ма, за то се кр стио сте жу ћи гру ди, али је и да ље, ле же ћи, осе ћао ка ко га не ко при ти ска. 
По ку ша вао је не ко ли ко пу та да се по ме ри и по диг не, али ни је успе вао да се по кре не, 
са мо је мо гао да ви ди тро шност свог те ла, не моћ свог ми шље ња, чак ни ру ку ви ше 
ни је мо гао да из ву че ис под по кри ва ча иако је ду го по ку ша вао да од гур не ту те жи ну 
ко ја га је при ти ска ла. Он да је ја сно чуо шум по кре та ца ри це и пуц ке та ње ва тре при
ли ком па ље ња све ћа; ка да је пла мен осве тља вао ње го во ли це и ти трао му на че лу, 
не ста ја ла је те жи на ко ја га је при ти ски ва ла, та да је Иван Пал мо тић успе вао да по диг
не ру ку да би још не што са оп штио же ни по ред ње го ве по сте ље, али тим по кре том 
би ло је уга ше но све тло и те рет се опет пео на ње го ве гру ди. Отва ра ла су му се уста 
као да ће не што ре ћи, али је са мо ути ша вао ди са ње, сми ри вао по кре те, уда ља вао се 
од се бе са мог. 

Ни је би ло раз ло га да се ца ри ца за ла же за Ива на Пал мо ти ћа ка да му ни је би ло ле ка, 
иона ко је двор ски ано ним ни ле кар Хи лан дар ског ме ди цин ског ко дек са, ко ји се нај ви
ше слу жио ли те ра ту ром по зна том у уче ном ви зан тиј ском све ту из Ко дек са Ди о ску ри да, 
ан тич ког ме ди цин ског пи сца, ко ји се чу вао у Кра ље вом ксе но ну у Ца ри гра ду, сма трао 
да је бо лест то ли ко узе ла ма ха да је ме ди ци на ви ше не моћ на. Из пре пи си вач ке шко
ле узи мао би ко декс и од но сио га ца ри ци Ма ри чи та ју ћи јој ме ста где се по ми њу та ко 
ста ри ан тич ки ле ка ри као што су Хи по крит и нај че шће Га лен. По упу ти ма и по зна ва
њу ме ди ци не из овог ко дек са ле чио је све жи те ље на про сто ри ма ца ри чи ног ха са у 
Је же ву, али не си гур ност ко ју је ис ка зао при ли ком пре гле да Ива на Пал мо ти ћа под
стакла је ца ри цу Ма ру да ипак по зо ве Пер си јан ца. Два ме ди ку са су оба зри во се де ли 
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по ред ца ри це Ма ре али њи хо во ћу та ње ни је до не ло ни ка кав ре зул тат, ни ти је за
остав шти на би ло ко јих про ро ка, зве здо ча та ца и ле ка ра са да ишта зна чи ла. Он да је 
Пер си ја нац од лу чио да при не се жр тву Бо гу што је бу ди ло се ћа ње на древ не ри ту а ле, 
и ка да је шик ну ла крв ка не бу, на жр тве ни ку је за блиста ла жр тва, оку пље ни љу ди 
оче ки ва ли су да ће сти ћи не ка ква вест; прат ња, вој ни ци и ду ше бри жни ци мо ли ли су 
се Бо гу, а оку пље ни гра ђа ни гр ли ли су сво ју де цу шти те ћи их ру ка ма, вероватно од 
ту ђих на у ма и ми сли. Мо жда Пер си ја нац ни је ве ро вао да ће жр тво ва ње до не ти по
бољ ша ње здра вља обо ле лом Ива ну Пал мо ти ћу, али жр тво ва ње увек да је сна гу, без 
об зи ра што Иван ни је мо гао да уче ству је у об ре ду, ни ти је ње го ва бо лест уз ма кла, 
али љу ди су ве ро ва ли да обра ћа ње Бо гу ни је би ло уза луд но. 

Ка же се: 
Иза бе ри је зик ко ји ће тво је тај не да го во ри. 

Бо ле сни ка су сме сти ли у они ску згра ду, са не ко ли ко про сто ри ја; згра ду у ко јој је 
бо ра вио Пер си ја нац, и ко ја је ви ше ли чи ла на ку ћу у ко јој жи ви слу жин чад, не го да у 
њој бо ра ве Пер си ја нац и Иван Пал мо тић; про сто ри је у ко ји ма су сме ште ни на ла зи ле 
су се на кра ју ду гог ход ни ка, јед на по ред дру ге. 

Од мах по што је Иван Пал мо тић до нет у со бу, Пер си ја нац је пре стао да спа ва, усе
био се, иако му се чи ни ло да је пре ви ше уда љен од бо ле сни ка, ипак се по све тио 
ње го вој не зи. Но ћу је ослу шки вао зна ке не бе ске, али ни они ни су сти за ли, и све че шће 
Пер си јан цу се чи ни ло да се бо ле сник растаје са ду шом. Над вра ти ма је ста јао огро ман 
орах ко ји је Пер си ја нац по сма трао и се део у ти ши ни ње го ве кро шње. Ни је се пла шио 
Пал мо ти ће ве бо ле сти, ни тога да она може ра ши ри ти за ра зу, већ осе ћа ју ћи дуг пре ма 
ца ри ци, сва ким да ном и сам све ста ри ји, при пре ма ју ћи се за веч ност, гле дао је Пал мо
ти ћев лик. Час му се чи ни ло да је Пал мо ти ћев лик зе мља но црн, а час да се на обра зи
ма ука зу је ру ме ни ло, ипак је бдео по ред ле жа ја као да ње го ва буд ност чу ва бо ле сни ка; 
спа са ва и ње га са мог од по ми сли на иш че за ва ње. Мо жда би Пер си јан че ва упор ност 
да што ду же оста не бу дан и са чу ва при себ ност, не пре ста но на го не ћи бо ле сни ка да 
пи је што ви ше на пи та ка, по мо гла обо ле лом. Пал мо ти ћу је већ по сле не ко ли ко да на 
пре ста ла гро зни ца, и ка да се Пер си ја нац уда љио од бо ле сни ка, оти шао у сво ју ода ју 
остав ља ју ћи слу ге да се ста ра ју око бо ле сни ко вих по тре ба, на ли цу му се пре по зна ла 
она сјај ни ја бо ја ко ја је за ме њи ва ла креч но бе ли ло. 

Док су двор ја ни били за грц ну ти од пла ча и у стра ху че ка ли Пал мо ти ће ву смрт, не 
зна ју ћи ка ква их бу дућ ност че ка, још увек осе ћа ју ћи си гур ност по ред бо ле сног вел
мо же, пред дво ром су ву кли ве за ног чо ве ка.

До не со ше пти цу на спрам Пал мо ти ће вог ли ца и пти ца окре ну ли це од ње га, за ле
пр ша кри ли ма, ско чи на сто, за тим на про зор, уз ле те до нај ви ше ку ле, ода тле од ле те 
пут не ба у ко ме се нај пре ви де ла са свим ја сно (чак су се ви де ле и бо је ње ног пер ја), 
да би ка сни је оста ла са мо јед на тач ка у пла вом кру гу и да би на кра ју та тач ка озна
ча ва ла руб не ба: бо лест оста де у Ср би ји. 

„Шта ће мо с бо ле шћу?“, упи та не ко. 
„Не зна мо ко га ће пр во од не ти.“ 
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Иван Пал мо тић по же ли да од го ди смрт, и дан пре не го што је Пер си ја нац пре шао 
у сво ју про сто ри ју, пре ста де да се зно ји, мо га ше сам да узи ма хра ну, за тим као што 
зми ја свој отров оста вља док се хра ни, ње му се чи ња ше да и он сво ју бо лест оста вља 
док је де; да са хра ном не би уно сио бо лест. Не по зна ти мо нах, ко ји бде ше за јед но са 
Пер си јан цем, по ди же ру ке ка не бу и мо ли тва ма се обра ти Бо гу. Та мо ли тва бе ше бо
го у год на. Мо нах ре че да ће кре пост и сна га да се вра те Ива ну Пал мо ти ћу, да мо ли тву 
у цр кви мо ра да из рек не. У дво ри шту су се сред пса ла ма и мо ли тви из два ја ле ре чи 
ко је су Го спо да сла ви ле. 

Иван Пал мо тић, по што је до шао се би, пи тао се да ли је то Кор вин град, или Но во 
Бр до, по ку ша вао је да за по де не раз го вор са не по зна тим мо на хом, али овај мне ми са ше, 
та ко да се Иван Пал мо тић упи та да ли су те гра до ве већ осво ји ли Тур ци. По ди гао се 
у по сте љи, устао и док је не си гур но ко ра чао, ви де да је са ње го ве де сне стра не цр ква. 
При ме тио је ка ко пре ма њој ко ра ча ца ри ца пра ће на ве ли ком сви том, и ви де ка ко 
од ма ху је ру ком и за по ве да да пу сте ве за ног чо ве ка. 

„Ни је он онај што је ре као да уни ште сва на ша све та ме ста, да их пре о ру, по шкро
пе уљем, да их рас ко па ју и пре ко њих на не су ба ру шти не, та ко да на њи ма не мо же мо 
ста ја ти док се обра ћа мо Твор цу. 

Ни је он за по ве дио, да се ру ше хра мо ви, да на њи ма не оста не ни ка мен на ка ме ну, 
прах на пра ху; да у хра мо ви ма сто ку за тва ра ју, те да га са же же ва тра. Све до ци су на 
ње га ди гли ру ку. Ла жне су ре чи што из но се да су га због Бо га да ли не при ја те љу. 
Огром на је ње го ва сна га, пред на ро дом и Бо гом. На род мо ра да тр пи, јер су му жр тве 
по треб не. Он је жр тва од Бо га да на. Сме нио је на род на му ка ма. Ишао је пу тем Го спод
њим, а он је је ди ни, и је ди но пра во во ди, иако про ла зи кроз му ке.“ 

По што је ца ри ца са сви том по ла ко ула зи ла у цр кву, Иван Пал мо тић је ви део да је 
ис пред ула за, ма ло по гр бљен, за гле дан у са мог се бе, нем, ста јао Пер си ја нац; ни је ве
ро вао сво јим очи ма. По што га је по слу га за тре ну так оста ви ла са мог са да га је од јед
ном окру жи ла, ни је му до зво ли ла да се кре ће, упла ши ла се ка ко сад Иван Пал мо тић 
од јед ном сто ји по ред про зо ра, и вра ти ла га, по ла ко, ско ро бо ја жљи во, у по сте љу. 

Иако га је Пер си ја нац не го вао и ста рао се о ње му, Иван је ми слио да је Пер си јан
чев роб, да му је у се ћа њу оста ла не ка ква тр го ви на ро бо ви ма, још док је жи вео у Но вом 
Бр ду, и са да се чу дио ка ко је мо гао сте ћи на кло ност свог го спо да ра. По сле па да Ца ри
гра да већ је био на чуо да су не ки хри шћа ни би ли за ди вље ни исмаи л ћа ни ма; му сли
ма ни бо ље зна ње има ју, да се про фе си ја зве здо ча тац ви ше це ни у исла му не го код 
хри шћа на. Про рок! Про ро ци су мо ра ли да од лу че ка да ће би ти во ђе на бит ка: за по
че та и за вр ше на, а он да би за по че ла бит ка. Мно ги су умр ли у пра во слав ном све ту, да 
би се он да по ја вљи ва ли у Је дре ну, на ста вља ју ћи жи вот под дру гим име ном; док је дан 
ве ли ча уз ди за ње сво је ве ре, дру ги на ри че над про па да њем сво га ро да. И бо је ислам
ских ка ли о гра фа ући ће у срп ске књи ге. За што би ње га по ште де ли? Је ди но ако су се 
на да ли от ку пу. Бу но ван пи тао је не што бри жног не го ва те ља, ко ји се још чу дио Пал
мо ти ће вом опо рав ку, али овај му ни шта ни је од го во рио, већ га је па жљи во по но во 
по ло жио у по сте љу. Иван Пал мо тић је ду го оче ки вао по вра так Пер си јан ца, и док је 
про во дио бес крај не ча со ве у мо ли тви, чи ни ло му се да раз го ва ра с по кој ни ком, ко ји 
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је че сто ожи вља вао и по ку ша вао да по ста вља пи та ња, да ка ко да је тај по кој ник био 
сам Иван Пал мо тић. Уда ља ва ју ћи се од по кој ни ка, у тој мо ли тви, ни је знао да ли га је 
ухва тио сан или је по но во био у бу ни лу, али ка да је по стао све стан се бе, ви део је по
но во Пер си јан чев лик по ред свог уз гла вља. Ка да је пр ви пут про го во рио, ово га пу та 
не обра ћа ју ћи се ожи вље ном чо ве ку из сно ва, осло вио га је са „го спо да ру“. 

„Мо жда бисмо бар мо гли да са чу ва мо ма на сти ре ко је нам кра ље ви оста ви ше“, ре као 
је и пи тао да ли мо же да на пи ше пи смо Ду бров ча ни ма. 

Пер си ја нац је од мах схва тио да Иван Пал мо тић ми сли да је ње гов роб; ни је се 
по кре тао ни ти је го во рио, али раз ми шљао је да ли да га оста ви у тој за блу ди или да 
за поч не с њим раз го вор иако је са да знао да је он чо век ко ме Иван Пал мо тић ве ру је 
ви ше не го би ло ком дру гом на све ту, да је мо жда ста јао у сен ци са мо га го спо да ра. По
след њи пут ка да га је ца ри ца Ма ра пи та ла за Пал мо ти ће во здра вље, Пер си ја нац је 
ре као да са че ка још не де љу дана пре не го што га по но во упи та, мо жда за до во љан што 
су се њи хо ви пу те ви укр сти ли под ова квим окол но сти ма – Пер си ја нац је био ме ди кус, 
а Пал мо тић бо ле сник, јер мо гло се де си ти да се и дру га чи је су срет ну. Пер си ја нац је 
са мо по гле дао Ива на Пал мо ти ћа, при зи ва ју ћи у се ћа ње дру ги до га ђај, ка да је он био 
у слич ној си ту а ци ји као Иван Пал мо тић, ка да га је не го вао ње гов учи тељ, и са да је био 
га нут и та ми сао га је вра ћа ла у не ко вре ме ко је је про шло и ти ме по ста ло уза луд но. 
Пред ло жио је Ива ну Пал мо ти ћу да још са че ка са пи са њем пи са ма, да сам схва ти шта 
му још не до ста је и да не бу де то ли ко дир нут Пер си јан че вим при су ством. Пер си јанац 
је срп ски го во рио про му клим гла сом, спо ро, ви ше као да га се се ћа не го што га је 
ствар но по зна вао, по не кад као да чи та, а по не кад да не ра зу мљи ву мо ли тву из го ва ра. 
Иван ни је знао где је Пер си ја нац на у чио ње гов је зик, ни ти је од ње га мо гао да до би
је би ло ка кав од го вор, по што је овај тра жио да му не по ста вља не по треб на пи та ња. 

Без об зи ра што га је Иван Пал мо тић осло вља вао са го спо да ру Пер си јанац се ни је 
бу нио ни ти је опо вр га вао та кав ста тус; у да ни ма ко ји су до ла зи ли знао је да ће сви не
спо ра зу ми би ти из гла ђе ни и да уско ро не ће би ти су ви шних пи та ња. Са дру ге стра не 
Иван Пал мо тић ни је знао где се са да на ла зи и на то пи та ње ни је ни мо гао да дâ се би 
од го вор, већ се на дао да ће уско ро кр ста ри ти гра дом, од ла зи ти у по ља, угле да ти ка кву 
го сти о ни цу, гле да ти пу те ве ко ји во де не зна но ку да, и по че ти да осе ћа про ла же ње вре
ме на, по што је чо век са здан да пре ко ње га стру ји вре ме. Ви зи ју ца ри це ко ја је ишла 
дво ри штем при пи сао је сво јој из ну ре но сти и бо ле сти, ипак ви ше ни је раз го ва рао са 
сво јим го спо да ром, али му се чи ни ло да је го спо дар све знао о ње му и да га за то ни је 
пи тао ко је он, зах те ва ју ћи ка кав от куп, још јед ном пи та ју ћи се от ку да та ква Пер си јан
че ва бри га ако не зна Пал мо ти ће во по ре кло и ње го ву уло гу у Ср би ји. Сам Иван Пал
мо тић ни је знао шта би мо гао да ра ди да би ко ри стио го спо да ру. На Пал мо ти ће во 
но во за пит ки ва ње Пер си ја нац је од го во рио да је пре и спи ти вао сво је спо соб но сти и 
да је то раз лог што се Иван Пал мо тић на ла зи у ње го вој про сто ри ји: по ка за ло се да је 
још ве ли ко Пер си јан че во уме ће, иако увек сум ња, ипак је до каз Иван Пал мо тић сâм, 
и то што се де за јед но у све тлој ке ли ји, тако да не мо гу да одво је по глед је дан од дру
гог; је дан ди ве ћи се успе ху ле че ња, а дру ги ни је мо гао да до рек не да ли је уоп ште пред 
са мим со бом ус пео да оправ да сна гу ко ја му се по но во по ја вљи ва ла у те лу. По но во 
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за бри нут за ма на сти ре, ви део је у Пер си јан цу оли че ње уз ви ше ног, иако му се од са мог 
по чет ка чи ни ло да се обо ји ца на ла зе под вре ме ном ко је про ла зи, на по кон их је обо
ји цу пла ши ло да не ће мо ћи да оба ве све зе маљ ске оба ве зе пре не го што бу ду пре
пу ште ни бри зи сво је ве ре и сво јих бо го ва.24

Уско ро, у вре ме Пер си јан че вог од су ства, Иван Пал мо тић је по чео да се кре ће кроз 
ход ник; по но во је до ла зио до про зо ра, гле дао дво ри ште, чу дио се ка ко је са да пра зно, 
за тим би до ла зио до Пер си јан че ве про сто ри је, али због по што ва ња пре ма свом го
спо да ру ни јед ном ни је по ку цао на вра та, ни ти је по ку шао да уђе у ње го ву со бу. 

От ка да се бе сма тра ро бом, раз ми шљао је о сво јим спи си ма од ко јих је одво јен и 
ко ји су ве ро ват но са го ре ли у спа ље ном гра ду, ма да је ме ђу ства ри ма ко је су тре ти
ра не као Пал мо ти ће ве, би ло и не што књи га, ме ђу њи ма псал ти ра, и књи га на ко жи 
пи са на. Осе ћа ње да је за ро бљен, да ње гов жи вот за ви си од но вог го спо да ра, ни је ути
ца ло на осе ћа ња ко ја је га јио пре ма бив шем жи во ту, сво јој ве ри, и но вом го спо да ру. 
Чак се и се ћао да су његове књиге биле по след ње што је но сио или др жао у ру ка ма 
а са ко јима ни је знао шта ће и ка ко да их спа се; ако их бу де за ко пао ис тру ли ће – а ако 
бу ду оста ле у скрип то ри ју му са го ре ће за јед но са њим. Иако је знао шта је у књи га ма 
за пи са но, про сто се је жио при по ми сли да ће оне не ста ти, да ни је ни у ка квој мо гућ
но сти да их са да об но ви. Знао је да не мо гу по мо ћи из ја ве љу ба ви у мо ли тва ма; мо гле 
би од ло жи ти Пал мо ти ће во не ста ја ње као и не ста ја ње ве ре ко ју је ви део на сва ком 
ко ра ку. Био је при вр жен Бо гу и но вом го спо да ру за ко га се пла шио да га не из гу би. 
По но вио је мо ли тве, као да их са да ства ра, а не да их бу ди из се ћа ња, па се за ра до вао 
да ће их за пи са ти, и та по тре ба му је је ди но има ла сми сла. По на вљао је мо ли тве из 
књи га да би за тим узи мао оне ко је су ле жа ле ме ђу ње го вим ства ри ма, и чи тао их. Био 
је спре ман на жр тву, али он да му се за крат ко учи ни ло да су те књи ге, ко је су не ста ле, 
би ле ње го ва про шлост, за луд му је би ло жао што ни је ус пео да их по не се са со бом. 
Чи ни ло му се да их се од ре као. Ако се од рек не те сво јих књи га, сво јих уче ња, сво је 
ве ре – не ста је те. И ко зна да ли је ва жно... ако се по ја ви те на дру гом ме сту без књи га 
... та мо мо же те да бу де те са мо роб, за шта је он се бе и сма трао. Ако се про ме ни осо ба, 
она би мо ра ла да ме ња и име. За то ро бо ви и не ма ју име на. За то се бе и са ња ју она квим 
ка кви су не ка да би ли, бу де ћи се зно ја ви, упла ше ни, и ду го у ноћ пла чу ћи. За же лео је 
да свом го спо да ру при ча о зе мљи ко ју је оста вио, о се би, о про шло сти, о илу ми на то
ри ма и фре ска ма. Пер си ја нац – ако би га са слу шао – не би му ве ро вао, а Иван Пал мо тић 
ни је знао ка кви су оби ча ји ових љу ди ко ји су га при хва ти ли па чак и као ро ба; њи хо
ва па жња му је би ла је ди на уте ха. 

По но во се пи тао за што би ње гов го спо дар пре ма ње му по сту пао као пре ма бо ле
сни ку. Ни је на шао од го вор. Ни ка да је го спо дар ре као да је пре и спи ти вао сво је спо
соб но сти и ве шти ну, ни су га уте ши ле го спо да ре ве ре чи.

Убр зо је Иван Пал мо тић при ме тио да му је по слу жи тељ на кло њен, до ду ше, са мо је 
слу шао ње го ве са ве те али му се чи ни ло да из ве сне ре чи мо же при хва ти ти као по у ку, 
за вет или са зна ње, иако их је па зи тељ на ме њи вао са мом се би. Ипак је по слу жи тељ 

24 Ако се од ри чеш де ла знај да се са мо дру ги кроз те бе ис по ља вао. 
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пре ма Ива ну Пал мо ти ћу од у век био бри жан али он ни је при ме тио ње го ву на кло ност 
све док се ни је вид но опо ра вио. Та да је па зи те ље во при ча ње при хва тио као бр бља ње 
чо ве ка ко ји мо ра да ра ди сва ко днев не по сло ве, и ипак се по слу жи те љу ни је обра ћао: 
ни је знао ка ко ће ре а го ва ти ње гов го спо дар. 

Иван Пал мо тић је при ме тио да је Пер си јан че ва по се та по ста ле ри ту ал на; ула зио 
би ти хо, спо ро ко ра ча ју ћи, че сто бе шум но, та ко да би га тек угле дао ка ко се ди по ред 
ње го ве по сте ље уоби ча је но ћу те ћи, са да све че шће оде вен у ла ку оде ћу, бу де ћи га 
из те шког сна по пут пр вих зра ко ва сун ца; по ред ње га се ди и го спо дар, и он као да се 
се ћа ка ко га је пр ви пут упо знао. Ива ну Пал мо ти ћу је чак био и не по знат на чин оде ва
ња ње го вог го спо да ра, ме ђу тим, о то ме му ни ка да ни је постављао питања. У ства ри, 
ни шта га ни је ни запи ткивао, по што је јед но став но че као да го спо дар пр ви про го во ри, 
али ка ко он, от ка ко се Иван Пал мо тић опо ра вио, ни ка да ни је го во рио, он да би и Иван 
Пал мо тић ћу тао.25 

Тек ка да су га јед ног да на из ве ли пред ли це ца ри це, Иван Пал мо тић је схва тио да 
се на ла зи на ње ном дво ру, у Је же ву, то ли ко збу њен да се ни је ни на сме јао. По што се 
бу де опо ра вио, ре кла му је ца ри ца Ма ра, не ка ви ди шта је по треб но за пре пи си вач ку 
шко лу у Је же ву, а за са да ће још увек би ти пре пу штен не го ва њу ме ди ку са. Ни је ус пео 
ни шта да ка же ца ри ци Ма ри о успо ну и па ду, а она од ње га ни је ни же ле ла да чу је 
би ло шта, већ је хте ла са мо да га ви ди, да му ка же да се ра ду је што се опо ра вља. Иван 
Пал мо тић ни сâм ни је знао шта би мо гао да јој при ча, ни је на ла зио оправ да ња за оно 
шта се де си ло, је ди но би мо жда мо гао нешто ре ћи о оп са ди или је упи тати ка ко га је 
спа си ла? И са ма Пал мо ти ће ва по ро ди ца ви ше ни је по ста ја ла. 

„Смрт је пре ки ну ла ве зу али нас ни је раз дво ји ла. Ми и да ље на ста вља мо исту бор бу“, 
ре као је. 

Ко зна на шта је ми слио, иако је знао за Тур ску од ма зду, иако ве сти до ње га ни су сти
за ле, и ко зна шта га је још че ка ло, мо жда би и нај бо ље би ло да оде у Хи лан дар. Он да је 
ми слио да по ша ље по ру ку Ду бров ча ни ма да му по ша љу са зна ње о ње го вој по ро ди ци. 

Иван Пал мо тић је већ за бо ра вио на двор ске угод ности, и це ре мо ни је, на ла ке је, 
иако је од би јао да уче ству је у пом пе зним ве че ра ма, због ко јих га је ца ри ца Ма ра увек 
по зи ва ла, тај ри ту ал за јед нич ког обе до ва ња по чео је да му сме та, и гле дао је да што 
ма ње вре ме на про во ди на све ча но сти ма ње му по све ће ним, као и на при је ми ма. 

25 Ако дво ји ца се де и ћу те он да су глу па ци или му дра ци. Ако су му дра ци оба ве зно са њи ма 
сто ји тре ћи: а то је је зик чи је ре чи не жу ре да из го ва ра ју. Они сто је пред Бо гом. Он зна шта 
ће ре ћи: Он је жр тва написаног – иако ре чи су Ње го ве.

Оно што нас ве же и оно што ће нас одр жа ти – зна че ње је. По ње му ће мо се пре по зна ти, 
скри ти, и по ма га ти. 

Не зна ли ца се не бо ји ни чег до си ле: уда љи те се од њих. 
Што ви ше бо гат ства, све ви ше је оних ко ји ће га чу ва ти. За слу ге не по сто је, то су ство ри ли 

они који же ле при ви ле ги је. 
Сва ко ко за бо ра ви зна че ње јед не ре чи, не ка кон ста ту је уме сто ње! Не бо је ви со ко – не ће 

по гре ши ти.
Ко ји зна че ња не зна и ре чи из го ва ра осло ба ђа ју ћи их се, пред дру ги ма се ди и са њи ма, у 

ју три ма и при пи ћу, при ча: по под не о сну, а уве че о же ни – ла ко ми слен је.
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У Је же ву је би ло ле по вре ме; ка да је ве чер ње сун це до пи ра ло иско са, ме ња ла се 
сли ка по бр ђа, дво ра, цр кве, он да је Иван Пал мо тић за ми шљао дру га чи ји храм, окру жен 
ки па ри си ма, ко на ци ма у ко ји ма жи ве мо на си, ка пи јама ко је се предве че за тва ра ју, 
сте пе ни цама ко ји ма би си ла зио у ла гу ме и би бли о те ку, као да је при ро да за вр ши ла 
свој рад, да по чи ње веч ност ко ја је мо гла би ти ви ђе на са мо на фре ска ма у Хи лан да ру. 
У раз го во ру са двор ја ни ма за кљу чио је да је кли ма угод на на сре ћу љу ди и при ро де 
ко ја их да ри ва мно гим пло до ви ма. У ти хим ве че ри ма, иако је био по ча ство ван ску
по ви ма у ње го во име, а у од су ству свог гра да ко ји је остао у ди му, ипак му је ли це 
из гле да ло смрк ну то и рет ко ка да би га оба сја вао осмех. 

„Људи су пло до ви соп стве них бо ле сти; ство ре ни су од Бо га ко га пам те из де тињ
ства“, ре као је. 

Док је про во дио угод не да не у при ро ди Је же ва, са знао је да је у свим лу ка ма Ја дран
ског мо ра од је ки вао звук ње го вог име на: на дво ро ви ма, ме ђу двор ја ни ма, у лу ка ма 
ме ђу луч ким рад ни ци ма; у лу па на ри ја ма су оче ки ва ли до ла зак вој ске, из го ва ра не су 
срп ске и грч ке ре чи, и та мо где се дав но ни су чу ле, а на ис то ку је за и грао тра чак све
тлости. Тре пе рио је чи та ве но ћи ука зу ју ћи да ће Иван Пал мо тић убр зо за пло ви ти 
оним мо рем што га на зи ва ју Јон ско, па се спа ја са Ја дран ским, и све тлост му је оба
сја ва ла пут, и по да ни ци су се ра до ва ли ње го вом по врат ку у Ср би ју. 

Из скрип то ри ју ма, где су мо на си у књи га ма илу ми ни са ли стра не, од ла зио је на 
ре ку, где би слу шао не пре ста ни жу бор во де; уда ра ње ва ло ва о ске лу. Слу ша ју ћи ске
ле џи ју ко ји је псо вао, гле да ју ћи ње гов бе ли ко жух, схва тио је да су ске ле џи је сву да 
исте, а он да су са оне стра не ре ке до ла зи ле же не и ко ла на то ва ре на де цом; ске ле џи ја 
је по но во ка шљао и псо вао док се цр ве нео ожи љак на ме сту где му је не ка да би ло уво. 

Из ске ле је из ла зио не по зна ти цр но ри зац ко ји је го во рио да чу да иш че за ва ју из 
Ср би је, да је он за то на пу стио сво ју ра ди о ни цу, го во ре ћи да њи хо ва отаџ би на тра је 
тек сто ти нак го ди на, а он је већ умо ран, пред оче ки ва њем про па сти, иако је још слаб 
пре ма све тим књи га ма ко је су го ре ле ка да је од ла зио. 

„Зна мо те ми“, ре че је дан мо нах Ива ну. 
„Не по зна је те ме. Ја ни ка да ни сам бо ра вио ме ђу ва ма“, ре као је Иван. 
„Ни си ни ка да бо ра вио ме ђу на ма, али си дав но по шао да нас про на ђеш.“ 
„Ни сам по шао вас да про на ђем. Ја се Бо гу обра ћам, тра жим град, над зи рем об на

вља ње ма на сти ра“, од го во рио је. 
„И ми тра жи мо Бо га, и зна мо да хо диш у град. 
Ни ка кво чу до де ла ње ви ше не ће би ти мо гу ће у Ср би ји, по че ла је по шаст и смрт 

сва ко ли ка. 
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От ка да знам да те не ма, Бо же, све што по пу ња ва тво ја енер ги ја за у зе ће пра зни на.“ 
О још јед ном чу ду хтео је да ис при ча не по зна ти мо нах пре не го што чу де са не ста ну 

из ове зе мље, и због гре хо ва на ших, без бо ж је за шти те бу де мо пре пу ште ни љу ди ма 
и њи хо вим мо ћи ма. 

Ко нач но су по че ле да се по ја вљу ју отво ре не гроб ни це; отва ра ле су се гроб ни це, 
а у њи ма ни је би ло ле ше ва, та ко да су зна ли да по сто је дав но умр ли бо го тра га чи чи
је су ко сти ра за су те ши ром тур ске ца ре ви не, те их је тре ба ло пре не ти у гро бо ве 
ко ји су њи ма на ме ње ни. За што да они по чи ва ју у ту ђим гро бо ви ма? Мо шти тих љу ди 
би ле су чу до твор не; ни је ваљ да мо гу ће да иш че за ва ју и све ци. 

„Не пла ши те се зе мље ни ка да она иш че за ва. Али, ова зе мља ви ше не ће при ма ти 
мр тве. Де ца ће се ра ђа ти без оче ва. У Ср би ји, зе мља укоп ни ца и по коп ни ца, не при ма 
ви ше мр тве. Зе мља се не ће отва ра ти да би при ми ла на ша из но ше на те ла.“ 

Ње го ве при че ни су слу ша ли ни двор ја ни, ло го те ти, већ су на њих по че ли да обра
ћа ју па жњу ме роп си, лу га ри, а за тим је го спо да ри чин со ко од ле тео пут не ба. Док се 
го спо да ри ца пи та ла ко мо же ухва ти ти со ко ла, угле да ли су га као тач ку, што је био 
знак да со ко из не ба ви ше не ће мо ћи да се вра ти на зе мљу, већ ће иш че зну ти у не бу. 

„Ка да би пти це уме ле да се пре пу шта ју те жи ни мо гле би да се вра те на зе мљу, али 
ова ко, док ле те, ди жу се све ви ше и ви ше, и на кра ју иш че за ва ју“, ре ко је ло го тет. 

„Пти це на пу шта ју Сер би ју“, ре као је зве здо ча тац. „Ми не мо же мо кре ну ти за њи ма, 
али мо же мо пре ко ре ка.“ 

На зе мљи се већ дав но ука за ло ме сто где ће се на ла зи ти ма на стир, у пи то ми ни 
по ред две ју ре ка где се оне спа ја ју, на ла зи ла се за ра ван ко ју су они са бр да угле да ли, 
и на тој за рав ни, ка да се из би је иза оку ке, угле да ли су пре ле пи ма на стир. 

„Овај ма на стир ко ји гле да мо у град њи је“, ре кла је ис ку ше ни ца. „Али он се не гра
ди са мо ов де, где ми гле да мо. Са мо се ма на сти ри и љу ди ства ра ју на два ме ста; у 
јед ном све ту их све те, зи да ју, уз ди жу, ру ше, у дру гом све ту сто је не по мич ни. Фре ска 
Ду ше умр лих у ру ци бо ж јој ду го сто ји на не бу, а да је ни ко ни је од нео умет ни ци ма 
ко ји ико но пи шу: фре ска ће ста ја ти у сво ду под врат ка где се ула зи у цр кву. Цр но ри зац 
је у ди ле ми.“ 

Зи да ри, илу ми на то ри, ико но пи сци, ко ји су гра ди ли ма на стир по и сто ве ти ли су се 
са свим ли ко ви ма гра ди те ља, ста ја ли су упла ше ни од по се ти ла ца, као да је за њих 
вре ме ста ло, да ни ка да вој ске и ру ши те љи до њих не ће сти ћи. По ми ња ли су свет ска 
чу да ко ја су ство ре на на зе мљи као да не по сто је на не бу и пре град ње и по сле ру
ше ња; као да су их ство ри ли гра ди те љи. Али бар јед ном мо ра све што је на не бу да 
лик зе маљ ски за до би је, да про жи ви суд би ну зе маљ ску, па чак и Бог, спа си тељ наш. 
Ме ђу тим ли ко ви ма, ме ђу гра ди те љи ма ко ји су пе ва ли о Бо гу, бла го си ља ју ћи што им 
је хра ну да ри вао и об да рио их мо ћи ма да гра де, ис ку ше ни ца је тра жи ла лик не по
зна тог цр но ри сца. Ка же да је на јед ном ску пу чу ла ка ко из го ва ра ре чи мо ли тве ко је 
је по нео из род ног кра ја; мо гла је да на слу ти зна чај исто риј ског ча са по ли ци ма го
спо де ко ја су ста ја ла по ред ње и при гу ше ним гла сом раз го ва ра ли о Бо гу, као да је 
ме сто ро ђе ња цр но ри сца би ло и ње но род но ме сто. Ни је зна ла да по зна је ње гов 
је зик, да у ње го вом ли ку пре по зна је ли ко ве пре да ка, да у ње го вим очи ма ви ди ли ва де 
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на ко ји ма је од ра сла. Ка да се по ја ви ло сун це и оба сја ло зи ди не, мал тер и бр да, фре
ско пи сац се се тио ре чи ко је му је ис ку ше ни ца до шап ну ла у сну, от при ли ке је говорила 
да су ово ње го ве го ди не тра же ња и, на дао се, на ла же ња. По треб не су мно ге го ди не 
уче ња за ко је је он спре ман, и он да су му сви ци у лет њем мра ку скре ну ли па жњу на 
ис ку ше ни цу. Во дио ју је ис пред бо ја, фар бао је, ква сио је, али во да ни је раз мек ша ва ла 
њен лик. Ис ку ше ни ца је угле да ла лик у бо ја ма, рас тво рен, да би се, по кре ти ма цр но
ри шче вих ру ку, на несен на зид по но во стврд ња вао; се бе је угле да ла у ли ку све ти це, 
на зи ду хра ма, не зна ју ћи да ли је на зе маљ ском или не бе ском зи ду, са ове или оне 
стра не чу ла. 

Ишли су ре ком ка ма на сти ру, док је цр но ри зац чу вао лик ис ку ше ни це као ва зу, да 
се не раз би је ста ре ћи; ни је њен лик по тре бан на ли цу ан ђе ла; умрт вље не ства ри увек 
обо га ћу ју чу ла. Ис ку ше ни ца ни је раз у ме ла тај свет пе смо сло вач ки, та квог или дру
га чи јег со чи ње ни ја ру ку, бу ду ћи пре ру ше на у не ког ко је де се так сто ле ћа ис пред ње. 
Тра жи ла је ли ко ве го спо да ра и ли ко ве ан ђе ла, гле да ла је лик илу ми на то ра као лик 
ан ђе ла; не бе ски над зор ник свих крет њи, при гр че њи ма ње ног ли ка на ме се чи ни. Ши
ри ле су се гла си не о но вом по мо ру се ба ра, али до њих ни су до пи ра ле, ни су их пла
ши ле; жи ве ли су за јед но, она ис ку ше ни ца не бе ска, и он са да ром не ба у по кре ти ма 
сво јих ру ку, и у со чи ње њи ју сво јих пр сти ју. Ис ку ше ни ца раш че шља ва ко су, ми сли на 
при нос ма на стир ског јеч ма, па чак и на му дро но шчев мед ис ка пао из ме ђу ре да ма
на стир ских трм ки. Би ла је оску ди ца јеч ме ног хле ба, али за то је би ло на пре тек жи ра 
и ко ре на не ког сла ду ња вог. Це ло га про ле ћа је ли су гло ги ње, тра жи ли за ло гај во ска 
ко јим ће уто ли ти глад. Је ди ла ју је раз бо ри тост ње ног сто ма ка при гу та њу бу ђа вог 
хле ба, пу ног ми ло јед ног ко ре ња и сто ко мил ног жи ра. Тр пе ла је, иако је пут до по бе
де био те жак, јер би ло је ра до сти у то ме да се ни су по ја ви ле вој нич ке спо до бе ко је 
мо гу за па ли ти још не са го ре ле зи ди не, пла ши ле су је док се у но ћи огла ша ва ла фру ла 
на род ног пе смо пој ца, а опет раз дор у не по зна том цр но ри сцу. Ви део је, не дав но, ум но 
све ви де ћи, ри буже ну уда вље ну у ви ру ре ке, да се упи тао ка кав би то са мо био ње гов 
жи во пи сач ки на ум, оства рен у мал те ру! У тој не до у ми ци пре ко кон ту ра ли ка же не 
по чео је да цр та ру ку, ис под сво да вра та: ко нач но је угле дао ру ку бо ж ју. Док је ра дио 
чу ло се пла ка ње над ни чар ки, чу ли су се ври ско ви без му жни ца, ко ра ча ли су лов ци 
на се бар ске гла ве, по што је у Ср би ји по ста ла уно сна про да ја ро бља; вит ки мла ди ћи, 
же не и де вој ке про да ва ше се за пар чи за ма, та ко обла сти за пу сте ше, а мла деж би 
од ве де на у Тур ску. 

Цр но ри зац је и да ље не по ко ле бљи во ра дио, и упр кос том чи ну пра жње ња зна
ко ва, ту го ва ше због по це па ног цр те жа, у по днев ној све тло сти у ко јој бе ше ти ши на, 
стра хо ва ше да њи хо ве су пру ге од Ази ја та не за не су, а сли ке апо сто ла ста ја ле су на 
зид ној фре сци као про шлост из дав но по то ну лих се ћа ња, да је слу шао са звуч је крх ког 
пе ва ча: до но си ла жне ва тре, у на пу клом, не у ком гла су. 

„Ако не ка да ски ну сло је ве бо ја са фре ске иза ру ке бо ж је, за кло ње не њо ме, на ћи 
ће се ли це же не“, ре кла је ис ку ше ни ца. 

Као уче ни, по Ви зан тин ци ма, гра ди те љи осми шља ју свр ху по ди за ња ма на сти ра, 
по ста ју ћи про ро ци за при сут ност и на кло ност вла сте лин ског ро да. А да ли то бе ше 
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ви зиј ски и за нат ски при каз, као про ду же на ле ген да у да ле кој бу дућ но сти се бар ској, 
или ми сти фи ка ци ја мо ћи ру ку гра ди те ља Не по зна тих? 

А же на ко ју са хра ни ше и да ље ве ру је у то бо жњу веч ност ве за из ме ђу гра ди тељ
ских на дах ну ћа и вре ме на. 

Гре шни раб оста де на по че ци ма свог гра ди тељ ског жи во та оја ђен у по те зи ма де
сни це и за ро бљен там ним зи ди на ма, гре шни мир ја нин и жи во пи са ци Не по зна ти, и 
гра ди те љи, бар по хар ти ја ма, сре та ли су гре шну ис ку ше ни цу, и ни је ли та гре шни ца 
јед на од оних рас пу сних жен ских ли ко ва оста лих на па пи ру не по зна тог цр но ри сца? 

Мно го се све та оку пи ло да слу ша ње ну при чу; ово што је ов де они и са ми ви де, 
али ка ко је та мо где она лу та ка да ни је са њи ма? 

Ње на пред ност би ла је у то ме што ње не ре чи ни ко ни је ка жња вао, иако је ње но 
дру же ње са не по зна тим цр но ри сцем по бу ди ло ин те ре со ва ње јав но сти, и су се ди су 
по че ли да ни по да шта ва ју ње ну при чу чи не ћи је бе сми сле ном. Сма тра ли су је лу дом 
јер је из да на у дан пле ла сво је ма шта ри је, да би се у окви ру хлад них зи ди на ма на
сти ра ба ви ла бе сми сле ним по ма га њем, исто вре ме но је за бо ра ви ла сво је по ре кло и 
сво је уз о ре, и љу ди се упла ши ше ње них ре чи. 

„Со мна бул на је“, ре ко ше. 
Ма да је и да ље оста јао јаз, из ме ђу при че с јед не и не до се за ју ћих слов них за пи са 

са дру ге стра не. Про ла зи не ми нов но шћу људ ског бро ја ња сме на да на и но ћи, од тог 
раз го во ра из ме ђу же не и све ти не, над непроменљивим про сто ром, од тог су ко ба коп
ље ви тим ре чи ма тек са зре лог цр но ри сца, сре до веч не и тек об у до ве ле не ве сте, за го
нет но бе ше је ди но то што гре шни и чул ни раб, ина че мир ја нин, и са друг пре во ди о ца, 
бе ше за љу бљен у не ви дљи ву же ну. По сле уми шље ног су ко ба са жи во пи сцем, не 
кро чи ни ка да ви ше ни бли зу жи во пи шче вих, та јан стве них и све ви де ћих очи ју, чак би 
и фи зич ки из оп ште на: не ма при сту па за ду жби ни. На су прот бле шта њу ду го веч ном, 
ни је за у зда ва ла ко ња са су ше них ре ба ра ко ји је топ тао под пе ско ви ма; уз ја ха на се но
ви том ко њу, иза ко га, на рав но, не оста ја ху тра го ви ни ка квих ко пи та. 

И док је још мо гла да го во ри бе ја ше ви ше мр тва не го жи ва, та ко да је ду го не сме
ђа ху уко па ти. Да би се зи да ње ма на сти ра од ви ја ло не сме та но у не мир ним вре ме ни
ма од лу чи ше да ову же ну са хра не; по што је све ште ник по шкро пи, опе ва не по крет ну, 
мо дру и усмр де лу, при ми је зе мља. 

У из во ри ма ни је за бе ле жен та чан да тум пре ба ци ва ња бла га, ја и не ве ру јем на ра
то ру и је зи ку ко јим пи ше, али ве ру јем за пи си ма ко је ко ри стим, јер и ту по чи ње књи га; 
увек књи га по сто ји ка да се чу ва не што не по треб но или мр тво: па га на ко жи пи шу. 



116

Оби ла зе ћи гра ђе ви не, слу ша ју ћи при че, Иван Пал мо тић је био упла шен: шта ће 
би ти са љу ди ма, њи хо вом ве ром и њи хо вим вла да ри ма? Ни кад га, до ду ше, ни је за
ни ма ло шта о ње му ми сле ти љу ди ко ји су бо го ху ли ли због свог те жач ког жи во та. Но 
чи ни ло му се да би бар де цу тре ба ло спа са ва ти од бо го хул ни ка, и та ми сао га је по
но во ти шта ла, ви ше не го што је сам се би хтео да при зна. Вра тив ши се у сво ју со бу, 
се де ћи на сво јој по сте љи, оче ки вао је по ја вљи ва ње ме ди ку са, јер му се то га да на 
чи ни ло да се ба вио озбиљ ним ства ри ма, што је под ра зу ме ва ло пре ва спи та ва ње љу
ди и учвр шћи ва ње њи хо ве ве ре. До са да је Пер си јан ца сма трао сво јим го спо да рем, 
а по сле са зна ња да се на ла зи на дво ру ца ри це Ма ре ни је ни знао ка ко би га осло вио. 
Пер си јан ца ни је би ло, с дру ге стра не, сва ка ко је же лео да има што ви ше вре ме на за 
рад, а обим по сла чи ни ло му се да се све ви ше по ве ћа ва, да се по но во вра ћа оно што 
је не ка да ра дио, да би тре ба ло об но ви ти уни ште но, а Ива ну Пал мо ти ћу је са да би ло 
не у год но да га по зо ве. Не са мо да је че као већ је слу тио да ће се Пер си ја нац по ја ви
ти. Че ка ју ћи га, ви део је да се у Је же ву и око ње га од ви јао жи вот, да се то ви ди у са мом 
гра ду, као у цр ква ма и скрип то ри ју ми ма. И док је Иван Пал мо тић че као су срет са 
ме ди ку сом, овај је до шао по на ша ју ћи се као не ка да; по но во је бе шум но ушао, ста јао 
је пред Пал мо ти ћем гле да ју ћи ње го во ли це, по но во га ви ше по сма тра ју ћи као ме ди
кус не го као што би гле дао ли це при ја те ља. Иван Пал мо тић га је по вео са сво јим слу гом 
да се ше та ју сред њом ули цом, ка ма на сти ру ко ји су об на вља ли, али са да ка да је у 
њи хо вом вид ном по љу по ла ко по чи ња ло да се смр ка ва, пи тао се да ли ће се њи хо во 
дру же ње ика да при ве сти кра ју, ни је ли њи хов су срет са мо плод суд би не; гле да ју ћи 
ли це чо ве ка ко ји је ћу те ћи ко ра чао по ред ње га, Иван Пал мо тић се пи тао да ни је он 
са да Пер си јан чев го спо дар. Да је го спо дар, шта би се ту про ме ни ло? 

„Ни смо раз го ва ра ли док си био бо ле стан: че као сам да оздра виш да бисмо би ли 
рав но прав ни“, ре као је ме ди кус. 

Ме ђу тим, и да ље ни су раз го ва ра ли, иако су ишли пу тем до ма на сти ра, ћу та ње их 
је спа ја ло, ме ђу тим, пут ни су на ста ви ли, по што су зна ли да ће их оп ко ли ти го ми ла 
без на де жних љу ди ко ји тра же ми ло сти њу. 

По сле до би ја ња но вих про сто ри ја Иван Пал мо тић је већ за же лео да на пу сти Је
же во и да оде у Хи лан дар или Ду бров ник (зар се ца ри ца Ма ра не ће ба ви ти стон ским 
до хо тком), али је од ње га зах те ва но да над зи ре ра до ве на пре пи си ва њу ру ко пи са. У 
скла ду са та квом си ту а ци јом об и шао је ра ди о ни цу, скрип то ри јум и би бли о те ку. У 
ду гим но ћи ма на ве че се део је чи та ју ћи на ло ја ни ци и раз ми шља ју ћи о бла гу срп ских 
вла да ра, че сто оп ко љен го ми лом ла ке ја и со ба ри ца на ко је до та да ни је на ви као. 
Оче ки вао је да ће га по се ти ти ме ди кус; он се на по кон бу дио у соп стве ном све ту и 
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ста ра ње над Пал мо ти ћем пот пу но је пре пу стио ца ри чи ном осо бљу, ко јем је Иван 
Пал мо тић ука зи вао по што ва ње. По што ме ди ку са ни је би ло, Иван Пал мо тић се обра
тио за по моћ јед ном стр пљи вом пре пи сива чу, за ко га је ве чи то пи са ње би ло обе леж је 
јед ног до ба, а из ван скрип то ри ју ма по ста ја ла је са мо не из мер на до са да, та ко да он 
ни је мо гао да му од го во ри на по ста вље но пи та ње, је ди но је на чуо при чу о не ком чу да ку 
о ко ме би мо гла да га оба ве сти са ма ца ри ца Ма ра, али са да Иван Пал мо тић ни је знао 
ка ко би до шао до ње. Пре пи си вач чак ни је знао ко је је ве ре ме ди кус, али по што ни је 
до ла зио на бо го слу же ње, ни ти је ула зио у цр кву, веровао је да ни је хри шћа нин; ако 
је имао не ког дру гог бо га, он му се обра ћао у сво јој ке ли ји. 

Иван Пал мо тић се већ био при ви као на рад у Је же ву, ка да је у су мрак јед ног обич
ног да на, по што је раз ми шљао да сло бод но вре ме по све ти чи та њу, или да са про зо ра 
по сма тра дво ри ште у ко ме у то вре ме ни је би ло ни ког (из ла зак у свет му се ни је до па
дао, по што би увек на и шао на љу де за ко је ни је знао шта ра де), срео ме ди ку са ко ји га 
мо жда и ни је иш че ки вао по сма тра ју ћи ба што ва на, али су се ср дач но на кло ни ли је дан 
дру гом. Иван Пал мо тић је по шао до јед ног ки па ри са у чи јој се хла до ви ни од ма рао 
пре не ко ли ко да на, сам на лик на сен ку ис под кро шње др ве та, пи та ју ћи се да ли је ово 
за то че ни штво, и ако је сте ка ко да га се осло бо ди, а ме ди кус је по шао за њим, по на
вља ју ћи ми сао о за то че ни штву. За тим су ду го ћу та ли у хла до ви ни. От ка да је схва тио 
да му је тај чо век спа сао жи вот, за же лео је да упо зна тај не ње го вог уме ћа, али ка да 
је схва тио те жи ну соп стве не бо ле сти, био је убе ђен да без чу де са не би би ло мо гу ће 
да га Пер си ја нац спа се. На пи та ње о ле че њу Пер си ја нац се за ми слио, и не пот це њу ју ћи 
са го вор ни ка, ни ти го во ре ћи са ви си не, већ као чо век ко ме од но си ме ђу љу ди ма већ 
одав но сме та ју, а по себ но од но си ме ђу љу ди ма раз ли чи тих ве ра, ре као је да је жи вео 
у све ту где је ме ди ци на мно го ва жни ја, да се сва ка бо лест ко ја на па да љу де не пре пу шта 
бо гу, али да је ипак без бож је по мо ћи ле че ње не мо гу ће; учио је од Гр ка, у гра до ви ма, 
Ала њи, Ко њи, он да у Кор до би и Ан да лу зи ји, за тим је ре као да Ца ри град још ни је до
вољ но об но вљен, да он че ка ње го во вас кр са ва ње пре не го што на пу сти Је же во. 

Би ло је очи глед но да је дан свет не ста је, да се ства ра дру ги, да би иш че за ва ње 
тре ба ло да при хва те обо ји ца, а да ће то ста ње но вог све та би ти баш та мо где је и до 
са да би ло, у веч ном гра ду Ца ри гра ду, ко ји Тур ци већ на зи ва ју Ис тан бул. По што је 
Пер си ја нац до бро по зна вао Тур ску, ре као је да у Тур ској не ће не ста ти ни јед на ре ли
ги ја, из у зев... и ту је ма ло за стао као да је же лео да из го во ри име на про вин ци ја, или 
име на пле ме на ко ја су не го ва ла за ра ту стри зам, али ни је из го во рио чак ни ту реч 
прет по ста вља ју ћи да Иван Пал мо тић о ње го вој ве ри ма ло зна, а та гра ни ца из ме ђу 
ре ли ги ја зар она по сто ји... на пи са но не на пи са но, схва ће но не схва ће но... На пи та ње 
да ли при хва та да оде у Ис тан бул док га Пер си ја нац бу де че као ов де, у Се ру – би ће 
ис тра јан и че ка ће га – или зах те ва да га си лом на се ле у нај ве ћи град на све ту, пре 
не го што ће оста ти у ис по снич кој ко ли би, вре ме про во ди ти чи та ју ћи на ра зним је зи
ци ма, пи шу ћи на грч ком, пра ве ћи бе ле шке на срп ском, уче ћи тур ске ре чи и фра зе, 
да би се још мо гао спо ра зу ме ти са но вим го спо да ри ма. Та зар ње му ни је би ла нај дра
жа ње го ва Пер си ја, и зар ње го ва отаџ би на ни је сте кла ње го ву на кло ност, зар му она 
ни је још увек ствар ни ја од гра до ва у ко ји ма је бо ра вио, али окол но сти су би ле та кве 
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да је мо рао на пу сти ти их, би ти мр тав, или би ти роб, за то са да и зна све при мед бе 
ко је ће му Иван Пал мо тић упу ти ти и ко мен та ре ко је ће да ти. Ње гов жи вот, ње гов рад, 
тре ба ло би да бу де при ло жен мр твом вре ме ну ко је че ка ове кра је ве; зар би свој жи
вот тре ба ло при ве сти кра ју, ис ку ше њу ко је је он већ про шао, на по кон, ме ди ци на је 
цве та ла у То ле ду, и Пер си ја нац је мо рао да ви ди те ме ди ку се, да за јед но са њи ма 
до жи ви про гон. Ти хри шћа ни су би ли спрем ни да по у би ја ју све ле ка ре да би он да 
умр ли од за ра зе, ко ју су ле чи ли она ко ка ко су то чи ни ли њи хо ви де до ви, или их пре
пу шта ли бо гу. По не кад се пи тао да ли љу ди исто као што се бо га те та ко и из ми шља ју 
му ке сво јим из ми шље ним не при ја те љи ма, по ку ша ва ју ћи да на ђе на ро де ко ји су из
ми шља ли му ке у па клу, или џе не ту; ка кве су они му ке ус пе ли да из ми сле за гре шни
ке и ка кву на гра ду за пра вед ни ке? Веч на му че ња, или веч на ужи ва ња? Он да је до шао 
смех. Пер си ја нац се по ди гао. Јед но га тре ну та ка ве ра му ни је би ла до вољ на, али му 
је не до ста ја ло још не што ма ло, не што мо жда да за пле ше око сун ца, а он да је гле дао 
ка ко го ре све те књи ге; на тој об ма ни ви део је са мо ко ли ко ће тих књи га из го ре ти, да 
би са да схва тио да је Ца ри град у гне зду, да мо ра по ле те ти ка ње му. Зна да ће сул тан 
на се ља ва ти град ро бо ви ма и ду хов ни ци ма, да ће јед ни оп слу жи ва ти дру ге. 

По што Мех ме ду Осва ја чу под јед на ко при па да ју и му сли ма ни и хри шћа ни; не са мо 
да му при па да све ро бље ко је је по бе да ма осво јио, зла то у ри зни ца ма, ма на сти ри и 
цр кве ко је под сво ју за шти ту узи ма, са да му та ко при па да ју све књи ге ко је су на пи
са ли Ср би, Гр ци, Бу га ри, књи жни це и ри зни це Хи лан да ра. 

Са да, нај бо га ти ји вла дар на све ту, нај моћ ни ји ме ђу њи ма – Мех мед Осва јач, по зи ва 
све илу ми на то ре, ка ли гра фе, пи сце, за не се ња ке, зве здо чат це, астро ло ге у свих ца
ре ва; са да би тре ба ло пре мо сти ти уда ље ност од... не зна ко ли ко го ди на, па про ве сти 
бес крај не ча со ве на ожи вља ва њу мр твих пе са ма Фер ду си ја, Хај ма, или раз го ва ра ти 
са по кој ни ци ма како би се пре не ле њи хо ве по ру ке, за тим је до дао да је по не кад по
треб но да љу ди бу ду ро бо ви; мо жда та да мо гу ви ше да пру же чо ве чан ству не го сло
бод ни. Пер си ја нац са да ни је у мо гућ но сти да на ре ђу је. То што Иван Пал мо тић не зна 
арап ски, тур ски и пер сиј ски, зар ни је са да иза зов да их са вла да? У Ис тан бу лу, од да на 
ка да су Тур ци кро чи ли у ње га, го во ри ће се сви је зи ци. Ислам је ре ли ги ја свих је зи ка. 
А ара меј ски, на ком је пи са на Би бли ја, го во ри се у Пер си јан че вој отаџ би ни. 

По сле овог раз го во ра Иван Пал мо тић је са мо мо гао зна ти да ње гов ме ди кус – ка
ко га је на зи вао – ни је хри шћа нин, али ви ше ни шта ни је знао. Пру жа ју ћи му књи гу на 
ко жи ис пи са ну са мо ре че да су та ко не ка да по сту па ли пре ма они ма ко ји су од ве ре 
од сту па ли; уче ни ке су ка жња ва ли да на ко жи сво јих учи те ља ис пи су ју веч не исти не.

Пер си ја нац је у по тра зи за зна њем по се тио она ме ста ко ја је по се тио Ави це на. Био 
је у Гор га ну, Ка зви ну, Ха ме да ну, Ис па ха ну. Ци ти рао је епи сто лу из ме ди ци не al – ur xu za 
fi át – tib пе сма о ме ди ци ни. 

Иако су се де ли за јед но и при ча ли, уско ро су уви де ли да их де ли вре ме; али ма пе 
ко је су гле да ли и ле ко ве ко је су зна ли, би ли су под јед на ко ста ри, та ко да су се и је дан 
и дру ги чу ди ли да их зна ју.26

26 По сто је они ко ји се по но се смр ћу, и они ко ји се сти де уми ра ња: бе же из све та и не ста ју. 
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У гра ду Ис тан бу лу, ко ји се у мо ћи уз ди гао, је дан про рок, ко ји је на дво ру Мех ме да 
Осва ја ча ужи вао углед, до би по вер љи ву по шиљ ку ко ју до но си лац на зва књи гом. Беше 
упла шен ка да је отво рио по шиљ ку. Нај пре беше упла шен што је књи га на људ ској 
ко жи пи са на, а за тим се упла ши што не по зна ва ше је зик ко јим је књи га на пи са на, 
чи ји ру ко пис ста ја ше у сво јој ле по ти, на из глед не па тво ре ној, и ано ним ност пре пи си
ва ча ука зи ва ше на не ви дљи во вре ме ко је је оста ло да ле ко иза књи ге. 

Ка да се по шиљ ка у мра ку до ди ру је има об лик књи ге; ако се рас кри је она из гра ђу
је свет. У књи зи су ре чи ко је су се одво ји ле од ства ри; њи хо во зна че ње је наш усуд. 
Ван књи ге су ства ри ко је су се одво ји ле од ре чи и но вим име но ва њем на ста ће но ва 
по мет ња. 

Али са мо што је за спао, про бу ди га сан: ко је знао да у Тур ској по сто ји чо век са тим 
име ном? Зашто му је по слао књи гу? Адре си ра на је ко зна ка да, и ко зна ко ја је го ди на 
би ла ка да је на ста ла ова књи га, и она је има ла свој пут као и про рок, и, ево, са да, ка да 
он не зна пут књи ге, њи хо ви пу те ви се укр шта ју. Про рок је имао три де сет две го ди не, 
а ни је знао ко ли ко би мо гла има ти књи га. Ко зна ко ли ко ду го је књи га че ка ла да стиг не 
до ње га? 

Ка да је по шао ули ца ма по што је гле дао чам це у лу ци ко ји су ис пло вља ва ли схва
тио је да ће му бог зна ко ли ко ду го не до ста ја ти овај град ако бу де мо рао да га на пу сти, 
за тим је чуо глас са ми на ре та и он га је охра брио. И та да схва ти бож ју ми лост; по ми
сао да ту књи гу од пре да ка по сла ту пре ве де на пер сиј ски је зик га упла ши. 

Ишао је оба лом, хтео је да свра ти у јед ну го сти о ни цу, али су га по ко ле ба ли обла
ци ко ји су се ву кли пре ко Злат ног ро га, на го не ћи га да осе ти веч ност ко ја се чу ва ла 
у књи га ма. За ми слио се за што ни је мо гао да оста не у род ном гра ду и та мо се по све
ти по сло ви ма: у свом гра ду увек је уста јао, за све ове го ди на, у пет ују тро, ишао би 
гра дом, као што са да ко ра ча Ца ри гра дом и слу шао ка ко иза ха рем ских бе де ма до пи ре 
му зи ка; та мо су се ше та ли ев ну си, могао се видети раскошан на кит, ми рис, оде ва ње 
же на, одр жа ва ње ло жни ца, осетити мирис...

Ше та ју ћи и раз ми шља ју ћи, кре ћу ћи се ули ца ма овог гра да, би на ја вљен код свог 
учи те ља, још увек за бри нут за ње го во здра вље, и та бри га га је не пре ста но му чи ла, 
али по но во је осе тио ми рис кам фо ра ко ји је по зна вао. Ка да би ра ни је на вра ћао код 
учи те ља био би уко рен, ни ка да ни је ус пео да до рек не учи те ље ву ми сао, ни ти да се 
оправ да пред са мим со бом; учи тељ му је и са да ли чио на сен ку, на не за бо рав, иако 
га је ово га пу та са мо са слу шао. 

Једном је на сул та нов захтев мле тач ки дужд по слао у Ис тан бул нај бо љег сли ка ра 
Ве не ци је, слав ног за жи во та, Ђен ти ла Бе ли ни ја, уме сто ње го вог бра та Ђо ва ни ја Бе ли
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ни ја, јер је Ђо ва ни ја град ско ве ће Ве не ци је, оста ви ло како би о сли као Ду жде ву па ла ту. 
На тур ском дво ру Бе ли ни је укра сио нај пре па ла ту на Бос фо ру, сли ка ма ко је су при
па да ле ми то ло шким мо ти ви ма, за тим би вре ме про во дио на оба ли мо ра, от пло вља
ва ју ћи до пу чи не ко ја га је ву кла ка Ве не ци ји; одр жа ва ли су га је ди но сно ви сул та на 
ко ји су се из јед на ча ва ли са Бе ли ни је вим ма шта њи ма. Сул тан Мех мед као да је че као 
тре ну так ка да се ње го ви сно ви не ће по ду да ри ти са Бе ли ни је вим ма шта ри ја ма. Али до 
то га ни је до шло; мај стор је сва ко днев но ства рао пред сул та но вим очи ма и иза зи вао 
ње го во ди вље ње. Сул тан Мех мед про сто ни је мо гао да ве ру је у то умет нич ко ова пло
ће ње, у ту ча роб њач ку ве шти ну, да се то ли ко вер но при ро ди и бо гу мо же пре сли ка
ти ње но де ло; сам сул тан Мех мед. И на рав но, од мах схва тив ши не у мит ност уме ћа, 
учи ни ло му се да сли кар мо же и по гре ши ти. Ме ђу тим, уза луд је сул тан Мех мед че као 
гре шку Ђен ти ла Бе ли ни ја – до ње ни је до шло. Иако уса мљен, Бе ли ни је био до брог 
рас по ло же ња и та кво рас по ло же ње пре но сио је сул та ну. Је ди но ка да би Ђен ти ле 
Бе ли ни оста јао сâм хва та ли би га ча со ви ме лан хо ли је и но стал ги је, ко ју је по ку ша вао 
да из бе га ва ра дом, или би при су ство вао из во ђе њи ма ис точ њач ке му зи ке. Сам сул тан 
ни је пре ста јао да се ди ви Бе ли ни је вом ства ра њу, све док му је слу жио као мо дел.

Али от ка ко је умро сул тан Мех мед Осва јач, ва зда ве ли ки, но вом сул та ну, Ба ја зи ту, 
а ти ме и Тур ци ма ви ше ни су би ле по треб не књи ге. Чим је узео власт у сво је ру ке, Ба
ја зит је но вим ре фор ма ма из ме нио це ло куп ни по ре дак сво га оца, Мех ме да – осва ја
ча Ца ри гра да, нај ве ћег ме ђу ве ли ки ма. У са гла сно сти с ре исулуле мом вра тио је све 
оби ча је ко ји су се стро го при др жа ва ли Ку ра на, Дру штва за за шти ту ве ре, из ба цио је 
сли ке ко је су укра ша ва ле двор ње го ва оца, а чи ји су ауто ри би ли ита ли јан ски, а мо жда 
и ду бро вач ки сли ка ри. Оста је нам са мо да из бе ли не мал те ра, дав но скри те сли ке 
Ђен ти ле Бе ли ни ја, при но вом об на вља њу дво ро ва или џа ми ја, по но во угле да мо ита
ли јанску ре не сан су, на дво ру не ка да шњег тур ског сул та на, нај ве ћег ме ђу ве ли ка ни
ма, Мех ме да Осва ја ча, и за пи та мо се да ли свет Ис то ка и За па да не спа ја јед но – љу бав 
пре ма умет но сти ако се ика да у исто ри ји су срет ну љу ди ко ји је во ле. Но ви сул тан 
Ба ја зит још ма ње је имао ин те ре со ва ња за умет ност и књи жев ност. Та ко су од мах за 
књи жев ни ке и хим но гра фе Мех ме да Осва ја ча пре су ши ли из во ри при хо да и стал не 
ме сеч не по мо ћи. 

Књи га на ко жи ис пи са на сти гла би до сул та но ве ри зни це, али се про рок упла ши 
да она ни је пред знак да ће не ста ти и да ће сво ју ко жу пре пу сти ти но вим ту ма чи ма 
ве ре, ако је ика да би ло мо гу ће у Ср би ји ка жња вање скр на ви те ља, тим пре би било 
мо гуће у вре ме Ба ја зи та. Ова књи га са мо је прет ња про ро ци ма. Том не па тво ре ном 
скр на ви те љу се при пи су је мно го ви ше де ла не го што их је он ика да мо гао, у свом 
убо гом жи во ту, ство ри ти; ову књи гу би тре ба ло по сла ти у бу дућ ност, да не ко ли ко 
ве ко ва пу ту је. Мо жда ће би ти по треб на по том ци ма. 

„Чим се по ја вио спис по ја ви ће се и ње гов тво рац! Си гур но ће уско ро зна ти и име 
ње го во. Да ли ће то би ти но ви му че ник или от пад ник од ве ре ко ју про по ве да наш 
про рок?“ 

Ка да ово уче ник чу, учи ни му се да се уз не ми рио још ви ше. По шао је ку ћи... Ни је 
знао у ко га да сум ња али мо жда је не ко хтео да га мо ри. 
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„Ни је ово џа бе“, го во рио је. 
Па жљи во је за тво рио вра та, ста вио ре зу, а са по слу гом ни је хтео реч да про го во ри. 
Био је си гу ран да ви ше но вом сул та ну ни је био по тре бан. Ни је знао да ли ће га 

ка зни ти сул та но ви се и зи или ње го ви са бор ци, до дво ра ва ју ћи се но вом сул та ну Ба
ја зи ту. Мо жда ће ње го ва ко жа по слу жи ти но вом усто ли че њу ве ре као што је по слу
жи ла ко жа оног не срећ ни ка ко ју је имао пред со бом у књи гу пре тво ре ну. 

Обри сао је зној са че ла, још јед ном при зи вао прет ке у се ћа ње, за тим је био га нут 
ка да је по но во отво рио књи гу; онда по ве ро ва да се ова ква књи га мо же ку пи ти са мо 
у нај ве ћем гра ду од гра до ва, да не отва ра ју ћи је зна на ком је зи ку је на пи са на. За што 
је ње му би ла по сла та, ако ни је на пи са на на ње му по зна том је зи ку? На ком би се је зи ку 
све ви шњи мо гао обра ти ти и свет ис пи са ти не го на је зи ку ко ји про рок зна. Ме ђу тим, 
по зна ва ње је зи ка са мо бе ја ше по чет на прет по став ка. Уско ро уста но ви, тре су ћи се 
од стра ха, зно је ћи се, да тај је зик ко јим је књи га на пи са на до бро по зна је, да је чак и 
књи га ње го вом ру ком пи са на, и не са мо то него је и ње го вим име ном пот пи са на.27

Књи га на ко жи ис пи са на

Ухва ти ше оног, ко ји ма на сти ре по ха ра и књи ге све те, ко је у сла ву Го спо да бе ху 
ис пи са не, пре пи са од сту па ју ћи од пра вог уче ња, и по сла их у ма на сти ре да их дру ги 
пре пи су ју. И раз дор уне се, и све то гр ђе, и не зна ње све ко ли ко, те га одра ше, и ко жом 
ње го вом све ту књи гу об ло жи ше, и ње го вом уче ни ку да до ше да пр ви бож ју реч у њу 
уне се. Дрх та ше он, и бле шта ле су очи ње го ве, и гле да ше не вер ну же ну ко ја за по ма
га ше због бо ло ва по ро ђај них, и слу шки њу ње ну ка ко пред зи ди на ма пла ка ше, и слу
ша ше не ка квог пи јан ца ко ји иза су се до вог про зо ра хр ка ше, и чу ше лу пу та њи ра. 

У вр хо ви ма жи во пи шче вих пр сти ју, и у пре пи си ва че вим очи ма, и у ду би на ма зна
че ња, у дну књи шких бе ли на, ле жа ла је су шти на бож јих исти на. Ту го мор ни пре пи си вач 
у тре ну ци ма на по ра сво јих пр сти ју, ства ра ше при вид жи ве слов не ма те ри је, ко ја, ле
пе ћи се за бе ли не ли сто ва ко же, по ста ја ше – не зна но због че га – мр тва. У од сја ју све тла 
по ме ра ху ли ко ве цр них чи та ча сло ва по обра зи ма апо криф них књи га. Оцр та ва ху 
слов не ли ко ве ми ло глед не, и чи ња ху их ми ло ду хов ним. Зна ко ви бе ја ху кр ца ти жи вим 
и мр твим, у до бро ћуд ној сло зи, по по то њем пре да њу о за пи си ма. У исто вет ној дво

27 Оно што се пре но си из ту ђег је зи ка у ваш је зик – ва ше је на сле ђе. Искон је на свим је зи
ци ма по че так. Је зик ко ји до би ја те ни је је зик слу ге. Не да је се као на гра да, већ је ваш је зик, 
је зик Го спо да за ко ји сте се из бо ри ли. 

Је зик ко ји ни сте зна ли је дом у ко ји ће те ући: он је до са да био пра зан. 
На ро ди ће се оти ма ти о је зик ко јим је пр во зна че ње за пи са но. Не пред ња чи у пр вен ству 

– чу вај у ми ру оно што по се ду јеш 
До вољ но је што има те свој је зик, и соп стве на зна че ња. 
Све што је тај но ду же тра је. 
Не мој ре ћи: до ђи, са чу ва ћу те, већ из др жа ћу ис ку ше ња да би са чу вао тај ну. 
Сва ка љу бав ко ја је из ван зна ња, и не до ти че га се, са мо је рас пра ва уче ни ка ко ји су за бо

ра ви ли оно што ни ка да ни су зна ли.
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ли ко сти сли ка, или дво чи тљи во сти књи га, са пред њих, на вод но, осве тље них, и зад
њих, на вод но, мрач них стра на, ство ри се оно не до пу сти во та јан ство, у вред но сти 
не про мен љи ве су шти не, а иза мр твожи вих ства ри при ро де. 

И не по зна ти цр но ри зац ре че: 
И сам жи во пи сац, у око ви ма од гво жђа, пред овом књи гом, реч на шу, ћу та ће. Јер 

свет осло вље них ре чи је за ма као у ћу та ње, и сли ке од оста та ка за јед нич ког све та, 
обра за и ми ни ја ту ра, не бе ја ху ствар но до сли ка не због об ма на прет ход них пре пи
си ва ча. Све тло за то че но у књи зи, на ко жи ис пи са ној, бе ше са мо на ус клик тр пље ни
ка и пре пи си ва ча. У са мо за до вољ ству њи хо вих очи ју, већ је про све тље на су шти на, 
са ста рих ли сто ва жи во пи са ца, на ра дост оних ко ји ће до ћи и књи гу но си ти са со бом. 
Та књи га по ста де за јед нич ка жеђ за исти ном све та, и у њу цр но ри сци са мо исти не 
уно ша ху. 

За бру ји у шу ми ви хор, и бде ше над жрв њи ма: хра ни ше млча ни ке. Из де ли се те ло 
од ду ха, ру ке од де ла, очи од су за, и ум од ми сли, од ту га хри шћа на у вре ме ну ко је 
од ла зи. Огањ не бе ски си ђе, и тра га ше за не ста лим, а под ви жни ци Бо га хва ли ше, и 
ва здух при сни хва ли ше: о, мо ли ше бла же ни, у це ло му дре ни ју, и ри да ју ћи, и до бро ту 
те ла уз ди за ху ра ди Бо га, пра ве ве ре и бла го ча сти ја: по ви ну ју ћи се књи зи на ко жи 
ис пи са ној. Не ви дљи ви ко ња ник по обла чи на ма, по ки ши, осна жен коњ ском ћу ди, 
ко ји је уту вио у гла ву да ву чи це при ра ђа њу увек це па ју ма те ри це сво је, да ње го ве 
Го спо да ри це и у мра ку су ле пе, и ко ји сум ња ше у про све тље но вре ме над не ста лим, 
по не се је Ива ну Пал мо ти ћу. И овај је пут Тур ске од не се. 



ЈА, уче сник у го во ру, склон уну тра шњем мо но ло гу. Пр во ли це. Ја, 
ме не, се бе, сâм. Онај ко ји при ча. Го вор ник? Из вор но по ве зу је свет, ства
ри и дру ге у јед ну це ли ну, у ње му дух тек би ва све стан се бе и сво јих 
од но са пре ма ства ри ма и дру гом. 

Ја, це ло ви та лич ност, вла сни штво. Са сто ји се из ида, ега и 
су пер ега.
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Опа жа ју ћи и пам те ћи да ни ма и го ди на ма ње но ја вља ње у нај ра зли чи ти јим об ли
ци ма, ус пео сам да на ђем у то ме из ве сну пра вил ност, као не ки ред. 

Сва ка ствар има у се би не што је ле но ли ко, за то, док ше таш мно го људ ним гра дом 
или шу мом без љу ди, у свим усло ви ма и раз ли чи тим по во ди ма, до ђе ти да из го ва раш 
име Је ле на, ве зу ју ћи га 

и за облак, за то што је он уоп ште као Је ле на; 
и за тра ву, за то што је зе ле на као Је ле ни не очи; 
и за је зе ро, за то што је за но сно, као Је ле ни не очи; 
и за мра ва, за то што је Је ле на упо ре ди ла свој сва ки да шњи жи вот са њим; 
и за др во, за то што му се ста бло са ви ја на ве тру и де ли на све та ње гра не, као Је ле

ни на суд би на и жи вот; 
и за ас фалт, за то што се Је ле на че сто за гле да у ње га док лу та са гну те гла ве; 
и за трам вај, за то што је Је ле на не ка да трам ва јем 
од ла зи ла у го сте код И.; 
и за би ло ко јег про ла зни ка, за то што би мо гао да угле да Је ле ну и да јој се ди ви, кад 

би га она по ча ство ва ла су сре том; 
Је ле но ло шки аспект свих ства ри от кри ва се у до ступ ном, али не и њи ма до стиж ном 

са вр шен ству: би ти по ред Је ле не и по тре бан Је ле ни. 
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Де вет на е сти век се ни је за вр шио од мах, 1899. го ди не, зву ком зво на са слав не Ка
тедрале Но тр Дам, из ла ском на тр го ве Лон до на, Бер ли на, Па ри за, Бе о гра да, ис пи ја њем 
шам пањ ца и ле том кон фе та, по тра јао је све док Га ври ло Прин цип ни је ис па лио суд
бо но сне мет ке на Ње го ву цар ску кра љев ску ви сост, над вој во ду пре сто ло на след ни ка 
Фран ца Фер ди нан да, а он да је рат по чео пе смом „Ser bien muss ster ben“. Гла со ви су 
од је ки ва ли у во зо ви ма ко ји су пу то ва ли на пу ње ни вој ни ци ма, да би за ме сец да на, 28. 
ју ла, би ли ис па ље ни пр ви хи ци са бро до ва на Са ви на Бе о град, и њи хов пра сак на ја вио 
је ула зак у два де се ти век. Де вет на е сти век је тра јао ма ло ду же од пред ви ђе ног вре ме
на. За Ср бе је би ла не ва жна ду жи на ве ка јер су већ 1912, и 1913, ра то ва ли. 

Срп ска ко њи ца, пе ша ди ја и ар ти ље ри ја, цела срп ска вој ска кре ну ла је пре ко Вра ња, 
ка гра до ви ма цар ским, Ско пљу и Је дре ну. Ср би су во ле ли ве ли ку исто ри ју, јер сво ју 
ма лу исто ри ју – њи хо ве љу ба ви, мр жње, пре ва ре – мо ра ли су да жр тву ју тој ве ли кој 
исто ри ји, и уче ство ва ње у њој да ва ло им је зна чај. Он да ка да су из гу би ли сво ју др жа
ву и исто ри ју слу жи ли су у ту ђим вој ска ма. Да су оста ли у Ср би ји би ли би не за па же
ни ова ко су у aустро у гар ској вој сци мо гли до гу ра ти и до ге не ра ла, и то ме су при да ва
ли ве ли ки зна чај. А томе што су у Тур ској би ли ве зи ри, при да ва ли су ма њи зна чај иако 
су уче ство ва ли у тој ве ли кој исто ри ји и во ди ли вој ску на Беч. Па Ср би већ то ли ко 
го ди на уче ству ју у тој ве ли кој исто ри ји, та ман по сла да их пре пу сте оној па ла нач кој 
ма лој исто ри ји, где су они са ми се би не при ја те љи, где мо гу за бо ра ви ти сво је ве ков не 
ра то ве. 

По че так два де се тог ве ка ни је имао ни ка кве ве зе са ве ком фил ма? Људи ко ји су се 
ба ви ли фил мом уже ле ли су се ра то ва и бес плат них спек та ка ла. Па ко би оста вио тра го
ве о ју ри шу ко њи це ис пред Ку ма но ва? На Зе бр ња ку да нас по чи ва ју ко сти ју ри шни ка. 

Или од се ца ње гла ве осу ђе ном на смрт; ви де се џе ла ти у сво јим ха љи на ма ко ји гла
ву осу ђе ни ка на смрт по ла жу на пањ, и сул тан Аб ду лах ко ји за у зи ма сво је ме сто на 
фил му, у исто ри ји, сêда на сто ли чи цу и по сма тра од ру бљи ва ње гла ве. 

Има ли у Ср би ји не чег осим по сле рат не бе де ко ју же ле да пре ва зи ђу еуфо ри јом 
по бед ни ка и њи хо вим ла жи ма или до ми ни ра апа ти ја по ра же них ко ји бе же тра же ћи 
гра до ве ко ји ни су по ру ше ни у ра то ви ма, у ко ји ма ће им ука за ти го сто прим ство, а ка
сни је, по што по ста ну ста ро се де о ци, са чу ва ће и од бра ни ти зи ди не на зи ва ју ћи се бе 
Ис тан бул ци ма, Чи ка жа ни ма, Је ру са лим ци ма, Со лу ња ни ма, Смир ња ни ма. 

И ли те ра ту ра нам је увек по сле рат на, јер не мо же мо са мо раш чи сти ти по сле рат но 
од ба че но оруж је; за о ста ле, ту и та мо, екс пло ди ра ју ми не или гра на те и де ца оста ју без 
пр сти ју, ру ку и очи ју, и та ман по ми сли те да су не ста ли кља сти, да су умр ли ста ри рат ни
ци из про шлих ра то ва, до ла зе си но ви, још бор бе ни ји, још ви ше прич љи ви, а про из во де 
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се и но ва оруж ја ко ја ства ра ју но ве ин ва ли де, и та оруж ја на зи ва ју се ка сет ним бом ба ма, 
ра ке та ма и атом ским бом ба ма. 

Од у век јед ни сла ве по бе де, у да ни ма ко је про гла ша ва ју ва жним јер су у тим да ни ма 
по бе ђи ва ли, па вре ди уз пом пе, сал ве, авиоми тин зи ма, па ра да ма, ука за ти на прег ну ћа 
и на по ре, а дру ги те исте да не сла ве као по ра зе по ку ша ва ју ћи да сво ју не моћ оправ
да ју из да јом; осло ба ђа ње, ру ше ње и по ди за ње гра до ва. 

Ко ће се ба ви ти бо го ви ма не ста лих? 
Ипак, ра то ви су се скра си ли у исто ри ји, рат ни ци су не ста ли, оста вља ју ћи по ко ји 

спо ме ник у спо мен. Уну ци, то сам ваљ да ја, ми сле на филм; ваљ да је филм ска тра ка 
нај ва жни ји про из вод два де се тог ве ка, ко ја мо ра да се са чу ва за на ше по том ке, јер има 
ли бо љег све до чан ства од оног ко је је за бе ле жи ла ка ме ра, већ и са да пр ви филм ски 
сним ци де лу ју ар ха ич но, и ви ди мо ко ли ко бр зо за ста ре ва ју; про шао је тај век, пр ви 
век фил ма, без даљег ми с не стр пље њем оче ку је мо ту го ди ну про сла ве ве ка фил ма, 
да кле, вре ме све ча но сти! Ваљ да ће ва се ље на, по сле то ли ких про сла ва по бе да и по ра
за, за же ле ти да про сла ви пр ви век фил ма? 

Ула зи мо уско ро у го ди ну про сла ве сто го ди шњи це фил ма ка да ће рад ни ци по но во 
из ла зи ти из фа бри ке, La Sor tie des usi nes Lu miè re! и ка да ће та го ди на би ти про сла вље
на ши ром све та, мно гим књи га ма ре жи се ра, глу ма ца, филм ских кри ти ча ра, фил мо
ви ма; нас тро ји ца, Иван Пал мо тић, Ми лан Ти мо ти је вић и ја же ли мо да про сла ви мо 
сто го ди шњи цу на свој на чин та ко што ће сва ко од нас сни мити филм, чак и не пи та
мо да ли зна мо ка ко се сни ма ју ка дро ви јер ми сли мо да је са мо љу бав до вољ на да 
бисмо на пра ви ли филм. 

Ка да је на пра вљен пр ви филм ски за пис ко ји ће ве ко ви ма опи си ва ти ка ко је филм 
на уч ни изум, от кри ће тех ни ке, на чин да се пре не се и са чу ва ствар ност, La Sor tie des 
usi nes Lu miè re, пи сац ни је био ро ђен али са да ка да се бли жи крај пр во га ве ка фил ма 
он хо ће да има за пис о Но вом Бр ду, Ду бров ни ку, Ис тан бу лу, Смир ни и Алек сан дри ји, 
о зна чај ним би бли о те ка ма пред чи јим фон дом за ста је дах, за то је мо жда ин ког ни то 
оти шао да ви ди Асир ба ни па ло ве та бли це, да се ди ви на ро ди ма ко ји иш че за ва ју под 
при ти ском но вих ре ли ги ја, на по кон, је два да су са чу ва на њи хо ва име на у пи сме ни ма 
ко је су са ми ства ра ли. 

По сто ји филм о Но вом Бр ду ко ји је не ка да ура ђен, мо жда на са мом по чет ку два де
се тог ве ка ка да су на Бал ка ну ра ђе на пр ва филм ска сни ма ња, мо жда, ка да се од гле да, 
мо же да се по твр ди вре ме ње го вог на ста ја ња, и да се по но во ви ди Но во Бр до – зи ди не, 
пла ни не, руд ник – ваљ да ма ње по ру ше но не го да нас, ка да се тра же чак и те ме љи не
ста лих гра ђе ви на; цр ка ва, ка сни је џа ми ја, па по но во цр ка ва. Не зна мо да ли је филм 
на пра вљен по во дом не ке слав не по бе де, по во дом го ди шњи це осло бо ђе ња, на рав но да 
та да ту ри зам ни је био ва жан, је ди но што са да те сним ке мо гу да ко ри сте ту ри стич ке 
аген ци је, али ле по је ука за ти на по сто ја ње не ког ма те ри ја ла ко јим ће се по но си ти по
том ци, ко ји ће сво ја та ти ки не ма то гра фи је, та ко ђе и на ро ди спрем ни увек да се ту ку 
и сво јим на зи ва ју му зи ку, филм, цр кве, зи ди не нипо да шта ва ју ћи ту ђе гра ђе ви не. У 
исто вре ме ка ме ра ће при хва ти ти не ку ствар ност, чи ни ће део фил ма, не ко бр до, не бо 
не чи је, шу ме из ко јих из би ја та ма, по лу ра зру ше не згра де ко је ука зу ју на не ка да шњи 
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жи вот ко ји мо же мо спо ми ња ти са мо у при чи. Ме ђу тим, пи сац ве ру је да ће би ти не
ва жно што је ра за ра ње зи ди на исто риј ска ствар ност – не ста ја ње гра да је сплет окол
но сти, по ја ва бо ле сти, или не ста ја ње ру де – за ње га ће нај ва жније би ти по сто ја ње 
фил ма и тек по ко ји траг о ње го вом прет ку, за ко га тек одско ра знам, и ко ји је књи гу 
на ко жи пи са ну по кло нио Тур ци ма. 

Ја, То ма Ми тић Ца ке, на ла зим се у Бе чу, та ко што су ми, по сле ни за пе ри пе ти ја, 
Аустри јан ци да ли ви зу, и што сам, пу ту ју ћи во зом, пру гом ко ја пре се ца Ју го сла ви ју, 
осва нуо у том гра ду, ми сле ћи на ту бер ку ло зу, ко ју смо за бо ра ви ли и за ме ни ли дру гим 
бо ле сти ма, а ко ја је по ко па ла Бран ка Ра ди че ви ћа, Јир жија Вол ке ра, Ду ша на Ва си ље ва 
и мно ге дру ге. Ако су ми Нем ци ус кра ти ли го сто прим ство, из ба цу ју ћи ме из Хи тле ро
ве пив ни це, и др же ћи ме у за тво ру за то што ни сам раз у мео ка ко би тре ба ло да се по на
шам пре ма Мин хен ка ма, а да оне при хва те мо је удва ра ње, и да ни сам до шао у Мин хен 
да бих си ло вао не ку Еву, већ за то што во лим не мач ко сли кар ство, де ге не ри са ни свет 
Нол деа, не на цр та не аква ре ле, Аустри јан ци су би ли ко рект ни ји, са у че ство ва ли су у мом 
по ра зу, и ја сам сâм хтео да се при дру жим Рудолфу Шварцкоглеру, јер је ка стра ци ја 
је дан вид ани ма ци је, и са да би Гинтера Бруса мо гао угле да ти са мо у беч ким га ле ри ја ма.

Због ка ме ра ко је су сни ми ле то ли ко ме ста мо жда и не ма гра да ко ји бих же лео да 
по се тим, да про ђем ње го вим ули ца ма уз дуж и по пре ко, ка ко га је ди но мо гу са гле да ти 
у пра вом све тлу, по пут сред њо ве ков ног осва ја ча, а ону беч ку ат мос фе ру ко ју сам упам
тио чи та ју ћи књи ге о Бе чу, и онај беч ки direct art, са да, на рав но, не мо гу да осе тим, 
ни ти сам за же ле ло да се иден ти фи ку јем са би ло ко јим вре ме ном из исто ри је Бе ча, као 
што сам се играо у Мин хе ну или ру гао де сни чар ској омла ди ни уз ви ку ју ћи бе сми сле
не па ро ле. По сто ји и онај Беч ко ји ства ра ју га стар бај те ри, који ни ка да ни сам же лео да 
упо знам, али, ево, он ми се са да сам ну ди, и би ћу при ну ђен да га ви дим из по зи ци је 
сво јих зе мља ка. Беч је та кар та ко ју др жим у ру ци, са њи во гле да ју ћи у њу, пла ше ћи се 
да ми не скли зне пре ко пр сти ју и рас про стре се пре кри ва ју ћи ули це чи ја име на мо гу 
да про чи там Ma ri a hil fer stras se, Kärtnerstrasse. Не! Не оби ла зим Беч, већ се кре ћем по 
кар ти, за мо рен, ву ку ћи но ге, же ле ћи да ули це са стру жем сво јим ци пе ла ма. Ни шта се 
у Бе чу не мо же за вр ши ти ако ни је мр тво; гро бо ви на шег је зи ка рас про стр ти су или 
оста ли у ка ме ну од Ис тан бу ла, Би зер те, Со лу на, до ових Ал па; оста ју две ули це на 
чи јем углу по се ћу јем ре сто ран свог зе мља ка ко ји је до шао у Аустри ју још као де чак, 
са уз диг ну тим чу пер ком ко се као код ка квог ум ног раз ма жен ка, и ту од ли ку сво је 
ко се мо рао је да из гу би, јер је од ла зио у ино стран ство, у Ви је ну, и из ње ће се вра ти ти 
бо гат, за то се и за но сио да ће у Бе чу за ра ди ти па ре, те да у род ном кра ју отво ри ре сто
ран европ ског ти па; род ни крај му је био све то ме сто уда ље них бре жу ља ка, под обла
ци ма. И, ето, ка да је сте као до вољ но нов ца по ку шао је да се вра ти у Ср би ју, али чо ве ку 
ко ји је од ра стао у Аустри ји би ло је не ве ро ват но да по сто је то ли ке пре пре ке за до би ја
ње јед не до зво ле, за то му се учи ни ло да се кре ће ла ви рин том, да је Ср би ја зе мља ко ја 
се са сто ји од шал те ра, па пи ра и без о бра зних др жав них слу жбе ни ка; ни је по зна вао би
ро кра ти ју сво је зе мље. Уско ро у Ср би ји ни је мо гао да по диг не ни но вац ко ји је др жао 
у бан ци, пла чу ћи за че за ма, ко је ви ше ни је мо гао да упо тре бља ва, и из го ва ра ју ћи име на 
ко ња ко јим се по но сио ње гов де да, као и име на њи ва ко је је оста вио ро ђа ци ма да их 
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об ра ђу ју да се не би за пар ло жи ле, као и дво ри ште, ку ћу и бу нар ко ји је дав но ис ко пао 
пра дед, већ је пре се лио у се ћа ње; од лу чио је да се ви ше ни ка да не вра ти у Ср би ју. За
тим је у Бе чу отво рио ре сто ран ко ји је на ме ра вао да из гра ди у Ср би ји, и ка квих у Бе чу 
има на сто ти не, у ко ме ми ри ше ра ки ја – ми рис ко ји као да сам до нео из Ср би је. И, ето, 
се дим у том ре сто ра ну са чи стим чар ша ви ма, ти хим го сти ма, и слу шам глас зе мља ко ве 
ћер ке, све до пет ка ка да ће се по ја ви ти на ши љу ди, ме ња ју ћи ат мос фе ру, над ви ку ју ћи 
се, слу ша ју ћи му зи ку, сме ју ћи се и то ну ћи у сев дах; звао сам га Гер ло вић. 

У ка фа ни се дим са ње го вом ћер ком; увек ка да не ко од нас дво је мах не ру ком ко
но бар до ла зи и упи та нас шта же ли мо сто је ћи мир но пред на ма док му не ка же мо да 
ни шта не же ли мо, и да му се са мо учи ни ло да смо ма ха ли ру ком, на шта се он за хва
ли, по кло ни, и оде код дру ге му ште ри је. 

„Зе мља ки њо мо ја, ни сам знао да ћу у Бе чу би ти та ко ва жна лич ност“, ка жем. 
Де вој ка кли ма гла вом, и ја у ње ном по кре ту, на ње ном ли цу от кри вам не стр пљи

вост, за тим че кам да она уста не, до ђе до шал те ра, ка да рад ни ца на шал те ру бе сно 
за лу пи вра тан ца, и по сле од је ка удар ца оста је мук. Де вој ка се на сме је, од ма ху ју ћи 
ру ком ка же ми по мир љи во: 

„То та ко иде ка да ти је мај ка шеф ку хи ње.“ 
Зе мља ки ња је сту дент ки ња не мач ког, што ја си гур но ни сам раз у мео; де ца на ших 

љу ди сту ди ра ју чак и не мач ки, и то ли ко је мно го до га ђа ја у све ту за ко је се тек на ђе 
по ко ји по кри вач ко ји се мо же на зва ти књи жев ност, исто ри ја, со ци о ло ги ја, да тек по
не што пре кри ју и скло не од за бо ра ва, а тек зе мља ки ња ће опи си ва ти овај свет не мач
ким је зи ком. Ка да се ја ви, че тврт ком, обра ћа ми се на не мач ком, го во ре ћи ка ко сам 
од ра стао окру жен уби ца ма, и да бих мо гао да пи шем њи хо ве би о гра фи је, ако још увек 
мо гу да про на ђем ме ста у ли те ра ту ри, да ме шам име на хе ро ја са име ни ма уби ца. Знам 
да јој је не мач ки ма тер њи је зик, што ми она на мер но на гла ша ва, по на вља ју ћи да је 
би ла де те, али зна ода кле по чи ње про шлост, ода тле по чи ње се ћа ње; оно пре се ћа ња је 
из ми шље но, без да љег, мај чин је зик јој је остао не где за бо ра вљен. Да нас је че твр так 
ка да по ма жем ње ном оцу ра де ћи ка фан ске по сло ве, и од оно га да на ка да сам сти гао, 
и ка да смо се сре ли, до да на ка да ћу и ја ре ћи ону фа мо зну ре че ни цу да ћу не ста ти, 
по че ло је да про ла зи оно дру го вре ме ко је ћу на зи ва ти беч ким, и ко је ме рим ње ним 
ја вља њем, ка да хо ће да се игра са мном и је зи ком, на го не ћи ме да се и ја играм са њом, 
ша љу ћи јој по ру ке на ко је ни је же ле ла да ми од го ва ра. Ипак ме је ско ро пи та ла: 

„Да ли је по треб но да се вен ча мо?“ 
Знам да је брак по ме ну ла из са жа ље ња јер бих вен ча њем до био стал ну бо ра ви шну 

ви зу ко ја би ми омо гу ћи ла да у Бе чу за ра дим ка кав за твор, а ова ко ме по сле три ме се
ца по но во че ка Ср би ја, као бу ђе ње из те шког сна у ко ме чу јем при че же на ко је хо ће да 
ме об ма ну, да би ме ухва тио сан, те тра же да гле дам у не бо, да усме рим по глед у зве зде 
по што је не бо ве дро, али увек сам, ка да би ми до са дио про стор ко јим се кре ћем од 
ра ног ју тра, окру же ње озна ча вао као са да шњост – по зна то, и за то бих зах те вао да 
гле дам у ва си о ну; уда ље но, не до ку чи во, што сам мо гао сма тра ти про шлош ћу или 
бу дућ но шћу. 

„Мо жда та ко по чи ње љу бав?“, ша ли ла се зе мља ки ња. 
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Њен отац је че ти ри го ди не ста ри ји од ме не; ни го во ра да бих мо гао на слу ти ти зна
чај ћер ки не опа ске, чак ни по ли ци ма по зна ни ка ко ји би већ при гу ше ним гла сом раз го
ва ра ли за мо ре ни не ве ро ват ним ве сти ма, сма тра ју ћи да су та кве при че не ка но ва за
ве ра ње го ве раз ма же не кће ри. Али, већ следе ћег да на, док сам то ком по по дне ва се део 
у ка фа ни, ка да се спу шта ло ве че и ка да би се рад ни ци ши ром Евро пе вра ћа ли из 
фа бри ка, и ка да сам чуо шкри пу би ци кла, ви ку рад ни ка у свом за ви ча ју, де вој ка се 
по сле руч ка, по ја вљу ју ћи се из не на да, са кри иза мо јих ле ђа. За тим уђо ше два му шкар
ца ко ји су ми ли чи ли на при мер из исто ри је, ко ји се по вре ме но по ја вљу ју у ко жним 
јак на ма, до ла зе ћи за јед но са се вер цем, по го то ву ако су ме слич ни већ са слу ша ва ли 
због не стан ка пи сца, не схва та ју ћи ко ли ко ми је пи сац зна чио, и да сам ја нај ма ње имао 
раз ло га да би ло шта учи ним да би пи сац не стао, већ су ме мал тре ти ра ли и сма трали 
да су ми да ни од бро ја ни, ко ри сте ћи ис ку ства по ли ца ја ца то ком исто ри је. Ако сам знао 
ко ме се су прот ста вљам, луди или ла кр ди јашу ни сам био убе ђен да је пи сац по зна вао 
сво је не при ја те ље. Са зеб њом сам гле дао њи хо ва ли ца, сма тра ју ћи да се и да нас не ко 
мо же ба ви ти тр го ви ном умет ни на, као што се де ша ва ло да су ру ко пи се и ико не про
да ва ли ов де, у Бе чу, и да се са да на ла зе у европ ским би б лио те ка ма. Пред ме ти трго ви не 
од у век су били не ве ро ват ни. За што не би би ло мо гу ће да се и књи га на ко жи пи са на 
до ста ви тр гов ци ма у Беч. Ова дво ји ца за ко је ни сам оче ки вао да из гу бе при себ ност 
тра жи ли су де вој ку, и тра же ћи је, по гле ди ма исе ко ше про сто ри ју. По гле дав ши на дру
гу стра ну, ви де ли су с оне стра не ка фан ских про зо ра по ли циј ски ауто ко ји је за стао. 
Чи ни ло ми се да су по ли цај ци у бе лим ру ка ви ца ма, али ова дво ји ца, у жур би, де вој ку 
ни су ви де ли, и за то одо ше ми сле ћи да де вој ка ни је у по лу пра зној ка фа ни. Де вој ка је 
се ла за мој сто, та да и ви дех да је овај су коб њен нај ви ши до мет са дру штвом у Бе чу. 
Ви ше ни смо мо гли раз го ва ра ти о је зи ку – при ро да, кул ту ра, је зик – за то се на сме ши ла, 
и ја прет по ста вих, чим је по че ла да го во ри, да ће за пла ка ти; за гр лих је, пру жих јој сок, 
на шта се она опет на сме ја. 

So le i se sind die drünen Wälder 
Un srer He i mat 
„Ка да го во риш о про шло сти, го во ри у пре зен ту. Ка да го во риш о кул ту ри, го во ри 

о ста њу“, ре кла је. 
У вре ме ну сам ... ако је оно ва жно за при чу, ипак, по сто је не ка кве вре мен ске гра ни

це, ко је ћу озна ча ва ти го ди на ма и де це ни ја ма, исто ри јом, али ка да по ку шам да ње не 
кодове не у тра ли шем до ла зи до то га да они, у јед ном си сте му зна че ња, сто је из ван 
исто ри је; за пра во је су над и сто ри је, по го то ву што се про ла же ње вре ме на ап со лут но 
де ша ва по пут ва ни сто риј ских кодова, а исто риј ски кодови, да би са ми би ли та кви, 
ко нач но по се ду ју, или но се у се би, не што од ми та, бар у на шем по и ма њу исто ри је; 
ка да их осло бо ди мо зна че ња по ста ју сте ре о ти пи. Да ти ра ти на пи са но, или ан ти да ти ра
ти, ни шта ни је но во у исто ри ји јер су и са ми хри шћа ни ан ти да ти ра ли сво ју ре ли ги ју; 
по сле Ми лан ског едик та по че ли су да је уте ме љу ју у ствар но сти, по ди жу ћи хра мо ве 
хри шћан ским све ци ма као и бо го ро ди ци у Је ру са ли му, Егип ту, Ма лој Ази ји, Пе ло по не зу.

Ми ла не Ти мо ти је ви ћу, у вре ме сту ди ра ња ни смо по зна ва ли Ива на Пал мо ти ћа, 
ни смо ни слу ти ли да ће нам би ти та ко ва жан су срет с њим, по себ но што тај ну ко ју 
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је но сио ни је ода вао ни оцу, али чим су по че ли да га про го не, по бе гао је у Бе о град, и да би 
оправ дао се бе (сво је бек ство), по чео је да пи ше; пи са ње и ри меј ко ва је не ка кво оправ да
ње, ме ђу тим, де ло ве сво је књи ге ни је се усу ђи вао да об ја ви, ваљ да за то што је сма трао 
да има још вре ме на, ако по жи ви, јер би ло је очи глед но да се пла шио смр ти, а ни је ни 
слу тио да ће ње го вим не стан ком не ста ти и наш свет. Ка да сам пи сца пр ви пут срео, 
хтео сам да га кид на пу јем и на те рам га да ви ди наш филм. Али ни сам ни слу тио да је 
и пи сац за љу бље ник у филм, и да је имао исту иде ју као ми... да цео свој жи вот, сво ја 
ис тра жи ва ња, про пра ти фил мом, и да за сто го ди шњи цу од пр вог сним ка сни ми филм. 
Да ли су не ка да шњи пи са ри ве ро ва ли у ве ро до стој ност на пи са ног или су при ка зи ва ли 
об је ктив но ста ње исто ри је? Зар ти тек сто ви ни су до вољ ни са ми по се би, већ су нам 
по треб ни и ту ма чи? У свим тек сто ви ма мо жда је те шко пре по зна ти ли ри зам, још 
те же је из дво ји ти при чу и пе сму, и сма тра ти да се ни ка ко не мо гу за о кру жи ти у ро ман. 

Ни ка да се не би зна ло ка ко су жи ве ли љу ди да ни је би ло пи са ца. Под пи сци ма су се 
под ра зу ме ва ли исто ри ча ри, хро ни ча ри, па и пи сци у да на шњем сми слу ре чи. Пи са но 
је траг жи во та. Ето, пи сци мо гу да оста ве не што за сво је по том ство. Је ди но ја ни сам 
знао да пи сац по се ду је вред ну књи гу ко ја га је од ве ла у смрт; не ми слиш са да да ње ни 
тра го ви во де у Беч. Би ло би су ма ну то да Књи гу на ко жи пи са ну тра жим ме ђу га стар
бај те ри ма; је ди но ако не сле дим ло ги ку жан ра. Или да по прет по став ци бу дем све мо
гућ, упо зо рим чи та о ца да се не ра ди о жан ров ском ро ма ну, ка да је по треб но оче ки ва ти 
за плет, и да са сво је по зи ци је да јем се би за пра во да мо гу зна ти пи шче ву би о гра фи ју, 
да пре у зи мам ле ги тим ност ста рог на ра то ра, по ме рам гра ни цу, да из дру ге пер спек
ти ве по сма трам или са мо ме ко си му ли рам кри ми на ли стич ки жа нр; тај но ви на ра тор 
по чи ње сво ју при чу о пи сцу... 

По ћи ћу из ули це, низ со как ко ји во ди ка Пе тру Осло бо ди о цу. Ко ра ча ли су љу ди, 
на шом ули цом, не ми као ко њи ко ји су већ јед ном ву кли ову зе мљу, ко ји ће је по но во из
ву ћи из јед но ве ков не за о ста ло сти. 

Са да ћеш, Ми ла не Ти мо ти је ви ћу, из фан та стич ног све та – са да шњо сти – мо ћи да 
при чаш о оном, дру гом све ту, мим етич ком – про шло сти. Мо же мо да опи су је мо не ка
да шњи жи вот. Фан та сти ка? 

Фан та сти ка ни је оно што ти се при чи ња ва, ни ти оно у шта ве ру јеш. Већ оно што 
ис фан та зи раш. Ка да из ми шље но по ста не део жи во та, оно је та да сва ко днев но. Ствар
но по сто је и ве шти це и при ви ђе ња. Дре кав ци, ома је, ру сал ке, ви ли но ко ло, та ко ђе по сто
је ствар но. У при чи о њи ма не ма ни чег из ми шље ног. Ко ће слу шати из ми шље ну при чу? 
Оно што пре ла зи за ко не при род ног и нат при род ног ни је фан та сти ка; пр во је ре а ли зам, 
а дру го је ве ро ва ње; у про зи су оба ми ме тич ка. 

Не што што је би ла пот пу на ствар ност; жи вље на ствар ност пре ста је да бу де 
ствар ност. Ето, по сто ји на уч ник ко ји до ка же да су ве шти це из ми шље не, и ли те ра
ту ра о њи ма по ста не фик ци ја. Е, не ће мо та ко. Фан та сти ка је са мо ако по сто ји свест 
на ра то ра о њој. Оста ла ли те ра ту ра је ре а ли зам. У сред њем ве ку ма ло је то га мо гло 
би ти фан та сти ка. Чу де са су мо гу ћа и данда нас. 

Па от ка да по сто ји фан та сти ка? 
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Али ово ни је на ша при ча. По сто је мно ге при че ко је при ча мо јед ни дру ги ма или ко је 
чи та мо. У Бе чу раз гле дам свој ру ко пис ко ји се са мо на до ве зу је, да не ка жем до пу ња ва, 
пи шче ве тек сто ве, за вр ша ва пи шче ве при че! По ку ша вам да се се тим те бе, свог при
ја те ља – при па дао си не ком дру гом вре ме ну ко је ов де, у Бе чу, од је ку је зву ко ви ма ра ба
џи ја, аутопре во знич ких мо то ра, и да ће тек не ки наш по то мак, на кра ју епо хе, ка да 
се за га зи у XXI век, об ја ви ти тај ма те ри јал на зи ва ју ћи га про зом. 

Са да сам већ ду бо ко за га зио у че твр ту де це ни ју, за то и мо гу да се раз ма ху јем вре
ме ном, да се ба вим мон та жом, без да љег туђ текст у мо јој књи зи че сто чи там као 
свој; по треб но је мај стор ство чи та о ца да при ме ти да се ра ди о ви ше раз ли чи тих 
тек сто ва. 

Ни смо гле да ли аме рич ке фил мо ве иако је по пу ли зам био вре дан ди вље ња, иако се 
мно го ула га ло у по тро шњу; чим би смо чу ли да не ко де ло при вла чи па жњу ни смо хте ли 
да стиг не до нас, али смо за то тра га ли за вр хун ским оства ре њи ма ко ја су ишла ван 
ме ди ја и ре кла ма. 

Ја сам чи тао не мач ке при че спре ман да бра ним Лен ца, Бе ла, ти си хва лио аме рич
ку ми ме ти ку го во ре ћи да ако су не што аутен тич но ство ри ли Аме ри кан ци, то је 
крат ка при ча, ако си ти то уоп ште мо гао зна ти. 

Осам де се тих сам во лео фил мо ве Хер цо га, Фас бин де ра, Вен дер са, об и гра ва ју ћи 
дво ра не, где бих мо гао да их ви дим на спе ци јал ним про јек ци ја ма, ти си во лео фил
мо ве Фор ма на, Тар ков ског, ка сни је Гри на ве ја за ко јим смо жу де ли, као за не чим што 
нам се ни је мо гло пру жи ти. Не знам да ли те још др жи она иде ја да сни ми мо филм пре 
не го што уђе мо у но ви век фил ма, да ли си са чу вао тра ке оног ма те ри ја ла са кра ја ве
ка, али ја и да ље не од у ста јем, схва та ју ћи, у Бе чу, ко ли ко нам је био по тре бан пи сац 
ко га је суд би на доне ла у наш род ни крај, да бисмо мо гли да оства ри мо наш сан, да бих 
ја као ју нак до пу нио ро ман. 

Као вој ник, сре дом по се ћу јем јед ног да љег ро ђа ка, што ми омо гу ћа ва је дан ка пе тан 
за љу бљен у цр та ње ко је је не ка да хтео да учи, али су га дру га чи је окол но сти у ње го вом 
жи во ту на те ра ле да се по све ти вој ном по зи ву. Бри жно оде вен и за че шљан, упу ћу јем 
се ка згра ди ро ђа ка, пе њем се сте пе ни штем и ка да по зво ним увек по же лим да се окре
нем и одем, јер знам да сам на мер но до шао у не вре ме, по што ро ђак пред ве че мо ра да 
оде на по сао. По ка же ми ру ком сво ју би бли о те ку. Не ду го по се ди са мном, по слу жи ме 
ка фом, ка же да ће ње го ва же на до ћи предве че, још се ше та по ста ну, тра жи ства ри, 
при пре ма се, учи ни ми се да не ког оче ку је, али на кра ју увек ка же: 

„Ти опет сре дом?“ Оста ви ми кључ. Ка же: „Те ле фо ни рај сло бод но сво ји ма!“ 
За што бих те ле фо ни рао сво ји ма ка да ја сно ви дим сли ку мај чи не со бе, знам ат мос фе

ру у њој ко ја ми је то ли ко сме та ла, да сам се у вој сци бар ма ло од мо рио од се стри ног 
гла са ко ја је стал но по на вља ла – дру га ри ца ма, ро ђа ци ма, ко ле га ма – за што је ма ло 
за ста ла са уче њем, по што је би ла ма ги странт са те мом из са мо у пра вља ња, ето, уда ла 
се, за си ти ла се уче ња, то ли ке го ди не над књи гом, по све ти ће се по ро ди ци, уз га ја ће 
де те ко је је на пу ту, са мо у пра вља ње ће ма ло са че ка ти, а зет, ко ји ће уско ро по ста ти 
ре до ван про фе сор, јер то за слу жу је, ду го је већ пре тре сао да је са мо у пра вља ње бу квал но 
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иза шло из марк си зма, пре ко сво јих ве за упо сли ће и се стру; на по кон, пре у зи ма од го
вор ност, јер по ста је гла ва по ро ди це; по што смо нас дво је без оца, а још ни смо по ста ли 
сво ји љу ди, зет ће се по ста ра ти да и ме не из ве де на пут (не са мо по ро ди це ко ју ства ра, 
већ и оне ко ју до би ја), по чи ње да пи зди на се стри но прав да ње те ле фо ном, по го то ву 
што га оме та док гле да те ле ви зиј ску еми си ју, на ро чи то што је умо ран, и бар са да, док 
је код та ште, же ли да бу де ми ран и ви ди не ки филм. 

Ро ђак, по што за јед но по пи је мо ка фу, оста вља ју ћи шо ље на сто лу, по ну ди ме руч ком, 
го во ре ћи да мо гу сам да се по слу жим, још јед ном ба ца ју ћи по глед на огле да ло, где за 
тре ну так гле да се бе... од ла зи... чу јем од јек ње го вих ко ра ка док си ла зи сте пе ни штем. 
Уме сто да из ро ђа ко ве би бли о те ке узмем књи ге, од мах зврц нем те ле фо ном де вој ку 
ко ја је при пре мље на, и зна да се ја вљам сре дом, има ју ћи оби чај да она ни шем раз го ва
ра ју ћи те ле фо ном са њом; мо ја де вој ка та мо, не где да ле ко, ма стур би ра из ва ље на у свом 
кре ве ту, а ја је мо лим да ми опи су је шта ра ди, да ми го во ри о свом те лу, да ми шап ће 
не жне ре чи; док ја убр за но дах ћем она по чи ње да пла че, и ско ро да се увек ње но ма
стур би ра ње за вр ша ва су за ма.28

И тај сан, Ми ла не, био је нео че ки ван; 
са њао си јед ну де вој ку ко ју смо на шли на аутопу ту. 
По бе гла је од ку ће, и ни по ко ју це ну ни је хте ла да се вра ти. 
Ја ко ји сам хтео да је имам,

28 Со ци о па те – ма лиг но де струк тив ни, от пор ни на пси хо те ра пи ју и све ме ре ре со ци ја ли
за ци је, да кле, ре ци ди ви сти, чи не три до пет од сто гра ђа на у сва кој по пу ла ци ји. За њих, за
твор ске ка зне, без об зи ра на тра ја ње, ни су ни по у ка ни ти пре пре ка за но ве зло чи не. Нај че шћи 
од го вор по чи ни ла ца бру тал них зло чи на, по из ри ца њу смрт не ка зне је „ни сам крив“. 

Ни је ма ло оних ко ји су на кон ви ше го ди шње ро би је на ста ви ли да чи не зло чи не ко ји су их, 
прет ход но и до ве ли иза ре ше та ка. Со ци о па те су ура чун љи ве, спо соб не да схва те те жи ну соп
стве ног зло чи на, али не и да уче из ис ку ства ни ти да су зби ју ан ти со ци јал не мо ти ве. По пу стљи
вост дру штва их охра бру је, под сти че на без об зир но по на ша ње. 

У чи ну ка жња ва ња ола ко се ба ра та тер ми ни ма за слу же на или пак аде кват на ка зна. Рет ко 
се, ме ђу тим, по ста вља пи та ње мо гу ће гре шке, суд ске за блу де ко је је, по том, не мо гу ће ис пра ви ти. 
Екс пер ти за је про це на си ту а ци је у ко јој увек по не што не до ста је. Про фе си о нал на та шти на и 
нар ци зам че сто на во де екс пер те на си му ли ра ње си гур них за кљу ча ка, па и ка да су нај си гур ни ји 
у ис прав ност сво је про це не, на пу ту су да нај ви ше по гре ше. Пра вич на пре су да под ра зу ме ва 
не са мо по зна ва ње чи ње ни ца, већ и од го не та ње ду ше. 

Ка зна је пре ва ра у ко јој се фраг мен ти ма при кри ва це ли на агре сив не ре ал но сти ко ја за бра
на ма фру стри ра по је дин ца. 

Ге не ти ча ри су утвр ди ли да се код по ре ме ћа ја лич но сти чак три де сет пу та че шће ја вља пре
ко број ни Y хро мо зом, ко ји је ор ган ски основ де струк тив но сти. По сто ја ње тог хро мо зо ма је 
утвр ђе но код му шка ра ца, чи ме се об ја шња ва чи ње ни ца да же не ни су по сво јој би о ло шкој 
кон сти ту ци ји скло не на сил нич ком по на ша њу. Оне нај че шће по ди жу ру ку на му шкар ца у са
мо од бра ни, што је ре ак ци ја на ви ше го ди шњу фи зич ку тор ту ру; ре ђе је то че до мор ство, а у 
по след ње вре ме же не кр ше за кон под ути ца јем дро ге. Из у зет но рет ко же не уби ја ју из аутен
тич но де струк тив них мо ти ва.
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 или сам хтео да је из најм љу јем дру ги ма, 
обез бе дио сам јој сме штај. 
И ти си је са њао по сле то ли ко го ди на. 
Она се ди са то бом у ка фа ни. 
Раз го ва раш са њом као са сво јом де вој ком. 
Ви ше пу та си је та ко и пред ста вљао не по зна тим љу ди ма. 
Би ла је мла да и љуп ка. 
Ка да је по ста ла на ло жни ца још ни је би ла пу но лет на. 
Ка да је пи сац не стао ре као си да ћеш је ти опи са ти 
Го во ри ла ти је: „До бар ми је овај по че так!“ 
Ми сли ла је на по че так свог но вог жи во та, 
што си ти на звао за о кре том, 
увек њу узи ма ју ћи као при мер за сва ки но ви по че так, 
ко ји си ве зи вао за ли те ра ту ру, 
или уоп ште за умет ност, 
те си јој го во рио да је она ла буд, 
да је Ђо то ва Ма до на, 
Пи ка со ва ку па чи ца. 
И са њао си је у не ком жу том ман ти лу, 
док ше та са то бом. 
И он да те од јед ном, не ви ше збу ње ног, хва та за ру ку, 
по вла че ћи ти ру кав из над лак та, 
да би ти љу би ла не жну стра ну по длак ти це, 
као што је то већ јед ном учи ни ла, 
ка да си је по се тио, 
са оп штив ши јој да би мо гла да бу де за по сле на у не кој фир ми, 
по што је по ста ла пу но лет на. 
Али ни си знао да ли те је љу би ла из за хвал но сти 
или из љу ба ви пре ма те би. 
Био си уве рен да су ње не осо би не мно го бо ље од на ших 
али је би ла при мо ра на да жи ви са на ма. 
На здра вља ли сте ис пи ја ју ћи ра ки ју, 
и ти си убр зо по стао сен ти мен та лан и са жа љив, 
док је тво ја ру ка кли зи ла пре ма ње ној дој ци, ре кла је: 
„Је ди но чи ме мо гу да ти за хва лим ура ди ћу дру гом при ли ком.“ 
Би ла је око пет го ди на мла ђа од те бе, 
али се од лу чи ла да иза ђе из де тињ ства, и да се од мах на ђе на аутопу ту 
као да сто пи ра ње зна чи шет њу не по зе мљи, 
из ме ста у ме сто, 
већ шет њу ту ђих ру ку, 
ту ђих из лу че ви на, 
ту ђих бо ле сти, 
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по ње ном те лу. 
„Про ла же ње вре ме на ипак се сво ди на пу то ва ње по те лу, 
да ли је то ов де, 
у со би, 
или та мо у не ком дру гом гра ду.“ 

Да нас не мо гу да се се тим да ли су по че ле вој не обу ке ка да сам срео пи сца, или су 
оне са мо на го ве сти ле ње гов не ста нак, али по сто ји и вре ме у два де се том ве ку ка да је ди
ни ца вој не по ште 1055, вр ши мо били за ци ју као и сва ке го ди не, и ка да се у зо ру ре зер
ви сти кре ћу ка бр ди ма, у из ма гли ци, оста вља ју ћи сво је ауто мо би ле у под нож ју бр да 
или у гра ду; при пад ни ци те је ди ни це, ар ти ље ри је и пе ша ди је, од ла зе на збор но ме сто 
зна ју ћи да је то елит на једи ни ца ко ја на ста вља тра ди ци ју Озрен ског или Ја стре бач ког 
пар ти зан ског од ре да ко ји су слав но на стра да ли у бор би и ре во лу ци ји, а ка сни је су 
ушли у са став Дру ге срп ске про ле тер ске бри га де, о чи јем слав ном пу ту ре зер ви сти 
мо гу да се ин фор ми шу у књи зи Дру га срп ска про ле тер ска бри га да ко ја се на ла зи у гар
ни зон ској би бли о те ци, и но во до шли ре зер ви сти мо ра ју да бу ду по но сни на стра да ле 
дру го ве ко ји ни су жа ли ли сво је жи во те да бисмо ми да нас има ли усло ве за жи вот и 
рад. Ја ка жем да је ова је ди ни ца мо гла да на ста ви тра ди ци ју ко сов ских ју на ка, јер бар 
по ло ви на ових рат ни ка су по том ци стра дал ни ка из тог вре ме на, уне ко ли ко су чак 
Ла за ре ви вој ни ци про шли овим бр ди ма ка да су се упу ти ли на пут без по вра та ка, пре
ла зе ћи ре ку на га зо ви ма и на ске ли ко ја и да нас на истом ме сту са о бра ћа, ве ро ват но 
по сле то ли ко ве ко ва ви ше пу та об на вља на. Пу ков ник скре ће па жњу ме ни, шмо кља ну 
јед ном, да не при чам пра зну при чу, не мо гав ши да на слу ти зна чај исто риј ског ча са 
(што и не оче ку јем од ње га), већ граби ауто мат ко ји ми ви си о ра ме ну, енер гич но га 
шче па, ре пе ти ра, за у зи ма ле же ћи по ло жај, школ ски ши ре ћи но ге и пу ца у ме ту на 
ра сто ја њу од 400 ме та ра. Сви згра ну ти ре зер ви сти ћу те, иш че ку ју ћи шта ће се де сти
ти, већ ви дев ши уоби ча је ну гња ва жу офи ци ра за без бед ност, ко ји се зо ве Озрен. Тек 
ка да се пу ков ник по ди же и вра ти ми ауто мат, ви ди мо да је пи јан. Ка же ми да ће мо 
раз го ва ра ти ка сни је. Упу ћу је се ка по за ди ни где се већ фор ми ра ко ло на ха у би ца и 
ВЕ БЕ РА ко ја ће кре ну ти ка гра ни ци, јер ова је ди ни ца чу ва вр хо ве оних пла ни на ко је 
ми са мо ви ди мо у да љи ни; и та мо ка пла вом не бу, по сле овог га ђа ња упу ти ће мо се на 
још јед ну ве жбу. Ко ло на је већ фор ми ра на и ја сам у пла вет ни лу ју тра ви део рад ни це 
ка ко од ла зе на по сао и је дан ауто мо бил у ко ји ула зи пар у су сед ном дво ри шту. Пре 
не го што су кре нули, заглéдали су раш чу па не ре зер ви сте, јер ва жи да се вој ска сву да 
на све ту ба ви озбиљ ним ства ри ма, и да ће пут уско ро би ти за кр чен, та ко да би би ло 
нај бо ље да и не по ла зе из свог дво ри шта. На јед ној пла вој ха љи ни ви део сам раз рез 
ко ји је при ко ра ча њу от кри вао но гу не ке же не ко ја је жу ри ла док пут не бу де за кр чен, 
и за то што сам од да нас вој ник, по ми слио сам на же ни не но ге, по што ме је хва та ла 
ома ма хтео сам да ста вим ру ку из ме ђу бу ти на зна ју ћи да ни шта леп ше не при ле же на 
длан не го што то чи ни ме ђу нож је; ка ко ми већ са ма по ми сао на вој ску по ве ћа ва страст 
пре ма же на ма, на ро чи то што знам да ће ме у ве чери ко ја сле ди про го ни ти по ма ља ње 



136

те но ге, чи је по ја вљи ва ње не по зна је је дан вој ник ко ји је отво рио кон зер ву и је де, осло
њен на ВЕ БЕР, ба ље зга ју ћи не ра зум љи ве ре чи. 

У су шти ни, у вре ме про сла ве ве ка фил ма бит но се ни шта не ће де си ти јер не по чи
ње ни је дан но ви свет ски рат, ма да га не ки и при жељ ку ју го во ре ћи где су би ла два, мо
ра ло би до ћи и до тре ћег, јер су бро је ви по ве за ни у све том трој ству, па ако иду два, јед но 
за дру гим, мо ра ло би да до ђе и три, с тим што би се ма ги ја бро је ва и да ље на ста ви ла, 
где се по че так ја сно озна ча ва, ну лом ваљ да. Та ко је на из глед из ме ђу два до га ђа ја, пр вог 
филм ског за пи са и бе сми сле не филм ске смо тре, про шло сто го ди на, на пра вље но је 
то ли ко фил мо ва да ни сам ус пео да са знам њи хов број, ви дев ши да су фил мо ви еви
ден ти ра ни са мо у ки но те ка ма, и да смо ми по но сни што има мо јед ну од нај бо љих 
ки но те ка у све ту, па је са да мо же мо пре пу сти ти и уни ште њу. 

Ако је два де се ти век по чео екс пло зи ја ма гра на та ба че ним на Бе о град, та ко се и 
окон чао: по но во бом ба ма на Бе о град, ка да ми те екс пло зи је од у зи ма ју вре ме за рад, а 
оно што сам пла ни рао ни је мо гу ће да че ка не ког дру гог ко ји ће оства ри ти мо је иде је, 
чак би се мо гло ре ћи, с об зи ром да про ла зе го ди не, у сва ком по гле ду све су ма ње шан се... 
По че ле су да па да ју бом бе. Пе ти пут у XX ве ку Бе о град је у ру ше ви на ма. 

Зар мо ра увек да по сто ји не ки лу дак ко ји ра ди на су прот Су ду ма те ма ти ча ра (Jun tos 
dos Mat he ma ti cos!), ко ји је за ду жен за на ви га ци ју и ге о гра фи ју, као Кри сти фор Ко лум
бо, или је по треб на по др шка шпан ских мо нар ха Фер ди нан да и Иза бе ле, да би би ла 
уз диг ну та је дра и ве тар по нео ла ђе ка не по зна тим оба ла ма, на су прот ци ви ли за циј ском 
раз во ју ко ји ни је ва жан – не ка да је ва жна и су ма ну тост – а мо жда је у пи та њу би ла 
не ка же на ко ју су мор на ри ви де ли вит ку на до ко ви ма, док ше та за ба цу ју ћи ку ко ве, 
ру ком при ку пља ју ћи по ру бе, и та же на је ис пра ћа ла Ко лум ба. Го ње на ве тром, за пло
ви ла су три бро да ка Аме ри ци, Сан та Ма ри ја, Ни ња и Пин та, тра же ћи пут за Ин ди ју, 
пра ће ни дел фи ни ма, ај ку ла ма, ве тро ви ма, та ла си ма. По са да зна да се ве ко ви ма мр тви 
мор на ри ба ца ју у мо ре. Иако до бро знам да мо ји де до ви ни си мо гли има ти ни ка кве 
ве зе са Ко лум бом, и мада ни су мо гли да осва ја ју Аме ри ку, ипак су на ко њи ма од ла зи
ли у ра то ве, а ја ћу во зе ћи мо тор ући у би о скоп ску са лу, про во за ћу га из ме ђу ре до ва, 
и та да ће се за вр ши ти два де се ти век и мо же да поч не дру ги век фил ма. 
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Пре ва ри ли су ме, што и ни је ни ка кво чу до јер ја и не умем да тр гу јем, за луд сам 
про чи тао чу ве ну књи гу о ка рак те ри сти ка ма ра зних на ро да, где се уме ће тр го ви не 
сма тра из у зет ним, по чев од Фе ни ча на, Ри мља на, Ара па, да би се поједини на ро ди 
ока рак те ри са ли као лоши трговци, који не уме ју да тр гу ју, већ са мо да ру ју сво је про
из во де. То је осо би на ко ју су по дру гљи ви Евро пља ни од вај ка да на зи ва ли при ми тив
ном; про да ли су ми не ис пра ван мо то цикл. Ни сам се на љу тио, на по слет ку, та ква су 
од у век пра ви ла тр го ви не, је ди но сам раз ми шљао шта да ура дим, јер је по сто ја ла мо
гућ ност да ни сам об ма нут по што се мо тор по ква рио док сам га ја во зио, а про да вац 
ме је по зна вао од ро ђе ња, за то сам се би по ста вљао пи та ње: ни је ми ваљ да про дао 
мо тор ко ји је на ме ра вао да ба ци? 

Јед ном, уса мљен, пу то вао сам с то бом, Је ле на, љу ба ви мо ја, а не бих ни обра ћао 
па жњу на те бе да ни си ушла у мој ку пе где сам се део сâм оче ку ју ћи да ћу по но во гле да ти 
то ли ко пу та већ ви ђе не мо сто ве, на зи ве ста ни ца, над во жња ке, ис под ко јих про ла зи 
воз ме ња ју ћи звук ло ко мо ти ве, и пут ник се из не на ди, чак и упла ши од но вог зву ка, 
ка да сам ви део да су се иза на бо ра тво је ха љи не кри ле гру ди ко је су се по вре ме но ва ља
ле са јед не на дру гу стра ну; час би се на пе ло по пр сје на ди ма ју ћи ха љи ну, а час су се 
на слу ћи ва ле две по ло ви не тво јих ку ко ва, ома мљи ви је зик. Док још ни си се ла, па ку ју ћи 
ства ри, сва ко по ме ра ње те ла је де ли мич но ука зи ва ње тво јих обли на. Ка ко сам се се ћао 
вре ме на ка да си се ро ди ла по чео сам да се пи там зар је то ли ко вре ме на про шло, зар сам 
мо гао за бо ра ви ти на те бе, зар са да опет се дим по ред не ке де вој ке, зар по но во ви дим 
не ку грч ку бо ги њу, ко ју од у век во лим, мно го ви ше не го што ћу мо ћи да схва тим, и чи је 
те ло по зна јем оно ли ко ко ли ко пу та сам ви део бру ше ни ка мен на фо то гра фи ја ма ко ји су 
на зи ва ли Ве не ром, и ка ко то да до са да ни ка да ни сам слу тио да ћеш би ти мо ја љу бав, 
она веч на, она сто ле ћи ма упам ће на, она ко ја се не за бо ра вља. Ма да ја не во лим да за бо
ра вљам, а не во лим ни да пам тим не ва жна ли ца же на, њи хо ве пре по не, обли не, вла жна 
ме ђу нож ја, на ро чи то што ни сам мо гао зна ти чи ме ме при вла чиш док при чаш, док од ма
ху јеш ру ком; опу штен про сто ужи вам у твом ча вр ља њу. Ма да не во лим бр бља ње, збу њу
је ме тво је ли це док се кре ћеш из ме ђу сли ка ку ла ко ји ма је оки ћен ку пе: сред њо ве ков ни 
гра до ви Ју го сла ви је, а зра ци сун ца осве тља ва ју пеј заж: рав ни цу за са ђе ну ба шта ма, ку
ку ру зом и пше ни цом, а из озе ле не лих по ља ви ре кро шње вр ба ука зу ју ћи на ток ре ке.

„Пре ва рио те је мој стриц“, ре кла си ми. 
„Мо жда ни је?“, пи тао сам те. 
„Је сте“, ре кла си. „Онај на ив ко ми ве ру је. Ка да је чуо да се по ква рио мо тор: упла шио 

се. Ни је те по зна вао. Из гле дао си му као јаг ње. Он да се рас пи тао о те би и на звао те љу
бав ни ком.“
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У пра зном ку пеу умно жио се твој раз дра га ни лик, јер су огле да ла ста ја ла јед но 
на спрам дру гог, она ко ка ко сам же лео док сам био де те, ве ру ју ћи да се мо же из огле
да ла у огле да ло угле да ти по след ња тач ка, а са да ка да знам да је не мо гу ће ви де ти ту 
не до глед ну тач ку, сву да ви дим твој при гра бље ни лик ко ји при ка зу јеш час из про фи
ла, час ан фас, ну де ћи мо јим очи ма тво ју по диг ну ту ко су, та ко да ти се ис ти цао ду ги и 
тан ки врат, из но ва су ју тар њу све тлост пре се ца ли др во ре ди, кро во ви ку ћа, мо сто ви; 
час би бле сну ле тво је осве тље не и раз дра га не очи, час би зра ци пре шли пре ко зу ба 
ис ти чу ћи глеђ; за јед но са то бом у огле да ли ма су се сме њи ва ла име на ста ни ца. 

Из ва ди ла си ку ти ју ко ла ча ко ји су се кру ни ли, док смо их је ли, уне ко ли ко па зе ћи 
на њи хо во ло мље ње, ипак мр ве су па да ле на тво је и мо је гру ди, па бисмо се на гло за
сме ја ли на сва ко ло мље ње ко ла ча и па да ње мр ва, да бисмо их ка сни је, озбиљ ни као да 
оба вља мо ка кав ри ту ал, сме ли са оде ће на под.

Воз се при бли жа вао гра ду уоби ча је но сви ра ју ћи, да би не ко ме дао до зна ња да сти
же у пред гра ђе; већ је ис пред рам пе по ве ћан број љу ди, а ми смо из но ва кроз ок но 
про ла зе ћег во за мо гли да угле да мо ни ске ку ће на пе ри фе ри ји; нај че шће ви кен ди це, 
да би се ула ском у град на ули ци по ве ћа вао број ауто мо би ла, у да љи ни смо угле да ли 
ур ба не де ло ве гра да чи је су ви ше спрат ни це штр ча ле из над гу ма стих кро шњи и кро
во ва ома њих згра да. Ни је ми се из ла зи ло у ход ник во за иако је би ло ма ло пут ни ка, јер 
сам знао да ће уско ро сви би ти гру пи са ни по ред из ла зних вра та, ни го во ра да су ми 
се гле да ла ли ца пут ни ка, још ма ње бих же ле ло да слу шам њи хов ди ја лог, и ево... већ 
је по ред за тво ре них вра та про ма кла кор па, пре кри ве на пе шки ром, но ше на ру ком јед
не же не, за тим је у ход ни ку ска као де чак об у зда ван пре ко ром мај ке: „Па шћеш! Мо же 
да ста не воз!“ 

По што је воз већ ду го ста јао у ста ни ци, на гло сам, уз тр зај, отво рио вра та ку пеа, 
узи ма ју ћи тво ју тор бу, док си ти за крат ко ба ца ла по глед на огле да ло, бла гим до ди ром 
дла на на ме шта ла си ко су, за тим си пре бр зо ску пља ла пре о ста ле от пат ке: па пир и 
пра зну ку ти ју, гу жва ла си их и гу ра ла у кор пу за от пат ке. Воз је већ ду го био пра зан, 
у свим ва го ни ма би ла је ти ши на, је ди но је ве тар из вла чио дим, ми рис ци га ре та и оде
ће, та ко да се на из глед ти хи звук гу жва ња ку ти је чуо као ло мље ње ка у чу ка, још си 
ма ха ла ру ком пре ко се ди шта; ско ро и да ни си до ди ри ва ла пе пео од ци га ре та, иако га 
је стру ја ње ва зду ха оба ра ло на под. На по љу нас је до че ка ло про лећ но сун це, про ду
жа ва ње да на; про леп ша ва њем вре ме на као да смо се про бу ди ли и нас дво је по ку ша
ва ју ћи да се се ти мо шта нам се још мо гло де ша ва ти у сну, да ле ко од кру тог и на уч ног 
је зи ка чи ње ни ца, па ево уз не се ни ако смо це ле зи ме би ли утег ну ти у ка пу те, мно го је 
са да лак ше ћа ска ти у џем пе ри ма, ко ра ча ти, но си ти тво ју тор бу, док се око ло по сте пе
но рас пли ња ва то пли ји ва здух; га зде су ти би ле у ино стран ству, ро ђа ци, ти си им 
чу ва ла стан, ско ро и да ни си пла ћа ла (уско ро ће се и тво ја це ла по ро ди ца пре се ли ти 
у град). Док смо при ла зи ли згра ди по ка зи ва ла си ми те ра су ста на, за тим, бо ро ве око 
згра да – је дан ми ран крај. То ком да на ско ро да ни си чу ла зву ко ве, а ка да сам се не ко
ли ко ми ну та ка сни је про ву као кроз дво ри ште пу но бо ро вих игли ца, са зра ци ма сун
ца ко ји су ис ко са про ди ра ли кроз кро шње, угле дао сам улаз у згра ду ко ји из ме ђу 
ста ба ла де лу је не ствар но; чуо сам ка ко го во риш да се су бо том и не де љом чују ста на ри 
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ко ји су на пу сти ли сво ја се ла, као да су же ле ли да им се вра те са мо зву ко ви ма; зу ја ле 
би бу ши ли це, од је ки ва ла би лу па че ки ћа, ди мио би се за па ље ни ћу мур – спре ма ли су 
ро штиљ ис пред згра да – чак си по чет ком про ле ћа, ка ко си ре кла (и те тво је ре чи оста
ле су ми у се ћа њу), чу ла кле па ње ко се; не би тре ба ло до зво ли ти да на ра сте тра ва! 

По што си ме по зва ла у стан, ко ји се на ла зио у ви со ком при зе мљу, си гур но да сам 
мо гао на слу ти ти зна чај тог по зи ва бар на твом ли цу, али по што су сен ке без бри жне 
де вој ке пре шле пре ко ње га, тр че ћи ис пред ме не да би ми отво ри ла вра та, још сам мо
гао са мо да на слу тим не ка кву за ве ру (до га ђа је чи је зна че ње би тек тре ба ло ту ма чи ти) 
и знао сам док нас је за те као ми рис нео пра них су до ва – жу ри ла си на воз и ни си сти
гла да их опе реш – да ни сам схва тао ка ко сам сте као из не над но по ве ре ње, па сам га 
по ве зи вао са тво јом на ив но шћу; док сам спу штао тор бу у ход ник, а ти отво ри ла вра
та те ра се, да би се про ве три ла ку хи ња, још сам и мо гао да ми слим на тво је лу кав ство! 
Али тво је по нов но кре та ње око ме не – на и ме у спа ва ћој со би су би ла два ка у ча, пре ко 
њих су ле жа ла спа ко ва на ће бад, ис пе гла ни до њи веш, чар ша ви ко је ни си хте ла да 
скло ниш, већ си пре ко до њег ве ша пре ба ци ла чар шав, и ску ва ла ка фу – до ве ло је до 
то га да сам по чео да се осе ћам као до ма ћин, за то сам по гле дао у про зор: још ни је био 
осве тљен. Па жљи во сам на вио сат ко ји је пре стао да ра ди за вре ме твог од су ства; не
ко ли ко пу та се чуо и звон: че кић је уда рио у зво но, а по том сам вра тио сат на сво је 
ме сто. Се тио сам се ча сов ни ка ко ји је мог оца слао на по сао, да би по сле оче ве смр ти 
при пао ме ни. Осим то га, тај исти сат, ко ји се ду го ни је ква рио – са мо је јед ном опран 
бен зи ном да би се осло бо дио пра ши не ко ја се на та ло жи ла док је ујед на че ним ку ца њем 
спро во дио вре ме – да нас опо ми ње и ме не; ка ко се се ћам зво ње ња још из де тињ ства, 
увек бих се осмех нуо ка да бих га чуо, чак се и ни сам љу тио што бих од мах, по сле зво
на, мо рао да уста нем и одем у ку па ти ло. 

Док си се ти и да ље кре та ла, пре но си ла си и од но си ла шо ље, ва ди ла сли ке из фи
о ка – да бих се се тио тво јих ро ђа ка – те их по но во па ко ва ла, ср ку тао сам ка фу и осе ћао 
се угод но, чак то пло, ми сле ћи да ме збу њу је тво је по на ша ње за то што си по ти ца ла из 
углед не по ро ди це, чи ји је де да имао два си на као у веч ним при ча ма о до брим и ло шим 
си но ви ма. У ста рој Ју го сла ви ји жи вео је у Ско пљу, но во о сло бо ђе ном гра ду, ра де ћи на 
же ле зни ци, и на ме ра ва ју ћи да у Ско пљу на ста ви свој жи вот, те је из гра дио ку ћу, из
ро дио де цу, али је у Дру гом свет ском ра ту мо рао да се вра ти у род но ме сто и об но ви 
де до ви ну, јер су га оку па ци о не сна ге про те ра ле, а но ва по сле рат на власт ни је вра ћа ла 
оте ту имо ви ну. Је ди но је мо гао да шко лу је де цу, и као што то обично би ва, ста ри ји син 
је био рад ни ји: шко ло вао се, чак и док то ри рао, а мла ђи је раз ма же ни ји, не ста шни ји, 
ва га бунд, бе жао из шко ле; али ка да је мо рао сам да се из др жа ва, увек је пре ба ци вао 
оцу за што га ни је шко ло вао, ма да је знао да је то би ло не мо гу ће, за то се че сто сва ђао 
са бра том, за тим по но во ми рио. С дру ге стра не ти си му би ла ми ље ни ца, јер је од у век 
сма трао да су нај леп ши да ни ње го вог жи во та би ли док сте жи ве ли у ис тој ку ћи, за јед
но – пра де да и пра ба ба, де да и ба ба, брат, сна ха и он, стриц, и та да си се ти ро ди ла, а 
још ми ли ја су му по ста ла ка сни је, ка да се оже нио и ни је имао де це. Же лео је да те бе, 
сво ју бра та ни цу, узме к се би, та ко да си ста ја ла из ме ђу две по ро ди це, че сто слу же ћи 
за њи хо во ме ђу соб но об ра чу на ва ње. 
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„Твој стриц се упла шио?“, по но во сам пи тао чу де ћи се, јер ко ли ко сам се се ћао он 
ни је био пла шљив, штавише, док ни је био оже њен чу вао је јед ну ним фо ман ку; у тим 
окол но сти ма мла ди ће је др жао у по кор но сти (слу жи ли су му да би спа ва ли са ним
фо ман ком), та да ни сам мо гао да прет по ста вим да је бо ле сни ца по бе гла из не ке луд
ни це, и да су јој да ни про ве де ни на по се ду твог стри ца би ли нај леп ши у жи во ту; по што 
она ни је из ла зи ла из ку ће, као де чак сам хтео да про ви рим у ним фо ман ки ну со бу, на 
кра ју сам кроз на гло отво ре на вра та, са мо за тре ну так, угле дао ним фо ман ки ну цр ну 
ко су, на мр ште но ли це. Ула ском твог стри ца у ње ну со бу би ле су за тво ре не две ри, на 
кра ју, њи хов тре сак, као да је озна чио за тва ра ње вра та ка квог ва го на ко јим ће та не
по зна та же на и твој стриц – ко ји је ула ском у со бу по чео да ви че – от пу то ва ти да ле ко, 
а да их ни ко не ће до че ка ти, ни ти ће отво ри ти вра та ку ће све док не про ђе мо је де тињ
ство. Ка да сам од лу чио да ку пим мо тор упла шио сам се да ће из те тај не про сто ри је 
иза ћи же наса бла зан ко ју сам чи та вог де тињ ства за ми шљао раш чу па ну и по хо тљи ву. 
Да ни сам ср дач но до че кан, као по тен ци јал ни ку пац, ду го бих се још дво у мио да ли да 
уђем у со бу; при мљен сам у не ку дру гу со бу ко ја је до пло ви ла на кнад но, и ко ја се на
ла зи ла ме ђу со ба ма ви ђе ним у де тињ ству ко је су иш че за ва њем љу ди из њих – ста ра ца, 
ба ба, мр тва ца уши ље них но се ва – пре ста ле да по сто је. 

При чу о тој ним фо ман ки по ве зао сам са то бом, љу ба ви мо ја, као усуд, за то сам и 
су зби јао на гон у се би: да чак и не пру жим ру ку ка те би, али те ни сам за бо ра вио, мож да 
сам чак и же лео да ви дим ка ква ћеш би ти глу ми ца у јед ном од фил мо ва ко је сам же лео 
да сни мим. 
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По сле на шег су сре та да ни ма сам че као да се по ја виш из ме ђу зи до ва мо је со бе, 
упла ше на, збу ње на, не ма, да, ето, за же лиш да бу деш са мном, у том све ту оту ђе ном и 
да ле ком, у ко ме ни су бо ра ви ле де вој ке, али сам знао да се не ћеш усу ди ти да за ку цаш 
на мо ја вра та, па сам био је дан се би чан чо век ко ји зна шта ти мо жеш учи ни ти, и као 
да сам ти се ру гао у са мо ћи раз ми шља ју ћи о те би, али би ло је пре ка сно и не мо гу ће да 
ти се по но во вра тим и угле дам не ред у тво јој со би. 

А он да сам те јед ном ви део ка ко ула зиш у ауто бус, а да те ни сам при ме тио док ни си 
би ла ско ро на вра ти ма, и та да сам ти ре као да узмеш би ло шта од ме не, па чак и ства
ри ко је су ми доско ра мно го зна чи ле, на во де ћи притом му зич ки стуб и свећ њак, што 
те је за чу ди ло и збу ни ла си се ка ко ства ри пре ста ју да зна че, али ни шта ме ни си упи
та ла, јер по сто је љу ди ко ји се раз о ча ра ју, па пр во не ста ну осе ћа ња, за до вољ ства, да би 
им ка сни је би ли не ва жни пред ме ти ко ји су иза зи ва ли угод на осе ћа ња, па уме сто да 
их уни ште, шта ви ше, да ру ју их во ље ни ма, у на ди да ће код иза бра ни ка иза зва ти слич но 
осе ћа ње ко је је њих не ка да об у зи ма ло. Ми слио сам да би мо ја про шлост тре ба ло да 
бу де тво ја са да шњост, да мо јим очи ма ви диш ле по ту ко ју сам ја не ка да ви део при сва
ја ју ћи пред ме те, на по кон окре ну ла си се у пр ви мах ми сле ћи да ћеш би ти за до вољ на 
ако би по се до ва ла му зич ки стуб. И док си се дво у ми ла већ се пи таш ко је ће ти за до вољ
ство до не ти му зич ки стуб, и зар узи ма ју ћи га не ћеш по не ти и сву ту ђу љу бав пре ма 
му зи ци, а ка сни је и мо је раз о ча ре ње; му зич ки стуб ти ипак не ће би ти по тре бан. 

Ре као сам ти као што две за ме ни це пре кри ва ју је дан део чо ве ка, као што су его, ја 
или су перего, cogito, та ко ће плат но пре кри ти тво је те ло, или ће те ло пре кри ти плат но, 
и да је вре ме да до ђеш у мој ате ље, да бих мо гао да те на цр там, јер ја не цр там, ја пре ко 
плат на во дим љу бав с то бом. Да ка ко да је мој по зив са мо же ља, јер ни сам мо гао ни ка ко 
да те на док на дим, чак ни сам мо гао ни да цр там пред ме те ко ји су ти би ли бли ски, јер 
ни сам ни чег имао што је би ло у до ди ру са то бом, та ко да бих мо гао да те на док на дим 
тво јим ства ри ма, ми ри си ма, тво јом оде ћом, се ћа њем на те бе, а он да је при ро да по че ла да 
ме под се ћа на те бе; али при ро да је од у век иста, воз ко ји је део ње та ко ђе про ла зи от ка да 
је на пра вље на пру га, та ко да је ди но мо гу да те за ме ним не ком дру гом де вој ком.

Али ми слим да ни си чу ла мо је по след ње ре чи јер су те од гу ра ли, и са мо си ми ма
ха ла, док је ауто бус од ла зио ула зе ћи у кри ви ну а ја сам те ви део у ва зду ша стој аури; 
та му је за ме ни ла зве зда на ноћ, и аури су по че ле да се на ди ма ју дој ке, ожи ве ли су јој 
ку ко ви, по чи ња ла је да се вр ти око се бе кли ма ју ћи гла вом, из го ва ра ју ћи мо је ре чи 
ко је ни су мо гле би ти од го нет ну те од дру гих, па сам пи тао да ли би их тре ба ло скри
ва ти од уши ју не у ких, или због ми ра ме ђу љу ди ма, сви би тре ба ло да го во ри мо истим 
је зи ком, или да иза бе ре мо су коб: зар ни ка да не упо зна ти зна че ња ре чи, и пре фи ње ни 
лик оних ко ји их из го ва ра ју. 
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Ула зиш, увла чиш се у ме не. Би ју ти да ма ри. Ка жеш да су реп ти ли из у мр ли. Ба ци
ли су још увек у жи во ту. Њи хо ве ре по ве смо гле да ли у ми кро ско пу док су мр да ли 
уве ћа ни. Кре ћу се кроз ва здух! Ста ју на усна ма љу ди! Го во ри ла си да су у стид ни ци, 
да ви диш ко ке и стреп то ко ке; гној цу ри низ на ша ли ца, це де се пре се че на гр ла, бо ле
сни ци пи ју ча је ве, љу ди се рас па да ју и зна ју да сва ка ге не ра ци ја има но ве ва ги не. 
По се ду јеш је са мо за оне ко ји се госте? Има ју не што за јед нич ко – ана том ски? али су 
пра зне? Сло бо да је осе ти ти на је зи ку ма ле усми не и кли то рис. 

Пре ту рам по те би, гње че ћи те и раз ба цу ју ћи те, да би, на лик хи рур гу, од ба ци вао 
бо ле сне де ло ве лич но сти, по пут за бо ра вље них ре чи. Ах, ка ко су ле пе си ро ви не (на бро
ја ти ап стракт не пој мо ве), сли ке пред ме та, пор тре ти ко ји рас тва ра ју бо је и пор трет 
по ни ре у пе сак по пут во де; го вор ни це иза ко јих сто је гла ве, зид пред ко јим је за бра ње но 
не пре ста но ста ја ти; ма ле кар те на шег кре та ња, као и кар та кре та ња на ших вој ски; 
че сте су рас пра ве и ту че, па и ра то ви, да би се до ка за ло ко ме ко ја кар та кре та ња при
па да; не ко ви че да сни мље но ка ме ром од мах по ста је филм и умет ност, да је не ва жно 
ма шта ти о зра ци ма ко ји ска чу и ожи вља ва ју на плат ну, да са мо мр тви део фил ма мо же 
уби ти оно што је жи во. 

Сва ким да ном све ви ше схва там да је ин те лек ту ал ност па ци јент, али ако је по треб но 
ин те лек ту ал ност за ме ни ти не ком дру гом реч ју, он да се до би ја ли би до. 

Кри вац је бо ле сник, а не бо лест ко ја иде уз ње га. 
Та ко, од ма ра ли ште ти је би ла лу ка 
у ко ју ни су свра ћа ли бро до ви, 
али се још увек зва ла лу ка. 
И тај мир на пу ште не ува ле 
је сте пу стош не у по тре бља ва ног пол ног ор га на 
ко ји се су о ча ва са са мим со бом. 
Али те ло не од ба цу је ор ган ко ји атро фи ра; 
на да се, ваљ да, са мо стал но сти, по гре шно је уз но си ти се пре не го ле ћи, 
од ре ћи се оправ да ња да би на док на дио све тло; 
за бо ра ви ли су да уга се си ја ли цу и осве тљен је свет за ба ве, 
за пра во рат оних ко ји нам, ето, уга ђа ју. 
Још по год но сти! 
Ући у јед ну ре че ни цу и при сво ји ти је... при сво ји ти је зик, вре ме – са да је на ше, са да 

смо ми то вре ме. 
Те љу де ко је смо сре та ли у де тињ ству ни сам мо гао да одво јим од њи хо вих ку ћа, 

пу те ва, од вре ме на; 
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чо ба нин из ла зи за сво јим ста дом, 
чу је се удар зво на ње го вог ов на. 
Гле дам све те ку ће, пу те ве, али тих љу ди дав но не ма; сâм сам у ку ћи у ко јој сам 

од ра стао, би ло ку да да кре нем, по знат ми је њен на ме штај, мо гу да се кре ћем и на по љу 
ско ро као да се се ћам, свих тих ку ћа и ства ри у њи ма. 

Ја сам онај деч ко ко ји се још од ко зна ка да кре ће, и ви ди по но во те бе... во лео сам 
тво је ли це, глас ко јим ми се обра ћаш, во лео бих и тво је љу бав ни ке. Знам да би же ле ла 
бар јед ном да осе тиш мо ју љу бав, мо је те ло ко је ве ге ти ра, а за ко је ни бу ду ћи на ра шта ји 
не ће има ти раз у ме ва ње. Ни је ме раз у мео ни мој отац. Је ди но сам знао да га је чи та ње 
одр жа ва ло. Да је чи тао овај текст, ко ји пи ше ње гов син, не би умро још не ко ли ко ме
се ци... ова ко, још се са мо на дам да у су мрак бе ли на сне га осве тља ва не бо. 

Во лим те бе за то што ни сам са мо вој ник, иако за зи реш од ме не, кри јеш се, за ми шљаш 
му шкар це ко ји те че ка ју у свим ме сти ма – жељ но да се сје ди не с то бом. По но во ка жем, 
да си ти је ди на же на ко ју во лим, иако си то ме са ма кри ва, за то и знам до бро да ви ше 
ни ка да не ћеш до ћи, али те са мо из стра сти по зи вам и по на вљам мол бе. 
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Ка да То ма Ми тић Ца ке за ра ди до вољ но па ра, он се за тва ра... у свој ате ље. Цр та! 
От ка да је на пу стио сту ди је, сли кар ство му је основ на пре о ку па ци ја; то ком да на ка да 
не ра ди пра ви бес ко нач не цр те же, на ду гим ро ла ма па пи ра ко је на јед ном кра ју на мо
та ва док се дру ги крај раз мо та ва. Ако за зво ни те ле фон, То ма са мо по гле да ка ње му, не 
ви дев ши раз лог ње го ве зво ња ве, не ди же слу ша ли цу, ни ти га зво ња ва уз не ми ра ва, јер 
је То ма у вре ме ра да не ве ро ват но кон цен три сан; не мо жеш ни чим да га уз не ми риш, 
ни ти он обра ћа па жњу на оно што се де ша ва око ње га. Об ле пио је цео ате ље ста рим 
фо то гра фи ја ма, за то што сма тра да фо то гра фи је чи не су шти ну чо ве ко вог жи во та, 
по што се мо гу сва ког тре нут ка ви де ти, за то и оста ју та ко ду го ва жне, иако је мно ге од 
њих ку пио на бу вља ку и не во ли их јер му се чи ни да су фо то гра фи је по пут ли ко ва из 
књи га ко је је про чи тао, да не по зна је ју на ке ни ти ауто ра, али ипак их др жи ока че не 
на зи ду јер се на да да ће их у јед ном тре нут ку не ко пре по зна ти и ис при ча ти му не ку 
за ни мљи вост о љу ди ма ко ји су на њи ма; фо то гра фи је на ко ји ма се на ла зе же не и де
вој ке по себ но је очи стио те ски ци ра њи хо ве ли ко ве. 

Це ло куп на же на, са ста вље на је из дра го це них де ло ва: тај од сјај свих ожи вље них 
об ли ка, и за што би би ли по треб ни на уч ни циана то ми, као струч ни опи си ва чи гра ђе 
у де ло ви ма, јер је на ра ци ја у над ле жно сти јед ног пе сни ка; пи сци не сме ју у сво јим 
де ли ма по на вља ти исто риј ске при че, ко је су у до ме ну, сва ка ко, исто ри ча рана уч ни ка, 
а пе сник, на про тив, мо ра да иде да ље, и да нам – ако је мо гу ће – дâ не што ви ше и бо ље, 
а пре по е те до ла зи мит ски цр тач, чи ју спо соб ност ми сли да по се ду је и То ма Ми тић Ца ке. 
Пре не го што је по че ло ра чу на ње вре ме на, сâм ка рак тер но си не што од уз ви ше не (или, 
пак и не по ет ске) же ни не ду ше, и на ли цу је мо гу ће са гле да ти драж чул но сти; мо гу ли, 
на кра ју, сек со ло зи, ко ји се не да ро ви то му че да из ра зе су шти ну по сто ја ња ва ги не, она
кве ка ква је сва кој же ни да та, да је оцр та ју у на уч ним де фи ни ци ја ма? За пра во је ви дљи
во да по сти жу ја ло ве ре зул та те. Од ка ме ног до ба до са вре ме ног чо ве ка све се по на вља 
и не ма ни чег на све ту што би са мо је дан пут по ста ја ло, а у при ро ди ни шта ни је ле по 
што по при род ним за ко ни ма ни је мо ти ви са но као исти ни то. Ро ђе на беше же на у сли
ци, са ма и уса мље на, као би сер ни дар при ро де, и по ре кон стру и са ној исто ри ји не ка 
бу де до пу ште на па ра фра за: не по зна ва ју ћи ли це и ру хо са ме же не, мно ги чи стун ци 
не мо га ху ни шта дру го, не го да из ми шља ју га до сти о тој ис тој, и не зна ној им, же ни, 
ста вља ју ћи је уз срам ни стуб по ру ге, бра не ћи је не све сно од дру гих, и чу ва ју ћи је са
мо за се бе, она кву ка квом су је ство ри ли, као да је над же ном оста ло да ви си не ко 
раз бој ни штво; уби лач ко про клет ство сред ње га ве ка. 

Сли ка мо ти ви са но оп сто ја ва ра ди ње них гле да ла ца и ужи ва ла ца; ни шта у же ни ној 
гра ђи не из ме ни ти у опи су до жи вља ва ња, што не успе ва ју, нажа лост, ни слав ни сли
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ка ри и кле са чи, јер у њи хо вим де ли ма да та је са мо сли ка, а не са ма ожи вља ва ју ћа 
же на. 

Али То ма је раз ми шљао о де лу Ars aman di, рим ског пе сни ка Ови ди ја, donna con 
donna, на ро чи то што се ди вље ње ле по ти ни је де ли ло од пол но сти, ни ти је то та ко до 
да нас с кра ја XX тех ни ци стич ког ве ка, јер иде ал Ле по те из ра жен у вит ком те лу де ча
ка (ефе ба) по сво јој при ли ци по стиг нут је, да кле, у на вод ни естет ски чин (ко пу ла ци
ја, ко и тус, сла до стра сно за до во ље ње). Есте ти ча ри твр де да су нај леп ши об ли ци у це лој 
при ро ди, об ли ци на гог жен ског те ла – што је сва ка ко од раз вас пи та ња чо ве ко вих чу ла, 
а што тра је од вре ме на ан ти ке, па све до вре ме на ком пју те ра, ро бо ти ке, кон крет не 
му зи ке, апстрактног сли кар ства, објек тив не књи жев но сти. 

Са исто ри јом сли кар ства То ма је био у по вр шном до ди ру, ма да је, ка жу, на не ки 
на чин ства рао, уто ли ко је био ва жан дан ка да је је дан есте ти чар ко ји је пи сао књи гу 
о при род ним об ли ци ма ко ји су се ко ри сти ли у скулп ту ри, јед но га да на ушао у То ми но 
дво ри ште, што је за и ста пред ста вља ло пре крет ни цу у То ми ном жи во ту, јер је од тог 
да на уобра зио да је умет ник ко ји се ба ви озбиљ ним ства ри ма, с дру ге стра не, ни је 
би ло нор мал но да се дру жи са про за ич ним љу ди ма, ко је су сре ће на сва ком ко ра ку, а 
да за бо ра ви на се дељ ке ко је су би ле у Бе о гра ду, ко јих ви ше не же ли да се се ћа, из но ва 
би мо ра ло да се де си не што ве ли ко: љу бав, рат, за нос, па да би се по но во вра тио се би. 

Бу дио се. Ју тро је би ло фо то гра фи ја; ста вљао ју је у рам. Осве тља ва ло га је све тло 
са про зо ра. Као по све ће ник по чео је да цр та му шкар ца ко га је ви део кроз ни ско и гу ма
сто гра ње; при оскуд ном сун че вом све тлу опа зио је при ли ку на гог, ста ситог мла ди ћа, 
ко ји је био очи глед но, сам пред со бом, на скри ве ном ме сту ма лог про план ка, ду бо ко 
ме ђу ди вљим ра сти њем, а ко ји је од мах ушао у То ми ну ра ди о ни цу – осам на е сто го ди
шњак, са ши ро ким, спорт ским, груд ним ко шем, сав ми ши ћав, на ду гим но га ма тр ка ча, 
и са ру ка ма ба ца ча ди ска, са ста сом Адо ни са, са овал ним и глат ким ли цем, са по диг
ну том гла вом та ко да му ни је ви део очи. Желео је на цр та ти ње гов не за ви сни и сло бо
дар ски уд, тра го ве сун че вих зра ко ва, који су се спу штали са гра на, док је он жму рио 
при се ћа ју ћи се ка кве ним фе, или ла сцив но рас кре че них бу ти на сво је зре ло доб не по
зна ни це; на ли цу пред ста ви ти ерот ске сно ве мла ди ћа, или до ча ра ва ти ре љеф но, жи во 
и пре бо је но, де ло ве же ни них ор га на. У овом по ет ском са мо за до во ље њу, мо мак је ли
чио на мит ско би ће, на сли ку увек об на вља ју ћег и оса вре ме ње ног Она на: мла ђа ног 
Сун ча ни ка, при де лу соп стве не за ча ра но сти, у сво јој есте ти зо ва ној, ма да по мах ни та лој, 
игри; као да је слу чај но пред То мом, Хе ли дор, са рас по ја са ним, из бу бре лим фа лу сом 
у сво јој ша ци: вер зи ја јед ног од нај ста ри јих ми то ва! 

Осве жа ва ју ћи ла хор, до ла зе ћи са не да ле ке ре ке, био је ван ви до кру га, као што су 
иш че за ва ли, притом, и од је ци уда ље них, рас по ја са них ку па ча и по хо тљи вих де во ја ка, 
док је мла дић по ди зао ку па ћи це, по крив ши ве лом ста ре тај не, за тим је по шао кроз 
ши праж је вр ба ка и то по ља ка у прав цу ре ке, за га зио је реч ним пли ћа ком, ви со ко диг
ну те гла ве, упу тив ши се у прав цу по зна тих де во ја ка, по го то ву што су оне, још из да
ле ка, раз дра га не ње го вим до ла ском, ку па ју ћи се и пр ска ју ћи се у мла кој во ди, пре гла
сно уз ви ки ва ле ње гов на ди мак, за бо ра вља ју ћи мла ди ће во пра во име: Сун ча ник.
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Ово ни је текст при че, ово је био опис То ми не сли ке, ко ји да је пси хо ло ги чар ка, пи
тају ћи ка ко То ма ви ди же не, јер не ма на сли ци ни чег мит ског, пре све га, ре кла би 
пси хо ло ги чар ка, да у мла ди ћу има не чег па то ло шког, да је по ње ном ми шље њу сли кар 
же на, и да је То ма не об ма њу је; бе стид на је – у нај ма њу ру ку; пси хо ло ги чар ка ни је же
ле ла да упо тре би тер ми не из пси хи ја три је: по сма тра ти му шкар ца... же на је То ми на 
љу бав ни ца. Пси хо ло ги чар ка ни је мо ра ла да гле да ски цу да би зна ла ка ква је же на 
чи јим очи ма То ма ви ди мла ди ћа, штавише, да је вла да ла со бом не би се у њој ис по
љи ла та на стра на осо би на во а је ра ко ју је увек тра жи ла код сво јих љу бав ни ка, и за што 
То ма од же на ко је по зна је зах те ва да се опро ба ју у сли ка њу у То ми ном ате љеу, зар 
ни је та плат на осли ка вала То ми на љу бав због ко је је пре ту чен? 

Не гле да ли То ма Ми тић Ца ке свет ње ним очи ма от ка да ни је са њом? 
Ка ко је То ма ско ро чи тав про те кли ме сец ра дио на при пре ми за осли ка ва ње ефе ба 

за ко га је ми слио да че ка ви ше од две хи ља де го ди на да би из био на мно гим сли ка ма 
ко је су цр та ли умет ни ци пре Хри ста, а на ро чи то от ка ко је умет ност по ста ла све тов на, 
ни је мо гао да слу ша пси хо ло ги чар ки ну ана ли зу па је ре као: 

„Ка ко је на по љу чист ва здух!“ 
Ухва тио је за ру ку да би си шли низ сте пе ни ште и ушли у но во ју тро где их је у ти

ши ни об у зи ма ла хлад но ћа, за тим су уса мље ни хо да ли пу тем, а да То ма Ми тић Ца ке 
ни је же лео да за поч не раз го вор, по го то ву што је без ика квих ре чи за гр лио пси хо ло ги
чар ку љу бе ћи је, да би сит ним ко ра ци ма, у чвр стом сти ску ру ке, ко ра чао за њом; да
ка ко да је пси хо ло ги чар ка раз ми шља ла да ће се уско ро смањити број пра вих му шка
ра ца, јер је прет по ста вља ла да ће до њих би ти те шко до ћи, не са мо у Лон до ну, већ и у 
Њу јор ку, Бер ли ну, Па ри зу, па за чу до и у Ри му, јер ови да на шњи тех ни ча ри – та кав је 
слу чај и у гра до ви ма Евроаме ри ке – са мо су ма те ри јал, по тро шач ки ма те ри јал, јед ног 
са вре ме ног ди сци пли но ва ног све та, де пер со на ли зо ва ног си сте ма, на по кон је код ви
ших сло је ва, тех но кра та, за бе ле жен то тал ни пад, не са мо по тен ци је, већ и ли би да. 

Не ки чо век, ко ји је про шао по ред њих, до ба цио им је, бе стид ним про ме на ма од
но са му шка ра ца и же на ко је из но ва мо ра да пре жи вља ва пред сво јом де цом, не са мо 
што се ти че мла дих, већ и њих, ма то ра ца, па је оти шао да ље, гун ђа ју ћи, пре ма хо те лу 
где је би ла оку пље на гру па љу ди. 

„Ре чи ко је они не раз у ме ју мо жда су ре чи њи хо вих пре да ка“, ре кла је пси хо ло ги
чар ка. „Ђа во ље, ту ђе, вар вар ске, божје.“ 

По што се на сме ја ла, иза ње не ко се и цр не ду ге ха љи не, збу њи вао је То му сјај зу ба, 
ње не пла ве очи, ли це. 

„Ко ли ко ду го ће тра ја ти ова тво ја фе ми ни стич ка фа за?“, пи тао ју је. „Во лео бих да 
бу деш мо ја љу бав али ви дим, де вој ко, да ти ни ко ме ни си по треб на?“ 

По што је пси хо ло ги чар ка ћу та ла, ре као јој је да му се чи ни ло да же ли са му се бе да 
зач не. По но во се на сме ја ла. 

„Хо ћеш ли да ме осу диш за то што ви дим оно што ти не ви диш?“, пи та ла је. 
То ма јој је при чао да су по сле есте ти ча ре ве по се те ре дов но до ла зи ли по се ти о ци, 

исто ри ча ри ко је ни је же лео да при ми у сво ју ку ћу, па су од се ли у ка фа ни по ку ша ва ју ћи 
да са зна ју не што о То ми од ме шта на, за тим екс пер ти, ар хео ло зи, ко ји су се упла ши ли 
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да То ма не ко ри сти ар хе о ло шки ма те ри јал за свој рад, а ти ме да га уни шта ва, и пред
ло жи ли су ми ли ци ји да из вр ши пре трес То ми ног ате љеа, а он да се по ја ви ла и те ле ви
зиј ска еки па, ко ја је са мо мо гла да сни ма се о ске пе ва чи це ко је су би ле збу ње не, и во ди
тељ ку која тра жи јед ног лу да ка, ко ји, ево, и са да, ску пља ка ме ње пу тем, и са оба ле га 
ба ца у ре ку, удва ра ју ћи се не кој пре ле пој же ни за ко ју не зна ју шта је на шла баш у То ми 
по ред ово ли ких нор мал них мо ма ка. 

„Мр зим исто риј ски пе ри од“, ре кла је пси хо ло ги чар ка. „Ипак сам при ку пља ла и 
ру ко пи се ко ји има ју дру гу ка рак те ри сти ку: исто рич ност тек сто ва.“ 

Пи та ла га је да ли зна за што је ода бра ла те му: Не све сно и на ро ди, али То ма ни је мо гао 
да јој од го во ри, за пра во го рео је од не стр пље ња да са зна шта јој зна чи та те ма, го во
ре ћи јој о сло је ви то сти не све сног, и пи та ју ћи је ко је још за јед но са пси хо ло ги чар ком 
ра дио на те ми; прем да она ни је хте ла да на ве де име на мен то ра чи ја је име на То ма уза луд 
на во дио, али ње му је по зна то... као и увек, ло ше су га оба ве сти ли. 

„Ва раш се ако ми слиш да ти мо гу по мо ћи“, ре као је То ма Ми тић Ца ке. „Ја не стра
ху јем. Осло бо ђен сам стра ха.“ 

За тим је до дао да пси хо ло ги чар кин по сту пак, односно ње на те ма ни је но ва, да је она 
игра ла уло гу ко ју је са ма сми сли ла; мо ди фи ка ци ја и уре ђе ње не све сног је хи је рар хиј ско 
– пра и сто ри ја, са крал но свој ство ре чи – пси хо ло ги чар ки но пи са ње не ће има ти ни ка кав 
зна чај, ње но пи са ње, по што ни је ње на од лу ка, са мо је сим бо лич ни на чин об ја вљи ва ња 
не све сних ре чи, чи ме се пси хо ло ги чар ка уз ди же, мо жда и бу ди, али је ди на пред ност, 
ко ју је То ма на вео, је сте да он по шту је пи сца, да му је пи сац осми слио жи вот, да ме
шта ни, као и ње го ви ро ђа ци, од до ла ска пи сца по чи њу дру га чи је да гле да ју на То ми не 
ис па де, и да би за то мо гао да јој по ма же у ра ду; обе ћао јој је са рад њу, бар док она бу де 
бо ра ви ла у ње го вом род ном кра ју. 

„Пла шиш се да обо жа ваш же не као што сам ја?“, пи та ла је. 
„Ти ми на до ме шћу јеш пра зни ну ко је се пла шим“, ре као јој је. 
„Бе жи од ме не, али не знам да ли мо жеш да се од бра ниш?“, од го во ри ла је. 
Пси хо ло ги чар ка се окре ну ла ка ње му, да би То ма осе тио ла ко по дрх та ва ње у гру ди

ма, да би га збу њи вао њен љу ба зни осмех, за пра во је био чо век ко ји је тре ба ло да на ја ви 
њен су коб са пи сцем, али То му је ти шта ла, ви ше не го што је сам се би хтео да при зна, 
по ми сао на њи хо ву за јед нич ку про шлост ко ја ни је мо гла да дâ од го вор, ме ђу тим, сва
ка ко да би му дру же ње од у зи ма ло вре ме по треб но за рад, а по сао ко ји га че ка... да ли 
ће мо ћи да за вр ши оно што је за ми слио у окви ру вре ме на ко је је пред ви ђе но за ње гов 
жи вот, па је пред ло жио пси хо ло ги чар ки да се при кљу чи оп штин ској но мен кла ту ри, 
јер је пред сед ник ука зао па жњу пи сцу, за то је упи тао за пред сед ни ка ко ји је оти шао 
на са ста нак, го во ре ћи јој да су се са да на пред сед ни ка ско ли ле и фе ми нист ки ње... па 
би пси хо ло ги чар ка мо жда мо гла да му по мог не... Да ли чо век мо же не што ре ћи а да не 
бу де оп ту жен за ан ти фе ми ни зам, јер европ ске фе ми нист ки ње ни су иде о ло зи не ка кве 
сво је му шко сти, по што би оне са мо да из ме не кре вет ске усло ве, ка жу за ка сне ли и за
је дљи ви фе у дал ци, да ка ко, по што пси хо ло ги чар ка ви ди да се То ма по и гра ва са њом, 
ка же да по шту је То му Ми ти ћа, јер је То ма је дан по бу ње ни чо век, али, же не мо ра ју да 
се ор га ни зу ју, по што не мо гу ви ше да жи ве у ова квој за јед ни ци. На по кон, исто риј ска 
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же на је сен ка, па се та ква же на не љу би ни на фо то гра фи ји, јер фо то гра фи ја је над ре
ал на – бар по Сал ва до ру Да ли ју, а ми шље ње Грев са да не ма ме ста грч ким ми то ви ма 
у пси хи ја триј ским ор ди на ци ја ма, на вод но, та ко би ми то ви пре ста ли да бу ду – из ка
квих ли то раз ло га? – пор ноли те ра ту ра ово вре ме но сти, да ли да нас има сми сла, по што 
би тре ба ло са мо за гле да ти у из ло ге за пад но е вроп ских пор нопро дав ни ца, па се уве
ри ти да исто ри чар Гревс у свом ан тип си хи ја триј ском ко мен та ру, ни је имао пра во, јер 
ово су да нас са мо оса вре ме ње не вер зи је тог пра ста рог, ствар ног хе лад ског ми та, а 
за што пси хо ло ги чар ка не кри ви му шкар це, већ кри ви же не по што су не све сне свог 
по ла, јер по сле то ли ко го ди на – ако при хва ти мо и то што се на зи ва му шко устрој ство 
дру штва, за што то ли ко же на гла са ча из ла зи на из бо ре ко ји им не од го ва ра ју, а То ми
не упа ди це, ње гов ци ни зам, са мо су успо ме не из мла до сти ко је се увек ста ци о ни ра ју 
у је зи ку, иако јој се чи ни да То ма го во ри не ким дру гим је зи ком. Ње гов је зик је уда љен 
од пси хо ло ги чар ке, од ствар но сти; То мин је зик има не ка ар ха ич ноисто риј ска свој
ства, ипак, ап сол ви рао је сво ју те зу, при ка зу ју ћи же ну као про дукт на ше кул ту ре: 
тра чер ска пор нолут ка, на по кон, то не зна чи да се и да ље не ре гру ту ју мо ра ли сти, до 
са да су то углав ном до слу же не, не ка да шње дру штвено по ли тич ке де ли је, ислу же не 
же не са да мо ра ли шу сво јом има ги нар ном чед но шћу, ни ком ви ше по треб ном, му шкар
ци, сво јим ви шим дру штве ним ци ље ви ма. 

То ма је гр ли, при хва та ју ћи пси хо ло ги чар ки ну кри ти ку, ка же јој да се по но во по
ма ља ла пси хо ло ги чар ки на сли ка у бе лој ду гој ха љи ни, но све ви ше је там не ла, упли
та ла се у осве тље не про зо ре, по ста ја ла ле лу ја ви сплет трам ва ја, ауто мо би ла и ауто бу
са, шта ви ше, зар не по сто ји у ње ном др жа њу иро ни је и не ког ома ло ва жа ва ња, али да 
је узрок нор мал на људ ска страст, у тек про бу ђе ној мла дој же ни. Је ди но је пла ши тај 
њен ома ло ва жа ва ју ћи из раз ли ца... Пси хо ло ги чар ка се мо жда иден ти фи ку је са не ком 
дру гом же ном ко ју за ми шља То ма Ми тић Ца ке. Мо гао је да при ча о бо ји ње ног гла са 
чи је се звуч но сти се ћао док је из го ва ра ла ње го во име; не мо гав ши ја сно да рас по зна 
сло го ве, ни ти да их по и сто ве ти са сло ви ма ко ја зна че име, већ је ви део пу ће ње ње них 
уса на, уоб ли ча ва ње, да би се при ла го ди ле са мо гла сни ци ма, ка да се ја сно уоча ва ју по
ви ну ћа и хи пер ре а ли стич но уве ћа ни на бо ри, да би та да спре чио из го ва ра ње ње го вог 
име на, ста вља пси хо ло ги чар ки прст на уста, и он да би за ста ли, гле да ли би ка ко же на 
про сти ре веш, ви ше пу та по ме ра ју ћи ру ке: 

„Јед ном ћу оти ћи из овог ме ста и ти ви ше не ћеш би ти све док мог бо рав ка...“, ре ћи 
ће пси хо ло ги чар ка. 
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Сце на са ме се цом у по за ди ни 

Ко но ба ри ца, ко ја је од ла зи ла са сме не, за мо ли ла је пи сца да иза ђе из ка фа не, јер је 
има ла ис ку ства – опио се То ма Ми тић Ца ке. Зна ла је да ће се де си ти не ка кав бе лај. Нај
бо ље би би ло да го спо дин про фе сор по ђе за јед но са њом, и на пу сти дру штво – по себ но 
То му Ми ти ћа Ца ке та: хо ће да глу ми уло гу у фил му, у ко ме ће би ти уби јен. Уско ро 
Ми ла на Ти мо ти је ви ћа по чи ње да ве се ли је дан му зи кант ко ји се бе на зи ва умет ни ком. 
У ка фа ну ула зи гру па тру ба ча. Свир ку по чи њу још од вра та. Умет ник се по вла чи у угао. 
Ор ке стар сви ра. Ка да блех му зи ка пре ки не свир ку на ста вља је умет ник.

Ми лан Ти мо ти је вић: „Стој!“ 
Умет ник пре ста је да сви ра. 

Умет ник: „Знаш ли да сам ја умет ник? Сни мио сам пло чу.“ 
Ва ди пло чу из џе па. Од мо та ва је. 
Умет ник: „А они? Не мо гу ви ше да сви ра ју.“ 
По ка зу је пло чу. Ми лан Ти мо ти је вић ска че са сто ли це. По чи ње да га се ца. Ба ца 

пло чу. Блех му зи ка по чи ње да сви ра. Умет ник отва ра уста, али се ви ше не чу ју ње го ве 
из го во ре не ре чи. Пре ти пр стом Ми ла ну Ти мо ти је ви ћу. Тра жи пло чу ис под сто ла. 
За јед но игра ју Ми лан Ти мо ти је вић и ко но бар. Ко но бар са да ути ша ва му зи кан те. 

„Зна чи... сни мио си пло чу?“, упи та конобар умет ни ка. 
Пру жа прст ка Ми ла ну Ти мо ти је ви ћу. 

Ми лан Ти мо ти је вић: „До ста!“ 

Гу ра му зи кан те. Умет ник по чи ње да сви ра ко ло. Ми лан Ти мо ти је вић га гр ли. Игра ју 
за јед но. Љуби га. Ми лан Ти мо ти је вић ло ми ча шу. Од и гра ко ло. Сипа му зи кан ти ма пи ће. 
На ре ђу је им да пи ју. 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Па ти сви раш као змај. Ствар но си умет ник.“ 

Љубе се. 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Оста ла му зи ка на по ље!“ 

По чи ње да гу ра Ци га не. Они од мах сви ра ју. 

Умет ник: „Не мој да их те раш. Му зи кан ти мо ра ју да за ра ђу ју хлеб.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Њи хо ва му зи ка ни је она пра ва. Хо ћу са мо умет ни ка.“ 

Хва та га за гла ву. Ски да му ка пу. Ста вља је на под. Му зи кан ти клек ну и сви ра ју 
шо ту. Јед ном од њих Ми лан Ти мо ти је вић ски не ка пу. Љуби га у образ. Ле пи му нов ча
ни цу на че ло. 

Ула зи је дан ко ји је за вео не ку де вој ку. 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Где си по бро?“

Уста је. Љубе се. 
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Ми лан Ти мо ти је вић: „Кад идеш у за твор?“ 

За вод ник: „За два да на.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Пи ће! Због пич ке у за твор. И ја бих оти шао због ње. Она ми 
је као до мо ви на. Пе смом те ис пра ћа мо у за твор. Дај пе сму Про кле ти ба бо да су сеј ме ни.“

За вод ник: „Не ће мо ту.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Он иде у за твор па не ка би ра. Ка жи са да: Је ли исти на да си 
њу обр нуо?“

За вод ник: „Не са мо њу.“ За вод ник ба ца па ре нај мла ђем му зи кан ту. Он их ди же са 
по да.

За вод ник: „Ако умрем ил за ги нем.“ 

Му зи ка уста је. 

За вод ник: „Од ре ци туј не што.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Је се њи на?“ 

Ми лан Ти мо ти је вић ба ца са сто ла све ча ше. Пе ње се на сто. Му зи ка сви ра Сто ја но 
мо ри мо мо. Ула зи ми ли ци о нер. Чим ви ди Ми ла на Ти мо ти је ви ћа, већ не зна шта би 
чи нио. Ми лан Ти мо ти је вић га љу би. Ми ли ци о нер се оти ма. 

Ми ли ци о нер: „Је ли ово у ре ду?“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „По пиј не што!“ 

Ми ли ци о нер: „Не мо гу љу ди да спа ва ју.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Же ним се. Ка да се ја же ним не мо ра ју ни да спа ва ју.“ 

Ми ли ци о нер: „Па где ти је же на?“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Не ћу од мах да је учим ка фан ском жи во ту.“ 

Ва ди нов ча ник. Уда ра га о под. Из нов ча ни ка ис па да ју нов ча ни це. Ми лан Ти мо
ти је вић по чи ње да их га зи. Ко ло игра пре ко нов ча ни ка. Је дан му зи кант по ку ша ва да 
диг не нов ча ник али га га зе пре ко пр сти ју. Ула зи дру ги ми ли ци о нер. 

Дру ги ми ли ци о нер: „До бро бре! Дру га ри смо, мај ку му, за јед но смо ишли у шко лу, 
а ви опет пра ви те лом. Мо же те ли да се умирите бар јед но ве че.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Ма, иди, про ше тај! Ни си ни шта чуо, ни си се ов де за те као, и 
го то во. Не ка се чу је ка да се ми ве се ли мо. До ста се чу ло ка да смо ра то ва ли. Про ђе Зе мља 
око Сун ца, про ђе го ди на, про ђе Еми на пу ста, про ђе ве чи та, а ми жи ви мо. Ејјј!“ 

За вод ник: „Се ћаш се оног. До шли ло по ви да отво рим ка су. Укра ли је не где; црн ка 
и још два ло по ва. Она цр на, а тек што има гру ди! Др жа ву бих дао за њу. Не што ме пе
че. Окре ће ми се, вр ти ми се око гла ве. По сле сам при знао. И што је би ло и што ни је 
би ло. Ето, она зна. И ја знам. Вра ти ћу се, го спо до. Сви рај: Ро ди мај ко још јед ног бе ћа ра.“ 
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Ми лан Ти мо ти је вић: „Тај од нос му шкар ца пре ма њој је као да су јој ду жни, као да 
су над ни ча ри над ње ним те лом. Не знам ка ко је сте кла тво ју бла го на кло ност. Мо раш 
још да ра диш на ње ној њи ви. Не од ла зи у сво је си ро ма штво!“ 

То ма Ми тић Ца ке: „Хај де да од глу ми мо јед ну сце ну.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Не мој! По у би ја ће мо се глу ме ћи у за ми шље ним фил мо ви ма.“ 

То ма Ми тић Ца ке: „Филм је наш жи вот. По гле дај! Ово је иде ал но ме сто. Ста нич на 
ка фа на. Про ла зи воз! Тут њи!“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Су прот ста ви ће се ко но бар. Знаш да му је ро ђак онај што га 
зо ву Смо тан ко. По ста ви ли га за ди рек то ра. Про па ло пред у зе ће, а ди рек тор Смо тан ко!“ 

То ма Ми тић Ца ке: „Па шта. Не ка му је ро ђак и Све ти Пе тар. А тај Смо тан ко се про
шли пут, ка да сам во зио ро бу за њи хов ООУР, угра дио 5%. 

Из не ћу сто, са нај леп шим чар ша вом, и ста ви ћу га на ши не. Се де ће мо на нај бо љим 
сто ли ца ма ко је ћу иза бра ти у ка фа ни. Из у да ра ћу ко но ба ра.“ 

То ма Ми тић Ца ке је ста вио но вац на сто по ред пре пу ње не пе пе ља ре. Гле дао је нов
ча ни це. 

То ма Ми тић Ца ке: „Ево, то ли ко имам.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић га је ву као за ру кав. Ме со око ожиљ ка на обра зу би ло је цр ве но. 
Ожи љак се из дво јио бе ли ном као знак, или сло во ду бо ко уре за но у ка ме ну. 

То ма Ми тић Ца ке: „Не мој да си де те. Да ја ње га не мо гу да пре ту чем.“ 

По кре том ру ке је об у хва тао це ло куп ну за ди мље ну ка фа ну. Гле дао је угао за углом, 
сто ло ве, љу де. 

То ма Ми тић Ца ке: „По би ћу их све! Хај де, уло жи сат, а ја ћу ски нути ка пут.“ 

Пред Ми ла ном Ти мо ти је ви ћем је за смр део зној са ли ца. Пљу вач ка је из ле та ла из 
пи ја них усти ју, и пр ска ла га. Ру ком је при ти скао нов ча ни це вр те ћи гла вом. За ми слио 
се. Ски нуо је сат са ру ке. Ста вио га је по ред нов ча ни ца. 

То ма Ми тић Ца ке: „Мо же и без па ра.“ 

По глед му је био упрт у вра та ко ја су за шкри па ла. Ушле су же не ко је су че ка ле воз. 

Же на. „Ле ле. По би ше се.“ 

За сто лом, до пе ћи, се ди дру штво до ми на ша. У углу дре ма ју пут ни ци. По ред шан ка 
дре ма ко но бар. Кроз про зор до пи ре по глед же на. При љу бљу ју се ли ца уз ста кло: же не 
по сма тра ју сва ђу. 

То ма Ми тић Ца ке при ла зи круп ном и де бе лом ко но ба ру! Ћу те. Од јед ном То ма 
Ми тић Ца ке уда ра ко но ба ра у сто мак. Сто мак се улег не и згр чи. То му Ми ти ћа за бо ле 
ру ка. Оче ку је да ће ко но бар кре ну ти на ње га. Ко но бар се пре са ми тио. Очи му ко лу та ју. 
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То ма Ми тић Ца ке га уда ра још јед ном. Ко но ба ру по те че крв из но са. Бри ше раз ма за ну 
крв са ли ца. То ма Ми тић Ца ке га гр ли. Из ви ња ва се. Љуби га. Ко ли ко су да на пре се де ли 
за јед но. Ко ли ко пу та му је са мо до но сио ро бу из са мо по слу ге, а за ра да је оста ја ла ко
но ба ру. Не сме то да за бо ра ви. Мо ли га да се не оба зи ре на ње го ву не смо тре ност. Ко
но бар поч не да за та шка ва ствар. То ма Ми тић Ца ке ће до не ти пи ће. Сва ко се по не кад 
из нер ви ра. 

То ма Ми тић Ца ке хо ће да се ди, у угод ној ве че ри, ис пред ка фа не, на ши на ма. До хва
ти ко но ба ро ву ма ра ми цу и ба ци је у угао. Крв ка пље на ка пут и под. Ко но бар за ба цу
је гла ву. По ди же јед ну ру ку. Са шан ка до хва та нож ко јим отва ра кон зер ве. Не спрет но 
убо де То му Ми ти ћа Ца ке та у гла ву. Нож је ду го ко ри шћен за отва ра ње кон зер ви. 
По ви је се! Врх но жа се ис кри вио. Ипак се, од уда ра ца, То ма оне све сти. 

Ко но бар: „Е па, је ба ћу ти ма тер. Од лу чио си да умреш.“ 

По ди же оне све шће ног То му. Из но си га на по ље. Отва ра вра та. Ви ди се све тло ме се ца. 
Ко но бар ста вља То му Ми ти ћа на ко ло сек. Ка сно је. Већ је оти шао воз ко ји од во зи за
доц не ле пут ни ке. У ка фа ни су оста ли до ми на ши. За су сед ним сто лом не ко ли ко пут ни
ка че ка ло је зо ру, или не ки екс пре сни воз, ко ји по сле по но ћи од ла зи пут Не мач ке. 

Уми вен, вра ћа се ко но бар. Ски да кр ва ву блу зу. Узи ма ре зер вну. Се да за сто по ред 
шан ка. Че ка тут ња ву во за. 

До ми на ши игра ју до ми не, као да се ни шта не де ша ва. Пут ни ци иона ко ни су ме шта
ни. Са мо јед на же на по ку ша не што да ка же, али је ути ша муж. Чак ни шта не ка же ни 
Ми лан Ти мо ти је вић. Пу ши по ла ко, а ка да за дре ма кло не му по не кад гла ва. 

Чу је се тут ња ва во за ко ји пи шти ула зе ћи у ста ни цу. За тим кло па ра ју ћи – од ла зи. 

Ко но бар: „Од лу чио је да умре млад. Не мо рам баш ја да га уби јем. Е, мај ку му је бем. 
Зар због бу да ле да идем у за твор.“ 

Ка да отво ри вра та ка фа не ви ди се пе рон оба сјан ме се чи ном; ноћ је пре кра сна и 
пун ме сец оба сја ва ста ни цу. Воз ни је про шао ко ло се ком на ко јем је ле жао То ма Ми тић 
Ца ке. Сре ћа! Ко но бар уно си То му Ми ти ћа у ка фа ну. Ста вља га на сто ли цу по ред шан
ка. Обла чи пр ља ви ман тил. То чи до ми на ши ма пи ће. Оста вља кључ. Од ла зи. Не же ли 
да са че ка То ми но осве шћи ва ње: ве ро ват но ви ше ни је у не све сти! Спа ва! 

То ма Ми тић Ца ке се про бу дио. При ла зи и љу би јед ног пут ни ка. Чо век је збу њен. 
Дру ги пут ни ци већ на пу шта ју ка фа ну. 

То ма Ми тић Ца ке хва та сто и уда ра гла вом о та блу. 

„Твр да је ово гла ва. Ка да умрем би ће исто ова ко. Сви ра ће ра дио. Се де ће љу ди и 
че ка ће. Же не ће тр ча ти за му шкар ци ма. Му шкар ци ће ту ћи же не. Је ле на, Је ле на, веч на 
де вој ко ко ја иза зи ваш ра то ве.“ 

Ми лан Ти мо ти је вић: „Ре ци ту јем Рем боа. Слу шај! Рем бо до ла зи до огра де бро да. 
Са тог бро да гле дао је за кр ва вље них и су зних очи ју.“ 
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То ма Ми тић Ца ке: „Тре ба ло би да Бог уни шти жга ди ју. Ла ку ноћ.“ 

Из ла зи на јед на вра та. Го сти ви ше не го во ре ша па том. Не ко чак и пи та шта ће се 
де си ти са То мом. Мо жда му је по вре ђен мо зак. На по мен мо зга до ми на ши се сме ју.

„Он је и ро ђен без мо зга “, ка же је дан од њих. 

Ма ло по сле вра ћа се То ма Ми тић Ца ке. Ула зи на дру га вра та. 

„До бро ју тро.“ 

Хва та јед ног пи ја ног го ста. По ди же га. Уда ља ва сто ло ве и сто ли це од го ста. Пи ја
нац сто ји сам. 

То ма Ми тић Ца ке: „Сам. Сам. Сам.“ 

Пи ја ни гост не мо же ду го да сто ји. 

До ми на ши: „Сам. Сам.“ 

Пи ја ни гост па да и ли цем кли зи по по ду. Од пр ља вог по да оста је му фле ка на ли цу. 

Сце на са би стом Ми ла но вог оца ко ју су од у зе ли 
То ми Ми ти ћу Ца ке ту

„Ко им је на ба вио ка ме ру“, пи тао је на чел ник. 
„Не ма ју ка ме ру“, ре као је ми ли ци о нер. „Од у зе ли смо им ка ме ру. Ме ђу тим они су 

на ста ви ли без ка ме ре да сни ма ју филм. Но ћас ни су мо гли да пу сте воз из ста ни це. 
Из не ли су сто на ши не и за се ли. Пи ју! Шеф ста ни це их је мо лио да се скло не. Ме ђу тим, 
ни је вре де ло: сни ма ју филм! До кра ја пр вог филм ског ве ка хо ће да има ју тај филм. 
Пут ни ци су чак иза шли из во за: сва ђа ли се са њи ма. За њих је че ка ње во за, сва ђа са 
ше фом и пут ни ци ма, би ла но ва сце на. Бо ље да је не стао То ма Ми тић Ца ке не го онај 
упор ни и ти хи пи сац.“ 

„Шта сте пред у зе ли?“, пи тао ме је на чел ник. 
„Шта да пре ду зме мо. Ми ла нов отац је хе рој. Се ћаш се да су хте ли да му по диг ну 

спо ме ник ис пред шко ле. Пред рат ни ко му ни ста.“ 
На јед ном сто лу сто ји би ста Ми ла но вог оца ко ју је ура дио То ма за по сто ље ис пред 

шко ле. 

Сце на на си ља са ми ри сом здрав ца ко ји се не осе ћа на фил му

По што сам иза шао из ка фа не, и ушао у пот пу ни мрак, ко ра чао сам но гу пред но гу, 
а да ми се очи це лим пу тем не ће на ви ћи на та му, иако су зве зде тре пе ри ле на не бу, 
ни су пру жа ле све тло ни за без бри жно ко ра ча ње пу тем, а он да сам чуо не ки шум по ред 
бу на ра ко ји ме ни је пла шио, уз гред сам пи тао ко се скри ва. Не ка сен ка је јур ну ла ка 
ме ни; био сам на пад нут на рас кр сни ци, и ма хи нал но сам се згр чио и по ди гао ру ку, 
бра не ћи се да би пр ви уда рац ле тве под не ла ру ка: сло мље на ми је кост ulna. Крат ко 
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сам јек нуо, да би већ дру ги уда рац под не ла гла ва: сло мље на је да ска, а тре ћи уда рац 
је под не ло ли це: на пр сла но сна кост os nasale. За тим сам ри тан, га жен, уда ран. Пре
ће но ми је. Ле жао сам на се о ском пу ту у пра ши ни, а гла со ви су се по ја ча ва ли: псо ван 
сам, и на сва ку из го во ре ну реч био сам по но во уда ран. Дво ји ца на па да ча су се пре пи
ра ли шта да ми оне све шће ном ура де. Из но ва су ме ри та ли док је је дан био агре сив
ни ји – ваљ да твој стриц – и пред ла гао је да ме уштро је, да бих до ју тра ис кр ва рио и 
умро, али га је ути ша вао дру ги на па дач, пред ла жу ћи да ме ба це у бу нар, али за та кав 
по ду хват ни су има ли хра бро сти, већ су од лу чи ли: ово ће ми би ти до ста, и ба ци ли су 
ме у здра вац иза бу на ра. 

Би ци кл у фи л мови ма

Ка да се То ма Ми тић Ца ке по но во по ја вио у ка фа ни, пи сцу се чи ни ло да је То ми но 
од су ство са мо део сце на ри ја у за ми шље ном фил му, на рав но да је про шло вре ме ка да 
у пи сца ни ко ни је имао по ве ре ња, ка да је био са мо је дан од мо гу ћих но во при сти глих 
слу жбе ни ка, већ су по че ли да раз ми шља ју да би мо гао да ство ри пред ста ву за Дан 
осло бо ђе ња, та ко да је до био мо гућ ност да се за о ку пи про јек том, и сам је имао осе ћа
ње ауто ри те та. Тре ба ло је да про ђу је сен, зи ма, а по том и про ле ће да би га сте као. Ипак 
му је пред сед ник до зво лио да во ди ди ску си о ну три би ну, на ко јој су се оку пља ли шко
ло ва ни љу ди, да ка ко и омла ди на, ко ју је тре ба ло усме ра ва ти ка вред но сти ма кул ту ре, 
с тим што је, док је тра ја ла три би на, пред сед ник до зво лио да пи сац пре у зме при пре ме 
за про сла ву Да на осло бо ђе ња; ни је би ло по треб но прет по ста ви ти да пи сац не би мо гао 
за ми сли ти да у при пре ма ма не ће уче ство ва ти То ма Ми тић Ца ке. Ме ђу тим То ма је 
ушао у сво ју чу ве ну ал ко хо ли чар ску фа зу, ко ја је би ла јед но уби ја ње ал ко хо лом, а ко ју 
је ме сни ле кар на звао бо ле шћу – на ла зе ћи за њу латинску реч; ту реч ни ко ни је ни 
же лео да ту ма чи. 

Ула зе ћи у ка фа ну пи сац би про шао по ред То ми ног ка бри о ле та, а за тим би угле дао 
њих дво је скри ве не у се па реу; То ма је одско ра у дру штву јед не же не, а да га пи сац ни
јед ном ни је упи тао о њој, али ипак је ус пео да на чу је да су же ну из ба ци ли из не ке 
по ро ди це где је ра ди ла као кућ на по моћ ни ца; раз лог за от каз био је во ђе ње љу ба ви са 
де ча ком ко га је чу ва ла, да би ра стао по ред ње, и да би на кра ју по стао па зи тељ кин љу
бав ник, што је иза зи ва ло њен подсмех, јер ни је мо гла да га до жи ви као љу бав ни ка. Ка да 
је мом чић по стао вешт у сек су па зи тељ ка га је и да ље до жи вља ва ла као де ча ка. На по
кон је би ла от пу ште на с по сла. Сто пи ра ју ћи, до спе ла је у То ми не ру ке. То ма Ми тић 
Ца ке је пр во во дио љу бав са њом, али, ка да му је то до са ди ло, из најм љи вао ју је сту ден
ти ма, ка сни је аутопре во зни ци ма; То мин ауто је убр зо по стао пу ту ју ћа јав на ку ћа.

Ко но ба ри ца ни је зна ла шта ће се са да де си ти не срећ ном То ми. Од ла зе ћи с по сла 
гле да ла је ка ко се сва ђао са про сти тут ком, ви ше пу та по ку ша ва ју ћи да је уда ри, али 
се увек за но сио и па дао, та ко да му је ли це би ло на те кло. Пи сац ни је знао ка кав ути сак 
на ње га оста вља про сти тут ка, док се ми рис пар фе ма ме шао са ми ри сом ви ња ка, али 
јој је ипак по ма гао да ву ку То му Ми ти ћа Ца ке та, по што ни је мо гао да сто ји. Це лим 
те лом се осло нио на пи шче во ра ме, му ца ју ћи да не ра де, али пи сац му је по на вљао да 
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ра де, све док га То ма не би у свом ха лу ци нант ном ста њу пре по знао. Про сти тут ка је 
То ми ма зи ла ко су, го во ре ћи да је до бар са мо док во де љу бав, а по сле сно ша ја увек ка же 
да му је до са дио ова кав жи вот; као да је њој за ни мљив. На по кон су га сме сти ли у се
па ре и уга си ли све тло. Про сти тут ка је по на вља ла да је све тлост ја ко ва жна је ди но у 
умет но сти им пре си о ни стич ког ак та, на шта је пи сац схва тао да је она обра зо ва на и 
на стра на, па би јој од го ва рао, да је ма ње ва жна, сва ка ко, у пра вом пол ном ак ту, на шта 
би се про сти тут ка осмех ну ла. 

За ка бри о ле том се кре тао је дан ста ри го спо дин, ре во лу ци о нар у пен зи ји, ко ји је 
по стао про сти тут кин стал ни љу бав ник. Ула зе ћи у се па ре се део је за јед но са То мом, 
че ка ју ћи да се ко нач но осве сти. Про сти тут ка је уза луд по на вља ла бив шем рат ни ку да 
да нас не ра де. Зар не ви ди да је про дав ни ца у ква ру. Али про сти тут ки не ре чи ни су 
ути ца ле на ре во лу ци о на ра. По што се са мо осме хи вао, да ље се де ћи у мра ку, све док 
ко но бар не би до шао до се па реа, и по нав ља ју ћи да у се па реу мо ра би ти све тла, го во рио 
би про сти тут ки ном љу бав ни ку. 

„За ви диш јој на зад њи ци, го луп че? Не гу је то го спо ђа. Шта ће го спо ђи она кво ду пе? 
На све ту до да нас има три де сет и три вр сте жен ских зад њи ца.“ 

„Му шкар ци ко ји пак се бе гле да ју на ге у огле да лу, обич но ни ка да не тра же же не“, 
од го ва рао би про сти тут кин љу бав ник. 

От ка ко је сти гла ка ме ра мо гли су још оче ки ва ти ка кав пор нофилм. Про сти тут ка 
се још на да ла да ће То ма уско ро пре ста ти да пи је, али хва тао би је страх од То ми не 
раз бо ри то сти. По на вља ла је ка ко хо ће да је про да. Све сна је да ће већ ку по про да ју 
јед ном ура ди ти. Ни го во ра да јој ни је сим па ти чан. Из То ми ног џе па је из вла чи ла олов
ку и па пи ре, узи ма ла му је нов ча ник, јед ном ру ком је ва ди ла нов ча ни це, дру гом му је 
ми ло ва ла раз ба ру ше ну ко су. Не оба зи ру ћи се на ко но ба ре ве опа ске да је ле па де вој ка 
син те тич ка пор нолут ка, по сма тра ла је пут ни ке, њи хо ве кор пе стег ну те из ме ђу но гу, 
њи хо ве кан те, слу ша ла је при че о же на ма, о усе ви ма, о де ци ко ја се шко лу ју, а он да је 
пи та ла пи сца да ли по зна је тог чо ве ка ко ме је хтео да је про да њен ма кро, на ро чи то 
за то што је пи сац же лео да тај чо век бу де ње гов књи жев ни лик: нај бли жа род би на је 
по бе гла од тог чо ве ка, и за то је за пи сца мо гао да бу де са мо јед на те ма, на по кон би 
по ста вља ла пи та ње, да ваљ да не ће да је уби је, тај пре ки чо век, и да је ди но мо же да се 
спа се ако на пу сти ову зе мљу. 

Тре ба ло је да про ђе из ве сно вре ме – ко је је пи сац на звао омот за оне пра ве, раз гал
не књи ге, ко је во де сво је друк чи је ис пи се из ме ђу слов них ре до ва; омот за са др жи ну 
озбиљ ног љу бав ног, по ро дич ног ро ман си ра ног жи во та или му дри ја ше ње о жи во ту 
ка кве, јад не и увре ђе не, про сти тут ке – да То ма ижи ви про шлост, за тим са да шњост, 
као да је ка зна, и по сле ди ца гре хо ва из ин ду стриј ског и по стин ду стриј ског пе ри о да 
људ ског дру штва. Тек он да би се пре тво рио у са свим не ког дру гог чо ве ка, по ја вљу ју ћи 
се обри јан, под ши шан и пот пу но у сја ју сво је ин те ли ген ци је, ка да су му ре кли да је 
би ло мир но у вре ме ње го вог од су ства, да ће му пред сед ник до зво ли ти да сни ма филм. 
Али То ма као да ни је чуо из го во ре не ре чи – оно што га се ни је до ти ца ло од ба ци вао је 
са пре зре њем. Ко но ба ри ца би му ре кла да у Ср би ји по шту ју мр тве, и да би би ло нај
бо ље да је умро, на ро чи то што би га ожа ли ли го во ре ћи да, ето, уми ру и та кви бу да
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ла сти бун тов ни ци ка кав је био То ма Ми тић Ца ке, за тим бу му при ре ди ли пре леп 
по греб, мо жда би се чак по ту кле и не ке же не ис пред хум ке ври ште ћи да је јед ну ви ше 
во лео од дру ге, а он да би га ко но ба ри ца упи та ла о ко ме да нас при ча, и да је мо ра ла да 
упам ти и оног ње го вог Фе ли ни ја. 

То ма Ми тић Ца ке је, вр те ћи кљу че ве око пр ста, го во рио ко но ба ри ци да је за ње га, 
ваљ да, по треб но ви ше да на да би га ожа ли ли а не са мо тај је дан, ка да је са хра на (зар 
би га ко но ба ри ца од мах за бо ра ви ла?), ако не мо гу ус пе ти да сни ме филм, по слу жи ће 
бар као филм ски ју на ци, јер љу ди су жељ ни фил мо ва, а мо гао би по но во да ци ти ра 
Фе ли ни ја, уме сто што ов де се диш, је деш, го јиш се и гу биш тај ро ман тич ни из раз чо
ве ка ко ји уми ре од гла ди, за што ми не на пи шеш не ку ле пу при чу за оног лу да ка, твог 
при ја те ља Ро бер та.29 

То ма је ишао од јед ног до дру гог сто ла, ру гао се док су му се мом ци сме ја ли, до ба
ци ва ли, на ро чи то по што же на, ко ју је ну дио, ни је хте ла да уђе у ка фа ну, па су са мо 
ње ни љу бав ни ци мо гли да при ча ју о ње ној ле по ти, стра сти, го во ре ћи да је ди но То ми на 
мај ка ни је ве ро ва ла да се њен син ба ви та квим сра мот ним по слом, да је ње го во лу та
ње мно го ду бље не го што по дру гљи ви ме шта ни сма тра ју; са мо би треп ну ла очи ма: 
ре кла би да су те при че са мо хир оних ко ји су јој их ис при ча ли, и да је исти на са свим 
дру га чи ја, ве ро ват но је та же на глу ми ца ко ја ће глу ми ти у То ми ном фил му. 

У пр вом ка дру фил ма, про сти ту тка сто ји на оба ли ре ке, оку па на у бле шта вом, на ран
џа стом све тлу за ла зе ћег сун ца, рас пу сна, сло бод на, за тим се успо ре но кре ће ка пре го
ре лој при мо рав ској тра ви, усред скро ви тих вр ба ка, где сто ји ка бри о лет; сло бо дар ски и 
чул ни жи вот, љу бав но ак ти ван, пер вер зи ја, не за си тост, а ујед но ра до зна лост без по
ми сли на бек ство: не ће ли је уби ти тај пре ки чо век ко ме је же лео да је про да њен ма кро? 

У дру гом ка дру, ви де се ку па ћи ко сти ми, шорт се ви, сун цо бра ни, из не се не ке се, 
на ви ше гру па ку па ча се ди у хла до ви ни, ни же три те ла офар ба на у бе ло, пла во и цр
ве но, се де на клу пи ко ју су до не ли из пар ка, пи сац, Ми лан Ти мо ти је вић, То ма Ми тић 
Ца ке, стал но раз ме њу ју ме ста: за ста ва на ци о нал них бо ја. По што сни ма ју пор нофилм 
те ла су им го ла и офар ба на, са мо су пе ни си не фар ба ни. У тим окол но сти ма пи сац ли чи 
на клов на, за то га је дан од ста ти ста по ли ва во дом ко ја му се за др жа ва на ко си. Пи сац 

29 Филм је об ред ко ме се сле по по ко ра ва ју огром не ма се: сто га они ко ји пра ве ко мер ци јал
не фил мо ве од ре ђу ју мен та ли тет и оби ча је, ду хов ну ат мос фе ру, чи та вих по пу ла ци ја, ко је су 
сва ко днев но пре пла вље не при зо ри ма са екра на. Филм тру је крв као рад у руд ни ку, на гри за 
тки во, мо же се пре тво ри ти у не ку вр сту сло бод ног рас ту ра ња дро ге, али ње го во деј ство је 
опа сни је баш за то што је скри ве но и не пред ви ди во. С дру ге стра не, ме ни је по тре бан про ду
цент. Не са мо због то га што са про ду цен том сти же и пр ва ра та, већ и да бих био сти му ли сан 
да бра ним филм од зам ки, скре та ња и за ви сти за ма ски ра них при ја тељ ским са ве ти ма, од на
ту ра ња ту ђих иде ја, ко је му пре те од тре нут ка ка да је до не та од лу ка о сни ма њу. Ова же сто ка 
и стал на од бра на фил ма је ве о ма ко ри сна за филм; осна жу је те, чи ни те још фа на тич ни јим, 
упор ни јим, али исто вре ме но те оба ве зу је да по сма траш филм из ра зних угло ва ко ји ти ни су 
свој стве ни, са сум њом, са ан ти па ти јом ко је су иза зва не те шко ћа ма, про бле ми ма, му ка ма... У 
с тва ри, у ре а ли за ци ји фил ма про ду цент је ком пле мен тар но и ну жно зло и ма ко ли ко да је те
шко то об ја сни ти, ње гов до при нос је не за мен љив. 
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би тре ба ло да се уви ја, док тра је шок хлад не во де у сун ча ном да ну... Да би тај де таљ 
ис ко ри стио, сни ма тељ од мах па ли све тла и на ста вља сни ма ње. 

С бр да ко је се уз ди же из над ре ке љу ди су че сто си ла зи ли би ци кли ма, да би се упу
ти ли ка оба ли ко ја је це лом ду жи ном би ла пре тво ре на у пла жу: бр до, за ра ван, при сој, 
за ви ју так пу та, пи то мост ње го ва по ред оба ле, а он да за вла че ње у мост ода кле је пут 
оп ко љен др во ре ди ма. На из глед бе за зле но, То ма Ми тић Ца ке је по гле дом пра тио ка ко 
јед на же на си ла зи би ци клом, окре ће пе да ле док јој је ве тар ти трао ма ра му, ци ца ну 
ха љи ну јој уно сио у те ло, ис ти чу ћи јој об лик по пр сја. То ма Ми тић Ца ке је ви део са мо 
од сјај све тла на упра вља чу, да би за тим по тр чао низ оба лу ка не ким ку па чи ца ма ко је 
су опру же не ле жа ле на сун цу. За стао је, гле да ју ћи ка ко же на на би ци клу си ла зи по
след њом низ бр ди цом пре не го што ће сти ћи до ре ке. Слу тио је: па шће! Час тр че ћи, а 
час ска ку ћу ћи по ју рио је ка би ци клист ки њи. Во зе ћи, би ци клист ки ња је све бр же си
ла зи ла са бр да. Кон цен три са на је би ла на упра вљач би ци кла. Из гле да ло је да обо је 
жу ре ка истом ци љу. Он да се би ци клист ки ња ви ше ни је ви де ла. Во зи ла је пу тем по ред 
ре ке. Ка да је скре ну ла са глав ног пу та убр за ње је би ло пре ве ли ко: то чак је уле тео у 
пе сак, смо тао се, и те ло би ци клист ки ње се по ди гло, уз ле те ло, по ме ша ло се са де ло ви
ма гу ма, точ ко ва, но са чем, окре ну ла се не ко ли ко пу та, јек ну ла је, да би оста ла ле же ћи 
у пе ску. По ди гло се не ко ли ко ку па ча: гле да ли су ка би ци клист ки њи. Он да су за кљу
чи ли да је То ма Ми тић Ца ке нај бли жи, да је он по тр чао још бр же, да му је ка па спа ла 
с гла ве, да му се раз ле те ла ко са. Уочио је да је обу ћа би ци клист ки ње од ба че на да ле ко 
од те ла, го ли су јој ку ко ви за ма за ни пе ском, ко ле на, лак то ви и ли це су јој би ли кр ва ви. 
На по кон, ка да је сти гао до би ци клист ки ње још ни је би ла при бра на, по че ла је да сте ње 
и за по ма же ви ше из стра ха да ни је по вре ђе на не го што ју је ствар но бо ле ло из гре ба но 
те ло. Без об зи ра што су сви оче ки ва ли да ће јој То ма Ми тић Ца ке по мо ћи: упи та ће је 
не што, уте ши ће је, пру жи ће јој по моћ, он је само – го и офар бан пла вом бо јом – сву
као же ни не га ћи це, ра ши рио јој но ге, и ку па чи су ја сно ви де ли ка ко се би ци клист ки
ња за не ла. Он да се То ма Ми тић Ца ке за ву као из ме ђу би ци клист ки њи них но гу. Ни шта 
ви ше ни је мо гло да спре чи ку па че и ку па чи це ко ји су та да још бр же по тр ча ли ка би
ци клист ки њи. Прем да и ни су мо гли бр зо да тр че по пе ску, ипак су се при бли жа ва ли. 
Док је би ци клист ки ња уз не ми ре но дах та ла. Кр ва вим ру ка ма је до ди ри ва ла То ми но 
ли це, ко ји ју је љу био, об ли зи вао је кр ва ве би ци клист ки њи не обра зе, жу рио је: ку па
чи су већ би ли бли зу. Осим то га, би ци клист ки ња је и да ље на мо мен те за по ма га ла. 
Он да је То ма Ми тић Ца ке по чео да бе жи. У да љи ни те ло му се ме ша ло са хо ри зон том, 
са игром ва зду ха из над мир не ре ке. Та ко ђе је уста ла и би ци клист ки ња, окре ну ла је ка 
ку па чи ма кр ва во ли це, по ди гла је би цикл, тра же ћи обу ћу.

„Шта зе ва те?“, пи та ла је збу ње не ку па че ко ји су је оста ви ли на ста вља ју ћи да тр че 
за по мах ни та лим То мом Ми ти ћем Ца ке том, за њим је тр чао Ми лан Ти мо ти је вић; 
офар бан бе лом бо јом, оду ше вље но је ур лао.30 

30 Филм – ли те ра ту ра: то уза јам но осла ња ње обич но на ста је из по ле мич ког од но са, не у хват
љи ве пред но сти, ис фор си ра не под ре ђе но сти јед ног или дру гог. Сва ко умет нич ко де ло жи ви 
у ди мен зи ји у ко јој је ис ка за но: пре не ти га са из вор ног је зи ка на не ки дру ги, раз ли чит, зна чи



158

„Филм, филм. Наш филм.“31 за бо ра вља ју ћи на би ци клист ки њу ко ја се окре ну ла ка 
ре ци, кре ну ла је ка во ди да би се опра ла, гле да ју ћи ка ко су ку па чи це па ли плат но, ко је 
је То ма при пре мио за сли ка ње, ту кли се са сни ма те љем, да би да ље још ви де ли, у вр ба
ку, би ци клист ки њу ка ко се пе ре.32

ло би из бри са ти га, не ги ра ти. Ка да филм при бе га ва не ком ли те рар ном тек сту, ре зул тат је, у 
нај бо љем слу ча ју, увек и са мо, илу стра тив но пре но ше ње ко је се са ори ги на лом по ду да ра је ди
но у основ ним цр та ма: при ча, си ту а ци је, ли ко ви. У ства ри, чи та ва хр па ма те ри ја ла, по ла зних 
тек сто ва, си ту а ци ја ко је ну ди сва ко днев но по сма тра ње ствар но сти, или чи та ње штам пе мо гу 
да пру же, оби ла ти и не по сред но, мно го бо га ти ји и ин спи ра тив ни ма те ри јал.

31 Ре не Шар и ја, обо ји ца фи зич ки ја ки, ско ва ли смо план да упад не мо у не ки би о скоп за де цу, 
ве же мо опе ра те ра, за пу ши мо му уста, а за тим де ци пу сти мо Се стру Ва зе ли ну. O tempora, o 
mores! Иде ја скр на вље ња де тињ ства чи ни ла нам се та да као нај при влач ни ји об лик суб вер зи је. 
На рав но, ни смо то учи ни ли.

32 Филм, по мом уве ре њу, та ко ђе хип но ти ше гле да о це. Ви ди те љу де ко ји из ла зе из би о скоп
ске дво ра не, у ти ши ни, обо ре не гла ве, ду хом од сут ни. Пу бли ка у по зо ри шту, на ко ри ди или 
спорт ским утак ми ца ма, ис по ља ва мно го ви ше енер ги је и жи вах но сти. Хип но тич ност фил ма, 
ла ка и не све сна, ве ро ват но по ти че оту да што је дво ра на за мра че на, али и од про ме не пла но ва, 
све тло сти и кре та ња ка ме ре, што осла би кри тич ко ми шље ње код гле да ла ца, оп чи ни их и за ро
би. По сле три јум фал не пре ми је ре, Мо клер из сту ди ја 28 от ку пио је Ан да лу зиј ског пса. Пр во 
ми је дао хи ља ду фра на ка, а ка да је филм до жи вео ве ли ки успех, дао ми је још хи ља ду, па још 
хи ља ду. Све у све му, се дамосам хи ља да фра на ка, ако се не ва рам. У по ли ци ју је сти гло 4050 
про тест них пи са ма. „Филм је ска ра дан и су ров, тре ба га за бра ни ти.“ Пр ви пут сам се су о чио 
с прет ња ма и увре да ма ко је ће ме пра ти ти до по зног жи вот ног до ба. Две же не су по ба ци ле за 
вре ме про јек ци је. И по ред то га филм ни је за бра њен.
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Сту дент

У из најм ље ној со би, сту дент че ка до ла зак сво је де вој ке, да ка ко да би убио вре ме, 
ле же ћи у кре ве ту чи та књи гу. На сре ди ни со бе сто ји уче ник, ко ји ста ну је у при зе мљу, 
и ћу те ћи оче ку је да сту дент из го во ри пр ву реч. По што сту дент за вр ша ва чи та ње књи
ге, укљу чу је ра дио, да би на кра ју ре као уче ни ку да спу сти књи гу, јер му се не сви ђа 
стил, да је аутор гња ва тор је дан, а ти ме да је за пра во и уче ни ку јер већ по сле пр ве 
из го во ре не ре чи сту дент чу је ка ко уче ник пи та ко од њих има нај ви ше па ра. 

Ка же му: 
„Мо жда ти!“ 
Шо фер, уче ни ков ци мер, ве чи то ра ди но ћу, што је за уче ни ка нај бо ље, по што мо же 

не сме та но да спа ва. Исти ни за во љу ако шо фер про во ди но ћи у ста ну, зна чи да га по
се ћу је љу бав ни ца. Та да уче ник до ла зи у сту ден то ву со бу. Ево та ква си ту а ци ја је на
ста ла са да. Сту дент не же ли да зна за уче ни ков до ла зак по што га ве че рас баш не же ли, 
по го то ву што му је иза шао чир. Уче ник ка же да је чир са свим спла снуо, али се је дан 
но ви по ја вио до ста рог. Ипак, док не оздра ви, не мо же да спа ва у сту ден то вој со би. 
Та мо, до ле, у со бич ку, у уче ни ков кре вет је ле гла шо фе ро ва љу бав ни ца, ко ја их при
мо ра ва да се њих дво ји ца по га ђа ју где би уче ник мо гао да спа ва. Деч ко се пре ви ше 
осло бо дио – на пу сти ће шко лу. Упр кос што га сту дент жа ли, не мо же да му по мог не. 
Шта да ра ди што уче ник ста ну је са шо фе ром ко ји до во ди жен ске, ку ва ри цу и јед ну 
не за си ту, ус пут ну жен ску. При де овај деч ко ка же да му сме та ју књи ге, ко је и ни су ње
го ве. Пред очи ма му ше та ју го ле и за си са ве ле де вој ке. Чак му пре свла че очи. На де вој
ке ни је ни по ми шљао док је био уче ник основ не шко ле. До ле, на се лу, са да чак осе ћа 
да му пре су шу је ин те ли ген ци ја. Да кле, ток ства ри ко ји ће усле ди ти је са свим при ро дан. 
Сту ден ту ве че рас до ла зи де вој ка, и ка же да би тре ба ло је ба ти је ба ри це не до ту па вне, 
да се за о ку пио и да је че ка ње до бар циљ. По ка зу је уче ни ку сат. На гла ша ва да про ла зи 
ве че. Ако ње го ва де вој ка не до ђе да нас? Ма да је бо ље да не раз ми шља о ње ном не до
ла ску. Ђак је уч тив, ипак, ње гов по сту пак, ње го во по на ша ње... Сту дент ни је знао шта 
да му ка же иако је ђак пре ле жао ан ги ну, по што га је јед не но ћи, на ули ци, ухва ти ла 
ки ша, и по што ни је имао ко да га не гу је, ле че ње на се бе пре у зе ла је ку ва ри ца; сту дент 
је слу шао по но во, као на по чет ку уче ни ко вог до ла ска, исте ре чи, ви део је у уче ни ко
вим очи ма мр жњу, у сво јим очи ма, ваљ да, са жа ље ње. Си гур но да ће уче ник по но ви ти 
школ ску го ди ну... ње му је све јед но, ме ђу тим ... 

Сту дент че ка сво ју де вој ку. По што је про шла по ноћ, схва та да де вој ка си гур но не ће 
до ћи. Ста је на сре ди ни со бе... Ви дев ши да је сту дент из нер ви ран, уче ник ипак из ла зи 
из ње го ве со бе. Ти хо си ла зе ћи сте пе ни штем, увла чи се у сво ју со бу. Ви ди да шо фер 
још ни је сти гао. Чу је ку ва ри чин глас, ко ја мр мља ми сле ћи да је шо фер тек при сти гао. 
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Она се са мо окре ће на дру гу стра ну. Уче ник одлази до угла со бе, где укљу чу је сто ну 
лам пу да би осве тлио бар ма ли део про сто ри је, да би спу стио ко шу љу по ред лам пе, 
за тим сву као пан та ло не, и по ла ко ле гао на иви цу свог кре ве та; би ла су то два спо је на 
ле жа ја пре ко ко јих су пре ба че на два ме ка на и то пла ду ше ка, ра ђе на руч но. Ку ва ри ца 
је ле жа ла ско ро по пре ко; јед на но га јој је пре ба че на у уче ни ков кре вет, на по кон то ли
ко ду го је че ка ла шо фе ра да јој се са да спа ва. По ди за ње ње не гла ве и кон ста та ци ја да 
је шо фер сти гао (не ви ди да се уче ник вра тио), де си ли су се са мо у по лу сну. Уоста лом, 
уче ник и ни је мо рао да иза ђе из со бе док не стиг не шо фер. Али сту дент је че као де
вој ку. Ипак ни је же ле ло да на чи ни до го вор са уче ни ком; мо рао је да се вра ти у сво ју 
со бу, да би ле гао на иви цу кре ве та на да ју ћи се да ове но ћи шо фер не ће ни сти ћи.

Шофер

Шо фер во зи рад ни ке до хо те ла. У пи шче вим за пи си ма сто ји да шо фер жу ри, да би 
тре ба ло да се ве че рас вра ти. Иако су се до го во ри ли за вре ме по ла ска, већ ка сне. Ако 
су љу ди опу ште ни не сме ју да бу ду нео д го вор ни. Тре ба ло би да по шту ју и ту ђе вре ме. 
Шо фер пре ти да ће по ћи и ако сви пут ни ци не бу ду сти гли. Го во ри да у пу ту не ма 
за др жа ва ња, али са рас по ло же ним пут ни ци ма те шко је раз го ва ра ти, по што сва ку реч 
из вр ћу, сме ју се. По сле са ста ја ња спо ро ула зе у ауто бус и за у зи ма ју сво ја ме ста. Пу ту
је и То ма Ми тић Ца ке ко ји је уче ство вао у при пре ма њу пи шче ве пред ста ве, бес плат
но рав на ју ћи бр до и пра ве ћи би ну: са да су ста ја ле две би не, јед на на спрам дру ге. 
Про ле ће ко је до ла зи учи ни ће да оне озе ле не. Син ди кат је пла тио по ло ви ну пут них 
тро шко ва, док су дру гу по ло ви ну пла ти ли рад ни ци. Док се То ма Ми тић Ца ке раз вр
тао, кре ћу ћи се тро то а ром, ауто бус је ста јао пар ки ран ис пред са мо по слу ге. То ма је 
из но ва ула зио у про дав ни цу, гле дао ал ко хол на пи ћа са на леп ни ца ма: име на хе ро ја, 
њи хо ви ли ко ви, за тим слат ки ши, де тер џен ти, шам по ни, да би га срео шо фер, по зи ва
ју ћи га, и го во ре ћи да са мо још То ма ни је ушао у ауто бус. 

„Че ка мо те, ко ле га“, ка же му. 
Шо фер је пу нио ке су слат ки ши ма, со ко ви ма, са ла ма ма, го во ре ћи ка ко је че сто због 

свог се ћа ња на шко лу мр зео пи сце, сли ка ре, за мла те, а сва ко пи са ње сма трао по ни
жа ва њем, не ким про кле тим по слом, али вре ме ном је про ме нио ми шље ње. Сма тра да 
се пи са њем до во ди у ред овај свет, и да се бе сми сао про ла же ња ко нач но огла ша ва у 
на пи са ном, да нас спа ја са хи ља ду го ди шњи ма ту ђим му ка ма, та ко да уобра жа ва ка ко 
уза лу дан по сао има сми сла (док пут ни ци ку пу ју на мир ни це, и док То ма за же ли да 
је де кекс, и у име гла ди ку пу је ку ти ју кек са, мле ко и ке су да би их про ме шао у њој, и 
ко нач но се сми лу је и ула зи у ауто бус, да би гле дао тор бе – не ке ви се над гла ва ма – и 
слу шао ка ко во ђа пу та пи та да ли су сви ту). Пу то ва ње је пра ти ла ка ме ра. Испрва је 
уследило бро ја ње пут ни ка, за тим су сви че кали То му да сед не. Ка сни је би То ма остао 
згр чен у се ди шту, др же ћи у не дри ма ке су са мле ком, слу ша ју ћи жа мор у ауто бу су. Био 
је дру га чи је оде вен од дру гих пут ни ка; крат ко је оши шан, бра да му је ду жа, но си јак
ну од тек сас плат на, слу ша рас по ло же не пут ни ке, по себ но же не ко је се сме ју, за дир
ку ју му шкар це, пе ва ју, пу ше, јер ово је при ват но пу то ва ње. Не мо ра да се не пре ста но 
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по шту је ред. У та квим окол но сти ма у ауто бу су по ста је за ди мље но. Пут ни ци ни су још 
ду го би ли ра до сни, јер убр зо по чи њу да дре ма ју. Ауто бус ула зи у пла ни не, пут је кри
ву дав. То ма је де кекс по ме шан са мле ком, ко ји др жи у ке си ис под блу зе. Чак и об ли
зу ју ћи пр сте. Он да јед на пут ни ца по чи ње да бле ди: по вра ћа јој се, за то мо ли пу ша че 
да већ пре ста ну са пу ше њем, напо слет ку не ко ви че: 

„Шо фер! Дај ке су! Овој же ни се по вра ћа.“ 
Са пр вог се ди шта уста је је дан пут ник, жу ре ћи пру жа ке су. Гле да но из ње го ве пер

спек ти ве, по треб но је отво ри ти про зор, да би ве тар осве жа вао зно ја ва ли ца. Јед на 
пут ни ца по чи ње да ма си ра же ну ко јој је по зли ло. 

„До са да ни сам по вра ћа ла у ауто бу су“, прав да се бо ле сни ца. 
То ма гле да ка ко же на при ми че ке су усти ма, ка ко пљу је у њу, ка ко су јој уста ба ла ва, 

ка ко се тре се, упр кос то ме што по ку ша ва да се сми ри. То ми се по ди же сто мак ка да 
при ме ти да је у исто та квој ке си за ме шао кекс и мле ко, из но ва се осе ћа ју ћи не ла год но 
схва та: шо фер је у са мо по слу зи ку пио ке се исте та кве ка кве је ку пио и То ма. На по кон 
скре ће по глед и ви ди две буд не рад ни це ка ко пле ту ко су, љу бав ни ца при ча ти хо, на 
ув це, свом љу бав ни ку: ука зу је му на гру пу пре о збиљ них го спо ђа. (То ма ни је во лео да 
гле да оно што се мо же ви де ти на фил му. Нер ви ра ли би га та кви опи си пу то ва ња.) 
По што је пут пра зан учи ни ло му се да ни ка да ни је ви део та ко пра зну аутостра ду. Ли
чи ла му је на по ву че ну ли ни ју. Зар је мо рао да по ђе, да му пут по но во бу де до са дан. 
По чи ње да ви че: 

То ма: „Шо фер! Дај ми ке су! По вра ћа ми се.“
Шо фер: „Је би се!“
То ма: „Је беш ми ма тер, по вра ћа ми се.“
Шо фер: „Не ла жи!“
То ма: „Не ла жем.“

Не си гур но, све до ци су по сле тог до га ђа ја твр ди ли да је шо фер гле дао То му Ми ти
ћа Ца ке та у огле да лу, да је по вре ме но ба цао по глед и на пут јер су про ла зи ли мо стом, 
за тим су ула зи ли у на се ље, ко је је би ло на са мој оба ли ре ке, да је је дан пут ник устао, 
и не же ле ћи су коб, пру жио је То ми ке су пи та ју ћи: 

„Мно го ти је те шко?“ 

То ма му нер во зно узи мао ке су, окре нуо се ка про зо ру да оста ли пут ни ци не би 
мо ра ли да гле да ју ње го во по вра ћа ње, ско ро се на те зао, ру ком је да вао знак да му ни је 
по треб на ни чи ја по моћ, а ка ко је уста ло не ко ли ко рад ни ка, То ма је још са мо од ма хи
вао гла вом. На по кон, ка да рад ни ци ви ше ни су обра ћа ли па жњу на ње га, ка да се у 
ауто бу су осе ћа ла мо но то ни ја, про ме нио је ке се. У не дра је ста вио пра зну ке су, ко ју је 
узео од шо фе ра, и ви со ко је по ди гао ке су са мле ком ко ји је из ва дио ис под јак не. 
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То ма: „Шо фер!“
Шо фер: „Шта хо ћеш опет?“
То ма: „Из ба ци ово.“

По ка зу је му на пу ње ну ке су. 

Шо фер: „Па ја ли ћу да из ба цу јем бљу во ти не? На би јем ти га мај ке!“

То ма је устао, јед ном ру ком је др жао ке су а дру гом бра ду, ни ка ко се ни је пла шио 
на глог ко че ња, чак ни је ни гле дао у ке су ко ја се оте гла од са др жи не у њој. 

То ма: „Шо фер! Узми ке су! Ле по ти ка жем.“
Шо фер: „То мо, ако уста вим ауто бус, пре би ћу те. Из ба ци ћу те на по ље!“

Не ко ли ко пут ни ка се по бу ни ло и по че ло да ви че на То му, по ди жу ћи ру ке, и пи та
ју ћи шта му са да то зна чи; је дан чо век је чак и устао, пру жио је ру ку да би при хва тио 
ке су и из ба цио је, по ку ша ва ју ћи да сти ша рас пра ву, да не до зво ли да јед на бе за зле на 
си ту а ци ја до ве де до су ко ба: ни шта лак ше до да узме ке су и за ви тла је кроз про зор. 
Упр кос ње го вој до бро на мер но сти То ма је са мо по гле дом пре шао пут ни ке, устао је из 
се ди шта, стао је насред ауто бу са, и док су га сви пут ни ци гле да ли, чак су се про бу ди
ли и усну ли... 

То ма: „Шо фер! Из ба ци ово, ле по ти ка жем.“
Шо фер: „Не ћу! Др жи га док пу ту јеш. Спа вај са њим!“
То ма: „По пи ћу га.“
Шо фер: „Ви ди бу да лу. Па по пиј, ако си луд.“
То ма: „Је беш ми ма тер, по пи ћу га!“
Шо фер: „Ни си ваљ да луд?!“
То ма: „Из ба ци га! Пи ћу!“
Шо фер: „Па пиј!“
То ма: „Да пи јем!“
Шо фер: „Па пиј. Пи и ијјј! Бу да ло!“

То ма је по ди гао ке су, по чео је ха ла пљи во да гу та мле ко и кекс ко ји су му цу ри ли 
низ бра ду и ка пут. Раз го ро па ђен ста јао је на сре ди ни ауто бу са; гле дан још у огле да лу 
ко је се на ла зи ло по ред по моћ ног во за ча. Сви су по вра ћа ли. И шо фер. Ухва тио се за 
гру ди и по чео да по вра ћа на ле ђа јед не же не, ко ја је та ко ђе по вра ћа ла. Не мо гав ши да 
кон тро ли ше кре та ње ауто бу са, сам је гле дао ка ко је ауто бус сле тео, из вио се, про шао 
је кроз нај бли же дво ри ште, уда рио је у угао ку ће, и од јед ном се на шао у со би где је, у 
дру гом углу, ста ја ла же на. Збу ње ни шо фер ко ји је ипак био ра до стан да ауто бус ни је 
оти шао ка ре ци, и стр мо гла вио се у ка њон, за бе зек ну тој је же ни ре као: 

„До бар дан!“ 
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Већ је не ко отво рио вра та ауто бу са. Док су пут ни ци по че ли да из ла зе, То ма је кре
нуо ка вра ти ма. Још увек ума зан кек сом и мле ком ко ји су му цу ри ли низ бра ду за др
жа ва ју ћи се на дла ка ма, спре ман да ће сви пут ни ци же ле ти да га уда ре, угри зу, рит ну, 
ми го љио се ка вра ти ма. Гле да ју ћи ка ко пут ни ци ва де ма ра ми це, ка ко се бри шу, слу
ша ју ћи ка ко пла че не ка же на, не ка ко је ус пео да иза ђе из ауто бу са, ка да су га шче па ла 
дво ји ца. 

„Бе жиш, кур во!“33 
И док се он оти мао, на шли су ка нап, ве за ли су му ру ке не ким уже том. То ма је имао 

мо дри цу ис под ока, чво ру гу на гла ви, ујед на по длак ти ци. Је дан од рад ни ка је при шао 
и убо га ши лом у ра ме. Дру ги га је ухва тио за уво. Рец нуо га је но жем. Ви део је се бе 
као ју на ка у хо рор фил му, али ни је знао да ли су ови љу ди гле да ли не ки хо рор филм; 
на фил му по сто је лут ке ко је за ме њу ју глум це. Да ли зна ју пут ни ци не што о то ме? Гла
ва му је би ла сва кр ва ва, на ње му је би ла раз ре са на оде ћа, тело се, осло бо ђе но ве за, 
стро по шта ло по ред ауто бу са. Пре не го што се оне све стио, чуо је ка ко не ка же на је ца. 

„Ка ко је мо гао? Ка ко је са мо мо гао?“ 

33 Хер цег је умео да бу де при лич но луд. На сни ма њу је пре тио љу ди ма да ће пу ца ти у њих! 
То ни је лу до! Уозби љи те се, Кри се! 
Мо жда мо дер на ни је из ра сла из ко му ни зма али је из уто пи је си гур но, и до шла је као крај

ност, као рај, и шта по сле ка да смо спо зна ли тај рај; по сле мо дер не мо же до ћи са мо де ка ден ци ја. 
Да се па га ни ма пре пу сти упра вља ње кул ту ром. 
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ЕПИ ЛОГ 

У про хлад ној но ћи шо фер спа ва у ауто бу су. Са ња ми ли ци о не ре, ко ла хит не по мо ћи, 
ма глу кроз ко ју се кре ће, соп стве ни страх да ће сле те ти с пу та у ре ку чи је се ко ри то 
при ула ску у на се ље су жа ва. Уче ник и ку ва ри ца спа ва ју у спо је ним кре ве ти ма. Про
бу ђе на ку ва ри ца, по што се про ме шко љи, про зе ва, по гле да у про зор чић при зе мља, те 
из не на да се пи та: 

„Ви ди овог мом ка. До шао је у мој кре вет.“ 
Ку ва ри ца ра ди у ку хи њи, сва ког дру гог да на, од 6 до 18 часова. Не пре ста но је на 

но га ма, не пре ста но се кре ће, али из гле да – по што по сле сме не има сло бо дан дан да јој 
та кво рад но вре ме од го ва ра; бо ље је не го да сва ког да на ра ди од 7 до 15 часова, ипак 
је, по не кад, са свим из не мо гла, од спа ва код шо фе ра, за тим во де љу бав, да би ују тру, не 
жу ре ћи, од ла зи ла на се ло! 

По што шо фер ни је сти гао, ку ва ри ца са за па ље ном ци га ре том, у спа ва ћи ци, ше та 
по со би. Укљу чу је ра дио, би ра му зи ку, за тим ку ва ка фу. По вре ме но, при ли ком про
ла же ња по ред кре ве та, не хај но до ди ру је мла ди ће ву гла ву, жа ле ћи га што че сто но ћи 
про во ди на ули ци. Мла дић је одав но бу дан, ме ђу тим, не у год но му је да отво ри очи, и 
пред же ном оде у WC. Пре тва ра се да спа ва. Са пе ни сом у ерек ци ји по чи ње да се про
те же. Ку ва ри ца га све че шће до ди ру је. На кра ју ста ви ла ње го ву гла ву у кри ло. По чи ње 
да му ми лу је ко су те па ју ћи му ка ко јој жао што мо ра но ћи да про во ди на ули ци. 

Сту дент је се део у из најм ље ној со би. Ра но про бу ђен, био је бе сан. Су бо та је дан ко ји 
нај ви ше мр зи. По ми сао да ће мо ра ти да про ве де ви кенд за тво рен у из најм ље ној со би, 
још ви ше га је раз бе сне ла. То пу то ва ње ње го ве де вој ке у за ви чај. Зар је мо ра ла да оде 
сре ди ном не де ље. Још јед ном се упи та ка да је ре кла да ће до ћи? Да! Но ћас је тре ба ло. 
Док још гле да у про зор, чу је звон те ле фо на. 

„Вра ти ла сам се.“ 
Де вој чин глас ко ји га до во ди до лу ди ла, пи та: 
„Ка да ће мо се ви де ти?“ 
„Не знам?“, ка же де вој ка. „Ваљ да знаш за што?“ 
На ка лен да ру, у сту ден то вој со би, ма лим цр ве ним тач ка ма озна чен је де вој чин 

мен стру ал ни ци клус: са да су плод ни да ни! Де вој ка се пла ши: ни су се ду го сре ли! Не
ће мо ћи да се уз др же. 

Link 5 стр. 241



ВИ, онај ко ме се обра ћа те. Па зи те, му дрост је из раз ко ји озна
ча ва чи ње ни цу да се сва ка ствар ста ви тач но на сво је ме сто.
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Иван Пал мо тић на дан ка да пред ви ђа свој не ста нак  
не раз ми шља о сво јој ли те ра ту ри 

За ми сли те, пи сац – ви сок, за че шља не ко се, у пла вој ко шу љи уз те ло, ко ја још ви ше 
истиче ње го ву фи гу ру и чи ни је мар кант ном, ко ји је из гле дао та ко горд... Це ле про шле 
но ћи, у сво јим не са њи ма, по сле ду гих ти ра да о уз ви ше ном у умет но сти, по себ но у 
пе снич ким иди о ми ма ко ји се по на вља ју од ан ти ке, док се над про зо ри ма и згра да ма 
уз ди зао облак, час се спу шта ју ћи у ки шним ка пи ма уда ра ју ћи у ста кло, а час се уз ди
жу ћи ка да су са мо му ње оба сја ва ле со бу, при чао је о сво јој за љу бље но сти у пси хо
ло ги чар ку, ма ги стран да са два или три ра да на те му: Не све сно и на ро ди, ка ко ре че. А 
Ми лан Ти мо ти је вић је ову де вој ку, ма ло по ви је них ра ме на, ве ли ких дој ки и све тла 
ли ца, на чи јим обра зи ма се ви де ис це ђе не бу бу љи це пре кри ве не пу де ром, што је знак 
ње не нер во зе или уса мље но сти, упам тио по сле шет ње у Бе о гра ду, Ка ле мег да ном, 
ка да се од по гле да на Са ву и при о ба ље пре ме шта те ка Ду на ву. Гле да ли су не где у 
да љи ну, у из ма гли цу, где су се ви де ли вр хо ви Гар до ша. Та да Ми лан није мо гао зна ти 
за ње ну те му, ни ти шта је са со бом до не ло ин те ре со ва ње ко је је њен рад по бу дио у 
јав но сти, а уне ко ли ко је мо жда ње на за о ку пље ност, и бри га за са му се бе ути ца ла на 
пи сца, јер се чи ни ло да се не што тра гич но зби ло са њи ма. Ето, по твр дио је пи сац, на 
кра ју кра је ва, сит је бе сми сле ног дру же ња са пси хо ло ги чар ком, исто вре ме но не за
бо ра вља ју ћи да је већ сит исто риј ски ислу же них му шка ра ца и ста рих фе ми нист ки ња. 
А сит је и ових же на из ру рал не кул ту ре, ко је ми сле да се читав свет врти око њих, те 
да ва ша ри, свад бе и за ба ве служе да промовишу своје но ве ха љи не. Ко нач но, од но
си са њи ма му ни су за ни мљи ви, па би ло да их име ну је као су сре ти, за во ђе ње, љу бав; 
те ла оних же на, ко је из па три јар хал но сти бе же, да би на шле сло бо ду, ода ју се сек су, 
и то сма тра ју еман ци па ци јом, го ла су, упла ше на, уз дрх та ла, или су пи ја на, рас ка ла шна, 
уго је на. У ду гим да ни ма па ла нач ке до ко ли це, ка да му је сме та ло и сун це чи ји зра ци 
до пи ру кроз про зо ре из најм ље ног ста на, схва тио је безнадежност сопственог жи вота.

Пси хо ло ги чар ка је зна ла да се повуче у собу у тмур ним да ни ма, 
ка да по чи ње да па да ки ша од ко је се не мо же за кло ни ти, 
јер се слива на ли це, на ки шо бран, оде ћу, 
а са тро то а ра, док би ко ра ча ла, ци пе ла ма је дизала ка пи и размазивала их по ча ра па ма, 
и би ло шта да до так не на кожи би јој се осликали пе ча ти од влаге
или на оде ћи ко јом се слу чај но та ре о тра фи ке, зи до ве, 
чак и о сто ло ве у ка фа на ма; 
ка да је се ња ки ша по чи ње да па да, 
не ка да још у сеп тем бру, 
пре ми хољ ског ле та, 
за тва ра се у со би, 
по вла чи за ве су; 
за тва ра очи и пре пу шта се то но ви ма му зи ке. 
Те ре че ни це ко је пи ше, са ма по ми сао на ред, то што пи сац зна да пси хо ло ги чар ка 

по сто ји у сту дент ској со би са слу ша ли ца ма на уши ма, чи не је спо кој ном, за ми шља га 
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у со би са рас про стр тим чер га ма, ве зо ви ма на зи ду са ди дак тич ким по ру ка ма; пи сац 
чи та те по ру ке као да су мај чи не ре чи и за то се не осе ћа из гу бље ним. 

На сто лу још сто је фо то гра фи је га зда ри чи них пре да ка, у не ис пра жње ним ор ма
ри ма осе ћа се ми рис наф та ли на; де вој ка за ми шља пи сца ка ко отва ра про зор, из ла зи 
на ки шу, зна ју ћи да то што се на зи ва је сен, смрт, ве ње ње, из бор пло до ва, је су са мо 
мé не, да при ро да ни је му зеј у ко ме ће се кон зер ва то ри бо ри ти да са чу ва ју од ба че ни 
и не по треб ни кич. 

Зар са мо ар хе о ло шка на сле ђа ме ња ју про шлост? Зар про шлост не мо же про ме
ни ти јед на књи га? Или ће про шлост уни шти ти от кри ве ни ке ра мич ки фраг мен ти са 
слов ним уре зи ма и нат пи си ма. Ови љу ди су се по но си ли про шло шћу ко ју су пам ти ли 
њи хо ви де до ви, или ће исто ри ја из да ји ца про ме ни ти про шлост. 

От при ли ке сва ке две не де ље пси хо ло ги чар ка би се по ја вљи ва ла у ме сту где је ра
дио пи сац. Све че шће ње но од су ство пре ста ја ло је да му сме та, да би пи сац, по не кад, 
од ла зио или се вра ћао у Бе о град, а да ни је мо гао ба рем да на слу ти зна чај ко ји је 
пси хо ло ги чар ка при да ва ла су сре ти ма са њим; по не кад би до био по ру ку од пси хо ло
ги чар ке – ни је мо гла да до пу ту је, не на ла зи се у Бе о гра ду, ево са да се упра во ја вља ла 
из За гре ба. Он да му је на по кон по сла ла јед но ду же пи смо: че ка ће га у Бе о гра ду, на 
оба ли Ду на ва, ода кле се пру жа по глед на пр ва бр да Ср би је, и где је Ду нав нај ши ри, што 
је био знак да же ли да му са оп шти не што ва жно, да се пла ши при су ства дру гих љу ди, или 
је пси хо ло ги чар ка же ле ла да се бе на чи ни нео бич ном осо бом зах те ва ју ћи да се ви ди 
са мом ком на нај не у о би ча је нијим ме сти ма; ово га пу та је би ла оба ла Ду на ва, сле де ћи 
пут ће би ти, мо жда, не ки европ ски град, Бу дим пе шта, Праг или ег зо тич на ме ста у 
Тур ској, Ко њи, ре ци мо. Пи сац се гле дао у огле да лу, ко је је је ди но све тло у шу пи ко ју 
ни је от ка зао ни оно га да на ка да је из глав ног гра да по бе гао у про вин ци ју. Он да је 
иза шао слу ша ју ћи бу ку ауто мо би ла док се пео ка Га зе ли где би тре ба ло да ухва ти 
ауто бус, ка снио је и већ је жу рио ка оба ли... Про те кла зи ма је би ла хлад на, бро до ви 
пред олу јама, ки шама и ду гим, зим ским мра зе вима на вре ме би се по вла чи ли у лу ке, 
а ле то ко је је усле ди ло та ко је бр зо по ни шти ло трагове ко је је зи ма оста ви ла на бр да, 
при о ба ље, ре ку. При ро да се, дакле, пре пу шта ла љу ди ма. Иван Пал мо тић на дан ка да 
пред ви ђа свој не ста нак не раз ми шља о сво јој ли те ра ту ри; у осун ча ном да ну Иван 
Пал мо тић је оку пи ран по гле дом на ре ку.34

И ра ни је су не ста ја ли љу ди

Док је пи сац ви кенд про во дио у Бе о гра ду, не где на дру гом кра ју Ср би је, у ме сту 
ко је је пи сац пре два да на на пу стио, јед на ку па чи ца је тра жи ла да ко но бар за ме ни 

34 Из ствар но сти у при чу, из при че у ствар ност. Не знам ка да се де си ло ово о че му пи шем 
или ћу при чом ини ци ра ти де ша ва ње? Не знам да ли је по треб но, и да ли је мо гу ће, по ве за ти 
ва жне тре нут ке жи во та. Је зик је био око штан и офи ци је лан, још ни је по стао ло го ре ји чан; иза 
са ме ре чи не сто ји ње но зна че ње јер нај че шће из го во ре ник не зна зна че ње ре чи, или је оно 
у ма гли не ких док три на. 
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чар шав. Ку па чи ца је у ши ро кој ха љи ни пла ве бо је, обри ја не су јој но ге, хо да у рав ним 
плат не ним ци пе ла ма. По ву кла је две сто ли це да би на јед ну ста ви ла сво ју тор бу из 
ко је ви ре про сти ра чи за пла жу; на њи ма ће се ва ља ти то ком да на. Са ма, тр за јем ру ке, 
скла ња чар шав са сто ла, сто ји у по зи са пру же ним ру ка ма ка ко но ба ру. Ко но бар је 
рас про стро но ви не на сто лу, гле да фо то гра фи је. Ку па чи ца ка же да се пси хо ло ги чар ка 
бар ма ло ба ви ла срп ском књи жев но шћу због љубави према писцу. 

Ђа ци су ба ца ли књи ге и све ске, уџ бе ни ке су спа ли ли ис пред шко ле, оку пи ли су се на 
ше та ли шту. Око ло су ле те ле ха љи не де во ја ка, ви де ла сам пр ља ве кон зер ве, фла ши це 
јо гур та. На јед ном па пи ру ти се учи ни ло да се на ла зи пи шче ва пе сма... али то је био 
ре цепт. На сме јао си се ка да си ви део упут ство за упо тре бу ле ка, јер љу ди ко ји во ле 
по е зи ју у сва ком пи са ном тек сту, па чак и ка да је то ре цепт, слу те фор му пе сме или 
при че. Знам да и ти пи шеш пе сме ко је увек ве зу јем за са мо ћу, али људ ска ну жност је 
би ти дру штвен, што не зна чи да не би тре ба ло има ти ку ћу на вр ху уса мље ног бр да, 
од ма се ци га ла и че лич них тра вер зи, та ко је чо век да ље од ства ри ко ји ма се да ју људ
ска свој ства па се гро мо ре, ро гу ше, а град ске ули це тек до пи ру до тво је уса мље но сти. 

Раз го ва раш са јед ним чо ве ком ко ји је жи вео у ино стран ству, а до ла зио је у Ср би ју 
са мо за вре ме ле та, да би по се ћи вао мај ку. Же ле ћи да му се до дво риш, пи таш га на ком 
уни вер зи те ту ра ди, али он је пре чуо тво је пи та ње и ни је од го во рио; чо век је до пу то
вао у род ни крај, по пио не ко ли ко ра ки ја, аси стент је, још је нео же њен, уже лео се се де ња 
у ста нич ној ка фа ни, пра ће ња ди ја ло га, а че сто и мо но ло га, тво ја при ча му је ап сурд на. 
Гла ва му је да нас пу ца ла од бе сми сле ног ра да, за то ни је же лео да те слу ша; по што је 
у за ви чај до пу то вао са јед ном Ита ли јан ком, ра ди је је го во рио о пре во ду јед ног ита
ли јан ског пе сни ка, ваљ да, Мон та леа, и ње го ве књи ге „Ossi di seppia“, и пе сме „Limoni“, и 
за то ти ка же да си ваљ да сту ди рао књи жев ност, и мо ли Ита ли јан ку да пе сму „Limoni“ 
ка зу је на и зуст, са мо ка ко то она уме ње ним ита ли јан ским гла сом, ка да је дан чо век 
утр ча ва у ка фа ну: 

„Стра шно! Је зи во! Уз бу дио се цео град. Не стао пи сац. Го спо ђа пред сед ни ко ви ца до
би ла не све сти цу. Не мо гу да вам при чам. Ја сам чо век са ду шом. Та ман по сла да о то ме 
слу ша го спо ђа ко но ба ри ца. Пи сац је њу увек по што вао.“ 

Аси стент је на вео да су у ње го вој мла до сти љу ди не ста ја ли и да о њи хо вом иш че
зну ћу ни ко ни је смео ни јед ну реч да ка же, та ко да је на вео при мер не ког чо ве ка ко ји 
се јед не но ћи ни је вра тио ку ћи, и да о ње му ни ко ни шта ни је знао сле де ћих де сет 
го ди на, чак се и ње го ва же на са но во ро ђе ним де те том на да ла да ће јој се муж вра
ти ти, ду го га је че ка ла гле да ју ћи ка ко јој де те ра сте и од би ја ју ћи удва ра ње ко ле ге, да 
би не ко ли ко го ди на ка сни је ипак при хва ти ла да жи ви са ко ле гом, да ро ди ње го во 
де те, а та да, док је ста ја ла у дво ри шту, са де те том, по ја вио се њен не ка да шњи муж, 
ви так, из мр ша вио, са мо је по гле дао сво ју же ну, и ни шта ни су мо гли учи ни ти, је ди но 
су обо је при хва ти ли свој удес. Link 6 стр. 254
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Про шлост је мр тва и са го вор ни ци си гур но ни су мо гли да ути чу на њу 

Ка да чо век из ја ви да ће не ста ти, он да се, нор мал но, ис каз мо же узе ти као ша ла – да 
ће мо сви не ста ти, и да се та ко сла жу ства ри, јед на за дру гом, пред ви ђе но то ну, не
ста је свет и об на вља се, али ка да је ми ли ци ја на шла пи шче ву оде ћу на оба ли ре ке, а 
ње га је соп стве на те жи на у зе мљу уву кла, ни је утвр ђе но да ли је у пи та њу би ла смрт 
или не ста нак. Зва нич ни из ве штај је био тако штур да се чак ни је го во ри ло о пи сцу већ да 
се јед на осо ба сма тра не ста лом, по што се не па жњом из чам ца су но вра ти ла у во ду, 
а ми ко ји се за но си мо ми шљу да пре не го што стиг не мо до суд њег да на још мо ра мо 
оста ви ти не ка кав траг они ма ко ји оста ју, за пи та мо се шта ће мо са да ка да се из јед
на ча ва ју исти на и лаж. Но, да ка же мо оно што се зва нич но го во ри, да се све чи ни ка ко 
би се ра све тлио не ста нак пи сца Ива на Пал мо ти ћа, да се сазна шта се кри је иза иш че
зну ћа и да се про на ђу књи ге ко је су ви ђе не у чам цу. Ако пра ти мо чи ње ни це – ле ша 
не ма, на по кон не ма ви ше ни сна ге, ко ју бисмо тро ши ли да поч не мо са ис тра жи ва њем 
од да на ка да се пи сац ро дио па до ње го вог иш че зну ћа, за то је нај бо ље да при хва ти мо 
из ве штај по ли ци је а да би о гра фи ма – ко ји ће до ћи по сле нас – пре пу сти мо де таљ ни ја 
ис тра жи ва ња јер ће пи шчев рад, ње го ве те ме, као и ње гов жи вот, или уплив би о граф
ског у ње го ве тек сто ве, би ти ма ги стар ска те ма, ипак да се упи та мо: да ли на пи са но 
не ста је за пи сцем?35

Ка жеш То ми да је ма ло тек сто ва из пи шче вог жи во та ко ји мо гу да ука жу на тај ну 
пи шче вог ства ра ња ко ју је он но сио са со бом и са ко јом је ве ро ват но оти шао у гроб; 
тре ба ло му је до зво ли ти да ра ди, та ко да бисмо мо гли ре зул та те тог ис тра жи ва ња 
да пра ти мо, а смр ћу се по ста вља ју мно ге гра ни це ко је се не ће ни ка да пре ћи. То ма ка же 
да пре мо стиш део пи шче ве би о гра фи је ко ји се не на ла зи у ње го вим књи га ма, не упу шта
ју ћи се у раз ло ге иш че за ва ња, на по кон, увек се вра ћа ствар ност ко ју смо пре жи ве ли, 
ко ја се на зи ва ауто би о гра фи ја и ко ја мо же да се ци ти ра из књи ге на ко жи ис пи са не, и да 
се ли ши мо те одур не сим бо ли ке о не чи јем кра ју, да би тре ба ло да ка жеш ка ко пи шче во 
име су сре ћеш у при чи мно го го ди на ка сни је. 

То ма ти ну ди да про чи таш пи шче ве при че об ја вље не у јед ном ча со пи су, ко је су оста ле 
да по му ћу ју пи шче ву сла ву. Ви диш га као ђа ка ко ји од го ва ра пред про фе со ром, цр ве нећи, 
за муц ку ју ћи, при ча ју ћи бе сми сли це, те, на по кон, не мо гав ши да из др жиш То ми но бр бља ње 
о тре ну ци ма ка да је спо зна вао пи шче ву при ро ду, при ла зиш и оти маш му ру ко пис ба ца
ју ћи га на сто где се на ла зе дру ге књи ге и тво је бе ле шке, као да га у мрак ша љеш. За и ста, 
ако си та ко не ха јан пре ма пи шче вим при ча ма... То ма те гу ра по ку ша ва ју ћи да ма ло из
дво ји ру ко пис ко ји ти је дао од оста лих тек сто ва, на да ју ћи се да ће ти запа сти за око, 
за то ти ка же да ни шта не мо же учи ни ти осим да се ди са то бом и на те ра те да чи таш 

35 Иако ни сам же лео да си му ли рам је зик ју на ка, ни сам мо гао да за ми слим ка ко се де ша ва 
да су ју на ци по ста ли ва жни ји од са мог ауто ра, по што их је пи сац так са тив но на вео по и ме ни
це (мо жда ће по ста ти ва жни ји и од са мих чи та ла ца), ову при чу за то по чи њем об зна њи ва њем 
ис тра жи ва ња ју на ка при че, он да ка да је он сла ван као не ка кав мо дел, али и да ље тра га за сво
јим ауто ром у бе ле шка ма, суд ским пре су да ма и на ин тер нету. 
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још и пи шче ве при че. Ако је не стао пи сац, То му још др жи ле по та пи шче вог тек ста. Још 
се јед на же на вра ћа са пи ја це. За ста је! Ула зи у јед ну ули цу. Пре по зна јеш је. Уви ја се ње но 
те ло и блу за јој низ ку ко ве па да. Не знаш... мо жда би тре ба ло раз го ва ра ти са љу ди ма са 
ко ји ма се – по ред вас – дру жио пи сац, јер за не ко ли ко го ди на већ ће иш че зну ти се ћа ње 
на све вас, и би ће те пре ву че ни оном па ти ном ко ја се на зи ва за бо рав. Ка да бу ду по чи ња
ли не што но во, мо ра се за бо ра вље но ижи ве ти, за то те То ма упу ћу је на јед ног чо ве ка 
из но мен кла ту ре, ко ме би тре ба ло да се обра ти те по што је по ма гао пи сцу, до зво лио 
му је да на пра ви ре мекде ло, о че му је са мо ма штао у Бе о гра ду; пред сед ни ков лик је 
зра чио са филм ских тра ка. Би ло би са да за ни мљи во да га пи таш о пи сцу; од од ла ска 
из Бе о гра да пи сац је на пра вио рав но де вет на ест пре кр ша ја, од че га је по ло ви на би ла 
ка жњи ва, а да је са мо про ко мен та ри са но да му ни је ово Бе о град, да ни је спре чио или је 
био уче сник нај ма ње де сет ту ча чи је су ди рект не по сле ди це би ле јед на смрт, три 
ра ња ва ња, два си ло ва ња – сва ка ко да све че му је при су ство вао или био ди рек тан уче
сник је су са мо те ме; ве ћи ну тих до га ђа ја опи сао је у сво јим бе ле шка ма ко је су про на ђе не 
по сле ње го вог не стан ка. Без да љег има при ме ра у исто ри ји, у дру гим окол но сти ма, 
на рав но да су ис тра жи ва чи би ли за ра же ни бо ле сти ма ко је су ис пи ти ва ли, та ко ђе је 
мно го при ме ра на уч ни ка ко ји су исп иту ју ћи зра че ње би ли озра че ни, или док су ис пи ти
ва ли му ње убио их је гром, за што он да пи сац не би био све док жи во та ко ји опи су је. 

Са знао си да је пи сац по се ћи вао со ци јал ну уста но ву, за то си по се тио ста рач ки дом 
ко ји се на ла зио на кра ју гра да, та ко да ти је чак и при ја ло да про ђеш по но во при град
ским на се љи ма на ко ја си за бо ра вио, да раз го ва раш са љу ди ма ко јих као да се се ћаш, 
али То му Ми ти ћа Ца ке та ни си во дио са со бом, ве ро ват но си по чео да сум њаш... да 
То ма Ми тић Ца ке ни је уме шан у пи шчев не ста нак? Притом си за бо рав љао да је То ма 
Ми тић Ца ке та ко ђе сум њао у те бе. У ста рач ком до му те је су срео ми рис на ко ји си 
већ за бо ра вио, дав но си га осе тио у со би тво је ба бе ко ја се по сле смр ти си на оса ми ла, 
из гу би ла, да би жи вот про ве ла у со бич ку раз го ва ра ју ћи са мр тви ма, чак и ка да си ти 
од ра стао и по сле ње не смр ти тај ми рис мо кра ће, уста ја ло сти, до пи рао је из ње не 
со бе, све док та ку ћа ни је сру ше на, и са њом је не ста ло се ћа ње на ба бу, а та ко ђе и њен 
ми рис. У со ба ма ста рач ког до ма, раз го вор си во дио са дво ји цом ко ри сни ка со ци ја ле, 
по ред ко јих су ста ја ле го ди не про шле и иш че зао жи вот; је дан од њих је при па дао Ју го
сло вен ској вој сци у отаџ би ни, та ко да га је Ге ста по ухап сио на про ле ће 1943. го ди не, да 
би крај ра та до че као у не мач ком ло го ру, и ка да је мо гао да од лу чу је да ли да се врати 
у Ср би ју, или да оде у но ве из бе глич ке ло го ре, ипак се од лу чио за по вра так у Ју го сла ви ју, 
да би убр зо упи сао сту ди је, али, де нун ци ран од сво је де вој ке, био је ухап шен; од за тво ра 
се све ти ше чуо ње гов глас, да би се на кра ју ути шао са свим, кô да ви ше ни је чо век, кô 
да су га за твор ски да ни пре тво ри ли у ћу то ло га, ту ћут њу би му са да је ди но крај жи
во та уки ну ти мо гао. Оста так жи во та је про вео у ро ди тељ ској ку ћи, по ла ко, по сле 
смр ти ро ди те ља, рас про да ју ћи по ро дич ни по сед, да би ко нач но, пред са му смрт, свој 
жи вот за вр ша вао у со ци јал ној уста но ви. 

Дру ги је при па дао ко му ни стич кој омла ди ни, и ка ко је био уче сник у ра ту ско ро од 
по чет ка, пре жи вео је све оне ма са кре ко ји су опи си ва ни у књи га ма рет ко пре жи ве лих 
ње го вих дру го ва, а да, иако уче сник свих зби ва ња, ни је ни по ми њан у освр ти ма на 
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хе рој ску бор бу пар ти зан ских од ре да, јер је у вре ме сту ди ја, де нун ци ран од свог школ ског 
дру га, ухап шен, да би да не пре ва спи та ња про вео на Го лом ото ку, а за тим на Све том 
Гр гу ру, да би се по сле за тво ра вра тио ку ћи. Ка да је већ про шло вре ме и ка да је од Ин
фор мби роа оста ло са мо се ћа ње, ње го ви дру го ви су по ку ша ли да му по мог ну, али он је 
од био по моћ др жа ве за ко ју се ни је бо рио; си гур но да ни је мо гао ба рем да на слу ти зна
чај исто риј ских до га ђа ја, мо гу ће је да је у том тре нут ку са мо те рао свој инат, из др жа
ваo се ра де ћи са омла ди ном на ис то ва ри ва њу ро бе из ва го на. Прем да је био вр ло ра дан 
чо век, го ди на ма је имао сво ју еки пу за рад, за то је и био при ви ле го ван, јер су се пред у зи
ма чи ско ро оти ма ли увек га би ра ју ћи за по сло ве ко ји су им би ли по треб ни. Па ре је ис кљу
чи во тро шио ку пу ју ћи књи ге из пе ри о да ста љи ни зма за ко ји ма је бе со муч но тра гао, чак 
и ка да је би ло ка ква бор ба би ла бе сми сле на он је још увек тра жио По ли тич ку еко но ми ју 
ко ју је об ја ви ла Ака де ми ја Со вјет ског са ве за 1958. го ди не. О обо ји ци ис пи та ни ка да нас 
се ста ра ла со ци јал на уста но ва. Суд би на је хте ла да се при пад ник ЈВуО и ибе о вац на
ла зе у ис тој со би, уда ље ној од дру гих со ба, на кра ју ход ни ка, као да је из бор со бе игра, 
да би се по ка за ло да обо ји ца ви ше не при па да ју овом, или би ло ком све ту, да су обра зо
ва ни ји од дру гих, и за то уоп ште и ни су раз го ва ра ли са оста лим ко ри сни ци ма уста но
ве, а ме ђу со бом ни су мо гли да кон так ти ра ју, јер је је дан од њих пот пу но глув. На по
слет ку, иако су гро бо ви не ка кво обе леж је већ дав но би ли за трав не ли, дво мо то рац 
ни ка да ни је хтео да раз го ва ра са то бом, по што је сум њао да де те ко му ни сте не мо же 
би ти по све дру га чи је од свог оца. Ко нач но и суд би на га је на пу сти ла ње го ва, и исто ри ја 
му је от ка за ла, и глас онај ко јим је ко ман до вао звон ко, ути шао се, и ре чи ко је је слу шао 
не чу је ви ше; њи хов са др жај је дино у но ћи ма од је ку је и пла ши га. 

Из ње го вог пред дом ског пе ри о да имао си бе ле шку: 
Бив ши рат ни ци стал но при ча ју о ра ту. Ве ћи на њих но си на дим ке сво јих иде о ло га. 

У ка фа на ма се по ја вљу ју, нај че шће, по сле сво јих про па да ња. Су сре ћу се бив ши уд ба ши, 
ин формби ров ци, ран ко ви ћев ци, ђи ла сов ци. Дво мо то рац са Го лог ото ка не при зна је 
ову др жа ву. Не же ли ни ка кав по сао. Не че ка ни пен зи ју од др жа ве. Свог дру га, ко ји га 
је де нун ци рао, из вео је из кан це ла ри је, оне све стио и мо крио по ње му. Чак су му се 
при дру жи ли не ки гра ђа ни, и же не. Хлеб за ра ђу је ра де ћи на ис то ва ра њу ва го на. Ако 
се слу чај но де си да са њим не ко поч не раз го вор не ги не му по лу ча сов но слу ша ње о 
еко но ми ји со вје та у вре ме Ба ку њи на, или при че о Пле ха но ву. Ка да го во ри о хап ше њу 
же ли да сли ку свог хап ше ња при бли жи оп штој сли ци о хап ше њу, а по себ но сли ци 
хап ше ња у XX ве ку. Онај ко го во ри о хап ше њу зна да ми, јав ност, по зна је мо ту сли ку 
та ко да ће и ње го во хап ше ње до би ти пред ви ђе ни зна чај. Ствар ност по сто ји са мо она
ко ка ко смо је опи са ли, сни ми ли, пре до чи ли дру ги ма. Та кви су нам и за тво ри. Сте ре о тип: 
хап ше ње, ло гор, зли ков ци, уби ца, иде о ло шки не при ја тељ. Сва ког ухап ше ног тре ба ло 
би при бли жи ти ство ре ној сли ци зли ко ва ца. Са да шњост се за вр ша ва на то ме да се 
це ла исто ри ја пред ста ви у сли ка ма о њој, да се да на шњи не при ја те љи пре тво ре или 
при бли же сли ка ма о не при ја те љи ма ка кве смо ство ри ли у све сти, ка кве зна мо. 

Про шлост је мр тва и са го вор ни ци си гур но ни су мо гли да ути чу на њу, да ка ко оне 
што су до ју че зна чи ли у зе мљу спу шта ју сад, оно за шта су жи ве ли ни ђу бри штем 
ви ше не на зи ва ју, с дру ге стра не већ је по ста ло по сло ви ца да слав ни пи сци ко ри сте 
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жи во те сво јих јун ака, њи хо ве хи по те зе, као што ле ка ри ко ри сте па ци јен те, за соп стве не 
сту ди је, ана ли зе и тек сто ве; на кра ју ис пи та ник је ре као да зна мо у ка квом су ста њу 
дру штва ко ја су при хва ти ла ко му ни зам или фа ши зам, да је до шло до пот пу не по ли
ти за ци је, да по сто је пан по ли ти зо ва на дру штва... Рав но го рац во ли умет ни ке ка да 
до жи вља ва ју ка тар зу, ре че да ње го ва бив ша де вој ка уме сто не ка да шњег по но са са да 
сра мо ту но си и од ње га се кри је, да ни је чу до, што се рав но го рац гну шао свих тих љу ди 
ко је је по зна вао, јер је без же ље да угле да му ке му чи те ља сво јих, иако ни је раз у мео же љу 
пи сца, ипак је по што вао ње гов став. Са да ка да рав но го рац не ста је, ми ко ји смо ро ђе ни 
по сле ње га тре ба ло би да се ста ра мо о про шло сти. Њих дво ји ца из гле да да су по мо гли 
пи сцу око кон стру и са ња сце на ри ја, да би бо гат ство до га ђа ји ма њи хо вог жи во та пре
ва зи ла зи ло сва ку уоби ча је ну ме ру, и за то их је та ко че сто по се ћи вао, и не узи ма ју ћи у 
об зир што су му мо гли са мо са ве то дав но по мо ћи. На по кон, и ти си схва тио да пи сац 
ни је имао ни ка кав су коб са њи ма, и да га они ни су мо гли гур ну ти у ре ку, али увек је по
треб но тра жи ти не ки ба нал ни ово зе маљ ски раз лог за не чи ју смрт, у скла ду са тра
же њем не ког ово зе маљ ског раз ло га за би ло чи ју смрт – нај бо ље би би ло по сум ња ти, јер 
мо жда би пи сца мо гао уби ти брат ње го ве де вој ке, пси хо ло ги чар ке, ко ји је та ко ђе при
су ство вао пред ста ви, чи тао је пси хо ло ги чар ки на пи сма, зна ју ћи да се од но си из ме ђу 
пи сца и ње го ве се стре не за вр ша ва ју већ да не ма ју пер спек ти ву, зато што пи сац ни је 
у мо гућ но сти да во ди нор ма лан жи вот. И ра ни је је од нос из ме ђу пи сца и ње го ве љу бав
ни це био нео др жив, пси хо ло ги чар ка је са ма же ле ла ра ста нак, а пи сац је при зна вао да 
је имао од но се са дру гим же на ма, али би ло је ле по пре пу сти ти их њи ма са ми ма; има ли 
су сво је за ко не и си гур не пу те ве по ко ји ма су про па да ли, а сам пи сац мо жда ни је имао 
ве ру да би за о кру жио свој рад – ве ра је по треб на на су прот пси хо ло ги ји да би мо гао да 
оства ри свој на ум.

Пси хо ло ги чар кин мо мак је не стао, а ти је, Ми ла не, за во диш

У из најм ље ном ста ну не ста лог пи сца, гру па за уви ђај, је дан су ди ја, за пи сни чар и 
ми ли ци о нер, из вр шили су по пис ства ри, ко мен та ри шу ћи да су кре вет, сто, сто ли це 
вла сни штво га зда ри це, а да не ста лом при па да ста ла жа са књи га ма, ра чу нар, веш, два 
оде ла (исе ње на), та њи ри, чи ни је, ти гањ, по сте љи на, два па ра ма хом до тра ја лих ци
пела, го ми ла ста рих но ви на, при де је у ме мо ри ји ра чу на ра про на ђе на за по че та при ча, 
чи ја је са др жи на су ди ји би ла ва жна по што је мо гла би ти ка кав траг. Ка да је ушла пи шче
ва га зда ри ца и из ја ви ла да је обра зо ван чо век ма ло ка да не сре ћан, по што уобра жа ва 
да је на тра гу ра ђа ња исти не ко ја увек по чи ње из ње го ве со бе, и да му је ту, у ор ма ру, 
нај ва жни ји део имо ви не, ње го ва дра га књи га, те га за то и по вре ме ни од ла зак у би
бли о те ку чи ни не спо кој ним. У тој при чи, ко ју по ми ње су ди ја, нај ва жни ји је опис до ма: 
су пру га по из бо ру и на след ник по во љи, али су ди ја се ва ра, јер ми је смо, по пра ви лу, 
оно што ни смо, а пе сник је – сред не из мер них глу по сти по тро шач ког све та – пре сре
ћан ако му по ет ска збир ка сто ји у би бли о те ци ско ро је ви ћа, ку пље на по за ко ну по тро
шње. Од Фе дра уче о бо жан ском лу ди лу пе сни ка: Po e tis fu re re con ces sum est. Пли ни ја: 
Пе сни ци ма је до пу ште но да мах ни та ју. Ге не ра ци је пи са ца су не го ва ле та кву пред ста ву 
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о се би, и са да ка да по чи ње мо да за бо ра вља мо шар ла та ни на у ке два де сет и пр вог 
ве ка има ће пу не ру ке по сла да за на ше по том ке про на ђу не ку но ву за ба ву: ква зар ски 
амал гам. 

Ислед ник ни је раз у мео га зда ри чи ну при чу, на кра ју кра је ва, и за то што је у сво ју 
ку ћу при ми ла јед ног на бе ђе ног пи сца, да би она ре кла да је пи сацпод ста нар њен 
хир; зар ни је бо ље да има обра зо ва ног под ста на ра не го пса љу бим ца, и зар је она 
ми сли ла да ће по след ње да не жи во та про во ди ти у род ној ку ћи, да би на пи та ње да 
ли је пи сац пла тио ки ри ју, од го во ри ла да је за ни ма да ли је пи сац жив, па не ка је по
бе гао, а не да је мр тав, и да ни ко ме ви ше ни шта ни је ду жан. 

На сло ви об ја вље них при ча ко је су про на шли у ме мо ри ји би ли су: Име на ко ња, Се
квен це и ли те ра ту ра Link 7 стр. 359, Смрт по штан ског рад ни ка, Љубав ко ја се за вр ши ла 
по ба ча јем (због ове при че пи сац је до био ба ти не јер се пре по зна ла же на из ком ши
лу ка, пре ти ла му је ту жбом, али га је са мо пре ту као њен љу бав ник, мо лер). На шли су и 
за пис на па пи ру ко ји ни је био на хардди ску – утвр дио сам у сво јој одво је но сти од ме
ди ја, не при пад ност све ту ко ји ме оп ко ља ва. Пре пла шен сам ви зу ел ним су сре том са на
сле ђем тех ни ке. Има, по мом ми шље њу, не ка квог су лу дог ци ља у мах ни та њу ра зних про
гра ма. Сли ка о пре о бра же ној ли те ра ту ри, од ју че ра шње но ћи, рас па де се у мо јим очи ма.

Ни је ни ка кво чу до, Ми ла не Ти мо ти је ви ћу, ми слио си не вољ но, што је ин спек тор 
вр шио ис тра гу, сма тра ју ћи да је ис пи ти ва ње све ча ност. С дру ге стра не, ис пи тива ње 
пи шче ве де вој ке, са да ка да је оста ла са ма, мо гло је би ти за во ђе ње. Она би могла да 
сма тра ка ко мо ра да тр пи са слу ша ва ње; ка ко је при род но при су ство ин спек то ра 
чи је је ли це опа зи ла у ста клу про зо ра. И та да за чу у свом предсобљу кораке ин спек то
ра ко ји је гле дао у сат, стога је де вој ка схва ти ла да је у пи та њу не што ва жно. И кад је 
на по кон ин спек тор ушао у ње ну со бу, био је на сме јан и до бро рас по ло жен. Ипак су глу
ми ли обо је: вр сте ма ри о не та, ко је су за пра во је ди но пра во вр хун ско по зо ри ште; вре ме 
се не по пра вља, као што је то већ уста но вље но ко смич ким за ко ни ма, ни ти се љу ди, 
по тим истим пра ви ли ма, ме ња ју, је ди но што са мо из ра ста ју но ве ге не ра ци је. 

Ако бих са да раз мо трио ва ше ли ко ве из вре ме на ка да је пи сац не стао, не бих баш 
био оду ше вљен, али у то вре ме ни је би ло ни ка кво чу до да ин спек тор бу де је дан вре ме
шан ма ни пу лант, ко ји те на во ди на бес при по ми сли да би пси хо ло ги чар ку мо рао да 
му пре пу стиш. На ту по ми сао био си по ти штен, ма да си ви део Бе о град ко ји је остао у 
ма гли, за бо ра вио си већ из глед ста рих зда ња и на бо ко ре не, гр ба ве, кал др ми са не ули це, 
је ди но си ту го вао за пси хо ло ги чар ки ном сли ком ис ки да ном у те би; ско ро сте ишли на 
Ава лу, на Гар дош, а са да, ето, ко нач но ти се ис пу ни ла же ља да бу деш са њом. Ства ри 
у со би, у ко јој је ста но вао пи сац, би ле су то ли ко ста ре да пси хо ло ги чар кин лик ни ка ко 
ни си мо гао да при дру жиш уз ста ри ор мар где су ста ја ли га зда ри чи ни та њи ри, за тим 
ши фо њер у ко ме је пи сац др жао ко шу љу и ка пут, још кре вет са ме тал ним шип ка ма 
ни ка ко ни си мо гао да при бли жиш уз пси хо ло ги чар ки но ли це ми сле ћи да је њој ме сто у 
ка квом са ло ну ко ји би мо гао да јој обез бе диш. Пси хо ло ги чар ка ти је ли чи ла на глу ми цу 
ко ја ни је мо гла да на ђе сво ју уло гу, чак си ми слио да је глу ми ла и од но се са пи сцем. Још 
јед ном си, ка да сте кре ну ли ка ре ци, по чео да гле даш ње но ли це, би ла је љуп ка, раз и гра на, 
уче на; пи тао си се да и она ни је уме ша на у не ста нак пи сца, али си схва тио да и пси хо
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ло ги чар ка ни шта не зна о пи сцу, са мо је стра да ла због сво је ле по те. Пи сац је био при
ја вљен на стан чо ве ка из Бе о гра да ко ји је во лео умет ни ке, ко ји се чак из не на дио ка да 
је са знао да пи сац ни је ви ше у на пу ште ној шу пи. 

Ста ја ли сте на тро то а ру где је из ве де на пи шче ва пред ста ва, пси хо ло ги чар ка се 
пи та ла да мо жда не знаш не што о пи шче вом не стан ку, мо жда је при пре ма ла осве ту. 
То ма Ми тић Ца ке је још на про би го во рио да је логично да по сле ре мекде ла иш че зне 
умет ник – по сле пред ста ве дим... и не ма га ви ше. 

Пи тао је пси хо ло ги чар ку: 
„Ко ле ги ни це, ка ко си иза бра ла пси хо ло ги ју? Шта ми слиш ко га за ни ма пси хо ло ги ја? 

Гле чу да... на у ка о ду ши. Ста ра ње о лу да ци ма је до стиг ну ће ци ви ли за ци је. На рав но, 
фар ма ко ло ги је. Да пси хо ло ги ја ни је на у ка о ду хов но сти?“ 

И по сле ду гог од су ства, већ је зна ла сва пи та ња ко ја је То ма мо гао да јој по ста ви, 
ипак је ре кла: 

„Дру же То мо, ти са мог се бе пра виш ре чи ма. Ис при чаш при чу па у њу угу раш се бе. И 
још ми слиш да је при ча ствар на. Чо век ко ји ис при ча не ве ро ват ну при чу, а он да до ве де 
се бе у ста ње да се не мо гу ћа при ча до го ди баш ње му...“, али ње не ре чи су га са мо из нер
ви ра ле. Ре као је да пи сац ни је мр тав, да се ћу та ње не мо же по и сто ве ти ти са смр ћу, 
а за тим је до дао да је про шло мно го го ди на, јер на по кон, чим се не што за вр ши већ је 
не ста ло, да ве ли ка исто ри ја ни је би ла са на ма, или је би ла у сну, та ко да ни смо мо гли 
да јој под ре ди мо сво је жи во те, већ смо ства ра ли при че о на ма; пред ста ва је за вр ше на! 

Рас пра ву су мо ра ли да слу ша ју ма не ке ни ко ји су до шли на ре ви ју ко ја се одр жа ва ла 
на тр гу, скре та ли су нам па жњу, ви ка ли су и по ка зи ва ли на спрат из над ма не ке но вог 
те ла где је ви си ла ма ке та мо зга, спу ште на кроз про зор, ко ју си, по вре ме но ска чу ћи, 
по ку ша вао да до хва тиш. Ви као си ка да ће већ по че ти но ви рат, и да умет ни ци до би
ју те му, ваљ да се ра то ви во де због умет но сти и умет ни ка; иако прет ход ни рат још 
ни је ис цр пљен, ипак је но ви рат бо ља те ма, па ми ће мо у ње му уче ство ва ти, то ће 
би ти наш рат, шта ће нам ра то ви на ших оче ва? Они су их до вољ но опи си ва ли. 

Ако ни су? 
Би ла би ште та да ни су. 
Ста ри умет ни ци су из бле де ли. 
Још сме та њи хо ва над ме ност. 
Књи жев ност је не за си та. 
При сут на је би ла и глу ми ца ама тер ског по зо ри шта ко ја је уче ство ва ла у пи шче вој 

пред ста ви, за то је ужи ва ла тво ју на кло ност, па си чак за же лео да јој по љу биш ра ме, 
да би по чео да ми слиш на не ке ста рач ке мо ра ли стич ке раз ло ге – за што не би во дио 
љу бав са пси хо ло ги чар ком? Но, очи глед но, као и увек био си спре ман на јед ну згод ну про
стач ку опа ску: да ли ћеш да јој ра диш до бро ту на сра мо ту? Или би ти збу њен, мо жда 
чак и пре не ра жен, на ран џа сто ко рал ном, оцр ве не лоу пла ве лом ва ги ном, ко ја је то ком 
исто ри је до да нас, не ми ло срд но ру ши ла зе мље и гра до ве, цар ства и има ња, па чак и 
отре жња ва ла, ма да за ка сне ло, им по тент не стар це, па раз о ча ра ла, то бо же, же не, 
као да се ра ди о спа су њи хо вог пре ди мен зи о ни ра ног му шко љу бља. Обез вре ме ни ти се 
из ме ђу оног ве ли чан стве ног, пр во ро ђе ног ре ше ња ко је се на зи ва па ре ње, и ко је до во ди 
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до ци ља, и свих блуд нич ких на ми сли... До ди ри вао би пси хо ло ги чар ки образ, ма зио би јој 
дој ке, или го во рио о љу ба ви, на шта би те она сне но гле да ла про сто те упи ја ју ћи очи
ма. Од јед ном си по чи њао да је гр лиш, осе ћа ју ћи ми рис зно ја, пи та ју ћи се ода кле се ова 
де вој ка ов де по ја ви ла, и зар мо ра да се дру жи са на ма; мо мак јој је не стао, а ти је, Ми
ла не, за во диш. 

Пи тао си ко но ба ри цу о сло бод ним со ба ма, на шта је она од го ва ра ла да то ни је у 
ње ној над ле жно сти, и да одеш до се па реа, али ти ни си же лео да одеш у ка фа ну, да 
осе ћаш ми рис хо тел ских со ба; да се ва ша те ла та ру о хо тел ску ће бад. По ми слио си 
да је хо тел ска со ба на ме ње на не ким дру гим љу ди ма, мо жда оном ста ри јем го спо ди ну 
ко ји се ди са де вој ком за сто лом, ву ку ћи је, ка сни је, низ ули цу осло ње ну на ње го во ра ме, 
та ко да је ско ро но сио по што де вој ка на мер но ни је хте ла да ко ра ча. 

Пси хо ло ги чар ка је чвр сто гра ђе на, сред ње је ви си не, мо дер ног ли ка, круп ног ду пе та, 
та њих, али ве ћих уста, ис так ну тих оч них ка па ка, са твр дим, али ве ћим си са ма, ле по 
об ли ко ва них но гу, ме сна тих руч них пр сти ју, гла са при гу ше ног, жи вах на је и нер во зна, 
мо жда за то ми слиш да је ла ко на дра жљи ва и ве о ма по дат на. И ма ко ли ко да си же лео 
да је пи сац жив, ипак ни си до зво лио да пси хо ло ги чар ку ухва те по ли цај ци. На мер но си 
је при ву као се би чак и спре ман да се су ко биш са зва нич ни ци ма. 

Ка да му шка рац пр ви пут оста не са же ном, збу ње ни су обо је, иако су оче ки ва ли 
тај тре ну так, сва ко по кре та ње му шкар че ве ру ке ка де вој чи ној до во ди до то га да се 
де вој ка опи ре и иг но ри ше му шкар че ву же љу или на чин на ко ји же ли да јој се при
бли жи. Ово га пу та му шка рац је у га ћи ца ма ле гао на кре вет, пре крио се ће бе том, 
по вре ме но је по гле дао шта ра ди де вој ка ко ју је за мо лио да му ску ва ка фу, ре кав ши 
јој да се по на ша нор мал но – не као гост, већ као до ма ћи ца, да би по сле тих ре чи ли
стао но ви не. Пси хо ло ги чар ки ни шта ни је пре о ста ло не го да ис пу ња ва ње го ве же ље, 
чим је би ла го то ва ка фа, де вој ка је од лу чи ла да и она ле же ћи пи је ка фу, за то је при
не ла сто ли цу по ред кре ве та, ста ви ла пе пе ља ру, ски ну ла пан та ло не оста ју ћи у уни
хо пу и уву кла се у Ми ла нов кре вет ре кав ши: 

„Пи сац ме је оста вио, за то је по бе гао.“ 
Мно го си ми не до ста јао по сле пи шче вог бек ства, пи са ла је ка сни је пси хо ло ги чар ка, 

осе ти ла сам се уса мље но, на пу ште но, зна ју ћи да пи сцу одав но ни сам би ла по треб на, 
чак ми слим да је по бе гао због ме не – бек ство је би ло на чин да ме на пу сти, за то је би ло 
до бро што си се ти по ја вио. 

Оно нај там ни је, скри ве но, по ти сну то, иако сам пси хо лог, ни ка да код те бе ни сам 
ус пе ла да са знам. Мо жда чак ни сам ни же ле ла да га из у чим. Пи сац ме је одговорио од 
то га да не ка кву школ ску ат мос фе ру при ме њу јем на љу де са ко ји ма жи вим. Мо жда га је 
то и од ве ло у смрт. 

Ми шље ње ства ра. Ја сам ми сле ћи ство ри ла те бе. Ни сам баш же ле ла да те ство рим, 
али сам те од мах при хва ти ла. Не знам да ли си по гре шио што си же лео да бу деш са 
мном? Мо жда си же лео да се осве тиш пи сцу? Па он је тек са мо по зна вао тво ју бив шу 
де вој ку. Они су се као Ду бров ча ни тек сре та ли. Ка ко је свет ма ли, го во ри ли су. Мо гла 
је глу ми ца би ти ње го ва де вој ка, као што сам би ла и ја. Не знам ни са да ко ли ко сам 
зна чи ла пи сцу, али знам ко ли ко те би при па дам. Ваљ да си и ти ми сле ћи мо гао да 
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ство риш не ког. Ако не ме не, он да бар ми сао о ме ни. Ни је ти сме та ло што си се вра тио 
у род но ме сто, сме тао ти је сам по вра так јер те је под се ћао као да се вра ћаш у про
шлост; про шлост ти за пра во ни је при ја ла. 

Шта бих има ла од то га да те ана ли зи рам. Ти си гур но не би до зво лио, да тра жим 
баш нај мрач ни је у те би, па ган ско, ата ви стич ко... оно од че га сам бе жа ла, схва та ју ћи да 
у ве ри чо век ни је сам. Он је са оним ја, ве ли ким Ја – бо гом, или оним што је сам ство
рио. А са пси хо ло гом? Ако То ма Ми тић Ца ке ни је же лео да се уби ство до го ди, ипак је 
жи вео у убе ђе њу да би тре ба ло да се је дан жи вот окон ча ре мекде лом. Ма да по сле 
ре мекде ла жи вот ви ше ни је по тре бан. 

Али кал ће пр ска ти на све стра не и не ће те мо ћи да се за шти ти те. 

Са да ка да пи сца ви ше не ма, ка да сам се вра тио из за тво ра, по што ми је остао ро
ман, ка да га сре ђу јем, про шло је ваљ да де сет или два де сет го ди на. До шло је вре ме 
да и ју нак од и гра сво ју уло гу, као у фил му, али у ро ма ну вре ме не игра ни ка кву уло гу. 
Ни је мо гу ће да ни сам имао уде ла у по зо ри шном скан да лу, и не мој са мо да ка же те да 
се би при да јем ве ли ки зна чај, као да сам ја во дио и осми слио це лу при ред бу, да сам 
имао по себ ну на кло ност пре ма бе ле шка ма ко је су усле ди ле по сле не стан ка пи сца, 
да сам по чео од не чег дав но мр твог, од свог про тив ни ка и про гла сио сам га за пре
те чу да би ка сни је мо гао да га опо врг нем; ство рио сам оквир у ко ји сам угу ра вао 
ци ље ве сво јих не ис то ми шље ни ка и про тив ни ка. Пи сац је не стао, с тим што је не ва жно 
да ли су га уби ли или ви ше не пи ше, јер и ја сам хтео да од глу мим уло гу у жи во ту као 
да је филм, али ни сам имао сре ће. Ипак је са мо пи сац не стао, са да је оста ла не до у ми ца, 
пи та ње – шта је за пра во хтео (фо то граф ско пам ће ње, сли кар ско пам ће ње, је зич ко пам
ће ње, људ ско пам ће ње, ко лек тив но пам ће ње), а од го вор је да ви ше ни је ва жан ни 
циљ, ни на ме ра ње го вог не стан ка, са мо мо ра мо да се по ми ри мо с тим да га јед но став
но не ма, да ће мо на ћи раз ло ге ње го вог не стан ка, иако је ми ли ци ја не моћ на, обра ти
мо се књи жев но сти ко ја све ви ше по ста је суд ска ар хи ва. Пси хо лог се из бо рио да има 
сво је за ни ма ње, као фи зи о те ра пе ут, или пе да гог, као све ште ник, и са мо је Ми лан 
Ти мо ти је вић осво јио ону пси хо ло ги чар ку, јер смо би ли сла би пре ма њој; же на пси
хо лог! Пре пу сти ли смо је пи сцу, а он је учи нио оно што ја ни сам мо гао... јед но став но 
је не стао, и оче ку јем са да да су пи сца уби ли, одра ли му ко жу, ушта ви ли је, и да ће ми 
је пру жи ти да на њој пи шем. 

Исто ри ја је по ка за ла да све што су до га ђа ји не ве ро ват ни ји, љу ди ма су при хва тљи
ви ји.

Да ли ће мо кре ну ти у Ис тан бул? Мо жда се Иван Пал мо тић у ње му кри је као и не
ка да ње гов пре дак. У XIX ве ку Ко дер је оти шао у Ис тан бул, а са да је у тај град оти шао 
Иван Пал мо тић, пи сац, ко ји у текст ста вља ре бус, фо то гра фи ју као илу стра ци ју ро ма
на, ди ја гра ме о бро ју прет плат ни ка, гра фи кон, оглас, под сет ни цу свет ског пут ни ка 
усред ро ма на; епо ха кроз го ди не, без го ди шњих хро но ло ги ја, с де ли ма ан ти да ти ра
ним, по ст дати ра ним; фи не ре ла ти ви стич ке те зе иш че за ва ју; ре ла ти ви сти су ви ше бру се. 
Тре ба ло би твр ди ти, би ти аро ган тан, уче ство ва ти; са вест не ма пра во јав но сти. 
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Ко ли ко сам раз у мео над ро ман је гло бал на фор ма, ко ја по ред утвр ђе них фор ми 
(ро ма на, но ве ле), мо же да са др жи и низ тек сто ва ко ји до пу ња ва ју са да шње фор ме. 
Ме ђу тим, у из о би љу тек сто ва тре ба пре по зна ти ро ман или при чу. На ег зи би ци о ни сту 
ми ли чи тај пи сац; раз у ла ре ни ге ач ки реч ник. Али без об зи ра на мо је ми шље ње о 
ње го вом ства ра ла штву, од ка да је оти шао, као што је то ура дио Ко дер, умет ност нас 
је на пу сти ла. Уред ни ка еми си је ко ју је пи сац ство рио и во дио иза бра ли су на кон кур
су. Ка да слу шам ту еми си ју као да сам ушао у ка на ли за ци ју. Не ма пи сца! Оти шао је у 
Хи лан дар да та мо, у би бли о те ци, про во ди вре ме; ме сто ства ра ња књи ге. Па бо ра вак 
у би бли о те ци же лео је чи та вог жи во та. Шта је ње му зна чи ла Алек сан дриј ска би бли о
те ка? Али хи лан дар ска је ње го ва! Мо жда је не стао или пре стао да пи ше? Пре пу стио 
нас је на ма са ми ма. Глав но на ше ис ку ство би ће суд ска ар хи ва. Вра ћа мо се жи во ту и 
вре ме ну. Не ста је нам про шлост. Суд ска ар хи ва нам је са да шњост и смрт сва ко ли ка. 
Ка да ула зи мо у суд, ка да се су о ча ва мо са суд би ном, пре ста ју владати бо го ви и уме сто 
њих по чи ње да де лу је прав да. Ако су не ка да ми сли ли да су та бли це ко је су но си ли 
про ро ци но ви ци ви ли за циј ски за ко ни, да нас је, по сле смр ти бо го ва, прав да тре ба ла 
да за ме ни бож је за ко не. Ох! Исти на.

Зна те ли ко ли ко је же на спа ље но? Ми сли те да су оне го во ри ле исти ну? Не! Ко ме 
је би ла ва жна исти на? Људима са мо до исти не ни је ста ло. По гле дај те два де се ти век. 
Па су ђе ња су блас фе ми ја. Па зар је дру штво би ло бо ље у вре ме Со кра та? Ваљ да су важ
не не ке дру ге нор ме; убе ђе ње, твр до гла вост, ста во ви, ве ра, уто пи је, пи та ња епо хе. 
Али исти на... мо жда је због исти не пи сац и иш че зао? Овај ро ман ни је кри ми на ли стич ки 
жа нр па да са да ну ди раз ре ше ње, зна чи да нас не ко ву че за нос; те жња сва ког дру
штва увек је би ла да по ста не јед на ка љу га у ко јој ће се сви под јед на ко ва ља ти, сви ње 
– за то што су сви ње, из да ји це – за то што су из да ли, ку ка ви це – за то што ми сле да су 
сви ку ка ви це. Али кал ће пр ска ти на све стра не и не ће те мо ћи да се за шти ти те. 

Пи сац је опи си вао јед но си ло ва ње, али не зна те да ли се до го ди ло 

Звао се Пе тар, ако ми је ње го во име ишта зна чи ло, те ве че ри. Дан сам про вео гле
да ју ћи до ку мен тар не фил мо ве. Пр ви пут смо га сре ли тог да на, да би нам од мах ре као 
да ра ди у JATу или SIPу, са из ве сном са мо у ве ре но шћу љу ди ко ји до ла зе из глав ног 
гра да и још оба вља ју ва жне функ ци је у си сте му, ми сле да нам те две ре чи не што зна
че. Ни је на слу тио да та квим на сту пом са мо на и ла зи на мо је ни по да шта ва ње; сре тао 
сам по ли ти ча ре ко ји су би ли при ну ђе ни да се по ву ку са сво јих по ло жа ја. До ла зи ли 
су ов де, опи ја ју ћи се, гња ве ћи нас, за то ми је овај чо век био пот пу но не за ни мљив. 
Ли чио је на чо ве ка ко ји је мо гао би ти крив за не ста нак пи сца. Пи тао те је:

„За по ста вио си сту ди је? Мај ка те из др жа ва?“ 
Иако му ни си од го во рио, по ку ша вао је да се се ти тво је мај ке, али му ни је успе ва ло, 

ме ђу тим, о твом оцу, рат ни ку, знао је мно ге по је ди но сти; че сти су при ме ри ве ли ча ња 
ви те штва сред њег ве ка ко јим су кљу ка ли ђа ке, али чој ство бор ца за сло бо ду ста ја ло 
је на спрам ре во лу ци је. Чак је на во дио да је од мах по сле осло бо ђе ња из вр ше но исле
ђи ва ње све до ка ко ји су зна ли не што о из да ји пар ти за на, о ра ња ва њу твог оца. Без 
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об зи ра на то што су ова кви раз го во ри по до ме ну упо тре бе огра ни че ни, чи ње ни ца је 
да они по сто је и функ ци о ни шу у окви ру јед ног де ла сва ко днев них при ча; нај че шће 
су из раз тре нут не је зич ке мо де. На дам се да не ће жи ве ти ду го, и да ће би ти за ме ње
ни но вим при ча ма – бар се на дам не о ра ту – ко је ће у на ред ном тре нут ку сма тра ти 
по жељ ни јим, но вим трен дом. С дру ге стра не, од ре ђе не при че мо гу се са свим уста
ли ти, про ди ру ћи и у оп шти део исто ри је; ипак овај чо век, који је ре као да се зо ве 
Пе тар, имао је по ве ре ње у те бе: оста вио ти је ауто мо бил! 

„Овај што је код тет ке“, ре као је. 
Ују тро смо мо гли оти ћи по на мир ни це за тет ку, ку пи ти јој по ње ној же љи хлеб, 

во ће, за тим ци га ре те, а он да схва ти ти... ка да бу де мо за крат ко се де ли у тет ки ној ку хи њи 
да ће она би ти за ду же на за ста ру на ра ци ју, а да ће мо ми би ти за ду же ни за но ву на ра
ци ју; ста ра при ча би ла би у пер фек ту, а но ва ваљ да у пре зен ту... По сле по се те тет ки 
би ли би смо сло бод ни. 

При хва тио си иза зов. 
Дан смо про во ди ли на сле де ћи на чин: по сле до руч ка од ла зи ли би смо у ста нич ну 

ка фа ну у ко јој су се оку пља ли коц ка ри, бес по сли ча ри, сит ни ло по ви, да бисмо их 
по сма тра ли или уче ство ва ли у њи хо вим игра ма. Ни смо има ли стал не де вој ке, јер су 
нас за ма ра ле, а ме не је за ни ма ла јед на де вој ка ко ју сам за три го ди не ви део све га три 
пу та, за то сам био из не на ђен док смо кр ста ри ли пу те ви ма да је она ста ја ла на ауто
бу ској ста ни ци. Пре по зна ла те је док си јој ма хао (ме не ни је ви де ла по што сам био 
опу штен у се ди шту), али се и да ље пра ви ла да те ни је ви де ла; чак ни ка да си јој тру био, 
за то си ишао ко ли ма уна зад. Ста ли смо. На мо је из не на ђе ње ни је се дво у ми ла: ушла 
је у ауто. Пре по знав ши ме би ла је из не на ђе на. 

„Ко ли ко сам умор на!“, ре кла је кри ју ћи из не на ђе ње. „Ни сам ни зна ла да има те ауто.“ 
Спу шта ло се ве че. Да ле ко из над пла ни не цр не ли су се обла ци ко ји ће се у мом 

се ћа њу ја вља ти кат кад по пут пу ко ти не. Док смо из ла зи ли из гра да де вој ка је бр бља
ла о вре ме ну, о сту ди ја ма. Ка да смо иза шли из гра да скре ну ли смо са пу та ка бр ди ма. 
(Ми ли ци ја је ре кла да је пи сац опи си вао јед но си ло ва ње, али ни је зна ла да ли се до
го ди ло; ево са да зна ју да ће се до го ди ти пре или ка сни је; све што је на пи са но јед ном 
је би ло или ће би ти, те шко да љу ди мо гу из ми сли ти до га ђа је у ко је ве ру ју.)

„Ма ни ја ци“, ври сну ла је де вој ка. „Шта на ме ра ва те?“ 
Де вој ка је пру жи ла ру ку ка ме ни. Ухва тио сам је а за тим сам је уже том, ко јим смо 

ве зи ва ли ро бу пре ко но са ча, за зем чио; уже сам пре ба цио ис под свог сто па ла. Ву као 
сам га та ко да јој је гла ва па ла из ме ђу се ди шта. 

„Шта си же ле ла?“, пи тао сам. 
Ка да се сми ри ла по че ла је да ме мо ли; ли це јој је оста ло спо кој но, са мо је од ма

хи ва ла гла вом, да би ипак дру гом ру ком по ку ша ва ла да се бра ни. 
„Не мој да се ци маш“, ре као си јој. „По вре ди ћеш ру ку.“ 
Чим смо ушли у шу му за у ста вио си ауто мо бил, ру ком пре шао пре ко ње ног ли ца, 

при де си јој ми ло вао ко су. Ве за ли смо јој и дру гу ру ку; про ву као сам ка нап кроз про
зор, ве зао сам га за пр тља жник, те га пре ба цио пре ко ауто мо би ла, он да сам га про
ву као кроз дру ги про зор, ве што сам јој за зем чио но гу. По вла че њем но ге зам ка се 
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за те за ла: гу ли ла јој је ко жу! Де вој ка је ле жа ла на се ди шту, ру ке су јој би ле до са мог 
ста кла, ко са јој је ви си ла из ме ђу ру ку, ма ји ца јој се из ву кла из га ћи ца. Ти си јој гле дао 
сто мак, пу пак; от кри ва ла се бу ти на у цр ном уни хо пу. Пре не го што ми је је за про шла 
низ те ло де вој ка је по че ла да пла че. Су зе су јој се сли ва ле низ ли це ву ку ћи сен ку. 
Исти ни за во љу глу мио сам не ми ло срд ног иди о та ко ји ула зи у ауто, па ли ци га ре ту, 
ну де ћи и те бе ко ји си ћу тао; дво ји ца мла ди ћа се де на пред њем се ди шту и по вре ме но, 
за у ста вља ју ћи ди са ње, ослу шку ју де вој чи но ути ша но је ца ње, да би ис ко ше ни зра ци 
сун ца, про би ја ју ћи се кроз вр хо ве шум ског др ве ћа (пре те жно хра сто вог), про ла зи ли 
кроз про зор аута не осве тља ва ју ћи де вој чи но те ло – јер је опру же но на се ди шту – већ 
па да ју ћи на по тиљ ке му шка ра ца, па за тим на раз ба ца не ка се те; две од њих су са 
озбиљ ном му зи ком, а тре ћа је из бор хи то ва. Lo ve me, lo ve me, Yellow sub mari ne; ни су 
укљу че ни ни ка се то фон ни ра дио, је ди но се из но ва по лу и зву че на пе пе ља ра пу ни 
пе пе лом и пи кав ци ма. Мом ци су збу ње ни. 

„Не пла чи“, ре као сам јој. 
По ди гао сам се на се ди шту, дла ном сам јој обри сао су зе осе ћа ју ћи ка ко теч ност 

ква си ја го ди це пр сти ју; ру ку сам не жно спу стио на де вој чи но ли це тру де ћи се да де
вој ка осе ти да је бла го до ди ру јем дла ном, као да те шим рас пла ка но де те, ста вио сам 
јој ци га ре ту у уста: 

„Пу ши!“, за по ве дио сам. 
Де вој ка је по ди за ла гла ву, по вла чи ла је дим убр за ним ци ма њем, ци га ре та је ста

ја ла ус прав но, те он да ви си ла на усни, ка да је она по ди за ла гла ву, и ка да је све тло 
оба сја ва ло сло ва на ци га ре ти „Дри на“, ја сам се још и дво у мио, а ка ко јој је ци га ре та 
би ла у усти ма, ти си ко ри стио при ли ку да јој ми лу јеш бу ти ну. Де вој ка ни је мо гла да 
ви че – ци га ре та би јој па ла на ли це – та ко да си јој узео ци га ре ту, и ре као јој: 

„Хо ћу пр во да ври штиш и цми здриш.“ 
„Ма ни ја ци“, ре кла је. 
„Са да не бих да вао ди јаг но зе“, ре као си. 
Ни сам знао шта да учи ним са де вој чи ним те лом ко је је ле жа ло по ред нас, на зад њем 

се ди шту, ди шу ћи ус пла хи ре но, ви ше бе сан на се бе што сам не мо ћан не го што бих је 
са жа ље вао. Ухва тио сам јој но гу, она је дру гом но гом по ку ша ва ла да ме шут не, али је 
од у ста ла по сле не ко ли ко по ку ша ја, јер се ка нап за те зао и спре ча вао је ма ха ње но ге. 

„Имам и мен стру а ци ју“, ре кла је. „Сва сам пр ља ва.“ 
Прем да си ти ћу тао, пу ше ћи окре нут ка зад њем се ди шту, док ти је зрак сун ца оба

сја вао ли це. За жму рио си за тре ну так, да би ка сни је по гле дао ње но те ло; ма ха ла је 
но гом по ку ша ва ју ћи да спре чи кли же ње мо је ру ке пре ко ку ка. 

„За је би“, ре као си. 
Ка да си иза шао из аута и за лу пио вра та, де вој ка је по че ла да те до зи ва, уне ко ли ко 

ути ца ло је на ње ну при вр же ност пре ма те би, на кло ност ко ју си јој ука зао, тво ја не до
у ми ца ... Ста јао си не да ле ко од аута гле да ју ћи га као пра зну шкољ ку слич ну олу пи на ма, 
из чи јих отво ра су ви ри ле вла ти тра ве, а за тим си од ше тао, пре пу шта ју ћи ми де вој ку. 
Ка ко ми је до са ди ло да ме она не пре ста но за пит ку је шта ће се де си ти, обрец нуо сам 
се на њу. Та да је по но ви ла: „Ствар но имам мен стру а ци ју.“
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По ди жу ћи пред ње се ди ште нео че ки ва но сам осло бо дио ве ли ки про стор, та ко да 
сам се део на дру гом се ди шту окре нут де вој ци, на по кон сам мо гао сâм, под вив ши гла
ву, да по диг нем и дру го се ди ште осло ба ђа ју ћи још је дан део ауто мо би ла, да би за тим 
ухва тио де вој ку за но гу, а да се она ви ше ни је опи ра ла, већ је по ку ша ва ла да по ме ри 
те ло да би сео на зад ње се ди ште. На из глед сми ре на при ча ла је ка ко је од ју тра у гра
ду, ка ко је ишла зу ба ру, још увек јој се у усти ма осе ћа ми рис хе ми ка ли ја, при ја ви ла је 
ис пит, има мен стру а ци ју, за то и но си уни хоп на овој вру ћи ни; са мој се би се га ди. Ја 
сам јој ми ло вао но ге, за тим сто мак, ко ле на, пре по не. Убр зо сам уста но вио да је има ла 
ва ту из ме ђу но гу. Ко ле но јој је би ло под ви је но и сун це га је осве тља ва ло, бле штао је 
уни хоп, мо ја гла ва се спу шта ка ње ном те лу, не по сред но сам јој до ди ри вао дој ке. Ка да 
сам клек нуо и по љу био јој сто мак, за тим дој ку, ко ја је би ла сла на, ис пла ни рао сам шта 
ћу ура ди ти са де вој ком док ле жи бес по моћ на, сва уз дрх та ла, ћу те ћи, већ по ми ре на 
с тим да јој је уза луд на сва ка од бра на, да је на по кон при хва та ла мо је по љуп це не уви
ја ју ћи те ло. 

По ди гав ши гла ву хва тао сам дах, да бих је спу штао ду го за др жа ва ју ћи усне на ње
ним гру ди ма, по но во сам хва тао дах, да би по љу бац био још ду жи, ка да је де вој ка ре кла: 

„Из ви ни за оно не ка да.“ 
„Не мо гу да се се тим шта је би ло не ка да“, ре као сам љу бе ћи јој врат, ли це, усне, 

ми лу ју ћи јој ко су; по љуп це сам за крат ко ре ђао по ње ној ко жи осе ћа ју ћи ми рис зно ја, 
спу шта ју ћи је зик на врх дој ке ко ја се раз ли ла по прсима по вре ме но се на ди ма ју ћи, 
чво ри ћи ма је зи ка осе ћао сам на бо ре бра да ви ца не жно их ли жу ћи. Ка да сам спу штао 
гла ву на њен сто мак, осе ћао сам ми рис мен стру ал не кр ви, на шта је де вој ка ре кла да 
јој се га ди, да мо ра оти ћи у WC! Ста вља ју ћи па жљи во пр сте ис под ла сти ша га ћи ца, 
др жао сам их ду го не по ме ра ју ћи их, осим то га осе ћа ла је мо је пр сте на вла жном 
сто ма ку. Ви ше ни је ври шта ла, али је по ку ша ла да се оти ма, по ку ша ва ла је да спу сти 
те ло са се ди шта. При де сам гле дао ње но ли це го во ре ћи јој да ћу јој ве за ти обе но ге 
ако се и да ље бу де без раз ло жно ри та ла. Ка сни је ни сам про го во рио ни јед ну реч, већ 
сам спу стио гла ву на ње не гру ди слу ша ју ћи рад ср ца. Ду го сам та ко др жао гла ву на
да ју ћи се да ће ср це ипак по че ти сми ре ни је да ку ца, али ка ко је ср це и да ље ра ди ло 
у истом рит му, по ла ко сам по ме рао пр сте ка Ве не ри ном бре жуљ ку, до ди ру ју ћи ја го
ди ца ма пр сти ју ва ту, дла чи це ко је су ме не го сто љу би во бо ле, пал цем сам по вла чио 
ла стиш и уни хоп, пра те ћи по ма ља ње ку ка... по вла че њем уни хо па, по ја вљу је се де вој
чи на ко жа; де лу је бли ско, чак ин тим но. Лак том дру ге ру ке сам гу рао њен врат као да 
сам је да вио, јер се још увек на пи ња ло ње но те ло, а ка да би се опу шта ло ја бих јој 
лак том при кле штио врат. Де вој ка је, при ти ска ју ћи кук о се ди ште, по ку ша ва ла да спре чи 
кли за ње га ћи ца низ бу ти не, а за тим је ши ре њем но гу по ку ша ла да спре чи свла че ње 
га ћи ца; то је био тре ну так ка да су и уни хоп и га ћи це на гло кли зну ле низ ку ко ве, да би 
ва та са цр ве ном фле ки цом па ла из ме ђу но гу, а ти ме је де вој ка по но во јек та ла, по на
вља ју ћи не пре ста но: 

„За што? За што?“ 
Ко нач но се ви ше ни је по ме ра ла; док су га ћи це кли зи ле ка гле жње ви ма, ва ту сам, 

по ди жу ћи је са два пр ста, ба цио кроз про зор, осе ћа ју ћи ка ко је уну тра шњост ауто
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мо би ла, ко ја је до та да ми ри са ла на дим, по че ла ми ри са ти на мен стру ал ну крв; са мо 
сам још мо гао по ди жу ћи јој гле жањ пот пу но да ски нем га ћи це и уни хоп, он да сам за 
тре ну так од зам чио ње ну но гу (де вој ка збу ње на ни је ни сти гла да се ци ма), окре нуо 
се ка пред њем се ди шту, пре ко ње га сам рас про стро уни хоп. 

„Не мо гу да ве ру јем“, ре кла је. 
Гле дао сам де вој чи ну фи гу ру, ис пру же не но ге, ко жу ко ја је би ла ма ло по там не ла, 

тек је по че ла да се сун ча, при пре ма ју ћи се за ле то ва ње; ру та јој је би ла, због са си ре
не кр ви, при ле пље не уз те ло, ва та се у гру дви ца ма за др жа ла на ма лим усми на ма. 
По што ни шта ни сам ре као, ви део сам да је де вој ка по че ла да жму ри, да иш че ку је, 
за то сам пр стом не жно пре шао по де вој чи ном ку ку, до ди ри вао сам јој ме ђу нож је, 
бе за зле но, ско ро уз гред, а да се она ни је по ме ра ла то ком за о ку пља ња мо је па жње. 
Од лу чио сам да још за крат ко др жим свој образ на ње ном сто ма ку слу ша ју ћи кло ко
та ње у же лу цу и цре ви ма: сли ва ње, пре ли ва ње, пра жње ње уз зву ко ве ко је сам још 
ја сни је чуо ка да сам ухо чвр шће при ти ски вао на тр бух! Пр во сам био по гр бљен, он да 
сам кле чао па је де вој ка по че ла по гле дом да пра ти мо је по кре те; ви де ла је ка ко сам 
рас коп ча вао пан та ло не, ка ко сам их ла ко ски нуо, по ло жио их пре ко ње ног уни хо па; 
због те ско бе би ли смо бли зу јед но уз дру го, же лео сам да је љу бим, да лег нем пре ко 
ње ног те ла пот пу но го, да осе тим ми рис ди ма, мен стру ал не кр ви и зно ја. 

„Не раз у мем“, по на вља ла је. 
Ухва тив ши јој ко су, чу пао сам је, за тим сам љу био ње ну бра ду, ду го за др жа ва ју ћи 

усне на вра ту, гру ди ма, обра зи ма, че лу, по на вља ју ћи: „Љубав де вој ко. Ту цаш се са оним 
пан кер чи ћи ма ко је мај ке сва ко га ле та ша љу у Ен гле ску. Уче је зик! Е, пре не го што 
одеш у ино стран ство, хо ћу да знаш: чо век је на си лан, пр љав, мен стру а лан, ци ни чан, 
а ја те во лим кр ва ву, дро ги ра ну, не жну. На ша ин тим ност је на ша пр љав шти на! Са да 
схва там: да не маш мен стру а ци ју не би ни ушла у ко ла!“ 

Чу па ју ћи јој по но во ко су, осла ња ју ћи се јед ном но гом о под ауто мо би ла, дру гу 
но гу сам пре ба цио пре ко ње ног те ла, та ко да сам осе тио да сто палом до ди ру јем де вој
чи не сла би не; ка ко сам но гом кли зио пре ко бу ти не гле дао сам де вој чи но пот па сје: 
ме ки на ди ма ју ћи сто мак, Ве не рин бре жу љак, ме ђу нож је, бе ле бу ти не ко је је по ку ша
ва ла да по диг не, де вој чи ну бе ло ми ри шу ћу ко жу, ово га пу та на зној; де ло ви усми не 
(la bia mi no ra) при гње че ни из ме ђу дла ка, ли чи ли су ти на сли ку у ко ју за ба дам пр сте, 
не мо гав ши да одо лим. А сли ка де вој чи ног те ла, ли чи ла је на плат но укра де но из му
зе ја, ко је су не мар ни ло по ви – же ле ћи са мо на њој да за ра де – пре са ви ли, згу жва ли, 
умо та ли, та ко да ће јој ка сни је пред сто ја ти ду го трај на ре ста у ра ци ја; по што са ма сли
ка, као и филм, не ма ју сво је ми ри се те сам их ап стра хо вао... са мо смо обо је осе ћа ли 
до ди ре ко жа. Мој пе нис се ле пио и за ње но и за мо је те ло; ста јао је као стра но те ло 
из ме ђу нас ко је је чак и жу ља ло. По што се де вој ка по ву кла ка про зо ру, ру ке су јој 
би ле сло бод ни је, а ја сам јој стр пљи во љу био усне, те иза уха, гу ра ју ћи јој је зик у ушну 
шкољ ку, по на вљао сам реч љу бав. 

„Пу сти ко су! Не чу пај ме ви ше!“, по ви ка ла је. 
Ру ку, ко јом сам јој до та да др жао ко су, осло нио сам о под, за то сам и био сло бод

ни ји. Ма ње сам при ти ски вао де вој чи но те ло, ко је је и да ље би ло на пе то, и да ље је 
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пул си ра ло; би ла је и да ље спрем на да пру жи от пор! Је зи ком сам јој об ли зао усне као 
сво је да об ли зу јем; укус уса на јед не де вој ке ко ја се ду го бо ри са мном: су ве усне са 
ба ла ма на кра је ви ма. Пи тао сам је ка ко ће се од са да ви де ти у сво јим очи ма, ка ко ће 
ви де ти са му се бе? Он да сам осе тио да се из вла чи јед на ње на но га; та ру ћи се о мо ју 
бу ти ну про вла чи ло се ко ле но, њен ме ка ни унутрашњи део бутине се про ву као из ме ђу 
спољ њег де ла мо је бу ти не и на сло на се ди шта. Кре та ње те но ге, ла га но до ди ри ва ње 
уну тра шњег де ла де вој чи не бу ти не са спољ ним де лом мо је бу ти не иза зва ло је у ме ни 
на дра жај. Ах! То ме ко пре ла же ње. Тај чув стве ни до дир. Од мах сам се на шао из ме ђу 
де вој чи них но гу осе ћа ју ћи ка ко се врх пе ни са осла ња на де вој чи ну бу ти ну, за тим на 
ме ђу нож је, да би про шло не ко ли ко тре ну та ка док сам се по ме рао на зад, за тим на
пред, ле во те де сно, осе ћа ју ћи ка ко ме пе че сва ки до дир. А он да сам про на шао отвор: 
пе нис ура ња из ме ђу усми на, је дан не у год ни осе ћај про ди ра ња у де фор ми са ну уну тра
шњост вул ве! Де вој ка ни је зна ла да ли сам се за до во љио што, ето, ле жим на њој осла
ња ју ћи јед ну ру ку о под, са пе ни сом у ње ној крвљу испуњеној вул ви. За тре ну так се 
ни је по кре та ла гле да ју ћи ме зно ја вог, ци нич но је по на вља ла реч љу бав, док сам ја по
кре ти ма гу зо ва по чео да по на вљам веч ни пут љу ба ви из ме ђу муж ја ка и жен ке. Уви
ја ла се, сте ња ла, ври шта ла, љу би ла ме је, по ди жу ћи но гу, па ју је спу шта ју ћи ши ри ла, 
ста вља ју ћи сло бод ну но гу ме ни на ле ђа. На по чет ку сам по ку ша вао да што ма ње 
из вла чим пе нис из ва ги не, али смо се уз бу ди ли, па је де вој ка ври шта ла, ја сам роп тао, 
а он да се за вр ши ла веч на игра то ли ко пу та по но вље на. Ауто је за у да рао на мен стру
ал ну крв, се ди ште је би ло на то пље но њо ме, де вој чи но ме ђу нож је и мој сто мак би ли 
су об ле пље ни слу зи ма и кр вљу ко ја се гру ша ла; у сми ра ју сун ца де вој ка је ћу та ла 
ле же ћи, док сам се ја бри сао сво јим га ћи ца ма. 

Ауто мо бил је ста јао на ру бу шу ме, а на ни же, ка да се по гле да, та ла са ла су се по ља 
пше ни це, спу шта ла су се сте пе на сто ка ре ци, са бр да шца по вре ме но се ви де ло бле
шта ње во де: по вр ши на ре ке ре флек то ва ла је све тлост. У сми ра ју да на ни је би ло ве тра, 
сун це је би ло хла дан диск гле дан кроз шум ско гра ње. Па жљи во сам окре нуо чи сти 
део га ћи ца и њи ме обри сао де вој чи но ме ђу нож је, за тим, не жни је при ти ска ју ћи га
ћи це као кр пу, обри сао сам јој ва ги ну, по ме рио сам де вој чи не но ге, да бих бри сао 
се ди ште. Из фи о ке сам из ва дио бо деж, да би пре се као уже ко јим је би ла ве за на; ру ке 
су јој се стро по шта ле као да ни су при па да ле ње ном те лу. Ко нач но сам ста вио нож на 
де вој чи не гру ди, да би она осе ти ла ме тал на гру ди ма; хла дан нож је ле жао на ње ном 
сто ма ку. Без об зи ра на гра ви та ци ју, де вој ка га је осе ћа ла мно го те жим не го што је сте. 

„Убиј ме!“, ре као сам јој. 
По сле мо јих ре чи де вој ка ни је узи ма ла нож, већ је кр ва ве га ћи це ба ци ла кроз про

зор, да би тек он да узе ла бо деж, др жа ла га је у ру ци. У све ту му шка ра ца мо жда то бле
ште ће се чи во има и не ку функ ци ју ко ју де вој ка са да ни је мо гла да ви ди; ваљ да об ра
чун муж ја ка! Оштри ца је од би ја ла од се бе по след ње зра ке сун ца, и ја сам рав но ду шно 
че као да де вој ка до би је сна гу и да за ри је нож у мо је гру ди; бес, љут ња, енер гич ност! 

Де вој ка ни је има ла ту сна гу. 
Ах, ти му шкар ци и же не... 



184

За тим смо се де ли јед но по ред дру гог, из ме ђу нас се на ла зи ла кр ва ва фле ка. Де
вој ка је у бе су пре се кла још је дан део ка на па отва ра ју ћи ши ром про зор, по ме ри ла је 
ру ку узи ма ју ћи га ћи це и уни хоп. Ни је се осе ћа ла као лут ка ко ја ста ти ра у фил му о 
на си љу. Иза шла је из ауто мо би ла да би се лак ше обу кла, за тим је пру жи ла ру ку кроз 
про зор тра же ћи тор би цу ко ја је ува ља на пра ши ном ле жа ла на по ду, ва де ћи из ње 
ва ту; обла чи ла се окре ћу ћи ми ле ђа. Иза шао сам на дру га вра та, обу као сам пан та ло не, 
шут нуо сам кр ва ве га ћи це, за у зео сам ме сто шо фе ра. Де вој ка је пре шла на су прот ну 
стра ну, и док сам је че као у ауто мо би лу, че шља ла се, он да је се ла по ред ме не. Гле да
ју ћи по ки да ну ма ји цу, осе ћа ла је да смо чи ни ли не што гну сно, не што што се про ти ви 
ње ном схва та њу; сва ки та чан опис де вој чи не љу ба ви свео би се на ре че ни цу: не знам о 
че му го во ри те, и за то сам мис лио да ско ро и ни је би ла све сна те љу ба ви, због бу ни ла, 
шо ка, па ипак чим је се ла по че ла је да пла че... ја сам ур лао убр за ва ју ћи ауто мо бил. 

„Не мо гу да ве ру јем“, шап та ла је. 
Гр ли ла ме је. 
„Ка ква ти је то сна га?“ 
Он да је по на вља ла реч: 
„Љубав. Љубав!“ А затим и: „Љ у у у б ааа в! На тво јој сам је ко жи ис пи сао.“ 
Има ли не чег ле пог у при чижи во ту и ова квој ми ме ти ци? 
Ваљ да зра ци сун ца ко ји нас осве тља ва ју. 
Су зе су ка па ле на мо је ра ме и гру ди. По вре ме но сам јој љу био ко су. 

Мо же ли Је ле на не ста ти као што је то учи нио пи сац? 

По што је про пу сти ла шан су да га уби је, од мах по сле си ло ва ња, Је ле на се про бу
ди ла но ћу. Упра во у тре нут ку ка да се цим ну ла, по сле по ду жег ослу шки ва ња да ли ће 
се не ко зву ком огла си ти у но ћи, по же ле ла је да се окре не и на ста ви да спа ва. Вр по ље
ћи се у по сте љи ослу шки ва ла је зву ке ко је доско ра ни је при ме ћи ва ла. Ни је мо гла да 
спа ва од са та ко ји је ку цао ја че не го уоби ча је но. По што га је из не ла у ход ник, до ње 
је по че ла да до пи ре бу ка са оба ле ре ке где су ри бо лов ци при пре ма ли сво је чам це. 
До ви ки ва ли су се у но ћи ско ро се не обра ћа ју ћи јед ни дру ги ма; мо жда су ви ка ли 
окре ну ти ка пра зном ко смо су зна ју ћи да их ни ко не ће чути и да се но ћу ко смос про
ши ру је об у хва та ју ћи и њих. Иако би се доско ра гро зни ча во про ти ви ла та квом чи ну 
– са да, ка да се већ де сио – би ла је бе сна на се бе. По чет ком овог ле та, ка да се спре
ма ла да от пу ту је, из но ва мо ра да пре тр пи још јед но ома ло ва жа ва ње. С дру ге стра не 
му шкар ца је већ дав но при хва ти ла као не нор мал ног, али за се бе је би ла за бри ну та, 
на ро чи то што ни је мо гла да се кон сул ту је са екс пер ти ма (ако би у њих уоп ште тре ба ло 
има ти по ве ре ње). Већ су су тра дан на ње ном рад ном сто лу ста ја ле књи ге из пси хи ја
три је, пси хо а на ли зе, ан тип си хи ја три је, и она је по ку ша ва ла да ана ли зи ра свој ка рак
тер, сво ју лич ност и свој тем пе ра мент. Ве ћи на пој мо ва је већ би ла про шла кроз ње но 
школ ско гра ди во, али се уду би ла у слу ча је ве ко је су на во ди ли пси хи ја три. Мо гла је 
до га ђај да на зо ве ек сце сом кул ту ре, и као та кав, ипак га је по ве зи ва ла са со бом и са 
сво јим би ћем; зар да чо век на га зи на де мо на, на свог ква зидвој ни ка, ко ји је мо рао да 
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се по слу жи си ло ва њем ка ко би се осло бо дио сво је сен ке, сво је оп се си је, и си ло ва тељ 
се та ко по и сто ве ћу је са сво јом жр твом, си ло ва ње је, да кле, те жња за ко пи ра њем 
соп стве ног ли ка, као да си ло ва тељ пре но си се бе нео ства ре ног, на оног ко га је бес крај
но мр зео, као соп стве но про ду же ње у веч ност: по ста ти у се би ве чит, тра јан, от по ран 
на вре ме, ко је не ма окви ра – та ко и је ди но чо век по ста је са мо вре ме. 

Шта би се де си ло да је по сле са мог чи на си ло ва ња узе ла нож ко ји јој је по ну дио 
То ма Ми тић Ца ке, и за бо ла га у ње го ве гру ди? Чо век ко ји је мо гао да си лу је мо гао је 
и да уби је пи сца. Зар ни је То ма Ми тић Ца ке на спи ску као мо гу ћи уби ца? Да ли је пи сац 
мо гао да се опи ре? Да ли је као и њој по ну ђен нож за од бра ну? Мо гла је са мо да за ми
сли То ми но те ло са ра на ма ко је му је за да ла (осе ћај њој не по знат) и ка ко попут уби це 
сто ји над те лом жр тве, гле да ју ћи убо де у ср це и сто мак, пи та ју ћи се да ли би тим чи
ном олак ша ла се би, или би би ла пре пу ште на ми ли циј ским ор га ни ма и су ду ко ји би 
тре ба ло да утвр ди ствар не до га ђа је, док она иш че ку је, па би ло да се на ла зи у за тво
ру или у ку ћи те ше на од сво јих ро ди те ља, род би не, а мо жда на па да на од То ми них 
ро ђа ка! Ве ро ват но би ми ли ци ја мо ра ла да шти ти ње ну ку ћу јер је То ма Ми тић Ца ке 
био унук не ког бор ца, и тај су ро ви ка рак тер оца ти ра ни на био је и ка рак тер по том ка, 
на кра ју, оче ви ти ра ни са свим су нор мал ни у кул ту ри у ко јој је уз га ја на, та ко да јој је 
на си ље по нај ма ње сме та ло, уоста лом, иона ко је на ме ра ва ла да на пу сти ову зе мљу, 
а ти ме и ње ну кул ту ру, и на сва ки на чин на ста ви да жи ви у Лон до ну ко ји је већ ду го 
за о ку пљао ње ну па жњу, је ди но што, за са да, ни је зна ла шта би ра ди ла у Ен гле ској, 
осим што би уса вр ша ва ла је зик. По што је Је ле нин отац био про фе сор фа кул те та, и 
бо га та шки син, по сле смр ти ро ди те ља про дао је по ро дич ну ку ћу, за но се ћи се ми шљу 
да у гра ду ку пи гар со ње ру ко ју би из да вао сту ден ти ма, али у окол но сти ма кри зе од 
тих па ра мо гао је да омо гу ћи уса вр ша ва ње сво јој де ци. А ћер ка би тре ба ло да ис ко
ри сти оче ву бла го на кло ност да се при ла го ди усло ви ма жи во та у не по зна том гра ду, 
да у глав ном гра ду Ен гле ске про на ђе ро ђа ке, и да се сна ђе. Се бе је ви де ла као кре а
ту ру ко ја у из бе глич кој фа зи зна ен гле ски је зик (ка ко јој се та уло га нео бич но до па да), 
и да би про ве ри ла сво ју хва ли са вост, по че ла је да пе ву ши ен гле ску пе сму. 

Отац је по зи ва да би по пи ли чај. 
„Ко нач но је ми ли ци ја при зна ла да уто пље ник ко ји је про на ђен, у ши праж ју код 

Сме де ре ва, ни је леш пи сца, већ не ког са мо уби це. Пи сца ће про гла си ти не ста лим кад 
бу де ис те као за кон ски рок, а леш не бу де про на ђен. Ка ко се да нас пра ве ал го рит ми 
ре че нич не син так се, та ко ће би ти на пра вље ни и ал го рит ми при ча, ро ма на. Где је ту 
ме сто за пи сца? Не ста ће ли те рар ност!“ 

Она од го во ри не раз ми шља ју ћи, па умор но до ђе до про зо ра и по че да ћу ти слу
ша ју ћи ка ко јој отац по ста вља уоби ча је на пи та ња, на ко је ни је ни тра жио од го вор, 
јер је увек же лео да ћер ка бу де са мо стал на, и за то она ни јед ног тре нут ка ни је ми сли ла 
да сво је про бле ме ис при ча оцу, ка ко се то ка же, на по кон та кве од но се ни су из гра ди
ли, али увек је би ла сло бод ни ја пре ма оцу не го пре ма мај ци. Чак ни је ни зна ла да ли 
би јој отац од го во рио или са мо ћу тао му че ћи се и пре пу шта ју ћи њој са мој да се од
лу чи пре и спи ту ју ћи сво ју осо бе ност, а он да би ве ро ват но по др жао ћер ки ну од лу ку. 
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Мај ка би би ла осор на, љута, кри ви ла би ћер ку за оно што јој се де си ло, за тим оца; 
ћер ци је увек сме та ла ин ге ни о зност па ла нач ке ле кар ске по моћ ни це, раз ма же не, ле
пу шка сте и на кин ђу ре не је ди ни це, ко јој је не пре ста но би ла по треб на за шти та ува же ног 
му жа и бо га тих ро ди те ља. Још од де тињ ства је си та мај чи них без раз ло жних су за, због 
увре ђе но сти ко је је мо ра ла да пре жи вља ва од сво јих ко ле га, са мо за то што је мо ра ла 
да на пу сти сту ди је, да би се по ро ди ла, а да их ка сни је ни ка да ни је на ста ви ла. Од ра
ста ју ћи, схва ти ла је да мај ка ни је би ла спо соб на за ве ћи успех не го што је по сти гла, 
те чак и за вр ша ва ње ви ше шко ле, би ло је ви ше плод ње ног оца не го са ме мај ке. Би ла 
је већ гим на зи јал ка ка да је отац, иако прав ник, бо ље од мај ке по зна вао ана то ми ју 
чо ве ка, са мо стр пљи во уче ћи за јед но са сво јом же ном; као сва ко пр во де те би ла је 
са мо стал ни ја од бра та, јед ног раз ма же ног мај чи ног де ри шта. Ка да је јед ном до би ла 
не ка кву упа лу, и ка да је због то га, за гла ви ла у бол ни ци, ле кар је био из не на ђен да је 
још не ви на, да би ње на мај ка би ла по но сна на ту чи ње ни цу, а де вој ка је увек ви де ла 
мај чин пр кос и сме шак, ме ђу тим, због хи ме на и спо рог оти ца ња из лу че ви на, мо ра ла 
је мно го ду же да оста не у бол ни ци не го што је уоби ча је но за та кве слу ча је ве. Са мо 
за то што јој је мај ка ра ди ла у уста но ви у ко јој је она ле жа ла спре ча ва ло је да рас ки не 
са де ви чан ством. По ми сао на зна че ње не ви но сти у кул ту ри то ли ко јој је сме та ла, да 
се ка сни је, на лето, сама дефлорисала. Мом ку ко ји је до шао по сле тог ле та ни је ни 
по ме ну ла ста ње свог те ла, ни је ни по ми сли ла да би јој мо мак по ве ро вао; оно што је 
при па да ло са мо њој, прет по ста ви ла је да не би тре ба ло да ка зу је свом љу бав ни ку, 
иона ко при лич но ста ри јем од ње.

Са да јој је ди но оста је да са ма ана ли зи ра сво је ста ње, као и да сво ју при ро ду на
зо ве јед ном реч ју, ко ју је још тра жи ла – ро ман ти чар ка, ма да је зна ла да ту реч ни је 
мо гла да ве же за се бе, већ је са мо у од но су на му шкар ца же ле ла да бу де ро ман тич на, 
јер јој се чи ни ло да је он баш та ко до жи вља ва; чак се и пи та ла да ли би То ма си ло вао 
не ку дру гу де вој ку ако би не смо тре но ушла у ауто. 

Је ле ни на по ро ди ца је ста но ва ла у но вој ви ше спрат ни ци по диг ну тој по ред са ме 
ре ке у на се љу ко је се офор ми ло по сле из град ње бра не, и ода кле се мо гло кре ну ти 
ка оба ли ре ке, где би ве ћим де лом го ди не пир као ве тар, про ше та ти се или гле да ти 
во ду чи ји жу бор сми ру је, да би се то ком зи ме ве тар по ја ча вао но се ћи за бо ра вље ни 
па пир, ба че не ке се, оста вље не пла стич не фла ше ко је су љу ди не па жњом ба ца ли или 
на мер но од ла га ли, да би их он ви тлао, и као на мер но на го ми ла вао у ка квој за ве три
ни или при со ју где се од от па да ка ни је мо гло про ћи. Де вој чин отац је не ка да био 
су ди ја у свом род ном ме сту, ко је се на ла зи ло не ко ли ко де се ти на ки ло ме та ра од гра да, 
али по сле од бра не ма ги стар ског ра да по стао је аси стент, а за тим про фе сор. Уве че, 
ка да би се де ли у ве ли кој со би ко ја је би ла при пре мље на за го сте – обич но оче ве ко
ле ге и мај чи не ко ле ги ни це – отац би ужи вао да при ча о тим да ни ма, ка ко је го во рио, 
спо кој ства, где му је још не до ста јао пу тић до ре ке са мо стом и цве ћем у окол ним 
ба шта ма; док ни је ра дио као су ди ја свој на род је гле дао са по зи ци ја бо га тог се ља ка 
а он да га је упо знао у суд ни ци, и да нас га је та ко за ми шљао; љу бо мор ног на по зи ци
ју ко ју је он за у зи мао у дру штву и за ко ју је ми слио да се сти че са мо ра дом. Па и тај 
огром ни стан до би ја по што је ве ћи на ње го вих ко ле га би ла стам бе но обез бе ђе на да 
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би се ота да ста рао за це лу згра ду, не пре ста но опо ми њу ћи ста на ре ка ко би тре ба ло 
да се по на ша ју у усло ви ма за јед нич ког ста но ва ња, на шта му је је дан пи ја нац ре као 
да не глу ми ви ше нај па мет ни јег. Су тра дан се пи ја нац из ви ња вао, кр ше ћи ру ке, сне
би ва ју ћи се, али ње ном оцу је пи јан чев гест био до во љан да би са знао шта о ње му 
ми сле оста ли ста на ри; чак би кре чио и цео ход ник он да ка да је кре чио свој стан, 
ски да ју ћи пра ши ну а за тим кре че ћи пла фон и зи до ве. И ста ра ње о згра ди је по ста ло 
нор мал но јер је свој стан кре чио јед ном го ди шње по што се ње го ва же на – као сва ки 
здрав стве ни рад ник – пла ши ла ин фек ци ја, не пре ста но му по на вља ју ћи ка ко ће се 
већ јед ном за ра зи ти, да би на бра ја ла име на бак те ри ја, ин се ка та и па у ка ко јих се по
себ но пла ши ла. Али про бле ми у ко му ни ка цији са ста на ри ма ре ше ни су та ко што је 
уско ро де вој чин отац знао ко ме мо же да се обра ти у згра ди, а са ким је из бе га вао чак 
и слу ча јан су срет на сте пе ни шту. Не ка да шња ме ста за дру же ње, по себ но ка фа не, 
пот пу но је за по ста вио та ко да је нај ви ше вре ме на про во дио у ку ћи, или би од ла зио 
код сво јих ро ди те ља, што су де ца – док су би ла ма ла – нај ви ше же ле ла, да би ка сни је 
од ла сци у се ло би ли све ре ђи и на кра ју су пред ста вља ли те рет. Је ди но ка да је отац 
же лео да се од мо ри од ур ба ног жи во та, пре све га град ске бу ке, за гу шљи вих ка фа на, 
те из дув них га со ва и нео н ских ре кла ма, вра ћао се у се ло. Знао је и ауто бу ски и во зни 
ред по што је че сто од ла зио у се ло без ко ла: да се ма ло и од аута од мо ри! За раз ли ку 
од се ла у гра ду је увек ко ри стио ауто мо бил, те је чак од ла зио да са че ка сво ју же ну 
ка да би се вра ћа ла с по сла, да би јој вре ме ном ус кра тио ту услу гу на го не ћи је да се 
вра ћа ауто бу сом и гу ра са оста лим рад ни ци ма. 

По што би се де вој ка че сто раз о ча ра ла у градски жи вот, ни је хте ла да во ди би ло 
ка кав раз го вор ко ји би је уте шио; ка да је хте ла да по бег не из гра да, да се одво ји од 
дру штва, од ла зи ла би на се ло по се ћу ју ћи ба бу и де ду, вра ћа ју ћи се у про шлост ко ју 
ни је по зна ва ла, ко ја се већ пре тво ри ла у јед ну исту при чу. Ка да је пр ви пут бо ра ви ла 
у Лон до ну, уса мље на, се де ћи уве че код не по зна тих љу ди, ра до се се ћа ла де ди не при
че из за ро бље ни штва: де да је од ба цио сво је сим бо ле, обу као дру га чи ју уни фор му, 
то ком про ле ћа ми слио је на про цве та ле гра не – исте су као у ње го вом кра ју – по лен 
у ва зду ху је на звао: ве чер ња по ма ма. У Лон до ну, чу ла је му ка ње кра ва и ју на ди из 
ста да: кр до је жу ри ло за јед но свом по чин ку, за ро бље ник, сто чар, пе ву шио је на свом 
је зи ку: ње го ви по лу ар ти ку ли са ни по ви ци ис пу ња ва ли су дво ри ште! Де да је имао 
сво ју со би цу, ван ку ће, ду бо ко у дво ри шту, по ред ста је, и у вре ме про лећ них да на 
го нио је на ис па шу пар кра ва и не ко ли ко ју на ди. У да не ко па ња, од ла зио је на ве ли ку 
њи ву, по ред ре ке, и са мо та пе сма ко ју је пе вао ра де ћи ве зи ва ла га је за род ни крај. 

Али уско ро је умро де да и де вој ка ви ше ни је има ла ни ка кву за шти ту. За пра во, до 
та да је осе ћа ла да је де да шти ти са оне хтон ске стра не, но по сле ње го ве смр ти ни је 
би ло те бра не ко ју је де да пред ста вљао. Де вој чи ном оцу се ло је по че ло не до ста ја ти 
тек ка да су му умр ли ро ди те љи. Све што сам ста ри ји ро ди те љи ми све ви ше не до
ста ју, го во рио је, а и град га је за ма рао та ко да је нај ви ше во лео да гле да кроз про зор, 
јер је ода тле ви део уну тра шњу стра ну дво ри шта где ни је би ло де це ко ја се игра ју, 
пар ка са то бо га ни ма и го ми лом пе ска, већ је ту би ла ба шта ко ју су на пра ви ли ста на ри 
и ко ју је чак и он јед ном пле вио. Бу ка би до ста на до пи ра ла то ком ју тра и ве че ри ка
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да би се са о бра ћај по ја ча вао, би ло је до вољ но да отац са мо ста не по ред про зо ра и 
по гле да кроз ста кло ка ко би схва тио да има тај ку так: уну тра шњост дво ри шта – ле ти са 
зе ле ном тра вом, цве ћем, а зи ми са не дир ну тим сне гом. Је ди но што би по не кад ба шту 
упр ља ли ђу бре  тари из ба цу ју ћи сме ће из кон теј не ра, на шта про фе сор ни је мо гао да 
ути че, ни ти је мо гао да убе ди љу де да кон теј не ре уда ље од згра да. Ше та ју ћи уве че, 
раз ми шљао би о сво јој ћер ци ко ја је на ме ра ва ла да оде у Лон дон, та ко да јој се ди вио, 
јер ње му – ко ји се пре се лио из се ла у град, и ко ји је нај ве ћи део жи во та про вео у 
гра ду – са го ди на ма по чи ње да не до ста је де тињ ство, се ло, та ко да ни је знао да ли му 
не до ста је та деч ја бе за зле ност и мир но ћа, или је ствар но схва тио да је у гра ду за вр шио 
све по сло ве те би му мо гла по мо ћи по тре ба за ре тар да ци јом и по нов но вра ћа ње у 
де тињ ство. Мо жда га је же ља за спо кој ством ухва ти ла још ра ни је по што је у сво ју 
со бу унео пред ме те из ро ди тељ ске ку ће, на шта се ње го ва же на за бе зек ну ла увек 
же ле ћи да све ства ри за ме њу ју но вим и не пре ста но но вим, али је ипак мо ра ла да се 
по ви ну је во љи свог му жа и да у ње го ву со бу, али са мо у ње го ву со бу – ко ју је про фе
сор на зи вао ка би не том – уне се и не ке ста рин ске ства ри му же вље ве мај ке, као што 
је био ков чег и ор мар са фио ка ма, у ко ји ма су се са да на ла зи ле ста ре сли ке и ру ко
пи си. Про ла же ње вре ме на по чео је да де ли на ур ба но и ру рал но, а да ни је раз у мео 
ни јед но ни дру го, сем у по ру га ма ње го вих ко ле га, увек се пи та ју ћи ко је од та два вре
ме на бр же про ла зи? Ма да је знао да је ур ба но вре ме уда ље но од ње га, да му се са мо 
чи ни ло да успе ва да ру ко во ди њи ме, мо гао је тек да кон ста ту је ко ли ко је го ди на про шло: 
већ има про се де вла си, из бо ра но че ло, за там ње ну ко жу, иако је ње го ва мај ка до кра ја 
жи во та има ла не жно ли це и пот пу но цр ну ко су, а ње го ву ћер ку је тек оче ки ва ло на
ви ка ва ње на но ве усло ве жи во та. Ни ка да се бе ни је ви део као сли ку свог оца – ма да 
су го во ри ли да са го ди на ма све ви ше под се ћа на ње га – још ма ње као де ду. Њихове 
су две фо то гра фи је ста ја ле не ка да у ор ма ру, а са да у ње го вој фи о ци; де ди на и оче ва 
фо то гра фи ја би ле су приказ не по зна тих вој ни ка у уни фор ми са ко њи ма: јед на из Је
дре на, а дру га из Ба рија.

Његовој ћерци преостаје Лон дон, не по зна ти град, пре све га ауто бу са, во зо ва, 
ме троа, за тим на се ља, чи ја име на од зва ња ју у ме ди ји ма, а ка сни је мо жда Њу јорк, 
Аме ри ка ко ја је сва у фил мо ви ма, у му зи ци ко ју су на мет ну ли це лом све ту. Чак је по
на вљао на зи ве де ло ва Њу јор ка ко ји су по ста ли ико не но ве ге не ра ци је: Мен хетн, 
Бронкс, Гри нич Ви лиџ, као што је ње му зна чио Па риз, Мон пар нас, Мон мар тр, Лу вр. 
Не ке ње го ве ко ле ге ко је су на пу сти ле Ср би ју и пре се ли ле се у Аме ри ку, Аустра ли ју 
и Но ви Зе ланд само једна ствар је повезивала са завичајем и враћала њему – право
славље. Ма да је знао да су у Ср би ји ате и сти, по че ли су да га за ма ра ју пи шући му о 
пра во сла вљу, цр кви у ди ја спо ри, љу ди ма ко је су та мо су сре та ли, и чи ја де ца ни су 
зна ла срп ски је зик, та ко да му је та де ба та – ка ко ју је на звао – пре ко пи са ма, по ста ла 
до сад на. На кла па ње о ве ри, пра во сла вљу, за пра во о уса мље но сти и из гу бље но сти, 
не у те ме ље но сти у не кој дру гој кул ту ри, не то ли ко ту ђој ко ли ко сло бод ној, и у тој 
сло бо ди тро ше ње иден ти те та. Већ се био и по ми рио да но ву ге не ра ци ју обра зо ва не 
де це оче ку је не из ве сна бу дућ ност као што је ше зде се тих го ди на, ка да се ула га ло у 
раз вој гра до ва, не ки дру ги слој љу ди, ма хом не шко ло ва ни љу ди са се ла, на пу штао 
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Ср би ју, тра же ћи сво је ме сто у све ту. Ево, са да је до че као да тим љу ди ма рас про да је 
зе мљу сво јих пра де до ва. Дав но је већ из гу био са мо стал ност ко ју има се о ски до ма ћин 
са десет хек та ра има ња. Мо рао је сам да бри не о сво јој де ци, по себ но о ћер ци, и по
сле од ла ска у Лон дон се ли се у но ву кул ту ру ко ју он не по зна је, а ње гов пре лаз из ру
рал не у ур ба ну кул ту ру пот пу но га је до ту као. И баш за то је узео же ну ко ја је по ти ца ла 
из ње го ве кул ту ре, оту ђе ну у гра ду; ни је мо гао ни да се дру жи са оним рет ким пре фи
ње ним фрај ли ца ма из гра да ко је су на ме та ле вред ности ко је је до но си ла те ле ви зи ја. 
Ње го ву ћер ку че ка Ен глез или Шкот из дру ге кул ту ре чи је ве зе тра ју док су им ја ки 
мла да лач ки сек су ал ни на го ни; рет ко ка да има ју ин те ре со ва ње за раз ли ке из ме ђу две 
др жа ве, два мен та ли те та и на ви ке, а он да се ти бра ко ви оба ве зно рас па да ју оста вља
ју ћи по род без иден ти те та. 

Још док је Је ле на би ла гим на зи јал ка, по зи ва ла се на сво ју из у зет ност, за ко ју је 
ка сни је схва ти ла да је са мо бо ља ин фор ми са ност, и у ње ној се о ској ку ћи оку пља ло 
се дру штво та мо шњих гим на зи ја ла ца; ге не ра ци ја де це ни је се бит но раз ли ко ва ла. 
Слу ша ли су исте ра диоеми си је, по зна ва ли исте во ди те ље, го во ри ли су ка ко се ула же 
ви шак нов ца, ка ко се ре про ду ку је треш и фи нан сиј ски одр жа ва. Омла дин ци би се де ли 
у де ди ној ба шти у ко јој се се де ло од вај ка да, де да је био по но сан на сво је уну ке; по
не кад је по ку шао да им ис при ча исто ри јат сво је по ро ди це ко ји је нај че шће био ве зан 
са исто ри ја том др жа ве. Је ле на је са да по ку ша ва ла да се се ти ко је су се пе сме та да 
пе ва ле, и осмех ну ла се се ћа ју ћи се хи то ва ко ји су би ли на ме ње ни ње ној ге не ра ци ји, 
јер се већ одав но рет ко шта од тих пе са ма еми ту је на ра ди ју, па су за та кву му зи ку из
ми сли ли но ве ре чи; но стал ги ја. Она, уче ни ца гим на зи је, би ла је стра сно за љу бље на 
у свог про фе со ра, ту је љу бав успе ва ла да са кри је: на ви кла је на ту гу, на ње но упор но 
скри ва ње, и у то ме, ма да ве о ма мла да, по ста ла из у зе тан мај стор. Про фе сор је из дао 
сво ју пр ву збир ку пе са ма, но сио је са со бом, ви ше му је зна чи ло обра ћа ње ђа ци ма 
не го ко ле га ма, та ко да је на ча су го во рио сти хо ве, али то су би ли Дра ин че ви сти хо ви, 
и про фе сор је че као да ђа ци уви де об ма ну.

Иако су се дељ ке би ле не фор мал не, је ди но их То ма Ми тић Ца ке ни ка да ни је по се ћи
вао, про во де ћи ве че ри у ка фа ни, про ти ве ћи се да се му зи ком за во ди це ла ге не ра ци ја. 
Та ко ђе ни је же лео да му ис пи рају мо зак ре кла ма ма, иде о ло ги јом, јеф ти ним и ску пим 
ро ба ма. Убр зо је То ма Ми тић Ца ке сва ко днев но по ха ђа ње шко ле, ус пео да пре тво ри 
у ри ту ал мал тре ти ра ња јед не про фе со ри це због че га је мо рао да на пу сти шко лу. Мо жда 
То мин тем пе ра мент, ње го ва не сре ђе ност, не по кор ност и не за до вољ ство ни су би ли 
при ла го ђе ни шко ли, али де вој ку је мо жда при вла чи ла То ми на ра до зна лост, да за ви ри 
у сва ку тај ну, не да је од го не та, већ да је са мо кон ста ту је, и да се ус хи ти због ње. Да! 
Тај не су му слу жи ле са мо за ус хи ће ње. То мин по сту пак ду го је био те ма учма ле ма
ло гра ђан ске сре ди не, у ко јој је он мо гао да ис по ља ва сво је не за до вољ ство, да би оно 
по ста ло То ми на веч на ка рак те ри сти ка; док је де вој ка би ла де те, не пре ста но су го во
ри ли о то ме ка ко је То ма из ба чен из шко ле, да би он ка сни је опо вр гао за кључ ке па ла
нач ког јав ног мње ња, ван ред но је за вр шио сред њу шко лу и упи сао сту ди је.
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Ли ко ви на То ми ним цр те жи ма 

У тре нут ку ка да де вој ка по чи ње да за ми шља осве ту, па да ње но при пре ма ње за 
од ла зак у Лон дон (ако не ства ра ње ви зи је Лон до на она ко ка ко га је ви де ла у вре ме 
ње не пр ве по се те), по себ но оду ше вље на ње го вим ме тро ом; ка да ују тру из го ва ра 
име на ме тро ста ни ца са мо успутно по ми ња ње То ме на и ла зи на пре кор мај ке да је он 
за дрт чо век. Сли кар је про во дио ле то у се лу, да ле ко од же не и де те та, ко ји ов де ни ка
ко ни су до ла зи ли, а мо жда је би ла лаж да То ма уоп ште има же ну и де те (не са мо за пи си 
или људ ска се ћа ња, већ и са ми ствар ни до га ђа ји мо гу би ти про из вољ ни и бе сми сле ни, 
за то је лак ше сум ња ти не голи ве ро ва ти)! 

Де вој чи на мај ка са ве ту је кћер ку да не по се ћу је ба бу и де ду, иако су ста ри, јер је 
већ то ли ко пу та од ла зи ла код ро ди те ља, као да од ла зи по след њи пут; љу ти то на гла
ша ва да ће умре ти пре њих. Пре ма ро ди те љи ма свог му жа ни је мо гла да се по на ша 
осор но, на по кон са да, ка да су мр тви, ни ко не мо же да јој пре ба ци да им ни је ука зи
ва ла по треб ну па жњу, а ње ни ро ди те љи су још жи ви, има ју мир, мо гу да ра де, ни шта 
се од њих не зах те ва, и за што би их сва ке не де ље по се ћи ва ли уну ци?

Де вој ка је зна ла да док не кре не за Лон дон му чи ће са му се бе по што је на по чет ку 
сво је ка ри је ре, још ими ти ра ју ћи жи вот ка кав је за ми шља ла, мо гла сво ју суд би ну да 
ис ко ри сти као ма те ри јал за сту ди ју, на кра ју је као, и увек ка да је у не до у ми ци, пре
о вла да ла анк си о зност, за то је од лу чи ла да се кре ће из ме ђу ро ди тељ ског ста на и ку ћа 
ње них ба бе и де де. Као де те ви ше је се де ла код оче вих ро ди те ља, а ка ко су они са да 
би ли мр тви, мо ра ла је да од се да у ку ћи мај чи них ро ди те ља ко ји су жи ве ли на кра ју 
дру гог се ла и То ми на ку ћа би ла јој је бли жа... Ако је То ма не бу де по звао? Мо ра ће да 
га по се ти. 

Са мо де вој чи но за др жа ва ње у се лу из не на ди ло је ње ну ба бу, а де вој ци се чи ни ло 
да ће јој по мо ћи ба би но го сто прим ство да би раш чи сти ла не до у ми це... Ре чи као што 
су ле тар ги ја, иди ла, спо кој... да ли су јој ишта зна чи ле? У се о ској ти ши ни ни је мо гла 
да оба вља ни ка кве за дат ке... То ком да на је пре гле да ла фи о ке, раз гле да ла сли ке, не
ко ли ко пу та раз го ва ра ла са ба бом ко ја ни је мо гла пре ви ше да јој се по све ти, осим 
то га чи ни ло јој се да је и ба ба део по сло ва ко је оба вља, а де вој ка се за си ти ла са мо
по сма тра ња, уне ко ли ко јој се чи ни ло... има све ви ше и ви ше... не ста ло је оно чи ме се 
про ду жа ва ла, ка ко је го во ри ла... књи ге, му зи ка, из ла зак, би о скоп, филм... не до ста ја ли 
су јој ства ри ње не град ске со бе; укљу чи ти ТВ, пре ли ста ти но ви не или се по све ти ти 
спре ма њу ис пи та... Ста ја ла је у дво ри шту. Ни је зна ла ку да би кре ну ла. Во ле ла је ба ки
ну ку ћу на ко јој су ис пу ца ли зи до ви; цр ве на бо ја за ме ње на је из бле де лом. Око ли на 
је по че ла да ста ри по што су два су сед на дво ри шта би ла на пу ште на, ста кла на про зо
ри ма по ло мље на, над ка пи јом је ста јао нат пис: Ку ћа и плац на про да ју. По гле да ла је 
ули цу. Жмир ка ју ћи је угле да ла, и то ју је го то во раз ве се ли ло, ре до ве ђа ка ко ји су јој 
про ле та ли ис пред очи ју, од сту ба до сту ба, из ду же них вра то ва и уз диг ну тих ру ку 
ко је су ма ха ле. На мер но ни је по не ла ни јед ну књи гу на да ју ћи се да ће се по све ти ти 
раз ми шља њу, сма тра ју ћи да ће без књи га би ти при род ни је, по што би је асо ци ја ци је 
при ли ком чи та ња још ви ше ума ра ле. По сто је те ме ко је су не пре ста но ак ту ел не. Ни је 



191

мо гла да се од бра ни од про из вод ње те ма. Иза мно гих те ма кри ли су се по ли тич ки 
ин те ре си. 

Док жар плам ти од сил них чвор но ва тих тру па ца, док се ши ре обла ци ди ма у тек 
за гре ја ној ку хи њи, за о де ва ју је сли ке раш че ре че не де вој ке у ко ли ма пре ко ко је је 
па да ло бла го ве че, на по кон се по ја вљу је по чет ни од сјај ме се чи не ко ја се још скри ва ла 
ис под хо ри зон та. 

Ипак, би ла је оба ве зна да пре ду зме не што. Раз ми шља ла је шта би То ма нај ви ше 
во лео, али у овим окол но сти ма ни је мо гла да се ди. Да би скренула своје ми сли са 
То ме, разме ни ла је не ко ли ко ре чи са јед ном же ном ко ја се кре та ла пу тем. Опет је осе
ти ла да јој се под па зу хом сли ва зној, да јој је ве тар хла дио че ло. Ви де ла је ка ко је у 
су сед ном дво ри шту је дан рад ник пру жио фла шу дру га ру ко ји је др жао узде док му 
је бич ви сио пре ба чен пре ко ра ме на. Зна ла је да је То ма жи вео у по себ ној ку ћи ко ју 
су по ди гли ње го ви ро ди те љи, са јед ном огром ном со бом при пре мље ном за ње гов 
рад, за то се и упу ти ла ка тој згра ди схва та ју ћи да То ма ни ка да не за кљу ча ва вра та, 
али га је ипак до зи ва ла ти хим гла сом, пла ше ћи се да ни је ло пов ко ји се ушу њао у ту ђу 
ку ћу; иза ћи из се о ског пеј за жа ко ји гле да на јед ном огром ном па ноу: пла ни на под 
све тло бе лим обла ци ма – чак ни су та кви ни им пре си о ни стич ки пеј за жи – из вор на 
ко ме се уми ва де вој ка у на род ној но шњи, и на кра ју, ма ло уда ље на, сред њо ве ков на 
цр ква, у пит ко про зрач ној ма гли (као да се же ли ре ћи да је та ква Ср би ја), за кљу чи ти 
да је сми ру је по ми сао на гро бље, по ћи да би по ло жи ла цве ће на гроб оче вих ро ди
те ља (и док се при бли жа ва ла гро бљу, окру же ном шу мар ком, пре ста ла је да ми сли о 
се би, чи та ју ћи нат пи се на спо ме ни ци ма, гле да ју ћи ли ко ве љу ди, за кљу чу ју ћи да је 
мр тва ве ћи на тих љу ди по ред ко јих је од ра сла – при ро да је би ла не ми ло срд на) је ца ти 
на де ди ном гро бу, он да ући у ате ље умет ни ка, ушу ња ти се да би уни шти ла ње го ве 
ра до ве. 

Ка ко ни ко га ни је би ло у ате љеу мо гла је са мо да по спреми со бу, јер се То ми на 
мај ка пла ши ла да не по ре ме ти не ка кав ред, знан са мо ње ном си ну, без до зво ле ни ка да 
ни је ни ула зи ла у си но вље ву со бу, ни ти је сре ђи ва ла. То ма је сво ју мај ку на у чио да у 
ње го вој со би не до ди ру је – или ка ко је он го во рио – не уз не ми ра ва ства ри, па ма кар 
он не на вра ћао у свој ате ље док га не пре кри је пра ши на. То ми на мај ка је са ма схва ти
ла да ни је би ло по треб но да се ме ња рас по ред ства ри, ни ти да се чи сти, па ја, ис пи ра 
или кре чи. У То ми ној ку ћи пред ме ти ни ка да ни су ме ња ли ме ста већ су увек ста ја ли 
не по мич ни (са мо та мо где су се на ла зи ли има ли су свој зна чај), с тим што ако би се 
не ки пред мет уда љио са свог ме ста убр зо би и иш че зао, као да су пред ме ти би ли 
на сли ка ни и ни су мо гли иш че зну ти са плат на.

У То ми ном ате љеу са вр ха зи да ви си ла је ро лна па пи ра ко ја се на дну на мо та ва ла 
у ве ли ки ко тур што је пред ста вља ло огро ман цр теж ко ји не би мо гао да бу де при ка зан 
у га ле ри ји већ би мо рао од пла фо на да ви си или да се раз ву че чак и на ули цу – Stoa 
poikile – а То ма је за ми слио да би цр теж мо гао да се са јед ног ко ту ра на мо та ва на 
дру ги, ка ко би пу бли ка мо гла да гле да ра до ве, по го то ву што је са мо из ла га ње та квог 
цр те жа под ра зу ме ва ло ње го во ха ба ње; ни је мо гао би ти ви ше пу та из ла ган. Ка да је 
де вој ка узе ла нож у на ме ри да из бо де та кав цр теж у знак осве те, ипак је до би ла же љу 
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да га бар ма ло по гле да схва тив ши ко ли ко је То ма уло жио тру да да ис цр та огром ну 
ро лну па пи ра. По че ла је да је од мо та ва, да на цр те жи ма пре по зна је не ка ли ца ко ја су 
цр та на у раз ма ку од де се так го ди на. Схва ти ла је да ту ро лну па пи ра То ма ис цр та ва већ 
го ди на ма, па је по ми сли ла да би мо гла да на ђе и свој лик, али се од јед ном цим ну ла, 
др же ћи нож у ру ци, и то узет са сто ла, а не она кав ка кав јој је То ма он да пру жио и 
пред ло жио јој да га за бо де у ње го ве гру ди. По но во је та ко не спрет но ба ци ла нож на 
сто, те је он пао на под. По што је во ле ла сли кар ство, гле да ју ћи цр те же за кљу чи ла је 
да их по зна је од ра ни је. До ду ше, чи ни ло јој се да их је већ не где ви де ла. Да! При кра
да ју ћи се, док се ње на ба ба ку па ла, успе ва ла је да ви ди ње но те ло, ње не обли не, али 
не и ба би но ли це. Ње га се пла ши ла. Ли це јој је по зна то. Та, то је би ло ли це ње не дра ге 
ба ке. Зна ла је бо ре тог ли ца, обри се, цр те ко је са да пре по зна је на цр те жу, на соп стве
ном ли цу. Не! Са мо да не угле да очи: на обра зу сто ји мла деж и три дла чи це ко је ви ре 
из ње га, бри жно скра ћи ва не пре сва ког ку па ња. То ма је цр тао и ње ну ба ку, мно го пре 
не го што је умр ла. Де вој ка се упла ши ла по што ју је ба ба гле да ла сво јим сит ним очи ма, 
на по кон, ка да јој је ба ба би ла на са мр ти, на ли цу свог оца, при ме ти ла је пр ве зна ке 
ста ро сти, обри се ли ка ње го ве мај ке. Пор тре те ме шта на ко је је То ма ра дио ни ка да 
ни је хтео да им по кло ни. Увек је Вре ме ном на зи вао раз ли ке у го ди на ма на њи хо вим 
ли ци ма. По што су пор тре ти ра ђе ни у раз ма ку од де сет го ди на, на цр те жи ма и на сли
ка ма раз ли ке су би ле при мет не. Ме ђу тим, ме шта ни су То мин рад сма тра ли игра ри јом 
и ни су се ни оп те ре ћи ва ли ње го вим иде ја ма све док не ки од њих ни су по че ли да 
за ра ђу ју па ре и би ли у мо гућ но сти да ку пе То ми не цр те же. Раз мо тава ју ћи ро лну, спа зи 
ли ко ве пи сца. Пи сац је бо ра вио у То ми ном ате љеу! 

Ипак, де вој ка ни је мо гла да му се осве ти уни шта ва ју ћи ње го ве ра до ве, ни је мо гла 
да уни шти оно што му је нај ви ше зна чи ло. Јед ног тре нут ка је чу ла звук па да не ког 
пред ме та у дво ри шту, али се ви ше ни је пла ши ла да не ко мо же ући, да би се То ма мо
гао по ја ви ти. На кра ју се запи та ла да ли би има ла сна гу да из бо де цр теж, да му та да 
пру жи нож као што је он ура дио, да из го во ри ону ње го ву ре че ни цу ко ја јој не пре ста но 
од зва ња у уши ма. За зво нио је те ле фон. Звук зво ња ве упла шио је де вој ку. Упа ни чи ла се. 
Не ко би мо гао да чу је звон те ле фо на и за тек не је у со би. Ви ше би би ла упла ше на да не
ког има у ку ћи, не го што би би ла пре ко ре на. Мо ра ла је што пре да по диг не слу ша ли цу. 

„Да! Из во ли те?“, ре кла је ти хо. 
Ка ко је Је ле на је два чу ла глас из слу ша ли це, са го вор ни ца је по че ла да по на вља 

да би тре ба ло гла сни је да го во ри, а са ма је по ја ча ва ла глас из го ва ра ју ћи То ми но име. 
Је ле на је од го во ри ла да То ма ни је при су тан. За тре ну так Је ле на је би ла љу бо мор на 
на не по зна ту исто ри чар ку умет но сти. Ипак, да се То ма не би из не на дио, оста ви ла му 
је на пи са ну по ру ку на не ком обо је ном па пи ру ко ји је на шла на сто лу. На пи са ла је да 
га је по се ти ла, да ће ваљ да при ме ти ти. За тим је ста ви ла па пир на сто, по ред олов ке.

Све док ни је про чи тао по ру ку То ма ни је ни при ме тио да је де вој ка до ла зи ла, а 
ка да се па пир са по ру ком на шао у ње го вим ру ка ма, те када је про чи тао, ви део је да 
де вој ка при па да том ате љеу; раз гле да ла је цр те же, раз мо та ва ла ро лну. Ни је се ни јед ног 
тре нут ка уз не ми рио, већ је до био же љу да је об у чи ка ко да се по на ша у ње го вом ате
љеу. У но во на ста лим окол но сти ма од ба цио је сав тај кул ту ро ло шки и ма ло гра ђан ски 
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на сле ђе ни ма ни ри зам. Оду ше вио се де вој чи ном хра бро шћу, схва та ју ћи да ће де вој ка 
за у век оста ти део ате љеа и би ти пре не та на плат на, као што је пре нео ли ко ве ње них 
пре да ка. И пи сац је бо ра вио у ате љеу. На јед ном цр те жу ви де ла је мр тво пи шче во 
ли це. То ма га је убио, цр тао, а за тим не где за ко пао. За то ми ли ци ја ни је на шла леш. На 
Ду на ву, у чам цу, про на ђе не су са мо књи ге и пи шче ва до ку мен та. Пи сац и Је ле на! Цр та ти 
ли ко ве жи вих а за тим њи хо ва мр тва ли ца! Ако не бу де при ја ви ла То му Ми ти ћа Ца ке та 
уби ће и њу, на цр та ће је, а за тим ће се ње на до ку мен та по ја ви ти у не ком чам цу, на ре ци 
ко ја пло ви пре ма Цр ном мо ру. Је ди ни чин ко јим би мо гла да се осло бо ди То ме је да 
от пу ту је у ино стран ство, да се на да да То ма ви ше не ће по се до ва ти ону са мо у ни шта
ва ју ћу енер ги ју ко јом би мо гао да је вра ти, да по ста ви из ме ђу сто ла, кре ве та и све тла 
ко је про ди ре у со бу без за ве са; по за ка кву То ма Ми тић Ца ке одав но за ми шља. На по
кон, То ма не ће тра жи ти да де вој ка ис пу ња ва ње го ва оче ки ва ња, јер ни он сам ни је 
ис пу ња вао сво је оба ве зе иако је имао свој пут, ко ји је сам из ми слио, гле дао је да на 
ње му ис тра ја ва, са мо што пре ва лив ши од ре ђе ни број го ди на (све оно што се де ша ва
ло око ње га ни је чак ни ко мен та ри сао), би ло је те шко из др жа ти осо бе ност; то мо же 
са мо чо век ако је на лу ди чав или сво је глав, ко ји је уда љен од дру гих и особен тако да 
ни ко ни је ни мо гао да га сле ди; де вој ка је при хва ти ла да ће их ипак не за ви сност спа јати.36

По сле то ли ко ве ко ва Је ле на је би ла не по зна та се би 

По сле по врат ка у град Је ле на је сво ју со бу за те кла ско ро не про ме ње ну. Ње не 
књи ге мај ка је мо ра ла да сме сти у не ку дру гу со бу, да би за тим ћу та ли док је де вој ка 
ужи ва ла слу ша ју ћи сат ко ји је от ку ца вао не ко дру го вре ме, њој не по зна то. Осе ћа ју ћи 
за до вољ ство, по пи ла је ча шу ви на, за тим се ку па ла рас пи т у ју ћи се ко ју је све звао, 
да би за тим се де ла ли ста ју ћи но ви не. 

По што је То ма Ми тић Ца ке сли као, зна ла је јед ну зго ду, ко ја ју је не ка да толико уве
 се ља ва ла, да би је се често присећала. Наиме, у су ду је сли као и је дан су ди ја, ина че 
по зна ник ње ног оца, који је једном приликом замолио То му Ми ти ћа да за јед но са сво
јим ра до ви ма и његове сли ке од не се на кон курс за не ку жи ри ра ну из ло жбу; су ди ја, 
за пра во, ни је мо гао због по сла да пу ту је, те је за то пред ло жио То ми Ми ти ћу Ца ке ту 
да по де ле тро шко ве пу то ва ња, да за јед но пла те бен зин. То ма Ми тић Ца ке је у ра ну 
зо ру кре нуо на пут, ме ђу тим, при ли ком ру ти нске ми ли циј ске про ве ре, за пре па сти ли 

36 Са појавом мо дер не, по чи њу да се го ми ла ју раз ли чи то сти: им пре си о ни зам, ку би зам, 
над ре а ли зам, да да и зам. Мо дер на је ра зно вр сност иде ја, гло бал ни плу ра ли зам, али не са мо 
у умет но сти већ и у дру штву. Од плу ра ли за ма ка то та ли тар ним си сте ми ма. Од мо дер но сти ка 
кра ју мо дер не. Пост мо дер на иде ја ни је по ста ла ап со лут већ се рас па ла; по ста ла је по но вљи ва. 
У мо дер но сти се за вр ша ва му дрост, али то ни је грч ка му дрост, ни ти му дрост хри шћа на – му
дрост на ли цу бож јем, му дрост пост мо дер не, си му ли ра на му дрост, до ла зи из праг ма ти зма. 
Крај мо дер не је ујед но и по че так му дро сти. Ла кр ди ја, ства ра ње тек сто те ке, ства ра ње ауто ра 
ко ји не по сто је – на да у то ри, тран ссу бјек ти, хи пер ре ал ност, мо де ло ни; све то по ку ша ва да ста ви 
у сек су ал ност о ко јој го во ри. Као да ви ди ње гов сме шак. Сме шта ре чи у сво је сли ке. Ваљ да, 
пре тва ра ју ћи их у бо је или их пре ба цу је пре ко њи хо вих те ла. 
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су се ка да су у ге пе ку на шли су ди ји не сли ке, а ка ко је То ма Ми тић Ца ке био сум њив 
и по знат ми ли ци ји као бес по сли чар, морали су да ис по ље ми лици јску бри жност пре
ма умет но сти. За ми сли ман гу па да укра де су ди ји не сли ке и да их но си на из ло жбу! 
Ма да је То ма Ми тић Ца ке већ та да био члан Удру же ња ли ков них умет ни ка, ми ли ци ји 
та чи ње ни ца ни шта ни је зна чи ла. 

„Да по зо ве мо су ди ју“, ре као је То ма. 
„Па зи, бо га ти... Ти би од мах су ди ју. Да не ћеш да про бу диш на чел ни ка СУПа?“ 
У свом удво ри штву ми ли ци о не ри је ди но ни су зна ли ка ко у зо ру да про бу де су ди ју 

и упи та ју га да ли То ма Ми тић Ца ке ла же или не. И, на рав но, др жа ли су То му Ми ти ћа 
Ца ке та у ми ли ци ји, све док ни су оба ве сти ли су ди ју. Тек ка да је сти гао на рад но ме сто, 
уместо оче ки ва не за хвал ности за оно што су учи ни ли, би ли су за пре па шће ни ка да су 
од су ди је до би ли пре кор и када су се уверили да је То ма Ми тић Ца ке заиста го во рио 
исти ну, те да су они оне мо гу ћи ли њи хов за јед нич ки план.

Ма да ни је зна ла за што од ла зи да по се ти То му, ипак је мо ра ла по но во да оде. Чи ни
ло јој се да у че ству је у за јед нич ком зло чи ну; би ла је ско ро убе ђе на да је То ма уби ца. 
По што ју је је ди но по се та сми ри ва ла, не ко ли ко да на ка сни је от пу то ва ла је ју тар њим 
во зом. Прет по ста вља ла је да ће се То ма у ра ну зо ру на ла зи ти у ку ћи. Чим је за ко ра
чи ла у ате ље, схва ти ла је... То ма је те но ћи ле гао ка сно. Тек про бу ђен, му млао је још 
док је ку ца ла. Ста ја ла је пред њим и учи ни ло јој се да му је ње но при су ство ма ло зна
чи ло. Ме ђу тим, погрешила је. По што га је оба су ла пи та њи ма ко ја су је оп те ре ћи ва ла 
То ма јој је пред ло жио да се обра ти пси хи ја тру, а ако је вер ник до бро би јој до шао и 
ис по вед ник. Је ле на је пред ло жи ла да би би ло нај бо ље да за јед но оду пси хи ја тру, на 
шта јој је То ма ре као да иако је њи хов до та да шњи од нос пре ки нуо јед ним гну сним 
чи ном, не зна чи да би од нос му шкар ца и же не тре ба ло при хва ти ти као не пре ста ни 
су коб, ни ти је знао ка ко она за ми шља њи хо во бу ду ће дру же ње; То ма јед но став но 
не ма вре ме на за над му дри ва ње и ре ша ва ње веч них те ма му шкоже нских односа. 
Же ли, док њих дво је бу ду за јед но, да му бу де угод но. Раз го вор се за вр шио та ко што 
је То ма по чео да ма зи ње ну но гу са по себ ном не жно шћу и па жњом. На по кон јој се учи
ни ло да је То ма оти ма од ње са ме, да јој го во ри ка ко ће је од ве сти у луд ни цу где ће 
мо ћи да из у ча ва раз не исто ри је бо ле сти – од ма ни ја ка до ши зо фре них. На и ме, Је ле на 
је по че ла да от кри ва дру га чи ју страну своје личности: била је толико страствена, да 
се упла ши ла од та квог на бо ја, па се ду го уз др жа ва ла да не за ври шти, или за пла че гри
зу ћи усну, сте жу ћи То ми на ра ме на; био је то пр ви про дор на сла де ко ја је тре ба ло да 
до ђе у сво јој гран ди о зно сти. Да кле, Је ле на је би ла не по зна та се би. При кра ју од но са 
по че ла да ис пу шта уз да хе, да уз ври ску је... То ма јој је го во рио да је та кав до жив љај 
до бар за јед ну си ло ва ну де вој ку. Нај ве ћи део жи во та чо век пре жи ви ма шта ју ћи; је дан 
вр ло ма ли део жи во та му се до го ди. Не до го ђе но мо же да се на зи ва не све сним или 
по ти сну тим. Си ло ва ње му је са да по ста ло да ле ко, чак је осе ћао да во ли Је ле ну, не 
са мо као же ну већ као кћер, ко ја му је оста ла за бо ра вље на, не са мо у Бе о гра ду већ 
и у се ћа њу, а да му је же на за бра ни ла да је ви ђа; мо жда јој је са мо био по тре бан да 
зач не ћер ку, а по сле то га чак ни је ни тра жи ла да је при зна. Умет ни ци за то и слу же: 
са мо да од њих же не зач ну де цу, а по сле то га не ка се окре ну сво јој умет но сти. Он да 
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се за тва рао у свој ате ље, где је не ки дру ги свет ко ји ни о че му не од лу чу је; за тва ра 
про зо ре да бу ка не до спе до со бе, чи та афо ри зме, сме је се. Жен ско те ло му је би ло 
оп се си ја; по кре ти, по ме ра ње гла ве, из ви ја ње, по ди за ње ру ку, кр хкост фи гу ре, по ма
ља ње стег на, пре по на, го ла ра ме на на ве чер њим за ба ва ма, са сно пом све тла ко је 
па да сен че ћи ли ца, про фил и осмех. Че сто је уз но гу од мах ве зи вао обу ћу, по себ но 
сан да ле, та ко да су му се ука зивали ла ки ра ни нок ти, а за акт је ве зи вао гу зо ве ко је је 
по сма трао ка ко се по ме ра ју у уским сук ња ма или ши ро ким лет њим ха љи на ма, по не
кад у шорт се ви ма, ка да се ука зу је за там ње ни део ме ђу нож ја. Да ље му је би ло за ни мљи
во ка ко же на ви ди се бе, за пра во сво ју фи гу ру, за то је во лео да је по сма тра у огле да лу 
ка ко се из ви ја и гле да сво је ли це, по ре, пра мен ко се, или сло бод но по ди же и за ба цу је 
но гу, али да ље ко ри шће ње женског те ла, по ред фи гу ре и ак та, по чи ња ло је да му сме та; 
па ко ва ње ро бе жен ским те лом, а тек нај леп ше но ге, нај леп ше гру ди, мис ку ко ва, мис 
мо крих дој ки, сма трао је уво дом у пор но гра фи ју. 

Бо лест То ми Ми ти ћу Ца ке ту да је сло бо ду, чак и да си лу је, чак и да уби је 

Је ле на је се де ла у ка фа ни. По сло ве ко је је же ле ла да оба ви за вр ши ла је мно го ра
ни је; од лу чи ла је да се ди док То ма не до ђе. Са њом ће раз го ва ра ти је дан чо век ко га 
ће на зи ва ти су ди ја! За дру гим сто лом се де ће је дан сна жан чо век, бив ши бок сер. Са 
бок се ром ће се де ти ста ри ја про сти тут ка. За сто лом, у углу, дре ма ће уса мље ни пут ник. 
Бок сер ће по вре ме но пе ва ти. 

По ја вио се мла дић ко ји је био у ко ли ма ка да је си ло ва на: Ми лан Ти мо ти је вић. Ско ро 
да га ота да ни је ви де ла. Мо жда је из бе га вао да се су срет не са Је ле ном. Све док! На 
се би је имао, цр ни штраф та сти са ко од нај ску пљег што фа; сви ле ни пр слук на ко јем 
је ви сио злат ни ла нац са та; тек се уз ди гао у тр го ви ни швер цу ју ћи. На рав но да је по чео 
да се осе ћа си гур ни је. Чак јој се ру гао, пи та ју ћи је ка ко је мо гла да оста не са То мом 
Ми ти ћем. Зар га она до вољ но не по зна је? Он да ви ше ни је ни гле дао у њу та ко да је 
схва ти ла, да му од го вор ни шта ни је зна чио. Усле ди ло је но во пи та ње: ка да ће би ти 
са њим? Ако је мо гла да оста не са То мом ко ји ју је си ло вао, за што не би би ла са Ми ла
ном ко ји ни је мо гао ни да из др жи си ло ва ње већ је на пу стио ме сто до га ђа ја. Тре ба ло 
би да зна да се пре ва ри ла у про це ни. Ми лан Ти мо ти је вић ни је уче ство вао у си ло ва њу 
са мо за то што је То ма Ми тић Ца ке за ра жен не из ле чи вом бо ле шћу; же ли да бо ле шћу 
за ра зи овај свет, а Ми лан Ти мо ти је вић не би же лео да бу де део ин фи ци ра ног де ла 
чо ве чан ства. 

„За ра зи ће све љу де ко ји те же ин фан тил ном и ки чу, да би има ли чи ме да се за о ку пе!“, 
ре као је. 

Де ши фро ва њем Ми ла но вих ре чи у ме ди јум ском окру же њу, као и епо хе у ко јој су 
жи ве ли, на во ди ли су Је ле ну на по ми сао да Ми лан ци ти ра ис ка зе са мих ме ди ја; мо гла 
је још да тра га за сми слом бо ле сти, да је за ин те ре су је суд би на бо ле сни ка, или исеч ци 
би о гра фи ја ко је од ре ђу ју њи хо ву суд би ну, ипак ни је же ле ла да по ста не део тог све
та ко ји је ин фи ци ран, и ко ји не ста је. Та ман је по ми сли ла да се упу сти у раз го вор с 
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Ми ла ном ка да је но ва окол ност пре ки ну ла не до у ми цу; То ма је сти гао са јед ном де
вој ком ре кав ши јој да оста не са Је ле ном ша пу ћу ћи Је ле ни да про сти ту ци ја цве та.

„Мај ка и ћер ка“, до дао је. 
Је ле на ни је од мах схва ти ла шта јој је пред ла гао То ма, а ка да је схва ти ла ни је мо гла 

да ве ру је, про сто је зане ме ла гле да ју ћи ма сне про сти тут ки не усне. Би ла је мла да и 
ле па, ћу та ла је, тек је по че ла да се ба ви про сти ту ци јом, по сле руч ка ни је ни за же ле ла 
да на ма же усне кар ми ном, чак су јој на на у сни ца ма оста ли тра го ви ше ће ра у пра ху; 
мо ра ла је да се ди са Је ле ном и че ка да се То ма Ми тић Ца ке вра ти. Је ле на је ис ко ри
сти ла при ли ку, ре кла је про сти тут ки да мо ра оти ћи, што јој је и по шло за ру ком по што 
је и Ми лан Ти мо ти је вић био збу њен. Ви ше се ни је вра ти ла. 

Ка да је до шла ку ћи нај пре се уз не ми ри ла и по че ла је да пла че; ду го је је ца ју ћи 
се де ла по ред про зо ра док су у дво ри шту Ци га ни пре ту ра ли и раз но си ли оде ћу ко ју 
су то ком пре по дне ва из ба ци ли ста на ри, а на екра ну је ви де ла ува же ну го шћу не ког 
кон гре са ко ја је се де ла за ве ли ким бан кет ским сто лом; фе ми ни зам је по стао мо да. Је
ле на је слу ша ла при гу ше не, ви со ко ин то ни ра не акор де го вор ни ца, желећи да још јед
ном ту гран ди о зну ко ло ри стич ку пред ста ву упи ју ње не очи. Пред се да ва ју ћа кон гре са, 
за но сна, у сво јој бе лопла вој ха љи ни ци, ко ја јој је пре на гла ша ва ла те ле сне дим ен зи је, 
по чи ња ла је здра ви цу. Пред се да ва ју ћа је пре шла по гле дом на јед ну дру гу ве ли ку слав
ну уче сни цу ко ја је је ди но би ла там ни је пу ти и ма ње на пад них гру ди, очи ју упр тих у 
све тлост, као код Ра фа е ло вих ма до на. Да ље је пре шла по гле дом по оста лим зна ним 
и не зна ним уче сни ца ма, ег зал ти ра но је по ди за ла сво је ру ке увис; док је раз вла чи ла 
сво је ме сна те усне у осмех, чу ле су се кроз ла ки жа мор ре чи здра ви це, од је ки вао је 
зве кет при бо ра за је ло, звон ко пуц ке та ње по лу и спи је них ча ша; ТВ сва ко днев ност. 
Је ле на ни је зна ла за што је укљу чи ла ТВ. Још ни је пре ста ла да ми сли на си ло ва ње, а, 
ево, са да се по ја вљу је но ва око л ност, мно го го ра не го прет ход на; прет по ста ви ла је 
да јој је То ма Ми тић Ца ке због бо ле сти по ну дио нож и дао јој мо гућ ност да га уби је. 
Мо жда је Ми лан Ти мо ти је вић го во рио о бо ле сти ко ја се чу ва ла у тој про кле тој књи зи? 
Мо гли су да је ле че са мо ста ри ме ди ку си, као што је био Га лен. Пи сац је бо лест пре нео 
То ми Ми ти ћу Ца ке ту, а он се ни је по ми рио са њом. Бо лест је ипак би ла раз лог за уби
ство. Ка ко јој та ми сао до са да ни је па ла на па мет? По ми ри ла се са тим да мо ра жи ве ти 
иако је за ра же на са мо што се још упи та ла ко ли ко ће мо ћи да жи ви та ко, и да ли ће 
мо ћи да ро ди де те, а он да ју је за пре па стио То мин его и зам. То ма Ми тић Ца ке се ни је 
по ми рио с бо ле шћу; из вр шио је уби ство, за тим си ло ва ње. Ка ко је осми слио сво ју 
бо лест: за ра зи ће сав свет и јед но га ће да на број обо ле лих би ти ве ћи од бро ја здра вих. 
Ка ко му ма ло зна чи што ће се про сек го ди на жи во та, по себ но у раз ви је ним зе мља ма, 
сма њи ти за по ло ви ну; бо ле сни ће ра ђа ти бо ле сну де цу.

Збу нио ју је њен од ла зак у Ен гле ску ко ји је био ско ро из ве стан. Пре о ста ла је про
це ду ра и ле кар ско уве ре ње на ко ме се ин си сти ра ло јер је до ла зи ла из Ср би је. На по
кон, пре гле де си гур но ни је мо гла, ни ти је хте ла да од ло жи – ни је же ле ла да из бег не 
су о ча ва ња и да се бе до ве де до анк си о зно сти. Пре гле ди ма ће уста но ви ти да ли је бо
ле сна или не. О зна че њу бо ле сти кроз епо хе упра во је про чи та ла јед ну сту ди ју, та ко 
да су јој оста ле у се ћа њу две одреднице при зна ње бо ле сти и раз ме на. Ни је мо гла да 
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прет по ста ви да су То ма Ми тић Ца ке, или ње гов дру гар, Ми лан Ти мо ти је вић, про чи
та ли ту књи гу. Уоста лом, То ми на по бу на и по бу на Ива на Пал мо ти ћа (ко ји ју је пла тио 
жи во том), ако ни су ла жне, ни су има ле не ке ве зе са епо хом у ко јој су жи ве ли. Ве ро
ват но То ма за по чи ње от пор из без на ђа. 

Бо лест јој је де ло ва ла као страст и же ља да се уни шти што је тре ба ло оста ви ти 
ле ка ри ма. Ка да се узрок бо ле сти не зна, од у век је за ра за иза зи ва ла скан дал. Бо ле сник 
по ста је глав ни ју нак. Аутор бо ле сни ци ма при да је осо би не не жних ка рак тер них љу ди, 
иако чи та лац зна да не мо гу пре жи ве ти. Хај де да раз врат пре кри је мо је зи ком на у ке, 
пре све га пси хи ја три је, а не да уно си мо про стач ке ре чи ка кве се из го ва ра ју у бур де
љи ма! Он да би бо ле сни ис ко ри сти ли сво је фа мо зно пра во гла са, ка да би пре шли 
по ло ви ну бро ја ста нов ни ка, и за вла да ли Евро пом. Ипак је си ту а ци ја иста, као и не ка да, 
са мо не у сми слу дра стич но упо тре бље них сред ста ва на си ља – рат, ре во лу ци ја – јед не 
по ло ви не Евро пља на про тив дру ге по ло ви не. 

Лаж је за ра за, мо жда и не ста нак пи сца 

По сле до би ја ња ре зул та та, схва ти ла је да ни је нај бо ље да пи са ње бу де тај но, јер 
апо кри фи рет ко до пи ру до нас, је ди но што не до при но се ни ка квим про ме на ма са мо 
што од сту па ју од већ ре че ног, чи ме се њи хо ви твор ци још на да ју да ће их у бу дућ но
сти ана ли зи ра ти ин фан тил ни чо ве ков ум. Да ли да ана ли зи ра То ми ну по бу ну? Зар не 
мо же да за бо ра ви рат у ко ме ни је уче ство вао? По но во је ушла у То ми ну со бу ви дев ши 
га ка ко се ди на кре ве ту, ста ја ла је пред њим пре ту ра ју ћи по џе по ви ма и тор би ци, 
тра же ћи ци га ре ту ко ју ни је успе ва ла да на ђе, а ни је мо гла ни шта да ка же, са мо је 
дрх та ла за ба да ју ћи гла ву у ја стук, из го ва ра ју ћи „за што“... По че ла је да је ца. Ухва ти ла ју 
је хи сте ри ја. Дрх та ла је по на вља ју ћи „за што“. То ма ни је знао да јој од го во ри, а ни је ни 
раз у мео пи та ње, са мо се прав дао, му ца ју ћи, пи та ју ћи шта је учи нио. Од сил ног дрх та ња 
и је ца ња Је ле на ни је мо гла да му од го во ри, па је То ма од јед ном осе тио мр жњу пре ма 
тој по хо тљи вој де вој ци, пу стио ју је да ри да. За па лио је ци га ре ту. Чуо је не над но њен 
крик ко ји је био про до ран та ко да је тог тре нут ка по ди гао гла ву и по чео да се освр ће. 
Сте гао јој је ру ку; Је ле на се по ди же и ста је на пр сте. По ку ша ва да се осмех не. Та да јој 
То ма опа ли ша мар. Она се стре се, па се за ва ли у сто ли цу. Одах не. За дрх та ће Је ле ни ни 
ли сто ви, под бу ти на ма. Опи ру ћи се сво јом сна жном ша ком о кре вет, То ма ће је ухва
ти ти за је дра бе дра. Не пи та ју ћи је за узрок ње ног цмиздрења, ни је хтео да ту ма чи 
ње ну хи сте ри ју фра за ма. Гле дао ју је. Ко ли ко пле ме ни то сти има у ли ку, у об ли ци ма, 
те пре ди мен зи о ни ра не де вој ке. Из гле да му мла до ли це, под буј ном цр ве ном ко сом, 
као ме ка на и ра за пе та ко жа, са бу љо о ким и ве ли ким су зним очи ма; дра жи пре све га 
сво јом мла до шћу, не у леп ша ном и си ро вом. Не мо же да за бо ра ви на не у та же не же ље 
же на. За вла чи јој ру ку ис под сук ње... По чи ње да при ча ка ко це ле но ћи ни је спа ва ла, 
че ка ју ћи ре зул та те ле кар ских пре гле да, јер ни је зна ла за што јој је ње гов дру гар Ми
лан Ти мо ти је вић ре као да је То ма бо ле стан. Упи та ла се да се не ра ди о то ме да је 
ње гов дру гар бо ле стан те не спо кој же ли да пре не се на дру гог? Или се ра ди о ша ли? 
То ма Ми тић Ца ке на пи та ња ни је хтео да од го не та. Зар да се за ма ра овог тре нут ка 
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ка да се по ја ви ла ње го ва де вој ка ко ја ће уско ро оти ћи у Лон дон. По ла ко се пе њу ћи 
на кре вет за ла зио је из ме ђу ње них но гу, љу био је и од стра сти хва та ла их је дрх та ви
ца. Он да их ре чи на пу шта ју, за бо ра вља ју на те па ње. Је ле на по чи ње да му ца, дах ће, 
ма лак са ло се уги ба, под ме ће се. Кре вет се уги ба, шу шти му ње на дла ка под пр сти ма, 
осе ћа по дрх та ва ње Је ле ни ног те ла. 

Е, у ра ту ће има ти ло ба ња ко ли ко же ли

На по кон, То ма Ми тић Ца ке био се већ умо рио од свог до та да шњег жи во та; умет ност 
му је би ла по треб на, али је сма трао да је не мо же оства ри ти у род ном ме сту, већ му је 
би ло по треб но не ко дру го ме сто – Бе о град, ре ци мо, или Па риз. На Лон дон ни је по
ми шљао, а оно што је био од ла зак ње го ве де вој ке у ино стран ство је бек ство и мо гао 
је да му се по све ти, да за бо ра ви да би тре ба ло да тра га за пи шче вим де лом, за оном 
књи гом ко ја се на ла зи ла на дну чам ца и ко ја је бес по врат но не ста ла. Мо жда ју је до
и ста узе ла та же на, све док, ко ја је по зва ла по ли ци ју. 

Чим је Је ле на оти шла за Лон дон, То ма Ми тић Ца ке тек та да ни је ви ше мо гао без ње; 
за и ста, док је Је ле на би ла ту, ни је мо рао да се ви ђа са њом, са да, ка да ви ше ни је би ла 
ту, То ма Ми тић Ца ке ни је пре ста јао да ми сли на њу, па је сва ко днев ност осве жа вао 
по но во ула зе ћи у сво ју лу дач ку фа зу, нај пре сва ке ве че ри че ка ју ћи Је ле нин по вра так, 
го во ре ћи да би же лео да се вра ти па не ка до ђе са ма, не ка до ђе са мом ком, са де те том 
или би ло ка ко, али са мо да се вра ти, за тим је до че ки вао по ноћ не и ју тар ње ави о не, 
тра же ћи у ли ко ви ма дру гих де вој ка Је ле нин лик. До че ки вао би во зо ве ко ји сти жу из 
бе лог све та, из но се ћи сто на ко ји би ста вљао цве ће, на ме шта ју ћи га у нај ве ћу гу жву 
та ко да су га пут ни ци не пре ста но псо ва ли, али То ма ни је обра ћао па жњу на њи хо ве 
псов ке, већ би ми ри сао цве ће из ва зе и уз не сен при чао књи жев не фра зе; за во зо ве 
ко ји су у по ноћ сти за ли био би то ли ко пи јан да би спа вао за сто лом, по ква шен во дом 
из ва зе, ње го ви дру га ри би му ба ца ли по ки да но цве ће на гла ву. Ка да би про ла зи ли 
ју тар њи во зо ви пре ко То ме би већ би ло на ба ца но гра ње и ли шће, а љу ди су му го во
ри ли да се Је ле на уда ла, та мо, у да ле ком Лон до ну, да ни је лу да да ми сли на ње га, 
уоста лом, у Ен гле ску је оти шла бе же ћи од То ме; уза луд из во ди но ве сце не за филм, и 
пи сац је про гла шен не ста лим; ко ме ће при па сти ње го во на след ство? У не срећ ним вре
ме ни ма и ње гов пре дак је про гла шен за не ста лог, али та да су не ста ли гра до ви у ко ји ма 
је жи вео; Ца ри град, Сме дере во, Но во Бр до; та да је још Бе о град одо ле вао. Сви они 
ко ји су при хва ти ли ислам пе ва ху у сла ву тур ског оруж ја. Они ко ји оста ше хри шћа ни 
стра хо ва ху од осве те. И њи хо ва рас поло же ња бе ја ху раз ли чи та. Је ле на је та мо из ро
ди ла де цу, ни са ми не зна ју за што је она и до са да и би ла са та квом бу да лом.

Би ло је да на ка да би се То ма пре о бра зио, псу ју ћи љу бав ко ја га са мо уни шта ва; 
култ пи сца мо же мо да за ме ни мо сло бо дом: па ми мо же мо да га чи та мо! Ипак је прет
постављао ко је крив за не ста нак пи сац; по ја вио би се у но вом оде лу, еле ган тан, чак 
и са сви ле ном ма ра мом око вра та го во ре ћи да на пу шта сво ју љу бав као што га је и 
она на пу сти ла, по бе ћи ће из род ног ме ста пре се ли ти се у Бе о град; ка ко би То ма мо гао, 
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по што је умет ник, да жи ви без тог умет нич ког и ства ра лач ког све та? Ипак, Је ле на му 
је пи са ла. 

... где си? Прет по ста вљам да ис пи јаш ка фу у не ком би строу па не сти жеш да пи
шеш!!! Ов де, у Лон до ну, ни ко ни ка да ни је чуо за Књи гу ко ја је пи са на на људ ској ко жи. 
Ти би ре као да Ен гле зи ма ни ка да ни си ве ро вао. Пи ши, не мој да и од те бе из вла чим и 
из ну ђу јем речи.

Пи шем уско ро. 
По здрав! 
Мо жда се са крио од мо би ли за ци је, а мо жда је же лео да се пот пу но по све ти сли ка

њу или на ста вио да тра га за пи шче вим тра го ви ма. Оса мио се. Да нас сум њам да га је 
Ми лан Ти мо ти је вић оцин ка рио. Ни смо би ли си гур ни, али ка ко је вој на по ли ци ја зна ла 
где се на ла зи То ма Ми тић Ца ке? До шли су по сле по но ћи. Би ли су уч ти ви. То ма се из
не на дио. Ве ро ват но је за ви си ло од то га на ко га на ле тиш. Пи та ли су га за што је од био 
по зив за мо би ли за ци ју? Ре као је да га ни је од био, али да ви ше не жи ви та мо где му је 
мо би ли за циј ско ме сто. Пре се лио се. Би ло је још по треб но да се од ја ви из вој ног од
се ка. Ни ка ко ни је мо гао да на ђе вре ме за од ја ву. Са да је би ло ка сно. Ка да се су коб 
за вр ши, мо гао је да ра ди шта хо ће, али до тле би тре ба ло да по шту је не ка ква пра ви ла. 
Пре ту ра ли су по ате љеу. На шли су три ло ба ње. Би ли су за бе зек ну ти. То ма се ба вио 
не кро ман ти јом! Е, у ра ту ће има ти ло ба ња ко ли ко же ли. 

„Зар ви ни сте ви де ли ло ба ње?“, пи тао је. 
Тек сто го ди на је ду га исто ри ја гле да ња фо то гра фи ја и фил мо ва. Људи су ви де ли 

на фил му све што ни су мо гли ви де ти у ствар но сти. Ви де ли су оно за шта су тек чу ли 
– од спа љи ва ња ве шти ца до пор но гра фи је. То ма је по ка зи вао по ли це у ко ји ма су 
ста вља не ло ба ње, а са ме по ли це пра вље не су од дав но уни ште ног и оста ре лог ма
те ри ја ла, ско ро да је вр шио ре ци кла жу др ве та, али по ли ци ји ни је би ло ва жно да се 
ба ве То ми ним иде ја ма, за ње го ве на стра но сти по сто је за мла те. Њи хо во је би ло да 
са зна ју за што се ни је ода звао на по зив за мо би ли за ци ју! То ма Ми тић Ца ке је цр тао и 
ни је пра тио што се во ди рат. 

„Ја во дим свој рат“, ви као је То ма. „За што би ме ту ђи ра то ви за ни ма ли.“ 
„Зар ни си ви део шта се де ша ва?“, пи та ли су га. 
„Пи сац је пра вио ре мекде ло. Ни сам знао шта си ти ра дио.“ 
„Про ђе исто ри ја по ред те бе, це ла про шлост и бу дућ ност, а ти сни маш филм.“ 
„Би ло би ле по да ма ло по шту је те умет ни ке. Ка да је роб Фи ли по Ли пи на цр тао го

спо да ра он му је дао сло бо ду. Када је Алек сан дар Ма ке дон ски спа лио Те бу, по ште део 
је Пин да ро ву ку ћу.“ 

„Све при че о ра ту су ми би ле исте, све на пи са не књи ге на рат не те ме би ле су ми 
са мо јед на књи га; до вољ но је про чи та ти јед ну и ви де ти све ра то ве ко ји су во ђе ни на 
Бал ка ну, ако не и у чи та вом све ту. Из у зе так је Или ја да. Али она је дав но на пи са на. Зар 
са да да бу дем лик не ке рат не при че?“, пи та се То ма. „Чак ни у де тињ ству ни сам же ле ло 
да слу шам рат не при че ста ра ца, а, ево, са да ћу мо ра ти да уче ству јем у њи ма и ка сни је 
да их при чам сво јој де ци.“
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„Са мо ће мо ја тво ре ви на оста ти и ре мекде ло“, ур лао је То ма. Али, на рав но да му 
ни ко ни је ве ро вао. Пред по че так ра та још увек ни че га ни је хтео да се се ћа. Мо гло се 
ре ла тив но про из вољ но схва ти ти То ми но ту ма че ње ли ко ва из исто ри је. За раз ли ку 
од оних ко ји су хе ро је под вр га ва ли на уч но сти, не у трал но их је кле сао у ка ме ну; спо
ме ни ци или љу ди су де ло ви, сва ки по на о соб, јед не ве ли ке исто ри је, од пр вих пи са ца 
до да нас. (Али исто ри ја ни ка да ни је би ла пе сник.)37 

37 И, ево, мно го го ди на по сле ра та, се ћа се рат них го ди на, из се ћа ња се вра ћа ју рат ни ци, 
али не ма ко да слу ша њи хо ву при чу (ако су је ика да и за пи са ли), јер је ве ћи на њих мр тво и 
не ма ју по то ма ка ко ји би још мо гли да чу ју из го во ре но. Оно што на зи ва мо рат ним при ча ма 
чи та ла сам још као ђак. Мо рам да при знам да су ме рат не при че ума ра ле. При по ве да чи тих 
рат них при ча би ли су уче сни ци у ра ту, а њи хо ви на ра то ри та ко ђе. Ево по но во по сле рат не 
про зе. У XX и XXI ве ку има ли смо до вољ но по сле рат не (рат не) про зе. Би ло је то ли ко че сто 
ра то ва да чак и ни је би ло вре ме на за по сле рат ну књи жев ност. 

Ср би ја је у XX ве ку има ла до вољ но ра то ва. Чак је и раз мак из ме ђу њих био то ли ко ма ли 
да се ни је има ло вре ме на, да се ни је мо гла ства ра ти по сле рат на (рат на) књи жев ност.



ОНА! Же на! Је ле на! Ка ко је са мо Евро па по сма тра ла њу, од ва
јар ских ре мекде ла до сли кар ских ма до на, ку па чи ца, за тим фил ма; 
она, же на Евро пе, жи ви у умет нич ким де ли ма.
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У Ср би ји има та квих гра до ва ко је на зи ва ју па лан ка ма – мо жда са мо та квих и има 
– окру же них се ли ма ко ја су мо жда и древ ни ја од гра до ва, та ко да у спи си ма мо же мо 
од го нет ну ти ста рост на се ља, а у ар хи тек ту ри гра до ва ви ди мо вре ме на стан ка, ме ђу
тим, кра јем два де се тог ве ка ви ди мо, на из бле де лим фа са да ма, ка ко се гра до ви уру ша
ва ју и пре тва ра ју у са му про шлост. Суд би на нам је та ква да у не ким од та квих гра ди ћа 
жи ви мо и ства ра мо у њи ма, ни из че га; чо век ства ра од ру ше ви на, од оног што су прет
ход ни ци ство ри ли, од свог жи во та, и са мо по ме ра гра ни це све та ко је је ство рио Бог, 
пре умет ни ка, ни из че га. 

Иако аутор мо жда ни је пи сао о ко њи ма, вра ча ра ма, ипак ми је, сво јим пи са њем, 
отво рио очи, омо гу ћио ми је да са ма ви дим оно што ни сам ви де ла, а са мим тим и да 
уви дим свр ху пи са ња, јер ка кво је то пи са ње, ако ја као чи та лац, до бар чи та лац, не 
идем бар ко рак ис пред пи шче вих прет по став ки, пи шче вог схва та ња, пи та ња епо хе у 
ко јој је жи вео; не од го нет нем оно што је ње му би ло не ја сно, или тек би ло на слу ће но. 
По сле не ких сту ди ја о ње го вој, о на шој, епо хи (дај да је та ко на зо вем), со ци о ло шких, 
или исто риј ских не у мит но сти, ипак сам у си ту а ци ји да мно го пре ауто ра до ђем до 
же ље них за кљу ча ка; ваљ да је за кљу чак оно на кнад но, што зра чи из сва ког де ла, па 
да је оно ма ло сна ге, са мо тек у на зна ка ма, у исто риј ском кон тек сту, као у фи ло зоф
ском, па ако хо ћеш и ре ли гиј ском, чи та се са свим дру га чи је са но вим ге не ра ци ја ма, и 
од де ла оста је оно што се на зи ва ли те рар на ле по та. Ја, ти, он и она ваљ да чи не јед ну 
осо бу ко ја се за ме њу је за ме ни цом „ми“, та ко да тво је при ста ја ње или не при ста ја ње на 
са рад њу са мо је скри ва ње. Мо раш да знаш да сам ја са мо јед на од епи сто ла ко ја не што 
од те бе зах те ва, или ти об ја шња ва, мо жда не што тра жи, или ти ну ди, мо жда чак и не 
тра жи ни ка кав од го вор јер у су шти ни са мог пи са ња је раз лог за та кво не ка кво шкра
ба ње или је пи са ње пи са ма из лив же ни не опа сне и су ви шне, пол не по тен ци је. Ни ка да 
ни је у пи та њу са мо пи са ње ра ди пи са ња, по што се зна од са мог из ми шља ња зна ко ва 
да је у пи та њу и не ка ква свр ха са мог ја вља ња те би, јер пре не го што те пре пу стим не
ка квој епи сто лар ној вр сти књи жев но сти, из но сим ли сво је им пре си је или до го ђе но 
има са мо свр ху у за бе ле же ном? Мо жда и обрат но: ако се до га ђа не ка рад ња, са мим тим 
се оства ру је и оно што јој прет хо ди: слут ња, за бе ле же но, оно што оста је по сле ње – до
ку мент ваљ да? Тај до ку мент је све док на ше са рад ње, хте ли ми то или не! Иако је твој 
муж, Ми лан Ти мо ти је вић, не стао или је са мо одан адре сант, не спре ча ва ме да ти 
пи шем. Пи смо не ће сти ћи до те бе и не ћеш га про чи та ти, што мо жда и же лим, јер ако 
се те би обра ћам ви диш да не же лим да са мо ти бу деш чи та лац мо јих пи са ма, по што 
по сва ку це ну же лим да их дру ги про чи та ју ко ји са да, сва ка ко, не мо гу то учи ни ти, 
јер пи сма још не сти жу ни до те бе. Иако је адре си ра ње бе сми сле но, ка да пи сма стиг ну 
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до те бе, ми сли ћеш да су она, за пра во, за ве ра про тив те бе, да се сви ми ко ји пи ше мо 
пи сма, одиста, те би обра ћа мо, да би те от кри ли у тво јој са мо ћи, да би те рас крин ка ли, 
да смо све до ци тво је љу ба ви, и твог жи во та са на ма. Не мо гу зна ти ко ја је свр ха тог 
обра ћа ња ако ни је до го вор да се што ја сни је са гле да вре ме и до га ђа ји у ње му? Не пи шем 
ти да бих ти на па ко стила. Тре ба ло би да знаш да те не ћу оста ви ти на це ди лу, ма ко ли ко 
на пи са но по ста је јед но ђу бри ште ко је ни ка да не ће мо мо ћи да про чи та мо; ма ко ли ко 
се бо ри ли чи та ју ћи и ма ко ли ко же ле ли да бу де мо исто ри ча ри на пи са ног.

Ро ди те љи су ти умр ли је дан за дру гим. Нај пре мај ка од не из ле чи ве бо ле сти, ко ја 
увек под ра зу ме ва уза луд ни на пор ле ка ра, де це и фа ми ли је. Провлаче се при че да су 
увек по сто ја ле епо хе са не из ле чи вим бо ле сти ма, ка да би били откривени узроч ни ци, 
били смо ско ро кив ни јед ни на дру ге, на нас са ме, што је би ло по треб но то ли ко вре
ме на да би би ле от кри ве не бак те ри је, вак ци на, или ге нет ски по ре ме ћа ји. За тим је умро 
твој отац ко ји је и ра ни је по бо ле вао. Из гле да да му је је ди но би ла по треб на још же ни на 
смрт да и он не ста не, као да га је же на одр жа ва ла у жи во ту. Оно што ти је оста ло од ро
ди тељ ског до ма би ла је тво ја со ба ко ју брат ни ка да ни је ме њао, за то те је увек че ка ла 
ако би од лу чи ла да се вра тиш. Чак и ка да су ти се ро ди ли бра тан чи ћи, тво ја со ба је 
оста ла иста. У њу су уне ли деч је кре ве те, али су још оста ле тво је сли ке, цр те жи на зи
до ви ма, јер је та со ба те би при па да ла. По што ни си зна ла на ко ји на чин да са бра том 
по де лиш оче ву остав шти ну, оста ло је та ко да обо ма при па да очев стан, а ка ко је те би 
био не по тре бан, брат га је у пот пу но сти ко ри стио.

Твог му жа Ми ла на Ти мо ти је ви ћа по зна ва ла сам мно го го ди на ра ни је, што ни је 
би ло необично по што смо жи ве ли у истом ме сту све док се мој отац ни је пре се лио у град. 
Био ми је сим па ти чан, љу бак, раз дра ган, за тим над мен, без о чан, др зак. По не кад сам 
ми сли ла на ње га, да бисмо се он да су сре ли по сле мно го го ди на, ка да ми се учи ни ло да 
смо та ко бли ски, да ме је под се тио на не што што сам дав но из гу би ла. Иако из гу бље но 
ни сам ни тра жи ла, а оно се од јед ном по ја ви ло (на шла сам из гу бље но), то ли ко сам 
би ла из не на ђе на ка да се по ја вио. Па, да, схва ти ла сам да ми не до ста је. Мо же ли чо век 
на ћи не што по сле мно го го ди на, ако га и не тра жи, ако и не зна да га је из гу био? Из гле да 
да мо же.

Људи у на шој ули ци де ли ли су се на се ља ке, рад ни ке, слу жбе ни ке и функ ци о не ре. 
Без об зи ра на усло ве жи во та де ца су мо ра ла да по ха ђа ју исту шко лу. Би ли смо рав но
прав ни. Ка да је ко му ни зам ушао у ћор со как (ни је знао смер ко јим би тре ба ло да се 
кре ће), пр во се про ме на од ра зи ла на нај си ро ма шни је сло је ве не шко ло ва ног се ља штва. 
У не мо гућ но сти да бу ду рад ни ци у но вим со ци ја ли стич ким фа бри ка ма, по че ли су да 
на пу шта ју ме сто, ве ков на ог њи шта, и од ла зе у ино стран ство. Сво јој де ци мо гли су да 
ша љу но вац, да их оде ва ју дру га чи је, да ства ра ју од њих не ке но ве љу де, ти пич не иг но
ран те све га што се де ша ва ло у ме сту. С дру ге стра не, по че ли су да пу ца ју и ве ков ни 
бра ко ви. Ка ко сте ви, пси хо ло зи, ана ли зи ра ли, на ши љу ди у ино стран ству сво је же не 
ви ше не ви де као сво је мај ке, већ су у но вом окру же њу по ста ле не ке њи ма не ва жне 
же не, те су их ме ња ли за на пу де ри са не стран ки ње. Та кви но ви бра ко ви, због кул ту
ро ло шких раз ли ка, бр зо су се рас па да ли. А ти љу ди, на зва ни га стар бај те ри, у ме сту 
су по че ли да зи да ју згра де, ку пу ју на пу ште на има ња, на да ју ћи се по врат ку ма кар као 



205

пен зи о не ри. Ку ће ри не у не мач ком сти лу и да нас звр је пра зне. Ка да би се га стар бај те
ри по ја вљи ва ли у ме сту, ча сти ли би ме шта не пи ћем, при ча ли би о за ра ди, о јав ним 
ку ћа ма Бе ча и Мин хе на. Не што слич но се де ша ва ло и са мо јом по ро ди цом. По што су 
стриц и стри на оти шли на рад у Не мач ку, бо га ти ли су се да би се та мо рас та ли. То је би ло 
још вре ме ка да су ва жни љу ди, ле ка ри, про фе со ри, су ди је, би ли из не по зна тих кра је
ва. Ни су се дру жи ли са ме шта ни ма. Пред рат не бур жо а зи је ско ро да ни је ни би ло, јер 
оно ма ло што их је оста ло по сле ра та жи ве ло је по ву че но; ка ко су го во ри ли – прошло 
је њи хо во вре ме, са да је до шло не ко дру го вре ме, па за што би се они чу ли.

У ме сту је остао да жи ви је дан ле кар ко ји се по ста су, оде ћи, по на ша њу раз ли ко вао 
од ме шта на. За ме не је то ли ко од у да рао од дру гих, да сам се пла ши ла да га срет нем. 
Као де те се се ћам ње го вих ве чер њих шет њи са огром ним псом и сво јом слу жав ком, 
ко ја је по сле смр ти ње го ве го спо ђе оста ла да жи ви са њим. Ле кар је пре зи рао па ла
нач ку кул ту ру у ко јој је мо рао да жи ви, по ку ша ва ју ћи да се дру жи са јед ним чо ве ком 
ко ји је сту ди рао у Пра гу. До шао је ов де због не ке ста ри це ко ју је не го вао, а по сле ње не 
смр ти јед но став но је остао. Пет ком су ор га ни зо ва ли се дељ ке; док тор, ње го ва слу жав
ка, чак и мај ка и отац То ме Ми ти ћа Ца ке та. Ста рац би из во дио ком по зи ци је Бе то ве на, 
Де би си ја. По не кад би убе ђи ва ли То ми ну мај ку да и она сви ра. Али То ми на мај ка дав
но је би ла на пу сти ла му зи ци ра ње. По сле по ги би је оца ду го ни је мо гла ни да слу ша 
му зи ку, да би ка сни је, ма ло по ма ло, му зи ка по че ла да јој зна чи исто као не ка да ка да 
је би ла де вој чи ца. Оп штин ска згра да у ко јој је би ла са ла за му зи ци ра ње, за тим ве ли ки 
број кан це ла ри ја у ко ји ма је не ка да би ло сме ште но Ко ло срп ских се ста ра, за тим ра зна 
кра љев ска дру штва, од мах по сле до ла ска Не ма ца пре тво ре ни су у ге ста пов ске кан це
ла ри је, а по сле ра та пре у зе ли су их ко му ни сти. Це ло дру штво би ло је прет пла ће но на 
Ле то пис ма ти це срп ске, књи ге СКЗа. Чак и пре ра та име на док то ра, адво ка та, мо же мо 
на ћи ме ђу име ни ма пре ну ме ра на та Срп ског књи жев ног гла сни ка. Ме шта ни ле ка ра 
ни су во ле ли. Још ка да је мо рао да на пу сти при ват ну прак су и по ста не др жав ни слу
жбе ник, као да су за удес би ли кри ви љу ди са сво јим по ли тич ким иде ја ма. На по кон 
су већ сти гли на ши ле ка ри ко ји су од ра сли са ме шта ни ма, се де ли су са њи ма у ка фа ни, 
пи ли су за јед но са њи ма, во ле ли су исте ства ри; исти су као и ми, са мо што су ле ка ри, 
го во ри ли су ме шта ни. Мно го го ди на ка сни је, као пен зи о нер, пре не го што је умро, 
ста ри ле кар је при чао да су ови ле ка ри да нас... он да би за стао, из бе гав ши да ка же ка
кву ру жну реч на ра чун сво јих ко ле га, да би на ста вио ка ко су у про шло сти су ле ка ри 
би ли но си о ци кул ту ре! 

Ста ри ји ме шта ни су се се ћа ли ле ка ра, схва та ју ћи да су га пре зи ра ли. Го во ри ли су 
да је из и гра вао не ког го спо ди на. Али да је био до бар док тор ни су по ри ца ли. Чак и 
ка да је пен зи о ни сан ње го ва спо соб ност и ис ку ство до ла зи ло је до из ра жа ја. Но ви ле ка
ри увек би га пи та ли за са вет. За бо га, ни је се уза луд шко ло вао у Бе чу и Пра гу. Али и 
да ље ни су мо гли да за ми сле да ро бу је јед ном псу ко га сва ко га да на ше та. Ја сам док то ра 
за ми шља ла као оног го спо да ра ко га Ди ја на пре тва ра у је ле на за то што ју је ви део го лу, 
а он да га рас тр зају ње го ви пси чи ја име на Ови ди је на во ди. А овог пса док тор је звао 
по гра ду. Тро ја нац. У док то ро вој ку ћи се чу ла пол ка. 
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Ка да су ко му ни сти до шли на власт, у до му здра вља ко ји је тек био ре но ви ран, при
пре мљен за но во дру штво, ра ди ло је дво је ле ка ра; јед на мла да ле кар ка, тек за вр ши ла 
школе, и ста ри док тор. Би ло је то вре ме бес плат ног ле че ња, ка да су љу ди ко ји ни ка да 
ни су од ла зи ли код ле ка ра по че ли да им се обра ћа ју, да се, ето, пре кон тро ли шу. Иако 
са да већ ни је би ло ту бер ку ло зе, љу ди су ми сли ли да их угро жа ва ју бо ле сти крв них 
су до ва... Ам бу лант не су би ле пре пу не. Тре ба ло је да гра ђа ни стал но кон тро ли шу при
ти сак, да по раз го ва ра ју са ле ка ри ма, да ви де ка кве су њи хо ве не у ро зе. Код но ве док тор
ке је гу жва, љу ди стр пљи во сто је у ре ду и че ка ју, а код ста рог док то ра ниг де ни ког. Он 
из ла зи из ор ди на ци је она ко кру пан, про сед, ма ло за вр ну тих ру ка ва, по што је не пре
ста но прао ру ке, че ка ју ћи но вог па ци јен та, ста је у вра ти ма, по гле да ред, и ка же се стри: 

„И ја сам ле кар. Се стро, пре ба ци књи жи це.“ 
Од мах по сле то га, док тор је окре нут ле ђи ма, пе ре ру ке, чак и не ви ди ко је ушао, 

али за то се па ци јент осе ћа као да је до шао на суд, а не да се обра ћа ле ка ру ко ји га пи та:
„Шта је?“ 
„Пре био сам прс, док то ре“, ка же па ци јент. 
„Прс!“ 
„А шта си пре ра та ста вљао на уби во ти ну?“ 
„Цр ни лу ка, док то ре.“
„Па сад ти ни је ро дио?“ 
„Имам лу ка.“ 
„Он да иди. Ста ви га на прст. Пре то га га сит но исец кај.“ 
Пи та дру гог па ци јен та: 
„Шта је те би.“ 
„Пре би ло ме не што, док то ре, у крс.“ 
„Шта си ста вљао пре ра та?“ 
„Три це, док то ре.“
„И сад за греј три це, па ка да лег неш об мо тај се.“ 
И та ко он за час пре гле да па цијен те. 
По сле смр ти То ми ног оца ми слим да је тај ле кар био љу бав ник То ми не мај ке ко ју 

је са мо љу бав под се ћа ла на оно не ка да шње вре ме.
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Вас дво је сте жи ве ли на Ми ла но вом по ро дич ном по се ду, где сте се сме сти ли, од мах 
по што си оста ла са њим, да ле ко од гра да, јер твој муж ни је хтео да ку пи ку ћу у град ском 
је згру, већ је об но вио оче во има ње. Ула га ли сте за са да но вац у не крет ни не. Ка ко сте 
има ли дво је де це, тре ба ло је да им обез бе ди те бу дућ ност. До пр ве труд но ће ра ди ла си 
у не кој шко ли као пси хо лог гле да ју ћи ка ко су љу ди има ли пре ви ше про бле ма, по себ но 
у му шкожен ским од но си ма. По ку ша ва ла си да их ре шиш, јер су из ве ли ког све та сти
за ле стал но но ве иде је ко је у ко му ни зму ни су спо ми ња не; увек су се на ла зи ли про та
го ни сти ко ји су се бо ри ли да на мет ну пи та ња ко ја су му чи ла За пад, као што су не ка да 
на ме та ли пи та ња о рад ни ци ма, марк си зму и са мо у пра вља њу... Па пи та ња о по ло жа ју 
же на су и до са да по сто ја ла. Ка ко су љу ди успе ва ли да их ре ше? По сле по ро ђа ја ви ше 
и ни си мо ра ла да ра диш. Ми лан Ти мо ти је вић је до вољ но за ра ђи вао. Мо гао је да ка же... 
бе ло свет ске про бле ме ње го ва го спо ђа не ће да ре ша ва. Пре пу стиће их мла ђим ко ле га
ма. Ипак си би ла ан га жо ва на у не вла ди ном сек то ру; фе ми ни зам је био те ма. Жен ско 
пи смо! 

Ку ћу сте пре у ре ди ли до гра ђу ју ћи је; има ла је ве ли ку днев ну со бу, са да са ку хи њом, 
аспи ра то ром и кли мауре ђа јем, кроз ду ги ход ник била су поређана вра та спа ва ћих 
со ба, две од њих су би ле де чи је; пла ни ра ли сте и тре ће де те – Ср би ји су би ла по треб на 
де ца. На зи до ви ма су ви си ле сли ке по зна тих умет ни ка. Де ца су већ би ла из дво је на у 
сво јим со ба ма, пре пу ште на ба би ко ја их је успа вљи ва ла, ко нач но за до вољ на што је 
до че ка ла да њен син успе у жи во ту. Те би је не до ста ја ла кул ту ра гра да; кул тур ни жи вот? 
По че ли сте да од ла зи те у град, од ла зи ли сте на из ле те на не ко ли ко да на, по се ћи ва ли 
бисте рет ка отва ра ња из ло жби, од ла зи ли би у обли жњу ба њу, ме ђу тим, би ла си не пре
ста но не за до вољ на. Сва ка ко, би ла си обра зо ва ни ја од сво јих ко ле га, па си нај пре ми сли
ла да ти сме та еру ди ци ја, а он да си по че ла да је по ка зу јеш на сва ком ко ра ку. Чак си 
схва ти ла да си ин те ли гент ни ја и од му жа, па је уско ро и он мо рао да зна да је по треб
но чу ва ти та ко спо соб ну же ну, ме ђу тим, Ми лан Ти мо ти је вић је сво ју ин фе ри ор ност 
до ка зи вао кућ ним по сло ви ма; ку ћа је би ла ње го ва бри га, као и бри га ње го ве мај ке. 
Осе ћа ла си си гур ност за ко јом си ду го че зну ла. Нео спор но је да се уче на сна ха пре стра
ши ла да ће је уни шти ти про вин ци ја, по ста ла је ма ги странд, по но во ње на те ма: Не све
сно и на ро ди. Про у ча ва ла си но ва из да ња књи га. У ту свр ху пот кро вље си пу ни ла 
но вим то мо ви ма. На пра ви ла си рад ну про сто ри ју, ку пи ла ком пју тер; у рад ном ка би
не ту си про во ди ла нај ви ше вре ме на. Ми лан је по сма трао сво ју го спо ђу као не ка кву 
дра го це ност, за то и ни је мо гао да до пу сти да му же на бу де са мо стал на, да као пси хо лог 
бри не о ту ђим про бле ми ма. 
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Ни јед ног тре нут ка ни је се пла шио тво је хра бро сти да по ста вљаш пи та ња, да ре
ша ваш про бле ме, ме ђу тим, ми слим да је хра брост би ла твој без из лаз. Уло га ко ју си 
глу ми ла ни је му би ла ин те ре сант на. Ми лан Ти мо ти је вић је јед но став но же ле ло да се 
угод но осе ћа, по што је по ста ју ћи бо гат мо гао да обез бе ди се би и кри ти ча ре за свој 
књи жев ни рад, да би смо по сле об ја вљи ва ња пр ве пе снич ке збир ке по че ли да га во ли
мо. Ако је пи сац оста вио де ло за ко јим се тра га, ни ка да не по став ши умет ник, Ми лан 
Ти мо ти је вић је од мах по стао умет ник. Био је вр ло ути ца јан, за то је и ми слио да ће 
за ме ни ти пи сца, Ива на Пал мо ти ћа, али ти си зна ла (ка ко си са мо доб ро зна ла), да је 
за ме на би ла не мо гу ћа. Иако су вас ра до ви ђа ли у дру штву, где су вам ла ска ли, чак и 
ка да су по че ли да ла жу ка ко је Ми лан Ти мо ти је вић за вр шио сту ди је на Фи ло ло шком 
фа кул те ту, ни сте хте ли да де ман ту је те удво ри це; при ја ле су вам не и сти не. 

Се бе си до жи вља ва ла та ко ва жну. Ни је те за ни ма ло што су вас дру ги иг но ри са ли. 
Ду го си пу ше ње сма тра ла за про вин ци ја ли зам, да би уско ро ци га ре та по ста ла тво ја 
по за. Ку пи ла си му шти клу, пу ши ла си ду ге тан ке ци га ре те, ли чи ла си на же ну из Па
ри за у вре ме ку би зма, Му лен Ру жа и Ро тон де. 

По че ла си да ужи ваш у еле ган ци ји; тво ја но ва ку ћа би ла је на пу ње на пре фи ње ним 
на ме шта јем, гле да ла си да свој стан пре тво риш у лук су зно ме сто оку пља ња, а са ма си 
же ле ла да ис так неш сво ју сен зу ал ност; не до дир љи ви пред мет ван упо тре бе; еле гант
на, сме ла, по жељ на же на не же ли ни ког да за ве де, са мо је за во дљи ва и екс цен трич на. 
Спек такл ва шар ског ти па. Зар ћеш по ста ти са вре ме на ико на ко ја се са мо уз др жа ва и 
оста је не у та же них же ља? No u ve axric hes. Ка ква си ти ро ба? Фи ли гран ска? Ро ба но вог 
дру штва? Же лиш да се са ма упа ку јеш, или се твоји иде а ли ро бе по кла па ју са дру штве
ним те жња ма. Сен за ци о на ли зам! Богаћење бри ше пам ће ње, а обра зо ва ње сво ди на 
ме ру су ви шног. 

Мо гла си да се дру жиш са љу ди ма ко ји су се из не на да обо га ти ли, ко ји су се кри ли 
од ме ди ја, ву кли кон це у њи ма, за то што су се по ја вљи ва ли са мо на при ват ним за ба
ва ма. На по чет ку су још и кри ли сво ју ба ха тост, да би ка сни је до ми ни ра ли, но се ћи 
но ву оде ћу, шља ште ће фри зу ре, бирајући нове ТВ про гра ме, би ра ју ћи но ву му зи ку, 
да ју ћи но ве те ме кул ту ро ло зи ма, со ци о ло зи ма и пси хо ло зи ма. Твој муж је по не кад 
имао оба ве зе пре ма та квим љу ди ма, за то је мо рао да их по се ћу је, да са њи ма од ла зи у 
пла ни ну, где би се пи ло, где су му шкар ци од ла зи ли у лов, а же не... Је дан од успе шних 
љу ди имао је ер ге лу. (То вре ме ни је би ло та ко дав но да бих мо ра ла да се по зи вам на 
се ћа ње.) Оти ћи на хи по дром и чу ти ка ко се уз ви ку је ње го во име.

Она де вој ка, ко ја је би ла глав на ку ва ри ца у ва шој ку ћи, за вр ши ла је сту ди је фран
цу ског. Во ле ла је филм и пи са ла је сце на ри је (што ће мно го го ди на ка сни је и до ка за ти). 
Гле да ла сам је на тво јим за ба ва ма, на сме ја ну и до бро ду шну, ко ја чак свој та да шњи 
жи вот ни је при хва ти ла као ка зну, већ и да ље као за ба ву, сме ју ћи се и из го ва ра ју ћи 
ка кав ре цепт из фран цу ске ку хи ње го во ре ћи о шкам па ма или лиг ња ма. Била је јед на 
од рет ких де во ја ка ко ју је ство ри ла пост мо дер на кул ту ра, а да је оста ла у Ср би ји, сме
ју ћи се чак тој де гу тант но при сној ат мос фе ри на кра ју за ба ве, ка да је пе ва ла ет ногру па, 
а пи ја ни љу ди глу ми ли су от ме ност. Кра јем ве ка су би ла та ква вре ме на ка да је си му
ла ци ја би ла осно ва сва ког жи во та; нео бра зо ва ни су си му ли ра ли зна ње, за пу ште ни 
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су го во ри ли о стај лин гу, ле ви ча ри су би ли нај бо га ти ји, без дет ни су го во ри ли о вас пи
та њу де це, от ме ност и от ме ност; без даљег дре ча ви кич ко ји ће мо пре не ти у сле де ћи 
век. Је ди но је омла ди на вас пи та на у пост мо дер ној кул ту ри ма шта ла о од ла ску у ино
стран ство.38

Ти баш мо жеш да глу миш ону пра ву же ну ка кву за ми шља на ша кул ту ра: лу ка ва, 
обра зо ва на, ко ја ужи ва у про стом му шкар цу, пре пре де но ру ко во ди њи ме, а да се у 
те би са ку пи све оно што нам је до нео два де се ти век. Оне сту дент ки ње ко је су тр ча ле 
на рад не ак ци је да бу ду удар ни це, до оних не у ред но на пад них же на ко је су у на шу 
кул ту ру упло ви ле из не на да, сек су ал но сло бод не, не та ко ле пе, не за вод ни це већ сло
бод не де вој ке ко је не ми сле ни на шта дру го већ са мо на во ђе ње љу ба ви. (Ко ме су би ле 
по треб не та кве же не осим му шкар ци ма? Ла жу нас да смо та да би ле по треб не на ма са
ми ма.) Дакле, од рм па лиј ки до мр ша ви ца и ано рек си чар ки. За што су нам би ли по треб
ни ти муш кар ци у ко је смо би ле за љу бље не? Да от кри ва ју у на ма сен зу ал но, уза луд но, 
еро ти зо ва но и пер верз но? (Не ма у на ма оне сти ли зо ва не осо бе но сти ко је су на ла зи ли 
код сво јих мај ки.) Будимо за то по но сне што у на ма ни су от кри ли про вин ци јал ност. 
Зар сва ка ге не ра ци ја же на мо ра да пре и спи ту је свој од нос пре ма се би, мај чин ству, ро
ди те љи ма? Он да же ле да нас до ве ду у по зи ци ју мај ке, да нас за о ку пе по том ством. Хај де 
да се про јек ту је мо у ту ве ли ку мај ку, бри жни цу. Увек ка да би смо по се ћи ва ле на ше 
мај ке оне би го во ри ле: 

„Зар се не пла ши те?“ 
Не ве ру јем да се ни смо пла ши ле. Хте ле смо нор мал но да се по на ша мо, да учи мо 

је зи ке, да из ла зи мо, да пу ту је мо, зна ју ћи да је сва ка нор ма ла ри зик. А од че га смо са мо 
би ле за шти ће не? Мо гле смо упо тре бља ва ти кон тра цептив на сред ства. Ни ка кве дру ге 
за шти те ово дру штво ни је из ми сли ло за же ну. Не знам ко ли ко го ди на ће про ћи... и не ће 
се ни шта но во до го ди ти. 

Из ме ђу ки ча и пор но гра фи је ра ди је би рам пор но гра фи ју. 
Из ме ђу при род ног и ве штач ког ра ди је при род но. 
Тог му шкар ца, Ива на Пал мо ти ћа, пи сца, сма тра ла си сво јом љу ба вљу, а да ни си ни 

ми сли ла да ћеш га за др жа ти за се бе. Увек си ми сли ла да ће ти се при дру жи ти не ко ко 
ће ти ули ти си гур ност. Та си гур ност је би ла до ми на ци ја; хте ла си не ког над ким ћеш 
до ми ни ра ти. По сто је осо бе ко је просто жуде за влашћу над другима. Очи глед но је да 
си за пи сца мо гла би ти за бри ну та, мо гла си стре пе ти, мо гла си га во ле ти, мо жда си га 
мо гла за др жа ти по ред се бе, је ди но ни си мо гла овла да ти њи ме; ни ти си га мо гла под
врг ну ти те сто ви ма ко је су на у чи ли вас, пси хо ло ге. А за бо ра ви ла си на вре ме. Да! Оно 
про ла зи. Док си се окре ну ла про шло је не ко ли ко го ди на у љу ба ви с пи сцем... ни шта 
се ни је де си ло, је ди но што си се пла ши ла оплод ње. Са мо је оплод ња мо гла до не ти про
ме ну. Нео пло ђе не, же не су сте рил не. Пи шче ви тек сто ви га ли ша ва ју ду жно сти? Иван 
Пал мо тић је не стао. Ти си си шла с тро на. Са да во лиш Ми ла на Ти мо ти је ви ћа. Са да си 
ме ђу на ма. Ни си ви ше она уз ви ше на да ма, ко ја до ђе, по се ћу је пи сца, ко ји ов де жи ви 
из без на ђа, при пре ма ју ћи ка кву књи гу ко ја ће му до ћи гла ве; дама која се про ше та 

38 Ме ни су из не вла ди ног сек то ра по ну ди ли да ура дим јед ну сту ди ју о омла ди ни.
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ули ца ма, се ди са на ма у ка фа ни, и вра ћа се та мо у на ма не по зна ти свет, схва та ју ћи да 
је од нос са пи сцем не спо ра зум. Пла ши ла си се, ува же на го спо ђо, ми сле ћи да те је пи
сац на мер но оста вио са му, да те је на мер но пре пу стио Ми ла ну Ти мо ти је ви ћу, мо жда, 
још у Београду, ви дев ши ка ко вам се су сре ћу по гле ди и ка ко овла да ваш ње го вим на
вод ним дру га ром. Не, пи сац те ни је оста вио. Он је био не спо со бан би ло ког да оста ви, 
још ма ње да не ког про на ђе. Да, дра га мо ја. Уга си са да све тло, отво ри про зор на ман сар
ди. Мо жеш да слу шаш му зи ку. Тво је гру ди су ва жни је од тво је де це, за то не мој до зво
ли ти да их ци ма ју, да ти огру бе бра да ви це. Ко је још же не во ле да их из му за ва ју, да им 
гње че дој ке? За ми сли се бе за не ко ли ко го ди на ка да ти де ца бу ду ве ли ка. Из ву кли су 
ти дој ке. Оне са да ви се. Ти бе жиш од му шка ра ца и не же лиш их. Оку пи ра на си со бом 
и сво јим из гле дом. До ји ље ни су ствар про шлих вре ме на. Мо гу се оне и са да ку пи ти. 

Не! То ма ни ка да ни је ми слио да ће уби ти Ми ла на Ти мо ти је ви ћа. На рав но, да нас 
је не мо гу ће да се вра ти тај тре ну так ка да је пу цао, ни сам не зна ју ћи ка ко је по те гао 
пи штољ. Да ли се То ма упла шио? Не! О стра ху су го во ри ли адво ка ти. То ми бо ра вак 
у род ном кра ју ни ка да ни је при јао; по не кад му се чи ни ло да ни ка да ни је ни бо ра вио 
у овим ка фа на ма (чак ни са мном). Је ди но му је при ја ла по ми сао да мо же да се на ла зи 
у ме сту у ко јем је од ра стао; нај пре је зик, ди ја лект. (Је зик је че жња за за ви ча јем. Ка да 
се је зик за бо ра ви, ти го вор ни ци не не ста ју, оста ју за ро бље ни у веч но сти. Ка да се вра
ћаш је зи ку вра ћаш се њи ма, не за бо ра вље ни ма. Ако ти је зик не до ста је, не до ста ју ти 
љу ди ко ји њи ме го во ре; по ста јеш оту ђен, за бо ра вљен.) 

То ма би се по вре ме но се тио да је пи сац иш че знуо, ме ђу тим ни је ус пео да са зна 
ни је дан за ни мљив по да так о пи шче вом бек ству или не стан ку. Ипак пи шчев од ла зак 
ве зан је за тај ну ко ју ни смо ус пе ли да од го нет не мо, те ше ћи се да овај ро ман ни је кри
ми нал ног жан ра. Ка да се То ма уда љио од Ми ла на, по чео је да сум ња... Да ли је Ми лан 
уче ство вао у ор га ни зо ва њу пи шче вог уби ства? (Напо слет ку, мо гли смо убр зо да прет
по ста ви мо да и Ми лан сум ња да је То ма имао везе са нестанком писца.) Ка ко То ми 
Ми ти ћу Ца ке ту од пи шче вог не стан ка ни је па да ла у очи Ми ла но ва си гур ност чак и 
при ли ком при пре ма пред ста ве, при ли ком сни ма ња ма те ри ја ла. Исти ни за во љу, ни је 
при ме тио да та над ме ност ни је по ти ца ла од то га што је Ми лан био си гу ран не го за то 
што је иза ње га ста ја ла др жа ва. Ла ко је би ло да се по на ша та ко сло бод но и нон ша лант
но, јер су га шти ти ли. Пи сцу је сло бо ду да ва ла умет ност, и то смо зна ли... То ма је 
гле дао ка да је Ми лан у јед ној еми си ји го во рио о бо га тој и об но вље ној Ср би ји, што је 
тре ба ло да по твр де уче сни ци и њи хо ва оде ћа, ко ја је учи та ва на са не ке не и ден ти фи
ко ва не све ча но сти. Ср би ја је би ла ва жан по сао, био је за кљу чак.

То што је Ми лан отво рио про дав ни цу ро бе био је са мо пр ви знак да су га уба ци ли 
у игру. Ка да би до ла зио да се ди у про дав ни ци То ма ни је чак ни гле дао ро бу ко ју је 
Ми лан про да вао. (Доста ка сни је схва тио је да је то би ла по кра де на ро ба.) А што би га 
и за ни ма ла ро ба. Имао је ко ри сти од Ми ла но ве тр го ви не. Био је нај јеф ти ни ји аутопре
во зник. Пре во зио је ци га ре те на ра ти ште. До бро им је ишло све док То ма ни је схва тио 
да уче ству је у швер цу и пљач ки. Ка да су га ухап си ли и од у зе ли му ци га ре те ко је је 
во зио на фронт, чак ни он да ни је био си гу ран да Ми лан са ра ђу је са вла сти ма, али ка да 
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су опљач ка ли Ми ла но ву про дав ни цу, и то уз по ли циј ски над зор, е та да је био си гу ран 
да је Ми лан од у век са ра ђи вао са ДБом. 

Ка да је про па ла Ми ла но ва рад ња, ни је био ни ма ло уз бу ђен. Не ста ло, па шта. По
пла ва до не ла, во да од не ла. Да ли су му да про да је укра де ну ро бу и да од про да је не што 
за ра ди. Е, са да ка да ви ше ни је би ло про дав ни це, ско ро да се То ма за бри нуо за Ми ла на. 
Ме ђу тим, Ми лан је уско ро по чео да ра ди на ца ри ни. У по след њој де це ни ји XX ве ка 
ра ди ти на ца ри ни... И до та да су љу ди са ца ри не за ра ђи ва ли пре ви ше па ра али у го ди
на ма ка да се Ми лан за по слио то ли ко је па ра про шло кроз ње го ве ру ке да ни је знао 
шта би са њи ма. Ка ко ни је мо гао да их др жи у бан ци, а ни је смео да их чу ва у ку ћи, 
да вао их је ро ђа ци ма у ко је је имао по ве ре ње, а ко ји су у то вре ме је два за ра ђи ва ли да 
би се пре хра ни ли. Мо ра ли су да чу ва ју хи ља де ма ра ка. То ма је знао да је ца ри ник нај
при ви ле го ва ни је за ни ма ње. Вре ме ко је је Ми лан про во дио одво је но од ку ће би ло је 
за пра во штан цо ва ње па ра. Ти си би ла же на без по сла. Чак си и ја ди ко ва ла за то што 
жи ви те одво је но. 

Уско ро је по сао ца ри ни ка по чео да да је ре зул та те. Ре но ви ра ли сте ку ћу, до гра ди ли 
је, ку пи ли на пу ште но дво ри ште до ва шег, огра ди ли сте се бе то ном. Ме ђу тим, но вац 
је и да ље при сти зао. Ни сте зна ли шта ће те са њим. Ро ђа ци ма сте ну ди ли по зај ми це, а 
он да сте код не ких др жа ли део сво је уште ђе ви не. Шта су мо гли да вам ка жу? (Те би се 
на че лу по ја вио је дан усек, и че ло је по че ло да се бо ра.) Ни сте зна ли шта ће те са то ли
ким па ра ма. Чак ни твој брат ни је же лео у ку ћи да др жи ви ше од педесет хи ља да ма
ра ка. Био је тих и по ву чен чо век. Не спо со бан за ве ли ка де ла, као и за ри зик. Фа бри ка 
у ко јој је ра дио још увек је оп ста ја ва ла. Же на му је би ла про фе со ри ца у шко ли. Ни су 
ни ко мен та ри са ли ри зик у ко ји се упу штао њи хов зет Ми лан Ти мо ти је вић. Ипак ни су 
мо гли да прећуте се стри да се код њих на ла зи туђ но вац. Брат се пла шио за се стру. Па 
ни је ни чу до што јој се ли це ме ња ло, што су јој се по ја ви ли под оч ња ци, и све тле про
дор не очи ко је су гле да ле иза, ду бље не го што је са го вор ник мо гао на слу ти ти, по ста ле 
су уне зве ре не. Било вас је страх увек ка да бисте чи та ли ве сти о уби стви ма и пљач ка ма.

То ма ни је хтео да ти по ми ње пи сца, ни је ни ка да хтео да бу де са то бом. Га ди ла си 
му се. Не знам ка ко је мо гла да по сто ји же на ко ја се га ди ла То ми. По не кад бих се упла
ши ла да оне ко је му се га де не уби је. Ми лан је до шао код То ме да ку пи сли ку... из не на дио 
га је. Шта са да... и То ми на сли ка? То ма је већ био на чуо да пра ви те при ват ну ко лек ци
ју. Али То ми на сли ка ни је се мо гла на ћи у ва шој ко лек ци ји. Не ка да је То ма ну дио 
Ми ла ну сво је ра до ве, али он их ни је хтео. Ето, уза луд сте же ле ли да пла ти те ве ћу це ну. 
За Ми ла на сли ке ни су би ле на про да ју. Је сте, То ма је био у кри зи, ка ми он му је био по
ква рен, ни је мо гао да ра ди, чак је на ме ра вао да га про да и да про ме ни за ни ма ње, али 
сво је цр те же ва ма ни је хтео да про да. Же ле ли сте чак и да му оста ви те па ре. Ми лан је 
гле дао пор тре те из вре ме на ка да су обо ји ца на пу сти ли шко лу, па и мно го го ди на ка
сни је, за пра во, би ли су баш то што је То ма звао – вре ме на цр те жи ма, ујед но то вре ме... 
про ла же ње, оцр та ва ло се и на Ми ла но вом ли цу.

Ка да ми је по штар до нео те ле грам од мах сам се пре пла ши ла јер у Ср би ји те ле грам 
увек зна чи да се де си ло не што тра гич но. „Пот пи ши те“, ре као је. Ме не је од мах не што 
пресек ло у гру ди ма. Са мо сам спу сти ла те ле грам на сто. По штар ме је по гле дао и сам 
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ме пот пи сао, а он да је, и не по гле дав ши ме, иза шао из дво ри шта. Мо жда ни је ни же лео 
да при су ству је док отва рам ко вер ту јер би ло му је до ста ту ђих суд би на. Пре пу стио ме 
је се би са мој. Ви ше пу та је по на вљао: ако пла чеш за свим тра ге ди ја ма ово га све та, ис
цу ре ће ти очи. Чак ми се учи ни ло да је за стао на ка пи ји оче ку ју ћи шта ће се де сити. 
Ме ђу тим, ка да је за шкри па ла ка пи ја, би ло ми је не ве ро ват но да ни је остао у дво ри шту. 
Си гур но је знао са др жи ну те ле гра ма. Зар би ме пре пу стио... зар би ми до зво лио да 
са ма отва рам ко вер ту. Била сам спрем на за размишљање о томе шта би се мо гло де
си ти чла но ви ма мо је по ро ди це, али сам од у ста ла од су ма ну тих иде ја те сам узе ла 
ко ве рат, од мо та ла га, при хва та ју ћи би ло шта што је следило, а он да сам угле да ла да 
ми твој муж че сти та ро ђен дан. Па шта Ми лан Ти мо ти је вић же ли? Као да је од ра стао 
у Па ри зу те ми че сти та ро ђен дан.
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По по зи ву за слу жбу у OС, То ма Ми тић Ца ке се ја вио у рат ну је ди ни цу 1055 Алек
си нац. Збор но ме сто се мо гло ви де ти са оба ла ре ке ка да се по гле да ка бр ди ма; у да љи ни 
се ви де зе ле ни шу мар ци, ува ле на ко ји ма ни че тра ва, ши бље, ако су пар це ле об ра ђе не 
ви де се зе ле на пше нич на по ља, или са да, ка да је је сен, це лим по бр ђем, до са мих вр хо
ва пла ни не, до ми ни ра жу та бо ја, мо жда, у сми рај, и нај леп ши део го ди не, све док се 
ли шће не по ква си, сву че, и пре кри је зе мљу. Ако пла ни ну по сма тра те са не ким ко во ли 
исто ри ју, по че ће да вам на бра ја вој ске ко је су про шле овим пу тем, ло го ро ва ле у бр ди ма, 
за тим хај ду ке ко ји су са бр да си ла зи ли на дру мо ве да би уби ја ли и пљач ка ли тр гов це. 
Али ка ко је спи сак вој ски дуг, ви ће те се још за др жа ти на вој сци кр ста ша или мо жда 
на но ви јој исто ри ји, где ће вам би ти по ка за на ске ла ко јом су пре ла зи ли пар ти за ни; та 
ске ла још увек ра ди и у пи то ми ни, с јед не оба ле на дру гу, пре во зи ме шта не, њи хо ва 
ко ла и трак то ре. А вој ска ко ја се из до ли не пе ње ка бр ди ма, је сте она вој ска на ко ју су 
љу ди на ви кли, ко ја се сва ке го ди не, то ком про ле ћа или је се ни при пре ма за не ки бу ду ћи 
рат. Али ова мо би ли за ци ја ни је уоби ча је на, ко ло на ко ја се фор ми ра, од пе ша ди је, ха у
би ца и Ве бе ра ви ди се ка ко си ла зи са па ди на и од ла зи ка глав ном гра ду. Од мах по 
То ми ном при је му у је ди ни цу, са је ди ни цом је убр зо пре ба чен ка Београду, за тим Но
вом Са ду, да би је ди ни ца би ла ло ци ра на у се лу Да љу. 

Сме шта ју их у на пу ште ну ку ћу са дво ри штем на ко је су се на до ве зи ва ле њи ве са 
ку ку ру зом ко ји се у ово до ба го ди не жу тео нео бран јер због ра та вла сни ци ни су сти
гли да се бри ну о сво јим жи во ти ма а ка мо ли о ку ку ру зу. Је ди но што им је ку ку руз 
до бродо шао да се у ње му скри ва ју и из не на да на па да ју јед ни дру ге. Вла сни ци ку ће су 
по бе гли то ком ав гу ста и ку ћа је би ла у ра су лу. Чак и ки ша ко ја је прет ход н их да на 
па да ла као да је на мер но ква си ла са мо је дан зид ку ће па се и он пот кло бу чио, по не где 
ис пу цао, а ста кла про зо ра су та ко ђе по ло мље на јер, ка ко је То ма го во рио, до вољ но је 
да бу де из ло мље но јед но ста кло на пу ште них ку ћа, у ро ку од не ко ли ко да на бу ду по ло
мље на сва ста кла, и зја пе фу те ри. Са да је овој ку ћи не до ста ја ла још вој ска ко ја је мо
ра ла од мах да се ор га ни зу је. Са ми ко ман ди ри су по ста ви ли стра же, од ре ди ли сме не, 
сме сти ли сво је вој ни ке у про сто ри је ку ће, по ста ра ли се да обез бе де хра ну, за по ве ди ли 
вој ни ци ма да не уни шта ва ју имо ви ну – ко ли ко је то мо гу ће за по ве да ти вој сци – ипак, 
мо би ли са ни вој ни ци су би ли ре дов но мо би ли са на вој ска и она би тре ба ло да има об зи
ра пре ма имо ви ни, ра ту и вој ним оба ве за ма. 

Угод не мир не ве че ри, рад и се де ње у ка фа ни, ди ску си је о вла сти, умет но сти, о стра ти
шти ма, То ма Ми тић Ца ке је за ме нио пр вом рат ном ве че ри ко ја је та ко ђе би ла угод на, 
је ди но са ма по ми сао на рат ре ме ти ла је спо кој ство и по ста вља ла пи та ње о ме сти ма 
ко ји ма је про шла ко ло на; док су вој ни ци гле да ли ка ко про ла зе ме сти ма за чи ја име на 
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тек са да чу ју, раз ми шља ли су да су се, ето, и они об ре ли у ра ту, на бра ја ју ћи рат ни ке у 
по ро ди ца ма, а ве ћи на њих је још и ми сли ла да ће би ти пр ва ге не ра ци ја ко ја по сле 
мно го го ди на не ће уче ство ва ти у ра ту, али су се пре ва ри ли. 

Од мах, по што су сти гли и по че ли да се рас по ре ђу ју по ку ћа ма, но се ћи ран че ве и 
на о ру жа ње, То ма Ми тић Ца ке већ је чуо екс пло зи је ко је су му де ло ва ле као се ћа ње на 
филм ске сце не ко је је дав но ви део. Пр во што је осе тио би ла је глад ко ја се по ја ви ла 
бо лом у јед ном углу же лу ца, до дир нуо је то ме сто на те лу пре ко оде ће, под са вио се, 
иако још ни је би ло вре ме за ве че ру, имао је у тор би кон зер ве за ре зер ву, али од мах је 
знао да глад ни је ствар на глад, већ да по чи ње па то ло шка по тре ба за хра ном. 

Ако је не ка да ма штао о вој сци, о ју на ци ма ко ји су у ју ри шу, у без и ме ним бит ка ма 
из ги ну ли, без ум но ју ри ша ју ћи на не при ја тељ ске вој ни ке, са да је се део за сто лом, са 
из ви ђа чем и дво ји цом вој ни ка, и сем ње га сва тро ји ца су пу ши ла што га је већ под се
ћа ло на вој ску, али са мо је од ма хи вао гла вом и по ме рао је њи хо ве ру ке по што се дим 
од ци га ре те вио ди рект но у ње го ве очи. Ме шта нин је при чао о мин ским по љи ма, 
из го ва рао је на зи ве ува ла, по то чи ћа и њи хо вих оба ла, чу ка, где су ми не по ста вље не 
али ре зер ви сти ма име на то по ни ма ни шта ни су зна чи ла по што су вој ни ци би ли из 
дру гих кра је ва, и оба ле на ко ји ма су од ра сли, огран ци бр да, као и по глед у ноћ, са да су 
већ би ли да ле ко. У не до стат ку ин фор ма ци ја пи та ли су о по је ди но сти ма ми ни ра ња, о 
бо ји шту, о гра ни ци ко ја им се ву кла кроз ноћ по пут зву ка екс пло зи је ко је су по вре ме
но од је ки ва ле. До ма ћин је на во дио име на тро ји це вој ни ка ко ји су стра да ли од ми на; 
дво ји ца су оста ла мр тва а тре ћем је раз не се на но га, ко ја му је ка сни је од стра ње на у 
бол ни ци. Вој ни ци су би ли упла ше ни. Ни су зна ли ни шта о од лу ка ма ко ман де. До ма
ћин их је оба ве шта вао да ће они би ти за ду же ни за раш чи шћа ва ње ми на. Вој ни ци су 
па ли ли но ве ци га ре те, већ су на шли др ва и по чи ња ли су да гре ју со бу, тем пе ра ту ра је 
ра сла, је дан вој ник је по ми њао на пу ште но дво ри ште ода кле је до нео др ва. На про шлој 
вој ној ве жби, на бу гар ској гра ни ци, ови исти вој ни ци су за ноћ из го ре ли чо ве ку уме
тре на др ва, та ко да се ују тру пре не ра зио, псо вао је, сва ђао се са њи ма, а он да је ко ман
да тра жи ла од ње га да на пи ше ви си ну ште те та ко да би му она ре фун ди ра ла из нос 
нов ца, да би за тим ти исти љу ди, на ва тре ном поло жа ју, док су че ка ли из ми шље ног 
не прија те ља, об ра ли њи ву ку ку ру за, го во ре ћи – ка да не мо гу да бе ру свој, бар да обе ру 
туђ, а за тим су на ба ца ли кли по ве у ка ми он и же ни, ко ја је жи ве ла са ма, уба ци ли на 
спрат шу пе. Же на се из не на ди ла. Из не ла је да им по кло ни јед но ја је, не што ја бу ка, и 
по ну ди ла их да бе ру ора хе. 

По што се то пло та по ве ћа ва ла, То ма Ми тић Ца ке је за јед но са из ви ђа чем из ла зио у 
дво ри ште, а ме се чи на је осве тља вала це ло ме сто. До ма ћин је по ка зи вао ули це, по ми
њао је не ко ли ко ва жних обје ка та ви ше као ори јен тир не го што би та кве по је ди но сти 
за ни ма ле То му Ми ти ћа Ца ке та. Из ви ђач му је ру ком по ка зи вао на ко јој је стра ни 
Ма ђар ска, За греб, Београд, за тим прав це кре та ња вој ски, не при ја тељ ска утвр ђе ња, 
ли ни ју фрон та, го во рио је о мин ским по љи ма и о то ме да се ги не. Он да се не где бли зу 
чу ла екс пло зи ја, и тај ре ски звук То му Ми ти ћа Ца ке та под се тио је на бе сми сле ност, а 
рат је по чео да му ли чи на пред мет ко ји он ни је же лео да по се ду је, али му га си лом 
да ју не ки ве се ли љу ди ко ји зна ју шта је по треб но као по клон. 
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Ни је знао шта му рат до но си: хлад но ћу, ки шу, раз не се не дру го ве или при чу ко ју је 
не ка да слу шао од ро ди те ља, ком ши ја, де до ва, а ко ју ће он уско ро, бар ако пре жи ви, 
при ча ти по том ци ма, или је до шао до са зна ња да пи шче во де ло тра жи у ра ту, или да је 
де ло сам рат; из у ми тељ бу дућ но сти. Ше тао је ули ца ма Да ља слу ша ју ћи при че о мр тви ма 
и од јед ном му се учи ни ло да он не ко ме сме та, да ти љу ди, ми и они, не по сто је, али је 
знао да је вој ска је дан ор га ни зо ва ни си стем, да би мо рао да се на вик не на ње га, ви ше 
не го ка да је био вој ник. На до са да шњим вој ним ве жба ма вој ни ке не би мо гао чо век 
да по хва та; чим би сти гли на ме сто од ре ди шта, уоби ча је но пла ни на, на са мој гра ни ци 
пре ма Бугарској, бе сни што су на вој ној ве жби, већ би се уз пут гу би ли, да би се без
ду шно опи ли, се де ли би по ред ва тре и при ча ли, и шта би дру го ра ди ли у не кој пла ни ни, 
и то у ми ру, из ми шља ју ћи не при ја те ља. Са да су се за ву кли по ћо шко ви ма ку ћа, чак 
им се и не пи је... и пи та ју се шта би.

Ка да се вра ћа из шет ње, са ме шта ни ном, из ви ђа чем ко ји му је пред ла гао да оду ње
го вој ку ћи, и чи ју је по се ту оста вио за не ки дру ги дан, ви дев ши и без на ђе и на де овог 
чо ве ка, у со ба ма га до че ку је не сно сна вру ћи на; на шли су не ка кву све тиљ ку ко ја осве
тља ва про сто ри ју. Ме ђу тим, То ма при ла зи про зо ру ко ји ни је сло мљен, па жљи во га 
отва ра да се ни ко од вој ни ка не про бу ди, те да му се су прот ста вља. Упла ше ни вој ни ци 
ти хо при ча ју, сва ко сво ју при чу, као да их опо ми њу по вре ме не екс пло зи је, уда ље на 
све тла при ли ком рас пр ска ва ња гра на та, или ноћ них га ђа ња. То ма Ми тић Ца ке ка же 
да је у раз го во ру са из ви ђа чем чуо о си ту а ци ји на том под руч ју. Са да он по ка зу је прав це 
кре та ња на ших је ди ни ца, кључ на ме ста где не при ја тељ пру жа от пор... и да се до ста 
бри не. И док се он ци ма за не сен већ при хва ће ном рат ном тер ми но ло ги јом, да не ке вој
ни ке као што је и он, не где иза зву ко ва где екс пло ди ра ју гра на те на зи ва не при ја те љи
ма, прет по ста вља ју ћи да мно ге од тих љу ди по зна је, не при ме ћу је да ње гов ис каз од мах 
ути че на оста ле вој ни ке ко ји не зна ју ка кви их за да ци оче ку ју, и да ли ће би ти спо соб ни 
да их из вр ше. За то по чи њу да се ни жу псов ке. То ма Ми тић Ца ке тра жи одр жа ва ње 
чет ног са стан ка, да би раз мо три ли ор га ни за ци ју жи во та и ра да и по тре бу њи хо ве 
обу ке, чи је је одр жа ва ње обе ћа но то ком мо би ли за ци је. Са та квом кон ста та ци јом вој
ни ци се ра зи ла зе, че ка ју, не по вер љи во по но во пи та ју, и на кра ју оста је са мо број вој
ни ка ко ји је пред ви ђен да спа ва у овој со би. 

Ра но про бу ђе ном, То ми се чи ни ло да је ја сно у сну чуо екс пло зи ју гра на та, пу шча
ну паљ бу. Град Ву ко вар ви део је са мо као јед ну ку ћу са сим сом, жу те бо је, у ко јој је 
не ка да одр жан Кон грес Ко му ни стич ке пар ти је. Та згра да је би ла то ли ко ва жна, да је 
не бро је но пу та у уџ бе ни ку исто ри је ви део ње ну фо то гра фи ју, чак је и сво је дру га ре, 
вој ни ке, ви део ка ко про ви ру ју кроз про зо ре те згра де. Ни је се још осло бо дио зву ко ва 
ко ји су се чу ли у да љи ни ка да је схва тио да је вој ска, уме сто са стан ка чете, по че ла да 
се по стро ја ва ис пред ло вач ког до ма ко ји га је та ко ђе под се тио на бли ску про шлост, на 
лов ор га ни зо ван у ње го вом кра ју про шле го ди не. У ме ђу вре ме ну, вој ни ци из ње го ве 
че те из ра зили су ја сан зах тев, про из и шао из стра ха и про це не да су не до вољ но обу че ни 
за бор бе на деј ства – на кон са зна ња за мо гућ ност да бу ду ан га жо ва ни у са деј ству са тен
ко ви ма – да се вра те да би из вр ши ли до о бу ку, због че га је по сле обра ћа ња пот пу ков
ни ка ме ђу по стро је ним вој ни ци ма до шло до не го до ва ња, до ба ци ва ња и над ви ки ва ња. 
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Пот пу ков ник је до зво лио да је дан од вој ни ка из не се про блем ко ји има ју. Ка да су по
ме ну ти про бле ми, вој ни ци су То му Ми ти ћа Ца ке та ис ту ри ли на пред да би, на осно ву 
под сет ни ка ко ји је си ноћ са чи нио, на осно ву рас по ло же ња, ми шље ња и су ге сти ја вој
ни ка, укуп но 19 та ча ка, из нео да су фи зич ки и пси хич ки не спрем ни да во де рат, да 
ни су из не ти ја сни ци ље ви ра та, те да се због то га од мах вра те на зад ра ди до о бу ке. 
Зах те ве су по др жа ли сви вој ни ци, гла сно су ста ви ли до зна ња да же ле да се вра те на
зад, због че га је до шло до на кнад ног са стан ка са пу ков ни ком. Ка да је ко ман дант је ди
ни це, ка пе тан, об ја снио пу ков ни ку да ће пред у зе ти ме ре ра ди мо би ли са ња дру ге је
ди ни це ко ја ће до ћи на по ло жај уме сто ове, нео бу че не, пу ков ник је до зво лио да це ла 
је ди ни ца оде ку ћа ма. На при го вор вој ни ка да су ауто бу си ко ји су их до ве зли (ина че у 
мир но доп ско вре ме су раз во зи ли ста ре ши не од ста но ва до ка сар ни), у ме ђу вре ме ну 
упу ће ни из је ди ни це, на ре ђу је да се ови вра те; док те ле фо ном ша ље на ре ђе ња, док ка
пе тан сво јим гла сом ко ман ду је, док пот чи ње ни по ве ру је, вој ни ци још увек не го ду ју, 
ми сле ћи да ће их офи ци ри пре ва ри ти. Гун ђа ју ћи оста ју ис пред до ма и не же ле да се 
ра зи ђу. По сле из ве сног вре ме на по ја вљу ју се ма сли на стоси ви ауто бу си; тру бе ћи, упу
ћу ју се ка ло вач ком до му, про пра ће ни апла у зи ма и уз ви ци ма. Још док се ауто бу си 
ни су пра вил но пар ки ра ли на ста је гу жва за то што вој ни ци што пре же ле да се укр ца ју; 
настаје гу ра ње ран че ви ма, сва ђа, псов ке. По сле по чет ног не ре да, вој ни ци су чак и ефи
ка сни; већ су за у зе ли сво ја ме ста, ма да ни су још охра бре ни да ће ста ре ши не ис по што
ва ти сво је пред ло ге, ипак хва ле стра те ги ју То ме Ми ти ћа Ца ке та, не ки од њих и део 
за слу га же ле да пре у зму на се бе, ка пе тан им са оп шта ва да иду ку ћи на пет да на, на кон 
че га ће се по но во оку пи ти ра ди до о бу ке.

Од мах по сле по ла ска, на из ла ску из се ла, ауто бус у ко ме је То ма Ми тић Ца ке, зауста
вља вој на по ли ци ја. По сле кон сул та ци ја са шо фе ром, из го ва ра ју име То ме Ми ти ћа 
Ца ке та, за по ве да ју му да си ђе; још не ко ли ко ми ну та сто ји ауто бус док То ма Ми тић 
Ца ке си ла зи, у пу ној рат ној спре ми, слу ша ју ћи иза сво јих ле ђа гун ђа ње вој ни ка, ме ђу тим, 
за тва ра ју се вра та ауто бу са... и он од ла зи. То му Ми ти ћа Ца ке та сме шта ју у кам па њо
лу. Са оп шта ва ју му да је ухап шен. То ма Ми тић Ца ке ви ди да је са њим ухап шен још 
је дан вој ник. Ком па њо ла иде у ри кверц, окре ће се, а за тим се вра ћа на траг; уско ро су 
на тр гу у Да љу, у ко ман ди ме ста. О дво ји ци ухап ше них ста ра ју се три вој на по ли цај ца 
– ка пе тан и по руч ник – ко ји их уво де у јед ну за гу шљи ву про сто ри ју; до би ја ју су ву 
хра ну за ру чак. Рас про сти ру хра ну на клу пу. И док још ни су по че ли да обе ду ју, упа да 
пу ков ник ко ји је и на ре дио њи хо во хап ше ње; ако се до са да ни су осе ћа ли ухап ше ним, 
или ни су зна ли да су ухап ше ни, са да ка да пу ков ник на ре ђу је да ски ну опа са че, пер тле 
– по сту пак ко ји је То ми по знат – тре ба ло би да сма тра ју да су од са да па на да ље ухап
ше ни, и да се о њи ма ста ра па тро ла вој ног су да. Пу ков ник чак и не до зво ља ва да се за
вр ши за по че ти оброк, већ на зи ва ју ћи их из дај ни ци ма, при пад ни ци ма не при ја тељ ских 
сна га, на ре ђу је да им ста ве ли си це на ру ке. По чи ње да их гу ра; зах те ва од па тро ле да 
га и она сле ди. По пу ков ни ко вом на ре ђе њу угу ра ва ју их у џип ко ји убр зо кре ће на пу
шта ју ћи Даљ, пу шта ју ћи си ре ну и укљу чу ју ћи ро та ци о но све тло. Док про ла зе кроз 
вој ску, са си ре ном и упа ље ним све тлом, вој ни ци бе же са стра не дру ма, у ја рак, и ве
ро ват но псу ју. Пре ла зе Богојевски мост, џип кре ће ка Бачкој. Ка да се на пу ту ви ше не 



217

су сре ће вој ска, ис кљу чу ју ро та ци о на све тла; пу тем про ла зе ауто мо би ли, понеко вој но 
во зи ло и шо фе ри тру бе у знак по здра ва, јер сви при па да ју вој ци. Са да су вој ни ци у 
џи пу ко рект ни и на кло ње ни ухап ше ни ма. Псо ва ли су вла сто др шце, рат, усра ну вој ску. 
Све до ула ска у Београд вој ни џип се кре ће као и сва оста ла во зи ла, али при ли ком 
ула ска у глав ни град по но во па ле ро та ци о на све тла, и да би се из бе гла гу жва, од је ку је 
си ре на.39

Ли си це се уре зу ју на ру ке ухап ше них. То ма Ми тић Ца ке пре по зна је ули це Београда, 
града у ко ме је сту ди рао и жи вео. За тим пре ла зе Бранков мост, и на кра ју су у Не ма
њи ној улици пред вој ним згра да ма. Док ухап ше ни оста ју у џи пу, вој ни ци об и гра ва ју 
про сто ри је да би ис по ру чи ли оп ту же не. При ја вљи ва ње и тра же ње ре ше ња тра је при
лич но ду го. Ухап ше не тек у два де сет је дан сат од во де у вој ни суд, у при твор; са ми ца, 
ви со ки зи до ви, про сто ри ја без све тла, вла га, про зо ри се на ла зе ви со ко – три ме тра од 
по да, је дан кре вет у углу, чу ча вац, че сма из ко је по вре ме но ка пље во да, звук ка па ња 
од је ку је у из не над ној ти ши ни. Оп ту же ни су уве де ни сва ки у сво ју са ми цу. Тр ља ју ру ке 
на месту где су ста ја ле ли си це и раз гле да ју зи до ве. Је дан дан про во де у са ми ци, по за
твор ским пра ви ли ма, у без на ђу, не зна ју ћи шта ће се да ље де ша ва ти, а он да их у по ноћ 
из воде на са слу ша ње, сва ког по себ но.

По ноћ но са слу ша ње? 
То ма Ми тић је из не на ђен. Из ар хи ве са слу ша ња ко ја су вр ше на у Со вјет ском Са ве зу 

и ка сни је, по угле ду на њих, и у Ју го сла ви ји, по сле пе де сет го ди на, од лу чи ли су се баш 
за по ноћ но са слу ша ва ње. Али ка ко је То ма осумњичени, мо же са мо да бу де збу њен и 
да се чу ди; про бу ђен, од ве ден је у кан це ла ри ју ислед ни ка – бар га То ма та ко на зи ва. 
По што су до га ђа ји све жи, То ма Ми тић Ца ке опи су је де ша ва ња од тре нут ка мо би ли
за ци је, све до до ла ска на ра ти ште, свој го вор и зах те ве вој ни ка, бе ле шке ко је је во дио 
и на осно ву ко јих је упу тио зах те ве ко ман ди. Ис тра жни су ди ја је слу чај ока рак те ри сао 
као кри вич но де ло сла бље ња бор бе ног мо ра ла и бор бе не си ту а ци је из чла на 233, став 1 
КЗ СФРЈ. На кон ис пи ти ва ња при ве де них, разматра ју ћи да ли ће их пу сти ти на сло бо
ду или за др жа ти у при тво ру, су ди ја од лу чу је да се при твор при ве де них од ре ђу је на 
осно ву чла на 191, став 2, тач ка 2 и 3 ЗКП, јер чи ње ни ца да ће за про ве ру од бра не 
при ве де них би ти по треб но са слу ша ње ве ћег броја све до ка из њи хо ве је ди ни це, а ко ји 
има ју не по сред на са зна ња о ин кри ми на ци ја ма ко је се при ве де ни ма ста вља ју на те рет; 
ука зу је да по сто ји осно ва на бо ја зан да би оп ту же ни мо гли оме та ти ис тра гу ути ца јем 

39 Вра ћам се у Бе о град, вра ћам се у вре ме, по но во осни вам Бе о град, по но во отва рам там
ни цу; мо же ли се ова квим је зи ком ство ри ти Бе о град, или је по тре бан лир ски је зик, или је зик 
Кел та. Бе о град... град ко ји су ство ри ли Кел ти, град ка квим га је То ма за ми шљао, или град ко ји 
је ви део де спот Сте фан Ла за ре вић ка да је ула зио у ње га, ни је ни град по сле де спо то ве смр ти 
ка да су се од се че ним гла ва ма игра ли Ма ђа ри. Не же лим ов де да кре нем тра гом исто ри је, оне 
да ле ке исто ри је. У по след њој де це ни ји XX ве ка Бе о град је град про те ста. Про те сто ва ле су же не, 
де мон стри ра ло се. Он да су се по ја ви ле уни фор ме. Уни фор ми са ни љу ди су ше та ли кроз град. 
По пре ко су гле да ли де мон стран те, ту кли су се са њи ма. Сле де ћих го ди на и они су де мон стри
ра ли, али са да са шта ка ма. Је ди но ни су ски да ли уни фор ме. 

Ја ви дим је дан дру ги Бе о град. 
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на све до ке уко ли ко би их пу сти ли на сло бо ду. На ре ше ње ко је је до био оп ту же ни То ма 
Ми тић Ца ке, тре ба ло је да уло жи жал бу у ро ку од два де сет че ти ри са та. Оп ту же ни је 
вра ћен у са ми цу, да та му је прав на ли те ра ту ра – Кри вич ни за кон СФРЈ – да би са знао ко 
га го ни и за што. Ка да је по чео да пи ше жал бу ни је сти гао да је за вр ши у ро ку, та ко да 
је оп ту же ни мо рао да вра ти па пир, олов ку, и оде у кре вет. Де жур ном вој ни ку оп ту же
ни је ре као да ни је за вр шио жал бу. По сле из ве сног вре ме на де жур ни ста ре ши на, у 
пла вој уни фор ми, вра тио је оп ту же ном па пир, прав ну ли те ра ту ру, по ја чао све тло и 
до зво лио да за вр ши жал бу. Оп ту же ном је по на ша ње офи ци ра био пр ви сиг нал да у 
вој сци не ми сле сви офи ци ри исто. 

Два да на ка сни је оп ту же ни су са истом прат њом и истим џи пом и истим по ступ
ком пре ве зе ни у Ниш. За раз ли ку од при тво ра у Београду, у Ни шу су ку па ти ла би ла 
одво је на од со ба, та ко да су за тво ре ни ци два пу та днев но – ују тру у уве че – из во ђе ни 
из со бе на ју тар њу и ве чер њу то а ле ту. У со би се на ла зио кре вет, ра ди ја тор. Со ба је 
би ла без про зо ра, са по ква ре ном све тиљ ком ко ја је не пре ста но треп та ла. Оп ту же ни 
је мо рао да се при др жа ва за твор ског ре да. Уста ја ње у пет, на ме шта ње кре ве та, ју тар њи 
одлазак у то а лет – при ли ком чега су ру ке др жа не на ле ђи ма. Оп ту же ни не сме да се да 
на кре вет све до ве че ри. То ком да на ше тао је, се део за сто лом. Мо гао је да чи та. Обро
ке су до но си ли у за твор ску ће ли ју. Из ме ђу обро ка по чи ња ла је гроб на ти ши на. Та 
не из ве сност, ка да се чу је окре та ње кљу ча у чак де се тој ће ли ји од ње го ве, или ка да 
ко ра ци стра жа ра од је ку ју у пра зном ход ни ку, иза зи ва ла је бес у ње му. Јед ном не дељ но 
до би јао је олов ку и па пир ка да је мо гао да пи ше пи сма ко ја би на глас про чи тао, и слао 
по ро ди ци. Пр вих ме сец да на још увек ни је мо гао да се бри је ни ти ши ша. При ли ком 
бо рав ка у Београду по ро ди ца ни је ни шта зна ла о ухап ше ном. Ја, ње го ва же на, до би ла 
сам три ве сти. Нај пре да је за ро бљен, за тим да је стре љан, и тек на кра ју да је ухап шен. 
По след њој ве сти сам ве ро ва ла јер сам до би ла пр во пи смо од ухап ше ног. Ме ђу тим, 
ни сам мо гла од мах да га по се тим, по што смо жи ве ли не вен ча но. Нај пре сам мо ра ла 
да уз по моћ све до ка до би јем уве ре ње да жи вим за јед но са То мом Ми ти ћем, да има мо 
јед но де те, да би ме за тим на чел ник убе ђи вао да од у ста нем од по се те – мој муж је чо
век ко га би се тре ба ло кло ни ти, а не по се ћи ва ти га – али ка ко сам би ла упор на, ипак 
сам при ба ви ла до ку мен та да жи ви мо за јед но и да на осно ву то га мо гу по се ћи ва ти 
оп ту же ног. Че сто су при ли ком по се те са мо отва ра ли ме тал на вра та, нас дво је бисмо се 
др жа ли за ру ке, или са мо за пр сте, раз ме ни ли бисмо не ко ли ко ре чи, а за тим је по се та 
би ла за вр ше на. По сле мог од ла ска То ми Ми ти ћу Ца ке ту је би ло вр ло те шко јер му се 
чи ни ло да је на ша љу бав у успо ну, да су то нај ва жни ји да ни ко је не мо же мо да про ве
де мо за јед но. За пу штен, у вој ној уни фор ми, по чео је да са ња ми рис сво је не вен ча не 
же не. Ка да је чуо вест да ће до ћи сту ден ти прав ног фа кул те та, ме ђу ко ји ма пре о вла ђу ју 
де вој ке, ко је ће се ба ви ти њи хо вим слу ча је ви ма, че сто му се при ви ђа ло да чу је гла со
ве де во ја ка, али ти зву ци би ли су са мо об ма на. По чео је да сум ња у се бе, да се пла ши 
да не ха лу ци ни ра. Ра ни је ка да је био хап шен, би ла му је по зна та свр ха ка жња ва ња. 
Батине ко је је до би јао има ле су свр ху до ка зи ва ња, а но во хап ше ње је би ло са мо не из
ве сност ко ја је тра ја ла се дам де сет и два да на, као у на род ној пе сми. Ско ро да је оп ту
же ни тре ба ло да бу де при мер оста лим ухап ше ни ма, а и це ло куп ној рас па са ној вој сци 
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и др жа ви, за то је оп ту жен за под ри ва ње вој не мо ћи зе мље члан 121 Ка зне ног за ко на СФРЈ, 
на осно ву ко га се оста је у при тво ру до су ђе ња, а за та кво де ло нај  ма ња ка зна је би ла 
три го ди не. 

По сле се дам де сет и два да на, у вој нич кој уни фор ми, од ве ден је у суд. По сто ја ле су 
спе ци јал не про сто ри је за оп ту же не, ода кле су их из во ди ли у ве ли ку са лу Вој ног су да, 
пред ве ћем пе то ри це. Са ла је би ла пу на пу бли ке. Су ђе ње је по че ло на зим ског Све тог 
Ни ко лу, 19. де цем бра, и тра ја ло је три да на. Оп ту же ног су из при тво ра до во ди ли у 
се дам ују тру и он је оста јао у су ду до ве че ри. При ли ком су ђе ња ни су са слу ша ва ни 
све до ци од бра не, а све до ци оп ту жбе су нај че шће би ла вој на ли ца, и сви су по на вља ли 
пу ков ни ко ву при чу. Оп ту же ни је за кљу чио да мно ги ни су ни би ли у Да љу; сви до јед
ног су ла га ли. То ми Ми ти ћу Ца ке ту је све до че ње би ло не ве ро ват но; тек је на су ђе њу 
схва тио за што је пре зи рао та кав си стем и та кву др жа ву.40

40 Је зи ку мој књи жев ни, по ста ћеш суд ска ар хи ва.
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У по не де љак сам се вра ти ла из Лон до на. У уто рак је То ма Ми тић Ца ке срео свог 
дру га ра, Ми ла на Ти мо ти је ви ћа; разменили су оне веч не те ме о старим данима, сме
ју ћи се на из го во ре не ре чи. Про шле го ди не су има ле сво је ча ри. На во ди ли су име на 
љу ди, ме ста где су увек мо гли не ког да про на ђу, ка фа не где су се оку пља ли и осе ћа ли 
угод но. То ма је сум њао да је Ми лан крив за пи шчев не ста нак али је по ку ша вао да не 
по ка же пре зир и сум њу пре ма ње му. Ми лан Ти мо ти је вић је ода вао ути сак си гур ног 
чо ве ка: еко ном ска си гур ност на во ди чо ве ка да мо же да се фо ли ра или глуми сно ба, ни
по да шта ва ју ћи свој рад и жи вот. То ми Ми ти ћу Ца ке ту је за сме та ло по на ша ње ње го
вог не ка да шњег дру га ра. Ре као му је да по шту је са мо оне фо ли ран те чи ји је улог жи вот, 
а дру гар ни је ви ше та кав. Иза дру га ре вих ре чи, иза дру га ре вих по сту па ка, сто ји не 
са мо жи вот већ не што што се зо ве ре пу та ци ја, или ка ри је ра, ве за на са за ра дом, а мо жда 
иза ње га сто ји и пар ти ја. И да Ми лан Ти мо ти је вић ни је по твр дио То ми не ре чи и на сме
јао се, ве ро ват но би се спо реч ка ли. Али Ми лан Ти мо ти је вић је пи тао за ону де вој ку. 
То јест за ме не. Да ли сам би ла по треб на То ми? Вра ти ла се, во ле ла га на је дан по се бан 
на чин, мах нит – до уби ја ња јед но дру гог.

У сре ду сам и ја сре ла Ми ла на Ти мо ти је ви ћа. Ре као ми да је до шло вре ме, без об зи
ра што се ду го ни смо ви ђа ли, да се до го ди већ оно си ло ва ње, али ме ни је би ла муч ни на 
од ње го вих ре чи. Ни сам хте ла да му ка жем ни јед ну реч осим оног стег ну тог по здра ва, 
па сам се уда ља ва ла док је он ви као за мном. Ви де ла сам ка ко из џе па ва ди ке су. По сле 
то га ула зи у гу жву. Ни сам успе ва ла да га пре по знам. Учи ни ло ми се да се пе ње на оп
штин ско сте пе ни ште и ода тле по сма тра. Пои гра вао се: зауста вљао је де вој ке, гле дао 
је сва кој же ни и де вој ци у очи. Оне су га пре по зна ле и оба ра ле гла ве. 

Не сум њи во да је То ма Ми тић Ца ке при па дао љу ди ма ка кве до та да ни сам по зна
ва ла. Гле да ла сам га, оста релог, са бо ра ма. Во ле ла бих да је на уч ник. Пот пу но је иден
ти чан са ли ком ка квог сам за ми шља ла: складном гра ђом те ла, са сва ком цр том ли ца, 
пра вил но шћу и не при влач но шћу. Мој из ма шта ни лик при па да да ле ком вре ме ну мог 
од ра ста ња. Очи глед но је раз ли ка са мо у до бу ста ро сти. Ме ђу тим, То ма ме опет сра
мо ти, јав но, пред мо јим дру га ри ца ма, сво јим не при мер ним за во ђе њем дру гих. Опет 
се сти дим у ње го во име. Ко ли ко ли сам тек не по треб но про ли ла су за! 

Мој не вен ча ни муж То ма Ми тић Ца ке имао је рас пра ве са својим не ка да шњим 
дру га ром Ми ла ном Ти мо ти је ви ћем, ко ји је у хо те лу пра вио не ред, а ме ни је ре као да 
ће ме си ло ва ти, и да до бро зна шта то зна чи. То ми је пре тио, и уда рио га. Због пре кр ша
ја је при ве ден у СУП, да би по сле да ва ња из ја ве по но во на пао То му – ово га пу та са мог 
– и по те зао пи штољ, упе рио га пре ма То ми, пре тио му и псо вао: хтео је да пу ца, али га 
је у то ме спре чи ла се стра, ко ја је би ла са њим. Због но вог пре кр ша ја по но во је при ве ден 
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у СУП. Али пи штољ ни је про на ђен код ње га. По кре нут је кри вич ни по сту пак. Ми лан 
Ти мо ти је вић је од го ва рао и осу ђен је на ка зну за тво ра у тра ја њу од два ме се ца. Упо зо
ра ван је од стра не ко ман ди ра ста ни це ми ли ци је да не уз не ми ра ва гра ђа не, са мим тим 
и све до ке ко ји су све до чи ли у кри вич ном пред ме ту про тив ње га? Али Ми лан Ти мо
ти је вић је и ка сни је на ста вио да пре ти. Ка да сам се на те ле фон ја вља ла, Ми лан ми је 
пре тио, и не са мо ме ни већ и де те ту. По сле су ко ба са То мом Ми ти ћем, Ми лан је осе ћао 
пси хич ке те го бе и страх и то на ро чи то ка да су се сре та ли, али се ни је обра ћао ле ка ру, 
ма да је био у стал ном стра ху због су ко ба са сво јим не ка да шњим дру га ром. 

На зна че ног да на оп ту же ни То ма Ми тић је био у оде лу, за по ја сом је но сио пи штољ, 
са окви ри ма од осам ме та ка. По шао је на тре нинг ма лог фуд ба ла у спорт ској са ли. Од 
ку ће је кре нуо так си јем, и по сле из ла ска из так си ја око 16,45 часова ушао је у ка фић. 
Пре то га је осе ћао са мо ћу и страх од гра да ко ји је био пуст – по по днев ни мир гра да 
увек га је под се ћао на рат ну пу стош: си ро ма штво, зу ја ње ави о на и звук ра ке та, раз би
је на ста кла на свим про зо ри ма и из ло зи ма, по ру ше не ку ће, као у по по дне ви ма док је 
тра јао рат, оче ки вао је још на лет ави о на, ка сет не бом бе и екс пло зи је ра ке та. За то би, 
пре не го што би са че као вре ме за тре нинг, ула зио у би ло ко ји ка фић, јер они су у то 
вре ме би ли нај жи вљи; оно ма ло омла ди не што би бо ра ви ло ван ку ћа се де ло би у ка фи
ћи ма. То ма Ми тић Ца ке ни је знао да ли га је ула зак у ка фић спа са вао од те пре те ће 
ти ши не у ко јој је иш че ки вао гро мо гла сне зву ко ве. За раз ли ку од ра та ка да је же лео да 
бу де у по љу – јер је ра ке та по го ди ла део на се ља и стра да ли су љу ди са ко ји ма је од ра
стао – са да је увек же лео да бу де за кло њен, да ти ши ну за ме не гла со ви, ва здух, дим од 
ци га ре та. Али ово га пу та су му ни ски сто ло ви и сто ли це са на сло ном ли чи ли на ро
во ве ка кве је ви део у ра ту, а на сло ни на гру до бра не, да ни је оти шао до прет по след њег 
сто ла и тра жио ме сто да сед не, био је спре ман да од мах иза ђе на осун ча ну ули цу и 
из бег не ис ку ше ње да та ква ме ста ви ди као део фрон та. Чак су му се и по кре ти љу ди 
чи ни ли као при пре ма за оба вља ње рат них ига ра: пу ца ње, ју ри ша ње, ба ца ње бом би, 
ста вља ње гра на та у цев ха у би це, или уба ци ва ње ми на у цев ми но ба ца ча. Чи ни ло му 
се да љу ди ма ру ко во ди не ви дљи ва кон стант на си ла. Иако је оче ки вао да ће не ко по ме
ну ти рат, љу ди су би ли рав но ду шни, ако не и еуфо рич ни што се рат ко нач но за вр шио.

То мин не ка да шњи дру гар Ми лан Ти мо ти је вић се део је за зад њим сто лом, ле ђи ма 
окре нут зи ду. За истим сто лом се де ли су још не ки љу ди. Ка да је до шао до дру га ре вог 
сто ла, То ма Ми тић Ца ке је ста јао на ра сто ја њу од ме тар и по на спрам не ка да шњег дру
га ра. Из ме ђу њих ни је би ло ни ко га, та ко ђе иза не ка да шњег ње го вог дру га ра био је зид. 
Ка да је при шао по след њем сто лу, То ма Ми тић Ца ке је чуо ка да је ње гов не ка да шњи 
дру гар Ми лан Ти мо ти је вић ре као: 

„Шта је, ме не тра жиш?“ 
То ма Ми тић Ца ке је од мах пре по знао глас и ви део да ње гов не ка да шњи дру гар 

се ди са дру штвом, та ко да му је ре као: 
„Шта је, за што ме са да опет про во ци раш? Да се још јед ном до го во ри мо и сре ди мо 

на ше од но се.“ 
Ње гов не ка да шњи дру гар је ре као: 
„Шта има мо да ре ша ва мо – са да ћу ја све да сре дим.“ 
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Док је из го ва рао те ре чи, Ми лан Ти мо ти је вић је од гур нуо де вој ку ко ја је се де ла по
ред ње га. Хтео је да иза ђе јер је био иза сто ла ле ђи ма окре нут зи ду. То ма Ми тић Ца ке 
је та да осе тио да га је не ко шут нуо у це ва ни цу и по ми слио да је то учи нио Ми лан Ти
мо ти је вић. По ву као се уна зад. Учи ни ло му се да је Ми лан Ти мо ти је вић за ву као ру ку 
ис под вин дјак не, гур нуо је и сто пре ма То ми, при бли жио му се на уда ље ност од јед ног 
ме тра. То ми Ми ти ћу Ца ке ту се та да ство ри ла сли ка ка да је ње гов не ка да шњи дру гар 
Ми лан Ти мо ти је вић по те гао пи штољ. То ма Ми тић Ца ке је сво јом де сном ру ком узео 
свој пи штољ, мар ке „Цр ве на за ста ва“, ка ли бра 7,62 mm. Ис па лио је пет хи та ца у прав цу 
Мила на Ти мо ти је ви ћа. По го дио га јед ним хи цем у пре де лу де сне боч не стра не вра та 
и са че ти ри хи ца у пре де лу груд ног ко ша; зна чи по го ђен је са нај ма ње пет про јек ти ла. 
Све ра не на не те су са да љи не нај ма ње два ме тра. 

То ма Ми тић Ца ке ни је ви део да је по го дио Ми ла на Ти мо ти је ви ћа. Ка да је пао ње гов 
не ка да шњи дру гар, окре нуо се и иза шао из про сто ри је. По сле уби ства так си во зи лом 
је, пре не го што је оти шао ку ћи, стао ис пред СУПа и оба ве стио де жур ног ми ли ци о
не ра да је он у сво јој ку ћи ако га бу ду тра жи ли. 

На осно ву за пи сни ка о ве шта че њу ба ли сти ча ра – пре гле да ча у ра и на ђе них про јек
ти ла – утвр ђе но је да је пи штољ, из ког је пу цао То ма Ми тић Ца ке, до ма ће про из вод
ње n57 ка ли бра 7,62 mm, пот пу но ис пра ван и нор мал но функ ци о ни ше при ли ком 
ис па љи ва ња. Пи штољ је у до бром ста њу, спа да у вр хун ска до стиг ну ћа у сво јој кла си. 
Има ве ли ку про бој ност. У оквир пи што ља мо же да ста не осам ме та ка. Спор ни про јек
ти ли, ко ји су на чи ни ли оште ће ња на зи ду па ра ва на од иве ри це и др ве ној лам пе ри ји 
на сло на клу пе, мо ра ли су пре то га да има ју кон такт са не ком пре пре ком – те лом са да 
по кој ни ка. Пи штољ при ли ком ис па љи ва ња из ба цу је ис па ље не ча у ре уде сно и на зад, 
и ча у ре па да ју на уда ље ност око пет ме та ра од стај не тач ке ли ца ко је пу ца. На осно ву 
тра го ва кон ста то ва них на ли цу ме ста, оште ће ња на па ра ва ну од иве ри це и лам пе ри
ји, ме ста где су на ђе не ча у ре ко је су ис па ље не, То ма Ми тић Ца ке мо рао је би ти у че ло 
пе тог сто ла и ли цем окре нут пре ма су прот ној стра ни сто ла. Мо гао је да се кре ће ко рак 
на предна зад, или ле воде сно у ди на ми ци од и гра ва ња до га ђа ја, ме ња ју ћи по ло жај осе 
ка на ла це ви пи што ља при ли ком пу ца ња она ко ка ко је ме ња ла свој по ло жај ње го ва 
жр тва. Том при ли ком мо ра до ћи до укла па ња осе ка на ла це ви спор ног пи што ља са 
осом ка на ла про стре л не и устре л не ране на те лу. У кри тич ном тре нут ку ни је дан хи тац 
ко ји је ис па љен у прав цу Ми ла на Ти мо ти је ви ћа ни је ис па љен са ра сто ја ња ма њег од 
јед ног ме тра. То ма Ми тић Ца ке ни је угро зио жи вот ли ца ко ја су се де ла за истим сто
лом. У кон крет ном слу ча ју не ра ди се о гру пи љу ди, или го ми ли љу ди у ко ју је пу цао 
То ма Ми тић Ца ке, јер је он при шао сто лу где су се де ли Ми лан Ти мо ти је вић са све до
ци ма и пу цао из пи што ља ко ји је имао пра во ли ниј ску пу та њу, из не по сред не бли зи не. 
На ова ко крат ком од сто ја њу не мо гу ће је да до ђе до скре та ња мет ка те суд на ла зи да 
ни су би ли до ве де ни у опа сност жи во ти оста лих го сти ју ка фи ћа.

На осно ву на ла за и ми шље ња Ко ми си је ле ка ра ве шта ка, и ис ка за ве шта ка, ле ка ра 
спе ци ја ли сте не у роп си хи ја три је и суд ске пси хи ја три је утврђе но је да је То ма Ми тић 
Ца ке био на по сма тра њу код бол ни це МУПа у Београду ра ди утвр ђи ва ња ње го ве 
ура чун љи во сти. На кон по сма тра ња утврђено је да То ма Ми тић Ца ке ни је ду шев но 
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бо ле сна осо ба, не по се ду је свој ства за јед ну емо ци о нал но не зре лу лич ност, ла бил ну и 
его цен трич ну са по ја ча ним осе ћа њи ма не до вољ но сти, не си гур но сти и уну тра шње 
на пе то сти. Ина че, ве штак је на глав ном пре тре су об ја снио да се То ма Ми тић Ца ке 
на ла зи у ста њу стра ха. Сто га је ко ми си ја на шла да се То ма Ми тић Ца ке у вре ме из вр
ше ња кри вич них де ла, у по сто је ћим окол но сти ма, на ла зио у ста њу емо ци о нал ног 
уз бу ђе ња ко је је ума њи ва ло ње го ву спо соб ност да упра вља сво јим по ступ ци ма, па је 
и ње го ва ура чун љи вост у то вре ме би ла ума ње на али не бит но. То ма Ми тић Ца ке не 
бо лу је ни од ка квог при вре ме ног или трај ног ду шев ног обо ље ња, ду шев ног по ре ме ћаја, 
ни ти је у ста њу ду шев не за о ста ло сти. Пре ма то ме, То ма Ми тић Ца ке је ура чун љи ва 
осо ба, те је због то га од го во ран за кри вич но де ло. То ма Ми тић Ца ке је уби ство из вр
шио са предуми шља јем јер је из пи што ља пу цао са пет хи та ца у груд ни кош и пре део 
вра та чи ме је жр тви на нео по вре де ко је су без у слов но иза зва ле смрт. Суд ни је при хва тио 
од бра ну То ме Ми ти ћа Ца ке та да је Ми лан Ти мо ти је вић по ку шао да из ва ди пи штољ, 
јер је на осно ву ис ка за све до ка уста но вље но да се он осло нио ру ка ма на сто, да је био 
у по лу сто је ћем поло жа ју; пре ма то ме ни је ста вљао сво ју ру ку ис под јак не, јер се ру ка
ма осло нио о сто, ни ти је имао пи штољ код се бе.

И је зик по ста је суд ска ар хи ва; То ма би ре као да нам је та ква бу дућ ност. 
То ма је од лу чио да у за тво ру по ста не пи сац. Хтео је да на ста ви јед ну пи шче ву књи гу. 

За по чео је са „Ја и ти смо то ли ко исти да сам пу цао на се бе“, а за тим је на ста вио за твор
ским ко дек сом. 

Згра да КПЗ-а у Ни шу на пра вље на је из ме ђу 1903. и 1911. Ар хи тек тон ски од го ва ра 
ка сар ни. У об ли ку је великог штампаног сло ва „Т“ и има по друм и три спра та. Сва ки 
крак је је дан па ви љон, ло гич но да има три па ви љо на. Сва ки па ви љон има свој улаз. 
Осу ђе ни ци из јед ног па ви љо на ни ка да не до ла зе у до дир са осу ђе ни ци ма дру гог па
ви љо на. Сва ки па ви љон има три спра та. Та ко и но се име на А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3 и Ц1, 
Ц2, Ц3. Сва ко кри ло је од глав ног ход ни ка уну тар јед ног па ви љо на одво је но те шком 
ре шет ком. Осу ђе ни ци из јед ног па ви љо на не ма ју кон такт са осу ђе ни ци ма дру гих 
спра то ва, осим по гле дом, пре ко ре ше та ка. До ви ки ва ња су ис кљу че на. Па ви љон А 
ре но ви ран је по чет ком два де сет пр вог ве ка. Б па ви љон је пу штен 2007. А Ц па ви љон 
је исти као и 1912. го ди не. 

Са мо је па ви љон А рад ни па ви љон. За тво ре ни ци из па ви љо на А1 ра де у ку хи њи 
и бол ни ци, одељење А2 је бој лер ско и дрв но, и за тво ре ни ци из А3 одељења су задужени 
за гра ђе ви ну и ка на ли за ци ју. Кроз дво ри ште А па ви љо на се од ла зи у фа бри ку. У дру
гим па ви љо ни ма ро би ја ши су не пре ста но у со ба ма осим кад имају два са та шет ње.

Сва ки па ви љон има сво је дво ри ште. У дво ри шту Б па ви љо на је за твор ска цр ква 
из гра ђе на над по дру мом где су де се те де це ни је два де се тог ве ка из вр ша ва не смрт не 
ка зне. Сва ки ро би јаш мо же на свој зах тев да по се ћу је цр кву. 

У дво ри шту Б па ви љо на се на ла зе оде ље ња Б4 и та ко зва но оде ље ње без бри ге. Б4 је 
је дан од два ста рач ка оде ље ња где су бо ље др же ћи ста ри ро би ја ши. По сто ји и оде ље ње 
Б4 за пот пу но из не мо гле ста ри је ро би ја ше.
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У оде ље ње „без бри ге“ од ла зе нар ко ма ни ко ји са ми из ра зе же љу да оду на ле че ње 
у то оде ље ње. То је и нај бо љи део за тво ра. 

По сто ји још је дан па ви љон на зван Бела ку ћа, из гра ђен 1936. Ар хи тек тон ски он је 
иден ти чан аме рич ком за тво ру. На пра вљен је кру жно, те су со бе поређане укруг, а на 
сре ди ни згра де је отвор за шти ћен мре жом. То је оде ље ње по себ ног над зо ра. У ње му 
се на ла зе ро би ја ши ко ји се на кнад но ка жња ва ју и он да се из дру гих па ви љо на пре ба
цу ју у Белу ку ћу. Ро би ја ши Беле ку ће сло бод ни су са мо по ла са та днев но. По цео дан 
су у со ба ма за кљу ча ни по че тво ри ца. Кла си чан ће лиј ски си стем. 

У по дру му Беле ку ће су са ми це. Је дан ро би јаш мо же да бу де осу ђен на са ми цу нај
ви ше три де сет да на, шест пу та го ди шње. 

По сто ји по себ но при јем но оде ље ње. У ње га до ла зе но ви ро би ја ши. Ту се оба вља ју 
раз го во ри са пси хо ло гом ко ји рас по ре ђу је ро би ја ше по па ви љо ни ма.

Ку хи ња се на ла зи у кру гу А па ви љо на. И сви за тво ре ни ци по рас по ре ду хра не се 
у тр пе за ри ји, осим ста рач ког и ОПН и бол ни це. 

Не ма фи зич ког до ди ра. Осу ђе ни ци не сме ју да до ди ру ју јед ни дру ге. Сви осу ђе ни 
су „ма чо“ мушкарци. До ди ри ва ње је ис кљу че но. 

Пу ше ње: сви за тво ре ни ци су пу ша чи. По сто је две вр сте ци га ре та: др ве не и пар
фем ске. Др ве не ци га ре те су све ис под „Марл бо ра“. А пар фем ске су „Марл бо ро“, „Вин
стон“, „Да ви дов“. Др ве не су „Бест“, „Кла сик“, „Бонд“. „Мо ра ва“ ме ко па ко ва ње и „Фаст“ 
ме ко па ко ва ње се не ра чу на ју у ци га ре те. „Ла ки“ се из у зи ма, он је ци га ре та на гра ни ци. 
Од нос је увек је дан пре ма два. Це не ци га ре та ко је су на по љу не ва же у за тво ру. Ци га
ре те за ме њу ју но вац. „Бонд“ мо жеш да ку пиш за три на ре ска ко ји се кра де у за твор ској 
ку хи њи. Па кла др ве них ци га ре та су три жи ва ја је та. И би ло ка ква ро ба, по себ но нар ко
ти ци, ку пу ју се ци га ре та ма. „Бенсендин“ де сет ка кошта две др ве не па кле ци га ре та.

„Ар тан“ три. 
А „Фаст“ и ме ка „Мо ра ва“ ни су но вац. Њи ме не мо жеш ни шта да ку пиш. Оне се 

са мо мо гу по тро ши ти. И за што се он да у за тво ру на ла зе „Фаст“ и ме ка „Мо ра ва“? Ка
да за тво ре ни ци не ма ју ви ше ци га ре та ко је пу ше, по себ но но во до шли, он да им ста ри 
за тво ре ни ци да ју „Фаст“ и ме ку „Мо ра ву“, с тим да ка сни је до би ја ју ци га ре те ко је пу ше 
мла ди за тво ре ни ци. По сто ји и си стем за твор ске ма ни пу ла ци је. Ка да се до би ја пла та, 
та да у за твор ској кан ти ни не ста ју све ци га ре те осим „Марл бо ра“ и „Вин сто на“ и осу
ђе ни ци су при ну ђе ни да ку пу ју ску пе ци га ре те и ти ме сво ја при ма ња од мах по тро ше. 
Да ци ни зам бу де ве ћи та ква ма ни пу ла ци ја се по на вља из ме се ца у ме сец. На крил ним 
са стан ци ма, ко ји се одр жа ва ју два пут ме сеч но, оба ве зно се ро би ја ши жа ле свом про
фе со ру и над зор ни ку ко ји при мед бе уно се у за пи сник са обе ћа њем да ће то би ти ис
пра вље но.

Про фе сор је у за тво ру вас пи тач, али зат во ре ни ци у ко му ни ка ци ји с њим оба ве зни 
су да га на зи ва ју про фе со ром. Код про фе со ра мо жеш да одеш ка да за же лиш, и то на 
лич ни зах тев. Ина че ако не же лиш да га по се ћу јеш, про фе сор те по зи ва на раз го вор 
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на два де се так да на. Сва ки про фе сор има сво је кри ло ко је броји из ме ђу 90 и 100 осу
ђе ни ка. Што че шће од ла зиш код про фе со ра на свој зах тев сти чеш при ви ле ги је.

Ко је при ви ле ги је оче ку ју за тво ре ни ци? 
Про фе сор да је пре по ру ку за по сло ве ко је оба вља за тво ре ник. Мо же да оду зме по

сао, да про ме ни па ви љон. Да је пре по ру ку за услов ни от пуст, ме ња гру пу. 

По ред про фе со ра ва жан је и над зор ник па ви љо на. Он је шеф чу ва ри ма. По њи
хо вим на дим ци ма мо жеш да за кљу чиш ка кви су. Мог над зор ни ка зо ве мо Ханс. Ти 
са ма ви ди ка кав је. 

По сто ји и за по вед ник стра же. Он је пра ви про фе си о на лац. Је ди ни чо век ко ји зна 
за твор. Њега се бо је и чу ва ри и за тво ре ни ци. При су ство вао сам ка да за по вед ник стра
же по ку ша ва да спа се ро би ја ша ко ји се сам за па лио. По чео сам да припремам до ру чак 
у бол ни ци и ви део сам за по вед ни ка стра же ка да је био са свим бео од пра ха из ва тро
га сног апа ра та; по ку ша вао је да раз би је ар ми ра но ста кло про зо ра са ми це, у ко јој је 
го рео ро би јаш. На жа лост, ни је ус пео да га спа се.

Бол ни ца је по себ но из дво је на. Има свој круг. Има два спра та. На пр вом спра ту су 
ор ди на ци је а на дру гом ла бо ра то ри ја, апо те ка и, у ре шет ком одво је ном де лу ход ни ка, 
пет со ба за бо ле сне ро би ја ше. 

Бо ле сти. Со ба је дан – пси хи ја триј ски слу ча је ви и не по крет ни. Со ба је дан и по, у 
ко јој је не ка да жи вео нај по зна ти ји за тво ре ник Вуч ко Ма ној ло вић, слу жи као про ла зна 
со ба за бо ле сне од ту бер ку ло зе. Има са мо је дан кре вет. 

Со ба два – ту су штан гли ра ни и из бо де ни. 
У со би три су ма фи ја ши; то су ро би ја ши ко ји ма је ма ло оста ло до ис те ка ка зне а 

ко је због цин ка ре ња не сме ју да др же ни у јед ном кри лу па ви љо на, јер ће би ти уби је
ни. Из те со бе од ла зе ку ћи.

Со ба че ти ри је нај леп ша у за твор ској бол ни ци и је ди на са ла ми на том. У њу се сме
шта ју шу га ви. Њи ма је за бра њен из ла зак. Је ду у сво јој со би. Оде ве ни су у ба деман
ти ле јер им гар де ро ба од ла зи на па ре ње. 

У бол ни ци по сто ји и ТВ са ла, и са ла за ру ча ва ње. 
Нај че шће бо ле сти су: ту бер ку ло за и хе па ти тис Ц. 
У за тво ру се спро во ди про грам зва ни Пе газ. Фи нан си ра га нор ве шка вла да. За тво

ре ни ци се до бро вољ но при ја вљу ју за тај про грам. Свима ко ји су под про гра мом Пе газ 
је зик је ин ди гоплав. Про грам ле чи хе па ти тис Ц.

Ле ко ви ко ји се ко ри сте у за тво ру дав но се ниг де не ко ри сте. Хал дол и ар тан! 
А и Б па ви љо ни су хо те ли. У сва кој со би се на ла зи ТВ, а ДВД мо гу да ку пе са ми осу

ђе ни ци. Ц па ви љон је Те хе ран, та ко пи ше на пр вим вра ти ма. Пр во и дру го кри ло су 
Ср би, тре ће кри ло су му сли ма ни и Шип та ри. Чим уђеш у па ви љон Ц, не под но шљи во 
смр ди. WCи су по ло мље ни. У ход ни ку се ку ва чај. У ње му се на ла зе ро би ја ши ко ји су 
ка жње ни због кра ђа у ку хи њи, ту ча, и пре ба че ни су из па ви љо на А у Ц. Из А се ла ко 
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пре ла зи у Ц али из Ц у А се пре ла зи го ди на ма док над ле жни не при хва те да се ро би јаш 
по пра вио. 

Сва ко кри ло у А и Б па ви љо ну има по де сет со ба. Сва ка со ба има WC и купа ти ло. 
У сва кој со би је по де сет за тво ре ни ка. 

На кра ју ход ни ка је ТВ са чај ном ку хи њом и два WCа. 

У за тво ру вла да бе да. Ве ћи на ро би ја ша од ку ће не до би ја ни ти па ре, ни ти па ке те. 
До ви ја ју се са ми. До зво ље но је да ро би јаш то ком ме се ца мо же при ми ти но вац у из но су 
ре пу блич ког про се ка. Сав ви шак иде у де по зит. Они ко ји не до би ја ју но вац а не ма ју 
по сао у за тво ру, они „ин ди јан че“. 

По де ла за тво ре ни ка: они ко ји не ма ју ни ка кве при хо де на зи ва ју се ин ди јан ци ма. 
Ови дру ги ко ји при ма ју спо ља кин ту су га зде. Сва ки осу ђе ник у то ку ме се ца и по ред 
рад ног ан га жо ва ња – било у бол ни ци или у ку хи њи – три да на обавља посао ре дара 
у со би. За две па кле др ве них ци га ре та ин ди ја нац три да на пе ре со бу. Ко фу од два де сет 
ли та ра ве ша пе ре за две па кле; ус пут ку ва ка фу, до но си ци га ре те, слу жи. Мој ин ди
јанац ро би ја за уби ство у По жа рев цу. Осу ђен је два на ест го ди на. Ра ди у бол ни ци са 
мном као чи стач. Ја у бол ни ци ра дим сва ко днев но као тр пе за рац. Но сим бо ле сни ци
ма до ру чак, ру чак и ве че ру. Го спод ски по сао. Да ни сам у за тво ру ско ро да бих ужи вао. 
Сва ко днев но мо гу се би да на ба вим не ко ли ко ја ја, на ре за ка, ко је мо гу да про дам. Ме ди
цин ско осо бље је је ди но нор мал но у за тво ру. До ду ше, по пра ви лу слу жбе све ро би ја ше 
до ди ру ју ис кљу чи во хи рур шким ру ка ви ца ма. Чак ни ства ри ро би ја ша код пре тре са 
не до ди ру ју без ру ка ви ца. Чу ва ри у бол ни ци се раз ли ку ју од чу ва ра у па ви љо ни ма. 
Дру же ћи се са ле ка ри ма сте кли су дру га чи је ма ни ре. На род на по сло ви ца с ким си та кав 
си ов де је очи глед но на де лу. 

Ка да од ла зим на по сао из кру га А у бол нич ки круг мо рам да сто јим ис пред ка пи је 
бол нич ког кру га. Стра жа ра не смем да по зо вем већ сто јим и че кам да ме он при ме ти. 
По мо ћу си сте ма огле да ла стра жар ме ви ди и ње го ва је во ља ка да ће до ћи и от кљу чати 
ка пи ју. Јед ном ни је хтео да из ла зи на ки шу и пу стио ме је да са свим по ки снем. За по
вед ник стра же је ви део ка ко се по на ша ње гов чу вар и по чео је да ур ла на ње га, зато 
што ме не пушта у круг бол ни це. Та да је стра жар до тр чао и по чео да се пра ви не вешт, 
говорећи да га ни сам по звао иако зна да ни ко од ро би ја ша не сме да га по зо ве.

Га зде има ју мо бил ни те ле фон, не хра не се у за тво ру већ ку пу ју у за твор ској кан ти
ни; уве че у ре шо ку хи њи ТВ са ле пр же за се бе. Те ле фон у за тво ру ко шта 150 евра. Пла
ћа ње је јед но став но. На зо веш уку ћане и ка жеш на ко ју адре су да се по ша љу па ре. На
вод но вра ћаш дуг. Ка да до би јеш те ле фон си гур но га ко ри стиш ме сец да на. Лич но сам 
при су ство вао пре тре су со бе де сет на пр вом кри лу А па ви љо на ка да је стра жа, пред
во ђе на чу ва ром зва ним Жи лет са ру ка ви ца ма на ру ка ма ушла и кре ну ла низ ход ник. 
Ру ка ви це на ру ка ма чу ва ра су знак да по чи ње пре трес. У свим со ба ма где има те ле
фо на вла сни ци их ба ца ју у кор пу за от пат ке. Њих узи ма ју чу ва ри. Вла сни ци се спа са
ва ју са ми ца а мо бил ни те ле фо ни по но во по ста ју ро ба. Пу ња чи за мо бил не те ле фо не 
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у за тво ру не по сто је. Ро би ја ши ку пу ју ба те ри је у кан ти ни и од њих пра ве та ко зва не 
шар же ре. За јед но ве че по тро ше по два на ест ба те ри ја.

(О до брим чу ва ри ма не ће мо пи са ти јер је то не га тив но за њи хо ву ка ри је ру.) 
У за тво ру се све про да је и ку пу је. Ро би ја ши из дрв ног су пра ви ма ну фак тур ни 

рад ни ци. Про да ју му шти кле, лу ле, та ба ке ре из ре зба ре не од др ве та. 
Рад ни ци из ку хи ње про да ју хра ну. Ро тин гов туш је пра во бо гат ство: кап је па кла 

ци га ре та. Ве ћи на за тво ре ни ка се те то ви ра. Та ту мај сто ри су врх вр хо ва. Пошто је туш 
скуп пра ве га у за твор ској штам па ри ји од штам пар ских бо ја и при ли ком те то ви ра ња 
до ла зи до ин фек ци је и из ла зе чи ре ви. Те то вира њем се ши ре и бо ле сти. По себ но хе па
ти тис Б и Ц. Те то ви ра ње је стро го за бра ње но. Ка зна је од ла зак у са ми цу. Без об зи ра 
на ка жња ва ње те то ви ра ње је оми ље но. Код ме не је на кри лу био та ту мај стор. Мо тор 
за ма ши ни цу за те то ва жу ко шта бокс „Марл бо ра“. Во до ин ста ла те ри га про швер цу ју 
у па ви љон. Мо тор из ка се то фо на про швер цу ју у ала ту. А за тим са јед ног кри ла на 
дру го. Уне ти мо тор је пра ва ди вер зи ја. Ја сам био за ду жен за скри ва ње ма ши ни це и 
ту ша, хи рур шких ру ка ви ца из бол ни це и га зе. 

Мр жња: у за тво ру сви за тво ре ни ци мр зе јед ни дру ге. Дру гар ство не по сто ји. По сто
ји би знис. По сто је ко лек ти ви. Срод ни љу ди по не че му по ста ју бли ски јед ни дру ги ма, 
та ко да је имо ви на јед ног и имо ви на дру гог. На шли су се у за тво ру и то их спа ја. Ме ђу 
њи ма пре ста је мр жња. У мом ко лек ти ву ја сам нај си ро ма шни ји. Ни сам до био није дан 
па кет од ку ће али сам је ди ни ко ји има ула зак у ку хи њу, што је ве ли ка при ви ле ги ја. 
Сва ко днев но до но сим врућ хлеб, сир, ко ба си цу, па ште ту, пи ле ти ну. 

Хра на у за тво ру је сан про сеч ног Ср би на. Пре не го што се оброци по де ле ро би ја
ши ма, је де их де жур ни ле кар, па се тек он да слу же ро би ја ши ма. Је дан оброк се ста вља 
у фри жи дер и чу ва 24 са та, као узо рак.

Цин ка ре ње у за тво ру под сти че про фе сор. При ли ком раз го во ра са ро би ја ши ма, 
ко ји је увек у че ти ри ока, он до би ја све ин фор ма ци је по со ба ма. У односу са цин ка то
ри ма по сто је ја сна пра ви ла. У за тво ру по сто је са мо два на чи на об ра чу на. То је бо де ње 
и штан гли ра ње. Боде се ша бе ри ма. Ша бер се пра ви од др шке ка ши ке. На јед ном кра ју 
се об мо та за вој а дру ги крај се на о штри тр ља њем о бе тон, и шмир глом про швер цо ва
ном из про из вод ње. Не дељ но се де ша ва бар јед но штан гли ра ње и бо де ње. Ка да бо ду, 
не бо ду да уби ју већ са мо опо ми њу ро би ја ша бо ду ћи га у ле ђа и но ге. Штан гли ра ње је 
су ро ви је. Зо ве се отва ра ње гла ве, јер му штан глом раз би ја ју гла ву. Раз ло зи су по не кад 
и сме шни. Због бок са „Мо ра ве“ јед ном из Ла лин ских По ја та Ни шли ја је ка тан цем из
био око. 

Дро га: за твор је пун дро ге. Зва нич но пре ко 60% ро би ја ша ко ри сти дро гу. Ко ри сти 
се ис кљу чи во хе ро ин. Хе ро ин у за твор не мо же да уне се за твор ски чу вар. Уно си га 
над зор ник. Док има хе ро и на ро би ја ши ће би ти мир ни. И не ће би ти ни ка кав про блем. 
Хе ро ин је седам пу та ску пљи не го на ули ци. 
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Секс у за тво ру је ис кљу чи во пу ше ње. Уми ра ли смо од сме ха ка да смо у днев ним 
но ви на ма чи та ли чла нак о џубок су. Ка жу но ви не да по сто ји кар тон ска ку ти ја у ко ју 
уђе пу шач. На ку ти ји се на ла зе два отво ра. У је дан се уба цу је па кла ци га ре та, а у дру ги 
се гу ра пол ни ор ган. Ето, ка ко но ви не пи шу о су ро во сти ма у за тво ру.

Шах: по зна вао сам чо ве ка ко ји је но сио ша хов ску та блу и играо шах сам са со бом. 
У за тво ру ја играм шах са Ми ла ном Ти мо ти је ви ћем, чо ве ком ко га сам убио.
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Ка да ти је умр ла све кр ва, схва ти ла сам да си оста ла са ма, као што сам би ла и ја, те 
сам по зи ва ла јед ног по јед ног по зна ни ка, кренувши од сво јих ро ди те ља, и пи та ју ћи 
оца да ли ћеш се на љу ти ти ако од лу чим да до ђем на са хра ну, и за што би се на љу ти ла 
ка да нас две ни смо има ле пре суд не уло ге у њи хо вим од но си ма, а ако смо има ле, њи
хо ви од но си би ли су мно го ра ни је ус по ста вље ни, и нас две смо тек мо гле ма ло да их 
на ру ши мо, да бих он да по зва ла сво ју не ка да шњу дру га ри цу ко ја је из ну жде вре ме ном 
мо ра ла да се дру жи с то бом, та ко да су го во ри ли да је баш до бра с то бом, али мо ја 
дру га ри ца је ваш од нос про ко мен та ри са ла са ма ка кви, нај бо ље би би ло да се ни ка да 
ни смо ни мо ра ле дру жи ти, али по што сам ја би ла стр пљи ва, на сме ја на, вра го ла сто 
сам ћа ска ла, њен бес је не ста јао и она је по ста ла уљуд на те ми је да ла број тво је ствар не 
при ја те љи це. Два са та ка сни је ипак сам по зва ла тво ју ствар ну при ја те љи цу, већ при
пре мље на на ду го трај ну гња ва жу, да бих са зна ла ка ко је тво ја ствар на дру га ри ца тре
ба ло да се по ро ди, али је схва ти ла да је нај бо ље да оде у не ку др жа ву ко ја да је др жа вљан
ство сва ком де те ту ко је се ро ди на ње ној те ри то ри ји, те се из гу би ла не где про ме нив ши 
број мо бил ног, и са да се увек ја вља се кре та ри ца.

Ка кву бих ја ин фор ма ци ју мо гла да до би јем од ње ка да се ви ше не ода зи ва на по зив 
ро ђа ка? 

За тим ме је је дан по зна ник ис псо вао, пре те ћи, јер ми је пре по знао глас и ре као да 
са да не во дим ту ђу бри гу; тај чо век ми је дао и нај бо љи са вет. Знао је да ме шта не ве жу 
не ка ква пра ви ла, та ко да бих ја мо гла да по ђем на са хра ну тво је све кр ве, с тим што 
бих ста ја ла на ка пи ји, и че ка ла прат њу, а он да би те не ка же на упи та ла да ли бих мо гла 
да уђем. Та да би ти мо ра ла да од лу чу јеш шта ћеш учи ни ти. Та кав оби чај ов де вла да 
ве ко ви ма, и за што би се са да ме њао. По че ла сам да по зи вам љу де, бив ше по ли ти ча ре, 
ко ји су про ме ни ли ми шље ње, те и пар ти је, и ко ји су осу ђи ва ли твог му жа због мно гих 
ства ри ко ја до та да ни сам ни зна ла, а те бе су сма тра ли јад ном же ном ко ја је ипак до бро 
глу ми ла уло гу ско ро је вић ке. 

Од лу чи ла сам да по сту пим баш ка ко је ре као онај по зна ник ко ји ме је псо вао. Оти ћи 
ћу до тво је ку ће, че ка ћу пред ка пи јом... Мој отац је са мо уз дах нуо. Ни је раз у мео за што 
бих се мал тре ти ра ла, ре кав ши да не раз у ме мо ју по тре бу за не из ве стан су срет с то бом. 
Од ла зак на са хра ну је мој из бор. Од у век сам ри зи ко ва ла. Од два пу та ни ка да не бих 
иза бра ла си гу ран већ бих би ра ла не из ве сност. Јед но став но, та ква сам осо ба. Чим сам 
спу сти ла слу ша ли цу и се ла у фо те љу још увек ни сам мо гла да не чу јем очев глас. Од
је ки вао је. Отво ри ла сам про зор. Хлад ни ве тар ко ји је ду вао са Ја стреп ца, по ди зао је 
за ве су и на го ве шта вао да ће по под не би ти још хлад ни је. Там ну ха љи ну ко ју сам пла
ни ра ла да об у чем си гур но не ћу мо ћи да но сим. Чак ни бун ду не ћу мо ћи да рас коп чам, 
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јер мо ра ла бих да об у чем пан та ло не ко је ни су при клад на оде ћа за са хра не. Ипак, ако 
бу дем мо ра ла да сто јим на по љу и че кам... Од лу чи ла сам се за то пли ју ха љи ну и цр не 
ча ра пе ка кве су се са да уоби ча је но но си ле. Чак сам се и ду го огле да ла зна ју ћи да ћу на 
са хра ни би ти глав на атрак ци ја. Ме ђу тим, ни сам мо гла да је дем. По вра ћа ло ми се. 
За то сам при лич но вре ме на про ве ла на но се ћи шмин ку на ли це. Ви де ла сам да је пу тем 
про шао То мин дру гар, не ка да шњи све док на су ђе њу ко ји је го во рио исти ну; ни је са 
је ди ни цом на пу стио ра ти ште већ се при ја вио као до бро во љац ис ка зу ју ћи сво је опре
де ље ње за но ву др жа ву ко ју је же ле ло да ство ри. По сле ус по ста вља ња ми ра са Хр ват
ском, пре шао је у Босну. Та мо су са ми вој ни ци спре ма ли ра ки ју од ме тилал ко хо ла, и 
ума ло ни је осле пео од та квог пи ћа. Са да се спо ро кре тао, но се ћи у ру ци све ћу и са су
ше но цве ће. Очи глед но да је ишао на спро вод, по ла ко ко ра ча ју ћи и па зе ћи ка ко га зи 
као да су му сме та ле на о ча ре де бе лих ста ка ла. Он је био пот пу но раз о ча ран чо век. Тек 
по што су му би ле уби је не све илу зи је, по чео је да по шту је То му, да окри вљу је окол но
сти у ко је се ни су раз у ме ли по ли ти ча ри да би сте кли на кло ност си ла ко је од лу чу ју о 
суд би ни та ко ма лих зе ма ља као што је Ср би ја. Ка да сам га су сти гла, већ је при чао да 
пи сац ни је умро, ни ти је пре стао да пи ше, из ми слио је хе те ро ним, и под тим хе те ро
ни мом по ку ша ва да про ме ни стил, али га је он, ето, пре по знао, и ма да сла бо ви ди, 
ус пео је да пре по зна пи шче ве тек сто ве. При ча се да је жив и да се ја вио не ком. У крај
њем слу ча ју мо жда је оти шао у не ки дру ги је зик. На ши су пи са ли на тур ском, фран
цу ском а са да на ен гле ском.

„Не! Ни је нас он на пу стио. Зар пи сци мо гу да оста ве Ср бе. Па у тур ским вре ме ни ма 
има ли смо апо криф ну књи жев ност. Не ка да су на шу књи жев ност пи са ли и стран ци, 
али се на дам да до то га ви ше не ће до ћи.“ 

Са да је на ме ра вао да упи та уред ни ка ча со пи са, у ко јем је про чи тао до тич ну при чу, 
шта зна о ауто ру. 

Што смо се ви ше при бли жа ва ли тво јој ку ћи ја сам све сла би је слу ша ла са го вор ни
ка, да би ми се учи ни ло да он сти ша ва глас и пре ста је да при ча, а не да ја пре ста јем да 
слу шам ње го ву при чу. Уоста лом са го вор ник је већ био про ме нио те му. По ку ша ва ла 
сам да га кон цен три са ни је слу шам по што је при чао о по кој ни ци ко ја ни је мо гла да 
пре бо ли си но вље ву смрт. На по кон, смрт се и ни је мо гла пре бо ле ти. Било је са мо пи
та ње ко ли ко је би ла спо соб на да из др жи. И, ето, мо ра ле сте и дру га чи је да жи ви те. 
Про шле зи ме ни сте би ли у мо гућ но сти да гре је те чи та ву згра ду. Са да, по што је све кр ва 
умр ла, гре је те це лу згра ду. По кој ни чин леш се на ла зио у ма лој ку ћи, у све кр ви ној ку ћи, 
ко ја ће по сле по гре ба би ти сру ше на. Не ко те је већ оба ве стио да сам се упу ти ла на по
греб. Уста вио нас је је дан чо век ко га ни сам по зна ва ла. Ре као је да мо гу сло бод но ући 
у ку ћу и за па ли ти све ћу, да ти не маш ни шта про тив мог до ла ска. Тај чо век је из го во рио 
по ру ку у је дном да ху, а он да је оти шао ско ро тр че ћи, ре као је да жу ри, и да ме за то не ко 
дру ги уве де. Мо же баш овај бо рац ко ји је ишао са мном. По сле ве сни ко вог иш че за ва
ња, бор ца ви ше ни сам ни слу ша ла. У дво ри шту сам осе ти ла гор чи ну у сто ма ку. Прет
по ста ви ла сам да ћу се уз не ми ри ти по што сам угле да ла по кло пац сан ду ка на сло њен 
по ред ула зних вра та. Не ки љу ди су ста ја ли у дво ри шту на ци чи зи ми. Пу ши ли су и 
раз го ва ра ли. На мо је по ја вљи ва ње су се ути ша ли ишче ку ју ћи шта ће се де сти. На ви
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ња ги по ред ку ће још су се ви јо ри ли не ки са су ше ни ли сто ви. Ва ша но во по диг ну та 
ку ћа би ла је на уз ви ши ци по што је дво ри ште би ло под на ги бом. У тој ку ћи би ла су 
упа ље на сва све тла. Не ки свет се кре тао по со ба ма. Пре ста јао је жа мор, као да је до
ла зио не ко бли зак, са ким је по кој ни ца би ла чи та вог жи во та у нај бо љим од но си ма. 
Људи су ишче ки ва ли шта ће се до го ди ти. У ход ни ку на сто лу ста ја ле су ча ше на пу ње не 
ра ки јом, бом бо не, ра тлук и пше ни ца у та њи ру већ до поло ви не по је де на. Ти си ста ја ла 
по ред сан ду ка и при ма ла са у че шће. Пла мен све ћа ко је су го ре ле из над по кој ни чи не 
гла ве тре пе рио је на ли ци ма при сут них. На пра ви ли су ми пут да бих до шла до те бе. 
У гру ди ма сам осе ти ла дрх тај. По че ла сам да је цам. Ни сам мо гла да се сми рим. Су зе 
су ми те кле. На твом ли цу сам ви де ла не до у ми цу, за тим по ве ре ње. Мо ра ла си да ме 
те шиш. Ти си пла ка ла. Ре кла си ми да је де да Ми ла на Ти мо ти је ви ћа био шу стер, да је 
Ми лан тре ба ло да на ста ви де дин за нат, да је пред сам крај жи во та Ми лан до био књи
гу са ли сто ви ма од људ ске ко же, од чи јег ли ста ња је до био ин фек ци ју плу ћа, и би ло је 
са мо пи та ње да на ка да ће за вр ши ти као пи сац не ка да; све је си гур ни ја да су веч не 
исти не уне те у књи гу за то да зна мо на шу суд би ну, наш усуд. Го во рио је да је не мо гу ће 
да је то ко жа ње го вог пре тка, али би био по но сан ка да би био си гу ран на чијој је кожи 
књи га на пи са на. Обе смо зна ле да за су зе има то ли ко раз ло га, иако раз ли чи тих. Са да, 
ка да смо нас две оста ле са ме, схва ти ла сам да си обо ји цу мр зе ла, и Ми ла на Ти мо ти
је ви ћа и То му Ми ти ћа Ца ке та. А онај ко га си во ле ла не стао је са њи ма.

Ова књи га за по че та је 1978. ка да је не стао сли кар Дра ган Стан ко вић Ке за. 

За хва љу јем:

Ду ша ну Бранковићу,
Сло бо да ну Ми ла но ви ћу и 
Ми лен це ту Сто ја но ви ћу 
ко ји су ову књи гу учи ни ли још аутен тич ни јом.
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Link1 

Књи жев ност је не по у здан све док, али ако же ли те да у сред њо ве ков ним спи си ма 
про на ђе те име Ива на Пал мо ти ћа, уви деће те да је био у слу жби код де спо та Ђу ра ђа 
Бранковића, као и у слу жби код ду бро вач ког ду жда. Ње го во име је раз ба ца но по 
ра ним спи си ма, та ко да га сус ре ће мо на дво ру у Сме де ре ву, у Но вом Брду, за тим на 
дво ру у Је же ву. По ми ње се у спи си ма Ди ми три ја Кан та ку зи на с ко јим је друговао. А 
он да се ста рао о стон ском до хот ку. 
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Link 2

У пре тре су по ро дич не ку ће Ива на Пал мо ти ћа ни је про на ђен ни ка кав ком про ми
ту ју ћи ма те ри јал. С об зи ром на то да он по ти че из ста ре ду бро вач ке по ро ди це, од дра
го це но сти су про на ђе ни је дан злат ни сат, ста ре ма пе, зе мљо пи сне кар те. Про на ђе не 
су и ста ре књи ге на ра зним је зи ци ма. Две од њих пи са не су не по зна том ор то гра фи јом. 
Чуд но да до са да ни ко ни је био за ин те ре со ван за књи ге. Пре не го што Иван премести 
књи ге, кон фи ска ци ја би би ла нај бо ља, за то је за пре ће но да се књи ге не сме ју уда ља
ва ти из ку ће док се не од лу чи да ли при па да ју на род ном бла гу. 
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Link 3

Док ни је ка сно, ба ви мо се све до че њем – док има жи вих све до ка. По сле ће оста ти 
са мо текст. 

Ива нов отац је офи цир ЈНА са слу жбом у Ни шу. Ва ра де вој чи цу сред ње шко ле ко ја 
по ста је ње го ва де вој ка, а ка сни је, и по ред про ти вље ња ро ди те ља, ње го ва су пру га. 
У Ду бров ни ку му се ра ђа син Иван Пал мо тић. Ива нов отац је због по тре бе слу жбе 
че сто бо ра вио на те ре ну, за то мај ка у Ду бров ни ку, уз све кра и све кр ву, уз га ја де те. Из 
спи са се ви ди да је Ива но ва мај ка у то вре ме не за по сле на. Де те учи ита ли јан ски. Са
чу ва на је фо то гра фи ја оче ве по се те Ду бров ни ку; њих тро је су на бро ду и ма шу не по
зна том фо то гра фу. Ве ро ват но тет ки ко ја је та да жи ве ла у За дру, но во при по је ном гра ду. 
Отац и син су у крат ким пан та ло ни ца ма и мор нар ским уни фор ма ма. Но се чак и мор
нар ске ка пе.

Пи шчев отац је при па дао је ди ни ца ма ко је су на ста вља ле слав ну тра ди ци ји Ше сте 
лич ке бри га де, на шта му се син по вре ме но ру гао пи та ју ћи га а ко је то је ди ни це ни су 
би ле слав не. Пи шчев отац је жи вот про вео у Ср би ји. Слу жбо вао је у Ни шу, за тим у 
Но вом Са ду. А ка да је мо гао да би ра ме сто слу жбо ва ња иза брао је Тре би ње. Отац се 
ни је сла гао са си ном јер је знао, пре све га из свог ис ку ства, да ће му књи ге о суд ским 
про це си ма до ћи гла ве, али га је са ве то вао да ипак на пу сти Ду бров ник. Ро ди те љи 
же ле да спа су де цу и ка да се не сла жу са њи ма, ка да про ме не ве ру; пре по ру чио му 
је да се ја ви не кој по ро ди ци у Београду; они има ју ћер ку. 

У ју би лар ној го ди ни за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, Ива нов отац пра ти про грам 
ТВа ко ји је пре бо гат ста рим филм ским рат ним ма те ри ја лом и по бед ни ка и по бе ђе
них. Љубитељи про шло сти има ли су сва ке ве че ри за до вољ ство да пра те не ка да шње 
спек та кле. Свет да на шњи це, уто нуо у лет њу ле тар ги ју, склон је да без ре зер вно при
ми као до ку мен тар це чак и умет нич ке фил мо ве са те ма ти ком из Пр вог или Дру гог 
свет ског ра та. Ин те лек ту ал ци, сва ка ко, схва та ју ко ли ки јаз по сто ји из ме ђу чи ње нич
не исти не и та ко зва не умет нич ке исти не; из ме ђу фак та, да кле, и су бјек ти ви за ци је 
исто ри је. Из ве че ри у ве че отац Ива на Пал мо ти ћа пра тио је про грам о да ле кој и 
по ко па ној рат нич кој Евроаме ри ци, и чи ни ло му се да ме ђу оним ми ли о ни ма ле ше ва 
ви ди сво је бли же или да ље ро ђа ке. 

Су де ћи по пи сми ма ко ја су би ла део Ива но ве ко ре спо ден ци је, он се при бли жио 
се стри од уја ка ко ја је жи ве ла у Швед ској. Њи хо ва ко ре спо ден ци ја до са да ни је ишла 
баш нај бо ље. Ива но ва се стра од уја ка је прет по ста вља ла да је Иван много за у зет или 
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је сма тра уда ље ном стран ки њом ко ја ни је ва жна и вред на вре ме на ко је чо век утро ши 
да би пи сао пи сма. 

Жи вим већ до ста ду го у Швед ској, сту ди рам фи зи ку и ма те ма ти ку на уни вер зи те
ту у Лун ду. При мо ра на сам да ко ри стим ис кљу чи во швед ски или ен гле ски је зик, због 
че га ме ма ло гри зе са вест јер гу бим свој ма тер њи. Ве ли ки сам љу би тељ књи жев но сти 
и ко ри стим сва ку при ли ку (а не ма их много) да не што и на на шем је зи ку про чи там или 
чу јем. Оче ки ва ла сам да ћу на сај ту мо ћи да про чи там но во сти из све та књи жев не 
умет но сти али та мо се нај ви ше пи ше о га стар бај тер ском жи во ту. Ве руј, наш је жи
вот мно го то га али ег зи сти ра да ле ко од сва ке умет но сти. 

Још јед ном по здрав

По ку ша ћу да ти пре ве дем сво је фа во ри те: 

* * *

Ву чем се као про ма ја пре ко свет ског дна. 
Све што ми ни је по треб но – оста је. 
Умор, зло во ља, ужа ре на при прав ност на све. 
Џе ла ти узи ма ју ка ме ње, Бог пи ше у пе ску

* * * 

Ико не су по ло же не у зе мљу са ли цем наго ре. 
А зе мља уга же на – точ ко ви ма и ци пе ла ма, са хи ља ду ко ра ка, са де се ти на ма хи ља да 

ко ра ка не вер них. 
У сну сам ко рак нуо до ле у је дан све тли ба зен ис под зе мље, јед ну про хлад но осве жа

ва ју ћу божју при ди ку. 
Ка ко ја ка чежња! Ка ква иди от ска на да! 
А из над ме не ко ра ци ми ли о на не вер ни ка. 

На дам се да ти чи та ње овог пи сма не ће узе ти м ного вре ме на, је дан мој при ја тељ 
те је ока рак те ри сао као ве о ма вред ног и за у зе тог. 

Све јед но, се стри је би ло дра го да се пи сац ја вио, да је, ето, пи сао баш о њи хо вим 
за јед нич ким ко ре ни ма. 

Пи са ла је да зву чи ма ло чуд но, али она је ле тос по се ти ла род ни крај и гроб сво је 
ба бе и на рав но дедин гроб. То ком по се те при ча ла је са сво ји ма и са оцем – си ном те 
чу ве не ба бе; би ла је из не на ђе на оче вом при чом и опи сом мај ке. 

Из гле да да је ба ба би ла из у зет но ја ка осо ба, осо ба ис пред свог вре ме на ко ја се 
ни је баш пре ви ше оба зи ра ла на ва же ће нор ме. 

Мо гла је да зна ко ли ко су ба ба и де да би ли пре ки ка да ни су пи шче вој мај ци ни ка
да опро сти ли што је из не ве ри ла њи хо ва оче ки ва ња и уда ла се без њи хо ве до зво ле. 
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Ни је ве ро ва ла да су та ква би ла вре ме на већ су они би ли та кви љу ди. Чак ни доско ра 
ни је зна ла да по сто ји Иван Пал мо тић по што су ње го ву мај ку пот пу но из бри са ли из 
пам ће ња; не ве ро ват но да је ни су ни по ми ња ли. Ни је мо гла да схва ти тај свет. Ипак 
се се ћа ла ре чи це. Нај ви ше јој се пак у се ћа ње уре зао кла де нац на има њу де де. 

Схва ти ла је да пи сац не во ли да пи ше пи сма. Ма ло јој је би ло чуд но јер су пи сци 
обич но ве о ма ре чи ти – прич љи ви до ми ло га бога. Она ни је пи сац али, ето, бр бљи вост 
јој ни је мањ ка ла, па же ли да по при ча с пи сцем то ком ју тра док се ди са ма у ла бо ра
то ри ји и че ка да се ин стру мен ти за гре ју. 

Да би би о гра фи ја Ива на Пал мо ти ћа би ла пот пу на, по се ти ли смо Ниш. На шли смо 
ули цу у ко јој је Иван Пал мо тић жи вео као де те. Ме ђу тим, у са мој згра ди и у ули ци ни смо 
мо гли да на ђе мо чо ве ка ко ји се се ћа по ро ди це Пал мо тић. У згра ди су но ви ста на ри, 
вој на ли ца ко ја су та да би ли ста на ри ни ко ни је пам тио. Људи ко ји ни су жи ве ли у стам
бе ним згра да ма се ћа ли су се тог вре ме на, не ас фал ти ра них ули ца и бла та, али су де ћи 
по све му ни су се дру жи ли са љу ди ма из стам бе них згра да. У овом де лу гра да би ле су 
две та кве згра де, са да окре че не, од у да ра ле су сво јом бо јом од за пу ште ног де ла гра да. 
У књи га ма Ива на Пал мо ти ћа ни је опи са на не ка да шња ули ца, згра да, чак ни суд би не 
љу ди ко ји су у њи ма жи ве ли. Траг Ива но ва жи во та на ла зио се са мо у школ ској до ку
мен та ци ји где се по ка за ло да је био рев но сан ђак у но во о тво ре ној шко ли, да је у њој 
био ве ли ки број ђа ка. Су де ћи по пре зи ме ни ма уче ни ка би ло их је из ра зних кра је ва 
Ју го сла ви је, што је би ло нор мал но за гра до ве у ко је су по хр ли ли ста нов ни ци из се о
ских сре ди на. Про на ђен је и је дан школ ски друг Ива на Пал мо ти ћа ко ји је ра дио у фа
бри ци ко ја још ни је би ла при ва ти зо ва на, ко ји се сен ти мен тал но се ћао де ча ка и де вој
чи ца из тог вре мен ског пе ри о да на во де ћи да ско ро ни ког не ви ђа, и та не ка да шња де ца 
ви ше не жи ве у Ни шу. 
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Link 4

VII

За труд не тво ја ком ши нка, ма ла гим на зи јал ка, Сне жа на. Ти ши на. Ни де це ис пред 
ка пи ја. Про ла зиш сво јим дво ри штем. Пле виш за са ђе но во ће. Пре ли ста ваш књи ге тра
же ћи за пис о ње ној љу ба ви, али га не на ла зиш. За чу до не стра ху јеш да би мо гао би ти 
оп ту жен да си отац де те та. Чак о то ме и не раз ми шљаш. Ње ни ро ди те љи су по че ли 
ти хо и тај но да ве ћа ју. Уве че не пале све тло. Ниг де да се ука же Сне жа нин лик. Од ве ли 
су је не где – да за тре то де те ако мо же. 

Осе ћа ла је Босиљка – де си ће се не што! Об у зео је не мир. Но ћу је буд на се де ла по ред 
про зо ра, а ка да би се успа ва ла, са ња ла би по кој ног све кра. 

Ко ра чао је гор до. На кри вио је ше шир. Ни ког ни је ништа пи тао ни ти ко га гле дао. 
За тим је све кар ле жао мр тав, а из над ње го ве гла ве Босиљка је др жа ла упа ље ну све ћу. 

До ве до ше јој То му Ми ти ћа Ца ке та у ку ћу и на пра ви им бру ку. Аутопре во зник је 
са да пре ту чен. По ло мље на су му ре бра. Ру ка му је у гип су. Сте ње по ред љу бав ни це. За ба
да ва. Не вре ди Жи во ра ду са да да уби је Ца ке та. Њи хо ва ћер ка, ма ло лет ни ца, не мо же 
да абор ти ра. И ка ко баш ње му да по пра вља ка ми он. До бро га зна. Па ли он и ва тра што 
не мо же, и од но си и во да што не но си. Шта То ма за мр си ни ко не од мр си до кра ја жи во та. 
На сле ђу ју про клет ство и уну ци и пра у ну ци. 

Жи во рад је чу вао же ну од Ца ке та. Скла њао је од То ми них очи ју. Чу дио се ка ко да је 
не дир не, а То ма је ње го вој ћер ци на пра вио де те. 

Му шко ће, ка жу, да бу де. 
Ку ра то! На Ца ке та. 
Са мо не ка му то да Бог и ви ше му ни шта не тре ба. 
Сне жа ни на мај ка скра ти свој је зик. Ни ко не про ла зи њи хо вим дво ри штем. Чу је се 

пој пти ца. По не кад се чу је ври сак у ку ћи. Босиљка рас пла ка на, раш чу па не ко се, тр чи 
по со би. Ње на сен ка про ми че зи до ви ма. 

Из гле да безнаде жно, чим чу јеш глас удо ви це, она уда ри у смех. Смех по дат не, мах
ни те и из лу де ле же не. Пи та: да ли Босиљка уоп ште из ла зи из ку ће? Ку пу је ли хлеб? Кад 
иде на пи јац? Мо жда по сло ве оба вља но ћу, ка да је дру ги не гле да ју, ис кра да ју ћи се и за
о би ла зним пу тем. 

Удо ви ца, Дра го сла ва, при ти сну та је ки шним су мрач јем. Док се ше та, за дир ку ју је 
тро ји ца ме шта на. По сле ру ко ва ња, се де на клу пи ци ис пред удо ви чи не ку ће. Тра же да 
их по слу жи ви ном. 
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„За што си ти нео зби љан“, ка же удо ви ца јед ном од њих. „Ти си чи нов ник са до бром 
пла том. Ре зер вни офи цир, ко ме ле по сто ји уни фор ма за Дан ре пу бли ке.“ 

На љу ти ше се на удо ви цу. Чу ло се ка ко од зва ња њен глас. За тим, Дра го сла ва пи та 
не ку про ла зни цу:

„Од Босиљке ни тра га ни гла са. Да ни је умр ла?“ 
Он да за ста је. Под бо чи се. На сме је се. „Охо хој“, па на ста ви, „ја бих ве ро ва ла да је 

мр тва. Али не ће тре сак у пе сак.“ 
Слу чај на про ла зни ца је но си ла ки шо бран. Скла ња ла га је по не кад. Гле да ла је у не бо. 

Слу ша ла је уда ље ну бу ку мла зња ка. 
„Ма бо ље за Босиљку да је мр тва не го овај ре зил да је је де. Сад бру ји це ло се ло.“ 
По ја ви се Босиљка. Док про ла зи дво ри штем ви тла ју се ње не ви ти це. По гр бље на иде 

до бу на ра. Ви диш је у ко шу љи. Огр ну ла се ка пу том шти те ћи се од ки ше. Про ђе кроз 
шљи вар. Ста де на су прот про зо ра тво је мај ке. По зва је ти хим гла сом. Же ли да по раз
го ва ра са тво јом мај ком. Да се ма ло раз га ли и оду ши. 

Тво ја мај ка од шкри ну про зор. По зва Босиљку на ка фу. Она по ди же гла ву ка про зо ру. 
Од би да уђе у ку ћу. 

„Но, да ти се по ја дам – да ма ло раз га лим ср це. Уко чи ла су ми се уста од ћу та ња. Не 
мо гу да про збо рим реч. Сад са мо да пук не зе мља па да про пад нем. Не смеш ни да се 
сва ко ме по ја даш.“ 

Биолози су се шу ња ли кроз дво ри шта. Мр ша ви, са ко са ма и бра да ма из гле да ли су 
ста ри је. Хва та ли су жи во ти њи це и ста вља ли их у те гле. Ву кли су са со бом сво је љу
бав ни це. Те би су оне из гле да ле не ствар не. Као да ни си раз у мео њи хо ве ре чи, из го во ре не 
ша па том. Ни су раз го ва ра ле са ме шта ни ма. 

Босиљка је ру ка ма гње чи ла сит не жи во ти њи це. Га зи ла их је. Дрх тао јој је глас. 
„Му шкар цу је ла ко“, го во ри ла је. „Срам му је ис под шти кле. А жен ско... Еј, пу сто жен

ско да се не ро ди. Ето! Сре ћа је гле да – ђа во јој не да. Жа лиш га ко да ти је ис па ло из ока, 
а не из ду пе та, а оно те обру ка.“ 

„Уда ће се де те. Што се се ки раш. Шта се све де ша ва у све ту“, ре че тво ја мај ка те
ше ћи је. 

На про шка ма су се на хва та ле сит не жи во ти њи це. Биолози су ва ди ли ма ле но жи ће 
укра ше них ко ри ца и стру га ли ли ша је ве са огра де. Не ки су ву кли са со бом по зе ле не ло 
гра ње и про шло го ди шње ли шће. Дру ги су се ра до ва ли ки ши. Ки шно вре ме је по го до ва ло 
њи хо вим ис тра жи ва њи ма. Људи их ви ше ни су ни из ба ци ва ли из дво ри шта. За о би ла
зи ли су их. По не ко би се са мо љу тио на њих. По ка зи вао би им пут, без дан, по ље. Босиљка 
их је гле да ла по пре ко и ја да ла се тво јој мај ци. 

„То мо жда у гра ду и ни је сра мо та. Та мо жи ви сва ко за се бе. Али ов де...? Да ти де те 
ни је жељ но. Све му даш. А оно по сле по бе сни. Обру ка и мај ку и оца. 

Не мо же ни да за пам ти шта сам за њу ра ди ла. Ја не мам шта до бро да упам тим 
од сво јих ро ди те ља. А ни су ни они криви. Та кво је вре ме би ло. Ни је се има ло! Али бар их 
ни сам обру ка ла.“

Пу тем про ла зи ри бо ло вац. Но си пла стич ни ри бар ски штап, и тор бу са оскуд ним 
уло вом. Ро си ки ша. Дра го сла ва мо ли про ла зни ка да по зо ве го спо ђу Босиљку. Ри бо ло вац 
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је са мо по гле да. По жу ри, не од го ва ра ју ћи јој. Он да је Дра го сла ва по зи ва ти хим гла сом. У 
дво ри шту се ни ко не по ја вљу је, ни ти се на про зо ру по ме ра за ве са. 

„Још је дан бар јак иде Босиљки кроз се ло. А шта она мо же да ти на пра ви не мо гу 
после да те опе ру ни Мо ра ва ни Са ва. Сад је имам у ру ка ма. Ре зи лим је, ре зи лим. Ни ка
кву ћу је на пра вити“, при ча удо ви ца. Не оба зи ре се на ки шу. Про мр зла је. Згр че на. Баци 
по глед на уда ље ну Босиљкину ку ћу. Гле да јед ну ла бо рант ки њу са ве ли ким пла вим ки шо
бра ном. Про ше та пу тем. По гле да у би о ло ге ко ји су се сме ја ли, не обра ћа ју ћи па жњу на 
свет. За ви ди им што су мла ди и чу па ви. Пи та их не што, ме ђу тим, они не од го ва ра ју. 

Са јед не стра не огра де сто ји Дра го сла ва Пан тић – удо ви ца, а с дру ге мо ја мај ка 
раз го вара ју ћи са Босиљком. Та да оне за жа го ри ше. Дра го сла ва угле да Босиљку из ме ђу ку ћа. 

„Ућу та сад. Не чу је ти се ни глас. Ни је ти ви ше ми ло да иза ђеш као оста ле же не. Да 
бу деш са љу ди ма. Да те сви ви де и раз го ва ра ју с то бом.“ 

Босиљка ду го ни шта не ре че. Гле да ла је не за ин те ре со ва но у не бо. Чи ни се да не чу је 
Дра го сла ву. Не при ме ћу је чак ни је зу ко ја је об у зе ла од ки ше и вла ге. Уда љи се ма ло од 
пло та. Али не из др жа та ко ду го не за ин те ре со ва на. Стре се се. Од ба ци ка пут ко јим је 
пре кри ла гла ву. По тр ча низ дво ри ште. По ди же ру ке ка не бу. Кре сну! 

„Ти са мо да ћу тиш! Сви да при ча ју, ти да ћу тиш. Та тво ја гу зи че ти на шта зна, не 
зна це ло се ло.“ 

И за по че сва ђа. Оне збо ре ду го. Јед на па дру га. Па обе. Из ме ђу њих сто ји огра да. До
ла зе до ње и ма шу ру ка ма. За тим се уда ља ва ју. Пљу ју јед на дру гу да би се по но во вра ти ле 
огра ди. 

Биолози су ду го ов де. Већ су се при ви кли на сва ђе ме шта на. Гле да ју сво је те гле и епру
ве те. 

На окол ним ку ћа ма се пак отво ри ше про зо ри. Ни су се ви де ле гла ве. Ста ја ле су за кло
ње не иза за ве са. По не кад се са мо чу ло под ври ски ва ње и гла сан смех. Ме ђу тим, увла чи ла 
се вла га кроз отво ре не про зо ре. Де ца за кме ча ше и по че ше да пла чу. Мај ке су их ути
ша ва ле.

„Не ће те про мр зне ти“, ви ка ле су. 
Дра го сла ва и Босиљка пру жа ју ру ку пре ко огра де. Ви чу, ври ште, про кли њу. Јед на не 

успе ва дру гу да над викне. Спу шта се по ла ко ма гла. Же не су раш чу па не. При ла зе им би о
ло зи. За гле да ју вла жне жи во ти њи це на њи хо вим те ли ма. По ка зу ју нај ка рак те ри стич
ни је узор ке. Сме ју се.

„Шта ми мо жеш ка да ме сви во ле. Мла да сам. Ле па сам. Сви ма сам за око за па ла. 
Сло бод на сам же на. Ако хо ћу, но си ћу је на че лу. Мо ја је“, ви ка ла је Дра го сла ва уда ра ју ћи 
се ша ком о че ло. „Али, ни сам ра ђа ла ко де вој ка. Охо хој!“ 

„Ко ли ко тво је ни је – то ли ко мој јесте. И не мој да те ту жим па да од го ва раш. Не сме 
де те од те бе да оде у го сте.“ 

„Ако ме ту жиш мо жеш да ми пљу неш под про зор. Оти шло у го сте сá мо а ми слим 
да ће ти два доћи. Не ка су сва ко ме, па и те би, жи ви и здра ви.“ 

„Ко ли ко до бро ми слиш – то ли ко до бро и да се на даш.“ 
Дрх та ли су зи до ви ку ћа. Трес ла су се ста кла про зо ра. От па да ли су сло је ви ма хо ви не. 

Пред ве че је по че ла да па да ја ча ки ша хла де ћи же не. Не зна се ка да се за вр ши ла сва ђа. 
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Мо жда је тра ја ла до ка сно у ноћ. Бука се по ја ча ва ла у са мој улици. Сме ја ли су се би о ло
зи. Чуо се рад мо то ра. Же не се ви ше ни су ни чу ле ни ви де ле. Са мо се глас раз ле гао не ја
сан и не раз го ве тан. Од сил ног ви ка ња обе су про му кле, па ми сле ћи да је јед на од њих 
од у ста ла, оти шле су сва ка на сво ју стра ну. 

Ма ла гим на зи јал ка, Сне жа на, до ђе по сле не ко ли ко да на, са му жем. Осмех ну се. Ви део 
си ње но бле до ли це и ута же не очи.
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Link 5

РЕ МЕК-ДЕ ЛО 

Чо век иш че за ва, 
док на хо ри зон ту све ја че бли ста би ће је зи ка. 
 
Изме ђу два до га ђа ја – до ла зак и пад ко му ни зма – из ме ђу две при че, про ћи ће пе

де сет го ди на, и ово ће би ти са мо во дич кроз вре ме. Ово на ше вре ме је је ди но мо гу
ће и је ди но до бро. За жа ли ће на ши по том ци, у тој да ле кој бу дућ но сти, не ка да за њим. 
На ши де вет на е сто ве ков ни де до ви жа ли ли су за осам на е сто ве ков ним, про све ће ним 
сто ле ћем, грн чар ским, тере зи јан скојо зе фин ским. Мо гли би до га ђа ји би ти по че так 
и крај ка квог ро ма на. Пред сед ник је омо гу ћио пи сцу да за пра зник на пра ви хе пе нинг, 
на две ма би на ма, као што је не ка да за ми шљао, па он је про фе сор и пи сац, и мо гао је 
да про ме ни до са да шњу кон цеп ци ју при ред би. Пред сед ник је хтео да се под се ти свог 
де тињ ства та ко да су го ла те ла јед не кур ве и То ме Ми ти ћа Ца ке та (же не же ле да бу ду 
кур ве са мо је по треб но да се на ђе онај ко ће им то омо гу ћи ти, или их на чи ни ти та кви
ма, па их на зва ти сло бод ним) за ме ње на ствар ним до га ђа јем. Уоп ште кул ту ре има ју 
од нос „to excrements“ као и иде о ло ги је. Нај ве ће по ни жа ва ње је рад са гов ни ма. При
ме тио сам да се по себ но по ни жа ва ју ин те лек ту ал ци. По што љу ди из дру гих сло је ва 
вр ло рет ко има ју мо гућ ност да се дру же са ин те лек ту ал ци ма као да че ка ју при ли ку 
– као што је вој ска или рат – да их на те ра ју да чи сте ну жни ке и ки бле. Чак су и за WC 
из ми шља ни на зи ви: кло ња, ке њар ни ца, ла бо ра то ри ја. Па ста ре ши не, ка пои, или упра
ви те љи увек упо тре бља ва ју еуфе ми зме. Је дан за лу ђе ни ИБеовац ми је при чао да 
по ра же ни и по бед ни ци чу ва ју Fäkalie сво јих иде о ло га. Је дан мр тав уд баш про на ђен, 
по ред из во ра, са го ми лом Trrstühle на се би и та сли ка пред ста вља ла је нај леп ши спо
ме ник. Мо жда је ин те ре сант но раз мо три ти од нос по је ди них иде о ло ги ја пре ма фе ка
ли ја ма. По ста ја ла је оп се си ја ко му ни ста Drec kfres serом. Њи хо вим не ис то ми шље ни
ци ма, обич но бив шим ко му ни сти ма, ИБов ци ма, на Го лом ото ку да ва ли су за ду же ња: 
де жу ра ње по ред ки бле, но ше ње ко фе са Stuhlgangом обе ше не о врат. Са дру ге стра
не ska ra be us sa cer, жи ви на пе шча ном ху мљу, осо би на му је да сво ја ја ја шца об ле пи 
зе мљом и да он да тај гру ме чак ва ља уз бр до, до врха ху ма, ода кле га пу шта да се опет 
от ко тр ља у стра ну, низ стр ми ну. Та се рад ња по на вља све док од ко тр ља ња го редо ле 
гру дви ца не по ста не то ли ко окру гла и круп на да мо же по слу жи ти као си гур но сна 
ко лев ка за ска ра бе је во по том ство. (Због сво је ма ни је гу ра ња увис, ска ра беј се ста рим 
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Егип ћа ни ма об ја вио као све ти знак (хи је ро глиф) оне енер ги је ко ја гу ра Сун це пут зе
ни та, јер ево шта о ска ра бе ју из ве шта ва Ана на, пи сар фа ра о на Се ти ја: Ска ра беј сво јим 
но жи ца ма ко тр ља ма ле ку гли це у ко је сме шта сво ја ја ја шца. Егип ћа ни ми сле да је то 
са вр шен при мер Ство ри те ља ко ји гу ра сви јет на пред и чи ни да у ње му кли ја жи вот.) 

Тре ћа би на је би ла по зо ри ште. По сле по чет ка пред ста ве већ је са ла би ла пра зна, 
љу ди ни су ни шта оче ки ва ли од осва ја ња Ца ри гра да... па то ни је њи хо ва про шлост. 

На јед ној би ни ко ја је би ла по рав на та са бр дом, та ко да је ли чи ла на по че так пи
то ми не, сре ди ном ве ка ме шта ни су оде ну ли но ва оде ла: кла шње не чак ши ре, гу ње ве, 
штри ка не ча ра пе са кон ци ма ра зних бо ја. Пре ко њих пре ла зи ли су ка и ше ви од опа
на ка. Стар ци су на гру ди ма но си ли ме да ље чи ја бо ја је бле шта ла у све тлом да ну. На 
гла ва ма су има ли ше ши ре, шу ба ре, шај ка че. Офар ба на су би ла плат на па до бра на. 
Дре ча ле су цр ве не бо је ко шу ља: цр ве не ма ра ме и цр ве не за ста ве, сто ло ви и клу пе 
би ли су пре кри ве ни цр ве ним чар ша ви ма. Из окол них се ла љу ди су до ла зи ли че за ма, 
фи ја ке ри ма и ко ли ма, укра ше ним цр ве ним чер га ма. Кал др ма је од је ки ва ла под ко
пи та ма. Пло че у ка ме ну про на ла зи ле су вар ни це. Њи шта ли су ко њи, са зоб ни ца ма на 
гла ви, ве зи ва ни за точ ко ве. Тр ча ла је ждре бад са тра ка ма и пра пор ци ма, на ва ша ри
шту се окре тао рин ги шпил. Чуо се глас рин ги шпил ског мом ка: „Пу туј те! Пу туј те! На ша 
ле по ти ца уз ле ће. Из во ли те што пре. По ла зи! По ла зи!“ На рас про стр тим чер га ма, ис под 
др ве ћа, ле жа ли су љу ди. Стар ци су пра ви ли ша ле на ра чун же на чи ји по гле ди су па да
ли ка зе мљи а осме си су им леб де ли на ли ци ма. Пси ко ји су из се ла по шли за ко ли ма 
без гла во су бе жа ли по ва ро ши тра же ћи га зде, за вла че ћи се у ру пе и кри ју ћи се по со
ка ци ма, али су их сву да про на ла зи ли не ста шни де ча ци, и пре пла ше не го ни ли ка ре ци. 
Мај ка је из се ла до шла да по се ти де те. Оно се шко лу је у гра ду. Де те је жи ве ло у ин тер
на ту. То де те је бу ду ћи пред сед ник оп шти не. Мај ку су до ве зли че за ма. Но си ла је цр ну 
ма ра му, цр ну блу зу и сук њу. Ли це јој је би ло под на ду то и оте кло ис под очи ју. Ишла 
је чак до цр кве. Ку пи ла је си ну ше ћер ле ме. Гле да ла је ка ко се мла ди окре ћу на риг ни
шпи лу. Про ла зи ла је по ред про дав ни це и из ло га, до ди ру ју ћи из ло же ну ро бу. Он да је 
не ко за сви рао фру лу. Омла ди на се оку пља ла. Мом ци су во ди ли ко ло. Зву ци му зи ке 
су се ме ша ли са пи ском ло ко мо ти ве чи ји дим је ли чио на за ве су ко ја се из да ле ка уз ди
за ла и кре та ла ка тр гу. Мај ка је ви де ла бу ду ћег пред сед ни ка. Он је но сио уни фор му 
и је дан тран спа рент. За крат ко се бу ду ћи пред сед ник одва јао од гру пе. Мај ка га је љу
би ла. Из кор пе је ва ди ла пи ту и да ва ла му. По сле то га де чак је ула зио у гу жву. Мај ка 
је увек успе ва ла да га пре по зна. Ка да га ни је угле да ла пе ња ла се на оп штин ско сте
пе ни ште и ода тле по сма тра ла љу де. По ја вио се ИБовац. Сти гао је са ро би је. Гле дао је 
сва кој же ни и де вој ци у очи. Оне су га пре по зна ле. Оба ра ле су гла ве. ИБовац је пра тио 
по гле дом мај чи но кре та ње. Ка да се она уда љи ла од оп штин ске згра де он је ула зио у 
ход ник. Од мах од вра та по чи ња ла су сте пе ни шта. Чи ни ло се да се уз ди жу из над гла ве. 
Ка да се иза ђе степе ни штем – лиф том су се во зи ли са мо функ ци о не ри и пред став ни ци 
вла сти – по чи њао је ду ги ход ник са шал те ри ма у зи ду. Ход ник и шал те ри ише че за ва
ли су у мра ку. ИБовац је си шао у по друм чи је су сте пе ни це чи ни ле лук. До ле је би ло 
мрач но. ИБовац је ус пео да се са кри је ис под сте пе ни шта где је сме ште на ар хи ва. Над 



243

гла вом је слу шао ко ра ке љу ди ко ји су тр ча ли степе ни штем. Из ви ри вао је. Осма трао је 
пра зан ход ник. ИБов цу је би ла по зна та сва ка кан це ла ри ја. Тр чао је ход ни ком. Отва рао 
је вра та јед на за дру гим. Чим би по мо лио гла ву слу жбе ни ци би за ста ја ли у по слу. Он 
би од мах за тва рао вра та. Прет по ста вља ли су да је по гре шио про сто ри ју! Сти зао је 
до кан це ла ри је глав ног. Из ње су из ла зи ли ку ри ри та ко да ни су мо гла би ти за тво ре на 
вра та. Не пре ста но је не ко ула зио или из ла зио. ИБовац је за тво рио вра та глав не кан
це ла ри је. Чуо је ка ко се у ход ни ку ства ра ла гу жва. За кљу чао је вра та. Три гла ве би ле 
су наг ну те над сто лом. Нису од мах при ме ти ли да су за кљу ча на вра та. ИБовац је ви део 
огром ну кан це ла ри ју. Чи ни ло му се: ис пре се ца на је по ли ца ма. Уда ље ни де ло ви про
сто ри је гу би ли су се у ма гли од пра ши не. ИБовац је знао: пра ши на је од до ку ме на та 
ко је по ди жу и пре ли ста ва ју ку ри ри! Глав ни је пр ви по ди гао гла ву. Устао је збу њен. 
ИБовац је гле дао ње го во ли це. Под оч ња ци су му оте кли, ли це му је глат ко а очи кр ва ве. 
Она дво ји ца но вих са рад ни ка ни су по зна ва ла ИБов ца. Је дан од њих је по ди зао ру ку: 
же лео је да по зо ве не ког ко ће из ба ци ти ИБов ца! Дру ги се на ги њао над сто лом. 

„Ка ко си ушао?“, пи тао је глав ни. 
ИБовац је по ка зао на пра ши ну у уда ље ним де ло ви ма кан це ла ри је. Из ва дио је 

ре вол вер. Она дво ји ца су по ди гла гла ве. ИБовац се на сме шио. Брчкало му се из ду же
но ли це око уса на и очи ју! Ду го је гле дао глав ног ко ји ни је треп тао ни ти се по кре тао. 
ИБовац је ви део: глас му је вре ме ном по стао све си гур ни ји, са да – ка да би тре ба ло 
да се пла ши – и да ље има јак и си гу ран глас. ИБовац је ре као: „Слао си љу де на при нуд
ни рад, у за тво ре, и не пла шиш се пре да мном. На ме штао си про це се, за бра њи вао си 
шко ло ва ња, уце њи вао си же не.“ ИБовац је на ре дио да се ис пре ту ра ју спи си, раз ба
ца ју ства ри. Бацио је те ле фон. Гур нуо је ме тал ну ка су ко ју је отва рао са мо глав ни. У 
њој се из ме ђу спи са ука зао ме так ко ји се не ка да на ла зио у те лу глав ног. Чу вао га је 
као амај ли ју. На дну ка се ука за ла се сли ка дик та то ра. Ка да су ски ну ли пра ши ну, дик
та тор је још био у пу ном све тлу. Она дво ји ца су кре ну ла ка ка си али их је ИБовац 
од гур нуо и за пре тио: пу ца ће ако се бу ду по кре та ли! На ре дио је глав ном да из ва ди 
сли ку, да ски не ка иш и да сли ку обе си о врат. Па жљи во је пра тио ка ко је глав ни из
вла чио ка иш из пан та ло на, ка ко су му се тре сле ру ке, ка ко је пре ста јао да гле да ону 
дво ји цу. Сли ка је ви си ла о вра ту у те шком и бле ште ћем ра му. ИБовац је окре нуо сли ку 
та ко да ли це дик та то ра бу де чо ве ку до ср ца. До гу рао је глав ног до вра та. Ону дво ји цу 
је за кљу чао са спи ско ви ма. Му шкар ци пред оп шти ном су устук ну ли. По гле да ли су у 
зе мљу или по ку ша ва ли да се скри ју као да не уче ству ју у сле де ћим чи но ви ма. ИБовац 
је зауста вљао же не. Ре као им је да за ста ну и оне су ста ле пред пи што љем. Ипак су га 
пи та ле: „ИБовац, шта ра диш!?“ Он је ћу тао. 

По ста вио је глав ног по ред зи да. Гла ва му је клонула. Чи ни ло се да је сли ка те шка 
и да је ву кла глав ног ка зе мљи, а не да је од сра мо те обо рио гла ву. ИБовац је зах те
вао од же на да га гле да ју. Та да је јед на од њих до хва ти ла ка мен и ба ци ла га на глав ног: 
„Га ђај те га са дря нью“, ви као је ИБовац и по ди зао ре вол вер. Је дан по ра же ни је ре као: 
„Не ће мо га га ђа ти са дря нью, то су дря ни на ших иде о ло га. Ви ди те да их но си мо у 
огром ним сан ду ци ма. Чу ва мо их. Сва ка ко је ва жно чу ва ти оно што је бли ско тим зна
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чај ним љу ди ма. Ко шти це ко је су из ба ци ва ли, оде ћу ко ју су но си ли, со бе у ко ји ма су 
но ћи ва ли, спи се и пи сма ко је су нам сла ли, за кон ко ји су ство ри ли – па и њи хов из мет.“ 

У там ним очи ма ИБов ца уми ра ла су без на де жна, оне мо ћа ла, на пу ште на те ла по
бе ђе них. Ви си ле су њи хо ве по ки да не уни фор ме, при ка че не ра зно бој ним кон ци ма и 
од ли ко ва њи ма. Она су се са про па шћу раз мно жи ла и још ви ше оте жа ва ла уни фор ме. 
По ди за ле су се ру ке по ра же них. Ула га ле су на пор да би још одр жа ва ле уни фор ме. 
Го ми ла гво жђа, по си ве лих тен ко ва, са по ло мље ним це ви ма, бор на ко ла са го ми лом 
ча у ра, то по ви, ко пља, ста ја ли су на хо ри зон ту. По ра же не, по бед ни ке и го ла те ла ку па ча 
ви део је са мо као су коб уни фор ми. ИБовац је пи тао: 

„По ра же ни, где се ви на ла зи те? Зар вам ни је те сно?“ 
Ре кли су: „Чу ва нас исто ри ја. По бед ни ци нас ве ли ча ју. Ве ли ча ју ћи сна гу, на ше по

ра зе, из ра жа ва ју ве ли чи ну сво је по бе де. Ми ћу ти мо и не го во ри мо о по бе да ма.“ 
Уме ша ле су се и оста ле же не. Не ко је до хва тио дрек и по чео да ба ца на глав ног. 

Сви су би ли по пр ска ни ба ле гом. ИБовац је по ди гао по но во ру ку. Же не су за треп та
ле. Кла ти ла се сли ка обе ше на о врат. Те ло по го ђе но ка ме ном па ло је на зе мљу: 

„Људским гов ни ма“, ви као је ИБовац. 
Ву као је по вре ђе но те ло. До ву као га је до ме ста где је би ло уз ви ше ње. Же не су 

по че ле да се ру га ју глав ном вре ђа ју ћи га и пљу ју ћи га. Је дан чо век је вр шио ну жду 
по глав ном. ИБовац је ви као да ди жу гла ве. Ви тлао је ре вол ве ром ко ји је кли зио по 
ли ци ма же на. Ли чио је на сен ку ко ја пре ла зи њи хо вим ли ци ма; па да ла је на ко су, нос 
и че ло же на. Гр чи ла су им се ли ца та ко да је по глед па дао на чо ве ка који је чучао. 
Му шкар ци су се уда ља вали и бе жа ли. ИБовац је ви део јед ну же ну. Била је другачије 
оде ве на од оста лих. Од мах је ре вол вер упе рио у ње не гру ди. На ди ма ле су се ис под 
ха љи не. Струк јој се уви јао при тег нут ка и шем. Но ге су јој се по ви ја ле на шти кла ма. 
Из тор би це је ва ди ла огле да ло. По чи ња ла је да по пра вља шмин ку. Пре пла шио ју је 
пу цањ. Уко чи ла се! ИБовац је ви као: „По диг ни те гла ве ка не бу!“ 

Ни је знао за што је пу цао али је са да чуо ка ко му ја че ку ца ср це. Окре нуо се пре ма 
глав ном ко ји је био у не све сти. Ка ко је на из ме нич но ди сао, из мет на ње му се уз ди зао 
и спу штао. За сви рао је онај што је имао фру лу. За по ма га ле су же не. Оте за ли су се 
њи хо ви гла со ви. У го ми ли се ни је ви де ло шта ра де. Јед на же на је ви ка ла: 

„Ја мр зим глав ног!“ 
Пре кри ла је ли це ру ка ма и је ца ла: 
„Ви са мо до ла зи те на трг. Сме њу је те јед ни дру ге. Хва ли те се, ви че те, ку ди те оне 

пре вас, а ми мо ра мо да вас слу ша мо.“ 
ИБовац је био цр вен у ли цу. Осе ћао је ка ко се зно ји. На пре по на ма где га је об у

хва тио ка иш са свим је био мо кар. Од јед ном као да му се ки да ла нит све сти. Ви део је 
те ло глав ног под го ми лом фе ка ли ја. За ва пи ла је она же на ко ја се из два ја ла по оде ћи. 
Из гу ра ла је оста ле же не и по ја ви ла се пред ИБов цем. Он је ду го ни је при ме тио. 

„Ти си фа ши ста“, ре кла му је. Они су пр ви уве ли ма сов на сра ња. Да ва ли су љу ди ма 
ри ци нус. По ни жа ва ли су хе ро је. Хе ро ји су han no ca ca to за сло бо ду и отаџ би ну! Дал ма
ти нац се и да ље сти ди: уз пље ска ње ита ли јан ских фа ши ста ис пи јао је ри ци нус, на здрав
ља ју ћи, vi va il fa sci smo! Vi va l’Ita lia, та ко да је ушао у ана ле – ка ко је био ко му ни ста – као 
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ју нак ко ји је срао за ре во лу ци ју. Нај ви ше се сти део тог до га ђа ја. Ње гов друг, ко ји је 
знао за ту фар су, увек га је под се ћао на њу: Хе ро ју је дан! На la mer da си до био од ли ко
ва ња. Глав ни је не ва жан чо век. Ме не је стид пред овим љу ди ма, по гле дај те их... По но се 
се што по га не по ње му.“

„Ла же!“, ви ка ле су же не из ма се. „Она је ко ми тет ска кур ва.“ 
Пи сац је знао да је та глу ми ца ко му ни стич ка кур ва, али дру гу ни је мо гао да на ђе 

за ту уло гу. 
„Ћу ти те же не“, ви као је ИБовац. „Све же не да гле да ју у не бо. Ово је але го ри ја по

га ње ња.“ 
„Ја га во лим“, ре кла је ко ми тет ска кур ва. Гу жва се по ве ћа ва ла. До шло је до ту че. 

Да ље, та мо где су гру пи са ни му шкар ци, ИБовац је ви део: пре ста је страх од ње го вог 
ре вол ве ра. Му шкар ци са ми по ку ша ва ју да ру ко во де. Же не су се по но во по ме ша ле 
са му шкар ци ма. Умет ник је ста јао пред њим и по чи њао да ви че: „Ми пра ви мо ма ке ту 
огром ног спо ме ни ка. Ви ди те, ње го во по сто ље је чвр сто. Ис под се на ла зи чо век. Али 
ту ни је са мо чо век. То је иде о ло ги ја, ту је јед но схва та ње.“ 

ИБовац га је гле дао. Ви део му је кр ва ве очи, раз ре са ве ле увој ке ко се, оте чен нос. 
Ни је знао да ли је је дан од по ра же них, или је онај што иде уз сва ку власт. Са жа лио се 
над њим. Ни је же лео да му оста вља тра го ве ђо но ва на ли цу: 

„То су са мо гов на, дру же“, ре као му је. 
„Не мо же то та ко“, по бу нио се уметник. „Фе ка ли је су са мо ма те ри јал. Ка рак те ри

за ци ја људ ског жи во та! Це ло куп на исто ри ја ис хра не!“ 
„Чо ве че! Да ли си ти осе тио не ка да да спо ме ник смр ди“, ре као је не ко. 
Ве тар је по чео да по ди же цр ве не чар ша ве. ИБовац почиње да пу ца ис пред но гу 

же не ко ја је дру га чи је оде ве на. Она се чу па ла и ври шта ла по ку ша ва ју ћи да оде, али 
су је др жа ли не ки љу ди. Био је ту фо то граф у бе лом ман ти лу, са кач ке том на гла ви. 
Пр сти су му би ли осло ње ни на фо тоа па рат и по жу те ли од ни ко ти на. Сни мао је спо
ме ник. ИБовац се из нер ви рао. Учи ни ло му се да је фо то граф чо век из бу дућ но сти. 
Био је над мен. Ни је се пла шио ре вол ве ра. Же лео је да пу ца у фо то гра фа. Али на по
кре та ње оро за фо то граф ни је ни треп нуо. ИБовац га је за то гур нуо на спо ме ник. Чо век 
је јек нуо, ра ши рио је но ге и пао пре ко сли ке. Људи су по че ли да се сме ју. ИБовац их је 
пре ле тео по гле дом. Зна ли су да не ће пу ца ти. На ста ви ли су да се сме ју. Же не су ски
ну ле ма ра ме. Ва јар је отре сао ру ке, чу пао тра ву и бри сао се. ИБовац је ме ђу љу ди ма 
ви део раз не уни фор ме. Не ке се на ла зе на њи ма а дру ге су сле та ле са не ба, па му се 
чи ни ло да чу је раз не је зи ке. Сва ка уни фор ма је има ла свој је зик. До ла зи ли су чу ва ри 
ре да. Они су се уза луд пла ши ли да не до ђе до пуц ња ве. Чи ни ло се да је ИБовац ду го 
др жао упе рен ре вол вер. Слу шао је фру лу и гле дао по лу на гу љу бав ни цу ко ми те тли ја. 
Он да је спу стио ру ке. Ми ли ци о нер му се при бли жио. Омла дин ци су за и гра ли ко ло. 
ИБовац је ви део још ка ко се ци ма ју дој ке же на, ка ко се у ко лу при би ја ју де вој ке уз 
мла ди ће.
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Трг је и да нас ве ли ка са ла са не ко ли ко спо ме ни ка. На њи ма је ки ша оста ви ла тра
го ве, а на по сто љи ма су де ти ње ру ке по ло жи ле цве ће. На тр гу се од ви ја исто ри ја. 
За ста је па ве ша љу де. По ка зу је пр стом на њи хо ва ис ке же на ли ца. По ла же их на по
ди ју ме и ба ти на, или уз ди же у го вор ни ке на ра зним је зи ци ма. Го вор ни ци се сме њу ју 
кроз ве ко ве. Чу ју се ја у ци не моћ них, гла со ви џе ла та и су ди ја, плач де це и ври сак 
же на. На по ди ју му се сме њу ју по ли ти ча ри. Че сто се ви де име на го вор ни ка. Нат пис је 
из над њи хо ве гла ве, ча ша во де, стра жа око њих, ве ша ла иза њи хо вих ле ђа. А по не кад 
ор га ни за то ри за бо ра ве на име го вор ни ка, го вор ни ци се са мо ме ња ју, а име оста је и 
да ље исто. Ка да би са да од штам па ли све го во ре одр жа не на овом тр гу сме шна би 
нам би ла исто ри ја. Све ти на се не пре ста но на ла зи на тр гу. Про ла зи тр гом жу ре ћи, или 
спа ва у хла до ви ни, на клу па ма; бе ле жи не што у све ска ма, ше та, сли ка, или би ва си лом 
до ве де на. Увек је мо гао по ста ја ти го вор ник. Оку пља ли су се по ра же ни и по бед ни ци, 
ло јал ни и не ло јал ни. Из не се ни сто ло ви су по кри ве ни чар ша ви ма. Ви се за ста ве ко је 
се ви јо ре на ве тру. На кра је ви ма сто ло ва на ла зе се та њи ри. Фла ше са ра зним пи ћи ма, 
теп си је са пи том од ја бу ка, фи ло ва не тор те. Око ло су оку пље на де ца чи ји се пр сти 
по вла че по сто лу, за вла че ис под пре кри ва ча. Оту да пр сти из ла зе за ма за ни тор та ма. 
Де ца их хи тро гу ра ју у уста и ли жу. Људи су још уда ље ни од сто ло ва, за кло ње ни др
ве ћем пар ка. Чу ју се њи хо ве ре чи. Про то кол пра те на јед ном па пи ру ока че ном на 
цр ве ној та бли. Над ле жни де ле ди пло ме. Не ке љу де си лом на го не да при ме ди пло ме, 
иако они го во ре да су пр ви пут на тр гу. Дру ги ра до при ма ју те па пи ре. Ви ше пу та су 
слу ша ли го вор ни ке. То су чи ни ли и њи хо ви ро ди те љи! Тре ћи при ма ју при зна ња са
свим мир но, као што би при ми ли би ло шта, чак и пре су ду. Сви го во ри по чи њу о слав
ној про шло сти, увек истих хе ро ја, у раз ли чи тим вре ме ни ма. Ода је се по шта из ги ну лима, 
по ла жу се вен ци и ба ца цве ће. Из звуч ни ка од је ку је му зи ка. Пе сма пре ла зи пре ко 
уса на, раз ле же се до ре ке, до ис ко пи на и гро бља. 

„Људи“, по чео је да ви че не ко од иде о ло га по ра же них, „зар је то мо гу ће? То ли ки 
део чо ве чан ства се за ни ма за на ше по ра зе. На ши ли ко ви су пре не се ни у са да шњост. 
Чак је и умет ност упо га ње на идо ли ма, нас, по ра же них.“ 

Са плео се о сту ден то ве но ге, она ко одр пан и пр љав, са по це па ном уни фор мом 
– бо ље ре ћи са оста ци ма по ра за – пре ле тео је пре ко ње га. Сту дент је и да ље био 
опру жен на тро то а ру. Ни је се оба зи рао на но ге ко је су га га зи ле. 

„Сту денту“, ви као је То ма Ми тић Ца ке, „уда ља ваш се од за ми сли.“ 
Зва нич ни ци и го сти оче ку ју по че так про гра ма. По вре ме но гле да ју ка би ни. Сту дент 

се пе ње на би ну. Гле да о ци ни ка ко не успе ва ју да га по и сто ве те са глум цем. За гле да о це 
Ми лан је и да ље сту дент. Мо гао би, са мо у вре ме про сла ве да глу ми се бе са мог. Пред
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ста ва ни је за ми шље на та ко да зва ни це се де ис пред би не. Чак и де ца се де на би ни 
др же ћи у ру ка ма за ста ви це. На јед ном па ноу пи ше: Ge i sti ge Welt. Ар се нал тек сто ва не 
мо же се про ту ма чи ти као део ико но гра фи је. Не ки су тек сто ви део сце но гра фи је. За 
тре ну так су ућу та ли гле да о ци. Збу ње ни су. На би ни се ни шта не де ша ва. Чу ју се и рет ки 
уз ви ци: „Поч ни!“ Очи глед но, пу бли ка не зна да ли је пред ста ва по че ла. Он да се чу је: 
ла је пас! Де ца си ла зе са по сто ља. Ви ре ис под би не. Не зна ју да ли се пас са крио ис под 
да са ка или уче ству је у пред ста ви. Пи сац до зи ва пса. Не ма га! Тре ба ло је да га ве жу 
пре пред ста ве. По чи ње му зи ка. Као и обич но: ко рач ни це. Су ди ја сти же на трг. Му ва 
се кроз све ти ну. Овешени пе ше ви се кла те на ве тру. Људи га не за ин те ре со ва но гле да
ју. Сто ји ис пред по ди ју ма че ка ју ћи да пре ста не свир ка му зи ча ра:

„Ево, љу ди, не мо ра те да ме ву че те до тр га. До шао сам сâм.“ 
„Па зи, бо га ти, до ла зиш као вла дар ко ји ка же да је до шао на пре сто, те се не мо ра мо 

бо ри ти да бисмо га иза бра ли и по ста ви ли на трон.“ 
„Он ми сли да је чо век из бу дућ но сти“, ка же пи сац, „да бар уре ђу је бу дућ ност, и за то 

не мо же мо да се сло жи мо, али увек мо же мо да га ту че мо.“ 
Про шао је рат ник без ру ке, са ожиљ ком на ли цу. Гор њи део те ла био је пре кри вен 

вој нич ком блу зом. Ру кав у ко јем се ни је на ла зи ла ру ка де вој ка је пре ба ци ла пре ко 
ра ме на, та ко да се чи ни ло ка ко је гр ли пра зан ру кав. 

„Не мој да се упли ћеш у рас пра ве ко је во ди пи сац“, мо ли ла га је де вој ка. 
Ин ва лид је ћу тао, али је и да ље пре зри во гле дао љу де ко ји су ди ску то ва ли са пи

сцем. Он да се по ди гао су ди ја. Пи сац га је ухва тио за ру ку и из ву као на би ну. Су ди ја се 
опи рао. Во ли глу му али не зна текст сце на ри ја. Пи сац при ча: „Ја мо рам са жи ви ма да 
се бо рим за сво је де ло, а је ди на мо гућ ност за та кву бор бу је са да шњост. Они ко ји су 
ме осу ди ли, њих не за ни ма ви ше мо је де ло. За жи во та су ми сли ли да из вр ша ва ју сво ју 
ду жност.“ 

Пи сац је уда рао су ди ју ко ји је пао и опру жио се. Ви ше ни је хтео да га уда ра, већ је 
не пре ста но за ма хи вао. Гле да о ци ко ји сто је по ред са ме би не са да су ле ђи ма окре ну ти 
по ди ју му: не чи не ни нај ма њи на пор да би пра ти ли ди ја лог на би ни. Чак и ка да се пи сац 
окре ће на јед ну стра ну, те на дру гу, ка да син хро ни зу је звук у звуч ни ци ма, гле да о ци 
још не ве ру ју да је по че ла пред ста ва. Она по чи ње то ли ко не у о би ча је но да фо торе
пор те ри, чи је ће фо то гра фи је ста ја ти на на слов ној стра ни ло кал них но ви на, једно 
време не шкљо ца ју апа ра ти ма. А он да, баш ка да по чи ње шкљо ца ње фо тоа па ра ти ма, 
пи сац ур ла у ми кро фон. Ваљ да глу ме ћи са мог се бе. Ути ша ла се пу бли ка. Гле да о ци 
по чи њу да се окре ћу ка глум ци ма:

„Књи жев ник не мо же зна ти то тки во ко је ула зи у тка ње де ла, а ка ко би то тек мо гао 
зна ти је дан ту жи лац. По сле ства ра ња де ло пре ки да ко му ни ка ци ју са књи жев ни ком. 
Ње га ви ше не ма. По сле сва ког де ла га све ма ње има. Та мо где умет ност ни је, то је по
след ња гра ни ца ства ри, а не умет но сти“. 

„Пи сац! Ми те не раз у ме мо. Боље је да учиш де цу!“, ви чу. 
Глу мацпи сац др жи у ру ци ми кро фон ко ји ни је при ве зан жи цом. Пре ме шта га из 

јед не ру ке у дру гу. Ми кро фон је оки ћен цве ћем. Пи сац у ру ци др жи вен чић цве ћа 
ко ји час ста вља на гла ву, а час мо та око по длак ти це. Си ла зи са би не. 
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Де ча ци ко ји су ста ја ли по ред по ди ју ма при вла че сто ли це. Пе њу се на би ну! Пи сац 
је про ла зио кроз све ти ну ко ја је збу ње на за ста ја ла. Ши рио је ру ке и об ја шња вао. Ка ко 
је про ла зио, по ме ра ла се пу бли ка. Иза ње го вих ле ђа се ство ри ла пра зни на ко ја је 
делила пу бли ку. Гле да о ци су би ли окре ну ти ле ђи ма. Јед ни су гле да ли би ну, а дру ги 
су гле да ли до га ђа је на дру гој би ни. Пи сац се кре тао пра зним про сто ром, из ме ђу гле
дал а ца ко ји су би ли окре ну ти ле ђи ма јед ни дру ги ма. Мо лио је љу де да ту ку су ди ју. 
Он да је То ма Ми тић Ца ке за шти тио пи сцу ле ђа. По гле дом је пре ле тео гле да о це, по
ли ти ча ре и ру ко во ди о це у пр вим ре до ви ма за ко је су би ле из не се не сто ли це. То ма 
Ми тић Ца ке је по ди гао то ја гу и по чео да уда ра су ди ју. На ње му је ле пр шао ши ро ки 
ко жни ка пут. Ли це му је би ло там но и об ра сло бра дом. При ско чио је пи сац и на га зио 
је су ди ји ну гла ву. Све тло сун ца пре ла зи ло је пре ко тр га. Осве тља ва ло је би ну. По што 
је су ди ја уда рен то ја гом, де ча ци су по бе гли са би не. Чак су се и фо торе пор те ри удаља
ва ли од глу ма ца. Не ко је још ре као: „Сли кај те! Сли кај те!“ Али фо торе пор те ри су би ли 
збу ње ни. По вла чи ли су се уна зад. Ја сно се ви де ла гра ни ца из ме ђу пу бли ке и би не. 
Оста ло је још не ко ли ко сто ли ца ко је су спрет но по ди за ли ре да ри. 

„Дру же су ди ја, оп ту жу јем те што си на смрт осу дио Со кра та.“ 
„Зна те ли де ло Dialogo sopra i due m(n)assim(n)i sistemi del mondo, Га ли леј Га ли лео, и 

ње га сте осу ди ли, и зах те ва ли да се од рек не сво јих де ла.“ 
„Ман дељ шта ма сте осу ди ли. Ка да је био за тво рен по чео је да лу па у вра та. На пи

та ње чу ва ра: Шта ти је? Од го во рио је: Ви мо ра те да ме пу сти те! Ја ни сам ство рен за 
там ни цу. На са слу ша њу је пре ки нуо ислед ни ка: Боље ми ка жи те да ли осло ба ђа те 
не ви не или не? Зна те ли шта су о ње му го во ри ли? Био је ма ли, слаб. Гла ву са чу пер ком 
за ба ци вао је уна зад. Во лео је сли ку пе тла ко ји сво јим пе ва њем це па ноћ по ред зи ди на 
акро пољ ских. На стра шном су ду ће вас пи та ти: Је сте ли раз у ме ли пе сни ка Ман дељ
шта ма? Не! Пи та ће вас: Је сте ли га хра ни ли? Ако од го во ри те са „да“, мно го ће вам 
би ти опро ште но. 

Про ла зи мо са да кроз дво ра не из о па че не умет но сти. Има мо ком плет ну исто ри ју 
не мач ке умет но сти овог сто ле ћа. Зи до ви по ста ју до ку мен ти – вре ме; пот чи ња ва ју ћи 
се си ли, по ста је не мо. Ер нст Барлах је прог нан. Да је кра љев ство за јед ног при стој ног 
про тив ни ка! Кирх нер је оти шао у до бро вољ ну смрт. Шле мер је умро уса мљен и уцве
љен“.

По сце на ри ју, тре ба ло би да до не су од ра ну ко жу су ди ји ног учи те ља, да по њој 
ис пи ше веч не исти не, али... 

„Хај де да га ра зап не мо на крст“, вик нуо је не ко. Пи сац се цим нуо. По гле дао је све
ча но оде ве не љу де у пр вим ре до ви ма. Обри ја на ли ца, ће ла ве гла ве, уз диг ну ти сто
ма ци. Уста ја ли су је дан за дру гим. Ма хом су но си ли цр ве не кра ва те. Из џе по ва са коа 
ви ри ле су им бе ле ма ра ми це. Ћу та ли су и че ка ли шта ће се до го ди ти. Да ље од њих, 
у дру гим ре до ви ма, на ла зи ли су се рад ни ци. Не ке же не у цр ним ма ра ма ма су се про
гу ра ле до пр вих ре до ва. По че ле су да ви чу: „Људи! Не мој те та ко са сим бо ли ма. На 
кр сту је ра за пет наш Го спод.“ 

„Он је узео на се бе све гре хе све та, све по ру ге и под ва ле, по ра зе од по стан ка све
та до Ње го вог ро ђе ња. Мо рао је да умре под то ли ком те жи ном и то ли ким ку ша њем. 
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А по глед му је па дао на уче ни ке, на та му иза пла ни не, на вер ни ке ко ји се мо ле Богу 
за Ње го ве бо ло ве, ко је је Он при хва тио као њи хо ве, уверен да по ма же не моћ ним, 
гу ба вим и сле пим.“ 

Људи су по че ли да се гу ра ју око по ди ју ма. Обо ри ли су не ко ли ко сто ли ца, па их 
ус пра ви ли. По пе ли су се на њих за кла ња ју ћи оста ли ма ви дик. На сту пи ла је па у за. Глум
ци су до шли до кра ја би не. Са шап та ва ли су се са пу бли ком или глум ци ма из пу бли ке. 
Не ко ли ко ста те ра је ски ну ло ка пу те. Са би не пи сац је ја сно ви део пу бли ку. Осе ћао је 
да још во ди пред ста ву. По што две пред ста ве ни су би ле син хро ни зо ва не, де ло ва ле 
су као спо је ни су до ви. На дру гој би ни пред ста ва је би ла за вр ше на. Глум ци и пу бли ка 
су по ве ћа ва ли не ред. Му че ник је ле жао под пи шче вим но га ма. По ди гав ши гла ву ис
под чи за ма. По ку шао је да се из ви је и ка же не што, али га је по го ди ла то ја га. 

„Су ди је не же ле да спа су свет. Ни ка да ни је би ло ни ти ће би ти да су ди је спа са ва ју 
свет.“ 

Бини су се при ми ца ли гле да о циглум ци. Је дан је но сио че кић. Уда ра ли су гле дао
це ко ји ни су же ле ли да се скло не. Чу ло се ка ко не ко се че ста бло др ве та. Ви де ло се 
ка ко по дрх та ва ју кро шње док елек трич на те сте ра пре се ца др во. Не ка же на је ку ка ла: 
За што уни шта ва ју парк? У гра до ви ма се не раз ли ку ју про ле ће и је сен. Са мо зи до ви, 
си ви зи до ви. Не ко је до нео рен де да би на пра ви ли крст. Гла ва му че ни ка се ипак из
ву кла ис под пи шче ве чи зме. Бојажљиво је ре као: „Ја сам ко му ниста.“

Пи сац му је на га зио гла ву. Глум ци су ућу та ли. По гле дом су пра ти ли ру ко во ди о це. 
Не ко ли ко глу ма ца би ло је спрем но да пре ки не пред ста ву. Глу мац из пу бли ке по ку
ша вао је да об ја сни иде ју сце на ри ја. Ви као је али се од свих ре чи – по што је ми кро фон 
био уда љен од ње га – чу ла са мо реч: ка пи та ли зам! 

„Ра за пе ће мо те на пе то кра ку“, ре као је пи сац. 
Била је ти ши на. Ре чи су па да ле по пут ме та ла та ко да на ста је ко ме ша ње љу ди. Чо

век без ру ке је ско чио на би ну. Ни је ус пео да се ухва ти ру ком за ле тву, ни ти да одр жи 
рав но те жу. По ла ко се по ви јао уна зад. Пао би си гур но да се ни су по ди гле мно ге ру ке 
спре ча ва ју ћи ње гов пад. Ка да се ус пра вио стао је пред су ди јом. Из џе па је из ва дио 
нож. Дао га је пи сцу да му пре се че ру кав. Ври сну ле су же не. Плач де вој ке ко ја је би ла 
са ин ва ли дом се чуо ја че од оста лих гла со ва: „По но во по га ни те сим бо ле“, по че ли су 
да ви чу на пи сца. 

Они из пр вих ре до ва по ку ша ли су да се поп ну на по ди јум, али се већ ство рио 
кор дон пи шче вих при ста ли ца ко ји их је за у ста вио. Из ме ша ли су се ре до ви та ко да се 
ви ше ни је зна ло где су зва нич не лич но сти. Не ко је вик нуо: „Је ба ћу вам ма тер ако од
сту пи те од сце на ри ја!“ 

„Ко је пи сцу до зво лио да пи ше ре ци тал за ову про сла ву?“ 
„Сни мак ове про сла ве би ће ујед но и про сла ва сто го ди шњи це фил ма. И ови љу ди 

ко ји уче ству ју у спек та клу не мо ра ју ни да зна ју би ло шта о фил му, а ка мо ли ка да је 
вре ме по че ло да се ме ри од на стан ка по крет них сли ка.“ 

„Не мој те са да да пр ља те пе то кра ку“, по ви ка ли су. „Се ти те се ин тер на ци о нал не 
со ли дар но сти, па пр ља ви по кољ по ли ци је у Чи ка гу, па Ок то бар ска ре во лу ци ја. Ми
ла не Ти мо ти је ви ћу, не за бо ра ви свог оца.“ 
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Као да је на пор гле да о ца био ис пла ни ран: ни су ус пе ли да оне мо гу ће из во ђе ње 
пред ста ве. Глум ци су за ста ли за тре ну так: оче ки ва ли су! Ка ко ће ре а го ва ти ми ли ци ја? 
Ми ли ци о не ри су та ко ђе оче ки ва ли ко ман ду. 

До ко је гра ни це иде сце на рио! 
Ову дво ји цу глу ма ца су по зна ва ли. Ми лан Ти мо ти је вић је био син ре во лу ци о на ра, 

ствар но сту дент. Био је за љу бљен у филм. Че сто је, због сце на ко је је сни мао, при во
ђен у СУП.

Су ди ја, на рав но, по про фе си ји ни је био су ди ја – зар би и глу мио у овој пред ста ви 
– али овог глум ца су ствар но зва ли Су ди ја. Ни су тач но зна ли да ли је он био фуд бал ски 
су ди ја или му је на ди мак Су ди ја. Пре се ра ди ло о на дим ку. Мо жда је по зна вао пра во
су ђе бо ље од су ди ја. Има и та квих слу ча је ва: за љу бље ни ци бо ље по зна ју те му сво је 
љу ба ви од љу ди ко ји се про фе си о нал но ба ве њи хо вом те мом. Ваљ да је и за то на зван 
Су ди јом. Било је до вољ но да не ко из пу бли ке вик не да је су ди ја але го ри ја ка пи та ли
зма и да се не до у ми ца пре ки не. Глас је до шао у ти ши ни, та ко да су га чу ли чу ва ри ре да 
и ре да ри. Оп штин ских ру ко во ди о ца, као и ко ман ди ра ми ли ци је већ ни је би ло на тр гу: 
они су на све ча ном руч ку! Рад ни ци су, у ро ку од не ко ли ко ми ну та, обо ри ли ста бло. 
Па ла је огром на кро шња ди жу ћи пра ши ну. Глум ци су гле да ли пу бли ку ко ја се по ме
ра ла ка би ни. Са да је већ же ле ла да са зна да љу рад њу дра ме. Ко ја су сред ства до зво
ље на са вре ме ном драм ском тек сту? Глум ци не са мо да су гле да ли збу ње ну пу бли ку 
већ су и они са ми би ли збу ње ни од ви ја њем драм ске рад ње. 

„Ови су бу ква ли сти“, ре као је То ма Ми тић Ца ке. „Они су ствар но исе кли др во.“ 
Рад ња се са да пре но си ла на мај сто ре. Они су ду го оче ки ва ли свој тре ну так. Ско ро 

да су би ли збу ње ни сло бо дом ко ја им је да та у пред ста ви. Ни су је оче ки ва ли. Без 
раз ло га пре се ћи др во у пар ку! Мај сто ри ни су гле да ли ни глум це ни ти пу бли ку. У свом 
жи во ту су ствар но мај сто ри. Ни су има ли раз ло га да глу ме. Штр ча ле су гра не обо ре
ног др ве та. Де ца су при ла зи ла и по чи ња ла су да се пе њу на обо ре но ста бло. Глум ци 
су та ко ђе си ла зи ли са би не. На ста вља ла се рас пра ва са пу бли ком. Борац без ру ке, са 
пре се че ним ру ка вом, мр дао је оним па трљ ком. Из не ве рен је. Љутио се. Али и он је 
и да ље оче ки вао ток рад ње. По зи вао је пи јан це, ко ји су би ли не за ин те ре со ва ни за 
би ло ка ква де ша ва ња, и ко ји су у вре ме про сла ве пи ја ни већ го ди на ма. Борац је зах
те вао од њих да по мог ну мај сто ри ма ка ко би ви део шта су за ми сли ли сце на ри сти и 
ре жи се ри. По што се пред ста ва од ви ја ла не сме та но нео че ки ва ним сме ром, по ја ви ли 
су се и но ви на ри. Они су не ста ли од мах по сле од ла ска зва нич ни ка и њи хо вих го во ра. 
Чак је укљу че на и ка ме ра ко ја ду го ни је сни ма ла пред ста ву. Уред ник кул тур ног про
гра ма по ме рао је пр сте да ју ћи знак ка мер ма ну. Мај стор је про му цао: „Зна чи не ће мо 
крст.“ И по чео је те сте ром да скра ћу је др во ва де ћи ме тар из џе па. Док је пре ме ра вао 
де бло, дво ји ца по моћ ни ка су већ но си ла те згу из ра ди о ни це ста рог ти шле ра. Он је 
затр пан три ном тр чао за њи ма. Ма хао је др же ћи бла њу у ру ци. При чвр сти ли су те згу, 
про ве ри ли мен ге ле, до не ли су чет ке и фар бу. Др во је већ истругано и при пре мље но 
за фи ну об ра ду. Ућу та ла је пу бли ка. По кре ти ма гла ве су пра ти ли ка ко мај сто ри пра ве 
огром ну пе то кра ку. Оки ва ли су је ме та лом. Фар ба ли су је. Уда љи ли су те згу. Ви ше 
ни је би ла по треб на! Ста ри ти шлер је још по ку ша вао да је вра ти у ра ди о ни цу. Ву као 



251

је, мо лио, пре кли њао гра ђа не. Ни ко ни је хтео да му по мог не. Не ко је из го во рио реч 
сен за ци ја. Дру ги му је ре као да је сва ка сен за ци ја трач, за то је нај бо ље по мо ћи мај
сто ри ма у раз вла че њу гра на и от па да ка, да не би оста ли на тр гу. 

Кран се мир но при бли жа вао ди жу ћи пра ши ну и ис пу шта ју ћи дим. Зауста ви ли су га 
на ме сту где су љу ди ко па ли ру пу. Че лич но уже се спу шта ло ка пе то кра ки. За ка чи ли 
су је ве ли ком ку ком, а он да се по ди гла из над гла ва. Пе то кра ка је би ла огром на и њи
ха ла се на уже ту. Гле да о ци су се пла ши ли да се не от ки не уже, или да се не от ка чи пе
то кра ка и пад не на њи хо ве гла ве, гње че ћи их. Сен ка пе то кра ке је на пра ви ла де бе лу 
хла до ви ну та ко да су одах ну ли нај де бљи. Чак су по че ли да ви чу – охохо! Оста ли су 
ша ка ма за кла ња ли ли ца. 

Ди за ли ца је спу сти ла ди рек у ру пу. Рад ни ци су од мах об у хва ти ли ужад и по ку ша ли 
да са би ја ју зе мљу око ди ре ка. Пе то кра ка је чвр сто ста ја ла. Ви со ко уз диг ну та, смер на, 
цр ве на, зра че ћи све ви ше и ви ше. Рад ни ци су по ди за ли гла ве и упла ше но је гле да ли. 
Су ди ја је пе то кра ки био окре нут ле ђи ма. Ни је смео да по диг не гла ву и по гле да је. 
Ли чи ла му је на џи на из де тињ ства. Пи тао је: 

„Ко је је бо је?“ 
„Ка да бу деш ра за пет, бо ја се не ће ви де ти. Биће ти иза ле ђа.“ 
Спу шта ла се ди за ли ца. За ку ку су би ле ока че не ске ле џе ла та. По ди гли су те ло су ди је. 
 „Да ли ћу би ти го или об у чен?“, пи тао је су ди ја. 
Ни ко му ни је од го во рио. Су ди ја је за ба цио гла ву и осмех нуо се као што чи не хе ро ји. 

Док су га ву кли на ње му се по це па ла оде ћа. Ка да су га по ди гли до пе то кра ке био је 
са свим го. Хтео је не што да ка же љу ди ма, али је ди но је мо гао да из рек не пре су ду: 
„Тр пи те му ке“, вик нуо је. 

Не ко га је уда рио. Са да се по но во за чу ла му зи ка. Ово га пу та зу ји ка ме ра, ско ро 
пла ше ћи пу бли ку ко ја се за ба вља ла не ви де ћи крај пред ста ве. Но ви на ри жељ ни сен
за ци ја при бли жа ва ли су се кра ну. Фо торе пор те ри су већ по че ли да раз го ва ра ју са 
пу бли ком. Нај ви ше оку пље них би ло је око фон та не чи је је дно офар ба но пла вом 
бо јом да би бо ја во де ли чи ла на бо ју мо ра. Фон та на је ис кљу че на. Че као се крај пред
ста ве ка да ће пра зник би ти по здра вљен ва тро ме том, и ка да ће за жу бо ри ти све фон
та не у гра ду. Пи сац је су ди ји јед ну ру ку ока чио на је дан крак. За ку цао је ек сер у ве не. 
Крв му је ли ла пре ко пр сти ју. Це ди ла се низ ру ку му че ни ка. Ка па ла по љу ди ма ко ји 
су кле ча ли ис под сим бо ла. Му че ник је био при све сти. Ре као је: 

„Јед на ру ка на јед ном кра ку“, пи сац му је та да до хва тио дру гу ру ку. Два рад ни ка 
су му по мо гла да је за ку ца. Она је ма ње кр ва ри ла: 

„Дру га ру ка на дру гом кра ку“, ре као је са да му че ник. Он да му је пи сац за ку цао 
јед ну но гу. Ишло је бр же. Му че ник се ма ње ци мао али је још био при све сти: 

„Јед на но га на тре ћем кра ку, дру га на че твр том.“ 
Пи сац је са да упи љио по глед у су ди ју. Био је мр шав и не мо ћан. Из ру ку и но гу ка

па ла му је крв. Белео се сав из у зев стид них де ло ва. Пи сац се по ди гао до ње го ве гла ве. 
Узео огро ман ча вао да би је за ку цао на пе ти крак: 

„Гла ва на пе ти крак“, про му цао је му че ник. 
„Да“, ре као је пи сац.
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„А шта ће би ти са кур цем?“, пи тао је му че ник. 
Пи сац је тек та да по гле дао удо ве. За чу до ни је ви део да се де ло ви оде ла по ки да ни, 

да се са свим го ли су ди ја на ла зи на фо то гра фи ји. Пре не ра зио се ве ли чи ном кур ца 
ма то рог су ди је. Ви део је ка ко ви си и кла ти се. Шап нуо му је: „Увек по сле све га не ко 
до би је ку рац!“ 

Окре нуо се ка све ти ни. Ви део је ка ко се љу ди сме ју, ка ко се др же за сто ма ке, гу ра ју 
јед ни дру ге, и пру жа ју прст ка пи сцу и су ди ји: 

„До не си те кар ту све та“, ви као је пи сац. 
Ово је био тре ну так ка да су и ђа ци ушли у пред ста ву. Ни су од мах раз у ме ли. Не ки 

су до тр ча ли до по зор ни це, пи та ју ћи пи сца шта же ли, али они ин те ли ген тни ји, и са ми 
ма ли глум ци, отр ча ли су до шко ле. Из не ли су кар ту. Пи сац је са ви си не ви део ка ко је 
но се и гу ра ју се кроз све ти ну. По ди гли су је. Пи сац је узео кар ту све та. Замотао је и 
ве зао за ку рац. Су ди ја је по чео да ур ла. Ма са се ус та ла са ла. Ваљ да је То ма Ми тић Ца ке 
био же љан кав ге. Ви део је де вој ку ко ју је ра ни је же лео! Де вој ка се он да окре ће ка јед
ном глум цу. Не по зна је га по што је ме ђу пу бли ком мно го ста ти ста. Са ци га ре том у 
ру ци, не па зе ћи, за ка чи не ког де ча ка ко ји у овој ве че ри хе пе нин га, а он од мах по те же 
ка мен. Ме ђу тим, про ма шио је де вој ку и ка ме ном је уда рио му шкар ца ко ји је хтео да 
је за шти ти. То ма Ми тић Ца ке је пре тио глав ном глум цу. Уда рио је ми ли цио не ра по ред 
се бе. Од мах се чу ло за ви ја ње си ре не ми ли циј ских ко ла. Сви су ми ли ци о не ри има ли 
исту ми сао. Чим се де си ло ово ве ша ње кар те о пе нис, можда је ипак до шло до од сту
па ња од сце на ри ја. Ни су мо гли зна ти да ли је то на мер но учи ње но, или се глу мач ка 
еки па слу чај но по ви но ва ла за ко ни ма хе пе нин га, во де ћи пред ста ву све не по сред ни
је, да би је на кра ју пре тво ри ли у оп шту ту чу. Ни је се зна ло ко је из дао ми ли ци ји ко ман
ду. Ту кли су пу бли ку по ку ша ва ју ћи да стиг ну до пе то кра ке. По бе гли су рад ни ци ко ји 
су ра ди ли на ди за ли ци. Били су из дво је ни са мо пи сац и су ди ја. Оте за ла се пре ви ше 
ова сце на. Ста те ри су оп ко ља ва ли ди рек. Ру ке су би ле по диг ну те ка пи сцу и су ди ји. 
Не ко је пу цао. Ја, ко ји сам то ли ко стра сно за го ва рао суб вер зи је и оба ра ње вла да ју ћег 
дру штве ног по рет ка, упла шио сам се ка да сам се из не на да на шао усред вул ка на. Било 
је пот пу но бе сми сле них ак ци ја. Рад ни ци су се укр ца ли у ка ми он и од ве зли до спо ме
ни ка Ису со вом све том ср цу, два де се так ки ло ме та ра ју жно од Ма дри да. Обра зо ва ли 
су стре љач ки строј. По свим пра ви ли ма слу жбе, уред но су стре ља ли спо ме ник.

Ме ђу тим, на род се по ди гао, узео власт и од мах се по де лио и уну тар се бе су ко био. 
Бесмислени ме ђу соб ни об ра чу ни до ве ли су до то га да љу ди за бо ра ве у име че га во
де рат. Ма са је по че ла да ур ла и да се про би ја ка су ди ји. 

„Он је при ку пио све гре хе, све бо ле сти ово га све та!“, ур ла ли су. 
По сле ово га сви су се из ву кли сем То ме Ми ти ћа Ца ке та. Он је због на па да на де

жур но ли це мо рао у за твор. Иако је био убе ђи ван, ни је ве ро вао да је пред ста ва одр
жа на до кра ја. Ти си то за бо ра вио. Ни сам са мо ја све док. По сто је фо то гра фи је и филм. 
То ма Ми тић Ца ке је ишао тра гом фо то гра фи ја. Пи сац? Ни је мо рао ви ше да се бо ри за 
сво је де ло. Ни је мо гао жи ви ма да ну ди ру ко пи се. Тек сто ви су оста ли код нас. Не ке 
смо об ја ви ли, не ке нам је по кло нио. Не мо же мо да му их по ша ље мо. Мо же мо да их 
уни шти мо. Не ке смо уни шти ли. Ето, не ка при ча је до би ла и на гра ду. За што нам је пи сац 
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био по тре бан? За што му је пред сед ник пру жио по др шку? Исто ри ја је по ка за ла да су 
нај су ро ви ји љу ди во ле ли умет ност и умет ни ке. А тек вла да ри ко ји су се бе сма тра ли 
умет ни ци ма шта су све учи ни ли да би под ста кли сво ју ин спи ра ци ју. 

Иако је пи сац знао да ов де не ће мо ћи ду го да оста не, па чак и ра де ћи с пред сед ни
ком, ко ји му је ука зи вао па жњу из не ких сво јих пер верз них или мор бид них раз ло га; 
већ су ви тла ли пи шче вим не а де кват ним по и ма њем си сте ма у ко ме су жи ве ли.
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Link 6 

Не ста је пи сац, и не бих во лео да се овај слу чај пре пу сти на у ци, да поч не ци ти ра ње 
ко је ће ме умо ри ти, али не мо ћан сам, или да ка жем не ку фра зу, да не ста је ли те ра ту ра 
и по чи ње бу дућ ност. Умор или за ста ре лост? Но ва ре ше ња за веч не, ста ре про бле ме. 
Пи сац је сим бол или те ма? Ста ње! Ан то ло гиј ски при мер иш че за ва ња! 

По чи ње пи шче ва смрт, и не ко за па зи да сва ко пи са ње ко је је до са да тре ти ра но 
као књи жев но ви ше ни је књи жев но и не мо же се та ко ква ли фи ко ва ти, већ је не ка кво 
дру га чи је пи са ње, ко је се мо же на зва ти не књи жев но; књи жев ност је то ли ко по себ на 
да зах те ва из во ђе ње но ве тер ми но ло ги је ко јом би се об ја сни ло шта је то књи жев ност, 
књи жев но, а шта не књи жев но и да се по ву че ја сна раз ли ка; са мим тим по треб но је 
на пра ви ти чи тав реч ник и ан га жо ва ти си ја сет на уч ни ка ко ји ће га ства ра ти, а он да, 
ка да бу де ство рен та кав реч ник, као да се ства ра но ва на у ка те су ње ни ства ра о ци 
то ли ко уз не се ни но вим реч ни ком да по бу ђу ју но ве из у ча ва о це да се окре ну тој на у ци; 
ци тат ност ће са да по че ти од пр вих пи са них тек сто ва, пре све га од Ари сто те ла, То ме 
Аквин ског и има ће но ви по че так код Хе ге ла и Кан та, да би се све за вр ши ло у пој му 
пост мо дер не – за са да по јам за све ино ва ци је. А оно дру го, не књи жев но, одво је но, 
ма ње вред но, пре пу сти ће мо чи та о ци ма тре ша. Али не са мо књи жев но већ и не књи
жев но мо ра се кла си фи ко ва ти; чим поч не мо да пи ше мо од мах да се опре де ли мо да 
ли ће мо пи са ти књи жев но или не, или да пи са ње бу де она кво ка ко се то на во ди у уџбе
ни ци ма – по пла ва, удар гро ма, а не да бу де са мо де мон стра ци ја пи са ња. Ако од го вор 
ја сно из ди фе рен ци ра књи жев но и не књи жев но, раз ли ка је еви дент на, ви ше не ће 
би ти пи та ња, пи са ти та ко не књи жев но да са ми се бе ели ми ни ше мо (ко ће при ста ти 
на та ко не што?), или по на вља мо оно што је веч но: ре чи – ако не њи хо ва зна че ња. Од 
Фрој да сва ко по ре ђе ње, би ло са на у ком или књи жев но шћу, заправо је поређење са 
сек сом. Пр во секс је бо жан ски, а ма стур ба ци ја је ими та ци ја (дру ге нор ме су из у мр ле и 
па да ле на дно), по ре ђе ње ко је су, ваљ да, при хва ти ли и не књи жев ни ства ра о ци – скри
бо ма ни. И не књи жев но је не ка вр ста пи са ња и по треб но би би ло из вр ши ти ран ги ра ње... 
за што би тре ба ло да све на пи са но при ку пља мо у вре ме ну ко је мо же би ти со ци о ло
шко, пси хо ло шко, фи ло зоф ско, жур на ли стич ко, хро ни чар ско, и из два ја ти, и чу ва ти? 

До шло је вре ме да фи ло зо фи ја има но ву те му, ево, у окви ру ње, да поч не мо да 
ври шти мо – же ље ни но ви тет – па не ка та те ма ни је ство ре на из кул ту ре, ње них де ви
ја ци ја или про ме на, већ да су је на ја ви ли са ми фи ло зо фи, одав но већ не ма ју ћи же љу 
да ство ре но ва де ша ва ња, да не ка же мо да су се, ето, умо ри ли, па, ево, са да да се фи
ло зоф ис ку пи, већ дав но за бо ра вљен од фи ло зо фи је. И фи ло зоф зах те ва но ви за да так, 
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ства ра ње дру га чи јег про гра ма, ко ји у но вој ду хов ној исто риј ској си ту а ци ји пре и спи
ту је тра ди ци ју и не мо же оце њи ва ти; про грам се раз ма тра мо ти ви са но шћу. Од ри ца ње 
раз ли ке на на го ми ла ном и но вом је сле по ис тра ја ва ње на дав но упо ко је ном схва та
њу; на ле шу; смрт у не кој дру гој си ту а ци ји на зва ној про шлост, тра ди ци ја; а све што је 
про шло уз ви ше но је, по твр ђе но је из во р ном бри гом о на ма. Скри ве но нам је ста ра ње 
о на сле ђу, па нас осло ба ђа ис тра жи ва ња и од бој но сти у ње му, али је ди на кон стан та, 
ре ли ги ја, ни је нор ма тив, на ма та ко по тре бан, већ учи та ва ње древ ног и ње го во раз ма
тра ње ни је но во, оно се при кљу чу је исто ри ји иш чи та ва ња. И, ево, фи ло зо фи ја по но
во усва ја фи ло зо фа и те па му, да је он ми сли лац по сле фи  ло зо фи је, да би тре ба ло да 
на ђе ме сто, јер исто риј ски пре ва зи ђен, схва тив ши где се на ла зи, пре ста је да бу де 
си ро че, ко је би тре ба ло да за ни ма ста ње кул ту ре у ко јој се за пу стио.

Нео гра ни че но де фи ни са ње про бле ма, стал на упо тре ба по сту па ка, им пли цит них, 
веч них, но вих, не ће ис цр пе ти зна ње о пред ме ту, већ ће про ма ши ти (по тро ши ти) ис тра
жи ва ње; ис тра жи вач по ста је не по вер љив. Же ље но пи та ње (про блем) се не ме ња ако 
ве ру је мо у ње га. Свет је она кав ка кав је, и плус мора да тр пи оно што му чо век до да је.

Увек са вре ме ност има свој про блем, јед но став но за то што је са вре ме ност; тех но
ло шки; уда ља ва ње оног ко пи ше, да раз мо три про блем, схва та да и фи ло зоф има исти 
про блем, пре не го што успе ва да га де фи ни ше, мо ра да по ста ви пи та ње о ево лу ци ји 
на у ке, да ре ша ва спор из ме ђу ре во лу ци је и на у ке, а не мо ра са мо пи та ње да уни шти 
обје кат за пи та ног, што је у би ти иско на или пр вог пи та ња. 

Ни је ли ми шље ње све де но на по на вља ње, на умно жа ва ње ар хи ви ра ног, ко је са мо 
мо же да на не се ште ту, прин ци пи јел ном осло ба ђа њу про бле ма и кон фрон ти ра њу с 
њим? Да ли се мо же оце ни ти про блем из пер спек ти ве ме ри ла ко ја су са да и по ста
вље на? 

Фи ло зо фи ја из два ја ња; фил три ра ње и умре же ње. Са да ви ше не мо же да се иде 
ре дом, пре ви ше је ђу бре та и гро бља сај то ва, не што мо ра да се из дво ји, а не што да 
оде у ре ци кла жу – мо жда је на мет ну то не у по тре бљи во. Да са мо пи та ње до ве де до 
рас крин ка ва ња ми шље ња, а он да од го вор за зи ре од про бле ма ко ји уни шта ва са мог 
се бе; сва ко дне вље се сво ди на тро ше ње ре сур са, оно се не по ја вљу је – не пре ста но 
је при сут но; пи та ње се не ис цр пљу је ана ли зом јер шта би од ње га пре о ста ло, би ло 
ка кав од го вор ни је крај, пи та ња из ви ру из не га ци је а не им пли ка ци је, у не га ци ји се 
пот пу но из ра жа ва ју, с тим што не га ци ја не од ба цу је сво ју ба че ност, што у су шти ни 
зна чи да по ти ску је; оно што бих на звао др ско шћу са вре ме ног фи ло зо фа; шта би ти, 
ка ко би ти, и би ти про блем, опред ме ћен, пи та ње ства ра са мо се бе, а за тим се пре и спи
ту је – ци ви ли за циј ско вре ме, мак си мал но ис ко ри шће но, за тим чо век, кон фор мист, 
по ми рен, и у ту фор му лу још сме сти ти из бор из два ја ња, или смо до шли у ста ње да 
то мо ви ма реч ни ка до да је мо још је дан том но вог реч ни ка, јед но постста ње, ре ка пи
ту ла ци ја ста рог већ ре че ног до пу ње ног са још не ко ли ко но вих пој мо ва, или до гра
ђе них ста рих, да ће на у ка по ста ти пу ка књи жев ност, да је огро ман страх од та кве 
књи жев но сти. Ре сурс је тек сто те ка. Ствар ност мо ра да се ме мо ри ше, пре тво ри у 
ин фор ма ци ју, да се учи ни вир ту ел ном, а он да да се фил три ра и учи та ва. На кра ју тек
ста би ла би пи шче ва би о гра фи ја, или не што по ти сну то – лу ди ло ваљ да, фор ма ко ја 
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да је из глед, фи ло зоф ско пи та ње, су штин ско пи та ње је оно про блем ско пи та ње, пи та ње 
ко је ни ка да не по ста виш, да би се не што за сно ва ло, по сто ји раз лог. Не ћу да пра тим 
ток тек сту ал ног. Да спо јим епо хе. Овај текст ни је фи ло зоф ски дис курс. 

* * * 

За вр ша ва се је дан век ко ји се на зи ва „двадесети“ па се тако за вр ша ва и је дан ми
ле ни јум ко ји се на зи ва „дру ги“, и ми смо у ста њу да ана ли зи ра мо пут ко јим је про шло 
на ше дру штво; да са гле да мо исто ри ју. По што је до шао крај исто ри је ни ка да исто ри
ја ни је би ла по пу лар ни ја не го да нас.

Исто ри ја ми сли; Исто ри ја иде ја; Исто ри ја ауто ра; Исто ри ја от кри ћа; Исто ри ја 
бу да ла; Исто ри ја зло чи на; Исто ри ја ап сур да; Исто ри ја кри ти ке; Исто ри ја те о ри је 
зна ња; Исто ри ја уби ја ња; Исто ри ја му че ња; Исто ри ја исто ри је. 

Иде је два де се тог ве ка осво ји ле су бу дућ ност. Ушле су тен ко ви ма у њу, да ље су је 
про гла си ле сво јом те ри то ри јом. Од у зе ле су јој ре ли ги ју ко ја јој је доско ра при па да ла 
пре ме шта ју ћи је у оно стра но и веч ност. Будућност је са да осво је на. Сви ми зна мо шта 
је по треб но, са мо ко ра чај мо ка бу дућ но сти. Ко ра ча ли смо круп ним ко ра ци ма. Умо ри
ли смо се. По че ли смо да пи та мо ка да ће та бу дућ ност? Стр пе ли смо се, али бу дућ ност 
ни је до ла зи ла. Жр тво ва ли смо нас, на шу де цу, али већ код уну ка смо мо ра ли да се 
пи та мо па ко ли ко смо то лу ди. 

Ка да су осва ја чи по ти сну ти из бу дућ но сти за ко ју су зна ли шта хо ће са њом и ка да 
су не ста ли, по че ла је пост бу дућ ност. Шта са да са њом? 

Људи су ипак доско ра има ли бу дућ ност – па она је би ла нео ства ри ва, са да им је 
од јед ном од у зе та мо гућ ност рав но прав но сти и рај ске иде је; од сил не екс пло а та ци је 
бу дућ ност је по ста ла пор но гра фи ја. 

И та ко смо оста ли без си гур не бу дућ но сти ко ја је има ла сво је име. 
Ка ко је не ста ла јед на уто пи ја ко ја се на зи ва ла иде ал но дру штво, и да ли је би ло 

мо гу ће да се ста ра са мо о се би? 
Ако су не ка да хте ли да те пре тво ре у чо ве ка бу дућ но сти, да нас же ле да те вра те у 

про шлост и да те пре тво ре у по мир љи вог кон фор ми сту; да за бо ра ве тво ју ре во лу ци о
нар ну про шлост. А и шта ће ти про шлост ка да је уза луд на. 

По што смо по тро ши ли бу дућ ност ско ро да смо за вр ши ли са тро ше њем; ро ба ни је 
бу дућ ност и по треб но је да кре не мо са тро ше њем ро бе. Ка ко ће се ро ба про из во ди ти, 
ако је не тро ши мо? Ка жу нам: под стак ни мо по тро шњу оруж ја ко је смо го ди на ма про
из во ди ли да бисмо од бра ни ли осво је ну бу дућ ност (ваљ да смо је по тро ши ли). 

Ро ба ко ја се не мо же упо тре би ти, ла ге ру је се. Оно што је на ла ге ру бр зо за ста ре ва. 
Има ли не чег го рег од за ста ре ло сти. За ста ре лост се пре зи ре. А тек за ста ре лост љу ди. 
За ста рео чо век се не мо же адап ти ра ти. Из гу бљен је за у век. 

Ко да је ди јаг но зу? 
По бу ње ни или бо ле сни? 
Че му са да иден ти тет! 
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Зар ни је фик ци ја?41

По бу на ма са је про шла. Онај ко то не зна са мо ср ља. Дру штва се на дру га чи ји на
чин ор га ни зу ју. Сли ке ра да се без бри жно и про гра ми ра но тро ше на ТВ екра ни ма. 
Да нас су по треб ни са мот ња ци по тро ша чи (ма са на од су ству). Збу њу је пи та ње: да ли 
мо же те да за ми сли те по тре бе да већ ни су за вас из ми сли ли на чин ка ко да их за до
во љи те? Ре чи ко ри сник, по тро шач и ме диј пре тво ри ли су ма су у ма сов ност, тај но у 
јав но, уну тра шње у спољ ње. Ма са не ма удар ну моћ. По сти же се од ло же на агре си ја. 
Чак те и не пи та ју да ли си у еви ден ци ји. Зна се са др жај ко јим смо ис пу ње ни; праг ма
ти зам да је ре зул тат, или ства ра ком фор ми зам. Умет ност је ве штач ки про из вод. И као 
све ве штач ко мо ра се утро ши ти или од ба ци ти. 

Пре ви ше се на го ми ла ва! 
Са да до ла зи мо до оног нај ва жни јег пи та ња: вре мен ски гле да но да ли је то ком 

исто ри је љу ди ма би ла ви ше по треб на ти ра ни ја или де мо кра ти ја? 
Ко ман до ва ње и по слу шност! 
У ка квој су ве зи пер фид на ко ман да и без у слов на по слу шност? 
Ко ли ко нам ко ман дант до пу шта да са ра ђу је мо с њим, ко ли ко смо му по треб ни? 
Да ли су ви ше жа ли ли за ти ра ни ма или за де мо кра та ма? 
Ка ко са мо жа ле за ти ра ни ма. За шти ту ко ју су ужи ва ли од ти ра на слич на је за шти ти 

ко ју им пру жа Бог. 
Шта ће по сле не стан ка ти ра на? 
Ко ће их бра нити, над зи рати и ка жња вати?42

41 Чак када је конобарица појачавала звук радија – слушање музике је општеприхваћено 
и сада је, наравно, немогуће да неко не жели да слуша. Непрестано се врте плоче и касете. 

Питала те је: „Није ваљда да не волиш музику?“ 
„Волим музику“, одговорио си јој, „али не волим да је слушам.“ 
Конобарица је хтела да те упита шта си тиме хтео да кажеш, али је одустала. Захтевала је 

да донесеш касете које би желео да слушаш. Као што је радио писац. Пошто је био и професор 
конобарица му је дозволила да слуша музику са својих касета. Али ниси могао да знаш коли
ко пута би требало да чујеш једну песму да би се оправдало то што је произведена. Трошкви 
производње! Писац је могао да уништи радио. Четрдесет војника у спаваоници слушало је 
музику са транзистора. Крчали су звучници тако да се скоро нису распознавали звуци. Писац би 
прилазио уснулом војнику. Узимао би његов транзистор, и бацао га кроз прозор. Тим поступ
ком се супротставио логици. Претресани су три дана. Саслушавани су војници. Одржавани 
су батеријски састанци. Сумњало се. Али обавезно чим би почела пауза, разглас је емитовао 
музику по вашем избору. Преврат који је писац покушао да учини уништавањем транзистора 
није дао жељене резултате?

42 Ми лан Ти мо ти је вић то ли ко пу та је слу шао сни мље не при че, и увек се на дао да ће се 
из ме ни ти глас, да ће при ча би ти дру га чи ја, али чим би укљу чио маг не то фон, док је че као и 
слу шао шу шта ње, ни је се ме њао глас: увек би се раз о ча рао ка да би при ча би ла за вр ше на. 
Ка ко је знао да се глас ни ка да не ће про ме ни ти, увек је оче ки вао дру га чи ју при чу. Дав но је за
мр зео фи нал ни про из вод. Ни ка да ни је раз у мео за што су књи ге фи нал ни про из вод, и ко ли ко 
би их пу та тре ба ло про чи та ти да би би ле по тро ше не. А тек шта је са пло ча ма и маг не то фон ским 
тра ка ма као фи нал ним про из во ди ма; ако је са мо слу ша ње тра ка њи хо во тро ше ње, он да би 



258

Тек сто лог ста вља на крај тек ста пи смо. 

При ла зио ти је по зна ник. Ишао је ле ка ру. Го во рио је. Ето, под трет ма ном је. Не ма
ју ћи с ким да раз го ва ра, по чео је да го во ри сам са со бом. То ста ње прав дао је ре чи ма. 
Имам ли бо љег са го вор ни ка од се бе са мог. Нај бо љи је раз го вор сам са со бом – ту си 
нај па мет ни ји. Ка сни је би до да вао и нај бо љи са го вор ник до са ди.

„Го не ме, а ка жу да сам бо ле стан.“
Ма ни ја го ње ња? Са да, ка да ви ше ни је де те, вас пи та чи не мо гу да при хва те да се 

по зна ник рас пра вља са про фе со ром. Вас пи та чи су ду жни да да ју са ве те. Над зи ра ње 
је уоста лом уло га вас пи та ча. Слич на је уло зи бо га. Али по зна ник је до вољ но сна жан. 
Тра жи на чин ка ко да се за у ста ви у сво јој бор би. Да не по ста не хра на за ле ка ре. Да! Тај 
твој, не за бо рав ни друг! До бри чи на, и чо веккловн! 

Слу шао си га и жа лио. По зна ник је је два че као да на ста ви раз го вор. Го во рио је да и 
по ра же ни има ју свој пра зник: љу ди са уми ру ћом иде о ло ги јом! На њи хо вим сто ло ви ма 
сто је кар те са ис цр та ним гра ни ца ма. Оте ли су пи сца. Мо жда су га уда ви ли. А зар се 
по зна ник џа бе не пла ши? За тим, од јед ном, ме њао је те му. На ста вљао је да при ча о 
же ни ко ја је зо ром из ла зи ла на брег, у до ли ни је гле да ла там ну мр љу: чо век је ишао ка 
ње ној ку ћи! У со бу је уно сио ми рис ди ма. Ли це му је би ло све там ни је. 

На твој по ку шај да га уте шиш по чео је да ви че. Ка ко ти да го во риш о ње го вом жи
во ту. Не по зна јеш га. Ни ка да ни си жи вео са њим. При па даш дру гом вре ме ну. Са дру гих 
по зи ци ја гле дам је зу и те, ка то ли ке, на ло ге за хап ше ње. Сим бо ли су оста ли на стра ни
ца ма јед не књи ге, да ле ко од сва ког по је дин ца. Је два си ус пео да га сми риш. Го во рио си 
му да сте школ ски дру го ви. Не сме то да за бо ра ви. По зна ник је слу шао мно ге са ња ре о 
фил му и књи га ма, о ус пе си ма, али га је за ни ма ло ка ко из вр ша ва ју за дат ке. Јер жи вот 
функ ци о ни ше слич но као енер ги ја: ако се на јед ној стра ни гу би енер ги ја, тај гу би так 
мо ра ју да на док на де ро ди те љи, же не и они ко ји тр пе тог бо ле сни ка. Је ди но што бо
лест не хва та оне ко ји је же ле, ко ји је чак и си му ли ра ју, већ не ке дру ге, ода бра не. 

еми то ва на му зи ка би ла по тро ше на још пре слу ша ња. Ње гов соб ни дру гар је по се до вао јед ну 
ка се ту, са мо што је тра ка чу ва ла глас не ке пе ва чи це: вра ћао се, узи мао је маг не то фон, та да 
се чу ло при ти ски ва ње дуг ма ди, да би ње гов дру гар – док се не чу је глас пе ва чи це – до нео пе
пе ља ру, при па лио ци га ре ту, пу шио ле же ћи у кре ве ту, та ко да је Ми лан убр зо од лу чио да пре
сни ми тра ку. По што је из ла зио из со бе од лу чио је, пре не го што иза ђе, да укљу чи маг не то фон 
да би сни мио ти ши ну со бе, та ко да ње гов дру гар, ка да бу де до шао, чу је са мо шкри пу вра та, а 
за тим, уме сто гла са пе ва чи це, чу ће се шкри па при ли ком пре мо та ва ња тра ке.
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Link 7

Се квен це и ли те ра ту ра

На пи та ње ода кле је Иван Пал мо тић, пи сац ко ји при по ве да про шлост, од го ва рао 
је да је из мај ке, и да би нај ви ше во лео да се ње го ва мај ка 1942. го ди не на ла зи ла у 
Ар ген ти ни, јер је ди но Ар ген ти на ни је уче ство ва ла у Дру гом свет ском ра ту, и би ла је 
нај бо га ти ја зе мља, та ко да је мо ра ла по при лич но да се по тру ди да би по тро ши ла тај 
но вац, али ни је би ло мо гу ће да се Иван Пал мо тић та да ро ди, а у Ар ген ти ни још ма ње, 
јер је ње го ва мај ка та да би ла де те, и ка да се она по ра ђа ла још би во лео да се на ла зи 
у јед ној не ми ли тант ној зе мљи, ко ја ни је мо ра ла сва ког тре нут ка да бу де буд на, у стра
ху да ће не при ја тељ по ки да ти ње не гра ни це. Са њао би лет мла зња ци ма или би бивао 
ко смо на ут и осва јао но ве све то ве, и на гра ни ци на ше га лак си је упо знао ква за риљу де. 
Да се ро дио у ко смо су, не би мо рао да слу ша пи ску рат ни ка за со бом. Ова ко су би ли 
уви је ни у обла ке друм ске пра ши не ко ја им се об ле пљи ва ла око за ба ла вље них уса на. 

Пи сац је при па дао по себ ном со ју љу ди. У ње го вој по ро ди ци се на сле ђи ва ло пам
ће ње. Исто као што се на сле ђу ју има ња, ку ће, но вац, по ло жај или ре во лу ци о нар на 
бор ба, у ње го вој по ро ди ци се на сле ђи ва ло пам ће ње. Увек но ви из да нак но сио је 
пам ће ње свог оца, а он пам ће ње ње го вог оца и та ко се на сле ђи ва ло од вај ка да. И као 
што су по сто ја ли љу ди ко ји су на сле ђи ва ли зна ње, та ко су по сто ја ли љу ди ко ји су 
на сле ђи ва ли рат нич ке скло но сти сво јих пре да ка. 

Пи сац је у рат од ве ден са сво јим ју на ци ма. И не са мо са сво јим ју на ци ма већ и са 
ли те рар ним ли ко ви ма. Због ли те ра ту ре му се учи ни ло да се се ћа мно гих бор би. 

„Ко ји је сад па ово рат?“, пи тао је пи сац. „Ко га је опи сао?“ 
„Ово је рат ко ји си ти за по чео у свом ро ма ну. Гле дај са да сво је ју на ке, рат ни ке, и 

уче ствуј са њи ма. Пи сао си: Не же лим власт над сво јим ју на ци ма; да им бу дем ту тор. 
И не ћу да мо ји ју на ци жи ве да ле ко од ме не. Да их по сма трам од о зго као со ци о лог 
или пси хо лог. Хо ћу и ја да бу дем са њи ма.“ 

Ре кли су му: „Ти си био онај ко ји је ре као да ми, рат ни ци, има мо сред њо ве ков ну 
свест. Да се на пре дак – под ву као си – у ми шље њу и схва та њу вр ло бр зо мо же сро за
ти до по чет ка људ ског схва та ња. 

Ко ли ко се то пу та де си ло у исто ри ји? 
Сма трај се бе за ро бље ни ком, и не бри ни за дру го.“ 
Иван Пал мо тић је по ка зао да мо же из др жа ти му ке на ко је су га ста ви ли по бед ни

ци. Ре кли су му да је де зер тер, да је кон тра ре во лу ци о нар. А он је твр дио и да ље да је 
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ло ја лан. По бед ни ци су зна ли да он же ли да им на па ко сти. Хтео је да им по ка же: ни шта 
ни је за бо ра вио! Све што су они за бо ра ви ли пи сац је чу вао у свом пам ће њу. Чи та ве 
хор де по бед ни ка спрем не су да под врг ну де цу уче њу ка ко по сто ји тај го спо дар, да 
им по ну де свест о ње му, да им омо гу ће да од мах зна ју за ње га, да га упам те, да га 
ви де у Богу или са мо да ви де Бога у ње му. Ни шта ни је те же и кр ва ви је бра ње но од 
оног што је из ми шље но, што ни је мо гло да бу де ство ре но. 

При по ве дач про шло сти био је је ди ни чо век ко ји се се ћао па су га да ли по бед ни ца
ма да их за ба вља. По бед ни це су се чу ди ле, сме ја ле су се тим из ми шљо ти на ма, го во
ри ле су да је се ћа ње из ми шље на при ча. Од ба ци ли су се ћа ње као што љу ди од ба цу ју 
вид: осле пе или све сно – по што бу ду ви де ли нај леп ше што се мо же ви де ти: за ми шље
но – по ста ну сле пи. По што су за ми сли ли нај леп ше што се мо же де си ти, пре ста ли су 
да се се ћа ју оног што је би ло: па ни чег ни је би ло ако се не се ћа мо! 

По сто ја ле су књи ге на пи са не пи шче вим се ћа њем али су их по бед ни ци спа ли ли. 
По што су по бед ни ци за бо ра вља ли пи шче ве при че, а ка ко му је до смр ти би ло оста ло 
још ма ло, ми сли ли су да ће би ти за бо ра вље на исто ри ја. Било је те шко љу ди ма ако 
до би ју рат, јер из ми шље не при че по ста ће ствар ност. 

По бед ни ци су има ли из вр сне на чи не за за бо ра вља ње. Ме ђу тим, ни је зна чи ло да 
пи сац по но во не ће мо ћи да се се ћа, али сва ка ко, ка ко му је се ћа ње иш че зло он ће 
мо ћи са мо да ма шта. Пи шче во се ћа ње би ло је са мо ма шта ње. За што је по бед ни ца ма 
слу жи ла пи шче ва ма шта? За за ба ву? 

Тре ба ло је да од лу че да ли ће га стре ља ти или ће и да ље, у вре ме до ко ли це, за бав
ља ти по бед ни ке. А за што би га уби ли? Пи шче ва смрт је без сим бо ли ке: смрт ло јал ног. 
Ни су зна ли да ли ло јал ни са ња ју. Мо жда са ња ју о ра ту или о сла ви? О мо ћи! О по бе
да ма! Ло јал ни не ма ју гро бља ни са хра на. Не ма ју обе леж ја на гро бо ви ма. Ни су же ле ли 
да оста ну ни за се ћа ње. Сва ки ло јал ни је је дан за тво ре ни свет ко ји би мо рао би ти 
уни штен. По гле дај те по бу ње не рат ни ке! По гле дај те из раз њи хо вих ли ца у смр ти! Они 
ни су мр тви. Они ни ка ко не мо гу би ти мр тви. Зар не ви ди те да сва ког тре нут ка че ка ју 
да на ста ве бор бу. И мр тви са ња ју о бор би: ни ко им ни је мо гао од у зе ти сно ве. Че ка ју 
са мо да се ство ре усло ви, да по но во за поч не рат. (Ако се ство ри пу сти ња он да как
ту си до ла зе са ми: ску пља ју во ду, ра сту, раз мно жа ва ју се.) 

Зар увек мо ра да по сто ји онај ко ји узи ма ту ђе гре хе на се бе, онај ко ји пре жи вља ва 
ту ђе иде је? Мо же да по сто ји и онај ко пре жи вља ва фи ло зоф ске или на уч не иде је. 

Хте ле су да пи сцу до не су књи ге по бед ни ка – оне не по сто је у ње го вом на сле ђу! 
Мо ра ће да их на у чи, да их пре ба ци у сво је зна ње, и да их ка сни је пре не се по том ци ма. 
Нај бо ље би би ло да про ћер да сво је на сле ђе и да ста ви у се ћа ње књи ге њи хо вих иде о
ло га! За ко ни у ње го вом пле ме ну пред ви ђа ли су це ло куп но пам ће ње – оно чак и 
ни је за ви си ло од ње га: упам тио је и оно што ни је же лео. 

Мо жда зна ње ко је на сле ђу је бу де по гре шно? 
Мо жда су ње го ви пре ци же ле ли да се по и гра ју с исто ри јом па су због то га упам

ти ли ла жи; про из ве ли су ла жи у исти не. (Зар ни су за то на ко жи ње го вог пре тка упи
са не веч не исти не.) Мо жда ни пи сац не ће вер но пре не ти зна ња по бед ни ка: љу ди 
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сум ња ју у оно што но си зна ње! Сум ња ју у по бед ни ке. Ипак, пи шче ви по том ци не ће 
ру ко во ди ти исто ри јом. Мо жда се про шлост ла ко за бо ра вља – пре жи вље на је. 

Пи сац ни је знао ка ко да из дво ји сво је ми шље ње, пла шио се да не бу де уни штен. 
Се ћа ње ни је сна га. Се ћа ње ни је су ди ја. Мо же би ти исти на или лаж, или мо же слу жи ти 
по бед ни ца ма: за ба вља ју се се ћа њем. Ни је знао да ли ће из го во ре но се ћа ње ули ва ти 
страх, или је упам ће но звук ко ји се по на вља. Ди ви ли су се ње го вој хра бро сти – хра
бро сти јед не лу де – ко ја на во ди ре чи ко је слу ша ју по бед ни ци. 

Не на о ру жан, ста јао је из ме ђу две за ра ће не стра не. По ги ну ће а да ни је ни уче ство вао 
у бит ка ма. Био је кон ту зо ван од гра на те ко ја је па ла не да ле ко од ње га. По вре ме но је 
и бун цао. 

Он да су, ко нач но, на шли не ког ко се ни чег ни је се ћао: же на ко ја про по ве да бу дућ
ност, Про фо ни ја Кал де јац. 

Про фо ни ја Кал де јац је би ла про рок. Ни је зна ла ку да иде и ода кле је до шла. Било 
јој је не по зна то зна че ње соп стве ног име на. У вре ме ка да би же ле ла да слу ша дру ге, 
а не са мо она да про по ве да го во ри ла би: 

„Пре не го што те са здах у утро би, знах те; 
и пре не го што изи ђох из утро бе, по све тих те; 
за про ро ка на ро ди ма по ста вих те.“ 
Це ло га жи во та је тра жи ла ор га ни за ци ју ко ја се бо ри ла за ис пу ње ње про ро чан

ста ва. Убе ђи ва ла је љу де да при сту пе тај ном удру же њу: спрем но да до че ка ју оно што 
је про ро ко ва но. 

Про фо ни ја Кал де јац је пред ви де ла оно што се ствар но де ша ва. Хте ла је да зна да 
ли су про ро чан ства веч не исти не? Онај ко по чи ње да ве ру је, и пи ше шта ће се до го
ди ти, по ста је члан те ор га ни за ци је. Тој ор га ни за ци ји мо же се при сту пи ти све сно а 
мо же и не све сно: рат ни ци ни су зна ли да уче ству ју у јед ном дав но пред ви ђе ном ра ту. 

Удру же ње има две вр сте чла но ва. Они ко ји ак тив но уче ству ју и бо ре се да се на
ве де на про ро чан ства ис пу не – без об зи ра да ли ути чу на њих или не – и па сив ни 
чла но ви ко ји са мо по ма жу удру же њу би ло умет но шћу, тек сто ви ма, ре кла ма ма, про
па ган дом, ре ли ги јом, на у ком или ми сти ком, па и сво јим мо би ли са ним те ли ма. 

Го во ри ла је: 
„Ште та је што не ћу жи ве ти за јед но са по бед ни ци ма.“ 
Не ће до че ка ти вре ме за ко је се по бед ни ци бо ре а ко је Про фо ни ја по зна је и ко је 

као да је пре жи ве ла, па уза луд пред ви ђа ње но ме сто у бу дућ но сти. Сма тра ју је бес
циљ ном же ном, јер зна шта ће се де си ти. Зна шта ће би ти са по бед ни ци ма. 

Зар и она ни је ства ра ла свет ко ји пре до ча ва, те га чи ни бли ским и сма тра суд бо
но сним. Ни је го ни ла љу де да ве ру ју у ње не при че али их је про кли ња ла. Го во ри ла је 
о суд би ни чо ве чан ства, упо ре ђи ва ла је са по зна тим до га ђа ји ма, јер Про фо ни ја за бо
ра вља про шло и са мо слу ти бу ду ће. Та же на ишла је још да ље: она је че сто го во ри ла 
да оно што се де ша ва она и ства ра; ни шта се не де ша ва већ сва ко до га ђа ње са мо 
по твр ђу је ње не ре чи. А то што Про фо ни ја про ро ку је де ша ва се у вре ме ну ко је она 
од ре ђу је, та ко да ру ко во ди це ло куп ним вре ме ном. О про шло сти ни је же ле ла да ка же 
ни јед ну реч. 
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Ка да су Ива на Пал мо ти ћа при дру жи ли Про фо ни ји Кал де јац она је ви ка ла: 
„Знам све љу де, те и вас по зна јем.“ 
По ди за ла се ма гла и по ла ко су се ука зи ва ли рат ни ци, ра ње ни ци, на пу ште на ору ђа, 

уби це, вој ско во ђе; до са да су би ли за кло ње ни ма глом и ни су из ви ри ва ли, ма гла је 
би ла окри ље ко је их при ма и не гу је. 

Про фо ни ја Кал де јац је ре кла да су све му шкар це од ве ли у рат, и да ће мно ги из ги
ну ти. Ка да се вра те пре жи ве ли би ће их, као не ка да, кља стих и не спо соб них. И ни ко 
од њих не ће ми сли ти да осва ја же не – ко ли ко ће тек би ти удо ви ца и не у да тих ко је ће 
и да ље че ка ти по вра так рат ни ка. Мо ра да жи ви са не при ја тељ ским вој ни ци ма.43 

Али за ту же ну, Про фо ни ју Кал де јац, свет ко ји ју је окру жи вао био је при ви дан, 
глуп, ја дан: љу дилут ке, се ља ци од хар ти је. Же не су у из мо дре лим ша ми ја ма. И да 
ни је бу дућ но сти, пот пу но би ше ну ла. 

До ла зи ли су јој ло јал ни, по ра же ни, не моћ ни да ви де где ће се на ла зи ти њи хов јад 
и по ра зи у вре ме ну ко је до ла зи. Били су бес кућ ни ци. Међу њима је би ра ла љу бав ни ке. 
На зи ва ли су је ним фо ман ком, иако она ни је би ла кри ва за сво ју страст и по хо ту. Че сто 
је те ши ла не срећ ни ке. Они ма ко ји су још би ли моћ ни ни су би ле по треб не Про фо ни
ји не ре чи, ње на на га ђа ња, ње не ми сли, њен бу ду ћи жи вот: би ће мр тви до бу ду ћег 
вре ме на, а у са да шњо сти она је мо гла са мо да осе ти сна гу по бед ни ка. 

Оно што би пред ви де ла же ле ла је од мах да за бо ра ви. Од мах је и за бо ра вља ла. 
Људи ко је су уби ја ли по бед ни ци, има ли су сво ја име на. Ни су има ли ме ста у за ми

шље ном све ту ко ји су ства ра ли по бед ни ци го во ре ћи сво је сно ве. Ве ро ва ли су по бед
ни ци ма и сла ви ли су их. Са мо Про фо ни ји ни су ве ро ва ли. 

Го во ри ла је по бед ни ци ма да је по слу ша ју јер зна шта ће би ти с ра том ко ји во де. 
Али по бед ни ци ће се на сме ја ти и пи та ће: 

43 Али Иван Пал мо тић се бра нио да Про фо ни ја ни је ње го ва ју на ки ња. Од бра на је би ла уза
лу дна, по што је пи то ма, уми ро вље на па ла нач ка док тор ка, ис ко ри сти ла при су ство пи сца да 
и она из не се свој став о не све сном ко је је би ло део при че и тек ста. Она је би ла ле кар, спе ци
ја ли ста. Про ве ла је жи вот ле че ћи с ума си шав ше. Оно што је по ну ди ла са го вор ни ку би ли су 
ње ни су сре ти са зло чин ци ма ко ји су до кра ја жи во та кри ли шта су ура ди ли за вре ме ра та да 
би он да за вр ши ли у луд ни ци. 

„Па ја сам у бол ни ци“, уз вик нуо је пи сац. „А оно што сам пи сао су мо ја бун ца ња. Про фо ни ја 
Кал де јац чак и ни је мо ја ју на ки ња. По зај мио сам је из дру ге књи ге. Ни сам хтео ни да ра ту јем али 
ме ни ко ни је пи тао.“ 

Па ра но ја, фо би ја, уми шља ње и уобра зи ља по сто ја ли су и у про шло сти, ве ко ви ма, док их 
Фројд, а ка сни је пси хи ја три ја, ни су уз ди гли у култ. Чак је па ра но ја при бли же на и умет ни ци ма. 
Ни је рет ко да су по ста ја ли есе ји Лу ди ло и умет ност. Он да је лу ди ло за ме ње но дру гим ре чи ма 
од Ло го ре је до Фа ши зма. Чак и те ра пи је пи са њем, у бол ни ца ма, при до да те су умет но сти и тек
сту као не све сном. Фо би је као текст; фо бич ност у тек сту; лу ди ло као те ма. 

У при чу же не, Про фо ни је Кал де јац, ко би мо гао да се по уз да. Бе ле шке ко је је во ди ла, на
зи ва ју ћи их „днев ник о се би“, мо гле су би ти из вор за сту ди ју о жи во ту мла де же не. Дра го це ност 
за јед ног пси хи ја тра. Пу то каз за про ди ра ње у ду би не ду шев не струк ту ре мла дог би ћа. Но, уз 
то, пси хи ја тар би мо рао би ти вас пи тач и при ја тељ.
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„Да ли и не при ја те љи ма исто го во риш?“ 
Ре ћи ће јој да је вој нич ка кур ва ко ју су си ло ва ле све вој ске. А она ће им сар ка стич

но ре ћи ка ко им се чи ни мла ђом док са њом во де љу бав. Нај леп ша је же на на све ту. 
Про то тип је! Идол! Ни је мо гла да оста не скри ве на у сво јој ле по ти, да се огле да у из
во ру, да се ку па у Јон ском мо ру, у Хра му Хе ре, да бу де Ве не ра или геј ша. И не са мо да 
је уз ди же ле по та, по зи ци ја у љу ба ви с вла да ри ма, рат ни ци ма, по се ти о ци ма јав них 
ку ћа, већ се и дру ге же не по ја вљу ју са ње ним те лом, са ње ним име ном, и ње ном сла
вом, да би по ста ле слав не љу бав ни це. 

За то че сто по ку ша ва да из гре бе сво је ли це, да по ста не фри гид на, али је та на ме ра 
са мо до во ди до лу ди ла. Ка да је мо гла да пре жи ви то ли ке ра то ве пре жи ве ће и овај 
рат по и сто ве ће ња са идо ли ма, вла да ри ма, ње ном ле по том, ки чом. 

По што ни је успе ва ла да се од бра ни од на па сних вој ни ка, пре тва ра ју ћи се у ста ру 
и ру жну же ну, од лу чи ла је да се на пра ви мр твом. Ме ђу тим, вој ни ци ма и да ље ни шта 
ни је зна чи ла ње на смрт. Си ло ва ли су је и да ље све док у пре тва ра њу ни је од ла зи ла 
то ли ко да ле ко да би по че ла да за у да ра. Од ње се ши рио за дах ко ји вој ни ци у сво јој 
пр љав шти ни, у соп стве ном смра ду, ни су ни осе ћа ли, па јој је је ди но пре о ста ја ло да 
се оку па, очи сти ли це, на ма же ожиљ ке ме ле мом, та ко да се вра ти сво јим го ди на ма: 
да по ста не же на због ко је би се вој ни ци за ва ди ли, ту кли, де ли ли и осва ја ли је. До бро 
је зна ла уло гу сво је ле по те и те ши ла је по ми сао да ће јој ко ри сти ти у до ди ру са вој
ни ци ма: по ку ша ће да осво је ле по ту и за го спо да ре њо ме. 

Про фо ни ја Кал де јац је ски ну ла ма ра му и се де ћи на пра гу рас пле ла је ко су. Не ко 
ку че је за ви ја ло на на пу ште ном ог њи шту. Про фо ни ју је спо па да ла је за. И он да се по
ја ви ла вој ска ко ја је же ле ла да из ву че то по ве на брег и ода тле пу ца по пла ни ни. Прет
ход ни ца је ис па ли ла не ко ли ко хи та ца, а он да су пре шли ре ку. Про фо ни ја Кал де јац их 
је че ка ла. Чи ни ло јој се да се под мла ди ла. Ни је се ни по кре ну ла ка да су вој ни ци до шли 
до ње. 

Људи не ће жи ве ти са Про фо ни јом Кал де јац у вре ме ну ко је не пре ста но пре до ча ва, 
не ће жи ве ти за јед но да би се уве ри ли у ње не ре чи. Она ће би ти са ма са но вим љу ди
ма. Бесмислено је што убе ђу је љу де шта ће до не ти по бед ни ци, ка да јој не ве ру ју. 

„По гле дај те ме у очи!“, ви ка ла је док су вој ни ци на ва љи ва ли на њу. 
„Ка ко се зо веш же но?“, пи тао је ста ре ши на. 
„Про фо ни ја Кал де јац“, ре кла је она. 
„Ко ли ко го ди на имаш?“ 
„Све го ди не ко је ће до ћи.“ 
„Ко те је на чи нио та ко ле пу?“ 
„Со фи ја Ха ке тић.“ 
„За што же лиш да за ра зиш вој ску? За што ни си по бе гла са оста ли ма?“ 
„Ре кла сам да сам бо ле сна, да сам пре жи ве ла све бо ле сти, да сам мр тва, али вој

ни ци ми ни су ве ро ва ли.“ 
„Ни си по ги ну ла у ра ту?“, пи та ли су је. 
„Не знам да ли сам жи ва али знам да сам спо ме ник.“ 
„Ако знаш да пред ви ђаш бу дућ ност, по ве шће мо те са на ма.“ 
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За бра ди ли су јој ма ра му жу те бо је. Он да су јој ста ви ли на гла ву ве нац од цве ћа. 
Ли це јој је би ло све тло. 

Про фо ни ја Кал де јац се јед ног тре нут ка от кри ла у сво јој ле по ти чо ве ку ко ји је при
по ве дао про шлост. Ка да је од ба ци ла сте ге, ха љи не, сте зни ке, свла че ћи ча ра пе, и 
ка да је оче ки ва ла да је узме, чи ни ло јој се да ју је он по сма трао иако је са мо не ко ли
ко пу та пре шао по гле дом пре ко не мар но од ба че не оде ће, пре ко ње ног те ла ко је је 
ми ри са ло ис па ра ва ју ћи из ха љи на и под сук њи. Али Иван Пал мо тић је од јед ном за стао 
ка да се при бли жи ла го ла. Ни је ре као ни ре чи, ни ти је чу ла да га го ло ти ња са бла жња
ва, већ је са мо про це дио да се на гле дао го лих те ла у ра то ви ма, што је Про фо ни ја 
раз у ме ла као ње го во об у зда ва ње, и же љу да се не при мак не и до дир не ко жу јед не 
про фет ки ње. Мо жда је пи шчев страх или ње го во по што ва ње пре ма ле по ти ко ју са мо 
су сре ћу рет ки љу ди, до при не ло да Про фо ни ја оста не не до дир ну та? 

Пру жа ла је ру ку да до дир не ли це Ива на Пал мо ти ћа ко ји је ли чио на ушко пље ни
ка. Ву кла га је и др му са ла. Гу ра ла му је ру ку у ва шљи ву ко су. Го во ри ла му је да су ва шке 
обе леж је ра та; ти фус, ко ле ра, ди зен те ри ја и си фи лис су зна ци ра та. Ноћ је и они су 
мо ра ли да ле же јед но по ред дру гог и са да до ла зе ре чи: ми рис зно ја. Уз дрх та лост. 
По кре ти. Ре чи о љу ба ви и ле по ти. Дрх та ње пре ки да но је ца ји ма. 

„Ова же на се зо ве Про фо ни ја Кал де јац. Ја сам ство рио њен лик. Зар да во дим љу
бав са сво јом ју на ки њом. Па по гле дај те ње но име? Зна те ли шта оно зна чи?“ 

Про фо ни ја Кал де јац је утам ни че ном гу ра ла ру ке у не дра. Ва ди ла му је ма ра ми це. 
До ди ри ва ла му је ру ку и врат. Дој ку ко ју је од гу ра вао при но си ла је његовим усна ма. 
На зи ва ла га је ко сма тим, па ру ком пре ла зи ла низ сво ја бе дра. Али Иван Пал мо тић је 
ни је раз у мео. Му млао је. Ни је знао за што су их за тво ри ли за јед но? Про фо ни ја Кал де
јац је би ла идол. Фри на ко ја је же ле ла да во ди љу бав са вој ни ци ма. Учи ни ло јој се: 
од у пи ре се ње го вој ћут њи! Од Ива на Пал мо ти ћа је би ла ви ше по ни жа ва на не го да је 
си ло ва на. Чак је би ла и сме те на. Упи та ла га је ко ји је циљ има ло ње го во ћу та ње. Зна 
ли он с ким ћу ти? Али Иван Пал мо тић по но во ни је по ка зао да је при ме ћу је, као да 
Про фо ни ја Кал де јац ни је би ла у ис тој про сто ри ји са њим. Као да су има ли са мо јед ну 
за јед нич ку тач ку, а то је са да шњост. Про фо ни ја је же ле ла љу бав. Оче ки ва ла је да Иван 
Пал мо тић пр сне у смех али он се окре нуо ка про зо ру. Та да је Про фо ни ја по сум ња ла 
да је Иван Пал мо тић ни је ни ви део. Пи шче ва иг но ран ци ја још ви ше је из бе зу ми ла 
Про фо ни ју та ко да је за же ле ла да га на пад не. Си ло ва ће га! Али до сто јан ство јој ни је 
до зво ља ва ло ба ха тост. За до во љи ла се ти ме да га ома ло ва жа ва. 

Иван Пал мо тић ни јед ну реч ни је ре као као да ни је чуо Про фо ни ји не пре ко ре. Као 
да ни је чуо Про фо ни ји не псов ке од ко јих ју је об у зи мао бес ма да је и да ље успе ва ла 
да се де ли мич но уз др жи. Обу кла се. Од гур ну ла га је. На зва ла га је шо њом. 

Про фо ни ја је сма тра ла да је бу дућ ност нај ва жни ја! Оти шла је стра ху ју ћи да је не 
спре че у од ла ску же не ко је су их спо ји ле. Иван Пал мо тић се ни је уз бу дио ни ти ре а
го вао на Про фо ни јин од ла зак. По гле дао је са мо у вра та ко ја су се уз тре сак за тво ри
ла. Он да се од шкри нуо про зор. Из дру ге про сто ри је се чуо глас. Про фо ни ја је би ла 
је ди на же на ко ја ће при па да ти Ива ну Пал мо ти ћу, и са мим ње ним од ла ском – ње го вим 
од би ја њем да је по се ду је – он је из гу био же ну и ни ка да је не ће има ти. Овог тре нут ка 
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Иван Пал мо тић још ни је осе ћао тра ги ку суд бо но сног су сре та, али вре ме ном, ка да 
бу де пре пу штен са мо ћи, за окупљен са мо соп стве ним при ча ма, уви де ће ко ли ко му 
не до ста је, без об зи ра ка ко је на зи вао, и ка квом је сма тра ли вој ни ци по бед ни ка или 
по ра же них. Мно ге ће же не до ла зи ти до Ива на Пал мо ти ћа, али ни јед на му не ће пру
жи ти за до во ље ње, та ко да ће по че ти да сум ња у ону пра ву, Про фо ни ју Кал де јац, 
ко ју је та ко јед но став но ис пу стио. 
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