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КОНЦЕПТ РЕЦИКЛАЖЕ

У насе ље гдје живи госпо дин Д кон теј не ри за реци кла жу су сти гли
при је десе так годи на. Њему, при пад ни ку остар је лог ишче за ва ју ћег
књи шког пле ме на, кон цепт реци кла же био је пот пу но јасан: потре -
ба да се зашти ти при ро да, да се сма њи коли чи на отпа да којим човје -
чан ство неми ли це затр па ва све. Све око себе. Себе. Госпо дин Д је
рев но сно и педант но одва јао пла сти ку, метал и ста кло у свом дому,
а потом их одла гао у одго ва ра ју ће кон теј не ре. Али са папи ром је
имао вели ки про блем. Знао је да се реци кли ра ју не само цеду љи це
на који ма су испи са ни спи ско ви за набав ку или кар тон ске кути је у
које се паку је пица, већ и књи ге. Ста ре, рела тив но нове књи ге,
неже ље не, покло ње не, недо чи та не, поха ба не, кла си ци, струч на
лите ра ту ра, сту ди је које је пре га зи ло ври је ме, књи жев ни часо пи си,
нови не, рас ку пу са не књи ге, сла вље не, пре ћут ки ва не, зату ре не. Знао
је госпо дин Д да све то завр ша ва у неким голе мим пре са ма гдје се
ска ше ни мије ша ју Гете и локал ни пје сник, у неким базе ни ма са
хеми ка ли ја ма које изје да ју нечи је напи са не мисли и ниште осје ћа -
ња некоћ пре то че на у рије чи. Сва ки пут би се стре сао од поми сли
на реци кли ра ни тоа лет папир или убру се. Упр кос разу ми је ва њу
кон цеп та реци кла же госпо дин Д до смр ти неће успје ти да при хва -
ти могућ ност да се нос бри ше Досто јев ским, про су та кафа Каф ком,
или да се сти хо ви Кава фи ја опо га не у тоа ле ту на некој бен зин ској
пум пи.
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ЈЕД НОГ ДАНА

Један пас и јед на мач ка дуго су били нераз двој ни. Откад је мач ка неста -
ла, пас у шет њи упо р но вуче на јед но мје сто. Вла сник га пушта да
њушка. Пас узди ше, уди ше, дуго срче мирис. Потом про ду жа ва. И тако
недје ља ма. Као неки чуд ни риту ал. А онда је јед ног дана напро сто пре -
стао да вуче на то мје сто. Јед ног дана, поми сли вла сник пса, биће див -
но не мора ти кори сти ти ту неу хва тљи ву вре мен ску одред ни цу. Јед ног
дана... Један пас и јед на мач ка. Јед ног дана.

РАЧУН ПРО ШЛО СТИ

Дје до ву метал ну бла гај ну отво рио сам пар сед ми ца након баки не смр ти.
Од мојих оче ки ва ња шта би се могло скри ва ти у тој пра во у га о ној зеле ној
кути ји не би се могла напи са ти при ча. Јед но став но, нисам мно го раз ми -
шљао о томе. Али, о оно ме што сам у њој про на шао, могло би се што шта
рећи. Ника кво бла го. Ника кво насље ђе. Не, ништа слич но. Неко ли ко
зна ча ка што вас кр са ва ју сје ћа ње на већ забо ра вље не пар ти зан ске одре де,
туце неу по тре бљи вих СФРЈ кова ни ца и комад папи ра. Рачун бр. 85575
из неке незна не реста у ра ци је од 14. фебру а ра 1986. На њему:

Мије ша но месо – 6
Лепи не – 6
Вино – 1
К(исе ла) В(ода) лит. – 1
Коња ка – 4
Лин цу ра – 8
К(исе ла) В(ода) – 1.4
Сала те – 4
Кафа – 6

У дну сто ји пот пис коно ба ра (Слав ко) и напис: Пла ће но Ос�о ја.

Зашто је дјед сачу вао баш овај рачун? Зашто је то било важно? Шта се
дого ди ло тог дана? Да ли се нешто про сла вља ло? У којем гра ду? Ко је
био с њим на том руч ку? Ко све није нару чио сала ту и зашто? Ко је
након лин цу ре наста вио да пије коњак, а ко је остао при истом пићу? Да
ли је вино било црно или бије ло и ако је било бије ло, да ли се мије ша -
ло са кисе лом водом? Да ли је коно бар Слав ко жив, сје ћа ли се можда
дје да, може ли ми рећи нешто о њему? Нага ђа њем одго во ра, дома шта -
ва њем пово да, атмос фе ре, чла но ва дру жбе, уку са и мири са, могла би се
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испи са ти сасвим при стој на (псе у до де тек тив ска) при ча. А запра во, нема
ника кве потре бе за тим, јер на том папи ри ћу запи са но је оно нај ва жни -
је – Пла ће но Ос�о ја. Заба вљам се поми шљу да је дјед сачу вао рачун као
пост хум ну поу ку: уви јек пла ћај сво је рачу не! Свје стан сам да је све ово
пука слу чај ност, али одмах потом, исто тако свје сно, одба цу јем могућ -
ност слу чај но сти. Бирам да кре нем дру гим путем. Само тако наста је
при ча. Из кома да папи ра, из про шло сти, из сна, из ниче га.  

ПУНО ЉЕТ СТВО БЕЗ ЊЕ НИ ЦЕ

Обу као се све ча но. Он је барем тако мислио. Они ма који су га слу чај -
но сусре ли на путу до гро бља чини ло се да је одје вен при лич но шлам -
па во и демо ди ра но: пан та ло не су биле вид но пре ши ро ке у стру ку,
кошу ља је има ла дугач ку ста рин ску краг ну, кра ва та је била широ ка
попут пор ти кле, а ципе ле као да су пра вље не по моде лу са неке зату -
ре не црно-бије ле фото гра фи је. Ходао је зачу ђу ју ће брзо шкр тим,
кртим кора ци ма, вуку ћи јед ну ногу и пре кор но је погле да ва ју ћи с вре -
ме на на ври је ме. Као да ју је пожу ри вао. Вје ро ват но и јесте, јер они ма
са који ма се мимо и ла зио дје ло вао је као да неку да хрли. Пази мато рог
што је исфу рао каран фил, кроз хихот рече неки мла ђа ни мимо ход џи -
ја. Чуо га је, али није се освр тао. Није имао вре ме на за то. Запра во,
имао је, ври је ме је било све што је имао, али цви је ће на жеже ћем сун -
цу није. А оно му је тре нут но зао ку пља ло сву пажњу и зада ва ло тем по.
Попут живог метро но ма. Чвр сто је вје ро вао да је цви јет и даље жив у
њего вој руци, прем да је одав но одво јен од кори је на. Вје ро вао је да ће,
ако пра во вре ме но стиг не до вазе са водом тамо на гро бљу, неким
чудом удах ну ти нову живост у њего ве лати це. Пра во вре ме но, поми -
сли, како сми је шна ријеч. Као да посто ји пра во ври је ме за било шта.
Посто ји само ври је ме... А онда нагло заста де, полу у ко че но се окре ну
пре ма ман гу пу одав но зама клом из видо кру га, па рече: није каран фил,
него дали ја. Хтио је да каже и да је мно го воље ла дали је. Да је мно го
воље ла дали је и њега и да је више нема. Да је нема осам на ест годи на и
да данас оби ље жа ва пуно љет ство без ње ни це. Желио је све то да каже,
али је оду стао. Шта он зна шта је без ње ни ца? Исти језик у раз ли чи тим
вије ко ви ма није исти. Ми се не може мо разу мје ти, поми сли. Идем код
оне с којом сам се уви јек добро разу мио, про мр мља и наста ви сва ђу са
болом у нози.      
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ЛИМ НО ЛО ШКО ПИТА ЊЕ

Не могу више, рече жена и дода де тихо: поне ста је ми сна ге. Човјек ћути
и гле да у зао бље не врхо ве кућ них папу ча. Мораш ми се при дру жи ти,
не могу ово сама, тихо наста ви жена. Он и даље гле да у полу кру жну
лини ју папу ча и на тре ну так му се она учи ни као језер ска оба ла. Ти си
као давље ник у језе ру, опу штен и нијем, рече жена. Али чак и у води,
пре те жак си. Почи њем и ја да се давим, гото во узвик ну. Потом га
погле да, узе га за руку и рече: никад неће мо сти ћи до оба ле ако ми не
помог неш. Човјек уздах ну не ски да ју ћи поглед са папу ча, а онда упи -
та: како се зове језе ро?   

ИЗЛАЗ

Како не разу ми је те, узбу ђе ним гла сом жена се обра ти док то ру. Потом
нена да на тиши на. Очи испра ћа ју на пут дви је нечуј не капљи це. Јед на,
коју види жена, скли зну ла је као низ тобо ган из вре ћи це у цијев која
води до руке паци јен та. Дру гу, коју види док тор, Земљи на тежа спо ро
је тегли ла низ удо ли ну изме ђу обра за и уста жене. Не уми ре само тије -
ло, рече она мир ни јим тоном, али гла сом у коме и даље дрх ти немир.
Сва ко уми ра ње је мно го стру ко, зато толи ко боли. С њим ће поно во
умри је ти и они дав но упо ко је ни које можда још само он пам ти. Све
што је видио, оку сио, запам тио... Све. У непо врат ће оти ћи читав сви -
јет: и кудра ви пас из њего вог дје тињ ства и фаса де згра да које више не
посто је и уво јак прве сим па ти је и при че пра ба бе о про ху ја лим вре ме -
ни ма и људи ма. Жена дубо ко удах ну, па спо ро и тужно слег ну раме ни -
ма. С њим ће оти ћи и дио мене, рече. Она ја какву је он волио. Можда
ће неста ти баш она пра ва ја, а не ово што пре о ста је, овај зао ста так,
крње так што сто ји пред вама.  

Док тор ћути, не гле да у жену. Не гле да ни паци јен та. Посма тра знак
изнад вра та, стре ли цу и напис „ИЗЛАЗ”. Дођи те, испра ти ћу вас до
изла за, конач но рече с нескри ве ним олак ша њем. Бла го вама, док то ре,
узвра ти жена тихо. Потом се окре ну и упу ти још један поглед ка боле -
снич ком кре ве ту. Ви још вје ру је те да посто ји излаз.   

СИМ ФО НИ ЈА ПОЧА СНИХ ПЛО ТУ НА

Чујеш ли како пуца ју? Земља подрх та ва, тре се се, рече дје чак. Као да
пла че. Ста рац га забри ну то гле да, ослу шку је и чује – затиш је. Не чује се
ништа, одго ва ра му. Арти ље ри ја не туче већ сат вре ме на, можда и дуже,
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бодри га ста рац. Али ја и даље чујем паљ бу, упо ран је дје чак. Изда ле ка,
рече изви ја ју ћи гла ву тако да ухо упе ри ка отво ре ном про зо ру. Као јека.
Их! Јека изда ле ка, велиш, насми је ши се ста рац и поми ло ва уну ка.
Потом се уозби љи, ста ви кажи прст у лије во ухо и начи ни неко ли ко
брзих горе-доле покре та ције лом шаком. Онда потвр ди: ништа се не
чује. Сигур но ти још бру ји у гла ви од пуц ња ве. Ста рац погле да кроз
про зор и видје ратом испра жње не ули це и тре пе ре ње вазду ха изнад
асфал та јед ног позног јун ског дана.               

Тог дана, у хиља ду чети ри сто ти не и кусур кило ме та ра уда ље ној Риги,
сахра њи ва ли су Мишу Таља. У раку су, умје сто гру ме ња земље, баца не
шахов ске фигу ре. Та једин стве на сим фо ни ја поча сних пло ту на одзва -
ња ла је нада ле ко. Тре ба ло је нешто више од сат вре ме на да ехо уда ра ца
црних и бије лих дрве них топо ва у ков чег допу ту је кроз ваздух до малог
босан ског гра да. Али ипак је сти гао, у ври је ме при мир ја крат ког даха,
таман да га дје чак чује. Макар му ста рац није вје ро вао. Прем да ни сам
себи не вје ру је, данас, гото во три де сет годи на касни је. Посма трам свој
одраз у про зор ском ста клу: иста гла ва и исте уши, али дје ча ка нема.
Одав но се одмет нуо у нешто налик на човје ка. Тек, тиши на раног јутра
испу ње на је неја сном сум њом и мишљу о томе да још недо вољ но опо га -
ње не дје ти ње уши могу да чују и оно што се не може чути.

ПЛАЧ НАД ЖИВО ТИ ЊОМ

Видио сам кучи ће, бува ра сте и вашљи ве, оста вље не да ска па ју на рубу
шуме трбу ха окру глих као да је сва туга кугле земаљ ске у њима. Пла као
сам за тим живо ти ња ма. Видио сам јежа зга же ног на сео ском путу нема -
ром бес по треб не жур бе. Пла као сам за том живо ти њом. Видио сам лов -
це како са сигур не уда ље но сти тане том истје ру ју живот из срне,
оста вља ју ћи њено неја ко потом ство у дрх та ју стреп ње и гото во сигур не
ско ре смр ти. Пла као сам за свим тим живо ти ња ма. Видио сам пти цу
како бол но грак ћу ћи над ли је ће мје сто гдје је њено тек рође но жго љав -
че несрећ но испа ло из укро шње ног кре ве ца док су рад ни ци оре зи ва ли
гра не. Пла као сам за живо ти ња ма. Видио сам коња рабље ног и шиба -
ног до смр ти, како још упрег нут и нато ва рен изне мо гло лежи на пра -
шња вом дру му. Пла као сам за том живо ти њом. Видио сам рибе како
уко че не плу та ју у води боје рђе, у води смр дљи вој, води нежи вој. И пла -
као сам за тим живо ти ња ма. Видио сам медвје да на лан цу, пау на у каве -
зу, отро ва не пче ле и за свим тим живо ти ња ма сам пла као. Видио сам
човје ка два де се тог, а за њим и човје ка два де сет и првог вије ка. И за тим
живо ти ња ма сам пла као. Можда чак и дубље, искре ни је, немоћ ни је.
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ЛУГА РЕ ВО ВРИ ЈЕ МЕ

Лугар Мати ја живот је про вео у шуми. У брв на ру на самом рубу шуме
дошао је из дома за сиро чад као пет на е сто го ди шњак. Ода тле је кре тао
у сва ко днев не оби ла ске при ли ком којих је упо зна вао ћуди при ро де,
посма трао како се смје њу ју доба и како веге та ци ја мије ња гар де ро бу.
У тој брв на ри нау чио је сло ва, не би ли му поне ка књи га ода гна ла само -
ћу и страх. Ту је тра жио пра ве рије чи да опи ше зву ко ве којим узди ше
шума, а кад их није про на ла зио он их је изми шљао. Рије чи ма као што
су јело трес или букво пуц, поку ша вао је да озна чи звук када изва ље но
ста бло јеле уз ломља ви ну окол ног гра ња и шибља тре сне о земљу, или
кад буква пуца од хлад но ће, па се рас пук не попут пре зре ле диње. У тој
брв на ри знао је будан доче ки ва ти зору, али уви јек зна ју ћи коли ко је
сати: прем да је сла вуј биге љи сао тако ре ћи ције ле ноћи, зеба се огла -
ша ва ла изме ђу пола два и два, од два до пола три пје ву ши ла је црно -
гла ва грму ша, након ње пре пе ли ца, па од три до три и по ћур ли ка ла је
грму ша црве но тр бу шна, посли је ње су се јавља ли кос, па сје ни ца... 

Гле да у лијеп свје тлу цав сат који су му даро ва ли пово дом педе сет
годи на слу жбе. Потом му поглед скре ће на шаку и кофер који она при -
др жа ва. У њему је све што посје ду је. Рекли су да му у ста рач ком дому
ништа неће недо ста ја ти. Можда је то исти на, поми сли лугар, али тамо
нема пти ца. Све чешће оста јем будан ције ле ноћи, чак и онда када не
морам. Ста рач ка неса ни ца, рече у себи. Како ћу зна ти коли ко је сати,
кад тамо гдје ме шаљу нема пти ца? Није дан сат то не може да надок -
на ди. Нема тог моно то ног куц ка ња које може да надо мје сти пре по зна -
тљив, али вје чи то нов и дру га чи ји пјев. Заста је и поно во погле да ва на
сат. Овај сат не мје ри ври је ме, поми сли. Он само пра ти отку ца је тем -
пи ра не бом бе у мојим гру ди ма. А кад ми срце конач но пук не за шумом
и сил ним живо том у њој и он ће ста ти. Једи но што ми даје утје ху је
поми сао да кад нико га од нас више не буде, кад се све уре сви је та умр -
тве и ста ну, нека сје ни ца ће негдје поче ти цвр кут пред зору.            
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