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НОКАТ

Да је циви ли за ци ја одавно у запећ ку, гово ре
мно ги фено ме ни. Свет се котр ља вели ком брзи -
ном, ка про ва ли ји и ника ко да ста не. Ако је
Земља заи ста окру гла, јасно је да човек онда
увек хода низ бр до. За циви ли за ци ју би, можда,
било нај бо ље да се у неком тре нут ку зау ста ви,
да оста не ту где јесте пре него што све оде дођа -
во ла, али гру два је већ сада ису ви ше вели ка да
би се зау ста ви ла. Вели ка као нови вели ки тржни
цен три на сва ком кора ку, вели ка као наци о нал -
ни дуго ви свих зема ља, вели ка као вели ка глад
или вели ка јах та која тро ши сто хиља да лита ра
наф те. У свој тој вели чи ни, мене је нашла да
инте ре су је јед на сасвим мала ствар. Још од мале -
на ме је чуди ло то како човек, савре ме ни човек,
посве ћу је, рекло би се, ису ви ше пажње сво јим
рожним мате ри ја ма – нок ту и коси. Рожне мате -
ри је расту саме од себе и тре ба их редов но посе -
ћи. То је све. Оне навод но слу же да шти те
чове ка од разних спољ них ути ца ја, вре мен ских
непри ли ка, да га угре ју или хла де. Човек је, авај,
напрет ком  ци ви ли за ци је, успео чак да осми сли
и шко ле, факул те те за него ва ње рожних мате -
ри ја, као да не може сам да их посе че, мада све и
иде у прав цу тога да човек све мање уме да се
бри не сам о себи. Тако, нај ви ше ме чуди коли ко
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човек вре ме на и нов ца одва ја да му неко дру ги
сре ђу је – нок те. Онда мислим, можда сам ја пот -
це ни ла уло гу нок та у нашим живо ти ма. Нокат
се поми ње још у епским песма ма, где јед но од
нај ве ћих муче ња које Мали Радо ји ца про жи -
вља ва јесте заби ја ње кли но ва под нок те. Зимус
сам стру га ла неку ста ру сто ла рију у кући па ми
се неко ли ко пута ситан комад дрве та зарио под
нокат – то је вели ка бол. Исто тако, јед на од
честих народ них изре ка је та да је нешто нео дво -
ји во – као нокат и прст. И то је исти на, исто
тако, јед ном при ли ком сам се на ски ја њу заку ца -
ла у дрво, доче кав ши се рука ма, и сло ми ла нокат
на пола, у коре ну. Ноћи ма нисам могла да спа -
вам од боло ва. Тај комад је отпао, и изра стао ми
је нови нокат, јачи и дебљи од прет ход ног. Мој
деда који је сто лар, одсе као је на стру гу врхо ве
прсти ју, и чак и на тим скра ће ним прсти ма
никли су му нок ти. Нокат је, можда, заи ста
нешто важни је од тек пуке рожне мате ри је,
нешто од нас нео дво ји во. Науч ни ци чак твр де
да човеку и када умре нок ти и коса и даље расту.
Ту инфор ма ци ју, сва ка ко, не бих желе ла ника да
да про ве рим.

БРАТ И СЕСТРА

„Брат и сестра су ко нокат и прст!” – гово ри ла
би ми мај ка, у оно доба када смо били мали и
када смо се сва ђа ли и тукли око све га – око тога
ко је добио дебљи крај крем бана ни це, до тога
ко је забô врх гра фит не олов ке у чију гуми цу за
бри са ње. Бра т и сестра су иста крв, исти гени,
али коли ко год желе ла да веру јем у гене ти ку –
ипак веру јем мало више у спољ не фак то ре фор -
ми ра ња лич но сти и одра ста ња. Нерет ко брат и
сестра буду сушта супрот ност јед но дру го ме, јер
чак и дво је бли за на ца нужно одра ста у дру га чи -
јим окол но сти ма, без обзи ра што одра ста ју у
истој кући, вас пи та ва ни од истих роди те ља.
Роди те љи су нека да суви ше стро ги пре ма првом
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дете ту, нека да суви ше бла ги пре ма дру гом или
га зане ма ре, јер сада сво је роди тељ ске уло ге оба -
вља ју напа мет и ухо да но, цуц ле се више не сте -
ри ли шу нити кува ју на сто сте пе ни него се
плак ну водом или чак обри шу руком и гур ну
беби натраг у уста. Чак и међу бли зан ци ма се
увек зна ко је ста ри ји, ко је мај ци пао са иви це
кре ве та док је ово ме дру го ме мења ла пеле ну. И
тако, брат и сестра нерет ко изра сту у сасвим
дру га чи је људе, у људе који би у било којим дру -
гим окол но сти ма гаји ли међу собом нетр пе љи -
вост, не би има ли зајед ничких тема за раз го вор,
нити би има ли исте иде о ло шке ста во ве, да их не
веже тај мале ни генет ски код који ако заи ста
није запи сан на оном увр ну том моле ку лу, онда
је макар запи сан у нашим гла ва ма када мај ка
упо р но изго ва ра – „брат и сестра су као нокат и
прст!”, и зато, све наше раз ли ке пада ју у засе нак.
Тако, брат и сестра су дво је људи нау че ни да
пошту ју и воле јед но дру го, нау че ни да буду ту
и да помог ну када је дру го ме тешко, нау че ни да
јед но о дру го ме бри ну. Како, онда, исто тако, не
нау чи мо да пошту је мо и воли мо све дру ге људе?
Ако љубав под ра зу ме ва да воли мо јед но више у
одно су на дру го, онда је љубав зла и искљу чи ва.

НАРОД

„Неде љом је пија ца пуна наро да”, или „јеси ли
видео колико се наро да ску пи ло на про те сти -
ма?!” Реч народ је више зна чан појам који у
нашем јези ку може да се упо тре би у нај ра зли -
чи ти јем кон тек сту, сва ка ко озна ча ва ју ћи неку
људ ску зајед ни цу. Реч народ одно си се често на
етнич ку гру пу, овај народ, онај народ, наш
народ, ваш народ, већин ски народ, мањин ски
народ, затим поли тич ку гру пу и ону наспрам
ње, оби чан народ, поштен народ, рад ни народ.
Ако језик одре ђу је и свест и свет, ипак, нај бли -
же ми је срцу и изним но дра го што посто ји и
непре тен ци о зна упо тре ба те речи, лише на сва -
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ке одред ни це, сва ке набро ја не кате го ри је, сва -
ке кате го ри је уоп ште, а то је онда када види мо
гужву на ули ци, на пија ци, на ауто бу ском ста -
ја ли шту и каже мо – коли ко наро да! Хва ла јези -
ку на тако широ ком погле ду.

ЗЕМЉА

Земља је оно мало, пла во-зеле но што се види из
Космо са у којем ника да нисмо били, Земља је
пла не та коју насе ља ва мо, изме ђу оста лог и ми,
људи, њени нај пре тен ци о зни ји ста нов ни ци.
Земља је и оно по чему хода мо боси, оно из чега
ниче тра ва. Земља је чак и оно што је испод свег
тог бето на који смо на њу сру чи ли, увек је испод
– земља. Земља је оно што обра ђу је мо, у шта
спуштамо се ме да бисмо се пре хра ни ли, оно
што узме мо у руку и поми ри ше мо – мири ше на
земљу. Земља је и оно што нам пише на пасо -
шу, када путу је мо у неку дру гу земљу. На, реци -
мо, енгле ском јези ку би се то зва ло, редом:
Earth, ground, soul, dump, country. Дра го ми је
што у нашем јези ку, било да гово ри мо о кома -
ду земље који смо при сво ји ли, оме ђи ли боро -
ви ма, шљи ва ма, гра ни ца ма, бето ни ма, или
гово ри мо о земљи по којој упра во гази мо, дра -
го ми је, дакле, што нам реч земља не дозво ља -
ва да забо ра ви мо, да је то иста она Земља, оно
мало, пла во-зеле но што се види из космо са из
којег се ми, сре ћом, не види мо.

МЕСЕЦ

Седе ле смо при ја те љи ца и ја испред викен ди це,
била је ведра али  там на ноћ, там на за људе из
гра да који су нави кли на улич ну расве ту. Изнад
левог брда, тамо где обич но изла зи сун це, нави -
ра ла је све тлост. То лево брдо је Руму ни ја, а
десно брдо Срби ја. За оног ко живи у Боље ти ну,
Сун це изла зи у Руму ни ји а зала зи у Срби ји –
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ето коли ко је бесми сле но то са земља ма. Онај
ко живи у Боље ти ну, можда не зна, да где год да
си, ако гле даш ка југу, Сун це ће увек иза ћи с
лева. Волим да гле дам ка југу. У сва ком слу ча ју,
све тлост је, дакле, нави ра ла изнад левог брда и
иза њега се поја вио комад месе ца. Месец је био
крњ, мали, бацао је недо вољно све тло сти на
залив. Ште та што није пун месец, рекла сам јој,
тада читав залив сија. „Када ће бити пун”, пита -
ла је, „можда ћемо бити ту да га доче ка мо?”. Не
знам, рекла сам, био је пун коли ко се сећам пре
неки дан, пре, можда, неде љу дана. „Зна чи биће
поно во пун за још неде љу?” Нисам има ла пој -
ма, не знам, кажем, нешто ми то зву чи суви ше
брзо. Ни она није има ла пој ма. Погле да ле смо
на интер не ту и испо ста ви ло се – месец је пун на
сва ких месец дана. Чудо неви ђе но! Погле да ле
смо се и у глас рекле – „па зато се каже месец
дана!” Сме ја ле смо се дуго, ника да није касно да
човек нешто нау чи, рекла сам. Иако не веру јем
у хоро скоп, схва ти ла сам да ипак имам нека кав
лич ни однос пре ма Месе цу. Новем бар, месец у
којем сам рође на, при самом изго во ру ми је
личио на мене. Човек је, дакле, и месец успео да
при сво ји. А онај коме је сме шно и ко већ зна да
је Месец пун јед ном месеч но, нека се не сме је,
већ нека се запи та шта све он не зна. Можда не
зна зашто је небо пла во? Можда не зна да се
одјсјај у даљи ни асвал та који личи на огле да ло
зове тотал на рефлек си ја? У ства ри, не зове се,
већ га је човек тако назвао.

СВЕ ТО И СВЕ ТОВ НО

Ко би рекао да ове две речи, тако слич не, запра -
во има ју дија ме трал но супрот но зна че ње. Све -
то, непри ко сно ве но, непо вре дво, оно што се
узди же до кул та, и све тов но, про фа но, лаич ки,
про сто, обич но. Зашто човек од обич ног
напра ви све то, било да је то мит ско или ствар -
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но, било да је то све ти отац или соп стве на мај -
ка, било да је књи га, комад дрве та, сте на или
кува но јаје, нева жно је, ако је чове ку поте бан
култ, да би се наспрам њега – пона шао као
бољи човек, онда нека му га. Били ми веру ју ћи
или не, ипак се може мо сло жи ти да се нај ви ше
пла ши мо оних људи – који ма ништа није све то.
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