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ПОЈ

Други дан јуна, 2020. годи не. Спре мао сам се да пођем на почи нак. Тач -
но у 4 и 12 мину та  за пе ва ла је п ти ца, на неко ли ко секун ди. И заћу та -
ла. Онда је запе ва ла поно во, дуже.

У завр шном интер ва лу поја при дру жи ла јој се још јед на. Пре у зе ла
је песму, и у наред ном тре ну запе ва ле су и мно ге дру ге. (Као  да су све
пти це све та најед ном запе ва ле).

Ноћ се запла ви ла. Мир но сам ле гао и поми слио да сам дожи вео
нешто посеб но, да то не могу дожи ве ти они који се у зору буде, већ
само они који у тај трен лежу.

Затим је пре ваг ну ло бели ло које је пра тио сан.

НАПУ ШТЕ НИ ЗАСЕЛАК

(...Око ли ште је свр љи шко сео це... Свр љиг је варо ши ца покрај Ниша.
Ниш је у Срби ји. Срби ја је, зна се, негде у све ту...)

Река је тада  би ла пуна риба. Могао је да пеца неда ле ко од шко ле, у
којој је мај ка ради ла и у којој је – са њом, оцем и бра ти ћем – живео,
могао да трчи до миле воље, да лута, да посег не за свим чега се досе ти.
Ника да касни је није осе тио толи ко сло бо де као у том месту; оне чисте,
дети ње, нео ка ља не сло бо де, која испу ња ва сва ку пору и због ње, ути -
сак је, губиш ваздух.

Тога дана је ушао у један заселак. Куће у њему биле су тек изгра ђе -
не, дво ри шта чиста, уре ђе на.
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При вла чи ле су га, као играч ке, те разно бој не куће. Биле су зеле не и
жуте и црвен ка сте, и наран џа сте; гото во у сва ком дво ри шту био је
бунар. Капи је су биле дрве не, широ ке. Тара бе ско ра шње.

Ипак, сва вра та су би ла  за тво ре на. И људи није било.
Телом му је застру ја ла језа...
(Дога ђај из чове ко вог сећа ња одно сио се на седам де се те годи не два -

де се тог века и он више није био сигу ран да ли је почео да узми че зато
што је то логи ком доку чио, или зато што је – веро ват ни је је – инстинк -
том наслу тио да је заселак бежи во тан, пуст. Но, оно што и дан-дана шњи
зна јесте да је тај дожи вљај један од нај сна жни јих у њего вом живо ту).

Ноге му поста до ше тешке. Истр зао их је као из бла та и, испр ва  и ду -
ћи уна тра шке, повла чио се путем којим је дошао.

Узми цао је све док није угле дао фаса де кућа  цен трал ног  се о ског
насе ља. Ту се конач но отр гао и намах пре о бра ћен, изно ва сре ћан и сло -
бо дан, затр чао ка шко ли, зами шља ју ћи да се отац већ вра тио с посла,
да је испред ула зних вра та њихо вог ста на пар ки ран мотор којим отац
путу је до дру гог места да би пре да вао, јер и он, као и мај ка, пре да је
ђаци ма, али одра сли јим ђаци ма... Волео је ту реч пре да ва ти... Била је
нека ко лепа и, ујед но, озбиљ на...

Застао је на узви ши ци са које се путе љак, којим дола зи, спу штао
пре ма шко ли. Ода тле се, као на дла ну, могао виде ти сва ки детаљ њихо -
вог дво ри шта.

Мотор је био она мо. Иси ја вао је сво ју пла ву и црве ну боју. Био је
вели ки и нази ва ли су га МЗ-е. Пона дао се да ће са оцем у рибо лов,
поско чио је, и, јур нув ши, раз дра га но  по ви као: „Ехе е еј, људи!’’

ИВО РА

(...Касни је, када се вра тио, опет су му при по ве да ли о оном месту, о томе
коли ко је зна чи ло њего вој поро ди ци...)

Иво ром се, кажу, нази ва место на коме се нала зе каме ни та кори та
од стра не при ро де укле са на у пла нин ску под ло гу. У њој сне жни ца и
кишни ца дуже потра ју. Ова Иво ра је усек изме ђу Сред њег врха и
Десков ца, тако ђе  вр ха Свр љи шких пла ни на, чији пре во ји под се ћа ју на
бедро жене. Њој ме је, испр ва, при ву кло рет ко  и ме.

Када сам први пут – пра те ћи упут ства мешта на Лоза на, пла нин ског
села у коме је пре дач ка кућа моје поро ди це – доспео до ње, знао сам да
сам про на шао пра во место за себе.

Све ми је нека ко било  по зна то. Дуго сам се успи њао, али се нисам замо -
рио. Оче ки вао сам да ћу наи ћи на рав ни ји део усе ка и наи шао сам на њега.
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У њему се белео ске лет пла нин ског тора.
Она мо  ни са м о дла зио рани је, али сам, послед њих годи на, често

бивао у пла ни ни и нагле дао се напу ште них коли би шта, торо ва... Овај
је био леш ши од свих виђе них.

Из букви ка  би се, од Сред њег врха, с вре ме на на вре ме, зачу ло
нешто изме ђу лаве жа и дре ча ња.

Буја ло је леко ви то биље, шири ло се коси на ма, кру жи ло око врта ча,
лев ка стих, спи рал них пла нин ских уду бље ња. Оде ћа и обу ћа су по при -
ма ле његов мирис, мирис вра ни ло ве тра ве, мај чи не души це, мило ду ха,
пели на.

Јед на врта ча  са вр ше ног обли ка, дубо ка бли зу два де сет мета ра, била
је иза самог тора. Дија го нал но, сто ти нак мета ра изнад ње, нала зи ли су
се оста ци још јед ног тора, пот пу но угру ва ног. Као да је нека џинов ска
нога ста ла на њега, па се каме ње њего вог теме ља рас пр ска ло и, овде-
онде, након тога, насла га ло у гоми ле.

Рас про стро сам тре не ри цу. Сео. Опхр вао ме је ути сак да ту нисам
сам, да бих, уко ли ко поже лим, могао виде ти оне који седе на каме но -
ви ма око мене. Довољ но је било да зажму рим. Али то нисам учи нио...

Бли жио се сумрак.
Окре нуо сам се пре ма Десков цу. Са њего вог тупог, дугу ља стог врха

шири ло се небо. Оно је било метал но пла во, па се, посте пе но, пре та ка -
ло у мно штво нијан си те боје.

У тре ну, одсја ји месе ца су се раз ли ли сен ка ма на рубу шуме, посе гли
за запу ште ним негда шњим лива да ма.

Поже лео сам да оста нем у пла ни ни те ноћи.
Но, устао сам.

СА БРА ТА НИ ЦОМ

Њено име је Јова на. Уско ро ће напу ни ти пету годи ну. Сме штам је на
зад ње седи ште ауто мо би ла. Мач ка Топи ја не води мо са собом и то јој
тешко пада. Рекла је да су мачак и она вео ма тужни због тога, али да
мачак каже да ће нас чека ти.

Пођо смо. Брат и сна ха нам мах ну ше на пола ску.
Брзо и лако  смо  сти гли до Лоза на. Заста дох на послед њој узбр ди ци

пре ула ска у село да би виде ла зеца који је пре тр чао пут, шћу ћу рио се
на лива ди, па муње ви то нестао у обли жњој шуми.

„Баш је леп”, рекла је.
„Да. Успе ла си да га видиш?’’, упи тах.
„Јесам, чико”, потвр ди ла је, „баш је леп јер је мршав.”
„Јесте’’, сагла сио сам се.
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У Лоза ну није било кише, а дан је био кишо вит. Било је спа р но.
Обла ци су засво ди ли пла ни ну (обла ци из којих не пада киша, који ће,
ако се рас тво ре, из себе про су ти посеб но лепу све тлост).

Када смо сти гли пред сво ју поро дич ну кућу, изгриц ка ли смо кекс и
пошли на место које је обе ћа ва ло да се на њему, у нека дав на вре ме на,
могло нала зи ти кра љев ство пату ља ка.

И про на шли смо место на коме је нека да било оно кра љев ство. Није
било сум ње у то да су камен у зид око јед ног има ња, на пади ни, насла -
га ли патуљ ци. При др жа вао сам је док је хода ла зидом и гово ри ла како
воли патуљ ке, мада више воли вилов ња ки ње, али не воли пре те ра но
каме ње и пла ни ну. 

„Не волим пла ни ну јер се хода узбр до, а тешко је хода ти узбр до’’,
каза ла је.

Пове дем је упра во узбр до, пре ма пла нин ским шумар ци ма. Она
мили за мном. Опо ми њем је да ме пра ти у сто пу.

„Зашто?’’, пита.
„Она ко, пада ла је киша, да не наква сиш обу ћу’’.
„Али овде није било кише”, мудру је дете. „Ти се, чико, бојиш да нас

не угри зе зми ја.”
„Како се тога досе ти ла?’’, поми слим, а кажем да није због зми ја.
„Јесте, због зми ја је!’’, упор на је.
Водим је изнад села где ћемо, прет по ста вљам, про на ћи дивље јаго де.

Доно сио сам их пре неко ли ко дана, мада сам их брао дру где. Мршти ла
се  док их је јела, али је гово ри ла да су неве ро ват но уку сне и мири сне.

Док се успи ње мо, испо ма жем се шта пом за ски ја ње, а и њој сам –
пошто је него до ва ла – одсе као и изде љао један шта пић да се и спо ма же
док хода. Када се окре нем, као да ме заи ста пра ти пла во ко си пату љак.
Изда ле ка, могли бисмо изгле да ти баш сме шно док се тако кре ће мо.

Пред ла жем Јова ни да је, уко ли ко се умо ри ла, носим. Она одби ја. И
хода за мном.

Наи ла зи мо на але ју дивљих јаго да. Загле да мо има ли пло до ва и про -
на ла зи мо неко ли ко. Дивље јаго де су сићу шне и има ју сна жан, при вла -
чан мирис. Она их једе са ужи ва њем. И мршти се. „Бери мо још!’’, тра жи.

Пење мо се још три де се так мета ра. На коси ни смо. Ваздух је већ пот -
пу но пла нин ски. Мирис тра ва је пла нин ски. Испод наших ногу је
лиску на ста под ло га, али се камен не види јер је пре кри вен зага си то зе -
лен ка стом, све тло зе лен ка стом и црвен ка стом махо ви ном, мека ном
попут тепи ха. Пред ло жем да се котр ља мо тим тепи си ма, изва лим се
коли ко сам дуг и поч нем да се котр љам постран це. При дру жу је ми се.
Јед на ко смо оду ше вље ни том врте шком.

Онда јој, док се одма ра мо, дајем да пије мало  во де. „Дивље јаго де!’’,
под се ћа ме попивши је.
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Обла ци допу шта ју сун цу да се про би је. Тепих махо ви не пре ли вен је
огње ном бојом. Сен ке, у око ли ни, пла ве су и там но зе ле не. При сти же
сми рај.

„Погле дај  ка ко је лепо!’’, вик не девој чи ца опа зив ши про ме не при ро де.
Око сун ца пои гра ва ју нијан се жара.
Тада ми се учи ни да је, на пола педља од нас, мину о  реп зми је. Изне -

на див ши себе соп стве ном хитро шћу, поку пи х ру ком дете са зе мље и
зале пих га чвр сто себи  за леђа. То сте за ње  је  мо ра ло боле ти, али је оно
ћу та ло.

Оба зри во сам, погле дом, пре тра жио нај бли жи око лиш. Када сам
већ пове ро ва о у то да ми се при ви де ло, угле да х је. Пову као сам се,
освр нув ши се, корак уна зад, пре ба ци о  де те с леђа у наруч је и прстом
пока зао на зми ју.

„Да ли је видиш?’’, упи тао сам. Бра та ни ца  клим ну гла вом.
„Да ли се бојиш?’’, упи тах је поно во.
„Не’’, одго во ри ла је.
Посма тра ли смо је можда минут или два. Зми ја није мења ла поло -

жај, није пре ти ла, али је гле да ла ка нама. Тихо сам обја шња вао Јова ни
да је поскок – јер је он био испред нас –у све ту зми ја наше земље, нај -
леп ша зми ја. И нај о тров ни ја.

Онда, када се уда љи смо и спу сти смо педе се так мета ра, убра смо још
неко ли ко јаго да.

„Чико, ако хоћеш, можеш да ме носиш, мислим да сам се умо ри ла’’,
пред ло жи  о на  ка да пођо смо ка селу.

Поди гао сам је и пре ба цио око вра та.
„Хоће мо ли?’’, упи тао сам.
„Јуху у уу!’’, пору чи ла је. 
И њен глас се успо ре но, попут суто на, раз лио пре ма селу.

НАПУ ШТЕ НИ ЗАСЕ ЛАК (II)

Толи ке  го ди не... И не само један живот. Што шта се поха ба ло, на обу -
ћи се уста ли ла пра ши на. (Ма коли ко је глан цао, обу ћа, вре ме ном, упи -
је ону врсту пра ши не коју је немо гу ће очи сти ти).

Про шао је, за сво јих пешач ких аван ту ра, једа ред поред оног засе о -
ка. Око њега је ижџи кља ла шума. Потом, током наред них месе ци, про -
шао је ону да још неко ли ко пута. Нешто га је она мо вукло...

Тре ћи или четвр ти пут, не могав ши више да одо ли зна ти же љи, про -
ву као се испод багре мо ва, про ми го љио изме ђу гло го ва, шипу ра ка,
трња, само ни клих роје ва шљи ва, про био кроз ура сле воћ ња ке...

Све вре ме су му на паме ти били лов ци који су се мота ли око Око -
ли шта. Прст би – ако  за чу ју буку коју иза зи ва – могао пову ћи оба рач.
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Напо кон сту пи на про стор изме ђу кућа где је нека да био широк,
запе скан пут. Он и дво ри шта били су зако ро вље ни. Нека дво ри шта
била су пре кри ве на и мре жа ма бршља на. Ипак, куће су – пре ви ди ли
се ово – дело ва ле нетак ну то, осим што су им, ово га пута, вра та била
отво ре на.

Нешто, у њему, изно ва задо бо ва. Нела го да, али дру га чи ја од оне из
детињ ства.

Овде-онде могли су се виде ти оста ци истру ре лих тара ба. Под се ти -
ле су га на ста ре спо ме ни ке и крста че које земља про гу та, и гдег де, на
гро бљи ма, про ви ру ју из ње.

Када напо кон сти же до сре ди не засе о ка, био је при мо ран да се вра -
ти да би се, за виде ла, изву као из клоп ке.

Оба зри во се про вла чио поред бршља на уко ли ко не би успе вао да
их зао би ђе. Наиз глед засу ше ни, има ли су сићу шне, крв нич ке бодље на
себи, које су иза зи ва ле муч не алер ги је.

Као пре мла ћен, поти штен, конач но изби на чисти ну сто ти нак мета -
ра уда ље ну од засе о ка. Одах ну.

У свет је при сти за ла хлад на ноћ. Роса се већ спу шта ла на тра ву. Све -
тлу ца ла је.

МАЛИ ЊЕ

Август. Један од оних дана када се пла нин ско каме ње и сте ње жари по
повр ши ни. Да може, зми ја би поно во сву кла кошу љу. Већ сам  по пио
више од поло ви не воде. Пре о ста ла  мо ра потра ја ти до вече ри. У том  де -
лу пла ни не нема изво ра и буна ра...

...Сигур но је про шло три де сет и пет годи на од када сам, са дедом,
био ту, у Мали њу. Са нама је био и Зве здан, Зека, брат по тет ки. Био је
лет њи рас пуст, па се поро ди ца оку пи ла у селу.

Деда Јован нас је повео да му помог не мо да саку пи сено – у ства ри,
хтео је да буде мо са њим или да роди те љи пре дах ну од нас... Он је био
благ, тих човек, сви рао је усну хар мо ни ку и био чувен по свом кра сно -
пи су. У Дру гом свет ском рату је рања ван, потом је био под о фи цир у
вој ци, па напу стио вој ску, вра тио се у зави чај, постао беле жник. Про -
пио се и отпу штен је из слу жбе.

А када смо  ми, уну ци, поче ли да при сти же мо – гово ри ло се – пре стао
је да пије. Заи ста, ника да га ни смо виде ли пија ног, нити да пије алко хол.
Ни на про сла ва ма, поро дич ним оку пља њи ма. Током тих оку пља ња он
би нена ме тљи во седео, пио кисе лу воду. Ако би га неко замо лио да сви -
ра, сви рао би... Волео је да игра, да се, на сла вљи ма, при кљу чи колу.
Играо је лако и уме шно... И волео је да покла ња сато ве.
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Деда по оцу. Са баба Босан ком је живе о од скром не пен зи је и инва -
лид ског вој ног додат ка.

При се ћа ју ћи се оче вих роди те ља, застао сам. Ниса м у спе вао да пре -
по знам лива ду где смо  дав но саку пља ли сено, али јесам пре по зна вао
про стор.

Зве здан је ту негде почео да запо ма же: „Зми ја, зми ја, упо моћ!’’, и
уда рао вилом око себе. При дру жио сам  му се иако зми је није било. Јур -
ца ли смо уна о ко ло и лупа ли вилом све док је нисмо поло ми ли.

Сео сам, при па ли о  ци га ре ту и поку ша вао да пре ци зни је одре дим
место лива де... Осим наше, било је и туђих лива да... Још увек су се раза -
зна ва ле, мада се са обо да врта ча ширио густиш који ће их кад-тад про -
гу та ти... Уске ста зе су ви ју га ле дубљом тра вом. На запу ште не  ли ва де су,
изгле да, дола зи ле дивље живо ти ње и напа са ле се. Само су о не спре ча -
ва ле брже шире ње које ка квог трња ка.

Раз ми шља ју ћи о све му томе, поми слио сам да су Зве зда нов и мој
глас можда послед њи гла со ви деце који су се онде чули. Тада сам, нео -
че ки ва но, вик ну о  из све сна ге.

Глас је о ти шао ка под нож ју Мали ња, и онде, као тег, пао.

ОПЕТ  ПО ВРА ТАК СА ИВО РЕ

Месе чи на чиста и раз мек ша на. Затам ње ни горо ста сни пла нин ски вен -
ци, модри и црни, испод ње.Тако они сада, из дво ри шта пре дач ке куће,
изгле да ју.

А мало час? Пре него што сам се одо нуд вра тио? Смр ка ва ло се, а
упо р но сам седео на коси ни, дубо ко дисао, упи јао ране, непо сто ја не
сен ке са обо да шума, које су, из ува ла, тала са ле про план ке Иво ре. Биље
је сми ри ва ло боје...

И опет оно небо!
Из дуби на густи ша поче ло је да се јавља круп ни је зве ри ње. Дан  је

још увек био при су тан, било је пре све тло да би пре тр ча ва ло чисти не
или се напа са ло, хода ло увре же ним сво јим ста за ма.

Пред само вече јастреб је извео свог мла дун ца. Учио га је лету, учио
да про на ла зи и пра ти стру је ветр о ва.

Кри ла мла ђег била су не ве шта. Када се замо ре, ста ри ји је про на ла -
зио вазду шну  стру ју у којој би – тако је око то дожи ве ло – леб де ли.
Нису се поми ца ли. Као да, раши ре них кри ла, сања ју.

По ко зна који пут поже лех да оста нем. Да и сам сањам уз оне који
су седе ли крај мене. (Био сам у ве рен да бих их могао виде ти уко ли ко
зажму рим). А, опет, као толи ко пута рани је када сам у пла ни ни, муч -
но при мо рах себе да уста нем.
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Поми ри сах рукав кошу ље. Мири сао је на биље. Про те гао сам  се и,
тешко, након дугог лешка ре ња у тра ви, кре нуо пут пла нин ског под -
нож ја. Био  је дово љан одсјај са каме ња ста зе, који сам пра тио, да бих
ишао ка циљу. Као да сам ходао по месе чи ни. Све из око ли не беше
вид но. Пит ко.

Надо мак Лоза на, када је ста за зашла у шумар ке, поче ле су муке. Без
лам пе, једва сам  се про вла чио кроз забра не, трпе о  у бо де трња, гло го -
ва, шипу ра ка, поср тао сапли ћу ћи се о купи не поле гле по земљи, о
дивље бршља не, чије игли це пеку.

Нејед ном сам лутао и вра ћао се ова ко, по мра ку, без све тиљ ке.
„Хоћу ли се икад опа ме ти ти?!’’, корио сам себе. 

До куће сам сти гао измр цва рен. Уђо х у дво ри ште и погле дах за собом:
Затам ње ни горо ста сни пла нин ски вен ци, модри и црни, изнад мене.

Месе чи на тако чиста и раз мек ша на.

НАПУ ШТЕ НИ ЗАСЕЛАК (III)

Завр ше так авгу ста. Дан спа ран. Пре пе ша чио је пет-шест кило ме та ра
и ушао у засе лак.

Маха ла је и даље била каква јесте, али је њена сено ви тост сада при ја ла.
Вра та на кућа ма и даље су била отво ре на.
Одо ле вао је жељи да зави ри у неку. Питао се да ли су лопо ви оби -

ли вра та. Слу шао је при че о томе да оби ја ју напу ште не куће, да посто -
је кра дљив ци који се само тиме баве. И то нису биле само при че... Када
су про ва ли ли у кућу за коју су мисли ли да је напу ште на и зате кли, у
њој, изне мо глог стар ца, уби ли су га секи ром. То се деси ло две-три
годи не рани је. При ча ла му је о томе жена њего вог при ја те ља, јада ла се
јер је ста рац био њен деда. А онда – нага ђа ло се – у пани ци, ништа не
узев ши, напу сти ли су кућу.

У око ли шкој школ ској згра ди – првом свом ста ну кога се сећао –
раз рова ни су подо ви, изби је не под не дашчи це; неко их је упо тре био
за огрев.

Све га на све ту има. Кра дљив ци купе есцајг, извла че из подру ма зар -
ђа ле каза не, котло ве, кола ју тру ле каце и ски да ју са њих обру че, гра бе
рас па ле трак тор ске при ко ли це...

Тужни ја је исти на да све ово, у ства ри, нико ме више не тре ба.
Цре по ви и ћера ми де могу се ски ну ти са кро во ва пошто се, и ина че,

кру не, оси па ју. Гре де, летве и летви це могу се упо тре би ти за огрев.
Затим тре ба пре ћи на зидо ве, па на камен из теме ља. Што шта се из тих,
ста рих, напу ште них кућа може упо тре би ти...У њима увек има нече га
што би се могло иско ри сти ти. И то се већ уве ли ко чини.
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Ова кве куће су скро ви шта сле пих мише ва, пацо ва, оси ња ка, стр -
шље на... Или се – о томе му је при чао један позна ник, чији је ком ши -
ја, после два де сет годи на, оби шао род ну кућу и изле тео из ње да се
ника да, рекао је, више не вра ти – у њима легу зми је. Сму ко ви се, јуре -
ћи за мише ви ма, уву ку у кућу и, поне кад, уко ли ко је напу ште на, у њој
напра ве легло.

Хода ју ћи, зами шљао је избе зу мље ни одла зак позна ни ко вог сусе да:
ушао је у род ну кућу пун неке магле и ишче ки ва ња да би у њој могао
про на ћи сли ке које живо ту недо ста ју, пре ко ра чио праг и, пате тич но,
поже лео да се сагне и пољу би га, а затим се дао у бег. „Кључ му је остао
у бра ви’’, кази вао је позна ник.

Све ово га је спре ча ва ло да зави ри у неку кућу.
Корак по корак – испо ста ви ло се да му је за то било потреб но неко -

ли ко деце ни ја – сти гао је до послед ње куће засе о ка:
Нала зи ла се на сре ди ни брда шца. Била је дру га чи ја: оста ле куће из

маха ле биле су од цигле, а ова је била чат ма ра, али не од оних сиро -
тињ ских, ску че них чат ма ри ца.

Са десне стра не били су то ро ви и шта ле који су при па да ли њеном
газдин ству, чији кро во ви тек што су изви ри ва ли из шипраж ја.

Улаз у кућу – нека врста док са та – био је испуп чен у одно су на оста так
куће. До њега је води ло десе так баса ма ка. Пре ко ула за је дрво пре ба ци ло
сво је густе, вит ке гра не, па је то испуп че ње под се ћа ло на лик пре кри вен
густом, бича стом косом. Дивље купи не су се пеле уз зидо ве и баса ма ке,
пуза ле њима и упли та ле се у капи ји цу, коју би, успев ши се сте пе ни ца ма,
отва рао да би ушао, и коју је, од тру ље ња, сачу ва ла над стре шни ца.

Попео се до капи ји це, одшкри нуо је, чуче ћи се про ву као испод гра -
на и нашао у мрач ном про ла зу који, кроз док сат, води до ула за.

Вра та су била отво ре на.
Застао је. Из куће је изби јао мирис оштре пра ши не, која пра ти све

куће у који ма се дуго не живи. Одлу чи да уђе:
Уну тра је било све тли је. Гра ђе ви на је има ла широ ке про зо ре. Сту -

пио је у про сто ри ју која је – прет по ста ви – била днев на соба и, ујед но,
у делу пре ма север ној стра ни, трпе за ри ја и кухи ња. На зиду те север -
не стра не била су још јед на вра та. Пла ва. Иза њих је могла бити оста -
ва. Вра та су била затво ре на и она мо није хтео.

Лево и десно биле су боч не собе.
„Погле да ћу’’, поми сли, али пре него што пође, нео би чан детаљ му

при ву че пажњу, нешто што није одмах при ме тио јер су се очи изве сно
вре ме нави ка ва ле на засво ђе ну све тлост у кући, и тек пошто су се нави -
кле на њу, поче ле су јасни је уоча ва ти сит ни је пред ме те:

Да, крај њего ве десне ноге била су два реда обу ће. У првом, реду
бли жем ула зу, пет пари опа на ка и два пара папу ча. Дру ги ред је почи -
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њао ципе ла ма какве се могу виде ти код ста ра ца на селу; оних црних,
кру тих ципе ла за које се оду век питао где их купу ју. Те ципе ле су назу -
ва не само када се пође у варош или у госте.

И први и дру ги ред завр ша ва ли су се паром дечи јих ципе ли ца. Очи су
већ могле, испод пра ши не и пау чи не, раза бра ти пла ву, белу и црве ну боју
на ципе ли ца ма мањег бро ја, или розе тра ку на они ма већег бро ја. У ства -
ри, веће су биле нешто изме ђу ципе ле и пати ке. И биле су полу ду бо ке.

Изван ових редо ва био је пар пати ка за одра сле, али ни он не беше
раз ба цан, већ бри жљи во при ло жен уз оста лу обу ћу. Плит ке, шпи ца сте
пати ке, поха ба не бра он боје, са две ма пла вим тра ка ма, масли на стим
пер тла ма и црним, гуме ним ђоно ви ма. Има ле су све тло пла ву нијан су
поста ве. Виђао је такве у раној мла до сти.

Опчи ње но је пиљио у те редо ве, редо ве тако пре ци зне, уред не,
нетак ну те.

Најед ном, схва тио је да је нека да, када је као дечак ушао у засе лак,
ту још увек било живо та, и да, уко ли ко би судио на осно ву оно га што
упра во види, вра та ове, а веро ват но ни оста лих кућа, није отво рио
човек. Ни живо ти ња.

„Вре ме’’, поми сли.

(Уме сто епи ло га:

***

У левој боч ној соби, на поду, рас кло пљен црни кишо бран; кре вет, две
сто ли це, отво рен ормар. У њему сло же не ства ри: кошу ље, пешки ри, с
јед не, пан та ло не, пот ко шу ље, с дру ге стра не.

На зиду неко ли ко посте ра: певач Логан, посте ри две ју жена и нај ве -
ћи – постер „Црве не зве зде’’. Јед на од „Зве зди них’’ еки па из осам де се -
тих годи на про шло га века.

На поду раза стрт ћилим.

***

Соба с десне стра не про стра ни ја је, али мрач ни ја, јер је шипраж је
замра чи ло оба њена про зо ра. И пра зни ја.

Кре вет раз ме штен за спа ва ње. Чар шав, јастук, два пре кло пље на
ћебе та. На зиду тако ђе постер, али постер „Пар ти за на’’.

Из пода изни кло десе так мла ди ца дрве та.
Мла ди це ће се згу сну ти, оја ча ти. Изра шће и про би ти таван, домо -

ћи се кро ва, раш че шља ти цре по ве.
И то ће бити крај).
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ЈАТО

Успи ња ли смо се још педе се так мета ра и зау ста ви ли под но Црног врха.
Седо смо са њего ве јужне стра не. Иза леђа нам беху назу бље не сте не.
Биле су гото во јед на ке вели чи не, беле, са там ном пати ном у тана ним
лини ја ма пуко ти на који ма су биле пре кри ве не.

Зазво нио је мобил ни теле фон. Кум се јавио. Док је раз го ва рао, одне -
куд се спу сти ло број но јато ласта. Ста ле су да лете сву да уна о ко ло.

При па лио сам цига ре ту пре њихо вог нале та. Бојао сам се да их не
узне ми рим и нисам је при но сио усти ма.

Онда се неке од уско ви тла них, весе лих ласта ви ца додат но спу сти -
ше. Лете ле су тако ниско да су нам про ле та ле изме ђу гла ва, крај обу ће.
Учи ни ми се да на вра то ви ма има ју црве ну пегу. Можда су је и има ле?

Чим је раз го вор теле фо ном завр шен, оне су се, вија ју ћи вазду хом,
уда љи ле.

„Јави ли су ми да у поне де љак опет почи њем да радим’’, рече кум.
„Одлич но’’, надо ве зах се, па упи тах: „Да ли си их видео? Нисам их

рани је виђао на овој виси ни’’.
„Јесам, али она ко...’’
„Било је заи ста...’’
„Набрао сам само неко ли ко руко хва та мај чи не души це’’, пожа ли се

он пошто је, успут, брао биље.
„Набра ћеш, не бри ни’’, хук нух и уста дох ваде ћи нову цига ре ту.
При па лих је.
Вра ћа ли смо се ста ром пла нин ском ста зом, још увек угла ча ном

негда шњим мно гим про ла сци ма.

НА РУЧ КУ

Мисли ти нешто – било шта, чека ти нешто – било шта, воле ти нешто –
шта било, у јед но пре то пло  ав гу стов ско под не.

Руча ва ти са рођа ци ма, које дуго ниси видео, под отво ре ним небом, у
сео ској кући којa се обна вља, којој су про зо ри изби је ни, кров ски нут, и
таван оби јен, јер  су са њега, после киша, поче ле да висе печур ке.

И било је вре ме  да се у тој кући, која се руши ла, нешто сру ши, раз -
лу па, ина че се овај трен  не би дого дио. Само тако се могло до њега,
само тако се могло до трпе зе, бога те, пред собом.

Ту су рођа ци, вла сни ци куће, и мај сто ри, који су ради ли пре руч ка;
ту деца која трче, ту зна ти жељ ни ци, који су се сја ти ли  да угра бе мало
туђег вре ме на. И свог.

Толи ко  их је – коли ко их је, мало број ни су, јер је сео це тек нокат
испод пла ни не, и живо т је оти шао неку да...
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Дивље шљи ве са свих стра на нади ру у дво ри ште. (Уско ро ће бити
посе че не). Дан је врео. Инсек ти пева ју из биља.

Зно ји мо се, зби је ни у соби. Моје сто па ло тра жи тиши ну испод сто -
ла. Још  увек редак, суви лист отпа да са ора ха.

Погле дај, пла ни на дише успо ре но! А јед на пти ца, флу о ре сцент на и
пла ва, одо зго, спу шта се ка нама, мају шна.

Сле ће међ’ нас. И поста је већа.
Сле ће међ’ нас.
Да кућа има кров, то се не би дого ди ло.
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