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Ђорђе Деспић

МЕТАМОРФОЗИС

ОСМЕХ

као од раз не жне ду ши це ма ле де ве то го ди шње
де вој чи це ко ју уоча вам из пар ки ра ног ауто мо -
би ла, тре ну так пре не го се из гу бим у са о бра ћај -
ној гу жви. Док са ма ше та плоч ни ком и при ча
са сво јим за ми шље ним ју на ком, и ру чи ца ма му
не што бла го об ја шња ва, де вој чи ца се осме ху је
јер је он раз у ме и при хва та за нај бо љу дру га ри -
цу. Са да га у по ве ре њу упу ћу је у не ку сво ју на -
ро чи ту тај ну, он је, да ка ко, па жљи во слу ша, па
се по ла ко уда ља ва ју, и по не мир ним по кре ти ма
ње не гла ве ви дим да је  раз го вар и да ље у то ку,
и да игра не пре ста је. А он да осе ћам да сам и
сам уву чен у ову игру јер се и ја сме шим, и ја
сам њен не ви дљи ви дру гар ко ји је раз у ме и по -
др жа ва. А мо жда се ње на игра, упра во са да и
упра во ов де, ши ри да ље...

МЕД

Узмем ба гре мов, ли вад ски, би ло ко ји, са мо не
ли пов, од ње га ми бу де зло. Пр во се ма ло по и -
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грам, др ве ном ка ши чи цом га ма ло на мо там и
по диг нем из над те гле, а за тим пу штам да се гу -
сто сли ва на зад у њу, пра ве ћи по по вр ши ни
ваљ да са мо ме ни ви дљи ве ша ре, ко је истог ча -
са ка да до дир ну ма су и на ста ју, и не ста ју. Во -
лим тај до дир, и још увек се чу дим и ужи вам
кад мед са ви си не ме ка но и не чуј но уто не у чај.
Не дав но, та ко, отво рим те глу ме да до би је ну на
по клон из Грч ке, кад у њој на и ђем на ле по
ухра ње ног и очу ва ног ко мар ца. Бу ду ћи мед но
бал за мо ван, сва ки де лић на ње му био је на
свом ме сту. Био је кру пан, и очи то да је жи вео
угод но и у оби љу. По себ ну па жњу при ву као ми
је ње гов не што там ни ји и сав на бре као сто ма -
чић. Као да га је та те жи на иси са не кр ви при -
мо ра ла да нео пре зно и што бр же сле ти на би ло
шта, ма кар то био и слат ки пче ли њи труд. Мед -
на смрт, по ми слим, док ми неп ца ис пи ту ју има
ли у овом ча ју од на не уку са ју жњач ке кр ви.

МЕ ТА МОР ФО ЗИС, ГРЧ КА

Под све сно, то је ваљ да же ља за пре о бра жа јем.
За раз ли ку од Гре го ра Сам се ја иш че ку јем мо -
ме нат у ко јем се за чи ње мо је но во ја, и зна ти -
жељ но пра тим сиг на ле о ме ња њу. У мо ру,
по кло пи ме та ко та лас, моћ но, из не на да, за че пи
ми ухо, два, али и пот пу но про чи сти си ну се.
Мо жда то и је сте де фи ни ци ја ме та мор фо зи са:
кроз по то ну ће по но во про ди са ти. На пла жи,
ис па ле сун ча не на о ча ре на ма ле пе шча не ди не,
њи хов по глед на ме не од о здо, ну де ми моћ ну
фор му све при сут ног и не до глед ног. А но ћу, ко -
жа са уку сом ки се лог мле ка вре ло ти ња, не мир -
но пам ти лет њи зе нит и сун че ву страст. Док
ослу шку јем ка ко се ко жа љу шти и ми ри шем
но ве из дан ке не жног тки ва, осе ћам да про цес
нај зад по чи ње.
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ШИ ША ЊЕ

Та нер во за ко ја се ја вља пред сва ку по се ту фри -
зер ском са ло ну – от куд то у ме ни? Као да ме че -
ка сто ли ца с ка и ше ви ма и елек трич ним на по ном.
За то ваљ да и идем тек кад мо рам, тек кад ства -
ри та мо го ре по ста ну не из др жи ве и бле са ве. А
он да кад нај зад сед нем, и осе тим зна ти жељ не
ру ке фри зер ке, уме сто тр за ња и гр че ња те ла
не за у ста вљи во па дам у дре меж ра ван нир ва ни.
И ши ша ње по ста је нео че ки ва на не жност, по -
ста је до дир ко ји при ја и ома мљу је. Пра вим се
да ми дла ке сме та ју па жму рим, а за пра во сам
на са мој ме ђи сна у ко ји не ула зим из чи сте
при стој но сти. Кап ци су не мо гу ће те шки, кљу -
ца ње гла ве углав ном успе вам да ис кон тро ли -
шем. Тра је то та ко пет на е стак ми ну та или
ко ли ко већ, не сме та ми ни му зи ка ни раз го вор
око ме не, пот пу но сам рав но ду шан у ком прав -
цу се од ви ја мој стил ски пре о бра жај, не осе ћам
ма ка зе, че шаљ, ма ши ни цу, већ са мо њен до дир
и ру ке, у ду ху Рун де ко вих сти хо ва: то што ши -
ша то су ру ке. Кад се све за вр ши, по тре бан је
из ве стан на пор да из гле дам при бра но. Гле дам
се у огле да лу и хва лим фри зу ру, а мо жда ви ше
обра ћам па жњу да ли сам кр ме љив и бла же но
од су тан. Ни је про шло ни по ла са та, а ја сам на
ули ци већ рас по ло жен, и као да се не вра ћам
са ши ша ња већ с не ког, да ле ко би ло, ко нач но
ле га ли зо ва ног ма же ња. У са лон сам ушао са
чуд ном фри зу ром на се би, а иза шао са при јат -
ном ме тамор фо зом у се би.

И за и ста, та нер во за ко ја се ја вља пред сва ку
по се ту фри зер ском са ло ну – от куд то у ме ни?

ЛУ БЕ НИ ЦА

Во ће или по вр ће од осам или де вет ки ло гра ма,
чи ја ку по ви на ми се увек чи ни ла као нај не и зве -
сни ја пи јач на аван ту ра. Е, ту бих ја охла ђе ну по -
сла сти цу у овај вре ли дан! И док за ми шљам
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ка ко се сла дим ње ним ми ри сним со ком, зо ву ме
из ауто-сер ви са: „Рас па ла вам се гу ми ца на ба -
ланс-штан гли и цу ри вам уље на се ме рин гу би -
ра ча бр зи на. То би све за јед но тре ба ло да ко шта
око пет на ест хи ља да.” Пет на ест хи ља да!? А дан
ми је по чео го то во без бри жно и ве дро. Шта ћу
сад? Ка ко ћу сад? Осе ћам се као да ми не ко за -
вла чи ру ку у џеп. И он да за и ста, као у пе сми,
„спас ми до но се Ци га ни”. Са ку пљач се кун дар -
них си ро ви на ми се при бли жа ва, во зи би цикл
с при ко ли цом, из гле да као ка кав мо бил ни кар -
тон си ти, на ње му на мон ти ран не ки CD уређај
или касетофон, шта ли је већ, музика трешти,
на глави му сламнати шешир као код туристе,
има упадљиво изборано лице, широк осмех без
златног зуба, и пева ли пева, види се да ужива,
дирнула га песма: „Хоћу кућу да ми купиш, да
ме бациш, да ме љубиш, са мном ништа неће да
те болиии...” Пролази поред мене, ја бленем за
њим, за том котрљајућом срећом, окрећем се
око себе као дете на вашару, пратим то чудо по-
гледом како одлази низ булевар док му улични
продавац лубеница с рукама у ваздуху раздра-
гано честита на избору музике, и схватам да се
ништа није променило, да су гумице и штангле
неважне, да је дан и даље леп и ведар, и да обе-
ћава као слатко срце под очврслом кором.

СУ СРЕТ

Као кад у сти ша но лет ње пред ве чер је, док на
ста ни ци сам сто јим и че кам ауто бус да ме не -
где већ од ве зе, осе тим да мо рам да по гле дам го -
ре. И „диг нем тад очи не бе си ма”, кад тач но на да
мном, на око три ме тра, угле дам со ву у ле ту, ко -
ја као да се за у ста ви ла, и озбиљ ним ме по гле -
дом, пу ним не ког оправ да ног пре ко ра, гле да
пра во у очи. Гле да ли смо се и чу ди ли. Она чи -
тав трен, а ја сам у чу ду и дан да нас: по ком сам
то не схва тљи вом им пул су баш у том мо мен ту
мо рао да по гле дам го ре? Ко је то, или шта је то
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ута на чи ло наш су срет? Шта зна чи та сли ка у
ко јој со ва по пут не ког та јан стве ног оре о ла леб -
ди над мо јом гла вом? Ка кву то вер ти ка лу она
ис цр та ва ви ше ме не? Или ту пак не ма ни ка кве
ми сте ри је, већ сам јој са мо на мо ме нат за ли чио
на при ма мљив и лак плен.

СТИД

То је оно што осе ћам док про ла зим по ред чо ве -
ка на ома њем тр гу ко ји гле да не тре ми це, гле да
не ка ко тик по ред ме не, и но си ве ли ке на о ча ре
као Лео Мар тин, иза ко јих се пре по зна ју не по -
мич не сле пе очи. Али, он не про си, иако ми је
то пр ва по ми сао. Не. Он ис трај но и гор љи во
об ја вљу је по е зи ју. Из ње га из ви ру сти хо ви, та -
ко сна жни, та ко све жи, да же лим да ста нем на -
спрам ње га и слу шам га још ду го. Но, уме сто
то га, про ла зим по ред ње га и ја, као и оста ли,
до ду ше успо ра вам ко рак, хтео бих да што ду же
ужи вам у но вим и нео бич ним спре го ви ма ре чи
ко је из ла зе из ње га. И убе ђен сам то то ни су ње -
го ви сти хо ви, не мо гу ће је да је ово ње го ва по -
е зи ја, пре ја ка је и про роч ки пре ду бо ка да бу де
че до овог чу да ка у ман ти лу. Али, чи ја је он да?
Стид ме је што не знам чи ји су то сти хо ви, а он
их зна на па мет и стра сно их је при сво јио, и из -
ри че их са та квом ја сно ћом и ла ко ћом као да
су од ро ђе ња део ње го вог би ћа. Не ма ве зе што
је то био тек сан, ја сам се и на ја ви осе ћао по -
сра мље но. И жао ми је што од те на ва ле сти да
ни је дан стих, ни јед ну син таг му ни сам ус пео да
упам тим. А ка ква би то са мо по е зи ја би ла да
сам је из вео на овај свет!

СТАН

На при мер, онај ко ји сам јед ном раз гле дао. 
На ла зим улаз ко ји тра жим. Пе њем се лиф том
до ста на ко ји бих да по гле дам. Ми слим да хо ћу
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да га ку пим. На вра ти ма ме до че ку је вла сник и
во ди у оби ла зак. Пам тим да је у јед ној про сто -
ри ји по ма ло мрач но, као да у њој не ма про зо -
ра. Па ипак, стан ми се чи ни ле пим и ве ли ким,
и вла сник га по вољ но ну ди. Од јед ном, док смо
у оној со би без про зо ра, тик ис под пла фо на, и
у да љем ћо шку, угле дам ду ха. Ње гов лик ни је
ми не по знат. То је исти онај дух ко ји се аген ту
Ку пе ру из „Твин Пик са” ја вља у сно ви ма. Има
људ ско об лич је, огром ног је ра ста и ће лав, и
знам да је до бро на ме ран, али све јед но, је жим
се и бо јим. Осим ме не ни ко га не ви ди. Ма ше
ми ру ком са пла фо на, не ка ко успо ре но, то ми и
је сте нај је зи ви је, ви дим да из го ва ра ен гле ско
„no”, али пот пу но не чуј но, и из раз ли ца му ка -
зу је као да је он ви ше пре стра вљен не го ја.
Схва там ње го ву по ру ку и од мах бе жим из ста -
на, а по том уз не ми ре но из ла зим и из сна. А он -
да, не ко ли ко го ди на на кон сна, на но во ме
про жи ма иста је за јер је стан мо га дру га ко ји ме
је по звао на усе ље ње иден ти чан оном из мог
ко шма ра.

СЕЛ ФИ

Ви дим атрак тив ну де вој ку, ве о ма згод ну, па зи
на сва ки де таљ на се би. Мо дер но је оде ве на, са -
мо у ве ре но хо да, при ча пре ко мо бил ног те ле -
фо на, не оба зи ре се пу но на про ла зни ке. Са да
идем тик уз њу, кра јич ком ока ви дим јој и ли -
це, ле па је, при ча пре ко те ле фо на гла сни је не -
го што оче ку јем, и ја сно чу јем ка ко из го ва ра:
„Да ћу јој и сто евра, са мо да ми ка же ви ди ли га
у мо јој бу дућ но сти.” Он да скре ће ка ста ни ци, ја
про ду жа вам пра во, и чи ни ми се да по ма ло ле -
лу јам, оша му ћен и у не ве ри ци. 
Мо жда из ово га мо же на ста ти до бра при ча.
Мо жда сам се ја за пра во већ об рео у не чи јој
при чи. Али, не при вла чи ме не са да ни при ча,
ни она не ви дљи ва го спо ђа са кри стал ном ку -
глом. Жа лим са мо за јед ним. Што ни сам био
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до вољ но при бран да се та да усли кам. Ка кав би
то сел фи био!

ОБЛУ ТАК

Та му ва зун за ра, ко ја у мом де тињ ству сле ће на
шум ску ста зи цу не да ле ко од клу пи це на ко јој се -
дим, та му ва по ста ла је део јед ног де чач ког успе -
ха ко ји и да ље уме да ме из не на ди кад га се
при се тим. Али ње га не би би ло без нај леп ше
праћ ке ко ју сам по се до вао у де тињ ству. Ње не та -
ње жи чи це су се по пут ша ре них зми ји ца уви ја ле
око оне основ не, де бље и ја че жи це, а ја сам на -
ро чи то во лео оне 3-4 гу ми це из ла сти ша ко ји ма
је ова мо ја играч ка до би ја ла не ка ко на рас ко ши
и ка ћи пер ству, али и ули ва ла стра хо по што ва ње.
Тек, том праћ ком ус пео сам да са не ко ли ко ме -
та ра по го дим ону му ву и пре по ло вим је на два
не јед на ка зе ле на облут ка. За ме не је то био
истин ски под виг ко јим сам се ду го ди чио, а он -
да га по ла ко и за бо ра вио, за јед но са праћ ком
на оми ље ном игра ли шту, и окре нуо се у пот пу -
но сти лоп ти, свом но вом цр но-бе лом гу ме ном
облут ку.


