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Mоме бра�у 

Док сам на црвеном ста јао на углу „То до ра Ка бла шко ва“ и „Бу гар ске“,
с мо је де сне стра не, као ве ли ки бо инг, кли зну ан тра цит цр ни мер це дес.
Из ње га про ви ри не ка ква, оши ша на на ну ла ри цу гла ва, ве ли ка и рав -
на као бун де ва, са тро днев ном бра дом и с ла на цем на вра ту, ду пло об-
мо та ним и де бе лим као те ло зми је. По гле да ме и на це ри се. У истом
тре нут ку га пре по знах. Па ово је Са ша Ве ли ки. Са ша. Са њим сам не -
ка да био у шко ли у Ли би ји. По ја ви се зе ле но и ру бин-цр ве на зад ња
све тла ње го вог мер це де са се за мање од три се кун де из гу би ше у дну
бу ле ва ра, чак до мо ста код НДК-a1.

На ста вио сам бес циљ но да во зим ули ца ма Со фи је и да се при се ћам...
Од 1972. до 1974. мо ја мај ка је ра ди ла као деч ји ле кар у Ли би ји. Ше -

сти и сед ми раз ред брат и ја смо за вр ши ли у бу гар ској шко ли у Три по -
ли ју. Тек што су је би ли осно ва ли. Ди рек тор је био на став ник
ен гле ског је зи ка из Плов ди ва, Љу бен Хри стов.

По чет ком се дам де се тих Ли би ја је би ла мир на зе мља. Ли биј ци су
про из во ди ли са мо ши би це и па ра дајз-пи ре, а све оста ло су уво зи ли –
пе шки ре и сир из Бу гар ске, тех ни ку из Ја па на, олов ке и све ске из Че -
хо сло вач ке. Би о ско пи у Три по ли ју су ра ди ли нон-стоп, у њи ма су се
при ка зи ва ли „Док тор Жи ва го“ са Ома ром Ша ри фом и „Ђан го“ са Ђу -
ли а ном Ђе мом, у би о скоп ској са ли могле су да се је ду ко ки це и се мен -
ке, али ула зни це су би ле ску пе, ви ше од две ли ре; на бу ле ва ру
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„Ис ти клал“ ра сле су пал ме и дру го чуд но др ве ће, мо жда чак и ба о баб;
ја, мој брат и дво ји ца Са ша – Ве ли ки и Ма ли, до по но ћи смо по сле
шко ле кр ста ри ли цен тром гра да, по не кад смо си ла зи ли до лу ке, че сто
смо ше та ли Су ком, њи хо вом огро м ном по кри ве ном пи ја цом, са сред -
њо ве ков ним кри вудавим ули ца ма, ко ја је вре ме ном по ли ра на као ћи -
ли бар, учи ли смо се да пу ши мо ци га ре те „Ларк“ са угље ним фил те ром,
је ли смо љу те и врло уку сне до не ре са ов че ти ном, пи ли „Ми рин ду“ и
раз гла ба ли смо та кве при че да, ако би нас не ко слу шао и ако би тај не -
ко имао де тек тор ла жи, де тек тор би за ми ри сао на пре го ре ли ба ке лит:
Са ша Ве ли ки је го во рио ка ко ће јед ног да на во зи ти мер це дес као сун -
це! Са ша Ма ли – ка ко ће по ста ти ве ли ки го вор ник! А ја – ка ко ће мо -
је књи ге, ко је ћу без сум ње на пи са ти, из ла зи ти у ве ли ким ти ра жи ма!

Са ша Ма ли је био у Ли би ји за јед но са сво јом мај ком, ме ди цин ском
се стром у јед ној бол ни ци у Три по ли ју. Она је сва ки дру ги дан де жу ра -
ла но ћу. У Три по ли ју ско ро да ни је ни би ло јав ног пре во за, ишло се
пе ши це и нас че тво ри ца ре дов но смо пра ти ли ње го ву мај ку до бол ни -
це на ноћ на де жур ства. Иако је Три по ли био ми ран град, ни је би ла
уоби чај но да же на са ма иде ули ца ма.

И на ше мај ке су би ле ле пе, али мај ка Са ше Ма лог је би ла не што
дру го: ле па као са стра ни це ча со пи са – ви со ка, вит ка и пла ва. Ми, бу -
бу љи ча ви сед ма ци, је два да смо и схва та ли  за што би, док нас че тво ри -
ца иде мо с њом пра шња вим пе шач ким ста за ма по ред пу та ка тој
бол ни ци на пе ри фе ри ји Три по ли ја, ауто мо би ли успо ра ва ли, во за чи
као без ум ни при тиснка ли си ре не, а мај ка Са ше Ма лог није знала на
ко ју стра ну да по гле да.

Јед ног че твр та ка смо чу ли да ће у бу гар ском клу бу би ти при ка зан
но ви бу гар ски филм. Сва ког по не дељ ка и че тврт ка у бу га р ском клу бу
на отво ре ном су се при ка зи ва ли фил мо ви, и то бес плат но. До ма ћин,
чи ка Хри сто, раз вла чио је је дан ве ли ки и не баш чист чар шав из над
позорнице у дну дво ри шта. То су обич но би ли ста ри ји фил мо ви у ве -
о ма ло шем ста њу. Чак и ако би им се рад ња де ша ва ла ле ти, у њи ма је
и  да ље па дао снег. Али и по ред то га што се  звук чуо под на шим но га -
ма, за два са та под ве дрим не бом, уз зви жду ка ње ла ста, у мр клом мра -
ку, по себ но ка да је филм био бу гар ски, за бо ра вља ли смо све дру го.

Тог истог че тврт ка, због фил ма, ни смо мо гли да ис пра ти мо мај ку
Са ше Ма лог до бол ни це на ноћ но де жур ство.

Сле де ћег да на, у пе так, дан од мо ра у Ли би ји, Са ша Ма ли је до тр чао
код нас у је да на ест пре под не. Сав је дрх тао. Му цао је и ни је мо гао да
ка же ни јед ну реч. Са мо је по на вљао:

– М-мм...
Мо ја мај ка га ста ви да сед не, си па му мле ко, по ми ло ва га по гла ви.

Он га по пи, сми ри се ма ло и успе да нам ка же да се ње го ва мај ка ни је
вра ти ла ку ћи по сле де жур ства. И не зна где је.
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Ве ли ки Са ша је жи вео са оцем на спра ту из над нас. Од мах смо их
по зва ли. Чи ка Жо ро је био ве ли ки као Шар пла ни на, ма ке дон ски Бу -
га рин из Бла го ев гра да, са ли цем као сач мом по вре ђеним од бо ги ња, са
бр ко ви ма као у чет ни ка. Он нас све по то ва ри у свој раз дрн да ни опел,
спо ји две жи це, упа ли  мо тор и кре ну смо  ка бол ни ци. Та мо смо са зна -
ли да је мај ка Са ше Ма лог си гур но оти шла из бол ни це ују тро у осам и
по. Дрх та ли смо... Ни смо зна ли шта да ра ди мо, где да по тра жи мо мај -
ку Са ше Ма лог. Мо ја мај ка је ра ди ла у дру гој бол ни ци. Сва ка бол ни ца
у Три по ли ју је има ла ди рек то ра. Ди рек тор бол ни це у ко јој је ра ди ла
мо ја мај ка био је ве о ма при сто јан чо век, Му ха мед, др Му ха мед Сме да.
Од лу чи ли смо да га по тра жи мо и да га пи та мо шта да ра ди мо. Мо ја
мај ка је не ка да ишла код ње га да пре гле да ње го ву бе бу и не ја сно се се -
ћа ла где жи ви. На кра ју смо га про на шли – у јед ној од лук су зних че твр -
ти Три по ли ја, це лој по то ну лој у зе ле ни ло са во до па ди ма. Пре њих ту
су жи ве ли пред став ни ци ита ли јан ске ко ло ни јал не вла сти. Док тор Му -
ха мед Сме да за у зе се за про блем. Ста де по стра ни са мо јом мај ком и
чи ка Жо ром и њих тро је су ду го не што при ча ли и рас пра вља ли. За то
време, Са ша Ве ли ки је му млао и хтео да се бо ри са це лим све том, јер
Са ша је Ма ли био ње гов нај бо љи при ја тељ, али ми му за пре ти смо и он
се сми ри.

Ко нач но, од ра сли су од лу чи ли да по ку ша ју да се пре ко док то ра Му -
ха ме да Сме да по ве жу са Мо а ме ром Га да фи јем. Ле кар је имао при ступ,
а и мо ја мај ка је не ка да ле чи ла  јед ног од ње го вих си но ва, та да де ча ка
од 9-10 го ди на.

Ка ко се за вр ши ла ова при ча?
Не се ћам се. Очи глед но до бро, чим се не се ћам не чег фа тал ног и дра -

ма тич ног. У ства ри чак са да, док ко ли ма бес циљ но лу там ули ца ма  Со -
фи је, на кон су сре та са Са шом Ве ли ким, схва тио сам да се не се ћа мо
са мих до га ђа ја. Пам ти мо на ша оче ки ва ња у ве зи са до га ђа јем, на шу бри -
гу, наш смех. Ме ђу тим, се тио сам се још не че га: на кон овог до га ђа ја Са -
ша Ма ли је на ста во да му ца, и ни је му би ло бо ље, а нас тро ји ца – ја, мој
брат и Са ша Ве ли ки – по сте пе но смо га изо ло ва ли, јер ви ше ни је мо гао
да рас пре да при че, да из ми шља. А та кав, за шта би нам слу жио?

Че га се још се тих док сам ко ли ма кли зио Со фи  јом – си гур но оног
чуд ног др ве ћа дуж „Ис ти кла ла“, цен трал ног бу ле ва ра у Три по ли ју, ко -
је је нај ве ро ват ни је би ло ба о ба б; а исто и ла ста на зе ле ном не бу Три -
по ли ја... По чех да се сме јем. Та да, у сед мом раз ре ду, ми слио сам да
бу гар ске ла сте зи му ју упра во у Ли би ји. Вра тио сам се ку ћи, отво рио
пи во и укљу чио те ле ви зор. Не где на кра ју еми си је ја ви ли су да је још
јед ном од ло же но су ђе ње ше сто ри ци ме ди цин ских рад ни ка та мо. Ех,
на му чи ше се ови љу ди, по ми слих.

За зво ни те ле фон. То је био мој брат.
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– Бу ра зе ру, шта ра диш? – упи та он.
– Шта ра дим. Пи јем пи во. Раз ми шљам да сед нем и на пи шем не што

о Ли би ји. Знаш ли ко га сам ви део да нас? Са шу Ве ли ког. Во зи мер це дес
као сун це. По стао је фа ца. Спо па ле су ме успо ме не.

– Ни је ло ше – ре че мој брат. – Па, хај де. Звао сам са мо да те чу јем.
– Хај де – ре кох.
Спу стио сам слу ша ли цу и оти шао да узмем но во пи во. И од јед ном

за ми с лих, упр кос сва кој  ло ги ци, упр кос свим ге о по ли ти кама, ка ко ће
текст ко ји ћу на пи са ти о Ли би ји, про чи та ти сам Мо а мер Га да фи. И ка -
ко ће по сле то га пу сти ти ше сто ро Бу га ра да се вра те ку ћи. 

Пре ко пу та, са елек трич них жи ца већ се чуо цвр кут. Ту су по че ле
да се ску пља ју ла сте. За не ко ли ко да на, на Ве ли ку Го спо ји ну, оне ће од -
ле те ти за Ли би ју.

ДЕ ЈАН ЕНЕВ је са вре ме ни бу гар ски пи сац. Ро ђен је 1960. го ди не у Со фи ји. За вр -
шио је ен гле ску гим на зи ју и бу гар ску фи ло ло ги ју у Со фи ји. Ра дио је као фар бар,
учи тељ, тек сто пи сац у ре клам ним аген ци ја ма, но ви нар. Тре нут но ра ди у ре дак -
ци ји за кул ту ру но ви на „Се га“. Аутор је збир ки при ча: Ш�и во за ноћ ни воз (1987),
Коњ ско је ван ђе ље (1992), Ло вац на љу �е (1994) – го ди шња на гра да за бе ле три сти -
ку из да вач ке ку ће „Хри сто Бо тев“, пре ве де на у Нор ве шкој (1997), Кла ње �е �ла
(1997), Ези-�у ра (2000) – на ци о нал на на гра да за бу гар ску умет нич ку књи жев -
ност „Хри сто Г. Да нов“ и го ди шња књи жев на на гра да Удру же ња пи са ца Бу гар -
ске, Го с�о �е, �о ми луј (2004) – ве ли ка на гра да за но ву бу гар ску про зу „Хе ли кон“,
Сви на нос �алије (2005), Мали Бу�арин са Аљаске (2011). 
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