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Ду пле екс по зи ци је 
(из бор из не рАз ви је них не гА ти вА)

...he wasn’t advancing the film between shots, but since
we were told we shouldn’t speak unless spoken to, I wasn’t
able to inform him that he wasn’t going to get twelve pic-
tures, but only one, very, very complicated one.

Laurie Anderson, Word of Mouth

1. 

за пра во, већ ју че по под не, у ча су ка да ја то сва ка ко ни сам мо гао да при -
ме тим, у ма ле ну пти цу усе ли ла се не ка си ћу шна и до сад на смрт. и са -
да, дру ги дан, док пти ца чу чи на љу ља шци, смрт чу чи у њој и са мо се
на дам да јој не сме та пре ви ше, сем што је та ко за ма ра и дез о ри јен ти ше.
за то ни шта ни смо ни ви де ли на ренд ген ском сним ку, ве те ри нар и ја,
ма да сам ја по сум њао да има не чег што ту не би сме ло да бу де, но то је
сва ка ко био не ки нео бја шњив об лик, не што што са свим од сту па од би -
ло че га зна ног јед ном ве те ри на ру: бле ду ња ва и зло коб на сен ка што се
по пут ма сти ла из ли ла око тог го лу ждра вог те ла шца. у ства ри, ве те ри -
нар и ја смо од мах упа ли у зам ку те сен ке, јер то је би ла баш она гла вом,
та је два ви дљи ва, тек на гла ше на смрт. и са да она тра жи да је хра ни мо
и те то ши мо, смрт а не пти ца, ка ко би што ду же тра ја ла на овом све ту.
та ко је и оног Мал те о вог де ду згра би ла, у ње го вом слу ча ју смрт гло ма -
зна и зах тев на, па је чи тав је дан дво рац мо рао да око ње об и гра ва и чи -
ни јој услу ге. А ово је јед на смрт са свим ма ју шна, ко зна ода кле је
при сти гла, и ко га је све за о би шла. Мо жда сам је баш ја по ку пио не где
с ауто пу та. та мо бар има смр ти сва ка квих ве ли чи на и ка па ци те та.
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(усред но ћи ла жни ин ди јан ски по гла ви ца, за пра во не ки пре ру ше ни
хох шта плер, утр чао ми је у ку ћу, до ба цио ми пер ја ни цу и вик нуо: ви -
ди да ово не где са кри јеш! Че као сам да по ли ци ја упад не сва ког ча са,
али се то ипак ни је до го ди ло. Ме ни је ку ћа би ла пре ве ли ка, лу тао сам
со ба ма, и сем по гла ви це ни ког ни је би ло до ју тра.)

2. 

ки ша је па да ла ве ћим де лом пу та. тре ба ло ми је све га де сет са ти да
стиг нем из бе о гра да до Фи рен це. по на ви ци, рав ни цом дуж ауто пу та
слу шам увек истог ви о лон че ли сту. то је му зи ка ко ја иде уз ви со ко др -
ве ће, али сва ка ко нај бо ље у зи му или је сен. кро шње про ла зе у ни зу на -
лик се кун да ри убр за ног ча сов ни ка, ста бла из у ви ја на бр шље ном ту и
та мо про пу шта ју ве чер њу све тлост, а по глед се кат кад слу чај но за у ста -
ви на јед ном др ве ту и он да тре ба до пу сти ти вре ме ну да ста не – кад ви -
о лон че ли ста од ре ди – да би се баш то др во у тре ну осмо три ло. Де си ло
се и то да сам, још јед ном, за дла ку из бе гао на лет јед ног ор ла, или је то
био ко бац, за клео бих се да је по ку шао да ме уло ви. гле дао сам га ка ко
ју ри ша с не ба ис пру же них кан џи и про ле ће тик уз ве тро бран. про ла -
зио сам гра нич не пре ла зе, бе сми сле не ар хи тек ту ре на пу ште них рам пи
и ка би на, и ис па ло је да се баш та да му зи ка про ме ни ла и би ла је то не -
ка ба ла да о ства ри ма пре о ста лим из не чег за вр ше ног, жи во та, ра та или
љу ба ви, а ја сам то са свим нео бјек тив но пре слу ша вао и тр пео као при -
ја тан отров. ју тро је, дан је по од ма као, а ја ов де још ни сам по чео да
жи вим. (ко фер са оде ћом још увек је у ко ли ма.)

си ноћ сам се ви ше пу та бу дио, као и обич но, и све што се чи ни ло
тре нут но не ре ше ним би ло је по вод за пре и спи ти ва ње сми сла све у куп -
них жи вот них окол но сти. не ма сум ње да је све би ло пре у ве ли ча но, а
он да нај ви ше по мог не пра вље ње спи ско ва, у мра ку се та да ја ве опи -
пљи ви об ли ци, и убр зо по том мо гу по но во да за спим. Али си ноћ се
те жи ште ства ри сме сти ло сред не чег не ре ши вог, на и ме, сред пи та ња о
мо јој рас це pље но сtи, ко ја се чи ни ла са свим об је кив ном и ко јој ни ка -
кав спи сак ни је мо гао да по мог не. ле жао сам згр чен и ми сли су са свим
ја сно те кле, и са да ми је нео бја шњи во да се не се ћам ни јед не од њих,
већ са мо осе ћа ња: да ћу уско ро опет пу то ва ти, да ћу и та мо као и ов де
осе ћа ти исту пра зни ну и не до ре че ност. А већ ми је и та ми сао би ла од -
врат на, за пра во пот пу но стра на, и ма да јој мо гу, на рав но, ући у траг и
све му што је с њо ме по ве за но, то је не ки мрак у ме ни у ком, чи ни ми
се, ни сам ра ни је бо ра вио. 

у сну се, по сле, та рас це пље ност ја ви ла у об ли ку две же не. с обе сам
био у не ка квој ве зи, и са да је дру га уби ла пр ву, и ни је пре о ста ло дру го



сем да са у че снич ки са кри је мо леш. све се од ви ја ло у хо тел ској со би, не -
ког не баш лук су зног хо те ла, за пра во је мо гао да бу де и мо тел, на ме штај
са свим скро ман, а ни је би ло ни по слу ге, што нам је до не кле ишло на ру -
ку. кре вет је већ сам по се би био не ка вр ста ков че га, по ме ри се ма драц
и ту, као да је та ко пред ви ђе но, уба циш те ло, по кло пиш ма дра цем и то
је све. Мо ја парт нер ка је не ка ко вид но у то ме ужи ва ла, ра до сно је угу ши -
ла жр тву, или отро ва ла, и сад је њен план, при лич но глуп, био да јед но -
став но оде мо ода тле, на шта сам се ја по бу нио; би ло је ја сно да ће нас
ухва ти ти, уоста лом, жр тву смо по зна ва ли, по след њи смо је ви де ли, у тој
со би смо за јед но бо ра ви ли. у тре нут ку док то об ја шња вам, жр тва из не -
на да по чи ње да кр кља и ка шље, жи ва је ипак, и то ме нај пре об ра ду је, али
на мој ужас сва је упра во као да је уста ла из мр твих. ви ди се на њој да је
би ла уби је на. те ло јој је на бре кло и по си ве ло, и сад је пи та ње вре ме на ка -
да ће се се ти ти да смо то би ли ми, ње ни крв ни ци. 

(леш. ју че сам не ко ме при чао о за бу ни што је у ме ни та реч ства ра -
ла. Мо жда сам имао пет го ди на, и би ло ми је са свим не ја сно ње но зна -
че ње, ка да је у не ком фил му, на цр но-бе лом те ле ви зо ру, био при зор
сце не зло чи на: мр тва же на, не при јат но уко че на, с нео бич ном те то ва -
жом на ли цу. Шtа се dе си ло? пи тао је не ко, а дру ги од гво рио: леш. го -
ди на ма ка сни је реч леш зна чи ла је: tе tо ви ра но ли це.)

3.

са ку пљам пу же ве и скла њам их са бе то ни ра них ста за у ба шти. иза шли
су из тра ве на кон по по днев не ки ше. гле дао сам обла ке што се спо ро ко -
тр ља ју и ис те жу и од но се ки шу низ бр до, а пу же ви, као да их са да сво -
јом крет њом опо на ша ју. још од де тињ ства по себ на ме је за об у зи ма ка да
по ми слим на га же ње пу жа. не кад дав но сма трао сам, ка да слу чај но крц -
ну под сто па лом, да то баш и не мо ра да бу де фа тал но, уоста лом де си ло
би се да ку ћи ца тек ма ло на пук не и про ки шња ва, и тај сам пу же вљев
про блем сво дио на ре ши ву кућ ну не зго ду. по ми шљао сам да кат кад и
на пу сте ту сво ју ку ћи цу ако им до са ди; али по сле сам, у не кој вр ло ле по
илу стро ва ној књи зи, чи тао о ана то ми ји пу жа и са знао да се, док pу шtе -
них ро gо ва ми ле по зе мљи, под окло пом кри ју сви њи хо ви ви тал ни ор -
га ни, плу ћа, ср це, је тра, па и мо зак, и то ме је са зна ње ужа сну ло.

ка сни је, у то ку но ћи: гро зан страх об у зи ма ме пред на ме ром да иза -
ђем у дво ри ште и по тра жим за бо ра вље ни те ле фон. не што је у са мом
чи ну из ла ска не при хва тљи во и стра шно. на по љу, за стор од ви со ког
жбу ња, а ја знам да ни сам сам, и као је ди ну од бра ну од без о блич ног
при су ства гла сно из го ва рам: за шtо је мој gлас као gлас чу dо ви шtа из
шу ме? по на вљам те спа со но сне ре чи, бес крај но ду го. Док се бу дим, ре -
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чи су и да ље ту, по ку ша вам да их са чу вам, а знам да ме пам ће ње на пу -
шта. гр че ви та је то би ла бор ба, пи па ње у мра ку, по тра га за олов ком а
ја сам, као да сам и да ље у сну, по на вљао те ре чи гла сно, као да их не -
куд пу них ру ку но сим. За шtо је мој gлас као gлас чу dо ви шtа из шу ме?
би ло је ско ро 6 ују тру.

Ма ма ми је, тог ју тра, пре ко те ле фо на ис при ча ла свој сан. ви ди ме
ка ко се дим у ба шти, по ред ме не је ста кле на ча ша из ло мље них и ошт-
рих иви ца, као да ју је не ко прет ход но тре снуо о сто и пре тво рио у
оруж је. Ма ма и та та, ту по ред, пре ме шта ју не ко ка ме ње, под ме ћу га
под мо је как ту се ка ко би ови бо ље ста ја ли. не ко упо зо ра ва: не тре ба то
под у пи ра ти. А ма ма у сну зна да тај за пра во го во ри о ме ни. ја та да, ћу -
те ћи, узи мам ону ча шу пре пу ну оштри ца и сви гле да ју за бри ну то ка -
ко је при но сим усти ма, али не по се чем се, пи јем из ње “ве што, као да
сам на то већ на ви као”.

4.

ју че је био чу дан дан, за бо ра вио сам нај ма ње три ства ри, одр жао по ма -
ло сму ше но пре да ва ње, и био успо рен као да ву чем оклоп. он да сам
во зио ку ћи и јед на ру ка ме је не жно по ди гла, са све ауто мо би лом, без
мо је во ље и по тре бе, и огром не очи су ме за бри ну то по гле да ле и ре кле:
па где си кре нуо, ви диш ка ко ов де сва ко мо же да те зга зи и по вре ди све
то што чу ваш ис под окло па, и па жљи во сам од нет та ко да ле ко да сам
тек ка сни је схва тио да сам спу штен у Bagno a Ripoli, фи рен тин ско пред -
гра ђе, ме сто за то ве ли ко би ће са свим бли зу и на из глед без бед но по
ње го вим стан дар ди ма. та ко сам због ту ђе бри ге, мр тав умо ран, пу то -
вао још чи тав сат до ку ће. 

во зио сам кроз шу му, ка да је пут по стао са свим не пре гле дан, јер као
да сам се из не на да сма њио и да из пре ве ли ког се ди шта гле дам увис ка
ве тро бра ну. на и шао сам на др ве ће што је по па да ло по пу ту, и то ме је
упла ши ло, по ми слио сам да ће шу ма да ме за ро би, те сам стао да окре -
ћем во лан, али сам тад спа зио љу де оку пље не око опа лог гра ња и би -
ло ме је ма ње страх. про шао сам по ред њих и убр зо се на шао у
град ском ам би јен ту, из гле да ло је као ме сто ко је сам мо жда ра ни је по -
се ћи вао, а за пра во је то би ла са мо око ли на Фи рен це. без раз ло га по ми -
слих да сам та мо до шао би ци клом ко ме са да ви ше ни је би ло тра га, али
то га сам се се тио тек у так си ју ко ји је во зио не ки ста ри так си ста. на -
по љу је па да ла ки ша, и док сам му пла ћао за мо лио ме је да му дам бак -
шиш, и по том упи тао: а да оде мо не где на ка фу? био ми је вр ло драг у
том тре нут ку, али од био сам ка фу и оти шао да ље, све жа ле ћи што ни -
сам при хва тио. баш би би ло ле по, ми слио сам, да сам по пио ка фу с
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тим пот пу но не по зна тим, обич ним чо ве ком, ста ри јим, са свим дру га -
чи јим од ме не. хо дао сам да ље ули ца ма ко је су ме до ве ле до не ка квих
те ра са и хтео не хтео уђох у не чи ји стан, као да је то био је ди ни пут. та -
мо сам на и шао на три се стре. из ви ња вао сам се што сам, ето та ко не -
по зван, упао у њи хо ву ку ћу, а оне су би ле вр ло ле пе и при влач не, али
од сут не и не за ин те ре со ва не за ме не. јед на се спре ма ла за ба зен и на ву -
кла је на се бе не ве ро ват но ве ли ко ро ни лач ко оде ло. ја сам знао да је то
оде ло за ро ње ње у ве ли ке ду би не, а она је у то ме из гле да ла као ве ли ка
ко жна лоп та.

5.

Ми лост огром ног би ћа, са свим не у пу ће ног у мо је же ље и по тре бе, да -
ни ма већ, тач ни је сва ко ве че, од но си ме све да ље и ду бље у не за тра же -
ну без бед ност. си ноћ сам опет за вр шио у не кој шу ми ода кле сам је два
про на шао из лаз. оно, иза сво јих глу пих ми ло сти вих очи ју, ми сли да је
ме ни нај бо ље у мра ку и ме ко ћи трав на тих по вр ши на, па он да би ра па -
жљи во где ће да ме спу сти, на што да ље и си гур ни је ме сто, јер ви ди да
се увек твр до гла во из вла чим и вра ћам у жи вот пре пун опа сно сти. 

по по врат ку, био сам та ко умо ран да сам сме ста за спао и са њао да
сам у се цонд ханд књи жа ри, бли зу фа кул те та, и та мо се сем књи га про -
да ју и ра зни ан ти квар ни пред ме ти, као и обич не ста ру ди је, играч ке и
ку ти ји це. по ку ша вам, ко зна за што, не мушт раз го вор са све ште ни ком,
ко ји се ди ту по ред као да је то на јед ном вла сни штво цр кве. ка же: из -
гле да као да ће вој ни удар, по што кроз вра та књи жа ре ви ди пу но вој -
ске на ули ци, на шта ја же лим да се на до ве жем и ка жем да је вој ска у
по се ду огром ног де ла Фи рен це и да су сви они иза ви со ких зи до ва. Али
ње му зво ни те ле фон не пре ки ну том зво ња вом, као аларм, а и ра дио му
је пре гла сан, и ме ни ре чи, ко зна за што, до ла зе те шко и стра шно ми је
због то га не при јат но. он се ко нач но ја вља на те ле фон и из нер ви ра но
од бру си: ово је про фе си о нал ни број! за тим уста је и из ла зи мо за јед но,
он је за пре па шћу ју ће ви сок, а ја и да ље му цам и бо рим се за ре чи.

6.

не стр пљи во че ка ју ћи пра ве лет ње ве че ри, се дим у тан ком џем пе ру,
ве че рам, пи јуц кам ви но и пра вим се да ми ни је хлад но. Мој гост је био
не што при клад ни је оде вен, а и при чао је до ста ду го. је дан је од оних
што за сед ну, мо но лог за мо но ло гом. Але сан дро је, ка же, у го ди на ма
ка да се ак тив но пре и спи ту је о све му. про шле го ди не га је сти гао ин -
фаркт, по сао му не иде, не ма ју де це. пре пу на ку ћа ства ри са ку пља них



оп се сив но, и са да је ку ћа тим ства ри ма пре пла вље на, ан ти квар не
играч ке, за ни мљи ви ала ти, по ква ре не ма ши не, со фи сти ци ра ни кич,
пред ме ти без на ме не. и све те ства ри, он и ње го ва же на са да “по кла -
ња ју”, тач ни је: оста вља ју на ули ци, па он да до ку мен ту ју њи хо во не ста -
ја ње. не ко пре или ка сни је при ме ти за ни мљи ву ствар и по не се је сво јој
ку ћи; а они фо то гра фи шу ства ри и пра зни ну што за њом оста је, раз ви -
ја ју стра те ги је кре а тив ног иш че за ва ња. осма тра ју ка ко и са ми не ста ју
са тим ства ри ма. ка кав бих са вет мо гао да му по ну дим? за пра во, ни је
то ни би ла мол ба за са вет, од слу шао сам као да и сам ску пљам са ули -
це не ки од тих пред ме та, и то је то. ве че ра ли смо шпа ге те са све жим
па ра дај зом и би љем из ба ште, ди вљим бе лим лу ком, на ном и ру зма -
ри ном, и за ли ли то с до ста ви на.

А прет ход но сам ку вао чај, жал фи ја и бо си љак, за ви јем це ле ли сто -
ве и про бо дем дрв це том, ма ле за мо туљ ке, и по сле пет ми ну та у вру ћој
во ди на пра ви се од ли чан чај. по ме нуо сам Але сан дру, а ни је тре ба ло,
са мо сам иза звао не ла год ност, да сам по сле јед ног од тих ча је ва не дав -
но осе тио по ја ча но зу ја ње у гла ви. то је у ства ри не ки елек трон ски
звук ко ји чу јем од у век, са мо је том при ли ком био не што по ја чан тон.
кад се кон цен три шем, тај звук по ста не по при лич но ин тен зи ван. про -
бао сам, у та квим при ли ка ма, да ми слим о ра зним ства ри ма и про ве -
рим да ли се звук ме ња у за ви сно сти од ми сли. и ме ња се, за и ста. на
при мер, са свим дру га чи је за пи шти кад по ми слим на ши ро ко, зе ле но
по ље, не го, на при мер, при за ми шља њу не ке не при јат не по се те. про -
бао сам да го во рим у се би на дру гим је зи ци ма, па сам и ту при ме тио
из ве сне раз ли ке у то на ли те ту. Али ево сад, на при мер, док по ку ша вам
то исто, не ме ња се ни шта. глу пост. углав ном, на кон тог ју че ра шњег
ча ја, ни шта се бит но ни је де си ло.

то ком но ћи уста јао сам бар јед ном, дво у мио се да ли да по пи јем
аспи рин или не што за сми ре ње, на кра ју иза брао аспи рин, умор ме је
ло мио, а ве чер њи раз го вор с Але сан дром из об ли ча вао се као пред кри -
вим огле да лом. сад је то био ма ло он, па ма ло ја, тај ко ји из го во ра ње -
го ве ре чи о не ста ја њу и оста вља ства ри по ули ци, и све се об ру ша ва ло
пу ном те жи ном у не ки вр тлог не до вр ше них на ме ра. има је дан но ви
филм, из го ва ра Але сан дро, у фил му глав ни ју нак про гу та пи ли лу од
ко је по ста је све стан све га. се ћа се pоtpу но, и све што се у про шло сти
зби ло са да му је ја сно, све по ве зу је, про шло и са да шње. и од јед ном је,
због то га, у ста њу да оду ше ви сво ју око ли ну, по ста је не ко и не што. 

7.

про те клих да на би ло је ле по вре ме, за пра во сам и је дан ки шни дан ра -
до свр стао у при јат не, јер био сам цео дан у ба шти и ужи вао у са мо ћи,
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без ика кве на ме ре да си ла зим до гра да, и вре ме је не ка ко би ло из ду же -
но и vanishing point је био не где да ле ко иза бр да. вре ме и про стор су
ов де из јед на че ни, исто вет на ствар, не ки би се фи зи чар об ра до вао та -
квом са зна њу, а ја то она ко ин ту и тив но, ама тер ски та ко ре ћи, кон ста -
ту јем. Да ни су је дан за дру гим јед на ки, си ви и без осо би на, као ка би на
за пре свла че ње с два огле да ла ко ја јед но дру го бес крај но по на вља ју и
све што се ту ви ди са мо су ко пи је јед ног те истог, за те че ног тре нут ка.
на рав но, се бе ак тив но кри вим за то ста ње ства ри. зли ме те о ро пат ски
де ми јург. јер то што је на по љу иден тич на је сли ка ово га што је уну тра.
не мо же би ти дру га чи је. и да ље ни ко не зна да сам то ја, али пи та ње
до кле ће та ко. ка да ме у обли жњем ба ру или са мо по слу зи пен зи о не ри
кон сул ту ју по пи та њу вре ме на – шта ће дру го – на при мер, ето, баш је
овај ва зду шни при ти сак не при ја тан, или ни ка ко да про ђе ово си ви ло,
или оће-ки ша-не ће-ки ша, ја са мо спу стим по глед и не што про гун ђам
се би у бра ду, као, не знам ни шта. Али ми слим да ме већ гле да ју по до -
зри во. слу те.

си ноћ смо бир ба и ја ше та ли у пот пу ном мра ку. у по след ње вре ме
то че сто чи ни мо. иза ђе мо на ули цу, ко јом и та ко не про ла зе ауто мо -
би ли, кре не мо уз бр до кроз шу ма рак не ас фал ти ра ном ста зом и уско ро
се на ђе мо у пот пу ној тми ни и ти ши ни. на рав но, она зна свој пут, и
упр кос ка та рак та ма и да ље се у мра ку бо ље сна ла зи од ме не. сти гли
смо до ра чва ња, ода кле се на јед ном отва ра по глед ка бр ди ма и уда ље -
ној Фи рен ци, а та мо је све оно ис под нас, мој пеј заж-за твор, на јед ном
би ло сте шње но у вла жној и хлад ној из ма гли ци. и та да сам уисти ну по -
ми слио да је упра во све ста ло, са мо се ме ња ју све тла уда ље ног се ма фо -
ра сред огром не ле де не сан те.

8.

пре не ки дан сам се, ипак, од ве зао у град, не знам ни сам за што, а он -
да у по врат ку са ели за стао код јед не гру пе ку ћа у под нож ју мог бр да
јер сам тек не дав но при ме тио да се ту до ле на ла зи и не ка ква цр ква, па
ме је то из не на ди ло. за и ста је сте не ка ка пе ла, ни шта по себ но, ско ра -
шње зда ње, али оно што ми је та да при ву кло па жњу био је по глед на
го ре пре ма мом ку ћер ку и дво ри шту. још увек, по сле осам го ди на, кад
гле дам из под нож ја не ра за зна јем све де та ље, ви дим да је ту не где онај
ви со ки чем прес, па још је дан, па она два што ра сту за јед но, и сва ки
пут, на кра ју, до ђем до не ког по гре шног за кључ ка. јер по сле, ка да се
вра тим ку ћи, угле дам не што што сам од о здо ви део и схва тим да то не -
ма ни ка кве ве зе с рас по ре дом ства ри ко ји сам та мо до ле за ми шљао.
Али сад се том осма тра њу при дру жио још је дан чу дан тре ну так. Док
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смо ста ја ли пред јед ном од ку ћа, баш ту крај цр кве и ко мен та ри са ли
на глас где се шта на ла зи, ода ју ћи при том са свим пре ци зно ода кле до -
ла зи мо, ели је при ме ти ла ви део ка ме ру, од оних за над гле да ње, при ка -
че ну на ту ку ћу, за тим још јед ну, а он да смо уви де ли да је це ла та ку ћа
по пут ка квог зам ка, окру же на ра зним упо зо ре њи ма и за бра на ма. као
у не ком фил му ка да се ка дар из не на да ра ши ри да при ка же не што што
глав ни ју на ци ни су у це ли ни мо гли да са гле да ју, ста ја ли смо пред ку -
ћом-бун ке ром, окру же ном де се ти на ма сак си ја у ко је су на ме сто цве ћа
по бо де ни бра ни ци с мач јим очи ма, а пре ко свих вра та и про зо ра на -
ву че на не про зир на плат на. не ко са свим луд та мо жи ви и кри је се од
све та. Мо жда не ко од оних што не упа да у очи и за ко па ва жр тве у дво -
ри шту. од та да, од но сно од мах по по врат ку, за те као сам се бе ви ше пу -
та ка ко гра бим дво глед што ми је при ја тељ по кло нио, и че сто ду го
осма трам ту ку ћу. ни шта се не по ме ра, сва су плат на на про зо ри ма не -
по мич на, и то што та мо жи ви, ако уоп ште из ла зи на све тлост да на, за
са да ми из ми че.

по но во сам са њао бир бу. До тр ча ла је ма шу ћи ре пом, као да је све
у ре ду, ма да сам ја знао да је у ства ри то са мо се ћа ње на њу, да она ви -
ше ни је жи ва. у сну је то би ло чуд но, али не ка ко при хва тљи во, па сам
то и по ку ша вао не ко ме ло гич но да об ја сним. ре као сам: па да, сад ће
она мо ћи да по вре ме но до ла зи, са свим је све јед но што то ни је ствар -
но. и он да смо би ли ов де у ба шти, бир ба је ту трч ка ра ла с оста лим пси -
ма и не ко ме је пи тао да ли је то мо гу ће и с љу ди ма, да ли се и љу ди
мо гу та ко вра ти ти као се ћа ња ко ја жи ве и раз го ва ра ју, али ви ше се не
се ћам шта сам на то од го во рио.

9.

си ноћ сам пр ви пут ушао у јед ну со бу. зо ве се Со ба pо слеdњеg бо рав -
ка. у њој се на ла зи ма ло ства ри, из ме ђу оста лог јед на ко мо да и на ме -
штај ко ји су у сну би ли исто вет ни не че му из мог де тињ ства, и из не ког
раз ло га то је ели искре но за пре па сти ло. со ба по след њег бо рав ка има
по глед на град ко ји се ви ди с ви си не, као из ави о на. за што би то био
по глед на са ра је во, не знам, али та ко је то из гле да ло. по сле сам се про -
бу дио и ре као се би да мо рам то све да за пам тим ка ко бих ују тру за пи -
сао, али са да, по ред не ких сит ни ца, ни је мно го оста ло. Чак сам и то
пам ће ње и бе ле же ње де ли мич но са њао. он да је у не ком тре нут ку не -
ко по зво нио пред вра ти ма. Ма ма и та та су би ли са мном у пред со бљу
ка да су ушла два мом ка с на цр та ним бр ко ви ма на ли цу, као да их та ко
не ће мо пре по зна ти. за пра во су то би ла два бра та, с чи јим смо ро ди те -
љи ма пре ки ну ли кон так те пре до ста го ди на. ушли су та ко “ма ски ра ни”
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а иза њих се при крао њи хов отац с ко јим сам се од мах та ко ср дач но
за гр лио да су нам обо ји ци по те кле су зе.

Ма ла пти ца је да нас чу де сно до бро, гра би кљу ном и но жи ца ма ле -
тви це ка ве за, по не кад прх не и раз ба ру ши пер је, про тре се сво је шу пље
ко сти, и опет ра до из ла зи из ка ве за. с вре ме на на вре ме ка же: пиу, што
по све му су де ћи не зна чи ни шта. пи је ше ћер ну во ди цу и гриц ка са ла -
ту, са да већ са свим са мо стал но. и то ме, сва ки пут кад је по гле дам, из -
но ва об ра ду је. 

10.

А у то ку но ћи опет се чуо је дан звук, ни је из гла ве ово га пу та, за и ста се
чу је по вре ме но, ели је исто при ме ти ла, као да не што ко па у зи ду. не -
што је, без сум ње, ту, с дру ге стра не, у зи ду што се де лом осла ња о бр до.
уоста лом, ов де се сва ка ква ноћ на фа у на са ку пља и дру жи, и по ко ји пољ -
ски ми шић је ту био док се ком шиј ске мач ке ни су бо ље ор га ни зо ва ле. ту
су и си ћу шне зми је и шкор пи о ни, и по ко ји јеж, па и ге ко гу ште ри ко ји
углав ном жи ве на гла вач ке цео жи вот и но ћу ло ве ин сек те огром ним,
ле пљи вим је зи ци ма. јед ном је, ка жу, и ве пар за лу тао у су сед но дво ри -
ште. Али ово је са да не што што до ла зи из зи да. оштре кан џи це, или
зглав ка сти удо ви, са да већ са свим бли зу, ко па ју кроз зе мљу и ноћ.
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