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ОЧЕ ВИ ГРА ДО ВИ

От ка да је отац умро, гра до ви су ми по ста ли не ка ко стра ни. Свеједно да
ли је у пи та њу Беч, Со фи ја, Па риз или Вар на. Ули це су су мор не, иш -
че зла је ро ман ти ка шет ње кроз град са ци га ре том у ру ци, улич не све -
тиљ ке су све жућ ка сти је по че ле да си ја ју. И гра до ви са трам вај ским
ши на ма из гу би ли су свој шарм и но се ис кљу чи во хла дан сјај. Чуд но је
што не ма ни ко га да ми при ча о тим гра до ви ма, о њи хо вим згра да ма и
ули ца ма, о то ме шта се де си ло. Не мо гу ће је да су гра до ви жи ви за ме -
не. Умр ли су, јер је њи хо ва исто ри ја пре ста ла да се де ша ва. Не ма ви ше
ни ко га ко би је од и грао. Осве тље ње фа са да из гле да ми сме шно. Чак
сам из гу био осе ћај за то пли ну ас фал та у ле то.

Мој отац је умро кад сам имао 18 го ди на.
Та да је би ло лак ше. Ка ко вре ме про ла зи по ста је ми све те же. Не мо -

гу чак да гле дам ни Фелинијеве филмове „Рим” и „La dolce vita”. Сва ки
град у ко јем сам био иза зи ва у ме ни но стал ги ју. С дру ге стра не, сва ки
град у ко јем ни сам био под се ћа ме на оца и ње го ве ре чи: ,,О, ка ко је
ле по. То ли ко же лим да одем та мо.” Уоста лом, та та је био у Ри му.

Ја ни сам.
Гра до ви ни су ис кре ни. Они не бри ну о тво јим го ди на ма или да ли

ти је отац умро. Уда ра ју те увек у сто мак. Не за то што не мо гу да те по -
вре де би ло где по ли цу. Са мо за то што су под ли по при ро ди.

Ка да сам имао 16 го ди на жи ве ли смо у Ати ни, где је та та био пред -
став ник Бу гар ске по мор ске фло те. До шли смо ов де ка да сам имао 14
го ди на, а у пет на е стој сам већ до вољ но до бро го во рио грч ки. У ше сна -
е стој сам био вир ту оз, пре ва зи ла зио сам га у  је зич ким бра ву ра ма. Јед -
не ве че ри оти шли смо   у шет њу до Фи ли па пуа, бр да на су прот ној стра ни
Акро по ља, бли жег и ма њег.
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На Ли ца бе тус се ни ка да ни сам пео с та том. То ме и да ље му чи, ка -
да про ла зим по ред овог бр да. 

Ати на је по ста ла мо је ју жно уто чи ште кад по бег нем из Вар не, где је
оно грч ко би ло при сут но сво јим тр го вач ким ду хом, али не и сво јом
ан тич но шћу.

Ов де је и та та био при су тан. Био је ан тич ки. На ла зио сам га у Акро -
по љу, по не кад по остр ви ма.

По об рон ци ма Фи ли па пуа има мно го ви ди ко ва ца. Го ди ну да на пре на -
ше шет ње, та та је по ред јед ног та квог ви ди ков ца на шао нов чић ко ји је ко -
ван у го ди ни у ко јој је он ро ђен. То му је би ло  чуд но. Чу вао је ову ко ва ни цу
це ле го ди не, а за тим ми ју је по кло но. Ре као ми је да је за слу жу јем.

Да је чу вам.
Чу вам је.
Још увек.
Кад сам био ја ко ма ли, ма њи не го у вре ме свог атин ског ис ку ства,

узимао сам ко лек ци ју ста рих новчића мо га де де и мо га оца, ка ко бих
их очи стио сир ћет ним рас тво ром. Са да то не ра дим, али нов чић ми
из гле да мно го чи сти ји него оног да на. Мо жда за то што та та ни је имао
вре ме на за та кве де та ље.

Оне ве че ри на Фи ли па пу та та ми је от крио тај ну сво га гра да. Не ка -
да је са њао да се на ла зи у ве ли ком гра ду, насред ули це са ста рим ку ћа -
ма. Хо дао је њо ме. Са јед не и са дру ге стра не би ли су ње гов отац и
ње гов де да. И др жа ли су га за ру ке.

Била је то Ати на.
Та та је то схва тио тек на кон што смо до шли ов де и ка да се слу чај -

но на шао на овом ме сту. 
Од тог тре нут ка Ати на је по ста ла мој град. Ни кад ни сам на у чио да

се бра ним од ње го вих уда ра ца, или да не ди шем из дув не га со ве ауто мо -
би ла, мада мо је при су ство није убр за ло из град њу ме троа.

Ни сам по сто јао за тај град. Он је, про сто, по чео да бу де мој. Ва жно
је да при сво ји те гра до ве и сав њихов шарм. Ина че вам пред сто ји љу та
бит ка из ко је ће те те шко иза ћи као по бед ник.

Ка да от кри је те је дан град, он вам по ста је при ја тељ, ни кад вам не
про ти ву ре чи, го то во увек је у скла ду са ва ма. Као да су мор ска ју тра у
Пи ре ју ство ре на са мо и је ди но за ме не, кон ди тор ска ин ду стри ја це ле
Грч ке ра ди за ме не, а мно го број не по сла сти ча ре ме че ка ју. Имам при -
ли ку да се спри ја те љим са град ским пси ма, дуж пру ге ко јом пу ту јем од
тр га Омо ни ја до Пи ре ја.

Гра до ви помало ли че на љу де. На ста вља ју да по сто је и без вас. Али
ме ња ју се мно го спо ри је.

За мог оца ни је по сто ја ла раз ли ка из ме ђу ма лог и ве ли ког гра да.
Сва ки град је био ко смо по ли та. Са мо су ди мен зи је раз ли чи те. Огром -
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не. И да ље не мо гу да по бег нем од сно бов ске тврд ње да пре фе ри рам ве -
ли ке гра до ве.

Че тр де сет ми је го ди на, а и да ље сам сноб кад су у питању велики
градови. Сва ке су бо те уста јем ра но да бих про шао пу тем ко јим сам
про шао с оцем, ка да смо пр ви пут оти шли у Пи реј. Ода тле се пе њем на
брод до Па ро са, пр вог остр ва ко је ми је та та по ка зао. За тим се ше там
кроз гра дић. Пли вам и па зим да ме мор ски је же ви не убо ду, јер ћу се
он да тек раз бо ле ти од ур ба не но стал ги је.

Не ка да је на Па ро су жи вео је дан Фи ли пу, ко ји је во лео та ту, бра та
и мене. Сва ког ју тра је уста јао да би хва тао хо бот ни це, ко је је за ру чак
пр жио, а за  ве че ру пе као с пе чур ка ма и не ком тра вом чи је име ни да -
нас не знам, а сва ке ве че ри спре мам са ла ту од ње. Са да у овом гра ду на
остр ву Па ро су жи ви син Фи ли пуа са сво јим си но ви ма, али не знам да
ли ло ви хо бот ни це. Бо јим се да одем и про ве рим.

Већ че твр ту го ди ну про пу штам Ус крс, ко ји сам не ка да сла вио на
овом остр ву, у цр кви са кро шња ма ли му на у дво ри шту. Увек се де ша -
ва да сам не где дру где. Али не и ов де.

Пр ви пут сам био ов де одав но, по тај но сам са њао да одем и да ку пим
па кли цу ци га ре та, а за тим да от ки нем ли мун са др ве та пред цр квом. И
до да на шњег да на ни сам то ура дио. То ће оста ти ме ђу за да ци ма ко ји
не ма ју рок и не ма по тре бе да се оства ре. Ако та ко учи ним, мој до ла зак
ће из гу би ти сва ки сми сао, као и мо је сно бов ске ми сли да је ово остр -
во не ка да би ло ви зан тиј ско. Ка ко ме шар мант но им пре си о ни ра ју та -
кве по роч не ми сли? И то у цр кви. Али ни ко га не мо гу по вре ди ти. 

Да нас је Ус крс. Су тра ни је. За ју че не же лим да при чам. Чи ни ми се
бе сми сле но. Из ла зим из ула за згра де у ко јој жи вим, у на се љу Ке ра ми -
ко, и кре ћем у шет њу до Ко ло на ки ја, где сва дљи ви укра јин ски рад ни -
ци бе ру пло до ве са укра сног на ран џи ног др ве ћа. Ко ло на ки је кварт у
под нож ју Ли ка ви то са, са див ним ка фи ћи ма. Од два де се те го ди не по -
стао сам око ре ли љу би тељ ка фи ћа. Не са мо због сно бов ске љу ба ви
пре ма гра до ви ма и ис кре не при вр же но сти ули ца ма.

Че сто про ла зим по ред пред став ни шта Бу гар ске по мор ске фло те.
Ви ше не по сто ји. Оста ла је са мо згра да, ко ја је са да на пу ште на. Сме -
ште на је у не по сред ној бли зи ни тр га Омо ни ја. Не ка да ту ни је би ло то -
ли ко цр на ца. Са да их има баш мно го. Не мој те да ме по гре шно
схва ти те. Не мр зим црн це. Ко ри стим их као знак про ме не и то ни је
са мо стил ска фи гу ра. Во лим њи хо во гр ле но ,,фи ле” ка да ме убе ђу ју,
ну де ћи ми не што за про да ју. На жа лост, био сам ван Ати не у пе ри о ду
у ко јем су ис пу ни ли град ка ко би га гр ле но озву чи ли. Ви ди те, ја не по -
ми њем дру ге еми гран те. Не мој те ме кри ви ти. Во лим оне са сво јим гр -
ле ним ,,фи ле”. Они су по ста ли део мо је Ати не.
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Оби ла зе ћи на пу ште ну ста ру згра ду Бу гар ске по мор ске фло те, по -
ку ша вам да при зо вем осе ћај који су имали мој отац и његови отац и
деда. Али, не успе вам. И прет по ста вљам да за то по сто ји раз лог.

Ја не мам си на.
Не мо гу да бу дем отац.
Ни чи ји отац. Ја не мам чак ни же ну.
Не мам не ку по себ ну на кло ност ни пре ма јед ној ка фа ни у Ко ло на -

ки ју. Сва ки пут се дим у дру гој. Ни са ким не раз го ва рам. На ру чим ка -
фу. За па лим ци га ре ту и пре ли ста вам су бот ње из да ње Ви ма. Чи ним то
сва ке су бо те. У по врат ку ус пут ку пу јем хлеб, па ште ту, ви но, ма ло оне
не по зна те тра ве, од ко је при пре мам са ла ту, сир ће (не да бих чи стио
нов чи ће из ко лек ци је свог де де), по не кад  бу љим у из лог не ке књи жа -
ре ко ја је за тво ре на, јер осим у Ко ло на ки ју, ниг де у Ати ни не ма ни  јед -
не отво ре не рад ње ни ре сто ра на. Сви су оти шли на остр ва, ка мом
оми ље ном Па ро су, оста ли су се упу ћи ва ли ка На ко су. И вра ти ће се у
по не де љак ују тро.

Тра жим но вац да бих пла тио хлеб.
Мој нов чић је не стао.
Онај нов чић што ми га је по кло нио отац јед не ве че ри на Фи ли па -

пуу. По чи њем ус пла хи ре но да га тра жим, под у про дав ни ци се пре ва -
ра у мо за ик од ко ва ни ца, нов ча ни це ле те у чуд ном ша ре ном пле су,
хлеб ми ис па да из ру ке, бо ца ви на се ло ми уз ста кле ни смех на по ду, не -
ко ми при тр ча ва и пи та ме да ли да по зо ве хит ну по моћ, шта се то де -
ша ва, да ли имам про бле ма са ср цем, „охи”, не, на рав но да не мам,
на кон ду гог па да уда рам гла вом, слич но фла ши што се раз би ла, али
глава је ја ча од бо це и не, ни је се сло ми ла, ма да ле пи млаз кр ви по чи -
ње да цу ри из мог уха, до но се ва ту, „фи ле”, гр ле ни гла со ви. От куд се,
до ђа во ла, ство ри ше то ли ки љу ди? Па зар це ла Ати на ни је на остр ви -
ма где је де јаг ње ти ну? Не, не мо же да је де. Да нас је Ус крс.

Је дан чо век са ле пом бра дом ми по мо же да уста нем. Бра да му је
крат ко подрезана, сме ђа, ско ро ри ђа, са вр ло ма ло се дих, са мо на обра -
зи ма. У рад њи ми го во ре да не ма про бле ма, не тре ба да пла тим ро бу
ко ју сам оште тио сво јим глу пим па дом. Са ку пљам сво је нов чи ће по -
гле дом ко ји пре тра жу је и де бе лим пр сти ма че тр де се то го ди шњег уса -
мље ни ка. Ва дим ва ту из уха. Крв не цу ри ви ше. Сре ћом.

На ста вљам да тра жим.
При тр ча ва је дан де чак. По што сам са ви јен, ви дим са мо ње го ва из -

у би ја на ко ле на, по све му су де ћи од пе ња ња по др ве ћу. Пру жа ми нов -
чић са зе мље. ,,Из во ли те, го спо ди не.”

Се дим бу ље ћи у свој длан. Де чак и човек одлазе.
Ба цам по но во све што сам ску пио, и кре ћем да их ју рим. За у ста -

вљам их на углу. Пру жам нов чић де ча ку и отац ме по сма тра.
,,Иди те у шет њу. Иди те до Фи ли па пуа. “
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ПЕ ТАР ДЕН ЧЕВ је бу гар ски пи сац мла ђе ге не ра ци је, ро ђен 1986. го ди не у Вар ни.
Ди пло ми рао је по зо ри шну ре жи ју на На ци о нал ној по зо ри шној и филм ској ака де -
ми ји ,,Кр стјо Са ра фов” у Со фи ји. У књижевности се појавио причом ,,Ма ла коф,
же лим да оста рим”, којa је добилa на гра ду ,,Ек стаз” ча со пи са ,,Ал те ра” (2006). До -
бит ник је на гра да на раз ли чи тим кон кур си ма по е зи је. Са ро ма ном Kао шtо чо век
љу би же ну ко ја во ли по бе дио је 2007. године на кон кур су за нов бу гар ски ро ман
,,Раз ви тие”. Аутор је збир ке при ча При че из pро шло сtи (2011) и ро ма на Ти хо сун -
це (2012). Објављивљуje про зу и по е зи ју у бу гар ским ча со пи си ма и но ви на ма. Ра -
ди као ре жи сер у мно гим бу гар ским по зо ри шти ма. Био је гост ко ло ни је пи са ца у
Тр ши ћу и Фе сти ва ла крат ке при че ,,Kikinda short” у Ки кин ди.

Са буgарскоg pревела и белешку сачинила ЕЛИ ЗА БЕ ТА ГЕ ОР ГИ ЕВ
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