
Никола Поповић

ПРИ ЧА О ПЕ СНИ КУ МАХ МУ ДУ

Мно ги у Беј ру ту зна ју ту при чу, о пе сни ку Мах му ду и ба ле ри ни Та тја -
ни. Одав но она кру жи ули ца ма, леб ди над тро то а ри ма Ха мре, вра ћа
се на сво је по ла зи ште јед на ка а увек дру га чи ја, са но вим де та ља ма и
обр ти ма. У Беј ру ту, при че се ни кад не при ча ју у це ло сти и не ма ју ја сног
по чет ка ни кра ја, већ до ла зе до слу ша о че вог уха у та ла си ма као кру го -
ви око тач ке где је у во ду пао ка мен. При ча о пе сни ку и ба ле ри ни чу је
се у бер бер ни ци и так си ју, пред ка те дра лом и џа ми јом, и за за ди мље -
ним шан ком „Ка пе та но ве ка би не“. У овом гра ду, где је уме ће при ча ња
део сва ко дне ви це, већ је по ста ла мит, иако се од но си на до га ђа је из са -
свим бли ске про шло сти.

Та про шлост сто пље на са са да шњим вре ме ном не бле ди, јер мно ги
уче сни ци при че ду го ће још жи ве ти, пре све га она, Та тја на, ко ја и да -
ље игра у по зо ри шту Ка ра ка ла. Ве че рас упра во на сту па у не кој но вој
еги пат ској пред ста ви o Ан то ни ју и Кле о па три, у уло зи кра љи чи не пра -
ти ље. Беј рут ске но ви не „Деј ли стар“ об ја ви ле су чла нак о пред ста ви а
уз оде љак о ње ној со ло тач ки и Та тја ни ну сли ку са шмин ком бо је ам -
бре и там ном ли ни јом ма ска ре ис под очи ју. А Мах му да не ма већ ви ше
од го ди ну. Сад мно ги го во ре да су би ли бли ски са њим, да им је чи тао
сво је пе сме и днев нич ке за пи се, те да су пу то ва ли у Да маск и Але по и
та мо, у за ди мље ним ха но ви ма, пи ли арак до ју тар њих са ти. 

Пу то ва ња и пи ја не но ћи? Он ни ти је пу то вао, је два да је икад и на пу -
стио Беј рут, ни ти је пио. А ви ше од све га, гро зио се за ше ће ре не сли ке
oријента – ди ва ни са ве ли ким ја сту ци ма, бал да хи ни, тр бу шне пле са чи -
це, ка ра ва ни и оазе. Са мо они ко ји су га до бро по зна ва ли, по пут бер -
бе ри на Фа ру ка или га зде „Ка пе та но ве ка би не“, Ан дреа, зна ју пра ви
след до га ђа ја и мо гли би до да ти не до ста ју ће пар чи ће у мо за ик беј рут -
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ске ро ман се, али обо ји ца, мај сто ри свог за на та и жи ве ре чи, зна ју да би
упра во ти де та љи на ру ши ли крх ку ча ро ли ју при че ко ја је, као што са
беј рут ским при ча ма би ва, на ста ла на раз ме ђу зби ље и ма ште. 

Кроз звук ма ка за Фа рук ми је ка зао са мо јед ну епи зо ду.

*
Мах муд је до шао у бер бер ни цу, пре од ла ска на пре ми је ру. Да ва ла се
пред ста ва ко ју је на ру чи ла са у диј ска кра љев ска ку ћа, о исто ри ји ди на -
сти је, слав ним бит ка ма и цр та њу гра ни ца у пу сти њи. Тог по по дне ва
бер бе рин је за дре мао на фри зер ској сто ли ци, у пра зној рад њи чу ло се
са мо зу ја ње ин сек та ко јег да ни ма ни је мо гао из ба ци ти. Ве ли ком ули -
цом у че твр ти Ко рај тем про шао би тек по ко ји ауто мо бил. Би ло је вре -
ме ра ма зан ског по ста, кад то пли дан тра је ду го а му ште ри је на вра ћа ју
у бер бер ни цу тек уве че.

Мах муд је ушао сав ус треп тао од уз бу ђе ња и од мах се по жа лио на
ти ши ну. Тра жио је да Фа рук пу сти му зи ку пу ну рит ма и што пре поч -
не са бри ја њем. Тап шао је бер бе ри на по ле ђи ма као да га раз бу ђу је из
сна и, иако је Фа рук го во рио да се у ра ма зан ске да не тре ба су здр жа ва -
ти од хра не, пи ћа и гре шних ми сли, Мах муд је ни зао сти хо ве Ома ра
Ха ја ма, као да на мер но тра жи баш оне ко ји ће све то об је ди ни ти: „Ко
пе че ње до би ва из ку хи ње љу ба ви, / мо же и без ве че ре да мир но про -
спа ва“. Го во рио је бер бе ри ну, ко ји га је ши шао од ма ле на, да се оста ви
по ста, јер жи вот из ми че, тре ба се за то др жа ти же на и пи ти ви на јер
вре ме на је све ма ње: „Крч ма ри це, то чи ви на – та до бар је Бог! / Он ди -
је ли сва ког бла га из оби ља свог. / Не пра ви се фа ри се јем, жи ви док си
млад, / ако ко ме ни је ште та од ужит ка твог!“ И Мах му ду се жу ри ло, да
се спре ми за од ла зак у по зо ри ште. 

Про на шао је у не ком му шком ма га зи ну сли ку бра де „Ван Дајк“, на -
зва не по фла ман ском сли ка ру, и тра жио од Фа ру ка да об ли ку је та ко
ње го ву бра ду ко ју је пу стио упра во че ка ју ћи овај дан, не слу ша ју ћи ка -
ко му бер бе рин за ње го во обло ли це и рет ку бра ду пре по ру чу је дру ги
об лик. Тог ју тра Мах муд је ку пио у јер мен ској че твр ти Бурж Ха муд
сре бр ни џеп ни сат а код кро ја ча Ха са на са шио дво ред но оде ло од си -
вог што фа, не слу ша ју ћи ни ње га док је го во рио ка ко је то ису ви ше
пре то пло за беј рут ско ле то. До нео је и бо чи цу ску пог екс трак та ко ји је
на ру чио из Истам бу ла и тра жио да га бер бе рин рас то пи у вре лој во ди
а по том да му ста ви на то пљен пе шкир на ли це. 

– То је ме ша ви на мо шу са (да је му шку сна гу), ма ро кан ског ша фра -
на (вра ћа ко жи сјај) и су дан ске ру же, од но сно хи би ску са (пио си цр ве -
ни чај) – об ја шња вао је Мах муд док је по ла ко отва рао бо чи цу и чи тао
упут ство на арап ском де кла му ју ћи сло го ве и по ди жу ћи прст на кон
што би по ме нуо сва ки са сто јак. Фа ру ко ва рад ња, где се увек пре пли ћу
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све жи то но ви мен те, еука лип ту са и ли му на, за ми ри са ла је та да не ким
су ви ше опо рим, те шким ми ри сом ко ји је био не по знат бер бе ри ну. 

А Мах му до во ли це, на ко јем је ко жа тре ба ло да по ста не глат ка и за -
тег ну та, са мо је про ме ни ло бо ју и за ја пу ри ло се као у са у ни, а под те -
шким са ко ом ко ји је сва ки час от коп ча вао и за коп ча вао, пе сник се
пре гре ја вао још ви ше. Фа рук је укљу чио ве ли ки вен ти ла тор, раз ма хи -
вао пе шки ром пред Мах му до вим ли цем, али ни је мо гао от кло ни ти ја -
ко деј ство истам бул ског пре па ра та. На по слет ку, бер бе рин је те шио
Мах му да и убе ђи вао га да не бри не, са но вом бра дом из гле да мла ђе и
осе ћа ће се по лет ни је, и ба ле ри на ће то си гур но при ме ти ти. 

*
Са да, по што се на вр ши ла го ди на а при ча до би ла ма ње-ви ше из ве сно
об лич је, ми слим да мо гу ре ћи да ме је тих по след њих ме се ци, пред смрт
ко ју је пред о се ћао, Мах муд сма трао сво јим при ја те љем. Хтео је чу ти
ми шље ње стран ца за гле да ног као и он у град и ње го ве че твр ти: Ма на -
ру на зва ну по цр но-бе лом све ти о ни ку, Ба сту где се про да ју умет ни не
и ан ти кви те ти, бр до Аш ра фи је где су ку ће од бе лог ка ме на, са мо ста ни
и ви ше спрат ни це. Го во рио је да стра нац ко ји жи ви у Беј ру ту тре ба да
при хва ти оби ча је и усво ји из ра зе, сра сте са гра дом та ман оно ли ко ко -
ли ко тре ба, ви ше не ва ља: 

– Беј ру ћа ни зна ју стра не је зи ке, ла ко ћеш жи ве ти и без зна ња арап -
ског, за пра во још лак ше, јер не мо раш све чу ти у Беј ру ту. Ова ко ће се
сви на ви ћи на те бе, као на Зе мљи ну те жу, а твој је зик и оби ча ји чу ва -
ће те од беј рут ске чар ши је као не ви дљив штит. 

Во лео је те ста ре ре чи као што је „чар ши ја“, уме тао их је пра ве ћи стан -
ку пре и по сле и ужи вао у сва ком сло гу, као да от пи ја гу тља је ви на. 

Као и беј рут ско вре ме, Мах муд је био не пред ви див и сав у крај но -
сти ма. До шао би у на шу ку ћу из не на да, хо да ју ћи Ха мром по лет њој ја -
ри или про би ја ју ћи се кроз пљу сак (по не кад, Беј рут, у ју тар ње са те,
за спе жу та олуј на ки ша ко ја но си пу стињ ски пе сак Ара би је). До нео би
ме ни и мо јој же ни све же убран за тар, ди вљу мај чи ну ду ши цу, и су са -
мо во се ме, и об ја шња вао нам ка ко се пра ви чај од све жих ли сто ва, ка -
ко се су ши, се че и нај зад ста вља у ма сли но во уље. 

При чао је ка ко бе ду и ни у јор дан ској пу сти њу из ју тра не је ду ни шта
осим ка ши ке за та ра а по том ја шу цео дан, па и он чи ни та ко, јер са мо
му тај гор ки укус по ма же да са ста ви чврст, пун стих. А ка да би се не -
вре ме сти ша ло, го во рио је ка ко на на шој те ра си са ко је се ви ди мо ре и
ше та ли ште Кор ниш, осе ћа да је у са звуч ју са све том и гра дом. 

Ње го ве ре чи о Беј ру ту по ла зи ле су од опи је но сти гра дом и ро ман -
тич не за гле да но сти у про шлост и сти за ле до пот пу не од бој но сти пре -
ма са да шњем жи во ту: 
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– Ча роб но ме сто! Ве ли ки град, по че так све га што има на све ту. Ни -
су га уза луд Фе ни ча ни на зва ли по ре чи ко ја зна чи: из во ри ште, вре ло.
И ули це као да су из сна. Баш са да, до ла зе ћи до тво је ку ће, ви део сам
јед ну ви лу са мер мер ним сте пе ни штем и лам пи њо ни ма на лик на ве не -
ци јан ске... Ка жу да ју је по узо ру на фи рен тин ске ви ле по ди гао фра -
ње вач ки све ште ник, те не ма ју ћи не след ни ка за ве штао гра ду. Чи ни ми
се ту са да ни ко не жи ви. Ага ве су про цве та ле али их ни ко не не гу је, по
сте пе ни ца ма су ра су те уве ле му шму ле а ис под до вра та ка ви ре бу се ни.
Ма да, си гу ран сам – ни је то би ла сен ка, ви део сам ја сно кроз спу ште -
не ве не ци ја не ре – ка ко је у со би упа љен лу стер и ка ко про ми че, као
ним фа или Гра ци ја, жен ска си лу е та, вит ка и тан ка. Ми слим да сам чуо
– то јест, чуо сам ја сно – звук кла ви ра, со на ту или пре лу ди јум, зве кет
ча ша и ме ша ви ну арап ских и фран цу ских ре чи. 

Али све га не ко ли ко тре ну та ка ка сни је, Мах муд је го во рио: 
– Ма ги чан град? Па риз Ле ван та? Ла мар тин је то мо жда и мо гао ре -

ћи, ма да сум њам, али ка да? Дав но је то би ло. Да на шњи Беј рут је про -
вин ци ја, ка са ба. По слу шај са мо ка ко го во ре да нас Беј ру ћа ни. Уме ћу
ен гле ске ре чи та мо где би се на арап ском, том го спод стве ном је зи ку
пе сни штва и ве ре, мо гло на ћи без број си но ни ма, а сва ки има не ко до -
дат но, ма ло зна че ње, као украс на ара бе ски... Мо ре плов ци? Не ка да се
ис пло вља ва ло са ли бан ских оба ла, али са да си гур но не. Мно ги ни пли -
ва ти не зна ју, ни ти је ду ри бу. А јах те укот вље не у ма ри ни сто је са мо за
по ка зи ва ње, на њи ма се пра ви „пар ти“, ако зна ју да ис пло ве без оног –
ка ко се зо ве – ски пе ра, не звао се ја Мах муд. Ни му зи ке ви ше не ма,
осим оне са не сно сним рит мом ко ји про из во ди ма ши на па би је као
упа љен да мар. Шта је са арап ским ска ла ма, ма ка ми ма, на ла у ти и ка ну -
ну? Где су ба ла де Аб де ла Ва ха ба? Не ка да је беј рут ско не бо би ло пу но
зве зда, а сад ни сви та ца не ма...

Ипак, не би про шло мно го а Мах муд би Беј рут већ гле дао кроз сво -
је пр во бит но со чи во: 

– Ма ги чан град, ре као сам ти већ. Чу ју се још, ма да у рет ким ка фе и -
ма и чај џи ни ца ма, пе сме ко је из во ди Феј руз и моћ ни глас Егип ћан ке,
Ом Кар тум. И још по не где, ру ку на ср це, рет ко, у Беј ру ту мо жеш про -
на ћи пра ви ме ди те ран ски врт, где је му зи ка са мо мир на, звуч на под ло -
га за раз го вор. Упра во сам ју че био у јед ној та квој ба шти. У Адо ни со вој
ули ци, кад про ђеш крај џа ми је Ша ти ле, на ста ви да ље ка цр кви све те
Ри те (мо жеш се и по мо ли ти јер она је за штит ни ца пут ни ка), за тим кре -
ни ка ста ром све ти о ни ку и на ста ви Ар да ти је вом ули цом. Ту ћеш ви де -
ти пал ме а кроз њих ука за ће се пред то бом мо ре. Отуд ћеш се оним
ша ре ним сте пе ни ца ма, крај зи да са гра фи том, спу сти ти пра во до лу ке... 

Као сли кар ко ји па но ра му гра да пре но си на плат но она ко ка ко је
ви део у сну, Мах муд је раз ме тао беј рут ске ули це као да их гле да из угла
пти це. Ка лил, так си ста, ис при чао ми је да је Мах муд не ко вре ме узи -
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мао ча со ве во жње и успе вао по кре ну ти во зи ло, по што вао је са о бра -
ћај не зна ке, али је у сво јој све сти по ми цао ори јен ти ре, при бли жа вао их
и уда ља вао по сво јој во љи: „Ако има по е зи је у са о бра ћа ју, то је Мах му -
до ва во жња“.

– Баш ту, крај згра де оне но ве, не мач ке бан ке (за бо ра вио сам име,
али има ду пло сло во) на ћи ћеш јед ну ба шту об ра слу у бр шљан. У тој
ба шти оле ан дар ми ри ше као све жа рас по лу ће на воћ ка. Ју че сам ту слу -
шао пе сме и пи сао, до вр ша вао не ке дав но по че те ка тре не, ка да је са
гра не пао у мој чај лист оле ан дра. На рав но, од мах сам пре стао пи ти.
Ево, и ти се сме јеш као и дру ги, што го во ре ка ко Мах муд стра ху је од
бо ле сти. А не зна ју да су се На по ле о но ви вој ни ци, на по хо ду у Шпа ни -
ју, отро ва ли ме сом пе че ним на жа ру од оле ан дра...

*
Мах муд је био хи по хон дар. О то ме ми је го во рио бар мен Ан дре. Пре
не го што би по пио шо љи цу ча ја (ваљ да је са мо он пио чај у „Ка би ни“),
тра жио је кр пи цу да обри ше шанк и ма ра ми цом чи стио руб шо ље. От -
ка ко је у Си да ни је вој ули ци про на шао ки не ску апо те ку, но сио је увек
не ке ка пи од ал ги ко је је ста вљао у чај, го во ре ћи ка ко су здра ве за ср це.

У „Ка би ни“ је по ка зи вао на ла зе ул тра зву ка, рас про сти ру ћи па пир по
це лом шан ку а по том га окре тао ка све тлу и ту ма чио дрх ту ра ву ли ни ју,
као што се на пла ни ни Фе ра ји из ша ра на огло да ној плећ ки гле да ка ква
ће би ти го ди на. Ни је ве ро вао док то ру Ја се ру Ху ту, ка над ском ђа ку ко ји
му је пре пи сао лек и ка зао да ту ма че ње ехо кар ди о гра фи је пре пу сти ме -
ди ци ни, и уме сто што ве ру је ша ма ни ма и ку пу је од њих сва ка кве тра ве
и екс трак те, бо ље би би ло да поч не са тр ча њем уз оба лу. 

Сим па тич ни, у дру штву оми ље ни док тор Хут, од у век је био љу би -
тељ хра не а нај ви ше је во лео упра во оно што је па ци јен ти ма бра нио:
све што се пр жи у ду бо ком уљу; за фа ла фел, ку гли цу од мле ве них ле -
бле би ја, го во рио је да тре ба да пре ђе са мо је дан пут, од вре лог уља до
неп ца. От ка ко му се  про шле го ди не ро ди ло дру го де те, до био је још не -
ко ли ко ки ло гра ма, а сва ка но ва ди је та као да их је до да ва ла још ви ше.
Тр чао је уз оба лу по нај ве ћој вру ћи ни, об у чен у по себ ну тре нер ку ко -
ју је на ба вио у Ка на ди и пио на пи так за спор ти сте ко ји по ја ча ва зно -
је ње, ди је ту би др жао не ко ли ко да на а он да на ста вио да ужи ва у хра ни
као и пре. 

Ту, у то плој утро би та вер не на углу Са да то ве ули це, Мах муд је го -
во рио мно го, по себ но у ода бра ном кру гу умет ни ка ко ји су це ни ли ње -
го ве пе сме, али је знао и ћу та ти. Ћу та ње не би ме ђу тим тра ја ло ду го,
већ је ре ци то вао уне до глед, го во рио о пле су ба ле ри не, пра вио пи ру е -
те, вр тео се као дер виш. 

И о њој тре ба ре ћи, јер при ча о пе сни ку и ба ле ри ни, јед на ко је о обо је.
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*

Ру ски ња по оцу, Ли бан ка по мај ци, Та тја на је ро ђе на у Санкт Пе тер -
бур гу, та да шњем Ле њин гра ду. Та мо је за вр ши ла ба лет ску шко лу, Ака -
де ми ју Ва га но ву, и би ла јед на од ње них нај ве ћих на да. Го во ри ло се да
ће јед ног да на игра ти и у мо сков ском Бољ шој те а тру. Отац јој је био ка -
пе тан „Аеро фло та“. Да ла је ин тер вју пре не ки дан, по сле пред ста ве, беј -
рут ским но ви на ма на фран цу ском „Л’Ори јан ди Жур“. Мла ди но ви нар
На жи, ко ји је у тој ре дак ци ји учио за нат од Са ми ра Ка си ра, по мног
хро ни ча ра гра да, знао је ме ру. 

Из бе га ва ју ћи у ши ро ком лу ку при чу о пе сни ку и уоп ште све што се
о то ме го во ри у Беј ру ту, по ста вио је Та тја ни пи та ња на ко ја ће до би ти
ши ри од го вор од тра же ног. Та ко је и ин тер вју, ра ђен у хо те лу „Фе ни -
ки ја“, ис пао бо га ти ји, мо жда баш за то што је био ли шен бр зих пи та ња
на ко ја је Та тја на Ман сур (ма ро нит ско пре зи ме по но вље но без број пу -
та сра сло је уз ру ско име) одав но пре ста ла од го ва ра ти. 

Ис при ча ла је ка ко пам ти оче ве по врат ке у Ле њин град, усред но ћи,
са ка сних ле то ва. Ски нуо би ве ли ку шап ку, на лик на офи цир ску, и са
уни фор ме на ко јој су би ле жу те тра ке и злат но жу те епо ле те отре сао
снег, пре ула ска у стан. Ма ли стан, тан ких зи до ва, у бло ко ви ма ка кви
су гра ђе ни ше зде се тих го ди на. Ка за ла је ка ко пам ти по лар не но ћи и
ка ко јој се из ју тра, по што би по пи ла шо љу ча ја и иза шла из уског сту -
би шта, на по љу ле дио дах. А уве че су по Не ви пло ви ле сан те ле да и од
све тлог не ба до би ја ле пла ви част од сјај. По ди за ли су се по крет ни мо -
сто ви и про пу шта ли бро до ве.   

У шко ли су се учи ли глав ни гра до ви со вјет ских др жа ва. Та тја на пам -
ти ру ске во зо ве и екс кур зи је у Мол да ви ју и на Крим, где до пи ре то пао
ва здух Сре до зе мља. Учи ли су се и глав ни гра до ви све та, и на па мет пе -
сме Пу шки на, Бло ка и Ане Ах ма то ве. Че му уче ње на па мет? – пи тао је
но ви нар. Та тја на је ка за ла оно што је чу ла од на став ни ка ру ског, да се
сти хо ви та ко на у че ни не мо гу ни ка да од у зе ти. 

Ма ти јој је чи та ла пе сме Ха ли ла Џу бра на, о ли бан ским пла ни на ма на
се ве ру зе мље, ста за ма из над ко јих су у  сте на ма укле са не пе ћи не где жи -
ве пу сти ња ци, и жи во го во ри ла о ли бан ским гра до ви ма: Би бло су, ко ји
је је дан од нај ста ри јих гра до ва све та; Бша ри ју, род ном ме сту Џу бра на;
Ти ру, лу ци пу ној ра зно бој них ку ћа, на чи јем мо лу сто ји олу пи на фе ни -
чан ског бро да на лик на ске лет ве ли ке ри бе. Ра ди ла је у пе тро град ском
ли бан ском ре сто ра ну, где су ве ћи ном до ла зи ли Ли бан ци ко ји су сту ди -
ра ли у Мо скви, нај че шће ме ди ци ну и тех нич ке на у ке. 

Оче ви до ла сци ку ћи по ста ја ли су све ка сни ји и ре ђи а са рас па дом
ве ли ке со вјет ске др жа ве, рас пао се и брак ње них ро ди те ља. Та да је Та -
тја на до шла са мај ком у Беј рут. Мај ка је по че ла ра ди ти у не ком но вом
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фран цу ском ре сто ра ну, у ули ци Џе мај зе. А Та тја нин на ступ на ауди ци -
ји по зо ри шта „Ка ра ка ла“ про шао је успе шно. При дру жи ла се тру пи
по зо ри шта про сла вље ног по то ме што спа ја бро двеј ски мју зикл и ори -
јен тал ни плес.

*
Са да и о њој, као и о Мах му ду, мно ги го во ре као да су је ви ђа ли сва ког
да на и до бро по зна ва ли. Као да је сва ки беј рут ски так си ста имао при ли -
ку да је во зи а сва ки јој ко но бар из „Фе ни ки је“ слу жио сла до лед или вот -
ку са со ком од ри би зле. Так си ста Ка лил при зна је да је ни ка да ни је во зио,
јер Беј рут је ве ли ки град а он рет ко во зи у крај где се на ла зи по зо ри ште.
Али, ка же да ју је ви део јед ном, у Ха мри, пред сам по че так бу ре:

– Од јед ном је не бо по ста ло там но, по ди гао се јак ве тар. Во зим Ха -
мром, аути као да ће пре ћи јед но пре ко дру гог, не знам ни сам за што
сам тог да на по шао ту да, кад знам да је ту увек нај ве ћа гу жва не са мо у
Беј ру ту већ у це лом Ли ба ну. На тро то а ри ма, сва ко жу ри сво јој ку ћи. И
ни ко не сто ји у ме сту осим јед не же не, на углу Ха мре и Рим ске ули це.
По ди гла је ре вер на ка пу ту и ста ви ла ка пу. Ипак, пре по знао сам ње но
ли це, ви део сам је јед ном у но ви на ма. Цр те су ру ске, али тен је као код
нас, Ли ба на ца, там ни ји (до вољ но да и ов де, и та мо, бу де до ма ћа а опет
стран ки ња). Ту, на рас кр сни ци са Рим ском, че као ју је не ки ве ли ки цр -
ни ауто, а во зач не из ла зи да јој отво ри вра та. А за њу вре ди иза ћи из
аута, и по бу ри... 

Ка лил по зна је беј рут ске ули це, сва ку ку ћу и број. Ге о гра фи ја гра да
ко ји је убр за но ме њао сво је ли це про ла зе ћи кроз пе ри о де ра та, за тиш -
ја и ми ра, пра ти ла је ње  гов жи вот. А ње го ва „то јо та“ је по пут Ан дре о -
вог ба ра, јер и у њој су се чу ле мно ге при че. Бар пло ви ти хо као
по нор ни ца, ис под по вр ши не гра да, а во зи ло истом том по вр ши ном,
буч ном и пра шња вом, кр ста ри да њу и но ћу. У сво јој че твр ти ко ја се
зо ва Ко ла, где је ста ра же ле зни ца и ста ди он, Ка лил је сте као дар при -
ча ња. Са да би хтео да скро ји при чу о Та тја ни, ма кар не мао за њу еле -
ме на та осим јед не уса мље не сли ке са беј рут ске це сте, там не и си ве, али
и од ње Ка лил гра ди зве зда ни пут. 

*
Пред ста ве у ко ји ма је игра ла Та тја на би ле су скро је не од бај ки из „Хи -
ља ду и јед не но ћи“ а пра тио их је му зич ки спој за пад не му зи ке и ори -
јен тал них мо ти ва. Мах муд је че сто не го до вао због то га: 

– Ра ве лов „Бо ле ро“ а сви ра ју зур ле, арап ска ла у та и та ра бу ка, ко је
то још ви део!? 

А ка да би био до бре во ље, хва лио је та кав му зич ки спој: 
– Ка ква му зи ка, ка кви сви ра чи... Мо ра ћу, по сле сле де ће пред ста ве,

че сти та ти аран же ру, Ха ми ду. Знам га, он је из Ал-За ри фа, као и ја... 
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Мах муд је во лео гра ди ти ве зе из ме ђу љу ди, го во рио је да чо век чо -
ве ку уки да гра ни це. Он је бар на сто јао да их уки не. Чи тао је о ита ли -
јан ским пе сни ци ма стил но ви сти ма, ко ји су кра јем три на е стог ве ка
по че ли „слат ки но ви стил“ по е зи је у Фи рен ци, спо ми њао је че сто пе -
сму у ко јој пе сни ци се да ју у ма лу бар ку и са сво јим го спа ма го во ре о
по е зи ји и љу ба ви. Оп чи ни ла га је та иде ја пе снич ког брат ства, го во -
рио је да и у Беј ру ту мо ра по сто ја ти брат ство ме ђу пе сни ци ма, ко ји су,
по при ро ди сво је умет но сти, ве за ни за реч, ко ја је не у хва тљи ва, не ма -
те ри јал на, као и дух сам. 

Во ђен че сти тим на ме ра ма да по ве же умет ни ке, Мах муд је под у зи -
мао ства ри ко је му ни ко ни је тра жио, до во де ћи при ја те ље у не ла го ду,
али по не кад и по сти жу ћи успех. Пе сме Ибн Ру жди ја, про фе со ра арап -
ске књи жев но сти, слао је без ње го вог зна ња у ре дак ци ју не ког ча со пи -
са а жи ри ју по зо ри шног фе сти ва ла у Ави њо ну сним ке Ха ми до вог
ор ке стра. Пи сао је и Ма ти ја су Ваг не ру, гра ди те љу ин стру ме на та, ко ји
сва ког ле та у Салц бур гу ор га ни зу је шко лу ори јен тал не му зи ке. Аустри -
ја нац, ко ји пра ви ла у те од вр хун ског др ве та, од го во рио му је од мах,
озбиљ но и ја сно. Ка зао је да му се до па да иде ја и тра жио, ка ко је Мах -
муд ис при чао, пред ло ге за да љу са рад њу (Мах муд је тај из раз из по -
слов ног је зи ка по на вљао озбиљ но као да са оп шта ва ва жну тај ну).
Ха мид је по сле не ко ли ко раз ме ње них меј ло ва и оти шао у Салц бург,
где је одр жао ма стер клас о аран жи ра њу у са вре ме ној арап ској му зи -
ци, а пре ко Ваг не ра кон ку ри сао и до био на гра ду за ком по зи то ре свет -
ске му зи ке, за то је увек био осе тљив на Мах му да, ни је пот це њи вао
ње го ве ме на џер ске спо соб но сти и ни је му мо гао од би ти ни шта. 

Мах муд је на го во рио Ха ми да да оду у сту дио и ту су за јед но сни ми -
ли не ко ли ко пе са ма на Мах му до ве сти хо ве. От пе вао их је сам, ви ше
ре ци ту ју ћи а ма ње пра те ћи ви си ну то но ва, али му то ни је сме та ло: 

– Пе ва Боб Ди лан, пе ва ју Лу Рид и Ле о нард Ко ен, за што не би пе вао
и Мах муд? 

Пе сме на арап ском би ле су све о Беј ру ту, нај ви ше о Ха мри, ули ци
ко ју је нај ви ше во лео. Не ке су би ле и на ен гле ском. На пи сао је и јед ну,
ка ко је сам го во рио, мо ре плов ну пе сму, на дах нут ли ком из Пра то вог
стри па, Кор том Мал те зе ом, ка пе та ном ко ји пло ви и лу та. 

У ре фре ну, Мах муд је от пе вао ла тин ску мак си му „Пло ви ти се мо ра,
жи ве ти не“, ко ју је као де чак уре зао на свом рад ном сто лу. Тра жио је
од Ха ми да да на сни ми зве кет ча ша, хтео је до ча ра ти звук луч ке крч ме
у ко јој мор на ри ис пи ја ју ча шу пре од ла ска на брод. На ме ра вао је сни -
ми ти и спот у ко јем он, са ор ке стром ма жо рет ки ња, иде кроз Ха мру, а
сти хо ви ка жу да у том сре ди шту гра да, где све вр ви од жи во та, мо ра и
за ње га би ти жи во та, не жно сти и то пли не. За ми слио је да у спо ту бу -
де и сце на, где он, као што је Пом пеј пр ви за ко ра чио на па лу бу док је
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тра ја ла олу ја и ка зао да се мо ра пло ви ти, и он, оде вен у ка пе тан ски ре -
ден гот, пр ви ста је на ла ђу ко ја се љу ља усред олу је и да је знак при ја те -
љи ма пе сни ци ма да се пло ви упр кос бу ри. 

*
А о пред ста ва ма из по зо ри шта, чи ји је ре пер то ар пра тио из да на у дан,
Мах му до ве ре чи би ле су, као и о Беј ру ту, увек из ме ђу хва ла и осу де,
не стал не као и ње го во рас по ло же ње. Али, он је у по зо ри ште иона ко
ишао са мо због ба ле ри не Та тја не. 

Све је по че ло ка да је по гле дао пред ста ву „Би ло јед ном“ (кри ти ка
ка же да је то но стал гич на при по вест о ста рим вре ме ни ма Ара би је, по -
сма тра на кроз при зму са да шње си ту а ци је у Ли ба ну). По сле пред ста ве,
хо дао је Ха мром као опи јен, за у ста вљао про ла зни ке и при чао им о
пред ста ви (са да ми слим да је та же ља да го во ри, ма кар и са не знан цем,
би ла од раз ње го ве ду бо ке људ ско сти). Та ко је сти гао до „Ка пе та но ве
ка би не“, где му је Ан дре на то чио тек по ла ча ше ви на и ка зао да је до -
ста. Али Мах му ду ви но ни је ни тре ба ло. Већ је го во рио ка ко је на шао
сво ју му зу, чим ју је угле дао на сце ни. По чео је да пи ше књи гу, не ку
вр сту лир ског днев ни ка. 

Ибн Ру жди ка зао му је од мах да га пи са ње днев ни ка јед не љу ба ви
под се ћа на Пе трар ки не сти хо ве о Ла у ри, и још ви ше, на Дан те ов „Но -
ви жи вот“, а зна уоста лом да је Мах муд чи тао фи рен тин ске стил но ви -
сте, а је дан од њих био је и Дан те. Ибн Ру жди ка зао је да се исто до га ђа
и Мах му ду, јер и за ње га је на кон пр вог су сре та са ба ле ри ном по чео
са свим но ви жи вот, иако не зна о њој ни шта. Мо жда је обе ћа на, мо жда
је уда та, мо жда је ла ка же на. На кра ју, Ибн Ру жди је ре као да је ја сно:
днев ник је на стао на кон мно го чи та ња ли те ра ту ре истог ти па, те да
„Мах му дов из раз ва ља са гле да ти пре све га у све тлу жан ра“. Кад год ка -
же не што слич но, Ибн Ру жди до так не ру ком на о ча ре и по пра ви их и
ус пра ви се ма ло пре не го што про го во ри. Мах муд је, на сме јав ши све
око се бе, уз вра тио да не ма по тре бе да Ибн Ру жди за у зи ма по зе да би
зву чао па мет ни је а ње го во на дах ну ће је дин стве но, јер та кав је и Беј -
рут: при че и ро ман се се по на вља ју, као што се по на вља све у при ро ди:
ве тар, мо ре, ме се че ве ме не. 

Ибн Ру жди ни је мо гао ћу та ти, уз вра тио је да је лир ски днев ник плод
Мах му до вог ма шта ња о же на ма о ко ји ма, уоста лом, ње гов пи сац не
зна мно го. У увод ном па су су сво је књи ге, Мах муд је на пи сао ка ко, кад
угле да Та тја ну на сце ни, чу је над со бом ле пет кри ла. А по том ка ко но -
ћу у ње го вој ку ћи за зво ни те ле фон а са дру ге стра не жи це, чу је се ти -
ши на. Он, ме ђу тим, зна да је то Та тја на. И све би оста ло на лир ским
за пи си ма да Мах му до ва је ди на ми сао ни је по ста ла то ка ко да је упо зна,
да јој пре да бар увод но по гла вље. Не ко ли ко пу та је по ку шао да јој при -
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ђе у по зо ри шту, али ни јед ном му ни је по шло за ру ком. По сле пред ста -
ве, она би са оста ли ма из тру пе се де ла још ду го у по зо ри шном ба ру,
где су мо гли ући са мо глум ци и му зи ча ри из ор ке стра. 

Мах муд је упи сао и те чај ру ског је зи ка. Же ли у ори ги на лу чи та ти
Го го ља, о то по ту ко њи це и про стран стви ма сте пе. И још, Че хо вље ве
при че. По себ но му се до па ла јед на, ко ја но си но слов „Ша ла“, где се, низ
сне гом пре кри вен брег, спу шта ју сан ка ма дво је, На ђењ ка и при по ве -
дач, а он јој ша пу ће да је во ли, а ре чи се гу бе у ру ској зи ми. Ка зао је: 

– У Беј ру ту кли ма је бла га, а у Ру си ји је оштра, као да це ла при ро да
ра ди про тив чо ве ко вог би ћа и ње го ве љу ба ви. 

*
И Мах му до ва при ча о ба ле ри ни, ко ја је би ла ду хо ви та и за бав на не са -
мо Мах му до вом, пе снич ком, већ и Та тја ни ном по зо ри шном дру штву,
би ла је све да ља од ша ле. А сли ка о ње му, пе сни ку из Ал-За ри фа, сти -
гла је до Та тја не са свим дру га чи ја од ствар не. О ње му су се све че шће
мо гле чу ти ре чи ко је упу ћу ју на лу дост и по ре ме ће ност, да пред по зо -
ри штем ру ску ба ле ри ну че ка оп сед ну ти, са мо зва ни пе сник, спре ман
мо жда и на на си ље. У Беј ру ту је то ком ле та (Фа рук ка же да се у ју ну у
Беј ру ту увек не што мо ра до го ди ти) од јек ну ло не ко ли ко бом би. Ка ко у
Беј ру ту увек бу де, јед на стра на на пад не дру гу, а он да се че ка њен од го -
вор, а у ме ђу вре ме ну – ка ко ка жу Беј ру ћа ни, из бе га ва ју ћи име на и на -
зи ве до га ђа ја – го во ри се нај ви ше о оном од че га жи вот у гра ду не
за ви си, а то су при че о дру гим љу ди ма. 

Али при че су кре ну ле ло шим то ком по Мах му да, по што им је сво јим
по на ша њем са мо да вао по во да. Та ко је и са му Та тја ну по чео об у зи ма ти
страх од тог чо ве ка са за ма гље ним на о ча ра ма, ко ји до ла зи на све пред -
ста ве, но си оде ло чак и ле ти. Ибн Ру жди знао је Та тја ну, јер по ње го вом
се тек сту из во ди је дан мју зикл у „Ка ра ка ли“. Че сти ти, по не кад на ив ни
Ибн Ру жди, осе ћао је с јед не стра не да је пот пу на лу дост по ма га ти Мах -
му ду јер ће и сам та ко по ста ти део те лу до сти, али ипак се по ну дио да јој
од не се ње го во пи смо и диск са пе сма ма сма тра ју ћи да ће се та ко све, ка -
ко је го во рио, ра ци о на ли зо ва ти (Ибн Ру жди је пе сник од ме ре ног сти ха,
ја сног је зи ка; Мах муд је не ка да хва лио ње го ве пе сме а не ка да му пред
сви ма са ве то вао да се оста ви по е зи је и бу де кри ти чар).

Ибн Ру жди ус пео је убе ди ти Мах му да да јој пи ше на ен гле ском. Ако
би јој пи сао на арап ском, он да би то мо рао би ти до тан чи на до те ран
стил, а њој би мо гао би ти не ра зу мљив. Али ни ко га ни је ус пео раз у ве -
ри ти да се ра ди о са свим бе за зле ном би ћу, не кој вр сти беј рут ског Дон
Ки хо та ко ји је мно го про чи тао и жи вео ма хом у књи га ма, те за би ло ка -
кво на си ље не ма ме ста у мо рал ном ко дек су ње го вог при ја те ља. А Мах -
муд је на ста вио сла ти пи сма. 

56 /  Повеља



Јед но је у по зо ри ште од нео Фа рук, ко јег у Беј ру ту зо ву „бер бе рин
ко ји ли чи на Ома ра Ша ри фа“. Дру го је од нео Ан дре, бар мен ко ји стр -
пљи во слу ша тре зног, при пи тог и пи ја ног го ста. Диск са сни мље ном
му зи ком од нео сам ја, оста вио сам га мом ку из обез бе ђе ња ко ји ме,
иако сам на Мах му дов на го вор обу као нај леп ше оде ло, на сам по мен
ње го вог име на ни је пу стио да ље.

Мах муд се у ту ри стич кој аген ци ји у Бли со вој ули ци рас пи ти вао о
пу то ва њу тран сси бир ском же ле зни цом, узео је про спек те и сли као се
за па сош. На ба вио је ру ско из да ње ча со пи са „Национална географија“.
Ибн Ру жди се сме јао ка да је ви део по зна ту жу ту ли ни ју и круп на ћи -
ри лич на сло ва. 

На на слов ни ци је би ла сли ка африч ког ждра ла, ег зо тич не пти це са
ду гим кљу ном; фо то гра фи ју је сни мио фин ски фо то граф и по бе дио на
кон кур су на те му из у ми ру ћих пти ца. Пер је је на те ме ну би ло цр ве но а
у до њем де лу, ко ји се ста пао са ду гим, уским вра том, бо је мор ске пе не.
У сре ди ни је би ло окру гло око бо је ла ве са цр ном зе ни цом. Мах муд је
твр дио да је то жен ка. 

Абу Али, кон си јерж на ше згра де, раз у ме се у пти це (гле да ју ћи у њих
ту ма чи вре ме, до га ђа је, љу де), ве ли да је Мах муд у пра ву. Ан дре ка же да
је бо ље пи та ти ор ни то ло га Хан јри ха, не мач ког про фе со ра ко ји је већ ду -
го у Беј ру ту и че сто до ла зи у „Ка би ну“. Ан дре се још на ша лио да пти ца
мо же би ти са мо муж јак или жен ка, тре ћег не ма. Фа рук, на ста ри ји ме ђу
Мах му до вим при ја те љи ма, ка же да је при ча о пти ци са свим не бит на, а
жи вот чи не, осим по е зи је, и но вац ко ји је у Беј ру ту те шко за ра ди ти, по -
сао и по ро ди ца ко ју тре ба осно ва ти. Мах муд је са фан та зи ја ма о ба ле ри -
ни одав но ису ви ше од лу тао од ствар но сти, а жи вот у Беј ру ту чи не и ма ле
ства ри, као што је бри ја ње. На ста вио је не што ти ше:

– Он већ одав но го во ри са мо о ба ле ри ни, али да у ку ћи у Ал-За ри -
фу не ма ње го ве мај ке, ко зна од че га би жи вео. Ви део сам га ју че, ба у -
ља Ха мром као ме се чар, а на ње му је бра да од не ко ли ко да на. Ако је
та кав ишао у по зо ри ште... 

* 
Ибн Ру жди ме је назвао јед ног ју тра и ја вио да је Мах муд умро од ср -
ча ног уда ра, у сну. Ње го ва ма ти, по зва ла нас је у ста ру ку ћу у Ал-За ри -
фу. Био је ту и док тор Хут. По ред Мах му до ве мај ке, он је је ди ни знао
за ње го ве уро ђе не ср ча не ма не, ле чио га је нај бо ље што је мо гао, а схва -
тио је да ће, ако му го во ри о бо ле сти, Мах муд обо ле ти још ви ше. 

У Ал-За ри фу смо про ве ли по под не и пи ју ћи арак по ку ша ва ли сре -
ди ти ње го ве тек сто ве, ар хи ву, ко ја је, као и сам Мах муд, сле ди ла рас -
пр ше ни об лик ње го вих ми сли. Ха мид је са чу вао сним ке у свом сту ди ју,
али Мах му до ве тек сто ве и ње го ву би бли о те ку, књи ге раз ба ца не по це -
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лој со би, по ли ца ма и кре ве ти ма, чак и у ку хи њи, би ло је те же сло жи -
ти по не ком рас по ре ду. 

Ибн Ру жди при се ћао се Мах му до вих ре чи: 
– Спа лио сам ју трос не ко ли ко со не та, иако је ту би ло до брих сти хо -

ва. Има пре ви ше по на вља ња. 
А од мах за тим, као да од го ва ра са мом се би, Мах муд до да је да ће

сво јим сти хо ви ма о Беј ру ту над ма ши ти све пе сни ке, чак и Ха ја ма ко -
ји ве же сли ке у пе сми као ма ка ме на ла у ти. 

Док тор Хут ка же да је гле дао еми си ју о не кој ма на стир ској би бли -
о те ци не где у Ита ли ји, у То ска ни, где су књи ге по ре ђа не по ве ли чи ни,
од ве ће ка ма њој, не по те ми или име ну ауто ра. Та ко смо и сло жи ли
Мах му до ву би бли о те ку: Бо ка чов „Де ка ме рон“ на арап ском (огром на
књи га, твр дих ко ри ца, штам па на у Ка и ру), Ка си ро ве књи ге о Беј ру ту
(ма ли фор мат, а де бе ле књи ге), џеп на из да ња ру ских кла си ка: Тол стој,
Тур ге њев, Го гољ... 

*
„Бро двеј че ка беј рут ску зве зду“. „Деј ли стар“ об ја вио је чла нак о Та тја -
ни ном пре ла ску у њу јор шко по зо ри ште, где се спре ма пре ми је ра „Ала -
ди на“. Бал да хи ни, ка ра ва ни, ча роб не лам пе. Ди зни јев ска сли ка
арап ског све та. 

Ба ле ри на, ко ју је пут во дио од Ле њин гра да до Ли ба на, на пу сти ће
Беј рут. Град ће још не ко вре ме го во ри ти о Мах му ду и ње го вој фан та -
зи ји о ба ле ри ни из „Ка ра ка ле“, а он да све ма ње. На кра ју ће пе сни ка
спо ми ња ти са мо при ја те љи (жи вот и тра је то ли ко, док те спо ми њу
при ја те љи) и по ко ји књи жев ни сла до ку сац. Сла до ку сац, јер Мах му до -
ви сти хо ви, и лир ски за пи си, мо жда су и нај ви ше што од ха ја мов ског
сла до стра шћа има у да на шњој беј рут ској по е зи ји. 

У књи жев ним ча со пи си ма Ибн Ру жди об ја вио је не ко ли ко по гла -
вља Мах му до вог лир ског днев ни ка и, ка ко он нај бо ље уме, на пи сао
по за ма шан про прат ни есеј, по ме нув ши слич не књи ге из европ ске и
арап ске књи жев но сти. Сме стио је Мах му да, ка ко је ре као, у до бро дру -
штво, еле гант но и без пре тен зи ја. Ка зао је ипак да за пи се ни је би ло мо -
гу ће са ста ви ти у це ли ну ко ја има увод и крај. Ова ко ће и књи жев ни
фраг мен ти оста ти ра су ти као што је и Мах муд жи вео и пи сао. Као што
се ра си па се ћа ње и сва ка, па и ова при ча о пе сни ку, иако по ред све га,
ми слим да је Мах муд заокружиo свој лир ски днев ник. 

*
За о кру жи ла се и Mахмудова суд би на а на ше су отво ре не и пло вид ба
још тра је. Ибн Ру жди ка же да крај при че мо ра би ти ве дар, ја сан као
не бо над пу чи ном јер ни ко, па ни пи сац у при чи, не ма пра во да уси дри
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судбинe жи вих. Што се пи са ња ти че, то би за тво ри ло пут но вим при -
ча ма о до га ђа ји ма у гра ду ко ји се не пре ста но ме ња и Беј ру ћа ни ма ко -
ји су на ви кли да не на да ним зби ва њи ма при ла го де бр зи ну и пу та њу. 

И Ибн Ру жди се спре ма да на пу сти Беј рут, ка же, као што је за Мах -
му да по чео но ви жи вот и он од ла зи у Но ви свет. Пре да ва ће на уни -
вер зи те ту у гра ду Ита ци, гра ду ко ји но си име по Оди се је вом остр ву.
Ибн Ру жди се на да да ће и он, као грч ки краљ, ту на ћи свој мир. Чуо је
да се из фа кул тет ске би бли о те ке ви де ср не (ка же ми: то су већ сли ке за
по себ ну при чу). Ов де ће до вр ши ти ду го при пре ма ну ан то ло ги ју мо -
дер ног ли бан ског пе сни штва, где је убро јио све ко ји су се огре ја ли под
Џу бра но вим пла штом а по том про на шли свој пе снич ки је зик. Из Беј -
ру та ће оти ћи и сви они ко ји су се при вре ме но на ста ни ли у овом гра -
ду где би ће стран ца до жи вља ва бу ру и пре о бра жај. 

Бер бе рин Фа рук оста ће ов де, иако се и он на да пу то ва њи ма, и то
прав цем ко ји већ ду го пре чи си риј ски рат ко јем се не ви ди крај. У га -
ра жи, Фа рук још чу ва цр ве ни фор д из се дам де сет и не ке, са фа ро ви ма
ко ји ли че на ма ле, окру гле на о ча ре. Ку пио га је пре гра ђан ског ра та и
пу то вао, пре ко Але па, Истам бу ла и Со фи је, у Па риз, где је ку пио сат из
ко лек ци је Ома ра Ша ри фа. Из Ју го сла ви је до нео је ру ски апа рат „зе -
нит“, ма си ван и тврд, а у Ис точ ној Не мач кој на шао же ле зни вен ти ла -
тор ма сли на сте бо је ко ји још увек ра ди (али и ти Фа ру ко ви до жи вља ји
до вољ ни су за по себ ну при чу). 

У Беј ру ту ће оста ти и дру ги ко је је Мах муд сре тао на сво ме пу ту.
Ан дре, Ка лил и Ја сер Хут, док тор ко ји во ли љу де и хра ну, и Абу Али,
кон си јерж ко ји ша пу ће пти ца ма. Сви они уме ју да чу ју и пре не су при -
че, и да их оба ви ју ауром при ја тељ ства. Од по гле да на мо ре, сли ке са
бом бо ње ре, Мах муд је гра дио лир ску, за во дљи ву оп се ну, пе снич ку сли -
ку Ме ди те ра на. А од при че о ба ле ри ни, на лик на Сер ван те са, Дан теа,
Пе трар ку, са свим лич ну по вест нео дво ји ву од ли ри ке под не бља. 

Пр ве зра ке па да ју око ми то на Ха мру, ули цу на зва ну по цр ве ној бо -
ји. Чи ста чи, Бан гла де ша ни, пе ру плоч ни ке на ко ји ма, пред из ло зи ма
зла та ра и про дав ни ца су ве ни ра, дре ма ју пси лу та ли це. Зе ле ни ка ми он
кли зи ули цом као ве ли ка ла ђа. Абу Ва сим већ је отво рио вра та сво је
про дав ни це фа ла фе ла, пред њом је ка зан у ко јем се ку ва ју ле бле би је,
ко је ће за не ко ли ко са ти би ти са мле ве не. Ру жи ча сте и зе ле не фа са де
до би ја ју ни јан се из сна и док во зи ло иде ка аеро дро му, гле дам ка ко се
ча роб ни град бу ди и као да чу јем бла ги звук ла у те. Ње му се при дру -
жу је звук обое, ин стру мен та нај бли жег људ ском гла су. Већ смо на до -
мак ту не ла ко ји из ла зи на ауто пут, чист и све тао. За на ма је Ха мра,
бли ста ва и сјај на. 
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