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ДВЕ ШПАНСКЕ ИСЕЉЕНИЧКЕ ПРИЧЕ

ОY U HАYU PRY DUNАYU

Борис Татаренко је украјински писац ког сам упознао на Book Arsenal
International Festival-у у Кијеву. За свог боравка на фестивалу, рекао сам
му да ме атмосфера у граду подсећа на ону у Београду после ратова де-
ведесетих. С друге стране, тог септембра 2013, током кијевске манифес-
тације покушао сам да га утешим рекавши му да за разлику од Срба
Украјинци бар нису изгубили неколико ратова деведесетих како би у
двадесет првом веку могли да искусе разна задовољства и финансијског
пораза, и крхку транзицију и демократију у којој већина запослених
практично ради у државном сектору. Међутим, негде око четврте туре
горилке, колико сам схватио, украјинске вотке, на свом енглеском који
је био зарђао као и мој, Борис ми је рекао да зна да је у мојој земљи по-
рекла много боље него у његовој; познаје он чак и неке Украјинке које
доживљавају Београд као живљу верзију Будимпеште. Рекао сам му да
је у праву: у његовој држави је велико срање, док је у мојој само срање.

У априлу 2014. године експлодирао је Рат у Донбасу и Борис је,
заједно са двојицом својих украјинских пријатеља, избегао у Шпанију.
И даље му није било јасно зашто су лако обезбедили визе. С обзиром
на то да су дошли из Одесе, града на Црном мору, и да су потицали из
једне вароши на Дунаву, било им је важно само да утекну у место на
некој великој води. Избегли су у Лас Палмас на Канарским острвима. 

Када се Борис преселио у Шпанију, посредством Скајпа смо обно-
вили комуникацију. Веома огорчено је називао Украјину крвавим сра-
њем. Видели смо се офлајн тек кад се Татаренко преселио у Барселону,
у четврт Побле Сек, где су му неки земљаци обезбедили јефтину собу
и слабо плаћен мануелни посао. 
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Нашли смо се у бару у Сијудад Меридијани, у којој сам живео.
Четврт је саграђена на брегу планираном за зидање гробља. По туроб-
ној атмосфери кварта, штета што то није и обављено. 

Пошто смо се поздравили, Борис ми је на свом углавном корект-
ном шпанском говорио о томе колико му недостаје река, будући да је
рођен у Килији, градићу на Дунаву који, како сам га подсетио, пролази
и кроз део Београда из којег сам се иселио у Барселону: Земун. Иск-
рено сам му признао да ми се Дунав никада није превише допао, макар
тамо где сам га видео делује много шири и опаснији него што јесте и
лако поприми неутешну нијансу сиве. Нисам делио Борисово одушев-
љење реком а и био сам задовољан Медитеранским морем као заме-
ном за Дунав па сам га прекинуо да му се пожалим на скупоћу живота
у Барселони и висок степен незапослености. Све то ме је, рекао сам му,
натерало да изнајмим гарсоњеру у најјефтинијем кварту у граду, и
најопаснијем: полиција долази у Сијудад Меридијану једном до два
пута недељно да покупи рањене и убијене, претежно Мароканце и Ру-
муне и њихове жртве.

Борис и ја водили смо разговор двеју једва преживелих особа. Ја сам
вегетирао у згради без лифта и, готово, без приступа: човек је морао да
прође мноштво степеница да би дошао до улазних врата зграде. Борис
се добро ознојио када је стигао у бар, јер је до њега водило још више
степеника него до мене. Рекао сам му да ми повратак у Србију више
не делује немогуће. Будући да нас у бару још нико није услужио, тек
тада сам га питао шта жели да попије и онда тражио конобару, Маро-
канцу, две кафе са млеком. Мароканац је донео кафе на које ни Борис
ни ја нисмо обраћали ни најмању пажњу. Татаренко је неко време раз-
гледао госте који су у очима случајног посматрача што је он, мање-
више, и био, деловали као збир особа намерно одабраних да прикажу
могући дијапазон утучености из различитих разлога.

Борис ми је рекао да и сам жели да се врати у Источну Европу. За
разлику од мене, није био агресивни саговорник какав не уме да прича
о свом животу, већ само да се жали на његове спољне околности.
Борис је умео да извуче штогод из свог упечатљивог искуства, да нешто
научи из њега, без обзира на трауматични корен сазнања.

–  На Канарским острвима, у Лас Палмасу – говорио је спокојно, чак
с нејасним осмехом – врућина нас је стално изнуривала, али бар смо се
добро слагали и није нас пратио ниједан војни полицајац, што би нам
се дешавало у нашој држави. Чим се ситуација у Украјини мало средила
упркос рату, страх од војне полиције се распршио као у магији. Или смо
тако видели нас неколико у Лас Палмасу. 

Борис и његови другови почели су да активно размишљају о пов-
ратку кући. Или макар да сањају о томе. У сваком случају, чезнули су
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за сиромашним али високим, згодним и врло женственим Одешан-
кама и за горилком. 

– Као и за нашим омиљеним јелима: барјатнијем са сувим шљивама
и мазуриксом од ћуретине – додао је тужно. 

– И ја сањам о дуњевачи и ајвару, мада не толико о Београђанкама
– рекао сам му и тражио конобару рачун, како бисмо што пре отишли
оданде. Међутим, Мароканац је ћаскао са барменом, највероватније
Пакистанцем. За разлику од свог колеге, овај је реаговао чим је угледао
моју подигнуту руку. Нешто је шапнуо конобару. После неколико тре-
нутака тишине, Мароканац се приближио Борису и мени. Меланхо-
личног и увређеног лица, деловао ми је као магребски аристократа
који је пао игром судбине. Али нам је донео рачун. Чим сам платио,
Борис је наставио: 

– Андриј, један од нас тројице који смо радили у Лас Палмасу више
од две године и делили стан, уштедео је довољно да се пребаци фери-
ботом до Тенерифа и да купи авионску карту од Тенерифа до Кијева,
у оба правца – рекао је и, тек тада, попио два-три гутљаја своје кафе са
млеком. – Одлучио је да посети државу. Ја и преостали другар, декон-
центрисани и носталгични пред Андријев пут, нисмо могли да добро
радимо и избацили су нас из туристичке, односно грађевинске фирме.
Испратили смо га до луке Лас Палмаса. Опростили смо се од њега
снажно га грлећи, пијући и певајући Оy u Hayu Pry Dunаyu, тужну
песму о љубави и Дунаву, убеђени да га више никада нећемо видети. 

Вратио се после месец дана и рекао нам да би било много боље да
уопште није отишао.

НЕЗАБОРАВНА ПЉАЧКА СА БРАЋОМ БЛИЗАНЦИМА АРДЕЛЕАН

Упознао сам трансилванску браћу-близанце презимена Арделеан пос-
редством неких Срба који су у Готској четврти живели у истој згради са
њима. Кад ми није остало ни пребијене банке, прихватио сам њихову
давнашњу понуду да се преселим у њихов стан не плаћајући трошкове
за воду и струју, као ни кирију. Међутим, на време су ме упозорили да
би готово бесплатан боравак у њиховом обитавалишту (скученом и
поцрнелом од влаге и протока времена) носио друге последице: било би
ми обавезно да с њима двојицом учествујем само у неколико пљачки,
како су ми обећали. Нисам имао ништа па тако нисам могао имати
ништа против нити услова које су ми Арделеанови поставили. Нити
сам се бунио што су браћа која су делила средњу висину, блед тен, смеђу
косу и мрке обрве и све остале црте лица и тела – и чија слична имена
нисам могао да упамтим – непрестано тврдила да пореклом не припа-
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дају румунској него трансилванској нацији: понављали су како је њихов
народ много богатији и цивилизованији од Румуна. Пљачке, девојке и
политичка и свакодневичка питања у Трансилванији и Каталонији –
где су такође били против државне већине, у овом случају Шпанаца –
биле су готово једино о чему су њих двојица говорили. 

Прва пљачка била је незаборавна. И то не само због пуке чињенице
да је за мене била прва у животу (и, осим тога, изведена у друштву
трансилванских близанаца). Упркос мом недостатку искуства, опера-
ција ми се није показала сложеном колико сам страховао. Пре него
што сам ушао у акцију, Арделеанови су ми показали технику. Из трију
пљачки које су, на моје очи, привредили тог дана могао сам да разумем
како се муштерије на Бокерији – као и, ваљда, на свим другим пијацама
– заблесаве пред појединим артиклима прождирући их погледом. Све
што је требало учинити било је – искористити неколико момената по-
себног стања неког ко се припремао да уђе у процес куповине жељене
хране или ју је бар толико озбиљно похранио у своје предстојеће пла-
нове да би бар тренутно заборављао на све остало. Пре одласка на
пијацу, Арделеанови су ме упозорили да Каталонци и Шпанци спадају
у народе који се највише радују храни на целоме свету.

Изгледа да је било баш тако. И када су, захваљујући локалној про-
ждрљивости, браћа близанци испунили заједничку квоту за тај дан,
показали су ми непознату девојку, онижу, црномањасту и пуначку,
како мотри, окачене о врх бљештавог штанда, испод ниске и укусно
осликане шарене таванице тог дела пијаце, шпанске пршуте које су,
онако масивне а немоћне, наслагане једна до друге, изазивале глад и са-
жаљење. Та их је, како се испоставило, Шпанкиња са Равала, гледала
пак сасвим заљубљено. Приближио сам јој се, отворио њену ташну и
хитро извукао њен новчаник. Затим сам се удаљио и пружио буђелар
Арделеановима који су знали шта да чине са њим после крађе.   

Судећи по оном што су нам рекли српски суседи трансилванских
близанаца, иако је тог дана Шпанкиња била последња особа која је ос-
тала без новчаника на Бокерији, била је, за промену, прва која је уста-
новила да јој га је неко украо. Обавестила је извесне продавачице о
оном што јој се десило. Једна од њих је, као да је лично познавала Ар-
делеанове и њихове навике, повела Шпанкињу за руку до најближег
дела ограде пијаце, недалеко од свог штанда. Гомилицу иза фонтане
чинило је четири новчаника које смо Трансилванци и ја украли а њих
двојица их тамо оставили. 

– Пијаца је препуна лопова! – бучно је закључила Шпанкиња. – Про-
верите своје новчанике! 

Три особе којима су Арделеанови украли новчанике биле су задо-
вољне што су у њима нашле сву личну документацију; све осим гото-
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вине. Али не и Шпанкиња. Наводно је сутрадан дошла на Бокерију да
нас тражи са ножем скривеним испод јакне. Није веровала полицији.
На крају крајева, желела је да убије или макар да рани неког ко јој је
украо нешто што је било њено. Међутим, Арделеанови и ја смо се већ
били договорили да више никада не идемо на Бокерију. 
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