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ПЛАТНЕНА БЕЖ ТОРБА ЗА ПЛАЖУ 
КАО СВЕТ ИЗВАН

Вратила се велика платнена торба за плажу, одавно заборављена међу
сличним стварима којe, иако истрошенe, могу да послуже. Торба је ових
година била резервно место за црни и бели лук, пасуљ, кромпир и остало
са пијаце... Практична у својој првобитној намени за потрепштине на
мору, од пешкира, амбалаже за креме и ужину, до играчки за дете, те оног
душека који се испумпава после дневне употребе. Стала би ту гомила
ствари за цео дан, за одлазак на удаљено острво без хране и воде за пиће,
за камповање у шумици или одлазак чамцем на пучину.

Платнена беж морска торба за нас је, нарочито за мене, завршила
одавно своју намену и мисију. Купљена је оних година када смо се ку-
ћили, ишли на море у Јерисос, верујући да се тамо приближавамо цен-
тру, пловећи око светог места туристичким чамцем, те бивајући на
празничним литургијама у Какову, месту које нас утврђује као део
заједнице, иако удаљене од домова. Тамо смо се осећали као да смо у
предграђу раја, окупани заједништвом, украшени љубављу по којој се
и иначе препознајемо кадa смо ван земље.

Такву сам је, несвакидашњу, са орнаментима антике, а као за пастира
да је, код дремљиве старице купила једне године у дућану на крају овог
старог места, са полуотвореним вратима и пригушеним светлом због
натрпаних кућевних ствари. Видевши ме како је осматрам са свих
страна, како преврћем и тумачим цртеже на њој, старица је подигла
каишеве на моје раме и испружила руку да платим, сигурна да ме је овај
заборављени предмет задивио. Испружила је руку, као у полусну, не
гледајући колико сам новчића спустила у њу. Чинило се да увек дрема
и сања, не померајући руку са наслона старе столице од прућа. Нисам
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могла тек тако да напустим радњу. Мучила ме је неизвесност пред уко-
ченом старицом и миром који као да је покривао њену давнашњу смрт,
те јој скупих шаку да не испадне новац, пољубивши јој благо руку. Напус-
тили смо изборану старицу на којој је могла да се ишчита мапа прастарог
и заборављеног света, гурнутог у воде моћног Посејдона.

Већ увелико на крају летње сезоне, уморна од белосветске голотиње,
разних мириса и боја, чинило се да ова грчка старица личи на вођу ин-
дијанског племена из 18. века, а да је својим миром и опхођењем при
продавању реликвија била ту да препозна моје велико трагање и да
тако, незаинтересована, потврди да је видела такве немире много пута
до сада, и помирила се са свакаквим новинама, као што се помирила
са сопственом илузијом.

О тим октобарским данима на обали причају целе зиме, свесни да се
међу онима који су део летњег „остатка” налазе необични људи. Они
који нису ту само због воде и купања. На бесконачној плажи Јерисоса,
данима сами, осим појединих мештана који нису од туриста стигли да
додирну воду ни у плићаку и њихових паса и мачака, преживелих од
летње навалице туриста и вишка хране, ослушкивали смо одјеке онога
што је песак упио у току дугог лета, са великом сушом, пожарима, негде
поплавама, као пред апокалипсом. Као да се од десетодневног летњег
морског сна могу испунити сва наша очекивања, излечити све наше ране
и немоћи, у нади да се освежи снага, обнове године, украси лепота...

Тишина и тежина тог подрумског дућана више је мирисала на
ужегло маслиново уље, оно у којем су небројено пута пржили залутала
морска ситна бића које на обалу избаци вечерња плима. Та је торба и
тада више подсећала на старицу, отргнуту из виртуелног света Марке-
сових прича у којем се све врти око устајалог и бајатог, око зазиданог
живог човека и свега около. Она је постала печат и мога трагања, јер
сам од тренутка од када је служила као складиште за кромпир и лук
оставила идеју о летовањима и путовањима, о морима, плажама, мири-
сима, кремама са јаким заштитним фактором, о разноврсним провид-
ним огртачима. То ме ни пре није много занимало. Напротив! За такву
морску опрему и флуоресцентне тачкице где се год окренеш, са жамо-
ром разних старих и нових језика и музике, вике и пискавих гласова
деце и њихових мајки, везивала сам представе кича високог ранга.

Од када сам одлучила да се не успављујем поред плажа и да ту не не-
гујем снове, неостварене у највећој мери, мисао на море прерасла је у се-
ћање на старицу која је, сместивши платнену торбу на моје раме у
замену за ситниш који није ни погледала, дакле, та мисао постала је
више слика њеног опроштаја од тог летњег хаоса који је протутњао кроз
старинско место, вековима шибано таласима и растресено земљотре-
сима. А они (таласи и земљотреси) били су једине стварне промене,
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једино занимљиво кретање за овдашње староседеоце, старије од својих
живота. Та је слика више био сусрет старице са напуштањем овог света,
но трговински гест, но егзистенцијална мера неког ко је покушао да
каже колико је другачији онај ко купује торбу за плажу на крају лета, не-
потребну посве; да каже како је грешком овде, уместо да је, на пример,
на мученичком Косову. Тако је ово време пред споменутом старицом,
као пред храмом, постало моје искупљење. Пољубивши јој руку у коју
сам спустила оно што њој очигледно није било битно, тргла се дели-
мично, као пред малим чудом, слично оној реакцији стогодишњег мо-
наха Јована у Какову, наглувог, који се тргне, у неверици, када му се
поједина реч јако огласи, те би се окретао да види реакцију оних покрај
њега, и не сумњајући да су ти гласови били само њему упућени. Осмехи-
вао би се ведро, као дечак, говорећи да је то била веза са матицом.

Торба је неколико година пратила наше посвећење ономе што је за
јужњаке једна од вредности, исто идентификована старином, попут,
на пример, спремања хране за децу коју пошаљемо у свет, у престоне
наше градове најпре, како би завршавали школе и одлазили далеко од
депресивног пограничног југа, оптерећеног вечитим непријатељством
двају и више народа.

Историја нам ништа није значила, ништа економија, ништа право,
већ политика, подржавана од великих сила; све више тргујући са оним
што смо, налик на егејска затрпана обалска села, чекали као обнову од
своје државе, од света. Aвај! Нисмо умели много и дуго да чекамо. За не-
колико деценија, не за неколико векова као ови, ми смо продавали, про-
давали, продавали... А ови после кажу: „Ми када купимо њихове куће,
копамо осам до десет метара како не би остао каменчић који би био
нека веза са темељом, са власником куће, са љутим непријатељским зда-
њима знаних комшија”, са којима, узгред, нису имали никада и никакву
ружну реч. Када земљу купују, мање је прекопавају, иако горње слојеве
прекривају руговским пешчаним прахом или новобрдским остацима
старог српског златног града, не би ли ту сакралност пренели на потомке,
на неку нову националну референтност и значај, као што прах са униш-
тених цркава и манастира сеју по васколиком новом својом земљом. То
чине и са травом, увелико већ негованом тужним водама Ситнице,
Дрима и Лаба. Бистрицу остављају за флаше и осталу амбалажу коју
сликовно и маркетиншки шире мање или веће невладине групе, окуп-
љене око разних фестивала толеранције. Међу њима, иако се то није
тако брзо очекивало, најбучнији су управо потомци оних који су де-
бело уновчили Призрен и Приштину, своја прадедовска огњишта, то-
боже обнављајући сећање на изгубљено, спремни већ да осуђују све што
га нису достојанствено сачували. Често је  то упаковано јако добро, да
је степен отимања оправданији од било какве одбране, било какве не-
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моћи. Неретко су промотери управо они чије су породице деценијама
у црном, изгубивши младе наследнике. Често баш једино дете.

Ето, тако се мења географија, тако историја... Тако се мења све. Тако
се мења, тј. нестаје памћење. И то без надметања, без могућности на
успомене, на емоције.

– Како су дивни, човече! Читаво насеље у Поткаљаји, најстаријем
делу Призрена, обновљено је, тј. направљено по моделу оних кућа ста-
рих Призренаца које су најпре палили и купили за бесцење. Више као
битан поклон, јер су комшије. Знају да је све рађено мајсторском руком
старих филиграна. Неумесно је сећање на жртве и на тугу када већ чо-
веку уђеш у кућу – нови хотел (на пример, Antika–Ahmeti, или слично),
са чијих се тераса добро види Богословија, мост на Бистрици, црква
Богородица Љевишка и остале цркве. Чак се и баба Јуфкина кућа види...
Види се поглед на своје детињство. На младост. На тиху старост ха-
џијских породица и рођака, као што је то био случај са мојима, наро-
чито са мајчине стране. Говорили су да је породица старија од града. Не
могу да натерам родитеље да крену са мном. Ево, трећа је година како
идем у Призрен. Готово да сам се спријатељила са газдом хотела који је
нови власник скоро половине старог града, спаљеног пре других делова у
њему, иако су сви споменици културе. Мимо фестивала и великих
гужви, нарочито мимо времена када су екскурзије младих Албанаца са
Косова који у Призрен иду као на Mеку. Мимо, дакле, тих организова-
них едукација и забаве даје ми 20 посто мање, сачува ми тражену те-
расу, идентично обновљену, малу и тајновиту. Место мојих снова. Мог
идентитета, изгубљеног у неповрат. Знам то добро, порасли смо у де-
диној кући чији нам је доксат давао смернице које, све се то више пре-
познаје, воде на све четири стране света. Захвалнa сам и због тога
новим кућевласницима који су ми дали баш тај поглед, наплативши ми
тих 20 посто мање за смештај баш због те терасе „два са два”, на којој
се црвене мушкатле, претварајући сав тај простор у магију. Увек ми је
на памети како се Бориној Софки чинило да је кров од нових ћерамида,
купљених од новца газда Марка, направљен од њеног меса и крви. 

Ах, тај мрачни Бора! 
Ах, црвене мушкатле као крв! 
Ах, тај Призрен од чипке!
Шта још значе импресије и поређења са њим, нарочито усред лета

када се народи измештају ка обалама егзотике, усред оних торби које
од председника великих сила до свештенослужитеља носи неко од са-
радника на путовањима у којима је инсталирано дугме да би свет раз-
нело за трен. Једним кликом само. И џаба ти после границе, богатства,
слане и слатке воде, злата и сребра, ископине драгог камења. Џаба.
Дакле, где год да крену, носе ту фамозну црну торбу, ташну. Знамо већ
шта је у њој када је у питању велика светска сила. 
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Баш ме занима шта је у оној торби млађих игуманија, попут актовке,
које искушенице, смерне вазда, носе као да је у њима ваздух, не од-
вајајући поглед од земље, од њеног крајњег дна. 

– Да Вам придржим торбу – кажем једном на нашој слави, како би
сестра Ц. обукла свој вунени џемпер, када је она муњевито пригрли,
онако млада и бледа, беља од снега, а уплашена као срна.

–  Нека, нека, тешко је то за Вас!
Шта ли је то унутра толико тешко да не могу да придржим а, рекох

већ, она носи лагано као ваздух да носи? Можда су кључеви од келија
и соба манастирских који су са спољње стране замандалили сва чувства
овог света? А можда је унутра управо оно, вредније и моћније од било
каквог дугмета светских сила? Можда је баш ту честица светитеља или
кап чудноватог светог мира? Као да је сам Господ Бог био упакован у
ту ташну од које се искривило лево раме сестре-носача, чувајући десну
руку за често прављење крста на своме лицу и телу.

А торба? Ова платнена моја беж торба са орнаментима весталки, оте-
жала од прича и јада од јутра до вечери, осведочила би многе збрке и не-
миновности, баш као она њива у околини Врања која, по предањима,
памти 77 власника. Сећа се и када је свет био другачије уређен, не овако
дрчан. Када су људи били велики, велики, „како тополе”, и мали, мали,
„како грнци”... Да не набрајамо све које је сама њива носила и гледала,
од паша и царева, до свирача, овчара и удовица. 

Беж платнена торба ових дана као да је извучена из подземног и,
чини се, безвредног света, у којем су рушевине негдашњег града, можда
и континента, сматране више сметњом но некаквом вредношћу, за ким
би се давао новац и време на научне експедиције за извајано камење,
продавано као Зевсови делови стубова палата које је једним потезом он
зидао и рушио.

Извучена са дна вишегодишњег истрошеног и нераспакованог скла-
дишта које гордо заузима добар део терасе где смо сместили оно што је
за оставу или подрум, а подрум затрпали оним што је одавно за градску
депонију, под изговором који је више емотивни став према својој мла-
дости и младости својих предака, богтепита пре колико генерација. За-
рђало, поломљено, покварено, као да пуни наше џепове драгоценостима,
не видевши колико нас вуче и задржава, да не кажем, спутава, као мор-
ско тешко сидро или многе потопљене грдосије на дну мора.

Сјај грчког Олимпа и близина Атоса чине да на плажи тако стара
платнена торба, заједно са нашом тромошћу, дугом белом брадом и
белом косом постане неприметна. Заправо, тамо више нико никога
није ни гледао од опседнутости собом, својим изгледом. Овако голи и
усахли у снази, са борама и стријама, са салом и трбусима, са распуца-
ном кожом и изрезбареним телом, са венама као мрежом које на небу
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праве трагови од авиона у близини великих коридора и аеродрома,
као што је овај испод којег се одмарамо, са свим и свачим што смо по-
нели. Чак је и залеђена храна више подсећала на немар и сиротињу, но
на потребу да се уштеди време због одмарања на плажи и сунцу, пок-
рај великих палми и вишевековних маслињака. Чак ни тај амбијент не
би био разлог за моју тиху узнемиреност, боље рећи, збуњеност, да
потом од оних флека које су оставиле труле намирнице нису почела
да се причињавају људска лица у различитим облицима, са различитим
изгледом, иза којег се тачно могао да назре карактер човека. Није ретко
да нам се човечји и неки други облици указују када посматрамо неод-
ређености: од облака на небу до фигура у песку, у осушеној трави, та-
ласању воде, на камену, дрвећу. Понекад се створи реална слика пред
којом се сакријемо као пред зликовцем или се обрадујемо као пред
живим родитељем који нас је напустио у младости.

Као деца смо, изван села, са Ветерника, одакле се Приштина види
као на длану, посматрали облаке, дајући им, због њиховог распореда,
облика и фигура значење вишега реда. Баш ту, где је сада насеље оних
Старокосоваца за које и данас мислим да се не померају, да нису ту, већ
да лебде над неким од оних облака изнад својих напуштених домова у
околини Урошевца и Ђаковице, чак до Клине, Пећи и Призрена. Млади
и стари Угљарчани који су имали довољно снаге да се поиграју са
децом, гледали би у небо, причајући своју причу-импресију, своја нага-
ђања и своје снове. Биле су то својеврсне представе далеког света, са
свим што смо веровали да он има. Радовала сам се тада, као идејни тво-
рац тих представа са облака, што и из Угљара чак и старији носе идеју
о игри као могућој стварности, оснажена имагинацијом и ведрином
коју понесемо са Ветерника у своје домове, враћајући нахрањену стоку.
Све мислим да нас је сама стока пажљиво гледала како стварамо места
среће у којима би и њој било боље. Осликавање наших прича са неба и
осмишљавање те виртуелне комуникације често је бивало тако
уверљиво и реално, као да се сâмо небо спустило одозго и миловало нас
благим облацима као свилом и добром мелодијом поветарца.

Наше су приче из дана у дан освајали екрани, најпре телевизијски,
потом са мобилних телефона, мењајући нам судбине свакога трена. Да
није тако, можда би неко чељаде још слободно истерало своје краве на
пашу близу Ветерника, не видевши сурову реалност Бергена и оног
вијадукта који је створио крст, правећи моћне аутостраде за све четири
стране света, а као жиг над нашим челом, обележивши нас као бивше. 

И ово су, такође, неки фантастични простори које ни највећи тво-
рац имагинације није могао да измисли и комбинује до пре само десе-
так година, правећи за некога небеске, а за некога подземна подручја.
То мењање облика и слика највећи је успех савременог света, савре-
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мене цивилизације, где је амбалажа јача и моћнија од реалности, моћ-
нија чак и од саме фикције.

Једно је ипак јасно: платнена беж торба, налик двема поменутим
које могу за трен да промене свет, појављује се као свет изван.
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