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„О. К... This is your world! I'm just passing by.”

Из филма Jesus from Bronx



сигнатур* 163734

ЗВОНА СА ЦРКВЕ 
САБОР СВЕТОГ 

АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Ово није прича о мом мужу, пошто он ништа не 
сања, а нема ни жену. Ово je прича о једном човеку 
који je спавао на кревету углављеном између два деч- 
ја креветиба. Изнад главе му je зазвонио телефон и чо- 
век je пружио руку да подигне слушалицу како звогва- 
ва не би пробудила децу. Али руку од олова, није мо- 
гао никуд. Није могао ни да утврди из ког правда до- 
пире звук ни где je нестала његова жена која се увек 
буди пре њега? Зашто већ једном не подигне ту слу
шалицу? Деца су почела да се врпоље, онда су мало 
кењкала док се нису сасвим расплакала. Човек je на- 
покон скочио, сав бесан, деца су веб била црвена и 
мусава, ко зна откад се деру, помислио je, она зна ка
ко се тешко будим а још се не јавља на тај проклети 
телефон.

— Сад бе мама, сад бе да дође мама — обратно се 
деци смирујубим тоном а онда je, не знајући које дете 
пре да узме и шта би с њима онако мокрим, кренуо 
према вратима запевши о неке играчке које су ту, на 
прагу пренобиле — ни ово није могла да склони — 
прогунђао je.

— Жено, плачу ти деца! — викнуо je с врата. Није 
било никаквог одговора из суседне собе. Сачекао je
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тренутак, онда je лупио песницом у дирек, подбочио 
се и погледао децу која нису престајала да плачу.

— Сад ће да дође мама, сад ће мама — викнуо je 
join једном, ругајући се својим речима, и изашао. Деч- 
ји плач се појачао. Отворио je врата на кухињи, тра- 
жећи je погледом, похитао у дневну собу, онда у собу 
до ње — нигде je није било. Мора да je у купатилу, ка- 
ко се нисам одмах сетио, прекорио je себе. Отуд je 
сукнула хладноћа, прозор je опет остао отворен.

— Je л ти хоћеш да цеви попуцају — викнуо je жур- 
но затварајући све са собом. Пригрнуо je ревер на пи- 
жами, добићу упалу плућа овако го, а ње ~ нигде! 
Окренуо се j одном око себе насред предсобља, зави- 
рио у шпајз, отворио врата на гостинској соби, join 
једној соби којој није знао намену као ни onoj до ње, 
провирио je на терасу, руке су се лепиле за метал, ви- 
ше није било врата. Где je могла да се изгуби та же
на. .. Једном ћеш ме само наћи како се клатим у пот- 
кровљу... чуо je у уху шапат и полетео уз степенице. 
Птице су прхнуле пред његовим корацима, прашина 
се подигла а магла je надирала кроз незастакљене про
зоре. Па да... пре ће се сав свет обесити о једно дрво 
него што ће њој нешто да буде, рекао je човек спушта- 
јући се низ степенице. Изашао je у задње двориште, 
обишао око куће и вратио се на предњи улаз. Опет ма
гла. Мораће да вози педесет на сат до посла, а іье не
ма, гунђао je подижући оковратник.

Претпостављам да су горе деца join увек плакала, 
он je смишљао куд би с њима. Сат je у међувремену 
престао да звони. Човек Ге тек касније, много касни- 
је, схватити да се радило о сату, сада je помињао го- 
спођу ташту, нервозно подизао слушалицу — тај теле
фон ни дан-данас није прикључен — псовао je и пре- 
тио док деца нису, изморена плачем, једноставно за
спала. Придружио им се. Спавао je тако, дуто, дуго, 
некаквим болесним сном из ког и сад има проблема 
да се пробуди, каже доктору, зато му се обраћа. Касни 
на посао. Због деце. Не може да се пробуди, не сме да
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се пробуди, нема их где, не зна куд би с њима... а он 
je озбиљан човек и не воли да касни.

Ко jош у овој земљи има озбиљан посао, гунђа 
доктор док му показује лежа] на који треба да се сме
сти.

Ja имам озбиљан посао, каже човек и одбија да 
летне. Доктор се на то не осврће, спушта се уморно у 
фотељу, ово му je додатни рад, већ je једну смену 
окончао и скршта руке на стомаку мало нараслом од 
теста које жена учестало спрема последњих месеци. 
Сви бисте ви часком да решите проблем, неком пилу- 
лом, по могућству. Вама треба нешто друго, ви добро 
спавате, вама треба нешто за буђење. Нешто против 
снова.

— Колико често то сањате — пита лекар прилазе- 
ћи свом столу, у међувремену je мало прошетао по ор- 
динацији протежући се, погледао je два-три нута кроз 
прозор, такво грозно мртвило одавно није видео, све 
ово доктор никад није видео, а питају га за савет, тра- 
же прогнозу од њега, па сви их дају, зашто се ви уздр- 
жавате, тако сте отужно озбиљни — лекар je пружио 
руку према рецептима, гледајући човека преко наоча- 
ра које je ставио.

Само ујутру, каже човек и устаје. Онда ставља ру
ку на чело и покушава да се досети. Ево приче, каже 
лекар себи и узима оловку. Човек га прикива за зид 
погледом, усправља се и одлази. Значи, ништа у пр- 
вом покушају, пише лекар и скупља своје ствари. Бе- 
лежи питања за следећу сеансу. Он зна да ће човек 
опет доћи. Ja не б их била тако сигурна. Али ja ту и ни- 
сам много важна. Ja сам ту само приповедач. Жена 
писац. Немам никакву исцелитељску моћ. Тек пратим 
причу.

Видим човека како лагано пролази градом. Његов 
мантил се провлачи кроз вечерњу светлост. Хитам за 
њим не бих ли га претекла и ухватила му поглед. При- 
знајем да сам одувек за тим чезнула. Али шегов но- 
глед скакуће преко ствари као поток, ни ноге да оква-
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сиш и кад га стигнеш, ухватиш за рукав и погледаш у 
очи — не види се ништа. По ко зна који пут поражена, 
склоним се у страну и наставим за н>им погнуте главе. 
Људи шапућу. Он се не осврће а прича га прати као 
сенка. Слежем раменима. Понекад ни мени није до 
приче.

Помислим, каолико сам живота провела са іьим 
овако ћутке, да ни не зна за мене, да и ja на њега го
тово заборавим. Препустим се гледању. Учини ми се 
да и он то прати — светла на другој обали, удаљена и 
ситна, варљива. Ништа се не догађа, закључим после 
неког времена. Ништа и не очекујем. Свежина реке je 
здрава и хранљива, ноћ, већ не знам колико дубока, 
сутра je радии дан, и чамац привезан за обалу, коме 
човек прилази, дуго га гледа, опипава свим чулима, 
остаје ту. Помислим како ће се једном, кад буде леп 
дан, спустити до реке, сести у њега и одвеслати. Већ 
се спремам да заузмем своје место и пођем са њим 
преко, па се тек сетим како сам ту сувише места при- 
грабила себи. Одмахнем руком, зевнем једном, про- 
тегнем се, и нестанем. Из приче.

*

— Само колена — каже човек укочено.
— Ништа више? Неки детаљ, било шта? К аква ко

лена?
— Обична женска колена.
— Гола?
— Не, у чарапама — презриво одговара човек на 

лекарски покушај еротизовања приче. — Обична жен
ска колена у оним јевтиним, најјевтинијим чарапама 
— из четвртастих кутија. Онда упућује поглед према 
доктору: Да ли су вам познате такве чарапе?

— Није сад мала ствар имати и то — каже лекар 
мало пркосно мислећи на своју жену. Човек се поди- 
же из лежећег положаја, хвата за главу и гледа у под. 
Наставља са започетом сликом. Он и без лекара зна 
шта треба да уради. Он све зна.
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— На бетону. Не, није плочник у питању, није ули
ца, то je онај финн углачани бетон импрегниран шаре- 
ним каменчићима...

— Терацо? — каже лекар.
— Као на степеницама у мојој кући — каже човек, 

подиже главу и са нешто промењеним изразом на ли
цу — да ли je то спознаја, пита се лекар — додаје: Ис- 
пред врата на ходнику. У то сам сигуран. Иако се са
мих врата уопште не сећам. Знам само да су била по
луотворена, кроз њих je продирала светлост и спушта- 
ла се на женину косу као слап.

Човек устаје и почиње да шета по соби. Прилази 
прозору, помиче завесу и види зид. Враћа се на кревет 
и пали цигару.

— То je само један тренутак, то што видим. Само 
слика. Onaj час кад се жена савија, спушта у чучећи 
положај, хвата за колена па потом за ограду поред се
бе да сачува равнотежу, хаљина од плавог платна се 
мало затеже према бутинама, жена нагло окреће гла
ву и њена коса се расипа на све стране златна од све
тлости која пада по њој тако да ме заслепљује и више 
ништа не видим.

— Ко je отворио врата? — пита доктор.
Човек устаје, узима мантил, прилази столу, гаси 

цигару и ставља новац на сто. — Врата су била отво
рена — каже и одлази.

— Je л бисте то могли да нацртате? — виче за њим 
доктор. Човек се спушта низ степенице и одлази.

Неће се нипошто окренути. То je већ таква глу
пост да уопште не коментарише лекареве речи. Док
тору je већ свеједно. Пун je сопствепих мука. Уз то, 
нервирају га ови с парама, мисле, све им се може.

— То je чисто фетишизирање новца. Пацијент мо
ра сам да покаже мало инициативе. Помози ми да ти 
помогаем, тако се то у народу зове — каже ми. — Ни
шта без тога.

Ja ћутим. Ширим руке. Па ja од њега ништа не 
очекујем, понајмање причу. Причу?
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Лекар одмахује руком. Другом се ухватио за главу 
и ослонио о радни сто. Коме je још до приче, зна он 
то и те како добро. Па ни он сам више нема с ким да 
поразговара, а то би му, бога ми, у овом часу, и те ка
ко значило.

Застајем на вратима ординације, за тренутак у не- 
доумици: Чекајте, о коме je овде реч? Он клима гла- 
вом, потврђује, разумемо се ми, али... Зла су времена 
напољу, и све злија, није лако бити паметан...

Још једном, премишљајући се да ли да ишта ка
жем, погледам у лекара: ако ћемо право, и он je j ед ан 
од оних с парама...

Понекад ми се од све приче отме само уздах. И но
си ме тако уз улицу и низ улицу, нити шта видим ни
ти знам, а свега сам свесна. Kao овај човек.

Док седим на камену извађеном из неке напуште- 
не грађевине и гледам у њега заборављајући шта ми je 
на уму, мислим да сам му у таквим тренуцима најбли- 
скија што се може бити. И то je то. Ћутљива, мрка, 
као он, претворена у поглед што прожима сиви град, 
ову оловну реку, беличасти мост преко кота се не мо
же — знамо то и човек, и ja — па ипак, шта се то дого- 
дило са нама? — Не зна нико! И онај тупи лекар заба- 
вљен више својом муком, не може му помоћи. Уместо 
одговора који ни сам не зна, за кору хлеба, претвори- 
ће отворено питање у слабост које се, може бити, ни- 
кад неће наситити. Није да му повлађујем, просто, не- 
мам на то шта да кажем и пратим свог човека ћутке, с 
одобравањем, могло би се рећи. Коме je још до при
че. .. да. Само да напоменем: женско сам и не хвалим 
се својом објективношћу. Тек толико.

*

Лекар je добро потегао и поглед му je водњикав, 
он ове ствари просто не може да поднесе трезан и ње- 
гова жена се понекад пита, на шта ће ово изаћи? Чо
век о коме je реч, као и увек, непрозиран, блед, стр-
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пљив, самоуверен, своју чашу носи са собом реда ра
ди, иако je коктел већ далеко одмакао и сви су озбиљ- 
ни разговори већ обављени.

— Како ваши снови? — када га упита лекар, он 
спремно одговара тако да слутим како je питанье иш- 
чекивано и одговор тријумфалан.

— Не сањам више — каже човек и гледа доктора 
задовољно. — Променио сам собу. Сад ме буди сунце, 
сат више не навијам. Заувек сам се решио снова.

Лекар шири руке показујући помирљивост неког 
ко уме да поднесе пораз. — Бога му, а ja сам мислио 
да je то код вас много компликованије.

— Штета! — рекао je човек са осмехом. Удаљили 
су се j сдан од другог спонтано, мотрећи се join неко 
време.

— Знам шта те занима — каже лекар вижљастој 
жени са чашом у руци. — Исто што и мене: његови 
снови. Али ти их не препоручаем.

— Зар су тако страшни? — упитала je жена без на- 
мере да обуздава своју радозналост.

— Не знам какви су али не изговарај их гласно, ако 
их сазнаш.

— Могу да буду опасни? — рекла je кокетно жена 
увијајући се око своје осе. — Или да их испричам те- 
би кад их сазнам? Да ниси љубоморан?

Лекар je уздахнуо. Овај рад у две смене исцрпљу- 
је. — Како хоћеш. Само буди опрезна. Уосталом, 
ионако се узалуд трудиш. Он je све своје снове ставио 
под кључ.

Жена je завртела главом и погледала у чашу. Да jy 
je убеђивао у супротно, не би нашао бољих речи.

*

Спремала се врло пажљиво. Дотеривање тела би
ло je тако темељно да сам у једном тренутку осетила 
саосеђање са тим херметичким затварањем и дубоким 
скривањем оно мало душе што ће од силног чуваша 
ишчилети и начисто се изгубити. Зауставила се за
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тренутак пред огледалом, усред тог силног мазаша, 
тапкања и трљања питајући се, да ли се и он припре- 
ма, и како? Начин на који се скрива и облик у коме ће 
се појавити, он који je жив зазидан у себе и коме не
ма изласка? То joj je звучало тако примамљиво.

Он пак, није лично на неког ко чека песету. Био je 
у дворишту до самог мрака. Сасвим задовољан ути- 
ском који оно оставља ипак je из више углова посма- 
трао свој учинак. При том му жена нити било ко дру
ги не пада на памет. Она ионако неће излазити у дво- 
риште. Ништа није намеравао да joj показује. Радио je 
то као и све друго, само због себе. Вратио се до огра
де и откинуо руком неколико травки које су остајале 
ван домашаја машине. Обавио je влати око шаке, он- 
да нагло цибнуо, можда прејако, ишчупао je читав бу- 
сен. Заједно с кореном траве у који je човек био загле- 
дан излетео je из земље мал и аутомобил. Гледали су 
се непомично, човек и време, живот, прошлост, оно 
све што се не може обухватити речју, а може, на при
лику, стати у једну омалену ствар. Узео je играчку у 
руке, обрисао je о панталоне, добро je погледао а он- 
да вратио у земљу. Израз на іьеговом лицу који je ме- 
ни одавде остао недоступан, нешто je за чим трага же
на која му долази у песету. Ни ja га нисам никад ви
дела, али знам да постоји негде у њему, изгубљен са
свим и давно заборављен, raj ће поглед с њега пасти у 
земљу и дубоко потонути тако да неће, када се окре- 
не, усправи, погледа око себе, на њему остати ни сен- 
ка овог поподнева. Као да ме чује, човек je поравнао 
земљу, траву, стресао са себе прашину и погледајући 
ка огради ушао у кућу.

Жена je имала утисак да га je затекла неспремног. 
Жене се увек преваре кад престану да верују својим 
чулима како би се што боље носиле са мушкарцима. 
Зато се окретала око себе гледајући љубопитљиво 
ствари како би поглед што маше задржавала на њему 
све док он није рекао: Кажи шта те то занима, да ти 
покажем.
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— Ти! — рекла je она кокетно, и до краја ноћи je 
гледала само у њега. Већ тад je почела да губи, осећа- 
јући се као уљез у сопственој кожи, надала се и даље 
неочекиваном, сасвим непредвидивом решењу приче 
у које свака жена верује не сумњајући у своју срећу.

Кад се пробудила, он je већ био доле, на лежаљци, 
у свом осунчаном дворишту. Опружен, с књигом у 
руци, тела пуног јутарње поспаности, само je позвао 
руком да му се придружи кад се појавила на балкону. 
Жена je на то испрсила облине, са околних тераса сев- 
нуле су унакрсно очи, женин смех се просуо преко су- 
седних травњака — Имаш мој мантил у купатилу — 
рекао je човек равнодушно и вратио се својој књизи.

Жена се туширала с грижом савести. Чинило joj се 
да све ове године није била жена. Упитала се, како je 
то себи јутрос тако напрасно признала? Изашла je ис
под туша, пружила руку још жмурећи и перед шего- 
вог плавог фротирског мантила налипала један сви- 
ленкаст, заводљив, нешто маши, пун смеха, страшно 
ружичаст, за којим je рука сама отишла и онда се на- 
гонски скупила променивши женин израз на лицу. 
Вратила je своју руку под туш гледајући je с гађењем 
и неверицом, а онда je поново поглед вратила манти- 
лу чији je оковратник био жућкаст од прашине која се 
накупила током дугог стајања. — Ова се више неће 
враћати — помислила je жена и решила да потражи 
пешкир. Ипак, окренула се још једном мислећи како 
би и она, сама одабрала такав мантил. Изашла je у 
предсобље тражећи пешкир. Није могла да отвори ни- 
један од ормара у купатилу.

— В иди у спаваћој соби — показао je човек преко 
главе не гледајуђи je. Жена je прелетела очима преко 
кревета и ствари, отворила ормар и у огледалу угледа- 
ла врата на соби преко пута. Знајући већ, са тим осме- 
хом на лицу, упутила се према тим вратима иза којих 
je све што би се могло отворити, било закључано. 
Имала je утисак да je тако у целој кући. — Kao књиге 
на метар — рекла je жена ухвативши се за уста. Сети- 
ла се докторових речи. Сишлаје доле и упитала га:



— Да ли све жене доводит у дневну собу?
Он се насмејао, скинуо наочаре за сунце и погле- 

дао je у очи. Био je доле, спрат ниже, ван домашаја, 
али je нешто леднуло, тргла се од тог погледа, повукла 
мало назад и ухватила се за ограду.

— Не доводим све жене, j ер бирам; иначе, нерад- 
ним данима спавам у дневној соби јер су на спаваћим 
собама прозори на источној страни и из њих се рано 
устаје и одлази.

— Најлепши положај има кухиња, она je, чини ми 
се, на југу? — упитала je жена.

— Аха — рекао je човек враћајући наочаре на очи.
— На кухињској тераси по цео дан греје сунце — 

додао je нехајно предајући се једном дугом у страну 
окренутом осмеху на који je жена стрчала са спрата и 
покрила му рукама уста:

— Престани! Хоћеш да ми буде тешко да одем?
И престао je.

*

Пушио je своју поподневну цигарету на тераси ко- 
ja гледа на пут. Окренута ка северу била je пријатно 
хладна у вечерњим сатима и на њој се могао најлепше 
опростити од претходног дана. Са сваким се даном 
опраштао заувек. Био je сам са собом, и j едино тако 
сигуран. Гледао je низ пут и помишљао на јесен. И на 
зиму. Долазила je полако и кад се загледаш низ пут, у 
даљину, примећивао се іьен жућкасти сјај. Још je ду- 
го до јесени — рече човек полугласно. Још je све сјај- 
но и зелено и бујно, мислио je загледајући врхове бр- 
да на месечини. Пут je блистао вијугајући између мо- 
дрикастих шљива завршавајући се црним пегама у да- 
љини.

— Ово није кућа, ово je летњиковац — зачу човек 
женски шапат у свом уху, жмирну с неверицом. Још 
се помније загледа у даљину. Поглед му je нервозно 
летео no околним кућама које су спокојно дремале у 
ведрој ноћи а он je непрестаио усредсређивао поглед
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на пут. Осећао je да из дубине овог идиличног пејса- 
жа избија леден мрак који хвата право за срце. Ово 
није j ед ан од оних снова које крије од доктора, осећа 
то по пецкању жара палог са цигарете. Устаје, прила- 
зи огради и гледа преко терасе. У даљини ее назире 
колона камиона, трактора, претоварених приколица, с 
људима у црном на стварима набацаним без реда, ко- 
ja се у тишини сабласно креће друмом. Као судбина. 
Без гласа и без погледа, пролази поред његове куће, 
савија на углу и наставља поред задњег дворишта — 
Чекај, ту никад није био пут — шапуће себи човек. 
Ово мора бити сан — док колона људи у црном око 
њега описује круг. — Сад ће и сат да зазвони — хра
бри себе човек. — Опет ме je преварио сан. Мораћу 
попово да променим собу — каже устајући. Његову 
последњу реченицу заглушује звук који се појачава 
како га човек све пажљивије ослушкујс. Окреће главу, 
гледа низ пут, на његовом крају светли купола цркве 
и звона заглушују сваки други звук.

— Да ли ћу се икада пробудити? — пита се човек 
ал и ову његову последњу реченицу само сам ja кадра 
да чујем.

А ко сам па ja да препричавам ту he снове?
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СТАРА СРПСКА КУЋА

Ево како ствари са мном стоје: сам сам и стар. Све 
око мене настало je за трен ока. У мојој глави. И исто 
тако може нестати. Према томе, не остављам за собом 
ни много, ни мало. Како се узме.

Године које сам зидао у живот на земљи, опредме- 
ћујући свој бол, прошле су за трен. Ускоро ћу већ на 
пут. Можда не тако брзо, као што ми се некад учини, 
можда и нисам тако стар, и можда je ова прича преу- 
рањена, али je час да je испричам, jер je време коме
диант — мота се око ногу као мачка, мази и преде док 
нас саплиће, и наводи на помисао да je и ова прича, ко 
и свака друга, узалудна.

А ja join памтим све, и носим негде ту, на крај ср- 
ца, сасвим невољно, као муку. И на тренутак, кад се 
тај сладуњави бол пропне уз груди, и учини да му се 
пропустим, осетим врелину која се шири телом, рас- 
таче га и испарава. И док тако претворен у прамен па
ре, лебдим над овим светом, видим црвене вијугаве 
линије неубележене на картама, и смешкам се, болно 
се смешкам, видим да сам стар, да превише тога знам, 
а да опет, то, овде много не вреди. Сасвим сам спре- 
ман, често, кад ми се то деси, да одем, заувек, да оста
вим све, да просто нестанем у трену, без одлуке, и без
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намере. Једва се суздржим, и не знам ни сам зашто, 
осетим кривим — од те сам бољке ваздан патио. Брз, 
да одем пре вакта, а спор да се с овим светом сродим, 
живео сам с муком - више гледајући него делајући, од 
мрвица сунца и хлеба, као да се j едино тако може. Же
на je пристала за мном једнога дана, бог сами зна за
што — да je отерам, није ми се дало, нисам умео да бу
дем груб; да joj пружим, нисам имао шта. И сама ће 
отићи када в иди да нема зарад чега да остаје, мислио 
сам. Кад ми се завукла у срце, као трн и постала део 
мене, нисам ни приметно, као да je одувек била ту. 
Слегнуо сам раменима, немоћан, сасвим.

Чинио сам што могу да учиним за овај живот, и он 
je некако текао. Део мене који лута светом и не да се 
привезати, ишао je својим путем. На шта ће ово иза- 
ћи, питао сам се понекад? Борио сам се са собом, 
упорно и дуго, свакодневно, чинило се чак да потпу- 
но припадам стварности, али би само тренутак био 
довољан да откријем како сам далеко и како ни не 
знам откад нисам ту? Уморан од мимоилажења са са
мим собом, све чешђе сам размигшьао о одласку. Ву- 
кло ме преко реке, испочетка тихо, на тренутке, потом 
све јаче, док није постало као мора. Дани су били ду
ги и неизвесни. Ноћи танке и налете. Ваздух врео. Тек 
нешто свежине стизало je пред зору, с ветром који се 
спуштао са Рујна и одлазио низ реку. Будио сам се с 
његовим мирисом у ноздрвама. Пре него што отворим 
очи, пре него што схватим да сам будан, у глави ми je 
био тај ветар, завлачио се у мозак, док сам подизао 
руку и трљао чело, ширио се грудима, и пре него што 
се наножим — стизао je до срца. Отварао сам очи, гу- 
тао прозор као дувански дим, поглед ми je летео пре
ко реке, прескакао границу, цариници су испод мене 
милели као мрави, ja се пео уз брдо стизао до пред са
му кућу.

Док je цигарета догоревала у углу усана, Драгана 
по џеповима скушьала ситнину за хлеб, ja сам сми- 
шљао како да одем горе. Она je ћутала, очи су joj би-
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ле тамне, смркнуте сасвим и тако тешке да сам ми- 
слио како ће испасти напоље од муке.

Да je ведрије, чинило ми се, у даљини бих назрео 
и саму кућу. Смислио бих већ и неке речи, да Hah ем 
разлоге за долазак. Викао бих издалека како нећу ни- 
шта. У ствари, не бих уопште морао да се јављам. Се- 
део бих на неком камену изван села и гледао. Онда 
сам узимао рукавице и кретао на рад. Али то пара што 
сам зарађивао бивало je за хлеб, млеко и понеку цига- 
рету. Враћао сам се увече кући знојав и прашњав, ис- 
тресао на сто надницу и стид. Ништа ми није било те- 
шко да учиним за њих, али ja сам био лош дрвосеча и 
срамно сам обарао главу земљи — чинило ми се да 
крадем Tyh хлеб.

— Овде и ваз дух има другу боју — говорио сам 
стојећи поред прозора. Драгана je гл едала устрану 
прикивајући за земљу сваку ствар на коју би joj пао 
поглед. А мени се тло измицало испод ногу. Гледао 
сам како се моје родно село завлачи у облак и подиже 
увис, а ja остајем доле, у сенци. Будио сам се несигу- 
ран у сан иза себе и дан пред собом. Једном, а не знам 
већ тачно кад, нашавши се поново негде између дана 
и ноћи, уплашен да Гемо остати ту, ни на небу, ни на 
земљи, као да ме носи велика јака вода којој не могу 
да се одупрем, раширио сам руке и помислио како би 
ме трун светлости извео на пут. Као када сам стајао на 
овој обали, у потпуном мраку, и тражио светло на су- 
протној страни. Пут je био кривудав и дуг али у кући 
je постојано горео фењер. Носио сам то светло у гла- 
ви лежећи беживотно потопљен у таму као камен. Та 
млечна светиљка у мојој глави, грејала ми je душу и 
ширила се полако целим телом. Запловио сам, лак и 
бестелесан, и отишао бих свакако да нисам у том тре- 
нутку осетио крст како се одваја од мојих леђа и пада 
на земљу. Пренуо ме je његов тресак, згрчио сам се и 
погледао доле: све четири стране света отвориле су се 
за пут. Ниједна за останак.

Јутро je било необично стварно. Зачудио сам се, 
мало, онда сам пришао Драгани, коса joj je била пуна
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сунца, дан ведар. Рекао сам, вадећи карту света из фи- 
оке, сасвим олако, као да то није ништа:

— Ти бирај! Мени je свеједно.
Љутила се.
— Па ти си ваљда неко мушко!
Ja се нисам љутио. Прелазио сам преко њених ре

чи као преко сенке. Никад je ничим нисам увредио, 
осим тиме што сам био такав какав сам.

— Предалеко je? — говорила je пуна зебње гледа- 
јући у карту па у мене.

— Ваљда и тамо живе људи! — рекао сам слежући 
раменима и то je било довољно.

Тек овде je почела да се разведрава. Све joj било 
ново. Очи пуне. Какво обиље! Мерила нас je погле- 
дом и почињала живот из почетка. Чинило се да смо 
умакли свакој невољи.

Нисмо журили с послом. Дружили смо се с људи- 
ма нама сличним. Овдашњи свет je промицао мимо 
нас. Састајући се увече, испуњени притајеним стра
хом од носталгије, прижељкивали смо да једног дана 
постанемо попут људи који су нас окруживали. Али 
притиснута љутом ракијом, у неко доба ноћи, сами су 
се од себе отварали потеси и испадале искрзане фото- 
графије које смо гл ед ал и стакластих очију. Нико сем 
нас није видео гита je на њима.

— Кућу не ваља делити — рекао сам људима за 
столом. Извадио сам парче папира из цепа и почео да 
цртам. Својом сам кућом сматрао ону у којој су рође- 
ни отац, и деда, и прадеда, иако ми при деоби није 
припао ниједан њен материјални део. — Како бих je 
иначе могао нацртати, баш онакву каква je била, као 
да сам je јуче обухватио погледом. Вратио сам папир 
у цеп после дужег загледања и он je ујутру био једи- 
но што сам памтио из претходне вечери. Извадио сам 
га, исправно руком и почео да га дотерујем. Поваздан 
сам седео за столом, пушио и радио на цртежу.

— Нашао си себи лепу забаву — говорила je жена 
пролазећи кроз кухињу са изразом на лицу из пређа-

19'



шњих времена. Окачио сам цртеж на зид у дневној co- 
би и шетао сам no кући загледајући га из различитих 
углова. Свакоме ко нам je прешао праг, поглед je па- 
дао на моју сдику.

— То je моја куБа — говорио сам упируБи у њу пр- 
стима са упаљеном цигаретом.

— Као да je кадиш — говорила je моја жена. Била 
je упослена, смркнута и решена да убије победнички 
дух у мени. Други су своје куће држали по џеповима, 
као ситниш, моја je била насред стана, придржавајући 
зид на који je окачена, попут иконе.

— Сита сам твојих досетки — рекла ми je у прола
зу, тако да je само ja могу чути, и опет нисам знао шта 
joj je. Женска посла. Ja сам попово седео и цртао, са
да сасвим нову ку Бу. Једном другу. ОсеБао сам се као 
победник и нисам могао да своју радост не поделим 
са другима. Она то није схватала. Жене живе у сада- 
шњости. Ja сам сасвим добро схватао жељу свакога од 
нас овде, да има своју стару кућу, ону из које потиче. 
И тако сам поваздан седео и цртао — по опису, по 
причи, по слици, по сећању. Или сам измишљао, кад 
баш није могло никако другачије. Важно je било да je 
у питању стара српска кућа. После неког времена, до- 
вољно je било само да нам неко каже одакле je, и већ 
бисмо знали о каквој je кући могло бити речи. Дода- 
вао сам брдо, поток, шљиву; пањ или кокошке, по во- 
љи наручиоца, како je ко замишљао свој дом. Важно 
je било да свако са собом носи своју кућу.

Једном je неко наш направио овде једну изложбу 
о нама и прикључио joj и наше куће. Ja сам тада већ 
престао да цртам, заменили су ме други. Морао сам 
да почнем да радим. Драгана je била трудна. Отуд ње- 
на љутња. Опет сам све покварио, рекла ми je.

— Ти само знаш да правиш децу! А ко Бе да их из- 
држава?

Ничег горег од жене која плаче. Join трудне. Сузе 
су joj од отрова.

Те вечери сам их повео на изложбу, н>у и децу, 
свечано обучен, уморан од посла и помало смушен.
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Стајао сам иза њих трудећи се свим силама да им на- 
ликујем, али сам морао, сав потиштен, да признам се
бя како сам неприлагодљив. Гледао сам слике ћутке. 
Слабо ми je ишао језик.

— Не сликам више откако сам се запослио — једва 
сам превалио преко уста кад су се моји, на звук мота 
гласа тргли и загледали у човека који ми се обраћао. 
Он je климнуо главой Драгани, па деци, с лисичјим 
осмехом вечитог трговца на лицу:

— Толико сигурно не можете зарадити за недељу 
дана?

Човек je тако слабо говорио српски да нисам ни 
покушавао да га саслушам. Већ 6их му и слику обе- 
ћао, мимо посла, само да сам то умео да му кажем. 
Овако сам окренуо главу препуштајући Драгани на- 
ставак разговора.

Она je говорила лако, са осмехом, климајући гла- 
вом час упитно, час с намештеном недоумицом, све 
док joj на лицу није заблистао осмех собарице с 
огромном напојницом на длану.

— Ти би му цртао цабе! — прекори ме жена кад се 
одмакосмо. — Као да си му дужан! Уосталом, немаш 
шта да изгубиш. Такав се посао у век може наћи. А и 
ja више волим кад си са нама — рекла je стављајући 
моју руку на свој стомак.

— Шта ће њему српска кућа? — упитао сам касни- 
је. Moja се жена спремала за спавање загледајући ото- 
ке на ногама.

— Опет ти! — узвикнула je плачно. — Па вал-да он 
зна. И он je некад био наш. Само je већ дуго ту.

Јако дуго. Превише. Његова je кућа већ зарасла у 
коров, утонула у земљу, пуна паучине. На њој су по- 
пуцали прозори, ветар однео кров, греде попустиле, 
пао малтер. И огњиште му je затравило. Купина пре
шла праг. Ни пуга joj се не зна. Појела га шума, застро 
шипраг. Његова се кућа може угледати само одозго, с 
неког брда, из ваздуха. Само га у сну до ње може од- 
вести пут.

Све сам му то тако насликао.
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Драгана je почела да кука како ћу нас све упропа- 
стити, послати на улицу. Помисли на децу, помисли 
на мене, викала je и хватала се рукама за стомак. Као 
да то од мене зависи...

— Давно сте отишли од куће — рекао сам открива- 
јући платно. Онда сам му окренуо л eh а и стао перед 
прозора. Размишљао сам о цени. Није имало смисла 
пустити трудну жену да се погађа. Или питати неког 
другог пошто су моји дан и ноћ, из дана у дан?

Окренули смо се један према другом у истом тре- 
нутку. Као да играм карте, погледао сам га у очи и из- 
говорио цифру. Moje слике ни данас нису много ску- 
пље. Коме одлази остало, не знам, и није ме брига. Са
мо Драгана није могла одолели томе да се позабави 
разликом у цени. Ja се никад не погађам. Како купу- 
јем, тако продајем. То сам рекао и оном човеку који je 
некад био Србин.

Отишао je и оставио отворена врата за собом. За 
њим су дошли други. Дочекивао сам их окренутих ле- 
ђа. Драгана je све чешће разговарала са њима плаше- 
ћи се да их не отерам својим држањем. Овладала je 
њиховим језиком, а и парама се више радовала. Врте- 
ла се по кући певајући од среће опијена обиљем.

Понекад би застала на мојим вратима вирећи уну- 
тра. Знајући да заклањам леђима оно што радим, од- 
мицао сам се од платна и гледао њено ведро лице и 
рамена која се слежу у недоумици. Нестајала би брзо 
из мога видокруга, ужурбана, насмејана, срећна што 
толико тога стиже да уради, важна, и помало увређе- 
на што ничим не показујем свест о шеном значају. 
Све ређе je прелазила преко прага, да се не задржи, да 
не задоцни, да нешто не изостави. Све теже joj je би
ло да превали пут до мене. Да ме додирне.

Свет с којим je у место мене одржавала везу био je 
пун прича које су joj придавале огроман значај тера- 
јући je да размишља о себи више него свих пређа- 
шњих година заједно. Наш брак je подсећао на преду-
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зеће у експанзији. Она je у њему заузимала важно ме
сто и плашила се да ће ушавши у моју собу изгубити 
на значају.

Ja сам све чешће стављао прибор под мишку и из- 
лазио напоље. Одлазио сам све даље, изван града. Да
леко од града. Слике које сам доносио плашиле су мо- 
ју жену. — Зар и овде има тога? — питала je гледајући 
преко главе скице које су промицале мимо ње. Нисам 
joj одговарао. Нису je сустизале моје речи. За н-у сам 
увек био спор, она пак, од саме себе бржа. И тако, 
неосетно, обресмо се, ja у својој кући у брдима, она у 
граду са мојим сликама.

Ja сасвим сам, далеко од пута, у тишини. И, тако, 
дуто.

Око мене људи необележени на карта, који за со- 
бом не остављају трагове. Кад су видели да ништа не 
мењам, полако су ми се примакли. Примили су ме као 
свога. За време Драганиних посета чинили су се неви- 
дљивим. Она je долазила све petze и остајала све кра- 
ће. Наши су сусрети представљали размену добара — 
она je мени доносила боје, ja сам њој давао платна. 
Остајао сам на трему да j едем j абу ку или дељем дрво 
док се она спуштала на пут. Пратио сам je погледом 
све док се не би претворила у тачку и нестала.

И, тако, годинама. С времена на време одлазио 
сам у разне градове, да се покажем међу својим сли
кама. Драгана je била мој преводилац и тумач мога де
ла. Била je и мој заступник. Додуше, тај je посао са не
ким делила. И шта join? Не, ништа je нисам питао, не- 
стајао сам журно, губећи се брзо из вида, знајући да je 
то — слика мог нестајања, нешто у чему она не уме да 
ужива попут мене. Остављао сам je да се бори с тргов- 
цима за разлику у цени. То je био њен живот, као што 
су мој чиниле слике и кућа у брдима.

Враћајући се тако једном, застао сам на окуци и 
погледао у правцу свог имања — кров je извиривао из 
растиња и поподневно сунце се одмарало на њему. 
Чим зађе нагло ће захладнети и мораћу да заложим,
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што je одвајкада женски посао, па га не волим. Као 
што не волим да уђем у хладну кућу. И да признам ка- 
ко je моје огњиште угашено. До њега води дуг, криву- 
дав пут који се у даљини савија и губи. На једном га 
месту пресеца река, која у време киша уме да набуја и 
однесе мост који треба да пређем. Како ће она сама 
преко реке? Знао сам да ће се вратити, пре или касни- 
је, сваки je пут доведе до мене, сасвим незвану. Кре- 
нуће, као увек, ни не знајући зашто, али се може деси
ти да ja будем с друге стране воде а она, сама, нигде 
није пристала. Сирото женско. Ако joj не пружим ру
ку, Драгана ће остати овде да се бори с трговцима за 
разлику у цени, док joj не узму душу.

Појавио сам се на својој изложби, као и увек, ре
као како су слике посвећене мојој жени — зато je на 
свакој од њих пут, и вратио се кући. Ко ће се све по- 
пут гье упутити својој кући, нисам мислио. Ja сам са
мо њу узео на душу. Она je моја жена. И немам шта да 
joj праштам ни да joj пребацујем. Пред нама je дуг 
пут. Земља je на њему тек једна станица. Ваља нам 
поћи, долазе други да војују са онима којима je ово je- 
дини свет.

24



MOJA ОЛГА

Хоћемо овом страной?
Да, ja обычно идем овуда, мања je гужва. Може да 

се шета.
Миелите да je ово j едини део дана кад река дише? 

Не знам, ja сам мислио да све то уображавам. Побег- 
нем од гужве, запутим се пречицом, мало je мрачно, 
ал и не мари, и умишљам како сам ja j едини човек ко- 
ји може да оде на починак без последњег издања ве
сти.

Свашта може да се деси, миелите да то мени не 
пада на памет? Све се враћа.

О, много сам се више бавио њима доле него што 
можете да замислите. Moja je жена одоздо! Да, Олга.

О, без увреде, наравно, нисам ja тако осетљив. 
Знам да нисте на њу мислили. Олга je нешто друго, но 
ипак, није то лако схватити, морам да вам признам. 
Далеко смо ми од тог света.

Јесте, Олга je врсна интелектуалка, бистар j сдан 
ум, научнички, људи je поштују. Нико не би ни поми- 
слио... Свакако, немам ни ja никаквих предрасуда, па 
не бих се женио...

Да, да, лепо je имати такву жену за жену, иако ja, 
право да вам кажем, више ценим емоционалну бли-
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скост међу нама од интелектуалне. Хоћу да вам ка
жем. ..

Јесте, Олга je дивна жена, да... и лепа? Ах, у тим 
годинама! Али мени се свиђа, заиста. Свата њена сло- 
венска сета, то je тако непојмљиво, знате, као део све
та који се одвојио од копна и претворио у острво. Ja 
сам тако дуто био сам, али то je нешто друго. Никако 
нисам могао да се на то навикнем. Олга je читав кон
тинент. Миелите да претерујем? Све je то тако фанта- 
змагорично. За њу су и стара ципела, празан тетрапак 
или тума на бициклу — жива бића. Све има своју при- 
чу. Е, то сам хтео да вам кажем, кад Олга прича те зве
не балканске приче, она je само жена. Само душа од 
зве. Нешто невероватно. Тако смо се и упознали.

У самопослузи! Не верујете? Слушајте само. Ста- 
јала je норед неког рафа, била су то вина, чини ми се, 
и држала у руци једну бутељку — Олга има дивне ру
ке, лековите, не, свирала je клавир, клавир и биологи- 
ja, то само код зве може — бутељка je почивала у тим 
дугим прстима ко да спава, а Олга jy je гледала сасвим 
меко, да je не пробуди. Питао сам се, каква ли je тек 
према људима? Кад je спазила да je посматрам, настао 
je лом к oj и вам не могу описати, као да се грађевина 
у којој je била сручила на земљу, а она, зачудо жива, 
не зна куд ће са собом! Насмејао сам се, извињавају- 
ћи се што улазим без куцазва — нема врата, и објаснио 
да моја будућност зависи од тога хоће ли она ту боцу 
спустити у своју корпу или вратити на полицу. Кунем 
вам се богом како никад неће признати да у том тре- 
нутку није знала где се налази. Вратила je вино не 
схватајући моје речи и своје кретње, али од тога часа 
Олга више није била иста. Пуне три године се труди
ла да ме не примећује. Данае joj то стално пребацујем, 
те изгубљене године, но није било начина да joj се 
приближим.

— Оставила сам децу, мужа, кућу, свекрву, родби- 
ну, пријатеље, град, државу, језик, обичаје... и све 
што сам изнела Оданде, то je овај део мене који жели 
да се бави науком. То сам сада цела ja!
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Стварно, била je тако крута у односу са људима да 
не знам како сам уопште могао да се надам промени. 
Онаје једва добила тај докторат, j едва je изашла из зе- 
мље, j едва се споразумела са својима, да вам не при- 
чам о њеном приватном животу, то се све j ако ружно 
завршило и она je дошавши овамо била кивна на цео 
свет, више није хтела да учествује у животу.

—То осећање пораза je деструктивно, осећање не- 
моћи — рекла би она. Много ми je требало да je пре
ломим на своју страну, да je приволим животу. Како 
ми je то пошло за руком? Па, не могу баш да се похва
лим. Мислио сам, доживотно ћу joj се удварати. А он- 
да се она једнога дана nojавила на мојим вратима. Зар 
уопште зна да постојим а камоли где живим, поми- 
слио сам.

— Љубав je сила, рекла je. Уколико joj се одупи- 
реш, претвара се у бол. Не могу више да трпим, уздах- 
нула je, затворила врата и Балкан je остао иза нас. Ре
шили смо се заувек бившег живота и више га не по- 
мињемо, то je прећутни договор, осим кад не избије 
на површину сам од себе.

Како гледам на то? Никако. То je сублимирана 
патња, неописива, и ja помало зазирем од ње. Ma не 
тако ригидно, боже сачувај! Олга тамо има децу. Ка- 
кву децу, то су већ људи. Знате ли да je летос постала 
бака? Баш смо били Доле кад се Maja породила. Доле 
je све то другачије, ни деца не долазе на свет исто... 
Овде смо решени те егзистенцијалне забринутости, то 
je тако опуштајуће. И живот одмах губи на вредности.

О, ja нимало наивно не гледам на те њихове под
виге у борби за опстанак; то осећање важности које 
стиче човек наслагавши девет метара дрва испод 
стрехе, то je победа jедне метафизичке силе а не неког 
антропоморфной противника; или самоважност неког 
ко je истог лета окречио кућу, офарбао столарију и од- 
вео породицу на море, мој живот њему делује ни- 
штавно. Он ужива у својој муци, слатка му je та бор- 
ба, да, то je невероватно. Па зашто би иначе ти људи
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тако живели? Лако je мени одавде да причам, рекли 
би они. Живим по изнајмљеним становима, храним се 
у ресторанима, рубље носим на прање и немам ништа 
од имовине, чак ни књиге. Само компјутер и банков- 
ни рачун. Кад треба да кренем извадим дискете и не
што пара. Њима тај живот нема смисла. Нема тежину. 
Нема вредност. Ни овде га свако не прихвата. Жене 
поготову. Koja би жена могла тако да живи? Оне су 
као мачке, воле кућу, везују се за ствари, за места, за 
којешта.

А Олга? Десило се то да je њој било доста Балка
на, и ето, то нас je саставило. Знате, ja сам много раз- 
мишљао о гьима Доле, због Олге, због овог глупог ра- 
та, због свега — ja 6их, и да сам тамо рођен, свакако 
отишао. Ja увек одлазим. Такав сам човек. Олга иде са 
мном, откако смо заједно. Олга je дивна жена. Јесам 
ли вам то већ рекао? Колико пута? Стварно то ми- 
слим. То je тако. Мада није лако са гьом. Не можете 
ни да замислите. Заставе тако код неког излога, овде 
негде, туда често шетамо, не приметим ни шта je по- 
гледала, причамо о нечему другом, стигнемо све до 
угла, она ме ухвати обема рукама за мишицу и каже:

— Имала сам седамнаест онаквих тањира! Још ни- 
сам дошао себи од чуда, она додаје — Али разнобој- 
них. Никад не знаш кад ће Балкан да те пресретне, као 
разбојник. Можете мислити како се ja тада осећам. А 
шта je било са осамнаестим? упитам. Она се насмеје и 
поврати ме у живот.

— Слушај. Ja никад нисам имала пара, само добар 
осећај за склад, међу стварима и међу људима — Да, 
стварно je волим. Слатка je — жеља да будем као сва- 
ка друга жена, бели столњак, сервис за ручавање, при- 
јатни мириси. Одлучила сам се за керамику. Сасвим 
једноставни облици, пастелних боја, без украса — 
украшени једноставношћу. Цена повољна. Нисам мо
гла да се одлучим за боју па сам почела да купујем ра- 
знобојне тањире. Истина, нисам имала пара за цео 
комплет па сам куповала на комад. Али то ме увесе-
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љавало. Кад год се појави нека нова боја у радњи, до
носила 6их кући пар тањира. Увек сам куповала пар 
истих боја, не знам зашло? И кад су биле у питању 
шоље за кафу, чиније за салату, десертни тањирићи, 
овали — свеједно. Понекад би настао застој у снабде- 
вању и данима се ништа од керамике није појављива- 
ло у продавницама. Деда би у међувремену разбила 
неку чинију, или бих ja испустила шољицу за кафу. 
Мислила сам како више никада нећу наћи ту боју. Он- 
да се појављивало много нових боја, a ja без пара. Гле- 
дала сам како се распродају питајући се хоћу ли доћи 
до новца прекасно? Понекад би стигла нова боја, али 
само у комплету. Шест тањира, или шест чинија, или 
шест шоља, а мени треба само чајник! О, не, нисам 
никад купила два иста чајника, били су различити. У 
ствари, један сам ja купила, а један je он донео с пута. 
Друга два смо добили на поклон. Било се скупило до- 
ста тога. Мада ме није радовало што je он почео да 
учествује у креираньу мог сервиса. После неке свађе 
нашао je згодан начин да се искупи па му нисам мо
гла ништа. Видела сам његов удео у томе као његову 
шансу. Чак сам му купила нешто, баш за њега. 
Пепељару. Црну. Ишла му je уз нарав. И плаву. За го
сте. Ja сам волела госте — гости су волели моје тањи- 
ре. Бирали су место за столом према њиховој боји. 
Као деца. Ако не би одмах на то обратили пажњу, до
давали су j един другима одговарајућу боју преко сто
ла. Некима je било свеједно. Увек се нађе далтониста 
за трпезом. Брачни парови су усклађивали боје. Тра- 
жили су исте. Или намерно различите. Или компле- 
ментарне. Неки су некима подметали омражене боје. 
Било je забавно. И практично. Већина гостију je пам- 
тила боју свог тањира, шоље или чаше и носили су их 
за собом с терасе на терасу или по дворишту. Они ста
рей су се опредељивали за једну боју, било им je лак- 
ше да памте. Плашила сам се старости као белих та- 
њира. То само моја Олга може да каже. Само она.

У почетку тај рат нико није схватао озбиљно. Ме- 
ђутим, све мање ствари сам придруживала свом сер-
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вису. Све ређе су се појављивале нове боје и облици. 
И све сам ређе имала могућности да напуним свих 
осамнаест тањира. И оних пет свакодневних су ми по- 
стали проблем. Брисала сам сервис с времена на вре- 
ме свесна тога да га за дуго времена нећу обогатити 
нечим новим. У ствари, тај сервис je престао да живи 
кад су престале да стижу ствари којима сам га попу- 
гвавала. Постао je коначан и дефинитиван, као и сва- 
ки други део материјалне имовине. Обичан. И мртав. 
Више ми није ни припадао. Све чешће се постављало 
питање мог власништва над н>им — био je тек део 
имовине стечене у браку. И кад je мој муж у једном 
наступу беса разбио j ед ан од тањира, нисам ни треп- 
нула. Два дана су стајали његови комади под столом. 
Можда су још увек тамо. У ствари, сигурна сам да је- 
су. Још их видим, чак и одавде, каже тако Олга, заста- 
не, подигне крагну, стави руке у цепове и загледа се. 
Знате какве очи има тада, то нисте у животу видели! 
Помислим да je уопште не знам.

Падало ми je то на памет! Није прежалила, поми- 
шљао сам; терао je да се врати, да прича о томе, да се 
преиспита... гледала ме сажаљиво. Не могу разумели 
живот који нисам имао, рекла би. Није ми ни жао, од- 
говарао сам и одлазио у шетњу. Једном сам чак решио 
да joj купим те проклете тањире. Да, у животу нисам 
мислио да бих нешто тако могао да урадим, али заи- 
ста, једнога сам дана стајао у радњи сасвим спреман 
да их купим. Шта ме je натерало да оду станем? Њен 
смех. Чуо сам je како се смеје док сам стајао пред те- 
згом. Исто се тако смејала кад сам дошао кући и ис- 
причао шта сам хтео да урадим. Љубила ме je и пона- 
вљала како ме воли, милујући ме по образу као дете.

Чудна je Олга. Она тако стане као кип у сред ре
сторана, дохвати сланик са стола, задржи га у руци 
неко време као да му проверава тежину, поглади га 
осмехом и каже:

— Овакав сам сланик украла са стола у једној при- 
морској кафани пре двадесет пет година. Требало je

30



да докажем своју храброст човеку ког сам волела. Ли
сам знала да сам трудна. Кажу, кад трудна жена не
што украде, дете се роди са белегом те ствари на телу. 
Замисли, схватила сам да je то погрешай човек чим 
сам открила да ћу добити дете. Односно, тек тад.

И док ja покушавам да створим пред собой слику 
Олгине кћери, она спушта сланик на сто и наставља 
свој ход кроз временске зоне.

Бременом сам се навикао на њено кретање. Првих 
сам година мислио како би нешто требало променити. 
Помишљао сам да изнајмим кућу, она ипак чезне за 
кућом, мислио сам, она je жена. Пробудим се усред 
ноћи, рецимо, она седи перед мене, будна, гледа кроз 
прозор. Она уме тако да се загледа, јесам ли вам то 
већ помињао, да се уплатим како ће нестати, како ће 
се претворити у поглед и нестати. Ухватим je за руку, 
зовнем, она се осмехне. —Учинило ми се како неко 
напољу цепа дрва, каже. Чула сам ударање секире. Je- 
сен je, слегне раменима и врати се у кревет.

Ja, затварам очи и осећам како Балкан лежи изме- 
ђу нас.

— Ja сам имала свој сан, каже ми она не отварају- 
ћи очи. — Одабрала сам свој сервис, од свих могућих 
на свету, баш тај. Имала сам га и изгубила. Заправо, 
окрњио се. И почео да се троши. Нисам могла да уми- 
рем са сваким његовим делом. Ето, зато сам га оста
вила. Спавај сад.
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ОНА НЕМАЧКА РЕЧ

Moj киоск je ту, преко пута њихове куће. Дан и 
ноћ су ми били пред очима. Видео сам и што нисам 
гледао, чуо и што није за слушање. Тако je то код нас. 
Човек научи да се прави луд како би остао нормалан. 
А на крају све испадне онако како ниси могао ни да 
сањаш.

Ja први, мислио сам, баш ме брига! Бројим jaja, 
слажем у корнете и смешкам се. Онда седнем за волан 
усред ноћи и запуцам преко границе!

Шта да бринем? Нисам навикао на много па нисам 
много ни очекивао. Таман тако. А паре почеле да 
пљуште као луде. Сећате се, уосталом. Да цркнеш од 
смеха. Није то било здраво, знао сам ja, само сам че- 
као на шта ће да оду. Зарадиш без муке, даш без жа- 
љења. Тако то бива. Свашта сам научно у животу, па 
и паре да окрећем. Није то мала ствар? То с парама. 
Али брзо досади. Човек почне да тражи нешто друго. 
Тако то бива.

Но, било па прошло. Сад je ту други бог. Ова пра- 
знина убија. Стојим и чекам. Радњу сам затворио. 
Торбу спаковао. Имовину крчмим на папире. Ако тре
ба да одем, отићи ћу. Ако треба нешто да мењам, про- 
менићу. Али овако не могу. Ову црну рупу у ходу лак- 
ше носим. Зато морам да одем. Место ме не држи.
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Не можете ви то да схватите. И како ja сад да при- 
чам с вама? Како то да вам објасним? Мом животу je 
давала смисао једна туђа жена с којом нисам имао ни- 
шта. Зато сада, после њене смрти хоћу да одем. Њено 
одсуство мој живот чини неподношљивим. То, што je 
она мени значила, то joj даје посебан смисао, то je чи
ни изузетном, то je издваја, али ви то не морате да раз- 
умете. И немам жељу да о томе причам.

Па ипак, ништа ми то признање не вреди. Ту раз- 
лику између оног света који je постојао за њеног жи
вота и овог сад, не вреди описивати, она не може да 
стане у речи, њу je ваљало осетити. Док je Лела про
лазила улицом — овај плочник, колоне аутомобила, 
њена кућа, мој киоск, све je то било другачије. Moj 
живот, мој живот je био нешто сасвим, сасвим друго.

Сада, кад прекрстим руке, затурим ногу преко но
ге и наслоним се на свој киоск, полузатворених очију, 
препуштен сунцу, док девојчице у шареним хаљина- 
ма иду горе-доле, то чиста туга избија из мене, испа- 
рава, диже се, трује децу улицом, мирише на пропаст, 
сатире свет. Бол>е да ме нема, господине, кад нема ни 
лек живота у мени, боље да нема ни мене. Верујте ми.

Ништа ми више душу не дотиче. Не знате ви то. 
То вам je, као кад сруше пеки мост и ви видите да вам 
више није ићи на ту страну. Срце вуче, али вајде не
ма. После je свеједно куд идете. Зато бих ja да одем 
што даље, далеко, далеко, на крај света, у други на
род, други језик, другачије обичаје. Ни овај овде ми 
више није близак. Али ме подсећа, овде ме све подсе- 
ћа на госпођу Лелу и страх ме да ће на мене прећи н>е- 
на болеет, да ћу и ja умрети у тим ужасним мукама.

Како да вам испричам? Koj им речима? Знате, то се 
не прима на уво, то тако, од ерца иде. Или никако. 
Дајте ми знак да умете да слушате. И све ћу вам рећи. 
Са задовољством. Да се решим мука. Да могу мирно 
да одем.

Још увек не видим добро свет око себе. Право да 
вам кажем, и не гледа ми се. Зато не разумей добро 
шта ме питате. И одакле да почнем?
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А знате ли ви како je тешко у тим стварима врати
ти се на почетак? Чини ми се да сам рођен са тим у 
грудима, са тим што се сад претворило у болеет која 
може и мене убити. Кажите ми, господине, да ли сте 
то икада осетили, то вам je све онако, сасвим, сасвим 
обично, j едете крофне у колима, жалите се колеги на 
жену, наручујете кафу преко пула, вирите конобарици 
у ноге, зевнете једном, и док се протегнете уз сладак 
уздах — схватите да сте у клопци. Да ли сте икада би
ли у клопци? Све сте имали под контролом, ситуаци- 
ја проверено безазлена, ствар рутинска, а кад тамо — 
живот о концу. Јесте, све вам прође кроз главу, све и 
свашта, и ако вам тада падне на памет шта да уради- 
те, спасени сте. Колико год била луда ид ej а, спасоно- 
сна je. Е, ja се ничега нисам сетио. А није ни Лела. 
Знате зашто: све je било готово. Готово. После човек 
мисли шта je све могао да уради, анализира, враћа се 
уназад, проверава, испитује и цео живот може на то 
да потроши. Ако je то после живот. То што остане. Ja 
вам личим на неког ко je жив?

А ja баш и нисам сигуран.
Откако je она умрла, ja више нисам сигуран да по- 

стојим.
Лакше ми je таквом негде другде. Овде сам ja јед- 

на тешка сиротиња. Не знате ви то. Шта сам све погу- 
био? Много, много. О томе бисте да вам причам. Шта 
сам све имао? Колико сам дао за њеног сина? За кћер? 
Колико за себе? И коме?

Коме све нисам. Редом. Ко би их попамтио. Веру- 
јем вам, сада Ее завладати ред, све ће бити другачије, 
нови живот почиње, све вам верујем. Само мој живот 
са тим нема везе.

Ja више, знате, нисам млад. Ово je било неколико 
врло, врло дугих година.

Зато морам одмах да кренем, пре него што ми се 
ова опорост увуче под кожу и постане нешто као ра- 
сна припадност. Jep ja више не умем ни да се смејем 
ни да мислим нити да шта осећам, као пре света ово-
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га, пре него што je све ово било и прошло. Видим да 
je прошло, за мене, свакако јесте.

Одмах после Лелине сахране почео сам да пакујем 
ствари. Знам ja да ви све знате, и колико сам изгубио, 
и колико сам штетовао, и колико сам баталио, и коли
ко сам коме дао и колико ми je остало. Ова торба ов- 
де са којом ме уцењујете?

Изгубио сам више него што ћу икада стећи. И ви 
би мене нечим да уплатите?

Шта то нисам добро разумео?
Ово je само разговор, кажете, готово приватни, 

никаква злоупотреба службеног положаја, никакво 
испитивање. Лично сте заинтересовани, жена вашег 
пријатеља je у питању?

Није било лако имати пријатеља с таквом женом.
В иди се то. Још увек се облизујете на помен њеног 

имена. Не можете да прежалите. Не знате куд да се 
окренете, j от вам њена штикла куцка у глави.

Знам ja то све. Ниједна жена на улици нема такву 
пут. Бије у очи кад погледаш. А под руком - пуне ру
ке! И ход! Taj ход сам ишчекивао, радовао се да по- 
гледам низ улицу jep ће она наићи. Радовала се и ули
ца, мој киоск се пролепша кад она приђе - настане 
свечаност. Нећете ми веровати шта бива када се те на- 
ранце у недрима зауставе, коса у свом златном сјају 
клизне преко рамена, колено вирне из прореза на ха- 
љини, бок се нагне да пропусти ташну која се отвори 
и са мирисом парфема који ми je још у ноздрвама, Ле- 
ла пружи своју белу руку и извади за мене једну књи- 
гу. И неписмен би се приволео књизи а не ja. Истори- 
ja je послала популарна тек кад сам je ja напустио.

— Овога није било у школи — каже пружајући ми 
књигу. Или — Да видимо, шта ови хоће. Или — Никад 
се не зна, можда нисмо добро прочитали.

Понекад би у мом погледу остајала само шака пу
на чуђења — Чега све ту нема... Књигу сам узимао ка- 
сније и читао je имајући стално те прсте пред собом, 
бивајући са њима у разговору.

То вам je то.
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Ca Лелом сам тако мало провес. Нема шта чести- 
то да се каже.

И ви за тим жалите? Што се нема шта рећи? Сви- 
ма нам je заједничко жаљење. Признајте и ви, тако ми 
реците, замолите ме, просто, као човек. Можда ћу раз- 
умети, можда све испричам. Овако, ja се не дам слага- 
ти. Какво пријатељство, какви бакрачи.

Себам се ja њеног мужа. Фини човек. Онако, леп, 
благ, просто прозрачан— направљен за неку другу, je 
л да? А Л ела — створена за бркато чудовиште, попут 
вас? Ja сам гледао за девојкама уз улицу и низ улицу 
и питао се, која бе од њих изгледати као Лела, кад до- 
ђе у њене године?

У ствари, прво што сам видео из свог киоска у ньи- 
ховом дворишту биле су кошуље. Да, и Лелу како их 
простире. Мрзео сам и кошуље и људе који их носе, а 
ово мора бити неки посебан човек, мислио сам гледа- 
јуби пуне жице кошуља које бљеште на сунцу — а ни- 
једна није била бела. Помислио сам на жену која их 
простире, која их je одабрала за свог мушкарца. како 
je лепо имати такву жену! Онда сам je угледао. Стаја- 
ла je у доњем делу баште, и скупљала косу. Бленуо 
сам у њу читаву вечност, све док није наишла нека 
муштерија и вратила ме у стварност.

Остала ми навика да гледам Лелину кубу. И дво- 
риште. И укубане. И све знам. И њеног мужа. Иако 
нисмо никад проговорили више од тих пар глувих ре
чи. Уосталом, тај није никад себи цигарете купио, ни 
новине. Лела je устајала прва и све набављала. Она je 
вол ела јутро. Махне ми са терасе, пијемо кафу у исто 
време. Ja седим на raj би, она у столици од пруба. Али, 
исто нас супце извукло напоље. То je то. Умети да по- 
делиш радост. Увек се nahe нешто заједничко. Реци- 
мо, то сунце.

Он се појављивао однекуд, у неко доба, увек уди- 
вљен тиме што je в иди исто толико колико и тиме што 
она њега в иди. Шта ми je ту било смешно? Па то што 
човек дође сав распилављен као да живот почиње у

36



том тренутку кад се он појављује на неким вратима а 
нема појма колико je живота протекло док je он спа- 
вао, читао новине, био на пугу... Он, рецимо, никад 
није гледао како се ветар завлачи под сукњу његовој 
жени.

Он je мислио на своје кошуље. И сваки je пут про- 
лазећи двориштем бацао поглед да утврди je ли Лелин 
рад вредан дивљења. Руже, јасминово шибље, трава, 
зимница, дечји успех у школи, ствари по кући, све je 
то заклонило Лелу. Она се претворила у тврђаву на 
којој му ниси само ти завидео. И кад je то богатство 
почело да се крњи — знате шта je било!

Верујем ja вама да je његов одлазак прво Лели пао 
на памет. Па она je увек о свему бринула. Смислила je 
како ће спасити свог мужа, да се не умањи ни његов 
углед ни њихова имовина. Лела je била паметна жена. 
Није мислила на себе? Напустио je он њу, давно. Та
ко то у животу бива. Ствари се десе. Ми се осећамо 
тако сигурно, живот нам се одвија пред очима, а све 
се већ давно догодило, успут, не стигнеш да бациш 
поглед, а живот прошао, ти каскаш за њим.

Све ja знам. Нисам тако хтео, тако се наместило. 
Неко други слаже коцке. Ми се само правимо важни.

Намештао сам неки кабал тамо иза њихове куће, 
вечито га обори ветар, баш поред њиховог прозора, 
нисам ни знао који je то део куће, бацио сам поглед 
само онако, у пролазу, ни не знам зашто. Лелин муж 
je прошао бришући се белим фротиром и оставио 
отворена врата за собом иза којих je, са очима мртве 
рибе, лежала Лела. Како сам све то успео да видим, не 
знам!? Али сам сигуран да јесам. Цео je њен поглед 
стао у тај споредни старински пенџер. С рукама иза 
главе, прекривена белом плахтом до изнад груди, за- 
гледана у даљину личила je на барокну слику. Негде 
поред ње, крај узглавља, рецимо, куцао je сат. Дан je 
био ведар, лето у пуној снази, Лела лепа и једра, али 
сат je био, тако гласан и његови су се откуцаји множи
ли у глави попут звона.
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Сутрадан, бирајући войе, једна јабука joj склизну - 
ла из руке. Савијајући се да je дохвати, рекла je; Ста
рим!

Осмехнула се, онако како се она смешкала говоре- 
ћи: Све знам, ништа не треба да ми се каже. И ja сам 
ћутао. Нисам био тај који нешто треба да каже, гово- 
рио сам после, много тога сам стигао да кажем и још 
више пропустио, али тада сам ћутао.

Чета се плаши њен дивни муж? Да ja и сад нешто 
не прећутим или да не кажем превише? Он не зна са 
оваквим као што сам ja, он би да му стари друг на ми- 
шиће прибави истину. Он у своју снагу не може да се 
узда. Он je господин човек. Један финн бледуњави го
сподин који није ни био ни за шта друго него да оде 
кад je загустило. Сувише финн за овај терен. Угроже- 
на врста. Лако je нама сировим. Ми смо овде на сво- 
ме. И гледамо без зазора свет око себе.

Сит сам га се нагледао. Зато 6их да одем. Али мој 
пасош je у његовим рукама? И прича треба да буде та- 
ква да ми он, када je саслуша, пружи документа и по- 
жели срећан пут.

О, верујем вам, како да не, њега интересује само 
истина. Није нимало повређен и љубоморан. Он je на- 
просто дирнут мојом пажњом и жели да ми захвали.

Имате још неку анегдоту да ми испричате о њему?
Знам ja да га ви добро знате. Ви сте стари пајташи. 

Али, сейам се и ja понечега. Миелите да то ништа не 
вреди? Да се кладимо? Ja увек добијам. Зато и хойу да 
одем тамо где се од тога може легално живети као од 
сваког другог посла. Направићу професију од тога 
што немам среће у љубави. Шта, смејете се? А коцка- 
те се, и добијате само кад се Мирка помири са мужем. 
Све се зна. И откуд joj надимак. С ким се стално сва- 
ђа и мирка? Ко ми je рекао? Од кога сам сазнао? Не 
знате ви са ким седите за столом. И ко вам зајми па
ре. Одакле вам лова да наставите започету партију... 
Шта сте обейали да Йете да урадите и ко вас je чекао 
док сте се картали?
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Нисам ja никад бацао паре. Ja сам само плаћао ко- 
лико сте тражили. И сад, кад je све прошло, још мо
рам и да вам причам шта сам за сопствене новце до- 
био?

Време. Мало времена. Мало балкански згуснутог 
мрака, цео свемир збијен у шаци и прогутан на брзи- 
ну да га носим у утроби као камен, за цео живот и ур- 
личем од бола када се помери. Да живим од њега до 
века, кредит до вечности, оно што je вама на овом све
ту промакло. Па вам сад нажао и ja вам крив. Сад кад 
je и мени и вама за све касно. Хоће ли вам бити лак- 
ше ако и мене задржите у овој каљузи? Ако ме као л>у- 
боморна жена ухватите за ногавицу?

Кладим се да сте већ смислили шта ћете са мном. 
Ja практично и нисам жив. Већ се копрцам у твојим 
рукама као пиле а ти чекаш полако на његов миг да 
ми откинеш главу и још пазиш да ти не попрекам ци- 
пеле вредне десет професорских плата. Шта ћу кад ми 
je одозго, из твоје руке, поглед пао баш на њих. Ни- 
шта те неће опрати, можеш да се измичеш колико хо- 
ћеш. Сад ти je касно за све. Не претим ти ja него жи
вот. Ja идем својим путем. Без обзира на ову, назови 
неизвесност.

Чиме ли би могао да ме уплашиш? Мора да има 
нешто, к аже твој Мали полицијски мозак, нешто мора 
да има, па и ja сам само човек, и то не баш неки.

Само, знаш да и ja тебе исто тако гледам. Вребам 
те, као и ти мене. Мени je важно да одем, као што je 
теби важно да из мене извучеш неку шугаву причу. 
Можда je то и теби повезано са опстанком, не би се 
толико трудно? Шта то сада ради Лелин муж? Шта то 
преко њега иде? Koja роба? Чиме би могао да се бави 
онај финн господин? Претпостављам да се није много 
променио. — Он je просто такав — умела je Лела да 
слегне раменима. Не сумњам да ти то ниси чу о. Мо
жда не тако присно изговорено, ал и, суштина je иста.

Откуд та присност? Са мном? Па то није природ- 
но... je л да? Мени je тада било... двадесет и седам. А
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њој? Дама je у питању, али ви не марите, уосталом, 
кћер joj je била на студијама, а син средњошколац — 
па ви сад видите. Свака част на држању — али године 
се не дају сакрити. Ja вас и не чудим, али она... То вам 
није јасно. Извините што се смејем, не бих ja да вас 
притирам, није ми у интересу него просто, тако ми 
дође. Живот je непредвидив. Ваљда га за толико по- 
.знајете. Ствари бивају. Стојиш и гледаш и не можеш 
да се начудиш. Мајке ми. То моје време код киоска, то 
je време чуђења. Сам киоск je био чудо. Па ja сам за- 
вршио општу историју! Знате ви шта je то?! И отво
рим киоск. Ситна прехрамбена роба, ништа нарочито. 
Хлеб, млеко, кафа и цигарете. И тако то. После сам 
проширио посао, наравне, јесам. Не би било нормал- 
но да нисам. Taj бе, кутије, кесе, рафови наоколо кио
ска, свега и свачега као код правог трговца. И ja на- 
слоњен на зид, обасјан супцем, сав блажен. У то je 
време било пара, из оне старе државе, наравно. Нисам 
ja имао ништа против ње. Па супер се живело. Само 
што се знало да ће да пукне. Ко то да ће и лепа жена 
да остари. Тако вам je то било извесно. Само сте ви 
били изненађени. Ви сте сви ионако мислили да неће- 
те остарити, да нећете умрети и да ћете и ви и ваша 
партија и ваша држава живети вечито. И ми нисмо би
ли спремни да вас у том уверењу подржавамо. И оно 
мало што сте од нас на силу извукли не могу да вам 
опростим. И можеш да ме мрзиш колико хоћеш, није 
ме брига. Није теби криво због Леле, није те брига за 
твог пријатеља, теби je то криво: што сам се ja изву- 
као да не идем у рат и што сам и друге извлачио. Ко
лико сам могао. Извлачио си и ти кога си хтео, само 
сам ja давао а ти узимао. Паре смо обојица извлачили 
од народа, ja за кромпир, лук, пиринач... Ти за празне 
приче... Приче празне а свашта из њих испало.

Ваљда ће и вас некад неко за то поткачити ко ме
не за ову швалерацију. Ваљда ништа не прође нека- 
жњено. Лела je у то веровала и сад, ето, то прешло и 
на мене. Нисам се бранно. Нисам могао. Кад je бог
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дао такву... Сећате се ви ње, уопште? О-хо-хо, још из 
младости! Па шта ja онда имам да вам кажем? Не пу- 
но тога. Можда нешто о томе како joj je било кад je 
супруг отишао? Ви сте му то омогућили, свакако. Све 
у најбољој намери. Шта би он овде? Он тако фини чо- 
век, осетљив. Мушкатла. С тим у вези имам само јед- 
ну ствар да додам: Лела зна с ким je одбегла та њена 
мушкатла. Она je то примила без речи. Госпођа. А ви 
нисте смели пред очи да joj изађете. Да je питате, има 
ли шта да да деци да j еду? Или, шта ђе са сином? Та
да je већ завршавао средњу школу. А ратови се само 
надовезују један на други. Никад краја. Боље што je 
ништа нисте питали, што joj нисте нудили никакву 
помоћ. Решили сте je великог искушења и на томе вам 
захваљујем у њено име.

Па рекао сам вам да ja све знам.
Лила je киша као из кабла, нигде живе душе, десет 

увече — а Лела долази да запали цигарету. Обукла ка- 
баницу, ставила капуљачу, сакрила косу. Седи код ме
не у киоску и пуши. Причамо о књигама. Ми смо увек 
причали само о књигама. Шта да прича човек о очи- 
гледном? Ви отварате капију, пролазите испод стрехе, 
застајете испод прозора, идете до врата и звоните. 
Пратимо вас без речи. Обишли сте целу кућу, нешто 
заденули за врата и у повратку застали испред мене:

— Ви имате струје?
Примакао сам лампу да вам покажем свој извор 

светла, сакрио Лелу и вас добро запамтио.
—Сналазим се — слегао сам раменима и раширио 

руке.
— Сутра се ради — рекла je госпођа Лела после не- 

ког времена и отишла кући. Колико знам, нисте се ви- 
ше појавили. Лела je и даље редовно ишла на посао, 
свраћала до мене по потрепштине — плаћала je чеко- 
вима без покрића, као сви интелектуалци, професор- 
ска плата je око Нове године пала на je дну марку, се- 
ћате се? Давао сам joj робу, понекад уновчавао чеко- 
ве, по договору. Она je мени доносила свеже пециво
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и топло вариво. Мени je баш недостајало то што се је- 
ло по поштеним кућама. С времена на време су joj 
стизале неке паре, од оног њеног финог господина, 
претпостављам. Нудила њима да ми плати.

— Што бисмо мешали оно што не морамо?
— Кажу да je највећа срећа на ово време, имати 

пријатеља трговца — рекла би она.
— На свако време — додао бих ja и смејали бисмо 

се неко време, онако безвезе, док неко не наиђе. Љу- 
ди су већ почели да говоркају иако никог више ни за 
шта није било брига.

— Знате, ja никад нисам преварила свога мужа — 
рекла ми je једном.

— Знам — потврдио сам. То je био знатан део ње- 
не величине и мог удивљења.

— А ово не би ни била ...
- Шта?
— Она безобразна немачка реч...
Тутнуо сам joj две кесе у руке премештајући неке 

ствари с места на место, изговорио на брзину пар не- 
сувислих реченица не дајући joj да дође до речи. Он- 
да сам извадио телефон, принес уху, она се осмехну- 
ла и отишла.

Покушавао сам понекад да joj објасним шта ми 
значи, окретала je главу и одмахивала: Толико ком- 
плимената није за моје године...

Плашила се. Не тога што вама пада на памет.
Плашила се тога да се не узохоли. Кад човек пове- 

рује у своју снагу, у своју памет, у своју лепоту, здра- 
вље — смешка му се пропаст.

— Само у оног горе треба веровати — показивала 
je руком на небо. Рука je била бела, мека, дугопрста и 
с ње je полако нестајао прстен по прстен, наруквица, 
сат...

— Ништа то лепој жени не треба — рекао сам јед- 
ног дана загледајући њен врат.

— Коме треба, тај и носи — одговорилаЈе она ста- 
вљајући хлеб и млеко у торбу. Склизнуо joj je ca pa-
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мена капут којим je била огрнута и провирила je поха- 
бана постава. Пружио сам руку да joj помогнем, она 
je прихватила ревер са осмехом особе задовољне сво- 
јом имовином.

Није Лела заслужила такву судбину. Ja сам био ре
шен да помогнем, не толико ььу лично, колико то што 
она представља. Знам ja да се ви слажете са мном, да 
сте то и ви хтели, само вам се напросто није дало. Не- 
ког просто неће добра дела... Ja, додуше, нисам ни- 
шта тражио заузврат... можда ми се зато посрећило...

Све je то ишло тако, спонтано. Кренем преко, да 
набавим робу, па понесем неко писмо, пребацим га 
преко гране, оно оде са печатом неке друге земље па 
се онај коме je упућено превари и прочита.

То je Лела смислила. Она je свога мужа најбоље 
знала. Не сумњам да je нашла праву реч — ћерка je 
ипак отишла, пре него што joj je истекао пасош. Где je 
— вама je сигурно познато. Није могла остати код оца, 
он, знате, није био сам па je продужила даље. Ja сам je 
одвезао. Имала je гарантно писмо, нешто татиних па
ра, и диплому. На ово време — пуна капа.

Кад сам се вратио, уморан и прљав, као после сва- 
ког путовања, истоварао сам робу и чекао Лелу да joj 
јавим, да смо успели. После свих мука, коначно, мало 
радости. Отворио сам флашу извучену из тајне пре
граде, напунио чаше загледајући своје огрубеле руке, 
наздравио joj, а она, приковала поглед за под и ту се 
на моје очи — преполовила. Ухватио сам je за главу, 
лице joj се нашло у мојим шакама — избледели траго- 
ви осмеха, на јагодицама забринутост, у угловима 
очију ситне боре од нагомиланог презира. Онда ме 
обема рукама ухватила за мишицу, глава пала на моје 
раме — и први пут се на неког ослонила. Знао сам да 
ће се то фатално завршити.

— Имаш ти j ош посла — рекао сам помало упла- 
шен полако je усправљајући. Осмехнула ми се и кли- 
знула из руку као риба, хладна и склиска. Стајао сам
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и гледао за њом и чини ми се да сам join увек у том 
положају и никако да видим, ко што тада нисам успео 
да смислим, како бих joj помогао. Веровали, не веро
вали, на исто ми дође.

Са сином je било другачије. То знате. Шта вас он- 
да занима? Зашто није од вас тражила помоћ? Није ни 
од мене. Ja сам само пренео неколико торби, кад сам 
возио робу, и ништа друго.

Он био једна од торби? Лелин син? Побегао од ре- 
грутације у мом камиону?

Ja немам камион. Немам ни кућу. Спавам сваке 
ноћи на другом месту како ме не бисте ухватили с по- 
зивом. Увек се нађе неко коме није довољно плаћено. 
Кад идем по робу, зајмим кола, тако се то ради, знате 
ваљда. Што више папира теже их je пратити. Уоста- 
лом, свеједно ми je, шта год да кажете. Шта имам од 
тога?

Join мало па ми несете веровати ни да je умрла.
То вам дугујем, je л да, тај опис смрти. Aja бих са

мо то да прескочим. Њен живот се ионако завршио 
пре тога. Њен живот je прекинут. Као конац. И смрт je 
дошла као логичан распоред ствари.

А болеет? Болеет je била страшна.
Нико не зна кад je почела. Нисам ни ja обраћао па- 

жњу на њу. Да ли сада жалим? Не, нису тако стајале 
ствари. Толико тога je требало урадити. Журили смо, 
разговарали у ходу, остављали једно другом поруке. 
Разговори су нам постали језгровити, све мање речи 
нам je требало да се споразумемо. Корак по корак, не- 
кад вођени чистим случајем, некад с много муке, до- 
мишљато, лукаво или хазардерски, плавали смо, под- 
мићивали, убеђивали, намештали онда кад нам стара 
познанства или чиста срећа нису излазили на пут. Де
ла je ишла поред мене ослоњена о моју руку, лагана, 
прилагођена мом ходу, дисању, мислима и нисам ни
шта примећивао. Већ je била танка и крхка, ломљива, 
готово прозрачна. Свет се кроз њу видео. Али нисам 
обраћао пажњу. Лакше смо се кретали тако. И то ми
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je било нормално. Она je увек знала шла треба учини
ти да отвари заузму логичан распоред. Као да смо се 
водили из једне главе. То je тако лепо кад се са неким 
тако разумеш. Чини те лаким. Зато нисам много обра- 
ћао пажњу на њу. Био сам задовољан собом, сигуран 
у свој корак, а свет око мене сасвим јасан, видљив и 
предвидив. Зато нам ништа није било тешко и све 
смо, то што смо морали да претуримо преко главе, 
узимали олако.

Нисам много размишљао о њој, о томе како joj то 
нада. Па, Лела je живела за њих троје! Она се није ба- 
вила собом. За шта ви то мене покушавате да оптужи- 
те? Што joj нисам макар сина оставио? Ja? Па она je 
сама све смислила, понављам вам. Ja сам само пома- 
гао да се реализују њене замисли. Све je то њој самој 
дошло, да га одавде испише, био je четврти разред, да 
га упише код бабе у трећи, доле извадио и пасош, че
тврти завршио ванредно. Како je то могло? Могло je, 
код вас je све могло. Тако да није регрутован. Ja га 
пријавио код мене у радњи, на полугођу, за време рас- 
пуста, кренули сасвим легално по робу, са свим папи- 
рима — и он остао код сестре. С Лелом би то било 
сумњиво, зато смо ишли он и ja. После сам je одвезао 
да га в иди. То су те торбе које помињем. Ja сам у ства- 
ри био само возач.

Да ли смо тада живели заједно, ja и госпођа Лела? 
Да ли сам се преселио код іье кад je син отишао?
Шта год да кажем -- не ваљам, а како год да одго- 

ворим, нећете ми веровати. Питам се, зашто вам je то 
толико важно? Она je била сама у својоЈ кући. А ja сам 
живео као пре, ту и тамо. Знате већ... Умрла je у току 
ноћи. Одмах пошто смо се растали, или касније, не 
знам. Чекао сам да дође по хлеб и млеко, чекао, чекао 
и отишао да видим шта je са њом. Даље знате, зовнуо 
сам вас. Зашто баш вас? Зато што сам знао да треба 
вас да зовнем. Што нисте дошло то je ваш проблем.

Нисам ништа дирао, шта вам нада на памет! Па ни 
за шта ме није било брига. После Леле, та кућа више
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не постоји. То je једна напуштена кућа. И ви знате у 
шта се оне претворе. Не мили ми се да je погледам а 
не да уђем унутра. Унутра je црна, густа празнина ко- 
ja гута све око себе и шири се овом земљом као епи- 
демија. Нећу више никоме помагати да оде, сада ja од- 
лазим. Умиру они који остају. То je она болеет од ко- 
je je умрла госпођа Дела. Хоћете то да вам испричам? 
Ja сам стајао у сенци свог киоска, била je ноћ, она ки
ша ко кад сте ви долазили. Тек смо се вратили с пута. 
Она ишла да види сипа. Ja распаковао робу, она оти- 
шла до куће да однесе ствари. Уђем унутра, сачекам 
je, она стаже за мном, ужурбана као увек. Ништа je не 
питам. Смешка се. Улична светилжа пада право на 
њено лице. Обасјава плочник. Сипам кафу. Греје пр- 
сте, отпија неколико гутљаја и полази.

— Па где сад журиш? — питам je и то себи нећу 
никада опростити.

Она застаје на капији, прети зебу од додира с њом, 
шум кише бубња у ушима, она ее лагано успиње уз 
степенице и у тренутку када ставља кључ у браву и 
отвара врата, нестаје струје. Гледам за шом. Стоји као 
црна сенка на вратима своје куће, гура их руком и 
овални отвор, црњи од мрака подсећа на пећину. 
Окреће се према мени, осећам то, и упире руком у та- 
му пред собом.

Зовем je, из све снаге, али кад ее окрене према ме
ни, ућутим. Често то сањам и видим све што ће бити 
и што je било. Али ту реч, коју je требало рећи те но- 
ћи, не налазим.

Тако je то било. Сада, мислим да могу и ja да по- 
ђем.

То са кућом сада први пут чујем! Кућа продата 
пре њене смрти и господина мужа интересује шта je 
било са парама?

Не знам шта да вам кажем.
Или je Л ела знала да ће умрети, или се убила, у 

шта не верујем, или... или je жива? И чека ме с оне 
стране границе. Aja журим да се нађем са њом?
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Ви сте луди. Тако дирљиво луди. Не знам, просто, 
шта да вам кажем. Има неке истине у вашим речима, 
колико-толико. Макар симболичне. Зато се смејем.

Неком се живот отвара као карте. А неком се про
сто не да. И, шта je — ту je.
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БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ

— Смислићемо нешто — дошапнуо сам својој же
ни преко рамена, спуштајући чашу у судоперу. Очи 
су joj биле црвене. Она увек плаче перући судове. 
Окрене нам леђа, одврне славину, понекад пре тога 
појача телевизор и расплаче се. Њени родитељи седе 
спокојно на свом каучу и гледају ТВ. Ja станем насред 
собе, свашта бих учинио у том моменту, али знам на 
шта би то изашло — па не чиним ништа. То ништа ме 
латано убија. Остаје ми иза тога j ед ан поглед који из 
милоште зовем: свеобухватна немоћ.
Знам ja све, али...

То je та сатисфакција која убија.
Марко je синоћ, за рођендан, добио огроман кавез 

са папигама. Био je пресрећан. Ми, ко заливени. Кућ- 
ни љубимци су у моди. А он одавно није ништа добио. 
И ко би могао да му квари рад ост причем о томе како 
животињама није место у кући? Додуше, у томе се 
сви слажемо, чак и моја ташта, али нагонски смо за- 
цвркутали, сви осим Милице. Није joj било лако. 
Стварност нам je опет умакла. Она, у сузама.

— Боље ja него Марко — одмахује руком и тера ме 
од себе. Ja стојим онако лепо обесмишљен, као јевтин 
споменик, и спуштам кавез на комоду у дневној соби.
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Нисам то хтео — сузе, ничије. Ништа од овога ни- 
сам хтео.

— Шта кажеш? — пита мој тает преко наочара.
Одмахујем рукама и одлазим у нашу собу. Кавез 

остаје на свом месту и полако нас заробљава.
Застајемо крај њега кад год минемо поред комоде.
— То су још бебе — шапућемо једни другима и све 

чешће идемо кроз кућу на прстима.
— Шта раде наше бебе? — постаје питање са којим 

се будимо или улазимо у кућу. У нама се комеша љу- 
бав према младунцима и грижа савести због кавеза. 
Живимо с тим коктелом у желуцу прећуткујући га 
једни другима.

— Кавез у кавезу! — стане једнога дана мој таст 
ыасред собе и викне. Милица брише прашину не оевр- 
Ћући се. Ja гледам кроз прозор. Птице покушавају да 
лете. Мучан призор. Кавез пун паперја. У Миличином 
изразу ликовање. Рекла сам вам шта ће да буде! Отац 
je не гледа. Узима птице и излази напоље.

— Ваљда неће да их пусти? — кажем joj. Причамо 
само кад останемо сами. Тешко се ослобађамо туђих 
речи кад се завуку међу нас па их се клонимо.

— Неће. Само их je одвео у шетњу — каже моја ва- 
здан упослена жена. Нема кад ни да ме погледа. Руке 
joj не мирују да би joj глава била мирна. Често сам до- 
кон па ja гледам н>у. Али нисмо често сами.

Марко je прихватио дедине навике. Редовно je но- 
сио птичице напоље. Чувао их je од ветра и од зиме 
као праве бебе. Кад су почеле врућине, сипао им je во
ду у корито и гледао их како се купају. Ми смо гледа- 
ли њега који je израстао из тог корита.

А голубове смо готово заборавили. Било je лето и 
ретко су навраћали. До јуче смо Марка учили како су 
то наши кућни љубимци а сада им више ни мрве не 
остављамо на прозору.

— Мислим ja на њих — каже моја ташта са самоу- 
вереношћу неког, у најмању руку, кућног божанства. 
Окрећем joj се с дужном пажњом.
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— Чим их чујем како се гегају по симсу, ja устанем 
и истрошим им хлеба. Ови овде — показала je на па- 
пиге — не могу ни да да дођу, ни да оду. Птице а не 
умеју да лете! Боже сачувај!

— Па ви сте ми рекле да их не пуштам из кавеза! 
Баш вас две! Како онда да науче да лете? — викнуо je 
Марко.

Стајао сам скрштених руку и гледао их ћутке. То 
je моја уобичајена поза. Милица je била готова да за- 
плаче. Марко исто. Загрлио сам га, узео кавез и повео 
га у нашу собу.

— Шта сте друго очекивале од детета које гајите 
ко мушкатлу? — чуо сам свог таста како стаје на сред 
собе и почиње говор.

Одавно знам његов репертоар. Отварам врата и 
излазим из приче у којој мој син неће бити никакав 
војник. Успут се задовол-но смешком. Мада ме много 
тога не чини средним.

И мени je све јасније, како време одмиче, да Бе 
Марко остати јединац. Док се тастова војска повлачи, 
земља сужава и криза у коју западамо стеже око гуше, 
ja видим да ћемо остати у іьеговом стану привремено, 
још годинама. Moj тает прича о томе како су њих пе- 
торо деце расли под једним кровом и делили кору 
хлеба, па им ништа не фали. Сви су војници! И join 
какви! Док се он удара по својим пензионисаним пр- 
сима, моја ташта додаје:

— Па није баш да вам ништа не фали.
Тает би се ту окретао нагло, она би променила из- 

раз лица и почитала причу о Оној њиви и Старој ку- 
ћи...

Не осврћем се на његове приче. У почетку смо се 
згражали један над другим: он je чезнуо за тим да се 
поново активира, ja сам бежао од мобилизации. По- 
следњих пар месеци гледамо само како да се прехра- 
нимо.

Мени слабо пријају јела из завичаја. Ja сам одавде. 
Не маштам о повратку. Не учествујем у тим причама.
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Ja немам где да се вратим. Ja могу само да одем. Ту се 
мало ледну и направе да нису нули. Онда наставе о 
ораху над кућом, учињеној неправди, липи у двори- 
шту и женској деци...

Већ их знам довољно добро да њихове речи не 
узимам за озбиљно. Ни за аутобус до те своје куће не- 
мају. А још мало, и пасош ће им требати. Но, како сам 
морао да цртам за кухињским столом, нисам могао да 
их не слушам.

Ja сам радио једну сеоску кућу баш кад су они раз- 
вијали теорију о одласку. Кад су видели шта цртам, 
здушно су почели да учествују у пројекту. То je био 
j едини начин да они подигну кућу и потпуно су му се 
препустили. Градили су са више ентузијазма од мене. 
То ме забављало, поготову што се наручилац није по- 
јављивао — као да je у земљу пропао — што би рекла 
моја ташта. Ja сам цртао и даље. Ради цртања, и она- 
ко. То je мој посао. То je оно што знам најбоље. То je 
оно што ће нас извући. Не знам како? Kao маторе њи- 
хова кућа, тако некако. Не тако, него заиста.

У једном тренутку je мом тасту пало на памет ка
ко би могао да прода овај стан и са тим парама обно
ви Стару кућу и имање. Осетио сам како се заљуљало 
свих девет спратова испод мене. Ништа му нисам ре
као. Утешио сам се тиме да je мој тает човек од речи, 
а не од дела.

Kao олакшање ми je дошла појава птица у кући. 
Спаковао сам план и предао га Марку. Примио га je 
сасвим озбиљно преузевши на себе обавезу да га чу- 
ва. Једнога дана ће нам по том плану подићи кућу у 
селу, свечано je обећао. Замислио сам се, накратко. 
Болеет je заразна. Шири се брзо и лако. Под овим кро
вом предају ее с љубављу. Хронично. Више никог не 
смем да узимам за озбиљно.

Ускоро су нам пажњу заокупиле птице. Углавном 
смо се бавили њима. Гледали смо како их у одређено 
доба дана хвата немир. Почињале су да шетају испред 
врата кавеза све брже и брже док се то не би претво-
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рило у безглаво јурцање у ком су птице хтеле да про
лете кроз жице.

— Е, боже, тресте! — говорио je мој тает и узимао 
кавез у руке и одлазио у нашу собу, кад Марко није 
ту. Наша je соба постала полигон за летење. Милица 
je ишла за њим са крпом у руци и брискајући, уздиса- 
ла како птице нису за кућу.

— Сад бих лакше прихватила и пса, и мачку, и 
корњачу и рибе у акваријуму и морско прасе, само да 
не гледам птице у кавезу — рекла ми je једном док je 
Марку расла кнедла у грлу. Заборавили смо, ни пред 
њим не смемо да причамо. Чији je он, Милице? Жена 
ме убија погледом. Хватам се за груди да се придр- 
жим, другу руку спуштам детету на главу. Знам ja чи- 
ји je, али да ли ће тако и остати? То се никад не зна, 
кажу њене руке прекрштајући се на грудима док се 
ослања леђима на судоперу и гледа ме са изазовом ко- 
ји се плашим да ћу једном прихватити и пре него што 
напустимо тастову кућу, направити под његовим кро
вом —■ j ош једног војника?

Не дао бог.
— Сине, пас воли људе, мачка воли кућу, рибе во

ле воду, а птице воле да лете — покушао сам да му об- 
јасним.

— Да их пустим?
— Немој, срећо, смрзле би се. Знаш одакле су оне 

— рекла je Милица грлећи га заштитнички. У очима 
joj се назирао страх од зиме.

— А ко je њих довео чак овамо?
— Они исти који су и нас ставили у кавез — упао 

je у причу мој тает. Дуго га није било. — Неке чике, 
сине, које су хтеле да имају све што им се свиђа. 
Ишли су по свету и товарили на бродове што год им 
je запало за око и носили кући.

— Није им било жао птица?
— Како ће им бити жао птица кад им није било 

жао људи! Они су исто тако као птице, као мајмуне, 
као лептире, мрежом — ловили људе! Трпали их на
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бродове и продавали као робље. Шта учите у тој ва- 
moj школи? Знаш ли ти, Марко, ко им je возио галије 
царске у седмом веку, по Средоземљу? Ми, сине, ми!

Милица покушава да унесе мало историчности у 
његово приповедање. Тает псује и историју, и власт, и 
државу. Ташта свему даје етичку димензију:

— Какви људи?! То нису били никакви људи!
— Шта су то галије? — пита Марко.
Ja почињем да цртам. Милица се и дате надвику- 

је са родитељима. Марко се спушта за сто, поред ме
не и прати погледом оловку. Ћутимо, довршавамо по- 
лако брод, узимамо птице, смештамо на палубу и од- 
лазимо.

— Једном ћемо их стварно вратити тамо одакле су 
— каже ми он сасвим озбиљно.

— Смислићемо нешто — изговарам ja своју чувену 
реченицу и додајем море.

А ништа нисам успевао да смислим. Живели смо 
као пре. Све горе и горе. Нико није знао где ће нас ово 
одвести.

Пролазили смо поред кавеза и гугутали као да je 
све у најбољем реду. Опет оно дивно осећање... Ту
шили смо га тепањем.

— Птичице! Птичице! Шта раде наше птичице?
Расле су све брже а како смо их носили на савести, 

сваки дан су нам све теже падале.
— Робље има робље! — викао je мој тает. — Кад je 

то било на свету?
Више пико са њим није полемисао.
У поподневним сатима, после кафе, закључавали 

смо кућу и отварали кавез. Птице су излетале напоље 
и почшьале да круже по соби. Настајала je граја. Мом 
тасту су редовно слетале на главу. Ташта je налазила 
да у томе има његове кривице. Њен сан je био, пак, да 
махне руком и ухвати птицу с његове главе као муву. 
То joj je понекад и успевало. Тает je тада говорио 
Марку: Видиш шта je то упорност.

Ташта je почитала да тепа ухваћеној птици и да je 
мази, а преплашени папагај, несвикнут да љубав хва-
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та право за гушу, отимао се, кљуцајући joj руке тако 
да je моја ташта вриштала од бола. Ми смо се смеја- 
ли, смејали, све док се птица не ослободи.

Мислио сам, с олакшањем како су старци забора- 
вили на кућу. Био je то један од снова којима су се 
заносили с времена на време тако да им je стварност 
измицала. Плашио сам се да Бе и мене навући, због 
Марка и Милице. Шта бих тад? помислио сам. У том 
тренутку je зазвонио телефон. Милица ми je пружила 
слушалицу без речи. Само ме je j одном погледала. 
Био сам затенен.

— Дуто вас није било — рекао сам покушавајући 
да се приберем. — Мислио сам да сте оду стали...

— А, не, не, не... — чуо сам смех са друге стране. 
— Ja никада не одустајем — рекао je човек са самоуве- 
реношћу сличном таштиној. — Имам нову муштерију 
па ми треба план. Што пре.

— А мени треба новац. Одмах.
Трпезарија се претворила у jедно велико уво. Пре- 

бледео сам. С друге стране жице се отворила рупа. 
Можда бездан. Провалија која зева да ме прогута. 
Окренуо сам леђа зиду и затекао Миличине очи на 
мом челу. Опет сам се окренуо зиду.

— Ви знате колико то кошта — рекао сам у слуша
лицу.

— Данае je све испод цене. Све je стало. Ништа не 
ради. Ништа не вреди као јуче.

— Пола сада, а пола следећег месеца — рекао сам 
знајући да таквима никад не долази следећи месец. 
Пристао je. Спустио сам слушалицу са олакшањем. 
Када опет нешто наручи да му радим, платиће ми пре- 
осталу половину. Ако поживи толико. Сваког jутра 
нађу по једног таквог на неком плочнику.

Пришао сам Марку и затражио план. Он je гледао 
у под и ћутао. Цела соба je била испуњена ћутањем.

— Шта je сад? — упитао сам.
Moj тает je повукао један дубок дим и отпухнуо.
— Ко зна колико тај има кућа! И сад му треба ова 

наша, j ед на jедина.
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— Нама треба новац. Јесте ли заборавили на но- 
вац? — упитао сам га прекорно.

— Нема тих пара због којих треба да цвељаш ро- 
ђено дете — рекао je мој узрочник гастритиса. — Не
ма тих пара због којих бих ja то учинио.

— Па и на то смо свикли, да немамо пара — рекла 
je моја ташта. — Нико нема све. Свуда нешто фали: 
где има пара, нема слоге; где има слоге, нема пара; где 
има и пара и слоге, нема здравља... Никад два добра 
заједно...

Никад je нисам волео. Никад. Али због ових сам 
речи према њој осећао чисту мржњу.

Пришао сам Марку који je стајао насред собе и 
ухватио га за руку.

— План који ти тражим, правили смо кад нисмо 
имали птице. Сада нам треба нови. Морамо направи
ти кућу у којој ће и за птице бити места, пре него што 
их пустимо.

Обојица смо одахнули. Марко je отрчао у собу а ja 
сам се окренуо према својим старцима са изразом на 
лицу који бих да заборавим. Милица ми je дошапнула 
преко рамена: Браниславе, имаш најлепше име на све
ту. ..

Да није ње, претворио бих се у уличну звер.
Увече смо седели над хрпицом пара коју смо рас- 

поређивали на разне стране. Била je премала да испу- 
ни снове па су моји старци били разочарани.

— Шта су ти паре? Ништа — резигнирано je закљу- 
чио мој тает.

— Са овим ћемо моћи да живимо до Нове године 
— рекла je Милица, покупила новац и ставила га у ко
моду, испод птица.

Кад смо ушли у нашу собу, извадио сам остатак 
новца, половину добијене половине и дао joj. — Оста- 
ви ово негде, за пут — рекао сам смејући се. — Никад 
се не зна. Ово je време одлазака. И она се насмешила. 
Увече ју je ипак стигла нека зебња.

— Шта си смислио за птице? — упитала je кад смо 
легли.
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— Ништа нарочито... Знаш она предворја са пал- 
мама?

— Фонтане и тропско биље у белом мермеру?
— Аха.
Ћутала je.
— А ако и то неком продаш?
— Нацртаћу нешто друго — рекао сам зевајући и 

окренуо се на другу страну. Био сам уморан. Ja кроз 
живот идем пешке, зато никад не стижем тако далеко. 
Али због ње, и Марка, умем да пружим корак.

— Ако ми посао крене, ако почнем да продајем ку- 
ће, ако скупимо довољно пара, купићемо карте и оти- 
ћи ћемо заувек негде доле, и пустићемо птице из ка- 
веза. А оне Бе можда пожелети да остану са нама, ако 
будемо имали погодно дрво.

Смешила се. Лежала je налакћена на јастук и гле- 
дала преко мене. Била je михољска ноћ, прозор ши- 
ром отворен и испуњен погледом на Булевар. Светло
сти велеграда расуте по индиго плавом небу. Слика 
због које би вредело остати будан.

— Питам се, шта ће нам онда недостајати — рекла 
je Милица тргавши ме из сна. Кад те raj и жена као 
што je моја ташта, живот заиста није лак.

Више нисам ни сам био сигуран да сам другачији.
— Фалиће нам овај прозор — рекао сам клонуло.
— С погледом на татин Булевар?
— Да, баш он.
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ДАН ПО ДАН

Била je зима. Она поена, без снега, с много хлад- 
Hohe, сивила и безнала. Трајала je прилично дуго. То
ком целе године. Или неколико година.

Не смем ни да се сетим.
Лето je свето! Али пролазно.
Cee прође. И добро и зло. И лепо и ружно. И ове 

године у којима се сабирам, шта јесам, шта нисам и 
шта неЬу бити, пролазе.

Ja uehy никад имати, рецимо, пса. Зато што пса 
не бих могла да држим у стану. Као што не бих мо
гла да држим птице у кавезу. За пса би ваљало има
ти двориште. А да би се имало двориште, треба 
имати кућу.

Дакле, ja никада uehy имати своју Kyhy.

*

— Ових дана би ваљало водити дневник — каже 
моја мајка и стаје испред огледала у предсобљу. Доне
ла je на себи мирис хладноће, влаге и немаштине.

— Кад сутра будем причала унуцима како за целу 
пензију нисам могла да купим ни два jaja, рећи ће ми 
да претерујем. А кад отворе дневник и прочитају како
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сам четири сата стајала у реду и чекала пензију док je 
напољу марка расла ко квасац, биће им лакше да охва
те како смо провели ове године. — Види — каже она 
вадећи згужвану торбу из цепа — уопште нисам сти- 
гла да одем до пијаце. Закаснила сам. Онда отвара та- 
шну, вади свежањ новчаница и ставља на сто. — За 
ово више ништа не може да се купи.

— А ja бих све ово што пре да заборавим, а не да 
записујем!

— Ништа ти то не ваља, Марија. Понашаш се као 
ној — каже она одмеравајући ме од главе до пете. Он
да наставља да се огледа. — Боже, како ћу оваква да 
изађем на улицу!

У гужви су joj скинули шубару и покварили фри
зуру па сада подрасла, седа коса излази на видело.

— Хоћеш да те ошишам? — питам je.
—- Нећу. Снаћи ћу се за фризера. Нисам ja као ти.
Рекла je то по навици, весело, задиркујући ме због 

нехата у одевању, а онда joj je поглед пао на моје ли
це и осмех се изгубио.

— Па не можеш да живиш тако ко бела удовица! 
Мораш једном да рашчистиш ту ствар. Шла je жена 
без мужа? Боже, нисам могла у твојим годинама јед- 
ну ноћ да проведем без твог оца!

На мајчином лицу се појављује j ед ан осмех који 
на мени никад неће заиграти. — А ти спаваш с децом! 
— каже она прекорно. — Немој само да ми причаш ка
ко су и за то крива ова времена. Било je и пре ратова 
и немаштине па се нису због тога бракови распадали.

Због пара за аутобус до школе?!
Боже, толике сам генерације извела на пут, а моје 

дете да пропадне!
— Ма нисам пропала! Мало сам се разболела — ка

жем и полако затварам врата. — Пропала je држава.
Она ме гледа за тренутак, а онда одмахује руком, 

ставља шубару и излази.
И ja бих у свој дневник могла да убележим како 

сам данас примила плату. Могла сам за н>у да купим
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један пентрексил. Али, шта ће то име значити за неку 
годину? Не упућује чак ни на болеет од које се лечим 
него на узгредну инфекцију.

— Узми и једи! — довикује ми мајка са степеница. 
— Немој да чекаш децу. Мораш да једеш!

— Морам на родительски! — одговарам joj, али ме 
не чује. Већ je изашла. Спора сам. Никако на то да се 
навикнем.

Узела сам са комоде торбу коју je ту оставила, с 
намером да je ставим у џеп. Савијајући je, одједном 
сам застала па сам онда почела да je разгледам као да 
ми je први пут у рукама. Из дана у дан мајка и ja пре- 
бацујемо једна другој из руке у руку овај наранџасти 
цегер од падобранског платна и излазимо из куће, пи- 
тајући се шта ћемо у њему донети? Живот нам се свео 
на његове димензије.

Згужвала сам га j ед ним потезом, убацила у ташну 
и изашла напоље.

Moj муж je стајао са друге стране улице. Чекао ме 
je, да идемо на родитељски састанак, заједно.

— Je л знаш колика ми je плата? — питао ме je док 
сам прелазила улицу. — Пет jaja. Moja плата, пет jaja.

Ишла сам полако, ногу пред ногу. Можда је треба- 
ло увек тако да идем? Можда je требало да идем кроз 
живот онолико брзо колико могу?

— Па није ти баш лако са толиком платом — рекла 
сам му. — Нема ти доста ни за куче.

Он je убрзао корак и изгубио се у снегу који je по- 
чео да пада. Нисам покушавала да га стигнем.

Moja мајка ово не може да схвати.
— Изгубили смо корак — кажем ja.
— Ништа ти то не ваља, Марија. Ти не умеш да 

прашташ. Сурова си. Само се светиш.
— Због оног пса у његовом дворишту?
Мајка поново одмахује руком. Ja размишљам о 

прошлости. Оној далекој. О псу крај ограде, на при
мер. Зашто ми немамо куче, стално сам питала? Зато 
што ja имам једног малог кера, говорио je мој отац, и
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то ми je у оволиком стану довољно. Aja сад имам два 
псића у том истом стану и о Њему не размишљам.

— Лажеш, Марија. Ти стално мислиш на њега.
*

Не мислим. Сашам га. Честю.
Будим се, устајем, отварам прозор и гледам у 

мрак све док ми се зима не увуче у кости. Онда се вра- 
ћам у постељу и дуга не могу да заспим.

Сањам како ме зове да ми да дуња. У лазим у ба
шту обасјану сунцем. Видим га на дрвету. Бере душе 
и баца их на земљу. Кад им се примакнем, видим да су 
тамне и труле. Одмичем ноге да их не додирнем. Из 
пукотина излазе бубе и гмижу Према мени.
Скачем из постеље и будим се.

— Дуње су болеет — каже моја мајка и подиже ро- 
летне на прозорима.

— Хоће ли скоро то пролеће? — питам je.
— Што? — чуди се она.
— Да окраса ноћ — кажем joj и полако устајем.
*

— Марија, дођи да в идиш шта сам ти све донела — 
зове ме мајка из предсобља и уноси велику котарицу 
пуну намирница у кухињу. Деца која се мотају око іве 
личе на разигране псиће.

— Шта си сад опет продала? — питам полугласно.
— Ништа. Ишла сам мало да посетим старе прија- 

тељице. Јуче сам цео дан радила домаће задатке. Шта 
би друго учитељица у пензији?

Док она распрема котарицу, пред мојим очима се 
ређају тегле са зимницом, повезане шареним цвећар- 
ским целофаном на полицама крај бело окреченог зи
да. Сигурно их je већ покрила прашина. Лето je било 
давно. У неком другом животу.

— Не вреди бити мрав, ако ти je суђено да завр- 
шиш као цврчак — кажем ja сетно и гледам ствари ко- 
je мајка вади из корпе.
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— Шта кажеш? — пита она тргавши се. — Шта си 
ти радила данас? — пита ме изненада. — Јеси ли ишла 
у шетњу? Знаш да мораш да шеташ?

*

Свеједно да ли идем или стојим, ja стално ми- 
слим о једном истом и непрестано се питам, je ли то 
све тако морало да буде?

И зашто?
Зато што сам била охола?
Или зато што сам мислила да могу шапнути глу- 

вом и намигнути слепом?
Или наивна? Зато што нисам веровала да има 

глувих код ушију и слепих код очију?
Или je све то тако морало да буде како бих схва

тила да ja не разликујем добро од зла голим оком и 
како je за мене овај свет опасна ствар док то не на
учим?

Зато ћутим, својим порозом обесмишљена, и по- 
стиђена.

Ja сам само хтела да му покажем колико лей уме 
бити свет.. Huje порицао. Вреди се за ѣега борити, 
убеђивала сам га. Вртео je главам. Дуга je вей био ту, 
навикао се на ноћ. И остао je завучей у сопствени 
мрак слежући раменима, немопан пред самим собом 
док сам. ja обигравала око њега, звецкајући ситним 
парама кроз Таму која се навлачила, удаљавајући ме 
од њега, неповратно, остављајући ме ту, са дланом 
окренутим ка небу. Мада више никаква промена ме- 
ста није могла дати смисао мом овозема/ьском бо
ровку.

Време преда мном je унапред изгублено. Зато хо
дам Полако, готово стрпљиво, откидајући дан по 
дан, са срием сувим као орахова љуска и.рукама при- 
везаним за децу над којом се небо затворило.
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*

— Марија, Марија, чиме се сада заносиш? Живот 
се живи, дете. Мртви размишљају о животу. Живи 
живе.

Мора да су ми очи биле влажне. Седела сам у со- 
би, за радним столом и сам тај призор у мојој je мајци 
изазивао иегодовање. То je разумљиво. Она би води
ла дневник. А ja записујем снове.

— Шта то пишеш? — пита ме стојећи поред мене с 
лавором веша осушеним на тераси.

Хоће ли скоро то пролеће?
— Ништа нарочито. Ту je књига само повод. Пи

шем нешто о томе каква je ово година.
Moja се мајка насмеја из све снаге, седе на кревет 

и ухвати за главу.
— Je л ти знаш оног Пепиног комшију што пише 

песме? Е, он je написао једну такву песму и продао je 
за петсто марака. А ти пишеш пабе! Пиши дневник 
кад већ пишеш. То би после рата могла да продаш. 
Ништа друго, само дневник. Просто, документарно, 
дан по дан, бележиш шта се догађа. Чим прође, сви ће 
описивати ово време, и препричавати, али дневник, то 
je једина ствар којом се не кривотвори прошлост.

— Ja не могу тако да пишем — кажем joj просто. — 
Једноставно не могу.

— Тако си ми исто рекла: Ja не могу тако да жи
вим! И види шта си направила од живота. Тврдоглава 
си, Марија — каже ми љутито и устаје. — А шта то пи
шеш? — пита ме док спушта лавор с крила и прилази 
столу за којим седим. Гледа ме ћутке и претура по па- 
пирима испред мене, онда се усправља и стаје зами- 
шљено трљајући подбрадак. Ja ћутим. Има књига ко- 
јих се плашим. И судбина. Она пребира по столу, узи- 
ма j ед ан недовршен папир и чита. Потом пружа руку 
ка полици и вади књигу, прелистава je. Преко њеног 
лица прелазе године. Страх од рата. Страх од глади. 
Страх од смрти. Сви страхови наталожени у памћењу. 
Дубоко, до кости. У сржи. Балкан.
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— Да сам била паметна, никад ти не бих дозволи
ла то да читаш. Нити да студираш књижевност. И то 
руску!

Ja не делим њене страхове. Мене гони бесмисао. 
Празнина. Промашеност.

А она би да се бори.
— Баш зато! — окреће се и прети ми прстом. Сме- 

јем се.
— Борићемо се — ширим руке и предајем се. Шта 

ћемо друго. Окрећем главу и гледам за њом. Осмех ми 
се полако претвара у грч. Знам да ми не верује. Не 
схватам смисао.

*

Moja мајка не верује у судбину. Она се не да. Она 
мисли да живот може ко мало дете да се ухвати за 
руку и поведе.

А ja носим оловку у цепу и сабирам. Скоро да сам 
подвукла црту. Шта ми друго преостаје него да ше- 
там ?

Нећу никада посетити сва она места за која сам 
се спремала, нити Йу проговорити неки од језика ко- 
je сам учила целог века; остаПу ту где ми ништа од 
тога што знам није потребно; овде где од плога што 
умем да радим, не могу да живим.

Ваше не покушавам да избегнем своју судбину. 
Нити помишљам да je предухитрим. Коначно се кре- 
пем природном брзином, лагано, између голог дрвећа, 
поред празних излога, крај људи који изгубљени иду 
улицом — као поред огледала.

*

Прихватила сам улогу пиона у игри, срећног што 
учествује. Шта сам могла, друге су улоге већ биле по- 
дељене.

А ни ja овај свет не схватам довољно озбиљно да 
бих добила неко важније место.
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И тако, стојим пред врећицама детерџента у пра- 
зном излогу, као пред паганским божанством! Разми- 
ішьам о томе како ћу ову сцену препричати својој мај- 
ци. Мора да je тек стигао, мислим. Прашак. Нема гу- 
жве. Улазим да видим пошто je. Треба попунити три 
чека за три кила прашка. Пре рата се куповала маши
на за веш на три чека. Погледала сам саучеснички у 
човека поред себе. У том je тренутку и он мене видео. 
Насмејала сам се. Још у век се обрадујем кад га видим. 
Онако нагонски. Срце ми се насмеје. Па се полако се- 
тим свега, осмехнем с горчином и уозбиљим.

— Од ох ja, rocnoho! — рече он увређен што му се 
не обраћам.

— Па да, шта ће вама прашак? Ви немате децу, го
сподине! — кажем ja и идем према каси. Већ се ство
рила гужва. Морала сам дуго да чекам. Кад сам пла
тила и пошла, поново се нашао поред мене. Извадио 
je из цепа лекове за Милицу.

Требало je да се осетим погођено. Матирано. Да се 
застидим својих речи о његовој небризи према деци.

— Сад се не може рећи да им ниси дао ни за лек — 
рекла сам, отрована сопственим отровом, и изашла.

— Зашто си му рекла да joj je нестало лекова? — 
питам мајку чим сам дошла кући. — Знаш да ни ове 
није попила? Зар мислиш да бих je оставила без леко
ва? Ко их je до сад куповао? Ко брине о њој све ово 
време?

Личила сам на облак који je обавијао свет пре по
топа. Moja je мајка стрептала. Било ми je жао. Окре- 
нула сам се према прозору и ућутала.

— Па не можеш ти све сама. Уосталом, отац joj je! 
Боже, ja то не могу да схватим! Колико би ми било 
лакше да je твој отац жив — мрмља мајка себи у бра
ду, одмахује рукама и ставља лекове у фрижидер, као 
драгоцености којих се с тешком муком докопала.

Спушта се на кревет с уздахом и узима клупче у 
руке.
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— Знаш кад сам ово плела? Кад си ти носила Дар
ка. Боже, шта сам све хтела да му купим, а види сад, 
преплићем му стари џемпер за пролеће.

Све се окренуло. Више ништа није као пре. Како 
смо ми могли остати исти?

*

Некад сам и ja мислила како могу избећи своју 
судбину. Касније сам схватила како то може пасти 
на памет само онима који не верују у бога. А баш бог 
мом мужу није никако долазио на ум.

СпореЬи се са њим око бога, помирила сам се са 
собом.

Шта je са њим било, не знам.
Понекад ми се чини да сам га измыслила.

— Како си спавала, Марија? Јеси ли мало боље ју- 
трос? Како се осећаш?

Понекад ми дође да joj кажем како се осећам као 
сунцокрет.

Падају владе, нестају земље, око нас тутње рато- 
ви, глад и беда ударају на врата, а ja стојим у месту и 
размишљам о својим сновима.

— Добро сам — кажем.
Шта фали сунцокрету? Почеће да пише дневник: 

Сунца, никад више! Лето je.
Ово лето ћу памтити по томе што сам се сунчала 

насуво, као некад давно, у детигьству. Нисам имала ни 
за крему. То je био добар детаљ за мајчин дневник, 
али je нисам оптерећивала. Већ je била пуна детаља. 
После неколико дана на плажи, поред мене je прошла 
стара школска другарица, загребала ноктом по мом 
рамену и рекла: Клапиш се!

Откад то нисам чула.
— Добродошла кући! — рекла сам себи.
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Ако се догодине појавим на реци, нећу изгледати 
као неко кога сунце није видело годинама зато што je 
море отишло у другу државу, путовања у иностран
ство су припала неким новим људима, а послови који 
доносе паре променили смер, и све изгубило пређа- 
шњи смисао. Сунце се окреће на исту страну и речни 
ток, хвала богу, НИКО није мењао. Каква je то срећа уз- 
викујем у себи, да не препаднем мајку и делим са де- 
цом ту велику радост.

Само да лето потраје.
*

Док улазим у воду u газим без звука, гледам куку
рузе поред реке, врбе с вилинским коѣицима изнад во
де, друге људе, све то што нисам одавно видела, осе- 
haM на себи године које су прошле а да их нисам при
метила. Провлачим руке кроз воду, гледам око себе, 
попово пливам, гњурим с децом, спуштамо се до дна, 
а река никад плића, смејемо се кад изронимо. Онда се 
заустављамо и пуштамо да нас вода носи. Брза je. 
Гледам низводно и видим јесен иза окуке. И j ежим се.

Испливаћемо ваљда, кажем деци.
Па није дубоко, кажу она мени.
Ваљда није, кажем ja.

*

— Хоћете ли ви ићи кући? Дан по дан, дан по дан, 
и лето оде! Сад ће да почне школа. Више није за ку- 
пање — каже моја мајка.

Деца стоје поред мене у недоумици. Пошли смо 
на реку. Вртимо главом. Онда излазимо. Можда упе- 
цамо нешто за ручак, кажемо преко рамена.

— И докле бете тако?
Слежем раменима. Moj живот више не зависи од 

мене.
-А он?
Опет слежем раменима. Деца исто тако.
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*

Једног сам га дана срела ту, у нашем крају. Ни- 
сам се питала како je дошао, аутобусом, колима, 
стопом, пешке... Био je лепо расположен, смешкао 
се издалека и личио наоног човека с којим сам хтела 
да живим. Скоро да сам се обрадовала видевши га, 
само ми je сметао онај наранцасти цегер у рукама. 
Кад ми се приближио, застао je и шеретски се ос- 
мехнуо:

— Кад те видим три дана среће немам!
Требало je да се на то насмејем. Али нисам. — 

Морам у широком луку да те заобиђем! — наставио 
je и сишао с тротоара на улицу. Ja сам продужила 
право, не осврћући се.

— Ниси ти мене уопште видео — рекла сам не 
гледајући га. — Само ти се учинило.

Један човек, у пролазу, стао je у недоумици, раз- 
мишљајући на кога семоје речи односе и заюъучио ка
ко причам сама са собом.

— Шта време направи од нас... — промрмљао je.
Нисам се освртала.
Осећала сам да јемојмужстајао још неко време 

чекајући да се вратим, да наставимо разговор, а он- 
да се окренуо и отишао.

Нисам охола, као што каже моја мајка. Не мр- 
зим га. Не светим се. Не мислим уопште на њега.

Moj муж je чиста фикција.
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ПЛАВИ КОВЕРАТ

— Наша нова кућа има велико двориште, пса пе
ред ограде, виі-ьагу испод стрехе, неколико воћки, ба
шту иза, травњак испред, цвећа — свуда! И старинску 
пумпу за воду! И колибу за дечје игре.

— Благо вама — уздише жена са супротног седи- 
шта.

— Наша нова кућа уопште није наша! — узвикује 
гьена саговорница. — Наша није била ниједна досад, 
па ништа — наставља жена после краће паузе научена 
да горчину гута у ходу. — Нешто друго ту није у реду. 
Ако сада имамо кућу какву прижељкујемо, шта ћемо 
после, кад будемо имали нашу? Да, да, то се ja питам. 
Ако се овде, у овој кући, осећамо као код куће, како 
ћемо се осећати у нашој кући, једном, кад je будемо 
имали?

На завојишту на ком je преко ноћи никло неколи
ко кућа, женин поглед бежи напоље. — Сваки дан кад 
noh ем на посао, они подигли по j сдан спрат.

Тужно загледана у грађевине које су притисле ле
дину на којој су се деца до јуче играла жена не стаже 
да помери главу и сада joj у видно поље улазе лица 
војника за воланима камиона који гмижу поред самог 
аутобуса. У неко доба, тргавши се непријатно од из-
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ненадне близине, жена се окреће саговорници која од- 
махује руком и показује joj реку. Жена се поново 
окреће и баца поглед преко рамена на војнике, има 
утисак да je нешто заборавила али дан je вуче својим 
током и она му се невољно препушта. Торба joj запи- 
ње за задње седиште, мантил се повлачи са рамена 
док се провлачи кроз гужву, нагли удар ветра на ули- 
ци растура косу, жена застаје: да ли она у ствари тре
ба да иде тамо где je пошла?

— Сад на посао не можеш пешице — каже joj муж. 
— Ништа није идеално. Пазн се.

Жена полако прелази улицу и корача споро према 
послу. Сасвим je могуће да ће закаснити ако овако на- 
стави. Ипак, не може да одоли, застаје између два ре- 
да зграда где се отвара видик и гледа преко реке на ку- 
ће у јутарњој измаглици. Осмехује се, сасвим сама, 
крије лице, маше торбом да убрза ход и осећа како joj 
срце поскакује од радости и како je то тако неизмер- 
но плаши...

— Ти ниси навикла на срећу. То je то — рекао je jy- 
трос њен муж. А рубље je било тако бело. Ветар се за- 
влачио у јорганске навлаке, пунио јастучнице мири- 
сима расцветал их трава, није joj се ишло од куће. — 
Остала бих цео дан на овој тераси — прошапутала je 
жена и кренула на посао. Учинило joj се да je чула ко- 
раке у стану изнад, j ер ништа није тако идеално па ни 
ова куђа. Изнад њиховог стана je јошједан стан у ко
ме живи породица са малом децом — која углавном 
није ту. — Она je своје већ прострла и отишла — шап- 
нуо joj je муж преко рамена. Затворила je брзо врата 
на тераси и у том тренутку се зрак сунца преломио на 
суседном прозору. Морала je да застане. Кућа преко 
пута je била празна и сви су прозори на њој били пре- 
кривени жалузинама. Сунце je за тренутак застало на 
малом доњем прозору који je жена приписала нечијој 
кухињи.

— Све су куће у околини празне — причала je же
на од горе која никад није ту — Служе за одмор. Не из- 
дају се. Власници су углавном по иностранству.
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Кад дођу, ошишају траву, орежу руже, поткрешу 
живу ограду, изнесу сунцобране и столице од прућа 
на терасе, и ja знам да je лето почело. Виђам их покат- 
кад, у пролазу, тек што су дошли, и само што нису 
кренули. Као и ми. Овде немаш са ким да попијеш ка- 
фу — признала je пењући се уз степенице.

Идући на аутобус, крај жениног рукава, норед жи- 
ве ограде, провукао се цвет шипурка и умало je није 
закачио — деловао je тако тужно у својој крхкости.

— Зашто нико не живи у овим кућама? — проша- 
путала je жена. Муж je већ отишао на посао и мисли 
je размешивала са самом собом. Празне куће су тако 
бесмислене. Старе чекајући. Kao девојке за удају. Же
на je помислила на своју сестру. Она и мајка на ман- 
сарди са мушкатлама и чипканим завесицама — жена 
je одмахнула руком. Толико тога je на овом свету ло
те решено. Толике куће зврје празне, а ми изгибосмо 
тражећи кров над главой!

— Па нашли смо га! — узвикује њен муж и она га 
тада, заиста, тужно гледа. Пако му се у ствари нема 
шта замерили, мисли жена отварајући врата на библи- 
отеци. Двоје наставника само тако може решите стам- 
бено питање. И гранчице расцветалог jасмина које 
жена вади из кутка торбе и ставља у чашу воде шире 
наоколо сетан мирно.

— Ваша нова кућа има много цвећа! — узвикују 
колегинице. И жена се поново смеје, мимо своје воље, 
пролазе joj кроз главу љубичице у трави испред огра
де које je брала после белих рада и јагорчевине док су 
висибабе вириле из самог снега. Ко зна шта ће се све 
појавити до краја године!

Жена помишља на башту иза куће коју су им ола- 
ко препустили на коришћење. Жена одозго није заин
тересована. — Па како да гледам башту кад никад ни- 
сам ту!

— Ово je заиста превише среће за једну обичну 
жену као што сам ja — помишља она. Никако joj није 
падао на намет овај радни дан који je увелико одма-
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као. Кад je иза врата угледала кофе и канте, схватила 
je да je Дејан већ ту. Бацила je поглед према очајним 
колегиницама и видела га како претура по полицама. 
Наоколо се ширио мирис влаге и буђи.

— Ко зна где спава — коментарисали су. — Видиш 
како се осећа. Мора да raje onaj избацио из куће!

— Стриц? Како може да га избаци кад je то и ње- 
гова кућа?

— Их, шта данас не може! — рекао je неко и почео 
да проветрава. Кроз прозоре je надирао топао дан. Ле
то пожурило. Свима се жури. Дошле такве године. 
Широм су се отварала врата на терасама. Цролеће се 
мешкољило у свакој сунчаној пруги која je прелазила 
праг. Жени загледаној у опште треперење Деки je са- 
свим неопажено промакао на терасу. Кад je столица 
зашкрипала по бетону, схватила je шта се дешава. По
казала му je прстом да буде тих и вратила се својим 
мислима. Он je заузео сунчано место, папире ставио 
на крило, књигу на другу столицу и почео да пише. 
Жена се препустила тренутку тишине погледа испу- 
њеног удаљеним пејзажом. Њен муж се сасвим задо- 
вољно смешкао. Завршио je са часовима, покупио де- 
цу — Коначно идемо у исту школу — и отишао на пе- 
цање.

— Шта Бе бити са њима? — питала je жена. Њена 
забринутост je била хронична. — Мораће опет да про
мене школу!

— Зашто? — упита он с толико чуђења да се тргла.
— Па ово je само привремено — рекла му je тоном 

који спушта на земљу присебно и непоколебиво.
— Све je на овом свету привремено — одговорио je 

он и забацио штап сав срећан што се докопао оваквог 
уживања. — И ти би сада уживала да си на својој те
раси.

Стварно ми дође да оставим посао. Ионако радим 
за цабе, мисли жена.

— Сви ми радимо за цабе. Али ти волиш свој по
сао, зар не? И своју земљу. Нашој земљи je сада тешко 
и треба joj помоћи да преброди кризу.
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Директорка je била задовољна учинком својих ре
чи. Жена je аутоматски климала главом, био je ту и 
одговарајући осмех, онда je обема, у исти мах, Деки 
пао у очи и док се жена хватала за главу, директорка 
га je помно посматрала. Она je знала да опстаје на 
власти зато што има ту способност да joj ништа не 
промакне.

— Je л то онај с Талмудом? Шта ради на тераси? 
Ти си га пустила? Je л знаш да je он луд?

— Па не баш. Он je социјални случај. На друштве- 
ној маргини, не на ивици разума. Није му лако.

— Наше друштво води рачуна о сваком свом поје- 
динцу. Али његов изглед je срачунат на то да се под- 
смехне овом друштву а не на то да се у њега уклони.

— Па како ће? Са чим? — аутоматски je изговори
ла жена. Општепозната прича о његовим покушајима 
да нађе посао није ништа мешала на ствари.

— Немојте ми и ви о намештеним конкурсима, мо
лим вас — прекорно ће директорка. — Ко ће га оваквог 
примити на посао? Шта je вама? Знам ja, нажалост, да 
je он прочитао више кшига него сви ви заједно, али 
како није могао, кад je тако наметан, да научи да се 
купа?!

— Неке се ствари уче код куће — промрмљала je 
жена док су joj пролаз иле кроз главу све влажне собе 
у којима je гајила децу, уношење и изношење корита, 
страх од промаје, пелене на електричној пећи која 
стално дува и суши ваз дух. Шта je крив Дејан што су 
га рано налу стиле те руке које износе и уносе лонце 
воде из дворишта, кувају веш, просипају лаворе сапу- 
нице, додају чисто рубље и причају све то време о то
ме како се опстаје у овом суровом свету у коме лето 
траје краћи део године.

Ћутање je нарасло у грлу. Кнедла je била повели- 
ка. Видела се с оне стране реке. Синоћ je причала о 
Дејану. Требало je окречити једну собу. Помыслила je 
да га зовне. Стално вуче неке четке и метле. Можда je 
почео да кречи. Шта ти мислиш? Заувар би му било.
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— Ja сам у ствари дошла да чујем јесте ли се сме
стили? Прича се да вам je нова кућа сјајна. Помисли- 
ла сам да се нећете ни враћати на посао колико вам je 
лепо. Доћи ћу једном да вас посетим. Да, да, дивно je 
имати двориште.

Жена je окаснила с паузом за доручак. Мало због 
Дејана, мало због директорке, мало због сунца... и 
ужива у томе. Застаје питајући се којом страном ули
це да крене, и мислећи се, охвата да стоји загледана у 
трибину коју радници подижу за нечији ватрени го
вор. Удари чекића у дрво умножавају се у свести која 
тражи топло пециво. Уобичајена кретња према позна- 
тим вратима, миришљавом пулту, меканом и хрска- 
вом изазову зауставља се у пола корака. Жена остаје 
на прагу просторије из чије дубине се чује нарицање 
жене. Црнина из раног детињства појављује се у све
сти и надовезује на звуке који, док небо с гавранови- 
ма лагано кружи око главе, не падне на дрво иза леђа. 
Крећући већ, не знајући куда, жена би се најрадије од- 
мах нашла у својој кући и не би je до краја живота на- 
пуштала, да се очи, саме од себе не заустављају на 
умрлици: Сахрана се одлаже до даљњег, дописано je 
истим црним фломастером којим je првобитно наве- 
дени датум сахране прецртан.

— Како си бледа. Немој да ме плашиш — каже joj 
муж скидајући руку са њеног чела, осмехујући се, као 
неко ко je заувек решен земаљских брига.

Прибирајући се, жена наставља пут, и гледајући 
укључене телевизоре по излозима, певачице у сукњи- 
цама од два педа са крстовима око врата, политичаре 
за говорницама и људе с пушкама који спокојно пуше 
и причају о ратним плановима, жена помишља како je 
њихова нова кућа негде далеко од света. И почиње ла
гано, сасвим нејасно да стрепи за свог мужа.

Директорка баца поглед на сат па на њу. — Имаш 
част! — показује театрално на Дејана који je напустио 
терасу и поново пребира по гюлици са религијом. — 
Неће са другим да прича. Чека тебе — каже у ходу а
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онда се окреће и додаје: — Ваљда зато што читате 
исту лектиру.

— Ja читам, а он преписује — каже жена преко во- 
ље и прихвата се књига.

— Сиђи после до мене — каже joj кратко директор- 
ка и жена аутоматски Клима главой.

— Je л ти то мени нешто пребацујеш? — пита je 
она која постоји да би се питала за све. Жена дубоко 
уздише а бујица речи поскакује у грудима, хоће да 
провали — буди паметна — каже joj муж и жена скре- 
ће поглед на брда обасјана сунцем која улазе у прозор, 
гране с младим лишћем и птице у лету.

— Ми имамо два иста примерка Талмуда. Он има 
издање које ми немамо. Молио вас je да замени свој 
примерак за j сдан наш. Ми бисмо тако имали оба из- 
дања а он оно које жели и нико не би био оштећен.

— Па то je неозбиљно — тек тако размењивати за- 
ведене књиге! — А шта ако сад крене да преписује Ку
ран, Библију, Гревса, Индијце...

— То смо већ апсолвирали — прекида je жена по- 
мало горко и тврдо.

— А колико до јуче сте сви били атеиста — комен- 
тарише партијски секретар и додаје устајући: И све je 
било много боље.

— Нисмо сви делили то ваше добро. Неком га je 
заиста доста припало, неком само посао, као мени, не
ком ни то, као Дејану.

— Боже, и мени Бе лакнути када ви добијете стан 
— устаје управница, отвара врата и испраБа je. Жена 
не схвата сврху овог разговора.

По свој прилици, неће скоро да joj лакне, каже чо- 
веку с оне стране реке који je j едини на овом свету 
разуме. Али и он, забацује удицу и сасвим се предаје 
том покрету да се жена осећа као заборавл>ена ствар 
по коју Бе се неко, једном, кад се сети, вратити. Пеше 
се полако уз степенице библиотеке, са сваким кора- 
ком све тежа, спорија и бесмисленија и са све јачом 
жељом да ту негде седне и заувек остане.
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— To није наша кућа. Све нам je узалуд. Једног ће- 
мо дана морати да се покупимо и вратимо тамо ода- 
кле смо и дошли. А шта ће онда бити са нама?

Дејан je већ отишао, кажу joj колегинице. Препи- 
сао Талмуд и оставио га на столу. Док га узима у ру
ке и враћа на одговарајућу полицу жена мисли како га 
je до сад могао неколико пула украсти. Али да je за то 
био кадар, већ би имао посао и избио на прво место 
ранг листе за доделу станова. Отварајући махинално 
корице да погледа сигнатуру, жена застаје док joj се 
лицем шири осмех. Као да не в иди добро, отвара и за- 
твара књигу пар нута, проверава. За унутрашњост на- 
словне корице закачена je порука: Прелазећи са руко- 
писања на штампање књига људи су добили на брзи- 
ни а изгубили на пажњи и суштина им често промак
не... Белешка je начињена на парчету папира исече- 
ног са писма у чијем се горшем левом углу налази ку- 
ћа, шен део заправо, прозор пун цвећа од ког се кући- 
ца готово не види.

Сва отежала од горчине која joj се цео дан купи на 
души жена се полако креће према главној станици на- 
мерна да заузме место у аутобусу пре поласка и не 
устаје све до куће. Она сличица joj се с времена на 
време јавља у глави и жена се повремено разведрава. 
Пут joj пресецају необријани људи у униформама с 
ранцима на леђима и жена гледа за шима са неким 
неодређеним чуђењем. Окамењена жена у црном ме- 
ханички понавља: Молио нас je да дођемо да га изву- 
чемо, биће опасно, говорио нам. Ми му нисмо верова
ли. Нисмо му веровали. Ко ће да дира војника, сине. 
Војник je светиња. У својој си земљи. Молио нас je, 
кумио, ми нисмо веровали. Нисмо веровали свом де- 
тету. Коме смо веровали?

Жена седи поред прозора и крај ње промичу људи 
у униформама; j един чекају аутобус, други иду пе
шке, трећи седе за воланима аутомобила; као да je цео 
свет обукао униформу... мрмља жена.
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— Шта се догађа са тобом? — пита je муж. — Ви- 
ше ти се не свиђа наша нова кућа? Чудно се понашаш.

Жена простире рубље само на задњој тераси. — 
Ружно je — каже. — Овако лепа кућа а око ње раширен 
веш.

Деци не дозвољава да се играју на травіьаку ис- 
пред куће. Капија je закључана по цео дан. — Она же
на од горе ионако има свој кључ.

Тера га да на доњем крају дворишта направи про
лаз и иде тим путем на пецање, а и до школе би им би
ло ближе.

— Уосталом, кад никог нема у околним кућама, за- 
што бисмо и ми били ту?

Човек je тужно гледа. Од судбине се не може по- 
бећи, каже joj понекад. Све боје света се помешају у 
њеним очима. Taj поглед се не може издржати. Подо- 
зрева да je плави коверат већ стигао, да je ту негде у 
кући, да je тихо изнутра разара. Жену смирује само 
слика Дejанове куће. Често je замишља затворених 
очију. И води рачуна о томе коме даје тај Талмуд на 
читање. Стрепи да би могао доспети у руке неком са- 
свим другачијем коме таква слика мало значи, готово 
смета, и ко би je могао као потпуно сувишну и неуку- 
сну ствар извадити и бацити. На крају je доноси кући, 
заједно са књигом коју, као сваки библиотекар вуче са 
собом да би je дочитао. Ha капији затиче плави кове
рат заденут за ограду. Остављамо Вам на савест да 
се јавите... пише на њему. Вади садржај, спаљује га и 
у коверат ставља Дејанову кућу. Све заједно враћа у 
књигу.

Муж je понекад чудно гледа. Она скреће поглед. — 
Ова наша кућа није ништа стварнија од оне Дejанове 
— каже му понекад. Он je одмери, онако како чине 
људи који избегавају исхитрене кораке и понекад ка
же: Па ипак, живимо у њој већ неко време, као да je 
права.

— Да — сложи се невољно жена. — Није лако у 
овој земљи разлучити сан од јаве.
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ПОНОРНИЦА

Понекад ипак одем у Брезницу. У јесен поготову, 
кад храшће добије црвенкасту боју, просто не издр- 
жим, спремим се и одем.

Лишће трепери на сунцу и заклања кућу. Између 
два дрвета у дворишту пасу бели и црни ковъ. Ђерам 
je подигнут, слаб трат воде слива се ка noj илу. Коко
шке чепркају по буњишту. И то je све. Ja седнем на 
ограду. Време стане. А онда, довољно je да петао ра- 
шири крила и запева, или зарже конь — и ja се окренем 
и одем.

Градски зидови су пуни белог лековитог светла. 
Додирујем их у ходу. Држим у глави. Да се наслоним 
кад затреба.

Ипак, слабо се лечим. Потребне су године и годи
не. И кад ме питају одакле сам, ja join увек кажем: Из 
Брезнице. Иако je мој отац одавно мртав. И ja тамо 
ретко залазим. Па ипак — То je овде близу— додам. И 
осећам како ми се раме окреће у том правду, потиљак, 
мозак, очи, утроба.

Зар не бих могла једноставно рећи да сам одавде? 
Колико дуто сам већ ту...
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Ведри, насмејани људи око мене, шаренило улице, 
жамор света.... Живот ми се врти у глави. Крв тече. 
Зар то није довољно?

И дан се преда мном издужи у ведру ноћ.
Идем кроз кућу, смејем се, причам. Отварам ор- 

ман, узимам ствари, пролазим кроз ходник, прелазим 
у другу собу, прозори повремено бљесну на мојим ру- 
кама, брезе се помаљају из сенки док корачам, све 
спорије, један глас упорно понавља: То није твоја ку- 
ћа... То нису твоје ствари... Ти више не живиш ту. За
станем, да ослушнем — и пробудим се. С каменом о 
врату.

Одем у цркву, чим сване, запалим му свећу преју- 
тарње. Због света што усред ноћи могу да помислим. 
Због себе у ствари. Мог мира ради. Отац ти je, каже 
неки студен глас у мени.

Само ме дубока помрчина везује за њега, одгова- 
рам. Бунар у ноћи. Дубина од које ми се врти у глави. 
Понор. Отров на дну срца. Бол.

Понекад спремим своје ствари и одем на неколико 
дана. Кажем, дошла сам мало. Добро, слегну њих дво- 
је раменима и направе ми места. Знају већ, да нећу ду
ге. И иду својим послом. Само ме прате испод ока, за 
сваки случај. Стрепе ваљда.

Знају ли да сам ту пре неку ноћ преноћила? Мо- 
жда нешто подозревају? Ипак, свеједно ми je. Нека 
их, нека зебу. Свуд наоколо препознају моје отиске и 
брину, можда једном заборавим да одем и оставим ту 
свој живот, као они њихов?

И ja њих гледам испод ока. Ћутке. Са оним звери- 
њим осмехом надмоћног ловца који je наследан. Ме
ни je завештано право на боравак овде. На доласке.

Тамо се све теже живи. Тамо где сам ja. И о томе 
ћутим. Ћуте и они. И мисле, шта мислим? Колико Бу 
издржати? Да ли ћу доћи да склоним главу, да напу- 
ним торбу?

Да нахраним душу? Само то? Врте главом...

78



— He осврђи се — говорила je мајка док смо сила- 
зиле низ пут засут јесењим лишћем. Очи су саме оста- 
јале за миом. Читава ми je шума на леђима. Све сам 
понела са собом. И кад год осетим тај пут под ногама, 
супце провири кроз грање, небо се промоли кроз ли- 
шће, спусти на земљу, вода у прикрајку засветлуца, 
замирише земља, птица слети на ограду крај пута и 
прати ме погледом док се не зауставим. Увек негде ту, 
између одласка и останка, ни у кући, ни у селу, на ме
сту где Брезница понире без трага у земљу, застанем, 
удахнем дубоко, и окренем се за собом. На огради се
ди Мали и гледа за мном. Кад га спазим, скочи и по- 
бегне. Понекад je ту кад долазим. Отрчи кући и јави 
да стажем. Некад ми се учини, док идем кроз шуму, 
како протрчи мимо мене као дух. Некад ми просто до- 
веде белца на улару иако му ништа нисам рекла. Као 
да зна шта имам на уму.

— Црни je мој — каже ми и нестане.
И пристоји та, узјахујем ja дижући главу. И док 

затежем узду и гледам преко рамена прашину коју по- 
диже за собом, питам се, са охолошћу бледоликих: на 
кога сам, и од кога сам, и да ли се себе може решили? 
Брзо га губим из вида. Он се стапа са простором који 
ja желим собом да обележим. Ja сам ул-ез. Join нисам 
ни дошла а већ одлазим и жудим за там да оставим 
трага за собом, да ме запамте — птице, вода и трава, 
кора на дрвету, камен у реци и одјек у дубини у коју 
понире, ко било да пита за мене, кад одем, да имам за 
чим да се осврнем.

Мали мотри с оне стране реке где ћу. Како га спа
зим, ко да га земља прогута. Тако нестане. Не знам на 
коју страну да окренем. Узалуд претражујем предео 
погледом.

Колико му може бити година? Као да je заборавио 
да расте. Рођен je после мог одласка. А још je мали. 
Од страха, ваљда. А можда се он није плашио. Можда 
се ни ja нисам плашила. Само сам мрзела што посто- 
ји, такав какав je. Кварио je свет својим присуством,
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мој отац, Кварио je Брезницу. Није му ту било место, 
у том обиљу лепоте — то сам ja мислила о њему, а ето, 
он je мене отерао.

— Ти си могла и да останеш — говорио ми je кад 
се појавим. — Ja сам се само ње отарасио. Сећам се да 
je ширио дланове то говореБи. И осмехивао се. С вре
мена на време je у ходу, на брзину, покушавао да за- 
грли тог огромног створа ког je довео у кућу после на- 
шег одласка. Она се отимала обарајуБи главу, пости- 
ђено. Смејао се гледајући за њом, стављао руке у џе- 
пове, говорећи: Међедица je то, међедица. Кад та за- 
брунда, кућа се тресе. И он се тресао од смеха. — А не 
ко твоја метиљава мајка што се j едва вуче по земљи. 
Мени треба жена! Жена! Да ми роди сина! Наследни
ка! Да ме задовољи! Да ме усреБи! Жена ми треба. 
Жена!

Јесам га мрзела. Свет се тањио од његових мисли, 
све je од њега сивело, годишња доба губила главу, а 
речи смисао. Само зло није дангубило у њему. — По- 
здрави мајку — кад каже, знам да ће се мајка разболе- 
ти. — Она je сада госпођа. Увек je била госпођа. А сад 
je госпођа с метлом! Смејао се грохотно, брда су се 
тресла и рушила за мном. — Вештица! Увек je била ве- 
штица! И ти ћеш постати вештица ако се не вратиш, 
je л знаш?

Мрзела сам и његовог сина.
Ja сам волела само Брезницу. Kao моја мајка.
— Теже ми се растати од бреза у дворишту, него 

од њега — рекла je деди кад je дошао по нас. Другачи- 
je не би долазио. — Само Бу једном доБи, рекао je. И 
хукнуо je ветар за њим, донео зиму, затрпао снегом 
поглед. Мајка je остала да зебе на том л еду. У кочена, 
загледана у даљину из које ће се деда појавити, пала 
je као проштац, на сеоском зборишту, усред кола. Из- 
над ње се љуљао мој пијани отац:

— Она Бе мени моју земљу да узме и зетовима да 
раздели. Она Бе мене на ледини да остави ко што je 
њеног оца оставила.
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Деда му je пришао с леђа. Брда су ее размакла да 
га пропусте, ноћ пала нагло, оца приковала за земљу, 
преко њега спустила причу од мајчиног даровног 
платна.

Деда je у младости убио човека једним ударцем. 
За једну реч. Док raje одробијао, имање му je отишло 
на добош. Тако je мој отац, журав и црн, оженио моју 
мајку, белу и једру. Донела je у мираз мало робе тка- 
не за дедине робије и руке свила око Брезнице. Сенке 
су се повукле у брда, сунце обасјало крајолик, расти- 
ње набујало, и Брезницом се разлегао дечји плач. Кад 
се мој отац наднео над колевку и уместо сина видео 
мене, мајка je почела да копни а очева сенка задуго 
остала нада мном и успорила ми раст.

Скидајући блато с повесма, моја се мајка приди- 
гла из кола и срела дедине очи пуне облака над Ко
сом: Ако ћеш ићи, Бела, крени join за ово мало док 
сам ja у снази.

Да сам ja имала таквог оца, и ja 6их била другачи- 
ja, говорила сам мајци кад подивља крв у мени.

Не држи више свет такве људе, одговарала ми je 
она, кад се смирим.

Шта се десило са светом? И данас се питам.

Мали je на оца, ситан и црн. Има очи пуне мрака 
и глатку сјајну кожу. Коса му je сам гар. Чији си ти? 
питам кад га затекнем на огради. Он клисне у шуму. 
Ja седнем на његово место. — Имаш и ти метлу, као 
твоја мајка! дере се из далека. Кад се заборави и при- 
ђе ми, унесем му се у лице и ухватим га за браду: Ja 
имам клешта и малој деци Вадим зубе. Отме се и по- 
бегне. После, у кући, док ме гледа испод ока, преко 
комада црног хлеба, учини ми се да je плакао.

Две бошче, мајка и ja, белац међу нама, и деда. Де
да иде лагано, очи су му на леђима, дренов штап окре- 
ће у рукама. Отац на одстојању. Не чујем га од лишћа 
под ногама, у ушима ми зуји поток, пењемо се уз брег,
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излазимо на место где Брезница избија из земље, су- 
стиже нас његов глас, одбија се о брдо и враћа у село. 
Пред нама град. Мајка нада преко бошче и јеца. Деда 
je ћушка штапом и виче: Нека, Бела, нека. Ja гледам. 
И данас некад дођем ту да се исплачем. Онда се ску
пим, ућутим и загледам преко. Видим малу амбулан- 
ту из које мајка излази с кофама у рукама; слаб дору- 
чак тањи joj крвну слику; ja— имам најбоље ципеле, и 
најбоље оцене у одељењу, газ им одважно, чује се до 
Брезнице.

Нагло одрастам.
То je вама у крви, добацује ми отац.
Окрећем главу и забацујем косу да му се не смејем 

у лице. Виша сам од њега и хтела — не хтела, гледам 
га одозго. Ништа ми није дао. Ништа и немам. Али 
моја пут светли кроз Брезницу и људе подсећа на снег 
по брдима и месечину. Иде Белина кћер, кажу j един 
другима и излазе да ме поздраве. Стежу ми руку, тут- 
кају јабуке и орахе — Иста си мајка — шапућу гледа- 
јући ме очима које се смеју, од срца, и мом оцу, изне- 
нађеном прикрајком у ком се обрео, с нелагодом, ос- 
таје неизуштена реч. Радо би ме се одрекао, али не 
може — то je већ учинио. А не да му се ни да ме при- 
своји. Кад помене да сам његова — људи се смеју. 
Гледа за мном с режањем у очима. — Ко да си од бр- 
да одваљена. — И јесам, одговарам и окрећем се око 
себе на једној нози с изразом у очима који поприма 
његово име, али накратко. У коси ми бљешти зрело 
жито, ведар дан у очима, у мом телу игра предео око 
кога се вртим. Биће добра жетва, кажу људи веселели 
се. Отпоздрављам им пуна смеха иако ниједну травку 
одавде не узбирам. Нећеш ти заборавити одакле си, 
напомињу ми у пролазу. Не да ми се, кажем и гледам 
своју пету која прави круг у трави. У већ постојећем 
удубљењу. Ваља се, кажу жене носећи српове у рука
ма. Девојке са евенкама грожђа осмехују се без речи. 
Да не затрави, смешкају се бркови мушкараца мисле- 
ћи на колац к ojи су моји преци побили у земљу и око 
Брезнице описали круг.
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И лисичије очи мога оца жмиркају надмоћно из 
запећка. — Нема теби мрдања — поручује ми. — Ти си 
на понорници рођена. Носиш je у крви. Нема je, нема 
— па тек избије из земље, кад joj се најмање надаш.

— Видећемо — одмахујем ja са своје висине. У го- 
стима сам. Дошла на један дан. Да се поздравимо. 
Идем на студије. Међедици дрхте руке, неспретна je 
за столом. Глава joj je повијена, крије поглед, тршава 
коса избија испод мараме и заклања joj лице? Не бије 
ваљда и њу?

Брезница остаје иза мене.
Долази ми у снове, са сваком сменом годишњих 

доба. Не дам се. Не читам писма. Не примам вести од 
куће. Мајка ми je умрла. Немам више кућу. Изнајмље- 
на соба затвара врата за мном као за сваким претход- 
ним станаром. Немам више никога.

Имам пасош. Диплому. И — треће, не налазим, а 
знам да мора бити нешто на броју, да би ми се отво- 
рио пут...

Буде ме j ед не ноћи. Спремам се и путујем. Не 
знам тачно зашто? Због себе, каже ми неко у пролазу. 
Купујем свећу и идем право на гробље. По селу се 
прича да га je Међедица убила. Нико не истражује. 
Рат je. Лако je погинути.

Слежем раменима и одлазим. Како сејеш, тако жа- 
њеш. Међедица ме гледа преко његовог гроба. Мали 
вири из іьеног скута.

— Чији си ти? — добацујем му. Окреће главу и бе- 
жи. Идем с гробља пречицом и не осврћем се за со- 
бом, осмехнута, с лакоћом, остављам све иза себе, 
једном заувек, ослобођена.

Могу куд хоћу. Могу и да не журим са одласком. 
Све могу. Време je лепо. Ветар лак. Пролеће сито.

Између два реда зграда пробија се сунчев зрак. 
Улица се издужи све до брда у даљини. С њихових вр- 
хова сине снег и у ноздрвама осетим мирис бреза.
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Седнем на клупу и пустим да ми се небо над главом 
мало одмори.

Силазим низ мрачно прљаво степениште. У окре- 
ту вирнем кроз стакло на одморишту: у њему птица с 
травком у кљуну. Иза ње цела Брезница. Махне кри- 
лом и оде. Ja стојим прикована за степеник.

Напољу тмуран дан. Излози празни. Сивило стег
нуто низ улицу. Клошари преврћу отпатке по контеј- 
нерима. Пензионери стоје у реду за хлеб и млеко. Ци- 
ганчићи развлаче празне кутије по тротоару. Један 
протрчава кроз гужву, остали крећу за њим. Сам гар 
пролеће кроз ваздух скупљајући расуто зимско сунце 
по његовој коси. Нико не може да га стигне, он je брз, 
тако лак и као дух, недодирљив. Он je као Мали.

Примам ноћ на себе као покривач од грубог сео- 
ског платна. Из угла собе замиришу јабуке, проме- 
шкољим се, у чијем сам кревету заносила упитам се, 
отворам очи брзо, да се што пре сетим, и пукне про
зор осут звездама, модрина покуља и понесе ме, испод 
мене се залелујају травке, пролете црне крошње дрве- 
ћа, промакну ливаде, потоци се чују, дремају куће, 
знам куда води овај пут а не могу да се пробудим док 
ми се душа земље не насити.

И једна таква ноћ расипа се као пепео по многим 
данима, лепи за кору на дрвету, пада на лист хартије 
који лети улицом, трн у длану, звук секире из унутра- 
шњег дворишта, расцветали шипурак крај пута. Кад 
зажмурим, осетим дим у ноздрвама, врелина пролази 
кроз кости, жижак који жеже саму срж тиња полако 
претварајући ме, што се више опирем, све брже у гар.

Ситно бело цвеће разноси ветар. Из земље избија 
мајчин глас. Брезе тренере.

Он je мој, кажеш.
Брат?
Сам, као ja.
Међедицу убила грана. Грана? Грм читав пао на 

њу. Од бомбе. Кућа цела отишла у ваздух. Само зга- 
риште.
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Шта je — да je.
Идем. Корачам. Није да нећу, ал ме не прима пут. 

Црно семе из нас режи. Лаје у ветар. Ja бих себе да се 
решим а не још и њега да примам на душу. Коју ду
шу? Ja у грудима немам ништа. Комад земље. Ето то. 
Чији си ти, мали?

— Ничији. Ja сам из Брезнице.
Дај руку. Загрли ме. Ти си moj.
— Ja немам никог.
Ja немам никог. Ти имаш Брезницу.
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МИХОЉСКА НОЋ

Беше сунце огрејало баш лепо. Ja у башти, сам. 
Биће да сам мало задремао, не знам. Кад сам подигао 
главу и погледао — свуда наоколо само сипа светлост, 
ко усред лета, не знаш где ћеш очи. Потражио сам на- 
очаре, на крилу, под новинама, испод шешира, на сто- 
чићу, освртао се око себе и гледао и онда нагло поди
гао главу, као на позив, или додир, не знам, то je тек 
тренутак — учинило ми се да je неко минус крај мене, 
брзо као сенка, тек за трептај очију. И join би био ту 
да их нисам отварао. Ухватио сам се за наслои на сто- 
лици не знајући да ли да устајем или да га тражим 
очима. А нигде живе душе. Никаквог трага у трави 
или на пошљунчаној стази. Никаквог звука.

Узео сам шешир и штап и полако изашао на ули
цу. Сећам се како je капија лупила за ином.

Ето, тако je то било. Отело се, просто, само од се
бе. Немој да ме прекореваш. Толико сам пута одолео. 
Сећаш се, или да ти опет причам? А шта ћемо друго 
него да разговарамо.

Пођем ja тако, понесе ме ход. Гледам око себе, за- 
стајкујем, осврћем се, још су сирене завијале, људи 
некако изгубљени, ja задовољан што не морам често
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да скидам шешир, нико ме не примећује. Волим да 
пролазим поред ових зидова. И овај плочник волим. И 
ову јесен. Нако ми тешко нада. Толико сете, боже, ни- 
je за једног старца. Ето, откад нисам прошао овуда. 
Бога питај! Понеке куће не препознајем. Ни двори- 
шта. Ограде... Станем на ћошку под липу, наслоним 
се на штап обема рукама, да предахнем. Окренем се и 
погледам умрлицу, прекрстим се и продужим даље. 
Лагано. Док још има сунца.

Спустим се низ степенице, полако, уз ограду па 
испод топола, кроз Јасминово шибље, на саму обалу. 
Ту има највише светла. Река трепери. Баш je топло. 
Можда опет мало дремнем. Уморио сам се. А биће по
сле касно да се вратим куБи? Одмах ћу да кренем, ето, 
само jош мало да поседим. Тако je лепо. Не бих се ни 
враБао али не могу због Милке, бринуће се. СмејаБе 
joj се комшилук. Матори Јакац опет побегао, не може 
да га нађе. Шта има и да ме тражи, сирото дете, мене 
jош само смрт може да задеси. Зар ja да се плашим 
живота? Ево, идем, идем, због детета. Немам више 
шта ни да обиђем у овом граду. И успомене се погубе 
кад се предуго живи. И ти тако кажеш, Вера. Па да. 
Време je да кренем. Предуго сам већ ту. А неко je мо- 
рао да остане са дететом, знаш каква je. Шта Беш кад 
je моје тело било јаче, свашта сам ja могао да издр- 
жим, ето и ово бомбардовање, два месеца у подруму, 
па ништа. Све због ње. Где сад да joj умрем, сто нута 
сам помишљао. Онај њен, Мирољуб, такво име, а ка
ква судбина — свака га мобилизација закачила. Није 
из тенка излазио. Други се обогатили док je он рато- 
вао. Шта Беш, знаш како се каже, неком рат, неком 
брат. Жива истина.

Тако сам се зажелео сунца, Вера. За цео век. Ево 
сад Бу да кренем, само да Владе нешто одсвира, да ме 
жеља мине, па идем. Знам да je ту, шта се крије, не би 
те пустио саму, знам ja Влада. Договорили смо се да 
те чува. И немој да ми се бечиш због ове цигарете, па 
за шта ja join да се пазим? В идиш да не личим више
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на себе од толиког чувања? Искривљен, ћелав, певав, 
кошчат старац — страшило за птице, са овим штапом 
поготову! Не могу никуд без њега. А добро, знам, ja 
сам теби исти, али — да сам могао и ja као Владе, во- 
лео бих. Ето, видиш шта бива. Предуго си ме пустила 
да живим па ми je свашта падало на памет. Само ти 
свирај, царе! Пусти мене. Излапео сам, видиш.

Али, зажелео сам се слободе, Вера, слободе. Про
стора сам жељан, кретања, ћутања. Веруј ми на реч.

Кад си ти умрла, па мало после, неку годину, ja 
отишао у пензију, Милка се удала, кућа остала пуста, 
и живот пао у бунар. Устанем ујутру, ма ни не уста
нем, пробудим се, седнем на кревет, подупрем главу 
рукама и не знам ни што сам се будио, ни што сам ле- 
гао, ни што сам жив. И тако једно јутро, изађем у дво- 
риште у пижами, гологлав, бос, трава росна, ja ставим 
руке на леђа и пођем преко воћњака. Тамо доле, у 
дну, на огради, видим, седи неко и свира. Биће да ме 
то и пробудило. Сит сам се наслушао идући му у су- 
срет. Никако да стигнем.

Знаш ко je био? Владе. Питај га ако не верујеш. 
Он je тај који ме je послао на пут. Ако ми je ко знао 
душу, то je био он. Но, па ти се не рачунаш. Ето, ваљ- 
да je знао шта ће овде бити па ми шапнуо да кренем. 
Како сам био срећан тамо лежећи на супцу и гледају- 
ћи небо, да само знаш! Помислим — па ja сам сад Сло
бодан човек! Твоја смрт, Милкина удаја — то je само 
природни ток. Данае ти бог да једно, сутра друго, пре- 
косутра ко зна шта! Ето, мени je сад дао слободу, 
идем преко света и дивим се — само он, небо и ja — 
кад, ето ти, изби тај рат. И onaj следећи, и после опет 
то, и ово сад — и никад краја, изгледа. Милка дошла с 
децом, оног њеног одмах одвели, ja стојим у реду за 
млеко и мислим — и да ти право кажем, не схватам — 
у чему je сврха тог рата, у мом животу?

И тако. Ћутим. Држим цегер у рукама, наслоним 
се на зид, померим за корак па опет станем и погле- 
дам у небо. Ништа. Неки се сат покварио, запео и чу-
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ка у месту. Je л тако, царе? питам га. Он ништа. Ћути 
и свира. Осмехне ее само. Знаш ти Влада. Свирка ти
ха, танана, топла — само за нас у реду за млеко. И 
хлеб. И уље... И тако то.

Онда га видим како спушта тамбуру, окреће се и 
одлази. Ja торбу у руке па кући. Доћи ће опет, злам, 
кад му се најмање надаш. Владе ко Владе.

Само, тешко ми je овде самом, Веро. Свашта ми 
пада на памет. И како je он легао, заспао и није се про- 
будио! Каква милина!

Знам, могло му се. Ваз да je био свој газда. Je л ти 
и тамо завиде, царе? Не, тамо су сви такви као ти, 
знам. И мене чекате? Е, то лажеш. Али свраћаћеш до 
мене, као овде. То знам. Али никако да стигнем. Сто 
пута се овако загледам у небо, шаке ми се отворе, по- 
глед клизне кроз време, успори срце и зачујем просто 
ваздух како струји око мене, опустим се тако лепо, да 
се осетим онако — бестелесно, а онда ме неко зовне — 
и готово. То никад ниси ти, Вера. Ко да си ме забора- 
вила. Па не могу вечито живети. И сад ме тераш кући. 
Добро, одох, одох.

Зваћеш ме? Обећаваш? Кући ми се никад не ја- 
вљаш. Као да те нема. Као да си заувек нестала.

А тако je лепо овде. Да се не осврћем, да не гледам 
преко рамена, кажеш? Добро. Идем кући. Идем пола- 
ко.

Лепа je ова јесен, Веро. Баш лепа. Тако плаво ве
че, подмладио 6их се, чини ми се, само да га јаче уву- 
чем у груди. И тамо je плаво, кажеш. Ваздан плаво. 
Тако то волим.

В иди само овај пут који излази на мост: река већ 
модра а друга обала — црна. По свему пада небо, као 
киша. До у бескрај. Божја лепота. Милина.

Хоћу ли да ноћим на овој раскрсници, питаш? 
Има много возила. А мени се не да да пружим корак. 
Шта да ти кажем, цело je небо у мене стало а од неке 
тежине не могу да се макнем.

Раскрснице су нечиста места. О боже, немој ми та
ко шушкати у уво, јежим се сав, није то за моје годи
не, Веро. Ево идем, идем.
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Сама ме ноћ уноси у кућу, на споредна врата, Кри
том, отвара ми браве, и спушта на кревет. Мало на
гло, додуше. Но, добро je.

Види прозор, остао раскриљен, пун звезда. Боже, 
колико лепоте на једном месту, да се од чуда пре- 
крстим!

Слушај, Веро, једном je ово морало да буде, немој 
да ми се дурит. Није ни мени мило. Непале joj шољи- 
це кад je ушла у собу и видела ме, j от ме прогони тај 
звук, порцелан расут по поду као прах, крупнији ко- 
мади се откотрљали чак до врата, па онда сузе, оне 
њене сузе, савила се око мојих ногу као маче и остала 
тако док je нису нашли. Али, шта je било, било je. Ми- 
рољуб je ту, са њом. И деца. Шта ћеш више? Биће 
вал-да и мира, не може стално ни да се ратује.

Уосталом, ja нисам могао боље! Нисам више имао 
куд. Сви joj то кажу. Види и она. Полако, навићи ће 
се. Шта ће?
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НЕБО JE БИЛО ЗА ГВ АШ

Затварајући врата на тераси, угледала сам таман 
облак над суседним брдом — можда су опет нешто га- 
ђали, а можда ће киша — помислила сам уносећи шта- 
фелај у собу. На шкрипу дрвених ногара по бетону — 
у стану испод мене утихнула je музика. Онда сам за
творила спољашња врата на тераси, прислонила главу 
на њих и зачула како се доле затварају и спољашња и 
унутрашша врата. Осмехнула сам се низу дискретних 
подударности, узела рукопис са стола, ставила у тор
бу џемпер из бољих времена и изашла у ход ник.

Кад се вратим, заливаћу цвеће, певушећи, све док 
се доле не зачује музика; кад се нагнем преко терасе, 
осетим мирно дувана и угледам руке нажутелих пр- 
стију како надланицом додирују петуније. Одмакнем 
се од ограде, уђем у стан и оставим за собой отворе
на врата. Музика се чује сву ноћ.

Ходник je био мрачан и загушљив. Док сам се спу
стила низ степенице, небо се провалило. На вратима 
je стајало пеколико људи затечених пљуском. Онда je 
севнуло и очи човека до мене добиле су боју мора у 
приобалном noj асу. Потом je загрмело и кроз људе je 
прошао дрхтај. Никада не бих имала храбрости да та-
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ко обојим људске очи, помислила сам гледајући мор- 
нара с лулом у зубима све док није окренуо главу. Он- 
да сам видела једну нестварно белу руку како се пру- 
жа према његовом лицу — мора да je поново севнуло, 
човек je подигао мишицу као да се брани, очи су му 
бљеснуле, ja сам савила главу ка торби, где je потонуо 
тај папир за цртање — рука која je роварила за њим 
била je моја. Утом се напољу разведрило, бацила сам 
поглед на косу пуну сунца и соли, и изашла из зграде.

Прштале су капи из живице крај пула, крошње то- 
пола се увлачиле у очи, поглед падао у баре пуне 
облака а кораци уједначено газили земљу и небо све 
док се није зачула експлозија. По цену да се претво
рим у кип од соли, осврнула сам се за собом. На су- 
протном крају улице стајао je онај човек окренут пре
ма мени. Небо je побегло увис, птице се унезвериле у 
лету, огласили су се улични пси, комшијске мачке, 
живина из удаљених дворишта, онда су се зачуле join 
две детонације и настао je мук. Улица се преда мном 
издужила у мрачан ходник. Не сасвим сигурна у овај 
дан, наставила сам ход. Време je изгубило смисао. 
Пропустила сам се води и текла ћутке све док се није 
зачуо писак локомотиве. Сетила сам се свога мужа. 
Кренула сам према станици. Била je пуна девојака у 
шареној одећи. Личиле су на моје кћери. Оне су сада 
на сигурном, у другој држави.

Кад сам добила прву кћер, отишла сам у село. Би
ло je рано пролеће, дани дуги, кућа добра и стара, 
комшилук на одстојању. Проћи ће јето, говорио je мој 
муж у паузи између два пијанства, извлачећи се из ку- 
ће као лопов. Свекрва je сумњичаво вртела главом и 
све чешће долазила да ме види. Уживала je у мом цве- 
ћу, у изворској води, у сунцу на тераси, у вешу на жи- 
ци тако да сам ja све мање уживала у свом уточишту. 
Свекар joj je правио друштво — жени je место крај му
жа — говориле су њене кретње пуне усрдности од ко- 
je ми се подизао желудац. Она raje мувала у ребра и
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значајно намигивала сигурна у позитиван исход моје 
мучнине.

Воз je ишао полако. Боје су се мешале брзином 
његовог кретања, као да ми односе памет. Покривала 
сам главу рукама, провиривала на моменте и враћала 
се жмурењу. Неко je неуморно притискао тубу и из- 
влачио разне нијансе, али основна je била плава. Ул- 
трамарин.

Изашла сам на сеоској станици. Из локомотиве je 
махао човек у железничарској униформи. Био je на- 
CMejaH. Лично je на мог мужа. И неко друго време. И 
сунце које се помаљало из позадине. Ветар. Све. Са
мо су ме удаљене пруге дима враћале у стварност. По- 
гледала сам у небо и закорачила преко моста.

Кад сам добила другу кћер, мој муж je утонуо у 
тихо пијанство. Није ни приметно да нас нема. Била je 
зима, дани све краћи, возови у разним правцима уче- 
стали.

— Можда си их баш ти одвезао доле — пребацива- 
ла му je мајка. Он je трљао подочњаке питајући се шта 
je коме крив, и седао на воз. Једном je за њим дошао 
и свекар. Сунчао je поваздан кости на песку из а при- 
колице и не бисмо га ни приметили да за њим није до
шла свекрва. Опет смо сви били под истим кровом 
опијени причом о очуваіьу презимена и кућног опьи- 
шта.

Кренула сам узбрдо носећи под мишком дебели 
рукопис. Из магле je израњала панорама града. Тра- 
жила сам погледом цвеће на својој тераси. Испод ње 
није било ничег. Један плави пешкир и мало ветра. А 
морнарска мајица?

Кад сам добила и трећу кћер, почео je рат. Прико- 
лица je остала у другој држави, заједно с морем. Кућу 
у селу настаниле су избеглице. Ja сам пробила плафон 
на стану и одселила се у поткровље. И док je свекар 
жалио за морем, свекрва за кућом, муж за даљинама, 
ja сам по поткровљу ширила пелене. Нисам ни приме-
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тила кад су се разишли да спасавају породичну имо- 
вину. Почела сам живот да гледам одозго. С првим 
крхким миром, свекар je добио визу за домовину, све- 
крва je побегла у село да чува кућу од новог таласа из- 
беглица а муж je био збуњен кратким релацијама на 
које je био осуђен и годинама згомиланим између нас. 
Све чешће je мајци помагао у пољским радовима. Ja 
сам пелене натезала на рамове и од поткровља прави
ла атеље. Прођи ће je то, говорио je он својој мајци. 
Још би она могла да роди, причала je неко време моја 
свекрва а онда je ућутала.

Не разумем, говорила je моја сестра, да си почела 
да пишет, то бих могла да схватим, али ово...

Неких речи не могу да се сетим, слике ми застају 
у грлу, па ћутим: држава губи ратове, територије, лу
де, углед, везе са светом, будућност — а ти ћеш изгу
бити мужа — опомињала ме je свекрва — али, било je 
већ касно.

Плаветнило испуњава простор. Далеко ће ме одве- 
сти ако се не ухватим за назначену капију. Добар дан. 
Писац се смешка са своје висине. Његова je кућа на 
брду. Могу ли до њега да се успнем, гледа. Како да не, 
мени су проблем даљине. Чека ме завален у наслоња- 
чу. Morao ме je пратити погледом откако сам изашла 
из куће. Куда je отишао морнар могла бих да га питам, 
али исувише држи до уметности да би умео да се ша
ли. Да пређемо на ствар.

Понекад имам потребу да препричам свој живот 
неком сасвим непознатом. Али на сву срећу из нави- 
ке ћутим. Човек je охол, види се од ока. Али има у н>е- 
му нечег што j от живот није појео и то изазива по- 
штовање. Остварио je мој сан. Али му то, наравно, не- 
ћу рећи. Одлазим у кухињу да закувам кафу. Ви сли- 
кате? Изненађена сам, искрено. И задивлена, у са
свим пристојној мери.

Рукопис je на столу. Дакле. Старац ме гледа задо- 
волно. Да му кажем шта мислим о његовој књизи? Ja
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сам само лектор и такве ме се ствари не тину, али за- 
иста, никад до сада нисам прочитала нешто такво. Ка
фа ми дрхти у руци. Излазим из кухиње са џезвом, за- 
стајем за тренутак, моја се заједљивост топи на супцу

— Ово je тешка анемија — кажем себи у браду и 
пружам му рукопис. Старац je наглув, прво почну да 
отказују чула. Али ипак додајем:

— Шта ће вам слике кад већ имате све ово около? 
С моје терасе поглед није тако комплексан. Ja ионако 
гледам унутра.

— Join сте ви млади — каже ми човек са смешком 
од кот обично полудим. Нико ОСИМ ЊИХ у овој земљи 
неће стићи да остари. Радије 6их попила нешто же
стоко. — Видимо се следеће недеље.

Па, добро, шта je то са његовом књигом, зашто ми 
не кажеш? чујем сестру како ме пита.

Неке ствари доживљавам лично, сасвим неоправ- 
дано.

Причај.
Није ми лако. Од прве до последње приче, које су 

сложене хронолошким редом, човек описује своје од- 
бијање жена које су му се свиделе.

Одбијање љубави?
Или самог живота? Не знам. Осећам се прозваном.

Застајем на вратима сеоске продавнице. Полако се 
привикавам на полумрак. Нема струје, кажу рамена 
слежући се. Посматрам празне рафове. — Пецају му- 
ве, опет ће киша, каже рука спуштајући пивску флашу 
на пулт. Високо, на последњем рафу, под самом тава- 
ницом, стоји боца белот рума. — Je л то неки морнар 
заборавио? Рамена се опет слежу. Цена je од пре рата. 
Кот? Свеједно, одговара ми. Храпаве руке бришу пра
шину и предају ми голу флашу, помало свечано. Не
ма новина, шире се празни дланови. Нема везе, кажем 
великодушно, коме je још до лоших вести.

Спуштам се полако низ брдо гледајући на град. 
Ведро je. Свуд око мене небо. Одуговлачим колико
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могу са одласком. Кад дођем кући, отворићу широм 
врата на тераси и зовнућу сестру. Можда joj испричам 
причу о морнару док будем сипала пиће. Ако не буде 
ведра ноћ. Можда ноћас гађају неког другог.

Да ли сваки воз вуче облаке за собом? Буде ли се 
овако клацкао нећу умаћи ни овој киши. Гледам кроз 
нрозор призоре који латано промичу и држим боцу на 
крилу обема рукама, као дете.

Ветар ми дува у леђа, отвара врата пре мене и уба- 
цује у улаз хрпу лишћа. Жутог. Откуд сад то, питам 
се, до малочас je било лето? Осврћем се за собом: то- 
пола пред зградом већ je жута, ваздух испуњен ско
ром кишом, а небо — join га видим — небо je било... 
за гваш. Окренула сам се, полако, осећајуђи га на ра- 
менима, у свакој својој успореној кретњи, носећи га 
уз степенице, ослањајући се о зид. Застала сам пред 
вратима морнаревог стана, чула се музика, светло je 
већ било упаљено и танка пруга светлости се пробија- 
ла испод прага, пала ми преко ноге и пресекла корак. 
Наслонила сам се на зид да задржим равнотежу, раме- 
ном дотакла звоно и — врата су се отворила.

*

— Ово пиће касни већ пар година... али ти о томе 
ништа не знаш — кажем сестри. — Треба да се види
мо. Испричаћу ти три приче: о сликару, рибару и мор
нару.

— Испричај ми нешто о себи, знаш од кад се ни- 
смо нуле.

— Све je то о мени.

Било je то неколико дана после његовог одласка. 
Он увек одлази у јесен. Те године je јесен дошла врло 
рано. '

Обавила сам око себе џемпер и пошла према реци. 
Сунце се повлачило низ улицу остављајући за собом 
бљештаве кровове, небо и врхове борова у њему с не
колико белих облака у позадини. Кад би неко наишао,
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рекла бих му како би било лепо насликати ово небо. 
Никог да се појави. Продужих према реци.

Тргох се изненада и окренух према води у коју je 
управо упао комад хлеба. Погледах у човека који je 
седео на обали. На земљи, између његових ногу лежа
ло je неколико векни од црног брашна за какве се сва- 
ког јутра тиска гомила света. Комадао je хлеб и бацао 
у воду у једнаким временским размацима. Потом je 
савио надланицу на образ и дубоко уздахнуо. Чуло се 
до друге обале. Онда je дохватио ранац, извадио штап 
и почео да га монтира. Пут ме je водно поред њега. 
Гледала сам у воду. Била je тамњикава. Боја joj вуче 
на јесен. А и моје се очи с годинама смрачују. Поне- 
кад ми je поглед тежи од олова које човек забацује у 
воду. Око мрвица хлеба крај његових ногу скупљају 
се мрави. Столичица на којој седи од светлот je дрве- 
та, тек огуљеног — што није вероватно — али je са- 
свим непостојана и зато, неописива.

— То je бели бамбус — каже човек нехајно, не 
окрећући се. И мене мрзи да се осврнем.

Кад морнар исплови, сенке се издуже и успоре ми 
корак. Идем полако и размишљам о томе шта све во- 
лим на овом свету. Застајем у ходу, Вадим руку из 
џепа и почињем да набрајам. Поглед ми лети преко 
њива на другој обали.

— Није лако бити сам — каже човек придижући се.
Показује ми руком на столицу са које je устао и 

прати погледом трзај удице у води. Седам ћутке и гле- 
дам бели бамбус. Море je плаво, пуно сунца, у даљи- 
ни се чује смех људи. Устајем и одлазим мимо човека.

— У ком сте je мору упецали? — питам га у прола
зу. Лице му je остарило из Meh у два моја погледа. Mo
rao би ми бити отац. А ни ja више нисам млада.

— И ja сам сам. Откако ми je жена умрла, имам са
мо реку.

Не окрећем главу. Не мрдам. Не постојим. — Ja 
нисам сама. Имам своје чекање. И осмех на лицу од 
кинина. Врбе се размичу и супце пада у воду. Човек 
замахује штапом у сунчев зрак. Смеје се.
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— Ти мислила да сам ja рибар — а ja ловим сунце 
— каже задовољно, повлачи штап, риба трепери као 
да je од злата, човек je скида са удице певушећи, ja 
смишљам жељу, он je убацује у кош и поново забацу- 
је у воду. Од њега светли читав предео.

— Кота сте више волели, жену или реку?
— Још си ти млада — Клима он главом и наставља 

да пеца не осврћући се.
— Кад има сунца, човек није сам — кажем у знак 

поздрава. Стављам руке у џепове и полако полазим.
Старост je кад сав свој живот научиш напамет.
Гледам преко воде. Иза л eh а ми се спрема мрак, у 

кући ме чека вече. Суморни дани у низу. Ниска дугач- 
ка. Човек са штапом у руци нестаје у вечерњој изма- 
глици. И ej сажи с друге стране реке почеће да жуте за 
неки дан. Потом настаје сивило.

Он ће доћи кад падне снег. Свет ће се пролепшати 
током његовог боравка. И кад дан почне да дужа, га- 
цаћу расквашеним улицама и размишљати о својој 
судбини. Тада дани бивају предуги, ноћи су празне, 
мириси тешки, а лето — далеко.

— Цео мој живот може стати у два-три реда. Кад 
сам отишао у војску, моја се девојка удала за пекара 
из наше улице. Од све сам муке помислио како то и 
није била љубав, чим ју je noj ела прва глад. И све сам 
то примио скоро мирно, ко да сам умро. После сам 
био вољан да мешам свој мир за све патње овог света, 
само да се вратим међу људе. Али за то je било касно. 
Кад je заситила тело, Пекарева жена je осетила глад у 
души и почела да трага за мном. Мада сам био већ да
леко, није ми било склоништа, њени би ме уздаси сти- 
гли и на крај света; сустизала ме њена чежња на сва- 
ком кораку идући за мном као сенка. Нисам се освр- 
тао, ко за гробљем и грабио сам напред иако нисам 
тачно знао куда да идем и шта да тражим, кад сам то, 
што бих да nah ем, већ изгубио. Живео сам, ето тако, 
као трава.

Moja je жена била тиха и кротка, захвална на жи
воту који сам joj пружио — мада га je сама створила
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од тога што се нашло, ja нисам ни за шта био нарочи
то заслужан. Волео сам je с толико срца колико ми je 
остало а она се понашала као да joj више и не следу- 
je. Чинило ми се стално како уза се имам туђу жену па 
сам био обзиран и пажљив што je само појачавало ње- 
ну спутаност. Кад je једне хладне кишне ноћи на на
ша врата залупао бркати човек молећи ме да му по- 
могнем око кола, моја je жена премрла од страха. Чу
дно сам се, не схватајући. Она се уплатила саме себе 
— незнанац на нашим вратима био je њен човек. Ви- 
дех да ћу огрешити душу будем ли je заустављао. И 
тако je отишла. Одвела je и децу са собом. А ja сам 
остао и без оно мало срца што сам имао.

— Рекли сте ми да вам je жена умрла? — застајем 
у ходу и осврђем се према рибару. За столом у обли- 
жњој кафани већ седи моја сестра. Гледа љубопитљи- 
во у мене и мог саговорника. Па он уопште није тако 
стар као што причаш. Окрећемјој леђа. Он се смеје.

— Нема ту шта да се прича. Касно смо се срели. 
Мало смо били заједно. Али, да ње није било, никада 
не бих могао овако мирно да седим крај реке, и да пе- 
цам.

— Никако не знам ко je ко у твојој причи — жали 
ми се сестра.

— Није ни важно — кажем joj и наручујем чај ca 
румом. — И мени je требало времена да схватим.

— Причај брзо, заратиће се опет док ja не укопчам.
Смејем се. Ветар носи j сдан жути лист с тополе 

право у њену чашу. Ja гледам небо. Спушта се као за
веса. Не волим јесен.

— Тако je тешко. Пуно боје — каже моја сестра 
разнежено и тај израз дуго стоји на њеном лицу, све 
док joj поглед с неба не падне на мене. — Знаш шта, 
некад ти завидим, а понекад те жалим. Заиста не знам 
je ли тих пар месеци вредно читаве године!

— Не знам ни ja, али шта то вреди? Возовођа je ви
ше волео возове, морнар море, а рибар реку.

— Чекај, а сликар? Шта je са сликарем? — наваљу- 
је моја сестра.
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У том тренутку нам прилази рибар и ставља неко- 
лико скобаља на сто. Одлази обавијен сопственим 
смехом док ми виримо у кесу. Сестра их глади врхо- 
вима прстију и намешта за мртву природу. Ja вадим 
оловку из ташне. На брзину правим скицу, враћам ри- 
бе у кесу, завезујем je и пружам сестри.

— Ево ти вечера.
— А ти?
— Моји су сви далеко, вал-да знаш.
— И сликар?
Устајем мало нагло, птице облећу око мене, топо

ле, и свици, река, удаљена брда, и небо, јесење, те- 
шко... Тмасто, додаје моја сестра. Ослањам се рукама 
о сто, слика се смирује, зауставља, гледам je пажљи- 
во. Три плаве хоризонтале испресецане стаблима то- 
пола. У даљини јесен.

— Сликар сам ja — кажем joj и лагано устајем од 
стола. Небо из позадине креће за мном.
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ПОКРОВ

Волела бих да ми се деси нека љубавна прича. 
Его, то.

Миелите, тако нешто не приличи жени са штапом 
у руци, старици такорећи... и то у оваквим околно- 
стима — падају бомбе, нема струје, нестаје воде, тине 
се сваки дан... а ja бих љубавну причу! И то у мојим 
годинама.

А што сте ме уопште питали шта желим?
Хтели сте да ми учините плезир, да, нечим кон- 

кретним, можда вреднијим у овом тренутку... Али, 
мени овај тренутак није тако значајан.

Moj се живот свакако завршава, био рат, био мир, 
он — ето га, оде.

Да изразим своју последњу жељу... дозволите ми 
да то, једном макар не буде изнуђено практичним по- 
требама. Ja бих да ми нешто загреје ерце пре смрти... 
ja бих да смрт дође по мене живу.

Где ми je прошао живот... нећу да ни да почињем 
причу о томе. Мени je у овим годинама сасвим до- 
вољно што ме разумеју људи попут мене.

Живот je дуг, и траје, из дана у дан. А дан може 
бити дужи од године. То већ знате, je л да? То нема ве- 
зе с младошћу. Да, да... Кад се чека. Кад нико не до-
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лази. Кад пада киша. А најгоре je кад знаш да су сви 
отишли и да никог нема ни на памет да ти падне. Je- 
дино може доћи црни кочијаш и одвести ме у мрак.

Па добро, и време му je. Не бавим се мишљу како 
да га преварим. Смрт ми некако дође као олакшање.

И живота ми je било доста. Кад се сетим каква сам 
била, сад ми до мене и није много стало. Иако бих мо
гла да будем задовољна, неће ме затећи неспремну, 
усред неког посла који бих морала да прекинем и

Једино j ош нисам спремила торбу за пут. Понекад 
сам чак помишљала на пар ситница које бих одабрала 
да понесем са собом, па бих се насмејала. Све сам сво- 
је разделила за живота. Не зато што je такав обичај, 
него што тај обичај тек сад схватам: нико никоме не 
сме стајати на пут. Удаје, женидбе — и разводи — све 
ja то разумей, и селидбе, деца — шта им све треба — 
све ja то знам. Сад се пијуцкају пића по мојим тераса
ма (рат буде и прође, децо, верујте ми) и звецкају по 
угловима мојих соба бразлетне које су ми у зрелим го- 
динама постале смешне, одбачени каменчићи сјаје из 
мрака на младим вратовима и љуљају се моје наушни
це у ритму валцера док ja Климам главом и певушим 
сетне мелодије. Како мени овде, тако сваком другом 
ваља да иде својим путем...

И док не куцне тај час, за одлазак, ja седим ту на- 
спрам прозора, тиха као ствар, и гледам. Рекло би се, 
не видим ништа, поготову кад се замраче прозори, Ho
race улична светла или нестане струје — али ja видим 
све. Оно што ми никад није изашло на очи, сад je ви- 
дљиво. Живот ми дође као ствар коју држим у рука- 
ма. Окрећем га и преврћем, загледам са свих страна, и 
бацим на крају. Све je било онако како je морало да 
буде. Порази, победе, заблуде, бол и радост — све je 
то једно обиље које ме чини ситом и задовољном.

Једно ми само недостаје: обична, мала љубавна 
прича на коју, сматрам, да имам право. Мислим да 
сам je заслужила, да сам je на неки начин зарадила, да 
je просто имам у цепу.
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Ако бисте ви мене питали, с неразумевањем на- 
равно, својствено вашим годинама, шта ће ми љубав- 
на прича, сад, кад je за све касно, кад je касно за жи
вот, а камоли за љубав, рекла бих оно што вам сада, 
док тако трчите кроз живот, као да ваздан бежите од 
неких бомби, ни не пада на намет — ja сам тек сада 
слободна. Ове моје године никоме нису потребне — 
ни деци, ни унуцима, ни послу, ни башти, а ни богу, 
још увек — ове моје године припадају само мени. Ни- 
je то бог зна шта, али не мари. Ja сам задовољна. 
Остало ми je довољно времена да о свему размислим. 
Седим поваздан у својој старој наслоњачи и гледам 
сенке на поду које прави супце, и мислим, како ми са
да мало треба да будем задовољна. Док се номера, од 
j утра ка подневу, простор који обасјава бива све већи. 
Прво ми додирне врхове папуча, потом засветли у ву- 
неном ћебету којим обавијам колена, онда ми загреје 
руке, па груди, и лице. И тада се на мени јави онај то- 
пли јесењи осмех који сам виђала на женама пре Рата. 
Осмех оних који разумеју овај свет. И праштају му 
све. Осећам да тада, моје руке, приковане за тело, ко- 
je сам тако лако пружала да загрлим свет, сада мирно 
почивају на коленима док свет у свом пуном сјају 
прилази и грли мене j ер je тако, сада тек схватам, ва
здан требало да буде. Отуд на мом лицу сета с којом 
ћу умрети и не знам, има Ли она уопште везе с годи
нама? Живот je прошао а ja нисам знала како да га 
стигнем. Сада, док седим и чекам, сунце сваки дан до- 
лази по мене и смешно ми изгледа пређашњи живот. 
Како ниједном нисам умела да станем и сачекам! Мо- 
жда ми душа не би била овако гладна?! И сада, када 
ме моји ближњи нуткају ђаконијама, намерни да ме 
ничег жељну испрате на пут, ja наслоним главу на ру
ку да прикријем осмех и одмахнем. Ничег нисам жел
на — кажем им и помислим како бих j едино вол ела да 
ми се деси нека љубавна прича. Насмејали би се, 
знам, и join горе, почели би у све да сумњају. Ja не бих 
имала снаге да им објасним како сада знам да je све то
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што сам имала, а није мало, била само пука страст. То 
обиље које сам оставила за собом, биографија коју 
није лако препричати пуна деце, кућа, путовања, на- 
кита, лепих мушкараца, признања и подвига разних, и 
понеког пораза, зимовања и летовања, празника, су- 
срета, посета — нигде љубави, нигде оне љубави за ко- 
јом сам жудела. Слутећи потмуло да би ме само то 
учинило женом бивала сам толико тога другог. А сад 
сам опет нико и ништа — старица која седи скрште- 
них руку и зависи од туђе добре воље. Кад свој сме- 
журани длан окренем ка небу и примим на њега шта 
ми се да, иза мене одјекне мој цели живот као експло- 
зија — све што сам имала беше само пуста жеља да се 
надокнади изгубљено, да се поврати отето, да се стиг- 
не пропуштено, да се предупреди могуће, и да се по
беди страх од тога како je све то што настојим — не- 
могуће. Moja je срећа сахрањена пре него што сам 
кренула у потрату за њом и све то тријумфално наго- 
милано обиље живота, само je споменик оном мраку 
иза леђа који ме je пратио.

Сада, када je око мене мрак, а унутар мене ништа 
светлије, коначно се окрећем и гледам сопственој та- 
ми у очи. И видим, од почетка до краја — све je то би
ла само страст. Сагоревала je брзо остављајући ме 
увек мало зачуђену, и уморну. Неко сам време после, 
живела да повратим снагу коју сам касније трошила 
на исти начин.

Веровала сам у себе и журила сам непрестано, не 
обазирући се на оно што je остало у позадини као део 
једне опште несреће којој нисам придодавала свој по- 
раз. Свет je оживео и толико тога се рађало мени у 
част! Ко би се у свеопштој победи живота окретао за 
једним човеком, његовом сени у ствари, дан уочи По
крова пресвете Богородице, који je још жив седео за 
неким столом поред прозора, у Градској кафани која 
je убрзо променила име, са јутарњим новинама, над 
шољицом кафе; дим цигарете се дизао преко лоших 
вести на које je пао мој осмех као ударац, рука je по-
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сегла за чашом воде и остала тако заустављена у мом 
сећању као његов поглед који je, чини ми се, дан пре 
стрељања, већ знао све; крошња црвенкастог дрвета и 
јесење небо, и последњи остаци сунца, све je то игра
ло у води пред њим који je био тако спокојан као да je 
већ напустио овај, сутра већ упола мањи град обави- 
јен црним барјацима и унакажен свет који ће дуго ле- 
чити ране и после света, као ja, радовати се што je 
жив. Ja, која сам тога јутра наишла, поред трошног зи
да, њишући се у ходу, била сам само болна слика оно- 
га што се њему неће догодити. Ништа нисам схвата- 
ла, гледао je некуд кроз мој осмех, тако сетно да сам 
помислила како je већ ожењен, потражила сам дома- 
ли прст, он ми се насмејао у очи схвативши то — а ja 
сам се постидела и побегла. Већ иза угла сам се успра- 
вила и почела да припремам за нови сусрет. Време ра
ди за мене, груди бујају, коса се растура на све стра
не, облине вајају тело, ускоро ћу бити права девојка, 
сасвим одрасла и он ће бити тај — који гледа за мном. 
Спремајући се за тај сусрет, трчала сам без предаха 
питајући се на крају, шта сам све пропустила у жур- 
би, признајући најзад, самој себи, да je то била изгу- 
бљена трка и да сам то, кријући j ад од душмана, без
мало и себи заборавила да признам. А сад ме ова ру- 
па у грудима на то сећа. И мени и њему — исти jy je 
куршум направио. Оставио бездан к oj и ми не да да 
умрем и читав живот чини ништавним и отуђује од 
мене. С њом се не може преко света. Зато затварам 
очи пре смрти и обасјава ме светлост дуго потискива- 
ног јутра и сјај осмеха који враћа живот. Задржавам га 
недуго у својим старачким грудима које се од іьегове 
сплине надимају и распрскавају а моја душа избавља 
из тела претворена у тај смех.

Све се заборавља. Све нестаје у трену. Je дан му- 
њевит пролазак кроз главу пре брисања — и готово. 
Памти се само љубав. Као да се опрашташ од разбије- 
не ствари, тако се и живот располути и завириш у сво-
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jy душу као у празан суд. Од оног ружног сам се дре- 
шиш, оно лепо одлети увис ако га ништа за тебе не ве
зу] е и очас посла — не остане ти ништа. Ако шта није 
у тебе уграђено, ако просто од тога ниси састављен, 
немогуће raje сачувати.

Не пишем ово напамет. Moje су ноћи гореле као 
жеравице. Ово никада нећу заборавити, мислила сам, 
много нута, тонући у сан. А заборављала сам већ ују- 
тру. На дневном светлу, спирајући сан, зној, слуз, ски
дали су се и нестајали са сапуницом, испрани чистом 
вод ом, и додири, уздаси, мирней... На новршини je 
остајао дан и негде сасвим у углу видног поља свест о 
томе како се тако страсни љубавни грч заборавља од- 
мах са опуштањем мишића а тако дуго памти, реци- 
мо, начин на који je неко држао чашу у руци...
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МРТВА ПРИРОДА

Човек који je отишао, није оставио ни реч за со- 
бом и сасвим узалуд му приписујем своје приче. 
Срећно умакао стварности која je мене прогутала, 
претворио се у метафору од које сам хронично сетна.

И тако, затворена у годишњи круг који описујем 
око пар својих речи привезаних за камен у земљи у 
Kojy ћу се ja, помислим понекад, пре њега вратити — 
немам утисак да ћу се спасити нити знам да ли то ви- 
ше уопште покушавам.

Неколико светаца носи његово име и тужно ме 
одозго гледају.

Платна која су се целог лета истезала на сунцу, 
после његовог одласка добију златасти призвук ране 
јесени. И све je исто, из године у годину, само се вре- 
меном појачава зрење које, док се годишњи круг 
окреће, наликује зрењу руда у земљиној утроби. Са
свим тихо, слутим, да се шећер у мени кристализује, 
отврдњава и хвата све ћелије редом — нећу ни приме- 
тити смрт, помишљам. Тишина нада, као покров, и 
време се успорава све док се дан потпуно не скрати. 
Утишаних корака, праћена великим, сивим небом 
вратим се утрнулом животу, сачуваном негде испод 
коре.
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И сви су догађаји предвидиви; разговори — знани; 
послови — уобичајени; бриге — старе; круг — потпун; 
и добро затворен.

Ипак, док сасвим сама излазим на реку, после н>е- 
говог одласка, и посматрам сунцем преливену супро- 
тну обалу, док старим овде стојећи са све мање живо
та у себи, претварајући се постепено у мртву природу, 
осећам како се много тога у мени сажима истовреме- 
но ме удаљавајући од овог места и везујући ме за н>е- 
га. Знам да би све било овако како јесте и заузимало 
потпуно исти положај између себе и у односу на мене 
а опет, никада ништа не би оживело — да се он није 
појављивао.

И жалим за годинама које сам потрошила на то да 
га се решим. Покушавајући да га растворим у пејза- 
жима који ме окружују, желела сам да пошаљем на 
свет једну добру кишу и сперем његов лик са свих 
ствари на којима се појављује — и домогнем се живо
та. Сад, кад живот може сваки час нестати, од свих ра- 
това који се воде преко наших глава, најбездушнија 
ми изгледа та борба коју сам ja водила са собом.

Кад он оде, оно што остане од мене, хода улицама 
до његовог повратка. Његов je повратак увек неизве- 
стан и никада коначан.

Ноћи које се обавијају око мене пуне ситних зве
зда и младог лишћа, испрекидане завијањем сирена и 
мирисом барута, нису ноћи у које ће се он вратити. С 
рукама у џеповима, бацајући покаткад поглед на про
зор са белим мушкатлама који остављам за собом 
идем да потрошим још једну такву ноћ на себе. Moja 
мајка, која остаје иза завесице исхеклане tokom првог 
месеца бомбардовања, плете ми џемпер за склониште 
у које одавно не силазим. Њеног мира ради, чим обја- 
ве опасност, скинем очеву јакну са чивилука и пођем 
доле. Стојим неко време пред зградом и причам са 
комшилуком. Онда полако кренем. И све тако идем да 
би она могла да плете мирне душе.
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Требало би да ме жеља за животом зграби како за- 
чујем сирену и надјача друге осећаје, али ja сам за то 
већ стара — но, живимо у миру тек откако сам то пре
стала да joj објашњавам.

Уосталом, чим се спустим доле око мене заврви 
живот. Пролеће je од света јаче. Осећамо то ja, моја 
сенка и црни пас са три ноте крај сувог олука. — Да 
падне киша оставили би нас на миру неки дан — ко- 
ментарише комшија и баца за мном j ед ан љубопи- 
тљив поглед. Колико су ме пута људи натерали да са- 
мој себи, слатко се смејући, позавидим. Да знам где 
ћу, рекла бих му, упола истине макар. Али ми пут сам 
долази под ноге.

Улицом према мосту гута ме мрак. Лак удар ветра 
по лицу скреће ми главу на другу страну. Из града на- 
илази колона аутомобила. Чекам на њихову светлост 
да пређем на другу страну. Одмичем се од коловоза и 
окрећем према једноличном низу зграда излепљених 
плакатима средовечног музичара. Мрак се згушњава. 
Зид ми се примиче и плакат се осмехује живље, с ли- 
ковањем. Чека да га погледам и знајући да се инатим 
пружа руку и хвата ме за раме. Лагано je стресам али 
се не номерам.

Зар рат није омео твој долазак у родни град?
— Дааа — изговара источњачки мирно и хвата се 

за дуванкесу. Лула му je у углу усана. Он света има 
више од мене, па и година.

— Видиш — каже — ништа ми ниси веровала.
Нисам ни себи веровала.
— Рекао сам ти да ћу отићи одавде, да ћу постати 

славан, да ћу купити брод, да ћу обићи цео свет... — 
шири руке и слеже раменима те цео свет нема куд до 
њему на ноте.

Гледам своја посла. Он ме ионако одавно не зани- 
ма. Ни он, ни свет. Он се враћа на зид и увлачи у себе 
један дим, испушта га полако гледајући ме великим 
самозадовољним очима...

— Да ниси била тако охола...
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Ко ми каже! Дође ми да се насмејем. Ипак, поку- 
шавам да се обуздай. Зар нисам већ сита јалових раз
говора? Па ипак...

Ти не би поднео крај себе никог ко je засебна лич
ност, ко није неки твој део, резерва.

Види с ким си ти провео век! То нису људи, то je 
храна твојој сујети. Крупног пса носиш у себи. Зато 
стал но тако режиш.

— А ти!? Шта ти имаш од живота? — смеје се, ра- 
зуздано, свирепо, грохотом...

— Јеси ли ти уопште сигурна да си жива? Да по- 
стојиш? Мртва природа, а?

Ајде, реци ми, како je теби прошао живот?
Шта си ти стекла? Материјална добра те никад ни

су занимала, памтим, него она друга... Где ти je, ре- 
цимо, муж? Кућа? Деца?... Нигде ништа. Каријера?! 
Немој да ме засмејаваш. Провод? Живот? Путовања?

Ћаво му шапуће, у то сам сигурна.
Сетио сам се: много си волела да путујеш. Причај 

ми: где си све била? Шта си видела? Доживела?
Љубав? Добро, признаку ти да верујем, сада, у 

овим годинама како она има некакву вредност која 
уме све друго да доведе у питање. Нисам то никад 
осетио али има људи којима верујем на реч. Ти си мо- 
жда једна од њих. Дакле? Шта je било с љубављу?

С ким си ти уопште провела век? Ко je тебе волео?
Kora си ти волела? Шта ти имдш од живота?
Завршићеш у рушевинама, још једна безимена жр- 

тва. Ха, ха, ха... Није ми те жао!...
Не сумњам да није. У светлу једног аутомобила 

замичем за угао. Ветар ми носи косу. Окрећем главу. 
Бацам поглед низ улицу. Месец осветљава низ плака
та. ОсмехуЈем се и одлазим. И мој бол иде са мном, 
као пас.

— Досадна си више са тим псом.
— Како можеш да плетеш у том мраку? — питам 

je, а онда видим да увелико свањава. Спуштам се по- 
лако у постељу.

110



— Taj, на koi а Ііеш да помислиш пре спавања није 
ништа стварпији од мене — каже поцепани плакат са 
суседне зграде. Притворим руком прозорско крило и 
спустим главу на импровизовани лежај. И једно вели
ко ништа дрема са мном. Дишемо углас.

Никада лисам била нарочито сигурна у то, да жи
вим. Да постојим, то je извесно. Понекад чак и болно.

Но, ипак. Сье прође. Такав je овај свет. Ова земља, 
jош и више. Све се смањило, распарчало, оронуло, до- 
трајало. Јецино се липе раскрупњале. Заокупљају ми- 
рисом, режу ноздрве ... има j едай месец који се зове 
по њима... но, сада je то бесмислено помињати. Бе- 
смисленос" веђ дуто испуњава простор, насељава све- 
мир, столове, столице под липом и ... звук клавира! 
Не престајем да корачам, навике су навике, чудим се 
у себи, не памтим другачија времена али човека за 
клавиром видим јасно, иако га гледам из окрета и на- 
стављам ход, слушајући звук у који више не веру- 
јем... Да je ово неки други град, дошла бих само за то, 
с једном руком на бедру, покупила сукњу седајући за 
сто у углу баште, поручила хладно пиће и препуште- 
на последним окрајцима сунца претворила се у уво. 
Читаву ноћ, читаву вечност. Али. Иако више одавно 
не осећам погледе који се лепе за туђ живот као лет- 
ши зној и свој усамљенички жиг носим са ником бли- 
ским разумевањем, штедећи себе локалних луда, од- 
лазим међу св oje мушкатле. Попићу нешто у тишини. 
Рат je завршен. Има томе већ неко време. Но, без об- 
зира, он се неће вратити.

Мирис цвећа са суседних балкона, мирис реке, poj 
градских светиљки, веч ерши ветар — све je тако 
стварно. И ja, као део те слике. Он, није рекао ништа 
нарочито, али, није то ни било неопходно. Сасвим 
исто, како ja ту, тако он тамо. Само, са много више 
светиљки, расцветалих башта, музике... живота.

Има у моме ходу неке охолости које сам да зла бо
га свесна. Али, пред овом обалом тако богатом сун-
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цем моје се тело само од себе преда тренутку у коме, 
то je извесно — ход и држање, корак, рука спуштена 
на бок који се окреће према реци — узвраћа природи 
истом мером. Ту горку кнедлу пролазности, суву пи- 
лулу заглављену у гуши, носим као увећану жлезду и 
кад се спустим на клупу, раширим руке дуж наслона, 
забацим главу и пустим да грло обасја сунце.

Он седа с друге стране, исто тако шири руке, до- 
дирују се целом дужином и главу спушта поред моје.

— Оставила си ме без потомства — каже.
Осмехујем се, то je јаче од мене, негде из утробе 

се извлачи тај пелен и сав мој живот се обрео у њему, 
за j ед ан трен. Не кажем ништа. Ово je тако благосло- 
вена тишина.

Да ми није најпре до ћутања, рекла 6их како већ 
имамо толико тога заједничког: ово небо, на пример, 
овај дан, овај живот... сунце. Све ће избледети на ње- 
му. Као прво, даљина. Потом, ми. Moja хаљина, реци- 
мо. Лице ће ми потамнети. Изаћи неге по рукама. Бо
ре од непрестаног жмиркања и смијуљења, да. Коса, 
седи. Све се топи и претвара у бескрај. Вечност стра- 
жари над сваким нашим кораком, нема нам мрдања, 
ето, ту je, везана за моју клупу коју чврсто саставља 
са оном на другом крају света.

Оног другог света.
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OBO JE КРУГ

Понекад буде леп дан. И буде ми жао шло журим. 
Застајкујем на прелазу, пуштам све који иду у мом 
правцу да ме претекну, гледам у излоге — спет су из
вели оне ципеле, мора да je већ пролеће; ко зна да ли 
ћу икад успели да их купим али волим шло иису про- 
дале; и onaj сако од јесенас je лу; и одмах до њега на 
углу, лу je и жеља да наставим сунчаном страном ули
це и да одем...Али неко ме већ добро знан куцка по 
рамену, да, да, касним, кажем му мало преко воље и 
убрзавам ход, окрећем се једном за собом, шла je — ту 
je, штрпнем уснут мало ведрине колико закачи поглед 
између оронулих зграда и улетим с том сиротињом 
под неку стреху, кренем у дубину тамне непроветре- 
не просторије пуне смркнутих људи и устајалих ми- 
риса заборављајући да шта другачије на овом свету 
уопште постоји.

Да ми je мало неба и сунца да понесем унутра па 
да се тако обасјано смешкам и да будем ту, а да ос- 
танем од свела далеко, нико ми ништа не би могао...

Овако, мој дан je исцрпљујуће дуг.
Понекад, да га на силу прекратимо, протуримо не- 

ки осмех између постојаног малодушја и службене 
намргођености, добацујући се између себе, не мисле-
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ћи на цену коју ћемо платити. Ионако ни за шта пара 
немамо, нисмо им склони, и то све што из нас цеде и 
ваде, ко да смо бунар без дна, то они сами и стварају. 
Тако то бива, они богате нас као што ми, радећи пова- 
здан којекакве бесмислице, зарађујемо за њих.

Ипак, горак je то смех, и опор, а опет, како бисмо 
ми могли другачије и да се смејемо?

За време неког тако доконог разговора или бесми- 
слене свађе, који следе, не знајући куд ћу са собом, 
наслоним се на зид и загледам око себе. Има нешто 
мало замазаних прозора кроз које се пробија оскудна 
светлост, по која грана закржљалог дрвета, промрзла 
птица, крајичак неба, у њега ухваћен облак који се 
згрчио од залуталог светла... зидови се просто склоне 
и мене нестане.

Све што имам на овом свету, то je та срећа да ме 
понекад нема ту где сам.

И кад опет буде леп дан и буде недеља и не буде 
ништа важније од тога да се оде негде на сунце и да се 
не буде овде где се иначе увек тегобно и невољно би
ва, дан се издужи у вечност и нестане за трен, а моје 
се срце окити сјајем, и чемером. Ваздан бих ja овако, 
мислим, а добро je да за ово уопште могу и да зазнам, 
тешим се. Понесем што се може и полако, показујући 
деци пут гледам како лепа и раскошна ноћ остаје за 
нама. Постеља нам буде пуна месечине, сневамо као 
цареви, и свет je наш.

Ујутру, свако иде својим путем да што пре стигне 
куд je кренуо и да се брже-боље врати тамо откуд je 
пошао. Све мислећи на неки онакав дан време прола- 
зи лако, и све што га саплиће неприметно га успорава 
док сасвим не отежа и не обеси се око врата.

Вртимо се у круг, с притегнутом омчом, из дана у 
дан.

Могло би и другачије, знам засигурно, али не би
ва. Како искорачити кад сву снагу коју имам трошим 
на то да не посрнем?

Moj свет je невелико место и тако мало тога je у 
њему садржано; живот који се у њему врти — једна
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сасвим оскудна прича, празна соба у коју се бескућ- 
ник склонно од кише... Ипак, да могу да бирам, ко зна 
шта би од свега овога што чини мој живот било ода- 
брано...

Ова улица, рецимо, коју данима одмеравам кора- 
ком, тражећи увек најкраћи пут, не би била изабрана.

А сав ми je живот у њу стао. И пре него што њом 
закорачим, чујем свој корак. И тужно се у мом уху 
умножава његов бат...

Ово je круг. Знам ja то добро. И осећам.
Горак круг. У коме се вртим, једнолично до бола. 

И трпим.
Тако добро трпим да би се рекло како ми то никад 

није ни пало на памет. И понекад себи просто зави
дим на том умећу. И свашта ми још пада на намет j ер 
времена имам на претек. Иако то своје богатство не 
приказујем.

Шта би ко са мојим временем кад ни ja са њим ни- 
шта не могу?

Никад се не зна. Овде je све могуће. Живи се с том 
ружном непредвидивошћу која може отићи бог те пи
та докле...

Бог je и тако давно од нас дигао руке. Само име не 
иде да му поменем. До скора je то и било забрањено. 
Сад, смем да кукам и да вапим: Боже... И да му на 
својој патњи замерам. На исто ми дође. Још кад ми се 
ту неко nahe да запита: Где вам je сад ваш драги Бог? 
Нешто се смањио? Или удаљио? Дође ми да закукам 
на сав глас.

А понекад, бога ми, баш није лако ћутати.
И док вучем главу од туча и тело од олова низ ули

цу, чујем како мени и није тако страшно као другима. 
И сложим се с тим невољно. Питање je, ко би од нас, 
кад би могао, пристао да мења своје муке за туђе? 
Живим с неком сумњом да смо ми на ово пристали и 
да je суштина преваре у нама, у прецењивању соп- 
ствене памети, среће, храбрости...

Често се пресабирам у нади да Бу свој живот, тако 
сажет, кад га простом рачуницом потирања измећу
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очекиваног и оствареног, сведем на нуду, окончати, 
завршити са њим и почети неки нови. Уместо жеље- 
ног, обично се испоставља неки дупли резултат по ко
ме, могу умрети одмах — ко да ме никад није ни би
ло! Могу потрајати још, ко зна колико дуго, због оних 
који знају за мене (а још не знају да су и они ja) — све 
ми на исто изађе! Препустим се богу на одлуку и 
чекам свој ред.

Само, шта до тада?
Свашта ми je падало на памет, паметно ништа. То 

je још једна овдашња мука, тешка, можда најтежа код 
нас којима и није тако страшно, а то je: шта да радиш 
у животу, ко зна колико дугом, у коме можеш да ура- 
диш све, осим онога што треба?
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